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OD REDAKCJI
„Zdrada” jest niewątpliwe pojęciem grząskim, „zdrajca” to kategoria, której nikt nie chciałby podlegać. Wolimy wierzyć, że
przechodzimy kryzysy, że dokonują się w nas światopoglądowe
ewolucje, że dojrzewamy, a co za tym idzie – że uwzględniamy
niedostrzegane wcześniej okoliczności. Wolimy nawet, by mówiono, że ulegliśmy presji środowiska niż zdradzili kogoś lub coś,
w co dotychczas wierzyliśmy. Współczesna psychologia, i nie tylko ona, bo i ewoluująca obyczajowość, która wskazuje nam coraz
szersze marginesy tolerancji, pozwalają radzić sobie ze zdradą,
„przerabiać” jej następstwa i wychodzić, jak głoszą porady rozmaitych specjalistów, na prostą. Ale czy przejście nad zdradą do
porządku dziennego jest w ogóle możliwe?
Rzadko spotyka się zdrajców przyznających się otwarcie do
wiarołomstwa i godzących się nosić miano zaprzańca. O ileż częściej dążą oni usilnie do przekonania samych siebie, świadków
i – co zakrawa już na perwersję – ofiar swych niegodziwości
o racjonalnych czy utylitarnych pobudkach stojących za hańbiącym czynem. O ile łatwiej jest mówić zdrajcy o „mniejszym złu” –
za takie ma bowiem uchodzić zdrada w obliczu rzekomych zagrożeń ze strony tego, komu wiarołomca winien był lojalność.
Cechą zdrajców jest, jak łatwo zauważyć, intensywne dążenie
do usprawiedliwienia „się i wobec”. Zamiast oczekiwanej skruchy i wstydu częściej bowiem oferują potoki słów, kamuflujące wyparty ze świadomości lub racjonalizowany postępek. Gdy
konsekwencją zdrady nie jest skrucha, na nic wiarołomcy słowa.
Ich moc sprawcza jest już wtedy mizerna, najokrąglejsze zdania
uznane będą za erystyczną patynę, wizerunkowy pokost i zasłonę dymną, spod której prawda o fakcie zdrady zawsze jednak wyziera. „Zdrada – jak pisze na naszych łamach prof. Jerzy

Jastrzębski – jest częścią problemu zła, przynależy do niego zawsze i wszędzie, w każdej wersji, i żadne wykręty nie zmienią jej
odrażającej istoty. W wypadku zdrady zło jest szczególnie groźne, bo zamaskowane, bo szuka usprawiedliwień, przyklejając się
do najbardziej cenionych wartości, prezentując się jako konieczny
i czasami jedyny środek do osiągania szczytnych i powszechnie
akceptowanych celów”.
Ale czy to znaczy, że, jak u Dantego, zdrada ciągle budzi odrazę, szczególnie zaś zdrada przyjaciół i dobroczyńców? Jest więc
stygmatem, pogwałceniem fundamentalnych zasad, o czym
przekonuje nas florencki poeta, umieszczający dusze zarówno
zmarłych, jak i żyjących jeszcze wiarołomców w najgłębszych
kręgach Kocytu? Czy jest tylko zardzewiałym straszakiem wyciąganym z aksjologicznego strychu, poręcznym, choć nie bardzo skutecznym, narzędziem moralnego szantażu? A może słowa z Boskiej Komedii: „Wiedz, że gdy zdrady dopuści się człowiek,/
Ciało dyjabłu odkazuje dusza,/ Który nim rządzi, włada najzupełniej,/ Nim się czas kary cielesnej wypełni;/ Dusza zaś wpada aż
w tę chłodną studnię”, nie robią na ludziach żadnego wrażenia,
nie tyle z powodu nieznajomości poematu Dantego, ile z przyczyn, które w swym eseju o Cioranie przytacza Dawid Szkoła:
„Człowiek […] zdolny jest do ciągłych wolt i przypisywania sobie coraz to nowszych cech. Jest w stanie zdradzić swoją przeszłość i wiedzę, doświadczenie i świadomość, jeśli tylko odkryje
nowy cel – kolejną utopię czy nadzieję lepszego jutra”?
Może zdrada jest więc – przynajmniej „od czasu do czasu” – konieczna? Może stanowi brzydki, acz nieuchronny, produkt uboczny
naszego moralnego metabolizmu i wyrastających zeń duchowych
przemian? Może, chcąc wzrastać i rozbudowywać swoje życiowe
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gospodarstwo, usiłując poszerzać swą egzystencjalną przestrzeń,
musimy zdradzać, i to w szczególności dobroczyńców, tych,
na których grzbietach wyrośliśmy i okrzepli, za plecami których
przetrwaliśmy bezpiecznie burze i nawałnice, całe ciągi smętnych,
chudych lat? Teraz, gdy ich skronie przyprószone siwizną, gdy ich
chwyt niepewny, a władza i wpływy, w których zaciszu strugaliśmy swe coraz bardziej dorosłe zabawki, słabują, może teraz właśnie jest czas, by się odwrócić, złożyć na tacy swą lojalność komuś
innemu, kto popchnie dalej, wzniesie wyżej – a nade wszystko –
da więcej? A może dzisiaj nie potrzebujemy już nikogo, dość mocni, by stać na własnych nogach, a tylko pamięć o tym, że nie zawsze tak było, że kiedyś przecież ktoś nam pomagał, podpierał
i popierał, wierzył i ufał, to właśnie wspomnienie swędzi i uwiera,
burzy dobry nastrój, wygórowaną samoocenę i wiarę we własne
siły? Nie potrzebujemy przecież takich świadków, źle nam z tym,
że ktoś pamięta naszą mizerię i otwarte kredyty, zaciągane za poręczeniem dobroczyńcy po to, by jakoś ją przezwyciężyć. Zdrada
bowiem to także pozbycie się z dawien dawna zaciągniętych długów, których rat, liczonych w starej, ale odpornej na zepsucie monecie lojalności, nie mamy ochoty już spłacać. Po co wszak spłacać? Zdradzamy wtedy, gdy przyjaciel lub dobrodziej nie ma już
możliwości – moralnych lub technicznych – windykacji, gdy może
upomnieć się o uczciwość najwyżej słowem, czego na ogół i tak
nie robi, porażony faktem samej zdrady. Słowo jednak – dla zdrajcy – nic nie waży i do niczego go nie zmusza. Zdradza się na ogół

słabych – nie silnych – bo, by zaprzeć się tych drugich, choćby się
było nikczemnikiem, trzeba mieć przynajmniej odwagę (niewiele
też z tego korzyści osobistych), by sprzeniewierzyć się tym pierwszym, wystarczy zwykła pospolita podłość. Ta zaś jest tania i ogólnie dostępna: od czworaków i slamsów po polityczne salony i uniwersyteckie gabinety.
Jakże więc ostatecznie jest z tą zdradą? Konieczna ona czy nie?
Bywa słuszna czy zawsze podłą pozostaje? Broń to słabych czy
silnych? Niszczy i deprawuje swego sprawcę czy spływa po nim
szybko, lekko i bez śladów? Usprawiedliwiają ją jej cele czy jako
środek ona sama zawsze finalnie swój cel degraduje i wypacza?
Te i wiele innych kwestii staraliśmy się tu poruszyć, bez ambicji
– rzecz jasna – ich ostatecznego rozstrzygnięcia. Powody, przebiegi i efekty zdrady żyją i do pewnego stopnia ewoluują wraz
z ludzkim światem: po części coraz to inne, po części ciągle i boleśnie te same. Jedno wydaje się jednak – niestety – pewne: była
ona, jest i będzie w tym świecie. Jak cień, jak zły duch, przemyka
ona cichcem w korowodzie ludzkości, czekając cierpliwie na swój
czas. Ten zaś w końcu nastąpi. Ni lekarstwa, ni szczepionki na nią
nie mamy, wyrugać więc jej z życia całkiem nie sposób. Jednej
jednak rzeczy zdrada nie znosi: pamięci o sobie samej. Nawet
więc gdy nie możemy zaprzaństwa uniknąć, możemy o nim pamiętać. Pamiętać tak długo, aż przez nieusuwalne wspomnienie
nasze zobaczy ono w końcu – niczym w lustrze – swe prawdziwe oblicze.

ZDRADA

ZDRADA
Jerzy Jastrzębski

Opowieść o Judaszu nigdy nie wydawała mi się przekonująca.
Nie przystawała do narracji biblijnej, a bliska była raczej ludowej
baśni z jej zbyt jawnym morałem i naiwnym przekonaniem o moralnym porządku świata. Zło w tej historii zostało natychmiast
wskazane i napiętnowane, sprawiedliwość wymierzona, adekwatny – w ludzkich kategoriach – wyrok przez samego złoczyńcę szybko i sprawnie wykonany. Czytelnik lub słuchacz tej historii odnosi satysfakcję, bo wie z doświadczenia, że na ogół cierpią
niewinni, zaś wielcy zbrodniarze rzadko ponoszą karę, a z reguły całkiem nieźle im się powodzi. Tu stało się inaczej. Zdrajca nie
zniósł presji własnego sumienia, nie przedstawił sobie stosownego alibi, nie zdołał przekonać sam siebie, że postąpił właściwie.
Morał wynikający z tej historii wydaje się zatem jednoznaczny,
podporządkowany zamierzonemu efektowi dydaktycznemu, terapeutycznemu i konsolacyjnemu.
Można jednak na czyn Judasza spojrzeć inaczej i uznać, iż po
wykonaniu dzieła poniosły go autodestrukcyjne emocje sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem społecznej odpowiedzialności. Judasz ostatecznie spełnił tylko swój obywatelski
obowiązek, czyli zachował się jak lojalny względem żydowskiego samorządu i rzymskiego cesarstwa poddany. Wskazał miejsce
pobytu i pomógł ująć domniemanego wichrzyciela. Sytuacja polityczna w Jerozolimie była wszak napięta i w każdej chwili groził
wybuch zamieszek lub otwartego buntu. Wiadomo, czym to zaowocowało 40 lat później. Judasz zadziałał racjonalnie, umożliwiając legalnym władzom podjęcie adekwatnych do ówczesnych
realiów kroków prewencyjnych. Skończyło się w sposób łatwy do
przewidzenia – domniemani lub faktyczni buntownicy byli, zależnie od obywatelstwa, krzyżowani lub ścinani. Ale w końcu to
nie Judasz ustanawiał rzymski kodeks karny, on tylko postąpił
w zgodzie z rzymskim prawem czy wręcz w myśl uniwersalnej
zasady porządku prawnego w ogóle, bo lojalność wobec władzy

jest warunkiem istnienia każdego państwa. Wiedzą o tym dobrze
wszyscy tajni współpracownicy, bez których rząd żadnej zorganizowanej grupy społecznej obejść się nie może. Na ogół więc rzadko dręczą ich wyrzuty sumienia, jeszcze rzadziej zwracają pieniądze i inne dobra, a o samobójstwach raczej się nie słyszy. Judasz
natomiast się zadręczał.
„Ludzie zdradzają częściej ze słabości niż z zamiaru” – twierdził La Rochefoucauld – i nieco dalej dodawał: „Podstępy i zdrady wynikają jedynie z niedostatku bystrości”. Wynikałoby z tego,
że zdradza niekoniecznie najgorszy, ale ten, kto słaby na umyśle.
Można byłoby doszukać się u podstaw tego poglądu oświeceniowego racjonalizmu, pomieszanego z dworskim relatywizmem
i pobłażliwością dla gier salonowych, gdyby nie fakt, iż domniemanie takowe pojawia się w różnych miejscach i czasach. Ot,
na przykład Goethe uważał, iż: „Niewdzięczność jest zawsze pewnego rodzaju słabością. Nigdy nie widziałem, żeby dzielni ludzie
byli niewdzięczni”. Być może więc należałoby nie tyle rozgrzeszyć
czy usprawiedliwić, ile przynajmniej zrozumieć dramat słabeusza i głupka. Możliwe, iż na swój sposób Judasz kochał Mistrza,
a na pewno przejął się Jego naukami – w końcu miał sprawiedliwe sumienie. Tradycja i pamięć zbiorowa okazuje się jednak nielitościwa. Postępek Judasza nie znajduje w kulturze (ani chyba
nawet w polityce) obrońców – w ludzkich kategoriach jest niewybaczalny. Judasz zostaje więc nieodwołalnie potępiony przez
ludzi, choć boskie wyroki są przecież niezbadane. Dante umieścił go wśród innych ze zdrajców i niewdzięczników w dziewiątym, najniższym kręgu piekła, gdzie jest nieustannie przeżuwany
przez diabły. Topienie Judasza należało do ulubionych obrzędów
polskiego (i zdaje się nie tylko polskiego) ludu.
Nielitościwe i jednoznaczne potępienie Judasza w kulturze
chrześcijańskiej bierze się stąd, że Judasz zdradził Miłującego
i Sprawiedliwego, przedkładając doraźne korzyści własne i rację
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stanu nad wartości ogólnoludzkie, absolutne. Nawet żydowscy
kapłani stracili pewność siebie po desperackiej decyzji Iskarioty
i – według Herberta – „mieli problem/ z pogranicza etyki i rachunkowości”. No bo „co zrobić ze srebrnikami/ które Judasz rzucił im pod nogi”. Nie można ich było po prostu zaksięgować w rubryce nieprzewidzianych dochodów ani wydać na świątynię, ani
rozdać ubogim. „Taktownym” wyjściem wydało się sanhedrynowi
ufundowanie cmentarza dla ubogich. Postanowili „oddać – niejako/ pieniądze za śmierć/ śmierci”. Ale skoro tak – pyta poeta –
„więc dlaczego/ huczy przez stulecia/ nazwa tego miejsca/ hakeldama/ hakeldama/ to jest pole krwi”1. Dla zdrady Judasza nie ma
więc usprawiedliwienia, ani tym bardziej wybaczenia. Nie tylko
w ludzkich, kulturowych i historycznych, ale również w kosmicznych kategoriach. Nawet pole krwi, oskarżając i przypominając,
daje temu świadectwo. Być może Pan uwolnił zdrajcę od winy
i kary – wszak pomstę zastrzegł dla siebie, ale nic nam o tym nigdy nie będzie wiadomo, bo niezbadane są boskie wyroki i świat
możemy poznawać i osądzać tylko w naszych ograniczonych
umysłach. A tu sprawa Judasza wygląda na całkowicie przegraną.
Niewinny, torturowany i zabity Jezus jest kwintesencją i symbolem dobra i miłości nie tylko dla chrześcijan. Jest w naszej kulturze ikoną człowieczeństwa skrzywdzonego, poniżonego i zdradzonego. Co jednak mamy myśleć o zdradzie i jak ją oceniać,
jeśli zdrada dotyka łotra przekraczającego wszelkie dopuszczalne
i niedopuszczalne granice, a zdrajcą jest człowiek do chwili buntu
cierpliwy i lojalny? Jak mamy traktować zdradę w przypadku, gdy
jest ona jednym ze sposobów walki z niegodziwością i zbrodnią?
Czy wierność złu, związana z wybaczaniem doznanych krzywd,
dotrzymywaniem słowa i bezgraniczną tolerancją, jest cnotą, czy
grzechem? Czy wierność i lojalność zawsze, wszędzie i w każdych
warunkach idzie w parze z honorem i godnością? Czy bezwarunkowe i bezwzględne wykreślenie zdrady z repertuaru zachowań
prywatnych i publicznych może być jednym z najważniejszych
mierników wartości grup i jednostek?
Na te pytania starają się odpowiedzieć od niepamiętnych czasów rozliczne narracje sapiencjalne, literatura, filozofia, teologia, a także opowieści ludowe pochodzące z wielu stron świata. Posłużmy się przykładem francuskiej średniowiecznej pieśni

rycerskiej, która wyeksponowała problem zdrady w relacjach
pomiędzy seniorem a wasalem w osobnym cyklu (Doona z Moguncji) i wielu tekstach pobocznych. Historia zaczyna się od wydarzenia podówczas „standardowego”. Raul z Cambrai, młody,
ambitny i żądny wojennej sławy lokalny władca, ulega namowom stryja, Gerri Rudowłosego, i napada na prowincję Vermandois, która rzekomo mu się należy na mocy jakichś dawnych, ale
nie dość jasnych, układów. Bernier, jego wasal, z konieczności mu
towarzyszy, lecz nie ma serca do wyprawy, bo Vermandois jest
we władaniu jego bliskich krewnych. Przysięga feudalna jednak
zobowiązuje w stopniu silniejszym niż więzi krwi. Rycerz pozostaje wierny seniorowi aż do chwili, kiedy Raul spali mu matkę
i ciężko go zrani. Wówczas dopiero Bernier poczuje się zwolniony z obowiązku wierności i pomocy. Przechodzi na stronę stryjów i w wielkiej bitwie prowincji Cambrésis z Vermandois zabija
Raula. Zwycięstwo nie daje mu wszelako oczekiwanej satysfakcji. Wyrzuty sumienia powodują, że idzie na służbę do Świątyni
w Saint-Jean d’Acre, aby odpokutować zbrodnię zdrady i nielojalności. Wiedzie później życie pokutnika na szlakach pielgrzymek,
aż do dnia, kiedy przypadkowo spotkany Gerri Rudowłosy zabija go strzemieniem w miejscu, gdzie Bernier zabił niegdyś Raula.
Nędzarz i włóczęga ginie po latach, zatłuczony jak wściekły pies,
który pokąsał śmiertelnie swego pana2. Zatłuczony przez podżegacza, który zainspirował nieszczęsną wyprawę i uruchomił ciąg
tragicznych wydarzeń. A jednak „czarnym charakterem” w tej
opowieści nie jest ani Raul, ani nawet Gerri Rudzielec, lecz Bernier. Nic bowiem – w intencji autora czy autorów – nie usprawiedliwia zdrady, nie ma tu żadnych okoliczności łagodzących.
Bernier złamał przysięgę wasalną, nie dotrzymał słowa, a tym
samym naruszył fundament średniowiecznego społeczeństwa.
Być może zresztą każdego społeczeństwa, bo przecież żadne nie
może istnieć bez wzajemnego zaufania, bez nienaruszalnych reguł, bez respektu dla obietnic i wierności danemu słowu. Zobowiązania trzeba zawsze wypełniać, słowa dotrzymywać, zasady
wzajemności rygorystycznie przestrzegać, wdzięczność i szacunek okazywać, bo inaczej wali się świat, rozpada porządek i nastaje chaos, którego forpocztą jest zdrada i sprzeniewierzenie –
taki morał z tej historii wynika i w pamięci tkwi, budząc niepokój
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Z. Herbert, Hakeldama.
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Por. G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie,
przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1971, s. 12.

podniecany przez literaturę i samo życie. Wszak już jako dzieci nie
bardzo wiemy, co sądzić o Konradzie Wallenrodzie, a jako dorośli
nie potrafimy jednoznacznie ustosunkować się do postaci i czynu
pułkownika Kuklińskiego.
Jakkolwiek więc byśmy kombinowali, to „taktowne wyjście”
się nie pojawia i chyba w ogóle nie istnieje. Przez stulecia huczy
„hakeldama, hakeldama” i tak już pewnie zostanie. Zdrada jest
częścią problemu zła, przynależy do niego zawsze i wszędzie,
w każdej wersji i żadne wykręty nie zmienią jej odrażającej istoty.
W wypadku zdrady zło jest szczególnie groźne, bo zamaskowane, bo szuka usprawiedliwień, przyklejając się do najbardziej cenionych wartości, prezentując się jako konieczny i czasami jedyny środek do osiągania szczytnych i powszechnie akceptowanych
celów. Zdrada prawie zawsze występuje pod szyldem mniejszego zła, a zdrajcy zwykle kreują się na męczenników, którzy biorą
na siebie brzemię odrazy i dźwigają je w imię „nienaruszalnych”
zasad bądź wyższego społecznego interesu. To zdumiewające, jak
często zdrada przedstawia się nam jako poświęcenie lub przynajmniej akt całkowicie bezinteresowny.
„Poświęcenie” to oczywiście cyniczna przesada. Zdrajcy-bohaterowie nie budzą zaufania i sympatii, bo ich rzeczywiste motywacje pozostają zwykle w ukryciu, a deklarowanym nie dajemy
wiary. Nie wierzymy też nawróconym grzesznikom, choćby nie
wiem jak się kajali. Bo w tym przynajmniej przypadku skłonniśmy – nie bez powodu przecież – zaufać ludowemu powiedzeniu, które w łagodniejszej wersji brzmi: „kto się raz ześwinił –
świnią pozostanie”. „Przebaczać i zapominać – przekonuje Artur
Schopenhauer – znaczy wyrzucać przez okno cenne doświadczenia. Jeśli ktoś, z kim mamy związek lub kontakt, wyrządził nam
przykrość lub wywołał nasz gniew, wówczas należy zadać sobie pytanie: czy wartość jego dla nas jest tak wielka, by znieść
to samo lub coś gorszego jeszcze ponownie lub wiele razy, czy
też nie. […] Albowiem przy okazji zrobi niechybnie dokładnie
to samo albo postąpi analogicznie, nawet jeśli teraz zapewnia
nas uroczyście i szczerze, że się zmieni. Wszystko, wszystko można zapomnieć, lecz nie siebie, nie własną istotę”. Wniosek tedy
jest oczywisty: „należy natychmiast i na zawsze rozstać się z drogim przyjacielem”3, który nas skrzywdził i zdradził, wybierając

wartość cenniejszą dla niego niż nasza przyjaźń czy miłość. Być
może był przy tym rzeczywiście głupi lub słaby. Ale jego motywacje nie powinny być już naszym kłopotem i nie leży w naszym
życiowym interesie ich dociekanie. Z reguły zakładamy jednak,
że miał jakieś, by – mimo wszystko – ocalić instynktowną wiarę w racjonalny porządek naszego świata. Tym sposobem udaje
nam się czasem pozbyć problemu i dyskomfortu nierozumienia
ludzi i sytuacji.
Dolegliwy problem „bezinteresowności zdrady” istnieje wszakże, niezależnie od konkretnych aplikacji i sposobów jego rozwiązywania, jako część od niepamiętnych czasów dyskutowanej kwestii
bezinteresowności zła w ogóle, czynienia zła dla niego samego.
Kant uważał, że nie ma absolutnie złej woli, której jedyną motywacją jest przeczenie moralnemu prawu, bez żadnego racjonalnego powodu ani osobistej korzyści. Ludzie nie postępują podle,
okrutnie, nikczemnie, jeśli nie sprawia im to przyjemności albo nie
przynosi zysku. Ta konsolacyjna teza nie wydaje się jednak możliwa do przyjęcia w konfrontacji z historycznym, zbiorowym, ale
także jednostkowym, potocznym doświadczeniem. W świetle
Kantowskiej refleksji przywołane wyżej przypadki Judasza i Berniera, co prawda, napawają grozą, ale równocześnie tchną odrobiną optymizmu – obaj przecież w swym postępowaniu kierowali
się jakimiś powodami, obaj popadli w konflikt ze swoim sumieniem, obaj cierpieli i ponieśli karę. W tym sensie zarówno w przypadku narracji o Judaszu, jak i w pieśni o Raulu i Bernierze mamy
do czynienia z opowieściami dydaktycznymi – zło bowiem nie tylko w nich zostaje ukarane, ale dodatkowo jeszcze można je wyjaśnić: wiemy, skąd się bierze i co je żywi. Kant – jeśli można go tak
interpretować – wyklucza zło, które jest celem i skutkiem samo
w sobie i dla siebie. Byłoby ono bowiem nie tylko nieracjonalne,
ale i sprzeczne z naturą. Nie ma w nas – powiada Kołakowski referując domniemanie Kanta – „woli diabolicznej”: „czynimy zło,
aby jakąś korzyść z tego osiągnąć, nie zaś po to, by zło powstało”4.
Wychodzi na to, o czym przekonany był najwyraźniej oświecony
i racjonalny wiek XVIII, bo i Goethe, i La Rochefoucauld wierzyli,
iż zdrada i niewdzięczność z głupoty i/lub ze słabości pochodzą,
a w każdym razie mają jakieś ułomne uzasadnienie, jakiś nikczemny powód, jakieś ciemne, często dla nas niewidoczne źródło.
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A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1974, s. 219.
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L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009,
s. 123.
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Pytania o motywacje łotrów i genezę haniebnych czynów można oczywiście stawiać i szukać na siłę odpowiedzi, ale zostawmy tę
procedurę strażnikom społecznego ładu. Niech zbadają winę i wymierzą karę w zgodzie z zasadą „wielcy złodzieje małe wieszą”. Poszukiwanie wyjaśnień, powodów, uwarunkowań czy usprawiedliwień podłości stanowi instynktowną wręcz obronę przed lękiem
biorącym się z uznania, że na dnie otchłani zła jest pustka. Nie ma
tam nic do wyjaśnienia, nie ma żadnych obiektów badań i dociekań. Tę pustkę maskuje się co najwyżej kłamstwem na użytek innych i samookłamywaniem samego siebie. „Diabeł – powiada Kołakowski – odwołuje się zazwyczaj do tego, co w nas dobre. Wie
bowiem – ignorantem przecież nie jest – że jakieś resztki dobra
w nas ocalały, że lubimy mieć dobry wizerunek nas samych, zarówno dla nas samych, jak i dla innych, i przeświadczeni być, że
w dobrej intencji i dla dobrej sprawy działamy. Zaczepia się przeto o miłość, o umiłowanie dobrych rzeczy. Miłość do innego człowieka, umiłowanie narodu, ojczyzny, ludzkości, Idei, Prawdy, Boga,
Sprawiedliwości, Wiary…”5. Dlatego zdrajcy i inni złoczyńcy rzadko
cierpią z powodu wyrzutów sumienia. Nie dręczy ich poczucie winy
– działają wszak w najlepszych intencjach i w najgorszym razie
wybierają mniejsze zło, czyniąc właściwie sobie i innym niedocenianą przysługę. Bywa nawet, że potrafią wytknąć niewdzięczność
otoczeniu, jeśli nie honoruje ono ich zasług na polu naprawiania
świata albo budowy nowego zupełnie ładu.
„Nie musi być ważne to, o czym myślimy na co dzień – powiada
Elias Canetti. – Natomiast niezwykle ważne jest to, o czym na co
dzień nie myślimy”6. Nie zaprzątamy sobie głowy zbyt często ryzykiem zdrady. Nie bierzemy jej pod uwagę zwłaszcza wtedy, gdy
świadczymy dobro i pomoc okazujemy ludziom zmarginalizowanym, wykluczonym, społecznie nieprzystosowanym. Krótko mówiąc: wtedy, gdy refleksję wyprzedza litość, spolegliwość, współczucie. Ale gdy w parze z miłosierdziem nie idzie rozum, pojawia
się ryzyko błędu, bo miał niewątpliwie rację Monteskiusz, gdy pisał, iż „niebezpieczna to rzecz wydobyć ze stanu upokorzenia tych,
których wola powszechna na ten stan skazała”7. Jest bowiem –
można się domyślać – przejawem pychy domniemanie, iż ogół
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Ibidem, s. 125.
E. Canetti, Myśli, przeł. J. Danecki, Warszawa 1976, s. 97.
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Ch.-L. Secondat de Montesquieu, Myśli, przeł. L. Gluck, Warszawa
1985, s. 45.
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się myli w ocenie ludzi, a my powinniśmy naprawiać jego błędy.
Postępując tak – twierdzi Monteskiusz – padamy zazwyczaj ofiarą podstępu lub oszustwa, które „upadla naturę ludzką, zwycięzcę
naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie”8.
Tak bowiem jak roślina potrzebuje do życia ziemi oraz wody
i słońca, tak zdrada wyrasta na podłożu nikczemności i dobrej
wiary zarazem. O związku wiary i zdrady świadczy choćby jeden
z jej mnogich synonimów: wiarołomstwo. O ludziach szczególnie
na zdradę z własnej winy narażonych mówimy, że są łatwowierni.
O tych, ze strony których kłamstwa i zdrady się nie spodziewamy,
mówimy, iż są wiarygodni. „Wiarę – pisze Zofia Zaron – ślubujemy, przysięgamy, dotrzymujemy jej czy też dochowujemy. Wiarę w kimś pokładamy, komuś dajemy lub czyjejś wiary nadużywamy”9. Zwalczając pokusę dalszych rozważań semantycznych, można
powiedzieć, że zdrada jest trującym chwastem wyrosłym na glebie
wiary, że bez tego podłoża nie zaistnieje, nie objawi się znienacka
i niespodziewanie w którejś ze swych licznych i różnorodnych, ale
zawsze ohydnych postaci. Wynika stąd, iż najlepiej zabezpieczyć się
przed zdradą brakiem wiary, wykluczeniem zaufania. Kłopot w tym
jednak, że wówczas w lęku przed złem rezygnujemy z moralnego
dobra. Brak niezbędnej dozy zaufania pociąga za sobą zresztą nie
tylko straty moralne, ale często również społeczne, polityczne czy
ekonomiczne. Kontrola – o czym właśnie ekonomiści coraz częściej
nas pouczają – może nas bowiem kosztować znacznie więcej niż
ryzyko wiary w ludzką uczciwość, prawdomówność, lojalność czy
wierność. Zamykając się na możliwe zło, rezygnujemy zatem z potencjalnego dobra. Jeśli więc chcemy skutecznie działać, unikając
zarazem szkód i dyskomfortów, musimy odwoływać się nie tyle do
uczuć sympatii, przyjaźni czy miłości (albo po szkodzie do ich przeciwieństw), ile do rozumu, który nam każe uważnie obserwować,
gromadzić obserwacje i wyciągać prawomocne wnioski. Czasem
jest to dla nas wysiłek zbyt duży i wtedy swoje lenistwo usprawiedliwiamy potrzebą zaufania, stwarzając klimaty i okazje przyciągające wszelkiej maści łajdaków i zdrajców. Taka niedbała i beztroska
postawa czyni ludzi współwinnymi zła, bo nie chcą lub nie potrafią mu zapobiegać, pogrążeni w bierności lub zwykłej głupocie.
Nie ma więc chyba lepszego ubezpieczenia przed zdradą i w ogóle

6

>
>

8

Ibidem, s. 44.
Z. Zaron, Refleksje na temat wyrażenia wierzyć, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 1993, s. 232–233.
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przed złem jak przytomna czujność. Zło w swych najgorszych odmianach i tak prędzej czy później nas dopadnie, choćby w postaci
nieszczęść i chorób, ale przecież nie warto prowokować swym zachowaniem szkód, których można uniknąć przestając z właściwymi ludźmi we właściwych miejscach i okolicznościach. Okazja czyni
złodzieja – czyni też zdrajcę i jego ofiary.

Abstract
Jerzy Jastrzębski, Betrayal
Prof. Jerzy Jastrzębski interprets the problem of betrayal in
a wide philosophical and ethno-historical context. His major

concerns are various consequences of betrayal and psychological strategies to rationalize it. According to the author, the characteristic feature of traitors is intense striving to excuse themselves. Instead of desirable repentance and shame, traitors
offer flow of words as an attempt to distract from the shameful
deed. Prof. Jerzy Jastrzębski interprets betrayal in the context of
decay of feudalism that was based on unwritten laws and hierarchy but most of all on trust. Betrayal, even if committed for
justified reasons, introduced chaos into orderly feudal world.
Nowadays, says the author, destructive influence of betrayal
can be also observed in political and social environment.

UPADKI CZŁOWIEKA WEDŁUG EMILA CIORANA
Dawid Szkoła

„Żeby zrozumieć zło, nie musimy fatygować diabła. Zło przynależy dramatowi ludzkiej wolności”1. Myślę, że pod tymi słowami podpisałby się również Emil Cioran – rumuński myśliciel, eseista, który większość swojego życia spędził w Paryżu, gdzie pisał
po francusku. Nie nazwałem go filozofem, ponieważ przeciw takiemu określeniu najpewniej by zaprotestował. Sam twierdził,
że: „Filozofia jest wyrazem niepokoju ludzi bezosobowych. Dlatego tak niewiele nam pomaga w całkowitym zrozumieniu tragicznych i ostatecznych stanów duszy. Tym, którzy przekroczyli życie,
nie pragnąc tego, filozofia ma zbyt mało do zaofiarowania. Żadna myśl nie powstrzymała nigdy bólu, a żadna idea nie odegnała
lęku przed śmiercią”2. A jego właśnie bardziej interesowały ciemne strony ludzkiej egzystencji, rozkład społeczeństwa i jednostek.
Dlatego też zajmował się „archeologią nocy”, „teologią negatywną” czy „ontologią nicości” – tymi sprawami, które właśnie określają człowieka i jego miejsce w świecie w kategoriach ujemnych.
Odżegnywał się również od wszelakich systemów, które uważał
za śmierć filozofii3.
Cioran był zwolennikiem chaosu, burzenia złudzeń i wszelkich nadziei. Nie interesowały go utarte schematy myślenia ani
tym bardziej pozory i wyobrażenia. Wolał je piętnować z ogromną siłą. Myśl jego była pełna sprzeczności, nieraz wręcz histeryczna, wytwarzana jakby w największych temperaturach intelektualnych, przerywana bez powodu i rozpoczynana w momencie
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największego zwątpienia. Katastrofizm mieszał się w niej z cytatami z mistyków, samobójstwo z ciągłym życiem i tworzeniem,
gnoza z buddyzmem, pustka z radością, nocne przechadzki z jasnością widzenia, obraza człowieka z ciągłymi próbami wytłumaczenia jego bytu, a rozpacz z uwielbieniem życia. O sobie więc
mógł, co najwyżej, powiedzieć: „Jestem filozofem-wyjcem. Moje
myśli, jeśli je w ogóle mam, ujadają; niczego nie tłumaczą, eksplodują”4. Jednak dzięki tym eksplozjom powstało kilkanaście książek, w których Cioran niezmiennie wracał do tych samych tematów. Z maniakalną siłą, ale z równie silnym niezdecydowaniem,
obracał swoje obsesje, opisywał je z każdej strony. Używał do tego
całej historii filozoficznej, teologicznej, gnostycznej czy antropologicznej. Jeśli człowiek – to okropna jego nędza, upadek, zoologia. Bóg to zły demiurg, nieudolny stworzyciel, tyran bądź kretyn.
Świat to kloaka, podłe dzieło stworzenia, a historia to tylko mamiąca fantazmatami siła niepozwalająca się zabić, bo obiecująca
lepsze jutro5. Jednak po przebrnięciu przez tony pesymistycznych
stwierdzeń rumuńskiego myśliciela nagle natrafiamy na taki jego
tekst: „Nie jestem pesymistą, kocham ten okropny świat”6. A później kontemplację przyrody: „Przez moje okienko widzę skrawek
obłoku oświetlonego słońcem, na lazurowym tle. Mont-Blanc nie
jest piękniejszy”7.
Nie znajdziemy w myśli Ciorana pocieszenia. Raczej ciągłe rozdarcie, herezję, niezgodę. Rumuński myśliciel buntuje się przeciwko wszystkich tradycjom i sposobom myślenia. Uderza w nie
z każdej strony, raz mocniej, raz słabiej, czasami szuka z nimi

s. 5.
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E. Cioran, Księga złudzeń, przeł. S. Królak, Warszawa 2004, s. 22–23.
„System jest tyranią, uduszeniem, ślepym zaułkiem. Moim przeciwieństwem, co się tyczy formy umysłu, jest Hegel, a po prawdzie każdy, kto
ze swych myśli skonstruował korpus doktrynalny. Nienawidzę teologów,
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system – w filozofii i we wszystkim”. Ibidem, s. 686.
3
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„Teksty rumuńskiego myśliciela to w istocie rozpisane na akcenty deklinacje słowa «rozpacz». Rozpacza on za rajem utraconym, za światem, który naprawdę jest, który odsłania całą grozę i pełnię bezokolicznika
«być»”. D. Czaja, Lekcje ciemności, Wołowiec 2009, s. 246.
> 6 E. Cioran, Zeszyty…, op. cit., s. 216.
> 7 Ibidem, s. 310.
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pozornego rozejmu, aby po chwili znowu zaatakować. W żadnym
wypadku jednak nie znajdziemy w tym wszystkim ostatecznego
rozstrzygnięcia. Autor Księgi złudzeń będzie jedynie mnożył wątpliwości, roztrząsał je i za pomocą swojej przedziwnej optyki szukał ukrytej prawdy. Nie jest to jednak wyłącznie mądrzenie się,
nihilistyczne zabawy czy ćwiczenie rozumu. Cioran szuka rozwiązań całym sobą – umysłem, żołądkiem, śledzioną, krzykiem.
Angażuje się ostatecznie, ma bowiem nadzieję, że w tej pustce
i opuszczeniu znajdzie rozwiązania nurtujących go pytań. A może
jeszcze inaczej: wie, że nie znajdzie, ale mimo to nie poddaje
się i szuka z jeszcze większą gorliwością. Na tej pustyni, niczym
uwielbiani przez niego mistycy, chce zaostrzyć jasność widzenia
i przedrzeć się przez wszystkie wątpliwości.

Gnoza
Do obsesji Ciorana należały między innymi: Rumunia, Bóg, mistyka, filozofie wschodu, antysystemowość, współczesność, ale
jedną z najważniejszych był upadek człowieka w czas i historię.
Jak słusznie pisze Ireneusz Kania: „Cioran zawsze bardzo intensywnie rozmyślał o czasie. Upadek w czas – ową pierwotną katastrofę towarzyszącą stworzeniu, ów początek historii – uznał
za kosmiczne nieszczęście dla człowieka, ponieważ pociągnął on
za sobą jego wychylenie się ku przyszłości. Przyszłości zaś Cioran
zawsze się lękał. Oczywiście nie w sensie trywialnym; że może
ona nieść człowiekowi i światu głównie zło i ciągłą degrengoladę,
wiedział od zawsze i uważał to za normalne. Prawdziwą trwogą
i zgrozą napawało go to, że czas ustawicznie zwodzi człowieka
nowymi celami do «osiągnięcia», nie pozwalając mu trwać w teraźniejszości i smakować jej w pełni. Ideałem było dla niego życie
absolutnie bez celu”8.
W słowach tych widzimy kilka ważnych cech myślenia o czasie u rumuńskiego myśliciela. Jedną z nich będzie na pewno gnostyczne przekonanie o stworzeniu świata. Ciorana bardzo interesował moment, kiedy zło wkroczyło do pierwotnego królestwa
i doprowadziło do rozbicia podstawowej jedności. To również
w tym momencie powstał czas, a więc również historia – ta podrzędna robota demiurga. Przypomnijmy, że gnoza ogólnie zakłada, iż świat nie został stworzony przez prawdziwego Boga, lecz
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I. Kania, Ścieżka nocy, Kraków 2001, s. 222.

złego demiurga, który zbuntował się przeciwko pierwotnej całości. Chciał również tworzyć, być panem, a więc – bez wiedzy
Stworzyciela bądź przeciwko Niemu – postanowił ukształtować
świat, w którym żyjemy. Wtedy też – za słowami Czesława Miłosza – „anioł wielkiej piękności i siły zwrócił się/ przeciwko niepojętej Jedności, ponieważ powiedział/ «Ja», co oznaczało odłączenie”9 – i nastali ludzie i świat, jaki znamy. Nie mógł on być
doskonały, bowiem, jak zakładają gnostycy: „Świat jest padołem śmierci, cierpień, brzydoty, zła; jest «kloaką», «pustynią»,
«nocą», «wielkimi mrocznymi wodami». Jednocześnie jednak
jest jak hermetycznie zamknięta forteca, otoczona murami i fosą
na pozór nie do przebycia: człowieka tam wrzucono i zamknięto
bez nadziei”10. I dalej: „Złem jest już sam fakt istnienia w świecie
materialnym. Cały wszechświat jest zły: pojęciu pięknego i dobrego wszechświata gnostycyzm przeciwstawia pojęcie świata,
któremu Najwyższe Bóstwo jest obce – świata, w którym panuje
złe fatum, Bóg gorszy lub nieświadomy, to znaczy Książę Ciemności. Świat jest zły, a dusza ludzka została w nim nieuchronnie
uwięziona”11.
W takim świecie wszystko, co materialne, jest złe. Człowiek odgrywa rolę więźnia w niedoskonałym ciele i jeszcze gorzej stworzonym świecie. Jednak kolejnym odpryskiem tego kosmicznego
skandalu, jakim był pierwszy bunt, jest również czas – kolejny błąd
demiurga. Materia bowiem przemija, jest niedoskonała. W pierwotnym królestwie zaś jej nie ma, wszystko tam jest bezczasowe
i wieczne, ale też odgrodzone szczelnym murem od naszego padołu. Słusznie Cioran stwierdza, że: „Dla gnostyków wszystko, co łączy
się z czasem, wypływa ze zła. Zdyskredytowali oni historię w ogóle,
w całości, jako domenę fałszywych rzeczywistości. Nie ma ona sensu ani nie jest użyteczna. Przejście przez historię niczym nie owocuje. Taka wizja znacznie odbiega od oficjalnej, przesłodzonej eschatologii chrześcijańskiej upatrującej w historii i w zrodzonych przez
nią niedolach próby odkupieńczej”12.
Autor Na szczytach rozpaczy za fundament powstania świata
oraz człowieka uważał kosmiczny skandal, który doprowadził do
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Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2012, s. 1265.
S. Hutin, Gnostycy, przeł. K. Demaniuk, „Literatura na Świecie” 1987,
nr 12, s. 18.
> 11 Ibidem, s. 19.
> 12 Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 181.
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wymieszania się dobra i zła. Chwilowy zaś triumf złego demiurga poskutkował również czasem, w który zostaliśmy wrzuceni.
Jako dzieło niedoskonałego stworzyciela ugrzęźliśmy w materii reprodukującej się w zastraszającym tempie. Z tego więzienia zaś nie mamy żadnego wyjścia. Jesteśmy tylko pęknięciem
w ideale, który istnieje gdzieś tam, poza naszą wiedzą. Skazani
na przemijanie i cierpienie możemy jedynie okłamywać się złudzeniami i przekonaniem o swojej użyteczności. Toteż człowiek,
według Ciorana, to materia w świecie, gdzie zło jest siłą zwycięską, a opuszczenie jego naturalnym stanem.

Czas i historia
Dla Ciorana też źródłem upadku człowieka w historię był moment, kiedy biblijny rodzice wybrali zamiast Drzewa Życia, czyli
wieczności, Drzewo Poznania, a więc upadek człowieka w świat
materii, niepotrzebnej wiedzy, i tym samym zaplątali się w historię. „Swoje, jak to mówi, «przerażenie Historią» – pisze Marek Bieńczyk – wyraża Cioran w pojęciach teologicznych. Mówi
o immanentnym złu wpisanym w historię, o upadku i grzechu
pierworodnym, o obecności w historii Szatana – jedynych konceptach zdolnych wyrazić, nawet u myśliciela niereligijnego, katastrofę, jaką są dzieje”13. Człowiek bowiem mógł żyć poza historią, poza poznaniem, ale wybrał drogę ciekawości, wygnania,
upadku w czas. Nie mógł jednak inaczej postąpić, bowiem – według autora Na szczytach rozpaczy – miał już przypisaną sobie fatalność, wadę czy też pękniecie, jako twór złego demiurga. Nasi
prarodzice, znowu za słowami Miłosza, powtórzyli ten sam błąd,
który kierował złym stworzycielem, bowiem: „Ten bunt jest manifestacją własnego, «ja» i nazywa się/ pożądaniem, concupiscientia,/ a został z kolei powtórzony na ziemi/ przez naszych
pierwszych rodziców”14. Toteż człowiek pierwotny bezczas zastąpił utopią. Chciał być podobny do swojego stworzyciela, a więc
również budować i tworzyć. Stan jedności go nie interesował,
lecz wolał zmarnować wieczność na rzecz wielości i niejasnej
przyszłości. Kiedy jednak zauważył swój błąd, postanowił odkupić własne winy wysiłkiem tworzenia utopii – ziemskiego raju.
Jest to próba „odkupienia Historii i wpisanego w nią zła dzięki
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M. Bieńczyk, Posłowie, [w:] E. Cioran, Historia i utopia, przeł. M. Bieńczyk,
Warszawa 1997, s. 112–113.
> 14 Cz. Miłosz, op. cit., s. 1265.

ubóstwieniu przyszłości, w jaką wyobraźnia utopijna przerzuca
nostalgiczne wspomnienie o pierwotnym bezczasie; dzięki fikcji
oczekiwania, które potęgując dynamikę życia społecznego, wytwarza zarazem złudzenie sensu dziejów”15.
Sensowność dziejów jest dla Ciorana wielkim złudzeniem.
Człowiek historią coraz bardziej się pogrąża, traci resztki swojej
natury. Popadł w postęp i niewolę rozumu – skutek skosztowania
owocu z Drzewa Poznania – a więc na siłę odrzuca wspomnienie
Edenu czy też pierwotnej wieczności. Nie chce żyć swoim przeznaczeniem, chce być czymś więcej, niż jest, ale przez takie zachowanie coraz bardziej upada. Na rozum bowiem, w związku
z jego niestałością, każdy może się powołać. Mami on nas też lepszym jutrem i rozwojem. Zwodzi człowieka, prowadząc go ku coraz większej zgubie. Używa do tego historii, wiary w czas i lepszą
przyszłość. Powinniśmy raczej zaprzestać wszelkiej aktywności
– sądzi Cioran – ponieważ, idąc przed siebie w niewiadome, jesteśmy trwale odwróceni od raju. „Życie – pisze Michał Jakubik
– to złudzenie, a wszelkie działanie, budowa imperiów czy systemów filozoficznych, zdaniem Ciorana nie ma sensu. Jesteśmy tak
nieważni, że nie ma też powodu, byśmy łudzili się zbawieniem.
Tęsknimy za rajem, lecz powrót do niego nie jest możliwy. My
zaś żyjemy wyłącznie, sycąc się kłamstwem”16. A postęp to tylko współczesna forma upadku, świecka wersja potępienia17. Toteż oddajemy się tylko w coraz to nową niewolę, popadamy coraz
mocniej w czas, odchodząc od wieczności, widząc w tym formę
ratunku. Czyli robimy tylko to, do czego jesteśmy zdolni i do czego stworzył nas zły demiurg. Do ciągłego bycia niedoskonałymi bytami, które źle wybierają, ponieważ inaczej nie mogą. Ale
mimo to łudzą się coraz bardziej historią, nie myślą nad teraźniejszością, a tylko o przyszłości bądź badają przeszłość, wyciągając
z niej mylne wnioski. Mniej przez to w człowieku ducha, a więc
czegoś niematerialnego, czyli bezczasowego, a więcej tego, co
przemijalne, a więc stworzone do upadania i zanikania – domeny czasu i historii. Myślę, że Cioran podpisałby się pod tymi słowami: „Jeżeli współczesna cywilizacja nadal będzie faworyzowała człowieka uwięzionego w samym sobie, jeśli od niego się
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uzależni, nieuchronnie – tak brzmi ponura prognoza Einsteina –
skończy się samozniszczeniem, właśnie dlatego, że duchowe zubożenie człowieka (zdrada transcendencji) zbiegnie się z ogromnym wzrostem jego zdolności technicznych”18.
Człowiek więc niczym alkoholik próbuje czymś zapełnić pustkę w sobie i nie odkłada butelki aż do całkowitego samozniszczenia. Pije haustami z butli czasu i historii, poznania i postępu,
choć podświadomie przeczuwa, że nie daje to żadnych dobrych
skutków, tylko coraz większe upadanie. Bowiem: „Po zmarnowaniu prawdziwej wieczności człowiek upadł w czas, gdzie jeśli nawet szczególnie nie prosperował, to przynajmniej jakoś sobie radził i żył. Proces tego upadku i przystosowywania się nosi nazwę
Historii”19. Teraz zaś zostało mu jedynie życie utopijne, marzenia
o lepszym jutrze i mętna wiara w zbawienie. Próbuje też nadać
sens swojemu życiu w tym spartaczonym świecie, resztkami sił
więc łapie się każdej nadziei – czy to naukowej, czy religijnej. Życie zapełnia niepotrzebnymi działaniami i przedmiotami, wierzeniami i fantazmatami. Pierwotną nędzę, rozpacz i upadek stara
się wypełnić byle czym i byle jak, zamiast uświadomić sobie własną pustkę. Lecz on woli się buntować przeciwko niej, zdradza
siebie i własne przeznaczenie, powtarzając tylko błędy demiurga
i biblijnych rodziców.

Samobójstwo
Według Ciorana istnieje tylko jedno rozwiązanie tego problemu – samobójstwo. Wszelkie inne sposoby wyjścia z tego przeklętego kręgu z góry skazane są na porażkę. Człowiek jest wrzucony w obcy sobie świat i żyje na niezrozumiałych dla siebie do
końca zasadach. Nie wie, czy gra według zasad złego demiurga,
czy jest tylko pionkiem na szachownicy, gdzie rozgrywa się jakaś walka pomiędzy Księciem Ciemności a prawdziwym Bogiem.
Albo po prostu jest tylko wybrykiem natury, ofiarą mimowolnego stworzenia, chwilowym skutkiem ewolucji. Dla rumuńskiego
myśliciela to jedno i to samo. Życie jako takie jest dla niego nie
do zaakceptowania. Odbiera człowiekowi godność. „Dla Ciorana
– stwierdza Ireneusz Kania – człowiek to istota najnędzniejsza
z nędznych, nieuleczalnie chora i upadła, zatem – zupełnie bezsilna. Tym bardziej, że we Wszechświecie samotna. I tym bardziej,
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że myśląca”20. A Cioran mówi wprost: „Nie ma zbawienia przez
myśl”21. Rozum więc nigdzie nas nie zaprowadzi. Jedynie ściągnie
na jeszcze większe manowce. Wiara z kolei dla wielkiego sceptyka zbyt mocno powiązana jest z upokorzeniem. Z Bogiem można
się wadzić, podobnie jak ze złym demiurgiem, a nie oddawać mu
cześć. Jesteśmy jego nieudolnym dziełem otoczonym przez absurd, jedyne więc, co możemy robić, to codziennie wyzywać go
i opluwać, bronić własnej godności wszystkimi możliwymi sposobami.
Samobójstwo w takim wypadku jest najlepszym wyjściem.
Daje człowiekowi prawdziwą możliwość rozporządzania własnym losem. Wbrew współczesnej kulturze nie widział Cioran
w tym czynie nic złego. Odrzucając życie, jakbyśmy sprzeniewierzali się boskiej woli i dziełu jego stworzenia. Dla autora Na szczytach rozpaczy była to kuszącą propozycja, którą mógł rozumieć
również jako wymierzenie policzka złemu demiurgowi. Albowiem naturalne odchodzenie byłoby tylko poddawaniem się regułom tego świata. A to bez wątpienia Cioranowi wydawało się
niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego też stwierdza: „Żelazne kajdany i duszna ciasnota tego świata mogą nas pozbawić
wszystkiego, tylko nie możliwości zabicia się; a siła i duma płynącą z owej wolności przerastają ciężar, który nas przytłacza”22.
Ludzie jednak boją się śmierci, a jeszcze większą grozą napawa
ich myśl o samobójstwie, ponieważ „artyści, psychologowie, policjanci, urzędnicy, lekarze, nauczyciele i księża robią wszystko, by
wbić nam do głowy, że śmierć to coś naprawdę poważnego, groźnego, okropnego, gdy tymczasem tak naprawdę umieramy z byle
powodu, byle jak, byle gdzie, tak jak z byle powodu, byle jak, byle
gdzie się rodzimy”23.
Samobójstwo też może być odbierane jako ostateczny czyn
gloryfikujący ludzką wolność. Zamiast wybierać życie pod jarzmem absurdalnych praw, człowiek może z niego abdykować.
Jednak nie powinien mieć też głębszych powodów. Nie powinniśmy – według Ciorana – odbierać sobie życia, kiedy jest nam

> 20 I. Kania, Nihilista pielgrzymujący, [w:] E. Cioran, Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków 1992, s. 23.
> 21 E. Cioran, Księga…, op. cit., s. 22.
> 22 E. Cioran, Zarys rozkładu, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2006, s. 53–54.
> 23 S. Chwin, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010,
s. 11.

źle czy z innych przyczyn. Czyn ten powinien być czysty, bezinteresowny, nieskażony ziemskimi czy materialnymi przyczynami.
„Tylko ono, rzucające wyzwanie wszelkim majuskułom, upokarza
i miażdży Boga, Opatrzność, nawet sam Los”24 – konkluduje rumuński myśliciel.
Cioran, mimo że idei samobójstwa poświęcił wiele stron, nigdy się do niego nie uciekł. Jak twierdził, wystarczała mu jedynie świadomość, że może to zrobić, że życie jest na jego łasce25.
Więc już samo myślenie, że w każdej chwili możemy się zabić, pomaga nam w życiu. Już samo zrozumienie, że leży ono w granicach naszej autonomii, a nie innych ludzi, demiurga bądź losu czy
systemu, daje nam chwilę wytchnienia. Wprowadza w euforię –
według Ciorana – i daje nam wolność w wyborze negatywnym,
który niekoniecznie musi być czymś złym. W świecie bez wartości, absurdalnym i spartaczonym, po obozach zagłady i wojnach,
gdzie życie ludzkie jest niewiele warte, samobójstwo może się
wydawać irracjonalne, ale czy o wiele bardziej od rzeczywistości? Autor bowiem Księgi złudzeń w pewnym sensie przeczuwał,
że „kosmiczna całość istnienia, która nas otacza, na pozór harmonijna i piękna, w chwili, gdy zedrzemy z niej zasłonę złudzeń,
odsłania swoje prawdziwe, odpychające oblicze. Byt okazuje się
«bestią pożerającą wszystko»26”. A już przecież mówiliśmy, że rumuńskiemu sceptykowi nieobca była walka z fasadami i wyobrażeniami. Zawsze starał się patrzeć głębiej, nawet jeśli musiałby
przejść przez otchłań ciemności i widzieć to, przed czym większość odwróciłaby oczy. Tragizm i pustka bardziej go pociągały,
dając jakby większą ostrość widzenia niż piękno i wartości, ponieważ w nich dostrzegał przekłamanie.

Zoologia
Człowiek jednak nie wybiera samobójstwa, tylko wierzy w kolejne obietnice, które oferuje mu czas i historia. Nie chce być
sobą, lecz szuka kolejnych kłamstw przypisujących mu celowość
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i ważność. Cioran stwierdza wprost: „Gromadzimy bogactwa, odnosimy triumfy, zwyciężamy i walczymy po to, by uciec przed samym sobą, by pokonać ból i cierpienie bycia w głębi sobą”27. Jeśli
więc autor Księgi złudzeń los ludzi opisuje w kategoriach teologicznych, tak już samego człowieka jedynie w zoologicznych.
Jesteśmy dla niego genialnymi zwierzętami obdarzonymi wyobraźnią. Dominujemy i podbijamy, aby nadać sens własnemu
istnieniu, kiedy tak naprawdę prowadzimy jedynie nędzną egzystencję. Rodzimy się bez powodu i umieramy równie absurdalnie i niegodnie. Wszystko zaś, co robimy, jest tylko ucieczką przed
sobą, zdradą, nieudolnymi próbami oszukania losu. Życie, śmierć
są na równi odpychające, podobnie jak wszystkie nasze czyny. Ale
jednak przywiązujemy się do życia od momentu narodzin. Karmimy się więc złudzeniami, aby zapomnieć o własnej przypadkowości. Dla Ciorana „człowiek […] nie tylko nie zajmuje w świecie
żadnej uprzywilejowanej pozycji (to twierdził już Ockham), lecz
owszem, jest dlań tylko upadłym, chorym nieuleczalnie na cierpienie, samotność i śmierć zwierzęciem, nędzniejszym od najmarniejszego ze stworzeń żywych – bo te przynajmniej nie mają
samoświadomości, otwartej rany, bezustannie przypominającej
nam, ludziom, o bezsensie wszystkiego i nieuchronnej, totalnej
naszej zagładzie. Poczucie tragizmu istnienia (który to tragizm
jest, jego zdaniem, jedynym istotnym tematem filozofów) dane
jest Cioranowi w stopniu bodaj najwyższym pośród pokrewnych
mu duchowo myślicieli – Kierkegaarda, Szestowa, Sartre’a, Camusa, Simone Weil. Kierkegaard atoli, Szestow i Weil znaleźli drogę ocalenia w «skoku» w otchłań wiary, Sartre i Camus – w «zaangażowaniu». Cioran widzi przed sobą tylko ciemność”28.
Rumuńskiego myśliciela interesują więc prawie wyłącznie
sprawy związane z ciemnością, uważa bowiem, podobnie jak
jego wybitny tłumacz, Ireneusz Kania, że podążanie tą ścieżką
ciemności może powiedzieć nam coś o najgłębszej istocie człowieka i rzeczywistości. Doświadczenie tragizmu odkrywa przed
nami świadomość bytu i własnego losu29. Jednak ludzie wolą

24

E. Cioran, Zły demiurg, przeł. I. Kania, Kraków 1995, s. 49.
„Otóż powiedziałem, że gdyby nie myśl o samobójstwie, dawno bym
się zabił. Co miałem na myśli? To, że życie da się znosić jedynie dzięki świadomości, że możemy je porzucić, kiedykolwiek zechcemy. Jest ono na naszej
łasce. Ta myśl nie tylko nie odbiera ochoty do życia ani nie wtrąca w przygnębienie, lecz przeciwnie – przyprawia o upojenie”. Rozmowy…, op. cit.,
s. 79.
> 26 S. Chwin, op. cit., s. 238.
25

>
>
>

27

E. Cioran, Księga…, op. cit., s. 12.
I. Kania, Nihilista…, op. cit., s. 7–8.
29
„Mówiłem już, że doświadczenie zła jest w mojej perspektywie doświadczeniem prymarnym człowieka; dlatego też uważam, że podążanie
w tę właśnie stronę może nam powiedzieć więcej o najgłębszej istocie rzeczywistości niż wnikanie w wymiar jasny, w sferę dobra i wartości. Nie przeczę, że to wnikanie jest istotne, nie twierdzę, że cała sfera dobra i wartości
28
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tworzyć sztuczne wartości i kolejne złudzenia, wolą bowiem żyć
wygodnie – pod względem duchowym – niż patrzeć w tę ciemność, pęknięcie własnego bytu. Stąd też częste oskarżanie Ciorana o nihilizm – ten prosty wytrych tłumaczący każde myślenie
absurdalne. Rumuński sceptyk zaś protestował przeciwko przyklejaniu mu takiej etykiety. Nie chciał jednak godzić się na proste
rozwiązania, szukał więc w świecie tego, co zbuntowane, ciemne,
łapał się każdej herezji, ponieważ miał nadzieję, że przynajmniej
na chwilę rozjaśni się mu rzeczywistość. W rozpaczy więc rzucał
się w wir, gdzie słowa „dobro” i „zło”, „piękno” i „brzydota”, „wiara” i „rozum” niewiele znaczą, aby odkryć prawdziwy los i naturę
człowieka30.

Kłamstwo
Cioran rusza na nierówną walkę z wzorcami moralnymi, religijnymi czy społecznymi, z formą świata, a nawet człowiekiem.
Ten ostatni jest dla sceptyka zdegenerowaną istotą, która karmi się każdą ideą, aby tylko zapomnieć, czym w rzeczywistości
jest. Zdrada samego siebie jest jego naturalnym stanem. Kłamstwo zaś podstawą kondycji. A każda próba ucieczki zostanie
skierowana ku kolejnemu mirażowi. Człowiek będzie kroczył od
upadku do upadku, od jednej zguby ku kolejnej. Według rumuńskiego myśliciela ludzie kupią każdą kolejną utopię, aby tylko zapewniła im odrobinę optymizmu, nadała choć trochę sensu ich
istnieniu i ukryła ich naturalną zwierzęcość, spartaczone istnienie. Dlatego też Cioran neguje również dobro tkwiące w człowieku jako kolejną iluzję. Stwierdza, że: „Jeśli nie liczyć paru zupełnie
jest naszym złudzeniem, ale w mojej perspektywie jest ona dialektycznie
wtórna wobec pierwotnego doświadczenia ciemności, tragizmu i osamotnienia w bycie”. I. Kania, Ścieżka…, op. cit., s. 16.
> 30 „Chodzi o to, by przez świadome brnięcie w coraz gęstszą ciemność, przez czynienie i kumulowanie zła, przyśpieszyć naturalny bieg rzeczy, w końcu nadejście Eschatonu. […] A postawa Ciorana jest bardzo podobna; on też chciał się świadomie zanurzyć w cierpieniu, w bólu, a nawet
w grzechu. Chodziło mu o dwie rzeczy. Z jednej strony była to ciekawość,
pragnienie dotarcia do samego dna ludzkiej egzystencji, do tej prapodstawy, którą jest doświadczenie maksymalnego cierpienia, a z drugiej – nadzieja, która ongiś ożywiała sabataistów czy frankistów. Na czym ona polegała? Na przekonaniu, że kiedy się już wreszcie przebijemy przez to najczarniejsze dno bólu, cierpienia, zwątpienia, samotności, obcości, kiedy przekroczymy granicę, to za nią rozbłyśnie jakieś światło. Myślę, że taka nadzieja
w tym człowieku była”. Ibidem, s. 19.
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anormalnych przypadków, człowiek nie skłania się ku dobru, bo
i jakiż bóg miałby go ku niemu popychać? Żeby zrobić coś – cokolwiek – nie splamionego złem, musi się on przemagać, zadawać sobie gwałt”31. A jednak, mimo znajomości historii, niemal
każdy człowiek wstaje rano, rozpoczyna kolejny dzień, udając, że
jest dobry, a jego życie ma jakiś sens. Dla Ciorana jest to wyłącznie zbiorowe kłamstwo kultywowane z pokolenia na pokolenie.
Próżne przypisywanie sobie cech, których w nas nie ma. Wszystko więc, co robimy, ma na celu zamazanie prawdy, aby tylko nie
widzieć siebie i rzeczy takimi, jakimi są. Kłamliwe powtarzanie
utartych myśli jest nam potrzebne, nawet za cenę prawdy, aby
znaleźć punkt oparcia. W innym wypadku musielibyśmy się przyznać do kompletnej zdrady własnego życia i ideałów32. Stąd też
w nas uwielbienie dla wielkich słów, takich jak: „miłość”, „dobro”,
„Bóg”, „zbawienie”, „godność”, kiedy w rzeczywistości ich sens
nie znaczy już nic. Niosą jedynie standardowe pocieszenie dla
mas i pozwalają się czegoś trzymać nad przepaścią rzeczywistości. W najgorszym wypadku zaś prowadzą do zbrodni, kiedy ludzie przypisują sobie cechy, których nie mają, zaczynają wierzyć
we własną nieomylność, stają się depozytariuszami prawd ostatecznych i chcą nimi zarazić pozostałych.
Cioran więc z furią niszczy pozory, gdyż zdaje sobie doskonale
sprawę z ich kłamliwości. Jak czytamy w książce badającej wątki
religijne w jego twórczości: „Zdaniem sceptycznego mędrca tylko
pasja absurdu pozostaje człowiekowi, który przeżył, a raczej przekroczył już wszystko, gdy wszelkie wzorce, moralne i religijne,
nie są już dla nas celem i tylko porażają nas swą głupotą”33. Toteż rumuński myśliciel woli już błądzić w ciemności, w absurdzie,
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E. Cioran, Zły…, op. cit., s. 3.
„Powstaje pytanie, które dotyczy conditio humana w najszerszym
tego słowa znaczeniu: jak to się dzieje, że człowiek nie chce się przyznać do
własnych wad? Że uważa się za usprawiedliwionego, postępującego tak, jak
należy, a nawet – za doskonałego? Można tu dostrzec tragiczne, a zarazem
niezwalczone przywiązanie do wartości najwyższych: uznanie, że nie spełniając ich wymagań, zdradza się najwyższe wartości i ideały, równa się dla
człowieka przekreśleniu sensu własnego życia. Rozpaczliwe szukanie usprawiedliwienia, zachowanie własnej godności wbrew wszystkiemu, świadczy nie tylko o rdzennym zakłamaniu bytu ludzkiego, ale także o uznawaniu najwyższych wartości. I to jest jeden z największych paradoksów moralnych”. M. Gołaszewska, Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, Warszawa–
Kraków 1994, s. 199.
> 33 M. Jakubik, op. cit., s. 242.
32

niż powielać utarte nieprawdy mające jedynie za cel poprawienie nastroju człowiekowi i nadanie mu nawet byle jakiego sensu. Chaos ma dla niego większą wartość niż nawet najbardziej
doskonały system, bo ten – według Ciorana – jedynie zakrywa rzeczywistość bądź ją reprodukuje w zniekształconej formie.
Chcemy tworzyć społeczności – z jednej strony, a z drugiej – prowadzimy wyniszczające wojny. Nie potrafimy spokojnie usiedzieć
w miejscu, żyć zgodnie z naturą, lecz próbujemy drugiego podporządkować czy zniszczyć. Przeszłość już nam nie raz udowodniła,
że z natury nie jesteśmy dobrzy, a mimo to codziennie karmimy
się przeciwnym przekonaniem. Cioran zaś pisze wprost: „Ponieważ szczęście bliźniego nigdy nie było motywem ani zasadą działania człowieka, powołujemy się na nie tylko gwoli spokoju własnego sumienia i przybrania szlachetnej maski; impuls pchający
nas i ponaglający do jakiegokolwiek działania niemal zawsze jest
wstydliwy, nie chcemy się doń przyznać”34.

Zdrada
Człowiek więc niemal cały czas zdradza swoją naturę – tak
brzmi konkluzja Ciorana. Co krok też sobie i innym kłamie. Ukrywa swoje prawdziwe zamiary i nadaje mylne sensy własnemu życiu. Buduje, niszczy, toczy wojny i kocha, aby tylko zakryć czymś
pustkę, która w nim jest. Dla autora Księgi złudzeń wszystko to
jest wyłącznie próbą ukrycia własnej autentycznej egzystencji.
Dlatego człowieka czeka marny los. Im bardziej bowiem świat
rozwija się technologicznie, tym mocniej traci na znaczeniu człowiek. Zaczyna posiadać coraz więcej przedmiotów, które odrywają go od zrozumienia własnej kondycji. Według Ciorana jedynie
bezruch, bezideowość, kontemplacja pustki, a nie jej wypełnianie, może jeszcze zwrócić człowiekowi miejsce w świecie. Może
nie lepsze, ale bardziej świadome. W innym wypadku zmierza on
ku zagładzie. „Apokalipsa atomowa – mówi rumuński sceptyk –
stała się wizją na miarę przeciętnej konsjerżki – co prawda nader
możliwą i uzasadnioną, ale także nieciekawą. Interesujące jest
tylko przeznaczenie czekające człowieka w oderwaniu od wszystkich tych «przypadków». Jako awanturnik z natury, nie skończy on we własnym łóżku. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, skończy jako degenerat, istota bezsilna, karykatura samego siebie.

Zwyrodniałe zwierzę. […] Wszystko, co człowiek robi, obraca się
przeciwko niemu, taki jest jego los i tragiczne prawo historii. To
jest wielka ironia historii jako przeznaczenia człowieka, przeznaczenia, którym jest bezustanny rozkład. Wszystko ma jakieś ukierunkowanie – z wyjątkiem człowieka, fanatyka kurczowo czepiającego się własnych celów”35.
W takim wypadku człowiek nigdy nie wróci do swoich źródeł.
Będzie śmiało kroczył ku samounicestwieniu, odwrócony plecami
do prawdziwego życia. Nadal będzie tworzył i rozwijał cywilizację, nadawał swojemu życiu przeznaczenie, a sobie cechy, których
nie posiada. Pozostanie na zawsze zwierzęciem potrafiącym rozwijać technologię, bo mającym świadomość i umiejętność myślenia. Nadrabiającym każdą pustkę i brak przebiegłością. Jednak
nigdy nie zauważy, że zmierza ku całkowitemu rozkładowi. Powtarza upadek i zdradę demiurga. Bo: „Czyż ciąży na nas – pyta
Cioran – inna wina prócz tej, żeśmy mniej lub bardziej niewolniczo naśladowali Stwórcę? Przyrodzoną mu fatalność rozpoznajemy teraz w sobie. Nie na próżno wyszliśmy z rąk boga nieszczęśliwego i złego, boga przeklętego”36.
Człowiek jednak zdolny jest do ciągłych wolt i przypisywania
sobie coraz to nowych cech. Jest w stanie zdradzić swoją przeszłość i wiedzę, doświadczenie i świadomość, jeśli tylko odkryje
nowy cel – kolejną utopię czy nadzieję lepszego jutra. Zniszczy
dziedzictwo antyku w momencie, kiedy zostanie omamiony wiarą w wieczne zbawienie. Jednak im dalej idzie ku przyszłości, tym
bardziej obiera złą drogę. Każde więc podświadome wspomnienie rajskiej niewinności zastępujemy pokracznym resentymentem. Według Ciorana w takim wypadku problemem nie jest brak
wartości, ale ich nadmiar. Z każdym kolejnym wyobrażeniem
tracimy część pierwotnego ja. Na rzecz iluzji zastępujemy swoje
człowieczeństwo protezami mającymi przybliżyć nas do lepszego jutra. Jednak to nie nastąpi, ponieważ jesteśmy tylko przedłużeniem stworzenia złego demiurga. Rzuceni w czas i materię,
ze świadomością nabytą z Drzewa Poznania, nie jesteśmy w stanie przywrócić swojego dawnego miejsca w świecie. Toteż historia pcha nas do przodu, gdzie wybieramy własne drogi. Jednak
robimy to, zdradzając własny byt, ponieważ chcemy być czymś
więcej, niż w rzeczywistości jesteśmy, i już od wyboru biblijnych
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E. Cioran, Upadek…, op. cit., s. 33.

35
36

Rozmowy…, op. cit., s. 133.
E. Cioran, Zły…, op. cit., s. 5.
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prarodziców podejmujemy złe decyzje na każdym kroku. Mamimy się bowiem własnym położeniem i kondycją, jakobyśmy byli
stworzeni do czegoś więcej niż proste egzystowanie. Jednak
słusznie stwierdza autor Pokusy istnienia – nie na darmo wyszliśmy z rąk boga przeklętego, złego stworzyciela. Nieszczęśliwi jak
on, staramy się panować nad światem, którego zasad nawet do
końca nie znamy. Buntujemy się przeciwko jedności i własnemu
położeniu, chcąc być panami i rozporządzać rzeczywistością według własnego uznania.

bardziej idzie w zaparte ku kolejnym upadkom. Woli siebie okłamywać niż przyznać się do porażki. Zada sobie gwałt największej zdrady, byle tylko nie zachwiać własną równowagą myśli.
Przyjmie każdą iluzję, która zaproponuje mu lepsze jutro. Bo tak
naprawdę: „Oddać się w jarzmo, w niewolę – oto naczelna troska wszystkich. I coś, co sceptyk właśnie odrzuca, choć przecież
wie, że człowiek, wprzęgając się w służbę, ocala się, ponieważ
wybrał – a wszelki wybór to wyzwanie rzucone temu, co mętne, przeklęte, nieskończone. Ludzie potrzebują punktów oparcia;
za wszelką cenę, nawet kosztem prawdy, chcą pewności. Ponieważ dodaje ona sił i nie mogą bez niej się obejść, nawet wiedząc,
że jest kłamliwa – w zabiegach o nią nie powstrzyma ich żaden
skrupuł”38. Stąd też pesymistyczna wizja Ciorana dotycząca ludzkiej przyszłości i natury. Człowiek chce żyć w oszustwie, zdradzie i kłamstwie, ponieważ żąda jedynie oparcia, a nie prawdy,
woli urojenia niż poznanie siebie. To bowiem mogłoby go doprowadzić do rozpadu i poznania własnego, tragicznego położenia
w świecie. Na coś takiego jednak nie może się zgodzić. Woli się
karmić kłamstwem o własnej niezbędności na ziemi, wizją zbawienia i lepszego jutra. Dlatego też każdy upadek zmieni w zwycięstwo, zbrodnie zaś nazwie koniecznością dziejową, a wynaturzenia cechą swojej natury.

Podsumowanie
Rumuński myśliciel wiele czasu poświęcił upadkowi człowieka w czas i historię, w badanie jego natury i miejsca w świecie.
Ludzie, według Ciorana, bezsensownie się szamoczą, szukając
wyjścia z zaklętego kręgu narodzin i śmierci, rozumu i wiary, postępu i niewinności, jednak coraz bardziej kroczą ku przepaści
ciągle wybierają źle. Zadają sobie gwałt, kiedy postępują słusznie, ponieważ to nie leży w ich naturze. Jakiekolwiek zwrócenie
się ku dobru jest wyłącznie formą samochwalstwa i wewnętrznej aberracji – chwilowym zaciemnieniem własnego bytu. Nie
ma bowiem takiej siły w świecie, która pchałaby człowieka ku
dobru i lepszej przyszłości. Naszym życiem kieruje wewnętrzne
pęknięcie, które nastąpiło już przy akcie nieudolnego stworzenia
i buntu, zdrady pierwotnej jedności i wybrania poznania zamiast
wieczności. Każdy zaś kolejny czyn jest tylko konsekwencją tych
wydarzeń. Dlatego też ludzie oddalają się od raju, ponieważ chcą
stworzyć własną utopię, gdzie sami będą mogli być twórcami.
Nie przynosi to jednak żadnego skutku, gdyż oszukujemy własne
istnienie, nadając mu pozory sensowności i ciągłego postępu.
„Dramat ciekawości (Adam), pożądania (Ewa), zawiści (Kain)
– tak zaczęła się historia, tak toczy się dalej i tak się skończy”37.
Według Ciorana powtarzamy ciągle te same błędy i w żadnym
wypadku nie możemy mówić o postępie duchowym człowieka.
Raczej o jego zubożeniu, a to właśnie przez progres technologiczny i cywilizacyjny, który pomaga nam zapomnieć o pustce i odrzucić tęsknotę za rajem utraconym na rzecz utopijnej przyszłości. Jednak w stałej zatwardziałości człowiek nie przyznaje się do
swoich błędów i, im bardziej jest osamotniony i zagubiony, tym

Abstract
Dawid Szkoła, Men falls according to Emil Cioran
In the perspective of Dawid Szkoła, Cioran is a defiant philosopher who fights with moral, religious and social patterns,
with the world’s figuration or even with a human itself. The
latter is for the Romanian skeptic a foul being that feeds on
every notion just to forget what it really is. Self-betrayal is its
natural state. And a lie is a foundation of its condition. Each
attempt to escape will be directed toward another illusion.
A human will walk from one fall to another, from one destruction towards another. People will buy any subsequent utopia
just to provide themselves with a little optimism, give meaning of their existence and conceal their natural beastliness.
That is why, Cioran denies the kindness within a man as another illusion.
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E. Cioran, Zeszyty…, op. cit., s. 595.
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E. Cioran, Upadek…, op. cit., s. 87.

JAK CIĘ POTĘPIAĆ, MIŁY ZDRAJCO?
O sympatycznych niewiernych w komediach i komediodramatach Woody’ego Allena
Marta Osadkowska

We wszelkiego rodzaju narracjach zdrada jest zwykle punktem zwrotnym i początkiem dramatu. Ktoś zostaje oszukany, czyjeś zaufanie jest zawiedzione. Zdrada pociąga za sobą poważne
konsekwencje, jest tragedią zbierającą żniwo. Pozostają po niej
złamane serca, zawiedzione nadzieje i zniszczone życia.
Inaczej temat ten przedstawia w swych komediach i komediodramatach Woody Allen. Motyw zdrady pojawia się w jego dziełach
regularnie, ale w filmach należących do tych dwóch gatunków ukazany jest w sposób niekonwencjonalny. U najsłynniejszego nowojorskiego neurotyka niewierność jest oznaką słabości i zagubienia.
Nigdy nie jest to akt (i skutek) nagłej zwierzęcej namiętności, której
daje się ponieść bohater. Wręcz przeciwnie, zdrada jest analizowana i omawiana, poddaje się swoistej racjonalizacji.
Takie podejście do zdrady jest cechą charakterystyczną komediowych filmów Allena. W jego dramatach kończy się tragicznie,
zwykle śmiercią jednego z bohaterów. We Wnętrzach (Interiors,
1978) zdradzona przez męża Eve (Geraldine Page) nie może pogodzić się z sytuacją i popełnia samobójstwo. W filmie Wszystko gra
(Match Point, 2005) niewierny Chris (Jonathan Rhys Meyers) bezlitośnie morduje swoją kochankę (Scarlett Johansson), gdy pojawia
się niebezpieczeństwo, że zagrozi ona jego dostatniej egzystencji
w elitarnym świecie, który otwiera przed nim małżeństwo z Chloe
(Emily Mortimer). Również najnowsze dzieło Allena, Blue Jasmine
(Blue Jasmine, 2013), to studium załamania nerwowego kobiety,
w życiu której punktem zwrotnym staje się wiadomość o zdradach
męża (Alec Baldwin). W tej historii to wiarołomca Hal popełnia samobójstwo – w celi, do której trafi po donosie zrozpaczonej żony,
dostarczającej FBI informacje o jego nielegalnych interesach. Jasmine jest tak wstrząśnięta niewiernością Hala, że zemsty potrzebuje i dokonuje jej, zanim zdąży zdać sobie sprawę z konsekwencji,
jakie ta decyzja będzie miała także dla niej. Przyzwyczajona do luksusowego życia, z dnia na dzień pozostanie bez niczego.

Graham McCann, biograf i znawca filmów Woody’ego Allena,
dostrzega jego fascynację wzajemnym oddziaływaniem wiedzy
i pożądania seksualnego: „Seks jest dla bohaterów Allena cudowny, radosny, oszałamiający, ale też niewystarczający. Intelekt zdaje się być nieustannie wyczulony na cierpienia świata, podczas
gdy ciało obchodzą tylko własne przyjemności i ból”1. Sam reżyser mówi o romansach z typowym dla siebie spokojem: „Kiedy
w Europie kobieta ma romans albo mężczyzna ma kochankę, nikt
nie robi z tego powodu wielkiej sensacji. W Ameryce ludzie patrzyliby na ciebie krzywo i dlatego staramy się dochować wierności współmałżonkom. To trudne, ale w końcu trzeba próbować”2.
Wystarczy przyjrzeć się kilku bohaterom, którzy dopuszczają
się zdrady, aby zobaczyć między nimi podobieństwa. Alice (Mia
Farrow), bohaterka filmu o tym samym tytule (Alice, 1990), odwiedza mężczyznę, którym jest zauroczona, ale myśli jej są zupełnie gdzie indziej. Idzie z nim, mówiąc kolokwialnie, do łóżka
niejako „przy okazji” analizowania swoich problemów egzystencjalnych. Cały czas opowiada o Matce Teresie, o której film oglądała wcześniej: „To był film o jej pracy w Kalkucie. Tam jest po
prostu tragicznie. Ludzie na widowni mieli łzy w oczach, bo Matka Teresa jest wzruszająco skromna. Ja też się popłakałam. Dennis pewnie najbardziej przeżywał to, że mimo późnej pory nie
musiał iść spać, ale Kate chyba wszystko zrozumiała”. Kiedy Joey
(Joe Mantegna) zaczyna ją całować i rozbierać, ona opowiada
o swoim małżeństwie: „Od dawna mam męża i pewnie wyszłam
z wprawy. Sypiam z Dougiem, ale to nie to, co kiedyś. Pewnie
z mojej winy, bo seks przestał mnie interesować. Nie wiem, co się
stało. Jego w końcu też, chyba dlatego, że mnie przestał interesować wcześniej. W sumie rzadko to robimy. A może to on znudził
się pierwszy?”. Dla niej zdrada to raczej skutek uboczny rozmyślań
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nad własnym życiem i zmianami, jakie chciałaby w nim wprowadzić. W mieszkaniu kochanka zachowuje się jak na kanapie u psychoterapeuty, a nie jak w trakcie upojnych, motywowanych instynktem chwil uniesienia.
Alice jest wyjątkiem w wachlarzu zdrajców, który przez lata
w komediach i komediodramatach stworzył Woody Allen. Posuwa się do romansu, ale ma na tyle siły, żeby nie spuszczać na niego zasłony milczenia. Rozumie, że jest on konsekwencją wewnętrznego kryzysu, i szuka jego przyczyn. Na jej niewierność
jest wytłumaczenie: to ziółka dra Yanga (Keye Luke), do którego
trafia z powodu bólu pleców, popychają ją do działań, które jej
samej nigdy nie przyszłyby do głowy. Jest „zdrajcą niewinnym” –
nie można jej niczego zarzucić. Od szesnastu lat to wzorowa żona
majętnego męża (William Hurt), zajmuje się domem, dziećmi
i dbaniem o siebie. Wyrzuty sumienia za brak lojalności dopadają
ją po rozmowie z nieznajomym, zanim do czegokolwiek między
nimi dojdzie. Alice jest nieszczęśliwa, uważa swoje życie za puste
i bezwartościowe, nie układa jej się z Dougiem, nie umie cieszyć
się dniami spędzanymi u kosmetyczki. Pragnie czegoś więcej,
zdrada jest tylko przystankiem w drodze do celu, którym okazuje się wyjazd do Indii i pomoc biednym. Nie można mieć pretensji
do bohaterki za takie zachowanie. Uruchomienie sądów normatywnych, naturalne przy najprostszej recepcji działa filmowego
polegającej na utożsamieniu się z głównym bohaterem, nie zachodzi. Allen pilnuje, żebyśmy Alice na pewno nie potępili: Doug
okazuje się bowiem zdrajcą permanentnym, który zawsze ma kobietę „na mieście”. I to właśnie odróżnia go od Alice.
Dlaczego Alice zachowuje się inaczej niż większość bohaterów? Bo to kobieta, czyli, według Allena, przedstawicielka zdecydowanie silniejszej i dominującej płci. Jest ona najbardziej stanowczym spośród zdrajców. Zmienia swoje życie, kończy romans,
rozwodzi się z wiarołomnym mężem i wyrusza spełniać swoje
ambicje. Jest nietypowym przykładem. Właśnie dlatego, że jest
kobietą, Allen pozwala jej zachować się dojrzale. Podobnie jak Ingmar Bergman, otwarcie zafascynowany nim Woody Allen stawia kobiety na piedestale. W 1950 roku Bergman wyznał: „Świat
kobiet jest moim uniwersum”3. Mężczyźni u Allena, identycznie
jak u Bergmana, to „najczęściej egoiści, zarozumiali i infantyl-
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ni, upokorzeni frustraci, których dręczą ambicje ponad miarę ich
możliwości i retrospektywna zazdrość”4. Realizują oni zazwyczaj
zbliżony scenariusz.
Sam schemat niewierności jest zwykle podobny: oto słaby mężczyzna, na progu kryzysu wieku średniego, szuka sensu
i zmian w swoim życiu. Zwykle to mąż silnej, wyzwolonej kobiety sukcesu. Takiego słabeusza widzimy choćby w filmie Melinda
i Melinda (Melinda and Melinda, 2004).
Grana przez Amandę Peet Susan zbiera właśnie fundusze
na swój autorski projekt, w którym planuje zatrudnić męża, Hobiego (Will Ferrell). Ona obraca się w świecie filmowców, producentów i sponsorów, on jest niespełnionym aktorem, który nie
zagrał jeszcze żadnej znaczącej roli. Susan zdobywa pieniądze,
ale pojawia się warunek: rolę przeznaczoną dla Hobiego ma zagrać ktoś „z nazwiskiem”.
Hobie jest typowym bohaterem komedii Allena: mężczyzną
nieporadnym, zagubionym w świecie silnych, przedsiębiorczych
kobiet. Nie umie przyznać się żonie do swoich uczuć, nie potrafi też wyznać ich Melindzie (Radha Mitchell). Miota się między
paniami i to one w końcu rozwiążą jego problem. Susan sama
zdecyduje się na romans i daje się na nim przyłapać. Nawet nie
wychodząc z łóżka, w którym Hobie nakrył ją z kochankiem, spokojnie mu tłumaczy: „Musisz przyznać, że nam zabrakło pary”.
A do tego jej nowy chłopak zamierza dołożyć się do kosztów rozwodu. Susan, jako typowa bohaterka Woody’ego Allena, jest niezwykle konkretna, bierze sprawy w swoje ręce i nie boi się zmian.
Kwestię wyznawania uczuć załatwi za Hobiego inna kobieta, Melinda. Choć ten rozwodnik in spe jest pewien, że chce z nią
być, to jednak powiedzieć o tym nie potrafi. To Melinda pierwsza
przyzna, że jest w nim zakochana, doprowadzając do szczęśliwego zakończenia.
Hobie (Ferrell) to przykład „zdrajcy przerażonego”. Jest tak słaby i wystraszony zaistniałą sytuacją, że nie podejmuje żadnych
działań. Koledze się zwierza: „Nie wiem, co mam robić, wciąż myślę o Melindzie. Mam żonę i zżera mnie poczucie winy. Śnię, że
ją całuję, a potem, że mnie sądzą w Norymberdze. Nie powiedziałem Melindzie, wykluczone. Chyba wiem, co do mnie czuje,
ale nie mogę skorzystać. Moje małżeństwo sypie się od dawna.
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Ostatnim razem Susan leżała i patrzyła w mrok, jakby jej rodzice
zginęli w pożarze”. Ma obsesję na punkcie Melindy, ale paraliżuje
go strach przed zmianami i ewentualnym niepowodzeniem.
Niemal bliźniaczym typem bohatera jest Elliot (Michael Caine)
z filmu Hannah i jej siostry (Hannah and Her Sisters, 1986). Mąż
tytułowej Hanny, niezwykle utalentowanej i mądrej kobiety, jest
niespełnionym pisarzem. Zamiast zaangażować się w pracę, woli
wdać się w romans ze szwagierką. Śledzi ją, aranżuje przypadkowe spotkania. Buduje w swej głowie całą sieć intrygi, która ma
doprowadzić do uwiedzenia Lee (Barbara Hershey). Wszystko po
to tylko, żeby się na nią rzucić – do tego w jej domu, gdy mąż
Lee znajduje się wręcz za ścianą. Elliot nie jest aż tak sparaliżowany strachem jak Hobie, potrafi więc doprowadzić do spełnienia swoich pragnień i nawiązania romansu z Lee. Używa do tego
najbardziej wyświechtanego argumentu niewiernych mężów:
„Moje małżeństwo z Hanną rozpada się”. Oczywiście, gdy tylko
zdobywa Lee i rozkochuje ją w sobie, natychmiast traci animusz,
podkula ogon i grzecznie wraca do żony. Tak jak wcześniej kalkulował randki z Lee, tak teraz zastanawia się, jak się ze wszystkiego wyplątać. Gdy wieczorem, po schadzce z Lee, siada na łóżku
obok Hanny, myśli: „Co za przeżycie. Lee jest jak wulkan. Doznałem absolutnego spełnienia. Takiego, jakie sobie wymarzyłem.
Jakby spełnił się mój sen, piękny sen. A teraz czuję się wspaniale,
będąc tu, obok Hanny. Ona ma w sobie coś szlachetnego. Daje mi
poczucie, że jestem kimś ważnym. To wspaniała kobieta, a ja ją
zdradziłem. Nadała sens mojemu życiu, a ja odpłaciłem jej, idąc
do łóżka z jej siostrą. Jestem podły! Cóż za haniebny postępek!
Zadzwonię do Lee i powiem, że nie będziemy się więcej widywać.
Szanuję Hannę. Kocham żonę, a dziś ją zdradziłem. Mój Boże”.
Elliot nie wzbudza niechęci czy złości, raczej pobłażanie. To typowy pantoflarz, który boi się własnej żony i jest jej absolutnie posłuszny. Jest też od niej uzależniony, zarówno emocjonalnie, jak
i finansowo. Sam sobie próbuje udowodnić, że wcale nie jest słaby,
stąd romans ze szwagierką. Nie stać go jednak na przyznanie się
Hannie do winy, nie stać go nawet na pomyślenie o opuszczeniu
jej. Romans dał mu chwilową poprawę samopoczucia, podbudował jego ego, pozwolił przejść przez kryzys wieku średniego.
Najbardziej niebezpiecznym przykładem przerażonego zdrajcy jest bohater Zbrodni i wykroczeń (Crimes and Misdemeanours,
1989), doktor Judah Rosenthal (Martin Landau). Ten szanowany

okulista, mąż, ojciec, mądry i lubiany mężczyzna, od dwóch lat
zdradza Miriam (Claire Bloom), z którą jest od ćwierć wieku. Zwodzi zarówno żonę, jak i kochankę (Anjelica Huston). Ta druga zaczyna mieć dość tej sytuacji i grozi wyznaniem wszystkiego pani
Rosenthal. Wystraszony utratą kontroli nad swoim doskonałym
życiem, Judah zwierza się znajomemu rabinowi: „Zrobiłem głupstwo. Byłem bezmyślny, próżny i durny. Mam kochankę. Może mi
to pochlebiało… A może było mi jej żal. Teraz wali się całe moje
życie. To moja wina. Zachęcałem ją, grałem na zwłokę. Próbowałem się wycofać, ale byłem za słaby. Niczego jej nie obiecywałem.
A może… sam już nie wiem. Ocknąłem się po dwóch latach podwójnego życia i zrozumiałem, ile mogę stracić”. Nie zamierza
jednak brać na siebie odpowiedzialności za zdradę. Przypomina
sobie, jak bardzo ceni swoje ustabilizowane życie, pozycję i rodzinę. Zmienia swój stosunek do kochanki, zaczyna ją traktować jak
głupią, zbędną panienkę. Zdaje się zapominać o swoim niemałym zaangażowaniu w ich związek.
Szuka sposobu, jak wycofać się z romansu, nie ponosząc strat.
Kiedy panna Paley (Huston) zaczyna go szantażować, zleca bratu
jej morderstwo. Teraz, gdy nic nie zagraża równowadze jego życia, ma inny problem. Rozważa, czy istnieje Bóg, który ukarze go
za zabicie drugiego człowieka. Zaraz po morderstwie targają nim
wyrzuty sumienia. Ale, jak pisze biograf Allena, Eric Lax: „z czasem przekonuje się, że uszło mu to na sucho – przyjmuje to, że
w, jego zdaniem, bezbożnym świecie nie czekają go żadne konsekwencje i wraca do wygodnego życia”5. Problemem nie jest więc
sam postępek, ale lęk przed karą.
Na tle tych hipokrytów nieumiejących wziąć odpowiedzialności za własne czyny i uczucia wyjątkowo stanowczym jawi się Yale
(Michael Murphy) z Manhattanu (Manhattan, 1979). Realizuje on
typowy schemat, czyli zachwyt inną kobietą, romans i powrót do
nieświadomej żony. Kiedy wydaje się, że już niczego więcej nie
możemy się po nim spodziewać, postanawia wrócić do kochanki Mary (Diane Keaton) i porzucić dla niej Emily (Anne Byrne).
To wyjątkowo odważna decyzja – jak na Allenowskiego zdrajcę.
Niestety, aby wrócić do kochanki, odbija ją Isaacowi (Woody Allen), najlepszemu przyjacielowi, z którym sam ją umówił. Podziw
dla odwagi Yale’a zmniejsza jednak fakt, że, kończąc małżeństwo,
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nie przyznał się żonie do wcześniejszego romansu z Mary. „Mam
do ciebie trochę żalu – mówi ona do Isaaca – to przez ciebie ją
poznał”.
W jednym z najnowszych filmów Allena, Zakochani w Rzymie
(To Rome with Love, 2012), poznajemy „zdrajcę bez szans”. To Jack
(Jesse Eisenberg) – młody architekt, który zakochuje się w przyjaciółce swojej dziewczyny. Choć dostaje wiele ostrzeżeń o jej
zwierzęcym magnetyzmie, nie zauważa momentu, kiedy ulega jej urokowi. Jego guru, sławny architekt John (Alec Baldwin),
punktuje wszystkie chwyty Moniki (Ellen Page), mające na celu
zawrócenie mu w głowie, ale Jack poznaje się na Monice, gdy jest
już za późno. Postanawia odejść od Sally (Greta Gerwig), jednak
odkłada tę decyzję na „lepszy moment”. Ten nie nadchodzi, bo
Monica dostaje rolę w filmie i wyjeżdża. W tym momencie Allen,
przewrotnie, urywa historię Jacka. Nie wiemy, czy bohater wrócił
do związku z Sally, czy przyznał się jej do zdrady. Nie ma kary, nie
ma pokuty. Tak jak w życiu, nie wszystkie zbrodnie muszą wyjść
na jaw, nie wszyscy winowajcy muszą być potępieni.
W przypadku filmów, w których zdrajca postanawia odejść do
kochanki, Allen stosuje ciekawy zabieg. Zwykle w jego historiach
znamy wszystkie strony zdrady. Jednak w sytuacjach, gdy mężczyzna decyduje się odejść, reżyser nie daje nam szans na poznanie porzucanej kobiety. W Manhattanie nie wiemy nic o Emily
(Byrne), widzimy ją tylko przez chwilę, jest nam obojętna. Poznajemy za to bardzo dokładnie Mary (Farrow). Podobnie w Zakochanych w Rzymie, gdzie obserwujemy uczucie rodzące się między Jackiem a Monicą, a nie dowiadujemy się za wiele o Sally.
W filmach, w których zdrada kończy się grzecznym powrotem
niewiernego do żony, poznajemy wszystkich: męża, żonę, dzieci,
a często i większą część rodziny (jak w Hannah i jej siostry).
W swoich komediach Allen potrafi tworzyć również takie niesamowite i skomplikowane fabuły, w których niewierność i oszustwa wszystkim wychodzą na dobre. W filmie Seks nocy letniej
(A Midsummer Night’s Sex Comedy, 1982) mamy do czynienia
z całym festiwalem zdrajców. To bardzo nietypowe dzieło na mapie twórczości tego reżysera, choćby dlatego, że jego akcja rozgrywa się na wsi. Zadziwił wszystkich, porzucając ukochany
Nowy Jork na rzecz łąk i lasów. Wytłumaczył zresztą zaskoczonym widzom, skąd ten nietypowy ruch: „Pomyślałem, że byłoby
uroczo znaleźć się nagle na przełomie wieków, gdzieś około 1910
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roku. Cudownie byłoby spędzać jedno popołudnie, grając w badmintona i łapiąc motyle w miłym towarzystwie. Postanowiłem
więc napisać scenariusz, a potem stwierdziłem, że byłoby dobrze,
gdybym zrobił z tego film”6.
Sześcioro bohaterów dobranych w pary spotyka się tam, aby
uczestniczyć w zawarciu małżeństwa przez dwoje z nich. Wszystkich możemy określić jako „zdrajców beztroskich”. Mamy tu starszego filozofa Leopolda (Jose Ferrer) i jego narzeczoną Ariel (Mia
Farrow), lekarza Maxwella (Tony Roberts) z pielęgniarką Dulcy
(Julie Hagarty) oraz gospodarzy: wynalazcę Andrew (Woody Allen) i jego żonę Adrian (Mary Steenburgen). W tej sielankowej atmosferze w ciągu dwóch dni bohaterowie nieźle się napracują,
żeby nic już nie było takie samo jak przed spotkaniem. Maxwell
(Roberts) zakocha się w Ariel (Farrow) i przyzna się Andrew (Allen), że rok wcześniej spał z jego żoną, która od tej pory nie ma
ochoty na seks. Leopold (Ferrer) uwiedzie Dulcy (Hagarty) i przypłaci tę chwilę ostatnim uniesienia życiem. Dalej egzystował będzie już jako duch, dając Maxwellowi przyzwolenie na związek
z Ariel. Andrew, który dawno temu umawiał się z Ariel, wreszcie
skonsumuje ten związek tylko po to, żeby się przekonać, że to nic
wielkiego. Adrien odblokuje się na wieść, że mąż wie o jej niewierności, i nabierze ochoty na seks z nim.
W całej tej paradzie oszustów nie ma ani jednej osoby, którą
można by określić jako wyrachowaną lub złą. Cała szóstka wzbudza naszą sympatię i z uśmiechem akceptujemy ich schadzki
i małe krętactwa. Są pocieszni i pełni dobrych intencji. Starają
się działać dla dobra innych: Andrew dla dobra Ariel nie uwiódł
jej przecież, gdy się spotykali ze sobą lata temu, więc teraz, również dla jej dobra, postanawia to nadrobić. Adrian dla dobra Andrew nie wspomniała o przygodzie z Maxwellem, który z kolei
teraz pragnie ratować Ariel z rąk starego Leopolda. Ten filozof zaś
uwodzi Dulcy, oczywiście dla jej dobra, aby poznała rozkosz bycia
z prawdziwym myślicielem.
Podobną „karuzelę ze zdrajcami” widzimy w filmie, którego tytuł
został wyjątkowo niefortunnie przetłumaczony na język polski: Co
nas kręci, co nas podnieca. Oryginalny tytuł Whatever Works (2009)
nie tylko doskonale pasuje do przedstawionych w filmie wydarzeń,
ale jest też motywem przewodnim i życiowym mottem głównego
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bohatera, Borisa Yellnikoffa (Larry David). Ten genialny hipochondryk, prawie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie fizyki,
jest narratorem całej historii. Rozwiódł się z żoną Jessicą (Carolyn
McCormik), której w trakcie trwania małżeństwa zdarzyło się, jak
sama to określiła, „interludium niewierności”.
Pewnego dnia na schodach prowadzących do domu Boris znajduje Melody Celestine (Evan Rachel Wood) – młodą dziewczynę,
która uciekła z domu. Pozwala jej wejść na chwilę, a w efekcie tego
zaproszenia ona nie tylko zostaje na dużo dłużej, ale też wychodzi
za niego za mąż.
W ślad za córką przybywają bogobojni rodzice. Najpierw matka Marietta (Patricia Clarkson), która zrzuca na córkę winę za rozpad rodziny. Jej mąż, John (Ed Begley jr), porzucił ją dla najlepszej przyjaciółki. Marietta tłumaczy jego postępowanie: „Stracił
mnóstwo pieniędzy na giełdzie po tym, jak uciekłaś, i byliśmy
zmuszeni sprzedać dom. Doznaliśmy porażki, bo byliśmy zdesperowani. Potem stracił pracę, firma upadła”. Ta przykładna gospodyni domowa, która jeszcze niedawno straszyła córkę pójściem
do piekła za seks przed ślubem, szybko odkryje, jakie zmiany
musi wprowadzić do swojego życia, aby uczynić je bardziej wartościowym. Pójdzie do łóżka z przyjacielem Borisa, Brockmanem
(Conleth Hill), a później jeszcze z całym zastępem innych. W końcu odnajdzie spełnienie w trójkącie z Brockmanem i Morgensternem (Olek Krupa).
W trakcie serii miłosnych przygód znajdzie jeszcze czas, żeby
podsunąć córce młodego, przystojnego aktora Randy’ego (Henry
Cavill). Melody w końcu ulegnie czarującemu młodzieńcowi, ale do
ostatniej chwili stara się bronić przed uczuciami. Odwiedza chłopaka na łodzi i, podobnie jak Alice (Farrow), próbuje zagadać sytuację:
„Myślę o entropii. Boris mi to wytłumaczył. To dlatego nie możesz
wprowadzić pasty z powrotem do tubki. Boris mówił, że w miłości
chodzi tylko o fart. Też tak sądzę, ale czy to nie dlatego, że jesteśmy młodzi i myślimy, że będziemy żyć wiecznie? A potem starzejemy się i dostajemy cukrzycy. Czy kiedykolwiek słyszałeś o Zasadzie
Nieoznaczoności Heisenberga? Wiesz, że obserwator ma wpływ
na eksperyment? To tak jak kiedy moja mama kocha się z jednym
z facetów, z którym mieszka, robi to w pewien sposób, kiedy są
sami. Ale kiedy odwraca się do drugiego, robi to inaczej”.
Melody (Wood), jak przystało na kobietę Allenowską, jest uczciwa i na tyle silna, by wziąć odpowiedzialność za swój postępek.

Wyznaje Borisowi (David) prawdę: „Spotkałam kogoś innego. Zakochałam się. Nie mówię, że nie czuję do ciebie czegoś wielkiego.
Czuję. Kiedy mnie znalazłeś, byłam bardzo młoda. Dojrzałam”. Borisowi jest wyraźnie przykro, ale znosi sytuację godnie, jak na geniusza przystało:„Całkowicie rozumiem. Naprawdę. Związki miłosne są
niezmiennie chwilowe. Sądzę, że podjęłaś dobrą decyzję. Jestem
przenikliwą i wrażliwą duszą, z ogromną świadomością kondycji
ludzkości. To było nieuchronne, że w końcu zmęczy cię bycie tak rażąco niedopasowaną. Nie jest łatwo być z kimś wspaniałym, nawet
w przypadku kogoś o zwykłej inteligencji. Uwierz mi, zrozumiałem
mechanikę kwantową, to pewnie mogę pojąć proces myślowy półgłówkowatej tancerki z parady. Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie.
Wszechświat się kurczy, czemu i my nie możemy?”.
Zanim Melody opuści Borisa, w ich drzwiach stanie jej ojciec
(Begley jr). Szuka Marietty, do której chce wrócić po nieudanym
romansie. Dla pani Celestine nie ma już jednak odwrotu, żyje
w „uroczym ménage à trois”, odkryła w sobie duszę artystki i ani
myśli o powrocie do gotowania obiadków niewiernemu mężowi. Zrozpaczony i porzucony John postanowi swoje smutki utopić
w najbliższym barze. Pozna tam Howarda (Christopher Evan Welsch), który właśnie rozstał się z mężem. Oddany Bogu John najpierw ochrzci go „członkiem homoseksualnego wyznania”, żeby
za chwilę przyznać się, że sam do tej wspólnoty od zawsze należy. Wraz z wejściem w związek z Howardem sprawia, że małżeństwo Melody z genialnym staruszkiem staje się najmniej kontrowersyjnym układem w rodzinie Celestine.
Boris (David) tymczasem spróbuje popełnić samobójstwo, nie
po raz pierwszy zresztą. Wyskoczy przez okno, ale zamiast na twardym chodniku, wyląduje miękko na Helenie (Jessica Hecht). To niefortunne zdarzenie będzie początkiem bardzo udanego związku.
Wszystkich bohaterów spotykamy na przyjęciu noworocznym,
zakochanych i zadowolonych. Szereg zdrad nie tylko sprawił, że
wszystkim układa się lepiej i tworzą bardziej satysfakcjonujące
relacje. To zdrady pozwoliły bohaterom odkryć ich prawdziwą naturę, jak w przypadku Johna (Begley jr), który dopiero w związku
z Howardem jest spełniony i szczęśliwy. „Po raz pierwszy w całym
swoim dorosłym życiu” – podsumowuje Boris.
Aby uzupełnić szeregi sympatycznych zdrajców, należy jeszcze
wspomnieć o Millie (Alessandra Mastronardi) i Antonio (Alessandro Tiberi), młodym małżeństwie, które przybywa z prowincji do
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stolicy, a którego interesującą historię poznajemy w filmie Zakochani w Rzymie. Antonio to spięty, grzeczny chłopczyk, który aż do
ślubu zachował dziewictwo. Millie wydaje się zahukaną dziewczyną, która nie może się odnaleźć w wielkim mieście. On odda
się rozpuście w krzakach, gdzie atrakcyjna prostytutka (Penelope
Cruz) postanawia nauczyć go kilku sztuczek. Ona wyląduje w hotelu ze znanym aktorem (Antonio Albanese), w wyniku zamieszania zdradzi jednak z przypadkowym złodziejem (Riccardo Scarmarcio). Żadne z nich nie przyzna się do „skoku w bok”, ale dla ich
małżeństwa będą to dobre doświadczenia. Antonio się odpręży
i skupi na zadowoleniu żony, a nie realizowaniu ambicji wujostwa.
Pozamałżeńskie uciechy zdecydowanie się im przysłużyły.
Poza nielicznymi przypadkami zdrada ukazana w komediach
i komediodramatach Woody’ego Allena prowadzi do szczęśliwego zakończenia. Alice porzuca mało satysfakcjonujące życie u boku bogatego męża i spełnia się w pomaganiu innym. Elliot (Caine) docenia Hannah (Farrow), a Lee (Hershey), która dla
niego odeszła od starszego, sfrustrowanego malarza, wyjdzie
za mąż za młodego wykładowcę literatury. W Manhattanie Isaac, porzucony przez Mary dla Yale’a, uświadamia sobie, że kocha
dziewczynę, z którą zerwał dla kochanki, i zaczyna rozumieć, jaką
siłę ma szczere uczucie.
„Allen pozwala zajrzeć swoim postaciom w przepaść, po czym,
w ostatniej chwili, odciąga je w bezpieczne miejsce, zamykając
opowiadanie małżeństwami i akcentem romantycznym”7. Słowa McCanna dotyczą zakończenia filmu Hannah i jej siostry, ale
można odnieść je do większości komedii i komediodramatów Allena. Jego bohaterowie pozwalają sobie na zdrady i romanse, ale
ich zachowanie rzadko kiedy uznać można za karygodne. Reżyser pozwala nam ich poznać, przedstawia kierujące nimi motywy. To grzeczni, dobrzy ludzie. Nawet morderca Judah (Landau)
nie jest zbirem bez serca. Jest zagubiony i wystraszony, ale to ciągle intelektualista z klasą. Bohaterowie Allena nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Są kulturalni i uroczy nawet wówczas, gdy
planują mało szlachetne czyny. Jak inaczej określić Leopolda (Ferrer), który w Seksie nocy letniej podczas gry w szachy proponuje Dulcy (Hagarty) schadzkę takimi słowami: „Czy mogłabyś później ze mną wyjść? To ostatnie godziny mojej wolności. Nie chcę
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wywoływać w tobie niekorzystnej konsternacji. Znałem wiele kobiet, ale ponieważ uwielbiam Ariel, drżącą ręką zamykam na zawsze moją księgę kawalerstwa. Węzły małżeńskie są dla mnie
święte i nigdy nie okażę niewierności. Wstydzę się swoich pragnień”.
Choć Allenowscy zdrajcy, których obserwujemy w komediach
i komediodramatach tego reżysera, różnią się od siebie, to jedno
ich łączy: zawsze poprzedzają swoje niegodne czyny wyjaśnieniem. Nie może być tak, że ktoś decyduje się na zdradę, a oglądający musi się domyślić, dlaczego to robi. Nic z tego. Reżyser kieruje sympatią widza, podaje mu na tacy przemyślenia bohatera.
I tak Elliot (Caine) wygłasza wewnętrzny monolog już w pierwszej minucie filmu: „Boże, jaka ona piękna. Ma piękne oczy i wygląda tak seksownie w tym sweterku. Chciałbym ją obejmować,
całować ją, wyznawać jej miłość, opiekować się nią. Przestań,
durniu, to siostra twojej żony!”. Swoje rozterki podsumowuje dokładnie dwa lata później, wpatrując się w szwagierkę rozmawiającą ze swoim mężem: „Jesteś taka piękna. Nie wiem, co mnie
wtedy napadło. Byłem przekonany, że nie mogę bez ciebie żyć.
Miałaś rację, kocham Hannę, bardziej niż sądziłem”.
W filmie Manhattan Yale opowiada swoją historię przyjacielowi, Isaacowi: „Jest coś, co chcę ci powiedzieć. Nie bardzo wiedziałem, jak zacząć. Siedem czy osiem tygodni temu poszedłem
na takie party i poznałem tam kobietę. Związałem się z nią. Zaczęło się bardzo banalnie. Parę razy zjedliśmy razem lunch. A teraz, wiesz, to wymyka się spod kontroli i nie wiem, co mam z tym
zrobić. Znaczy… to przerażające. Jest dziennikarką. Jest bardzo
ładna. Jest takim typem nerwowym, przewrażliwionym i zwodniczym. Jest cudowna. Bez przerwy o niej myślę. To dość poważne. Przez te wszystkie lata małżeństwa miałem jeden czy dwa
bardzo nieznaczące flirty z innymi kobietami. Nienawidzę tego.
Nienawidzę siebie, kiedy robię coś takiego”.
Millie z Zakochanych w Rzymie najpierw dzieli się wątpliwościami z uwodzącym ją aktorem: „Co za dylemat. Kusi mnie, by
kochać się z tobą i móc pochwalić się tym wnukom. To przecież
cudzołóstwo! Nie wiem, co robić. Kocham swojego męża Antonia,
ale zżera mnie ciekawość”. Później przemawia do siebie przed lustrem: „Opanuj się! Lepiej przespać się z nim i żałować, niż żałować, że się nie przespałaś. Co robić? Lepiej się z nim przespać. Bez
dwóch zdań. Tak! Trzeba się z nim przespać!”.

Alice (Farrow) natomiast zwierza się lekarzowi: „Nie mogę
tego zrobić mężowi. Rozmowa o Matce Teresie wzbudziła moje
poczucie winy. Wierzę w wierność małżeńską, tak mnie wychowano. Nie zdradzę Douga. Nie mogłabym. Poza tym kim jest ten
facet? Saksofonistą i rozwodnikiem. W ogóle go nie znam. Nie
mogę zdradzić męża po szesnastu latach małżeństwa. Zresztą
ten drugi może mnie nie chcieć. Nie jestem już taka młoda. Co by
było, gdybym się w nim zakochała? Mam chaos w głowie!”.
Bohaterowie komedii i komediodramatów Allena zdradzają
w różnym stylu, ale motywacja tego kroku jest podobna. To zwykle niespełnieni artyści, którzy nie umieją sobie poradzić z brakiem
spektakularnego sukcesu. Yale (Murphy) nie umie napisać wymarzonej książki, Hobie (Ferrell) nie ma szans na rolę nawet w filmie
żony i występuje w kiepskich reklamach, Elliot (Caine) to znudzony
ekonomista, a Andrew spędza dnie, produkując niepotrzebne wynalazki. Zarabianie na dostatnie życie to poważny problem w przeintelektualizowanym świecie Allena. Bohaterowie chcą odnieść sukces zawodowy, ale w taki sposób, żeby nie stracić przy tym poczucia

własnej wartości. Nie mają jednak dość talentu, determinacji czy
wiary w siebie, żeby tworzyć dzieła, które będą przekazywały wielką mądrość kolejnym pokoleniom. Sfrustrowani szukają zatem uniesień, które wyciszą poczucie pustki intelektualnej i pozwolą zapomnieć, że nie każdy z nich jest geniuszem, na którego się kreuje.
Chcą czuć się ważni i wyjątkowi, a najprostsza droga do takiego stanu wiedzie przez uwielbienie, jakiego doświadczają, zdradzając.

Abstract
Marta Osadkowska, How to condemn you, a loveable traitor? Of likeable unfaithful lovers in Woody Allen’s comedies
The author concentrates on permissive ethics reflected in
comedies of this popular film director and comedian, in particular on the way of presenting infidelity. What in traditional
ethics is forbidden and marked by the stigma of sin, by Allen
takes quite a different form.The author convinces that traitors
and unfaithful lovers, though grotesque, lost in the pursuit of
happiness, clumsy and erratic, can evoke affection.

AUDIOBOOKI – ZDRADA KSIĄŻEK DRUKOWANYCH?
Małgorzata Czapiga

Kiedy Hal Bregg wraca z wyprawy, nie poznaje świata, który zastał. Jego zdumienie i zagubienie potęguje się z każdym
nowym odkryciem: zmieniła się architektura, sposób ubierania, zwyczaje żywieniowe, nawet język – niby pozostał taki
sam, a jednak trudno się porozumieć z innymi. W desperackiej
próbie „roz-poznania” miasta trafia też do księgarni:
Nie było w niej książek. Nie drukowano ich już od pół
wieku bez mała. […] Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był
nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy
między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej
kolejne karty tekstu. Ale optonów mało używano, jak mi
powiedział robot-sprzedawca. Publiczność wolała lektany – czytały głośno, można je było nastawiać na dowolny
rodzaj głosu, tempo i modulację. Tylko naukowe publikacje o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze na plastyku
imitującym papier1.
Relacja bohatera Powrotu z gwiazd Lema, wydanego pierwszy raz w 1961 roku, wydaje się – nie pierwszy to i nie ostatni przypadek w prozie Lema – prawie prorocza. W dzisiejszych
księgarniach książki drukowane na tradycyjnym papierze
wprawdzie są, ale oprócz nich istnieje całe mnóstwo produktów będących efektem wykorzystania nowych technologii.
Opton jako żywo przypomina przecież czytnik do e-booków,
a lektan zbliża się z kolei do znanych nam audiobooków. Hala
Bregga sytuacja, którą zastał, wyraźnie rozczarowała, dlatego gorączkowo poszukiwał antykwariatów z papierowymi
wydaniami dzieł. Położenie współczesnego odbiorcy nie jest
tak dramatyczne: „nowinki” technologiczne dotyczące książek

wdrażane są powoli i bez żadnego przymusu, stanowiąc bardziej atrakcję niż zagrożenie. Wydaje się, że „zwykły zjadacz
chleba” radzi sobie z nimi bez większej trudności, przyzwyczajając się zarówno do ich obecności, jak i nowych możliwości,
które stwarzają. Nader optymistycznie brzmią diagnozy stawiane w odniesieniu do audiobooków. Najzagorzalsi przeciwnicy formułują je najczęściej, stawiając „książkę do słuchania”
w opozycji do książki tradycyjnej. Już samo określenie „książka
do słuchania” – czy inne: „książka mówiona” (oba zresztą nie
przyjęły się w praktyce językowej) – stają się zarzewiem konfliktu – książka służy do czytania. Próbuje się zwracać uwagę
na obniżający się wciąż poziom czytelnictwa, rozleniwienie,
wręcz bierność użytkowników kultury, złe nawyki kształtowane wśród młodych odbiorców itp., upatrując winy również
w publikacjach literatury w postaci audiobooków. Czy faktycznie powinniśmy się tego obawiać? Czy nie jest to niebezpieczeństwo podobne temu, które z przekąsem w odniesieniu do
e-booków kwituje brytyjski satyryk i aktor Stephen Fry słowami: „Dla książek Kindle stanowi takie samo zagrożenie jak winda dla schodów”?
Badania stanu czytelnictwa w Polsce wskazują na jego niski poziom2, ale zestawienia te najczęściej obejmują pytania
dotyczące książki definiowanej jako „większa liczba kartek,
zawierająca zazwyczaj pisany lub drukowany tekst, złączona
wzdłuż jednego z brzegów” (definicja używana przez Komisję Europejską). Coraz częściej odchodzi się od tak tradycyjnie
pojmowanego dokumentu, a włącza się również w statystyki e-booki i audiobooki. Ich popularność rośnie z każdym rokiem; przełom nastąpił w 2007 roku, kiedy sprzedaż audiobooków zwiększyła się o 50% (wzrost taki odnotowały Empik,
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Raport Biblioteki Narodowej z 2012 roku, zob. http://www.bn.org.pl/
download/document/1362741578.pdf (dostęp: 13.05.2013).
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Merlin.pl i Traffic)3. Wydaje się, że konieczne byłoby przeformułowanie samego terminu „książka”, gdyż coraz częściej nie
tylko obejmuje on swoim zasięgiem przedmiot materialny
w postaci publikacji o charakterze trwałym, ale również funkcjonuje jako chroniona prawem autorskim treść. Jeśli prześledzimy raporty czytelnictwa przygotowywane przez różne instytucje w Polsce, okaże się, że faktycznie odsetek czytających
książki jest niski, ale statystyki nie są w stanie jednoznacznie
stwierdzić, ile tak naprawdę czytamy. Nowe media, szczególnie Internet, sprawiły, że pomimo diagnoz o prymacie obrazu we współczesnej kulturze, zmuszeni zostaliśmy powrócić
do galaktyki Gutenberga, tylko w zmienionym kształcie. Jean-Claude Carrière w pasjonującej rozmowie z Umbertem Eco zauważa wręcz, że
[…] jeszcze nigdy tak bardzo nie odczuwaliśmy potrzeby czytania i pisania. Nie sposób posługiwać się komputerem, jeśli nie potrafimy czytać i pisać. Co więcej, wymaga to
od nas większych umiejętności niż kiedyś, ponieważ mamy
dziś nowe znaki, hasła, symbole. Nasz alfabet się poszerzył.
Nauka czytania staje się coraz trudniejsza4.
Obserwacja wielu, choć nie wszystkich, użytkowników kultury pozwala odnotować wśród ich codziennych praktyk aktywności, które do niedawna nie były stałym elementem
standardowego grafiku dnia. Wielu ludzi coraz częściej dzień
zaczyna od lektury codziennej prasy w Internecie, odebrania
poczty elektronicznej, sprawdzenia odnotowanych przez innych użytkowników wpisów i informacji pojawiających się
np. na portalach społecznościowych, takich jak Facebook itp.
To wymuszać powinno konieczność szybkiego i regularnego
selekcjonowania nierzadko dużych partii tekstów – nie czyta się przecież wszystkiego, ale wybiera te komunikaty, które z perspektywy odbiorcy wydają się najistotniejsze. Oczywiście inną kwestią pozostaje jakość czytanych tekstów (jeśli
przyrównać je do jakości książek tradycyjnych). Dla wielu obserwatorów będzie to jednoznaczne ze spadkiem kompetencji
czytelniczych, ponieważ uważa się, że duża grupa czytających
nie jest już w stanie przyswoić dłuższych tekstów, a jedynie
czyta pobieżnie. Zdaniem innych problemem nie jest spadek
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J.-C. Carrière, U. Eco, Nie myśl, że książki znikną, Warszawa 2010, s. 17.

kompetencji, wyeliminowanie umiejętności czytelniczych
na rubieże codziennych zajęć, ale uzasadniana różnorako niska
popularność książek drukowanych. Na tym tle zastanawiający
wydawać się może sukces, jaki w ostatnich latach odnoszą słuchowiska i audiobooki, które jeszcze w roku 2000 sporadycznie
pojawiały się na półkach księgarń, żeby dziś zajmować już całe
regały zapisanych na CD-ROM-ach utworów oraz bogate katalogi plików mp3 w ofercie internetowej.
Pisząc dalej o audiobookach, będę zaliczać tu zarówno utwory, które zwykło się określać jako „książki do słuchania”, zrealizowane przez jednego lektora, poddającego tekst czytany
głosowej interpretacji (często wzbogacone o ciągłe lub fragmentaryczne tło muzyczne), jak i słuchowiska, będące adaptacjami
istniejących wcześniej utworów, wydawanych w formie książki
drukowanej, oraz utworów autorskich pisanych z myślą o realizacji dźwiękowej jako pierwszej i jedynej, wyreżyserowanych
oraz zainscenizowanych przez określoną grupę aktorów (często
pierwotnie dla radia, później publikowanych na CD lub w formacie mp3). Najczęściej zresztą rozróżnienie to stosowane jest
przez specjalistów i teoretyków wspomnianych form, podczas
gdy w powszechnym odbiorze określa się je umownie wspólnym terminem „audiobook”.
Oczywiście samo zjawisko literatury audialnej nie jest nowe
i obecne było w kulturze już znacznie wcześniej. Pierwotnie
przeznaczona była ona dla wąskiego grona odbiorców: kierowano ją szczególnie do ludzi niewidomych, dla których obok
tekstów zapisanych alfabetem Braille’a była to jedyna forma kontaktu z literaturą, oraz do dzieci, które nie wykształciły jeszcze umiejętności czytania. Audiobooki zapisywano
na trwałych nośnikach w postaci płyt winylowych, a później
kaset magnetofonowych. Drugim kanałem publikacji literatury dźwiękowej było radio, gdzie audialną formę przekazu uzależniono jednak od ramówki radiowej – słuchowiska
i czytana na antenie w odcinkach powieść radiowa emitowana była o konkretnych porach dnia i tygodnia, do których
słuchacz musiał się dostosować. Współcześnie obie radiowe
formy są obecne w programach określonych rozgłośni (najczęściej są to stacje publiczne, gdyż duży nakład finansowy przy
realizacji słuchowisk zniechęca stacje komercyjne do takich

przedsięwzięć), jednak audiobooki w większości stanowią już
uniezależnione od instytucji radia produkcje.
Wraz z rozwojem technologii grono odbiorców audiobooków
wyraźnie wzrosło i zmieniło się. W zapomnienie odeszły długogrające płyty i kasety magnetofonowe, a co więcej, los taki zaczyna powoli dzielić z nimi CD-ROM. Choć wielokrotnie nazywa się
jeszcze owe nośniki „trwałymi”, ze względu na ich możliwości zapisu danych, szybkość, z jaką dokonuje się postęp technologiczny, stawia owo określenie pod znakiem zapytania. Książka drukowana wygrywa tym, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych
jesteśmy w stanie ją czytać – nie potrzeba prądu, dodatkowych
czytników, urządzeń obsługujących. Jak zauważa J.-C. Carrière,
żywot trwałych nośników jest paradoksalnie dość krótki:
Jesteśmy więc jeszcze w stanie czytać teksty wydrukowane pięć wieków temu. Ale nie da się już odtwarzać tekstów
albo filmów zapisanych na kasetach elektronicznych lub CD-ROM-ach, mimo że urządzenia te mają zaledwie kilka lat.
Chyba że przechowujemy w piwnicach stare komputery5.
Posiadacz tradycyjnej biblioteki z książkami drukowanymi obawia się kradzieży czy pożaru, który strawi artefakty –
współczesny użytkownik zdigitalizowanej biblioteki ma już
zupełnie inne obawy: lekturę uniemożliwić mu może awaria elektryczności, uszkodzenie nośnika albo szybka dezaktualizacja technologii, którą wykorzystuje. W przypadku audiobooków popularniejszą formą jest format mp3, który obok
CD-ROM-ów oferują e-sklepy (w księgarniach typu Empik audiobooki sprzedawane są wyłącznie na płytach). Wynika to
z kilku czynników: po pierwsze plik jest najczęściej trochę tańszy (również w produkcji i dystrybucji), szybciej trafia do odbiorcy, bo transakcja płatnicza dokonana za pośrednictwem
przelewu internetowego bądź karty kredytowej umożliwia
natychmiastowy dostęp do zasobów i ściągnięcie ich na swój
komputer, po trzecie w końcu otwiera też możliwości odsłuchu na dodatkowych urządzeniach. Użytkownicy deklarują, że
słuchają audiobooków za pośrednictwem telefonów komórkowych, iPodów, przenośnych odtwarzaczy mp3 i tabletów.
Trudno jednoznacznie określić grono odbiorców literatury
audialnej, ale zarówno w prasie, na forach internetowych, jak

i w komentarzach na stronach internetowych e-sklepów użytkownicy sami deklarują swój profil. Największą grupą są ludzie młodzi (20–40 lat), zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy audiobooków słuchają w trakcie spaceru, joggingu, jazdy
rowerem, podróżowania po mieście i na dalszych trasach oraz
podczas zajęć domowych (gotowanie, sprzątanie, prasowanie). Drugą grupą docelową jest młodzież szkolna, sięgająca
szczególnie po lektury szkolne zrealizowane w wersji dźwiękowej, choć znajdują się pasjonaci wykraczający poza ten repertuar. W przypadku obu grup użytkowników są to raczej
osoby mieszkające w dużych miastach.
Nie bez znaczenia jest fakt, że dorośli odbiorcy literatury audialnej decydują się na audiobooki w tak ściśle określonych sytuacjach. Najczęściej równolegle korzystają oni z innych form
aktywności kulturalnej, nie wykluczając lektury książki tradycyjnej. Nie zastępują książki drukowanej odsłuchaniem audiobooka, ale rezerwują obie czynności na zupełnie inny czas.
Wydaje się, że wyraźnie odróżnia się tu tzw. czas wolny, który
przeznaczony jest na rozrywkę i wypoczynek, od czasu, który można by nazwać „pustym”6, a zatem takim, w którym wykonujemy jakąś czynność, ale towarzyszy nam przeświadczenie, że moglibyśmy wykorzystać go jeszcze w jakiś sposób, lub
wręcz go marnujemy. Codzienna jazda samochodem czy innymi środkami transportu do pracy, sprzątanie, gotowanie czy
trening na siłowni absorbują nas tylko w ograniczonym stopniu. Czytanie książki byłoby niemożliwe, ale audiobook znajduje tu swoje miejsce. Młodzi ludzie, przyzwyczajeni do szybkiego
tempa życia, jakie narzuciły im zmiany cywilizacyjne, przywykli do symultaniczności wielu czynności. Presja ciągłego „bycia
w ruchu” i maksymalnego wykorzystywania czasu spowodowała, że uczestnictwo w wielu ofertach kultury możliwe jest
także podczas owego czasu pustego. Zupełnie osobną kwestią,
którą rozstrzygnąć mogłyby badania psychologów, jest wątpliwość, czy takie organizowanie sobie budżetu czasu nie jest zbyt
obciążające dla psychiki współczesnego człowieka.
Wojciech Burszta, podczas Kongresu Kultury Polskiej w 2009
roku, użył określenia „kultura transportowa” na opisanie praktyki,
której symptomami byłyby wielkie grupy jednostek zanurzonych
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Ibidem, s. 22.
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Określenie używane przez J. Dumazediera, zob. J. Dumazedier, M.F.
Lafant, Sociologie du Loisir. Histoire. Problemes. Methodes, Montreal 1967.
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podczas jazdy środkami komunikacji miejskiej w lekturze gazet,
oddzielonych od siebie słuchawkami i telefonami komórkowymi.
Zapośredniczenie w mediach sprawia, że nie dochodzi tu do komunikacji, zbiorowość jest w istocie zbiorem poszczególnych „ja”.
Czy sytuacja ta jest jednak znamienna dla XXI wieku? Już Georg
Simmel przed wielu laty zauważał:
Stosunki wzajemne mieszkańców wielkich miast […]
wyróżniają się znaczną przewagą w aktywności wzroku
nad słuchem. Głównym powodem tego są publiczne środki
lokomocji. Przed wprowadzeniem autobusów, kolei, tramwajów w wieku dziewiętnastym, ludzie nie znajdowali się
w takim położeniu, by musieli przez długie minuty, a nawet
godziny patrzeć na siebie nie zamieniając ze sobą słowa7.
Szybką odpowiedzią na krępującą sytuację „transportową” było przecież wprowadzenie na rynek już w latach trzydziestych XX wieku książek w miękkich oprawach, które były
praktyczniejsze podczas podróży. Udoskonalano dalej tę tzw.
„książkę kieszonkową” (pocket book) przez zmniejszanie jej
formatu i cieńszy papier. Współczesne księgarnie, zlokalizowane na dużych dworcach czy lotniskach całego świata, oferują ją prawie wyłącznie w takiej postaci. E-book i audiobook
wydają się zatem w tej sytuacji naturalną kontynuacją – nie
są nowym zjawiskiem, a jedynie nowymi mediami, w które wcieliła się stara praktyka. Współczesny młody użytkownik kultury przyzwyczajony jest do korzystania z rozmaitych
nowych kanałów przekazu, a nie musi za tym iść „protekcjonistyczne przekonanie, że wszelkie treści przekazywane przez
te kanały są gorsze od tych, które są transmitowane kanałami
tradycyjnymi”8. Dwutomowa, oprawiona w skórę i zdobiona
złotymi obiciami książka, ekran Kindle’a i słuchawki na uszach
mogą być przecież nośnikami tej samej Wojny i pokoju Tołstoja.
Nowe media wyraźnie zaktywizowały odbiorcę. Już od
pierwszych eksperymentów z interakcją w telewizji, kiedy
za pośrednictwem sms-ów czy stron WWW oglądający mógł
wpływać na realny kształt programu, aktywność i świadomość
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G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] Socjologia,
Warszawa 1975, s. 513–531.
> 8 W. Godzic, A. Drzał-Sierocka, Raport o mediach audiowizualnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zob. http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_mediach_audiowizualnych,pid,143.html (dostęp: 13.05.2013).
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odbiorcy wzrastała. Przyzwyczailiśmy się, że nasze wybory dotyczące oferty kulturowej są zindywidualizowane i elastyczne.
Badacze mówią wręcz o rewolucji, która ciągle „staje się” przez
oddziaływanie mediów:
Rewolucja ta dotyczy przede wszystkim tożsamości kulturowej młodych Polaków. Tożsamość podlega zmianom
w kierunku jej większej elastyczności i autorefleksyjności,
indywidualizuje się i autonomizuje względem tradycyjnych
wyznaczników „przenikających”. Kultura to coraz częściej
sfera wyborów czynionych poza jakimikolwiek układami
społecznymi, nie tyle kultura identyfikowana z instytucjami, ile raczej z dostępnymi treściami, które towarzyszą ludziom 24 godziny na dobę9.
W przypadku audiobooków możemy mówić o demokratyzacji publiczności, bo w gronie odbiorców znajdą się zarówno
ci masowi, jak i niszowi, wykształceni i nie, pasjonaci i przypadkowi słuchacze. Podzieli ich zapewne repertuar, który będzie odpowiadał ich gustom, ale w porównaniu z dawną grupą odbiorców literatury audialnej za pośrednictwem radia,
rozszerzenie kręgu słuchaczy jest tu widoczne.
O ile dorosły użytkownik kultury pozostaje jeszcze w sytuacji, w której interioryzowanie nowych mediów towarzyszyło mu od konkretnego momentu życia, o tyle dzieci i młodzież
najczęściej dorastały już wśród nowinek technologicznych. Nikogo nie dziwi już kilkulatek pokazujący nieporadnemu dziadkowi, jak „zrestartować” komputer – może poza samym dziadkiem…
[…] aby posługiwać się tymi wyrafinowanymi urządzeniami, które […] bardzo szybko się starzeją, musimy
nieustannie uczyć się nowych technik i systemów, a także
utrwalać je w pamięci. Być może nasza pamięć pobudzana
jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej10.
Nie stosujemy już wprawdzie skomplikowanych reguł
mnemotechnicznych, żeby przyswajać krótsze i dłuższe partie tekstu, ale musimy ciągle pamiętać o szeregu innych rzeczy: metodach posługiwania się urządzeniami, miejscach
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W.J. Burszta, Opisać rewolucję, [w:] Młodzi i Media/ raport otwarty.
Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą
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> 10 J.-C. Carrière, U. Eco, op. cit., s. 65.

przechowywania danych, kodach stosowanych w procesie użytkowania. Dzieciom przychodzi to znacznie łatwiej niż
tym, którzy uczyli się np. obsługi komputera w wieku dorosłym. Wydaje się, że obie grupy wiekowe reprezentują zatem
odmienne sposoby uczestnictwa w kulturze. Badacze mediów
zwracali już uwagę na to, że współcześnie nawet sam termin
„odbiorca” jest mocno problematyczny, gdyż znamionuje pasywne akceptowanie oferty medialnej, a nowy odbiorca staje się równocześnie współtwórcą kulturowych treści11. Problem wydaje się ciekawy jeszcze na innym poziomie. Niepokój
pedagogów i nauczycieli, wywołany spadkiem czytelnictwa
wśród dzieci i coraz częstszym sięganiem po audiobooki zamiast czytania lektur szkolnych, może nie być jedynie konsekwencją biernej postawy i lenistwa podopiecznych.
Debata między deterministami a instrumentalistami –
pisze Nicholas Carr – jest pouczająca, ponieważ obie strony mają mocne argumenty. Jeżeli spojrzy się na wybraną technologię w określonym momencie, na pewno okaże
się, że – jak chcą instrumentaliści – narzędzia pozostają
pod naszą pełną kontrolą. Codziennie każdy z nas podejmuje świadome decyzje co do tego, których narzędzi chce
użyć i w jaki sposób. Całe społeczeństwa również dokonują racjonalnych wyborów, jak pragną dysponować różnymi technologiami. Na przykład: Japończycy, starając się
chronić tradycyjną kulturę samurajską, skutecznie zabraniali w swoim kraju korzystania z broni palnej przez dwa
stulecia; niektóre wspólnoty religijne, takie jak najstarsza
i najliczniejsza wspólnota amiszów w Ameryce Północnej,
unikają korzystania z samochodów i innych współczesnych
technologii; wszystkie kraje nakładają prawne lub innego rodzaju restrykcje na posługiwanie się określonymi narzędziami. Jeżeli jednak przyjmie się szerszą perspektywę
– historyczną lub społeczną – wiarygodne okażą się argumenty deterministów. Chociaż jednostki i społeczeństwa podejmują zapewne bardzo różne decyzje co do tego,
których narzędzi używają, nie oznacza to, że jako gatunek
mamy szczególną kontrolę nad kierunkiem albo tempem
rozwoju technologicznego. Pewnym nadużyciem wszak

byłoby stwierdzenie, że „postanowiliśmy” korzystać z map
i zegarów (albo że mogliśmy wybrać inaczej)12.
W analogicznej sytuacji znajdują się dzieci: choćby ich rodzice stanęli w pozycji najbardziej zdeklarowanych przeciwników nowych mediów i ograniczali lub zupełnie zakazali dziecku używania komputera i telefonu, nie jest możliwe,
żeby prędzej czy później nie przyswoiło ono umiejętności korzystania z owych zdobyczy. Już choćby przebywanie w grupie rówieśniczej, w szkole czy podczas zabawy, wymusi taką
sytuację. Oczywiście dbałość o rozsądne użycie mediów i adekwatne do wieku gospodarowanie czasem oraz repertuarem
leży w gestii rodziców, ale trzeba pamiętać też o odmiennych
perspektywach uczestnictwa w kulturze medialnej. Dotyczy to
również sfery audialnej, choćby odbioru radia.
Modelowa sytuacja odbioru audycji radiowej dla starszego pokolenia oznaczała zebranie się przed analogowym odbiornikiem, stworzenie sobie najdogodniejszych warunków
do słuchania (wygodny fotel, kanapa, zamknięcie okna, wyciszenie pomieszczenia itp.), a choć odbiór był indywidualny
(może nawet intymny?), to towarzyszyła słuchaczom świadomość istnienia w pewnej zbiorowości – równoczesne słuchanie radia z konieczności tworzyło grupę słuchających. Młode
pokolenie, jeśli już sięga po radio, to najczęściej jest to radio
cyfrowe – odbierane za pośrednictwem Internetu w komputerze domowym albo telefonie komórkowym. Tu znów nie jest
to słuchanie dla samego słuchania, ale wiąże się tę aktywność
z innymi, wykonywanymi symultanicznie, czynnościami. Słuchanie radia, czy muzyki w ogóle, nie jest oczywiście domeną
współczesności, ale dopiero pojawienie się innowacji technologicznych, które uwolniły możliwość odbioru od konkretnego
miejsca, zaowocowało praktykowaniem go na ogromną skalę.
Pokolenie dzisiejszych 30-latków było jeszcze świadkiem wchodzenia na rynek walkmanów, discmanów, później pierwszych przenośnych odtwarzaczy mp3, po ogromny
sukces iPoda i odtwarzaczy wbudowanych w telefony komórkowe. Młodsze pokolenie prawie „urodziło się już ze słuchawkami na uszach” – gadżet ten stał się nieodzowny zarówno jako udogodnienie, jak i w wielu przypadkach forma
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N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013,
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prestiżu i budowania relacji13. Bruno Latour zwracał uwagę, że
są przedmioty, które potrafią utrwalać więzi społeczne, a przynależący do konkretnej społeczności tłumaczą swoje wartości
na język artefaktów. Równocześnie przedmiot taki, który zdobył i ugruntował swoją pozycję, wpływa na zachowania jednostek i grup14. Wśród dzisiejszej młodzieży i dzieci często takim wyznacznikiem prestiżu staje się mobilne urządzenie do
odtwarzania muzyki. Wielokrotnie spotyka się grupy młodych
ludzi siedzących na placu zabaw czy idących ulicą, a równocześnie rozmawiających i odtwarzających muzykę z telefonów
komórkowych, co starsi często kwitują złośliwie rzuconym:
„Koneserzy!”. Nie wchodząc w wartościowanie repertuaru
i zasadność takiej praktyki, wypada jednak zauważyć, że obcowanie z formami audialnymi wśród dzieci i młodzieży jest
częstsze, a spowodowane zostało też pośrednio przez łatwość
i dostępność nowych mediów. Być może zatem chętne sięganie po lektury szkolne w postaci audiobooków wynika również
z nawyków bezustannego obcowania z formami audialnymi?
Przywoływany już Carr stawia ciekawą w tym kontekście tezę:
Chociaż niegdysiejsze funkcjonowanie istoty szarej nadal leży poza zasięgiem narzędzi archeologicznych, obecnie
wiemy nie tylko to, że wykorzystywanie technologii intelektualnych prawdopodobnie zmieniało kształt obwodów
neuronalnych w naszej głowie – wiemy, że tak po prostu
musiało być. Dowolne powtórzone doświadczenie wpływa bowiem na nasze synapsy; zmiany wywoływane przez
wielokrotne używanie narzędzi, które zmieniają możliwości naszego układu nerwowego lub je uzupełniają, muszą
być zaś szczególnie wyraźne15.
Hipoteza ta dla wielu wydaje się ryzykowna, bo idąc za takimi ustaleniami, można by podejrzewać, że długotrwała
praktyka odbioru audialnego za pośrednictwem nowych mediów wygenerowała też nową praktykę kulturową. Sięganie
po audiobooki byłoby wtedy również warunkowane na poziomie neurobiologii.
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Wykorzystywanie tych narzędzi – pisze dalej Carr – wzmacnia jedne obwody neuronalne, a osłabia inne, pogłębia pewne
ślady mentalne i sprawia, że inne zanikają. Neuroplastyczność
stanowi brakujące ogniwo w naszym rozumieniu tego, jak media informacyjne oraz inne technologie intelektualne wpływają na rozwój cywilizacji i pomagają na poziomie biologicznym
kierować historią ludzkiej świadomości16.
Zmiany w układzie neuronalnym wywoływane obcowaniem z nowymi mediami wydają się oczywiste i przekonujące,
jednak Nicholas Carr posuwa się krok dalej, sugerując, że zmiany takie mogłyby być dziedziczone:
Dzięki temu, co i jak robimy – sekunda po sekundzie,
dzień po dniu, świadomie lub nieświadomie – reorganizujemy przepływ substancji chemicznych i zmieniamy nasz
mózg. Gdy zaś przekazujemy swoje nawyki myślowe dzieciom poprzez przykłady, jakie dajemy, przekazujemy jednocześnie modyfikacje, jakie zaszły w naszym mózgu17.
Teoria ta bazuje na dziedziczeniu cech nabytych. Biolodzy
twierdzą, że jest to zwyczajnie niemożliwe, bo do dziedziczenia cech nabytych zmiany musiałyby zostać przekazane do komórek płciowych, które oczywiście o zmianach w trakcie życia
osobniczego „nie mają okazji się dowiedzieć”. Zostało to dobitnie udowodnione przez Weismanna już w 1914 roku i potwierdzone na tysiącach przykładów później. Komórki linii
płciowej powstają poza zarodkiem i są od genów mutujących
w komórkach somatycznych oddzielone radykalnie. Swojemu
potomstwu przekazujemy geny zawarte właśnie w komórkach płciowych, a nie w mózgu. Genialni rodzice, o wspaniałych mózgach, mogą mieć dzieci o zupełnie przeciętnych umysłach i na odwrót. Zmiany ewolucyjne zachodzące z pokolenia
na pokolenie muszą być kodowane genetycznie (w komórkach
rozrodczych) i muszą być ściśle skorygowane ze zróżnicowaną
rozrodczością.
Przykłady, które przywołuje Carr, dotyczyć mogą specjalizacji układu nerwowego pojedynczych osobników, a nie utrwalonych genetycznie zmian. W tym kontekście wynik badań wskazujący na zdecydowaną popularność audiobooków w opozycji
do książek tradycyjnych wśród młodych ludzi wynikałby jedynie
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ze zmian kulturowych i, w związku z tym, nie należy owej popularności przypisywać żadnego podłoża natury biologicznej.
Takie postawienie sprawy wymaga z pewnością dokładniejszych badań, które zintegrowałyby ustalenia antropologii
kulturowej, neurobiologii i psychologii, ale proces umysłowej
i społecznej adaptacji do nowych technologii intelektualnych obserwowany był już w historii mediów. Wraz z wynalezieniem pisma epoka oralna zaczęła odchodzić od praktyki
spektaklu, który oparty był na głośnym wykonywaniu utworu w określonym miejscu i czasie przy zebranym audytorium18.
Samodzielna lektura długo jeszcze miała odbywać się na głos
– św. Augustyna dziwiła bezgłośna lektura Pisma Świętego,
którą zaobserwował u św. Ambrożego. Od średniowiecza rozpoczyna się na dobre „bezgłośne” czytanie. To eliminuje automatycznie tworzenie wspólnoty – nawet jeśli czytelnik nie był
fizycznie sam, to wobec tekstu pozostawał tylko on i uobecniony w nim autor. Wynalezienie druku pogłębiło tę sytuację,
gdyż stworzyło możliwości multiplikacji, zatem ten sam tekst
mogło czytać wiele osób, niezależnie od okoliczności i miejsca.
Współczesne audiobooki wracają do oralności, choć jest to już
oralność wtórna, a przez analogiczną możliwość multiplikacji
– zapisu nagrania na nośnikach, uniezależniając się od radia,
co było znamienne dla wcześniejszych form audialnych, pozostawiają słuchacza w takiej samej sytuacji samotnego odbioru.
Lektura książek tradycyjnych i e-booków odbywa się bezgłośnie, więc pośrednio samotnie (wyjątkiem jest tu głośne czytanie dzieciom, np. przed snem), choć fizycznie możemy znajdować się wśród innych osób; również preferowany odsłuch
audiobooków zostaje zarezerwowany do odbioru przez słuchawki lub z głośników, gdy jesteśmy sami (np. podczas jazdy
samochodem, prasowania itp.).
Wśród motywacji skłaniających użytkowników do skorzystania z audiobooków pojawiają się typowe odpowiedzi, takie jak „żeby odświeżyć stare lektury” (słuchając symultanicznie z innymi czynnościami), utrwalić treść „po przeczytaniu
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Więcej o transformacji oralności w piśmienność zob. w: W.J. Ong,
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Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006.

książki” (tradycyjnej), „gdy nie ma warunków na czytanie”,
w językach obcych, żeby „ćwiczyć język”, ale też by słyszeć
czyjś głos, „bo to odpręża”, i przed snem, bo „miło jest zasypiać,
słysząc czyjś głos”19, zatem pobudki mają często charakter antropologiczny. Książka do słuchania staje się tu substytutem
obecności „drugiego”.
Zarejestrowane słowo mówione – konstatuje Maryla
Hopfinger – w kontraście do pisma ma wyrazisty wymiar
personalny, ponownie antropologizuje się, nosi piętno mówiącego człowieka. Utrwalenie odsłania wpływ kontekstu
sytuacyjnego na znaczenie słowa mówionego20.
Oralność w swoim pierwotnym kształcie, funkcjonująca
w społecznościach nieznających pisma, była wykładnikiem kultury wspólnotowej, gdzie sposoby myślenia, percepcja świata,
wyobraźnia nierozerwalnie związane były z określonym rodzajem więzi społecznych. Komunikacja bezpośrednia wymuszała
bycie „razem”. Oralność wtórna, do której nawiązują audiobooki, nie ma już zdolności budowania takiego modelu komunikacji, ale wydaje się, że wciąż ma charakter dialogowy, interakcyjny i bardziej niż pismo buduje relację „ja–ty”. Choć bliska jest
modelowi bezgłośnej lektury, bo stawia odbiorcę w sytuacji samotnego obcowania z przekazem, to przez zmianę materii semiotycznej na dźwięczne słowo oddziałuje bardziej somatycznie, dzięki „antropologizowaniu się” owego słowa.
Wiek XX to pierwsza epoka, która zarejestrowała obraz
i dźwięk. Dzięki malarstwu i rzeźbie mamy pewne wyobrażenie co do wyglądu świata w wiekach poprzednich, jednak o jakości i ilości dźwięków możemy tylko domniemywać. Oczywiście wraz z rozwojem cywilizacji zmieniała się audiosfera,
wzbogacając się, choć w tym kontekście to osobliwe określenie, o dźwięki maszyn fabrycznych, samochodów, tramwajów
itd. Przypuszczalnie odgłosy natury brzmiały tak samo, ale co
do ludzkiego głosu nie ma już takiej pewności. Umberto Eco
zauważa:
Zwiedzając muzea, widzimy, że łóżka naszych przodków
były niewielkich rozmiarów, a więc ludzie byli kiedyś niżsi, co oczywiście warunkowało odmienną barwę głosu. Gdy
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Np. wypowiedzi użytkowników forum na portalu Na kanapie, http://nakanapie.pl/forum/ksiazki/550/audiobooki?p=1 (dostęp: 13.05.2013).
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słucham starej płyty Carusa, zawsze zastanawiam się, czy
różnica między jego głosem a głosami wielkich tenorów
współczesnych ma związek wyłącznie z jakością techniczną nagrania i rodzajem nośnika, czy tez może głos ludzki
z początków XX wieku różnił się od naszego. Epokę Carusa
i Pavarottiego dzielą całe dziesięciolecia rozwoju medycyny
i technologii żywienia. Włoscy imigranci w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku mieli – powiedzmy – sto
sześćdziesiąt centymetrów wzrostu, natomiast ich wnuki
mierzyły już metr osiemdziesiąt21.
Niemniej jednak walory głosowe aktorów współcześnie realizowanych audiobooków mają wielokrotnie zasadnicze znaczenie. Jednym z najpopularniejszych obecnie serwisów książek do słuchania jest Audioteka22, a jak podkreśla prezes firmy
Marcin Beme:
Innowacyjność w naszej firmie to przede wszystkim wykorzystanie technologii do tego, jak oferujemy audiobooka
klientom. Biznes książkowy nie jest zbyt ekscytujący. Nam
udało się przeciągnąć go w świat technologii. „Wpakowaliśmy” Audiotekę na smartfony, do samochodów, na tablety. Po drugie, wciągnęliśmy książki w świat showbiznesu,
bo u nas nagrywają Ania Dereszowska, Borys Szyc, Robert
Więckiewicz, Andrzej Chyra, więc dużego kalibru gwiazdy23.
Znani aktorzy filmowi i teatralni, przyciągający zainteresowanie odbiorców, konkurować mogą też z autorami książek,
którzy zdecydowali się równocześnie na premierę dzieła zarówno w formie książki drukowanej, jak i audiobooka w swoim wykonaniu. Na rynku zachodnim właściwie jest to obecnie
standardowa praktyka, w Polsce również zdarza się to coraz
częściej (na taką publikację zdecydowali się np. Jerzy Pilch
– Marsz Polonia, 2008, czy Marek Krajewski – Koniec świata w Breslau, Głowa Minotaura, 2009, i in.). Michał Witkowski
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J.-C. Carrière, U. Eco, op. cit., s. 28–29.
W 2012 roku spółka miała 5,3 mln zł przychodów i ponad 1 mln zł
zysku operacyjnego EBITDA. Wartość polskiego rynku szacuje na 28–30 mln
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> 23 Polskie audiobooki podbijają rynki międzynarodowe. Po sukcesie
w Czechach przyszedł czas na Francję i Hiszpanię, http://www.newseria.pl/
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(autor i lektor, m.in. Margot, 2009, i Drwal, 2011) przyznaje
wprost: „Już w trakcie pisania wiem, jak będzie brzmiał audiobook, wyobrażam go sobie, a potem po prostu nagrywam”24.
W Stanach Zjednoczonych rynek tych produktów stał się tak
popularny, że przyznaje się tam rokrocznie nagrody Audio
Awards – dla najlepiej wyprodukowanych i zinterpretowanych
audiobooków. Wśród kategorii nagrody Grammy obecna jest
też tzw. „Best Spoken Word Album”, przyznawana za głosową
interpretację utworu.
Na naszym rodzimym rynku ogromnym zainteresowaniem cieszą się utwory, które promuje się jak superprodukcje
w sensie kinowym. Niekiedy są to przedsięwzięcia na miarę gigantycznych realizacji filmowych. W 2012 roku nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka ukazał się audiobook Gry o tron
na podstawie powieści R.R. Martina, trwający przeszło 31 godzin. Przy realizacji zatrudniono w sumie 86 aktorów, ponad
20 stażystów i 30 osób w postprodukcji. Adaptację wyreżyserował Krzysztof Czeczot, a ponaddwugodzinną ścieżkę dźwiękową napisał Adam Walicki. W bieżącym roku porównywalną
superprodukcją okazać się ma adaptacja Niezwyciężonego Stanisława Lema, trwająca ponad 7 godzin i zagrana przez imponujący zespół najlepszych polskich aktorów. Znamienne jest
też, że niezależnie od tego, czy audiobook przygotowuje się
w wersji CD i mp3, czy tylko w formacie mp3, bardzo starannie
przygotowuje się okładkę oraz krótki (ok. minutowy) trailer
dźwiękowy, dający wyobrażenie o jakości zapowiadanej książki audio. W walce o pozyskanie nowych słuchaczy, podobnie
jak w kinie, podkreśla się i wykorzystuje najnowsze technologie – na przykład wspomniany Niezwyciężony Lema zrealizowany został w technice 3D. Różnica słyszalna jest nawet dla
laika, a dla wprawnego ucha pozostaje bezsprzeczna. Niewidomy recenzent audiobooków Łukasz Żelechowski na pytanie
o to, czy podczas słuchania odczuł przestrzeń, odpowiada:
Olbrychski jest skrajnie w prawej kolumnie. To 120 stopni, więc promień stereo ma formę półkola. Słychać użycie
wielu mikrofonów. Przyjemnie głębokie basy, bogate spektrum akustyczne od tych poziomów, których nie słyszymy,

>

24

A. Niedek, U. Bieniecka, Literatura samochodowa, „Wprost” 2008,
nr 18, s. 115.

aż do samej góry… Mam słuchawki 8–40 kHz, więc rezonans przetwornika też robi swoje25.
Obserwując rosnący rynek audiobooków, widać, jak bardzo polskie kino odeszło od prób produkcji wielkich projektów
filmowych, za to książki do słuchania wydają się mieć coraz
większe ambicje.
***
Wprowadzaniu każdej nowe technologii towarzyszyło tyle
samo entuzjazmu, co obaw. W Fajdrosie Platon przytacza rozmowę króla Egiptu Tamuza z bogiem Teutem, w której ten
pierwszy ubolewa nad wynalazkiem pisma:
Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje,
bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć… Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek
na przypominanie sobie… Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiądą bowiem
wielkie oczytanie bez nauki i będzie się im zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą umieli nic i tylko
obcować z nimi będzie trudno; to będą mędrcy z pozoru,
a nie ludzie mądrzy naprawdę26.
Współczesnych Platona pismo mogło przerażać tak, jak
późniejsze wynalezienie druku, generujące nowe problemy,
a jakiś czas temu wdrożenie komputerów i Internetu do powszechnego użytku. Wprowadzaniu nowych technologii towarzyszyło zawsze przeświadczenie, że ułatwią w jakimś
zakresie życie użytkowników. Audiobooki wpisują się w długą tradycję takich udogodnień, które dla jednych stanowiły przedmiot afirmacji, dla innych zaś powód do snucia prawie apokaliptycznych wizji. Książka do słuchania zyskuje taką
popularność, gdyż wielokrotnie staje się praktyczniejsza niż
książka drukowana – trudno jednak przypuszczać, żeby realnie mogła zagrozić rynkowi wydawniczemu i czytelniczemu.
Audiobooki nie mają ambicji zastąpienia tradycyjnej książki, ale też większość użytkowników sięga po nie niezależnie od lektury papierowych wydań. Oprócz pragmatycznego
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wymiaru audiobooków (wypełniacza czasu „pustego”) frapujący jest ich wymiar antropologiczny – powrót do oralności,
która nie generuje już wspólnoty, ale przenosi to doświadczenie do mikroskali: samotnego obcowania z tekstem audialnym, gdzie słowo mówione buduje relacje między ja-odbiorcą a ty-partnerem, czy będzie to jeden lektor, czy cały zespół
aktorów. Być może w takich przypadkach nie jest to już tylko
krótki moment odbioru kultury, przy maksymalnym wykorzystaniu czasu i w najwyższym skupieniu, wymuszony przez
tempo życia i tyranię chwili, ale głębsza i intuicyjna potrzeba
zmysłowego obcowania z opowiedzianą historią?
Abstract
Małgorzata Czapiga, Audiobooks – a betrayal of
printed books?
According to the author, the position of contemporary receiver of literature is extremely interesting. Taking into consideration the multiplicity of its distribution: the technological
“novelties” concerning books such as e-books or audiobooks,
implemented slowly and with no constraint, are definitely
a draw. It seems that “an ordinary man in the street” is able to
cope with them without difficulties, and is getting acquainted with their presence and with the new opportunities they
provide. Not without significance is the mobility seen as the
availability of intercourse with literature during a trip, travelling, being on the move. The staunchest opponents of audiobooks, who constitute a larger part and on whom the author
concentrates, put “the book for listening” in the opposition to
a traditional book. The very term “a book for listening” or other – “a spoken book” (both haven’t been adopted in language
practice) became the embers of the conflict – a book is in fact
used for reading.
Nonetheless, in the case of audiobooks there are many advantages one can enumerate, e.g. democratization of the audience, since among the recipients are both mass recipients as
well as niche recipients, the educated and not educated ones,
enthusiasts and random listeners. Most probably, they will be
divided by the repertoire that will suit their tastes. But in comparison with the past audience of the audio literature via the
radio, the increase in the number of the listeners is visible.
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DZIENNIKARSTWO

PRZYSTANEK NAD SELENGĄ
Bartosz Jastrzębski

Płomienna pomarańcza Słońca wstaje nad roziskrzonym,
syberyjskim stepem. Bezkres uwodzi i przyzywa. Obiecuje
niemożliwe. Solarny blask kładzie się rumieniem na śniegu,
mgiełka mrozu i światła rozmywa odległy horyzont. Z maleńkich, przycupniętych wśród pustaci wiosek widać spoza śniegu ledwo dachy koślawych, drewnianych chałupek, smużki
dymu i psy węszące czujnie na falach stwardniałych zasp. Zaś
w ciepłym wnętrzu transsyberyjskiego wagonu, co biegnie
przez te ciche ogromy, jak zwykle przecinają się, splatają, łączą
na chwilę cierniste ludzkie losy. Wydarza się życie, którego nie
zatrzymasz i wstecz nie zawrócisz, które gna – jak ten pociąg
– w przód, niepomne siebie, niewolniczo posłuszne bezlitosnemu nurtowi czasu. Tuż obok staruszka wiezie dokądś syna-pijaka, Jurija, o straszliwie zmęczonej, zdeformowanej od nałogu, porośniętej grubym jak druty, czarnosrebrnym zarostem
twarzy. Następnej nocy, pośród cichego, miarowego stukotu
kół, zrywa się on i krzyczy. O wódkę błaga każda komórka jego
ciała, ból rozrywa na kawałki zabiedzoną i sparciałą tkaninę
jego duszy. Stara matka powolnymi ruchami wyciąga spośród
tobołów flaszkę i nalewa mu odrobinę – akurat tyle, by nie
oszalał, by w przystępie obłędu nie zrobił sobie krzywdy, by
nie uciekł w nicość na najbliższej stacji. Jurij wypija, słabo prosi jeszcze o następny łyk – staruszka spokojnie, lecz stanowczo
odmawia. W końcu cichnie, ale nie śpi. W słabym świetle księżycowej łuny przedzierającej się do wnętrza wagonu błyszczą
jego nieruchome, wilgotne źrenice – myśli bezsennie przebiegają zdruzgotane życie, wypatrują może ocalałych iskier wśród
oceanu wewnętrznych ruin. Może też Jurij próbuje schwytać myślą ten moment, w którym zatrzasnęła się za nim brama losu, w którym jego świat zamienił się już nieodwołalnie
w smętne pogorzelisko? Teraz jest sam na sam z pustką, ściskającą niczym imadło nicością, z otchłannym jak kosmos

lękiem. Za dnia matka kupuje mu jedno piwo. Gdzie go wiezie? Do odległego monasteru zgubionego wśród tajgi, w którym w pracy i modlitwie ma znaleźć ocalenie? Do dalekich
krewnych? Do pracy w przetwórni ryb na Kamczatce, gdzie
ciągle brakuje siły roboczej? A może w stare, rodzinne strony,
których widok przypomni marnotrawnemu, że przecież kiedyś
był innym człowiekiem – żył, kochał, pracował, marzył, ciepła pragnął i potrafił je dawać…? Czy wierzy jeszcze w jego
ocalenie? Czy może pogodziła się już z okrutnym losem, patrząc na tę ruinę człowieka, co niegdyś wyszła z jej łona jako
drobne, świeże jak wiosna życie? To samo, które chwilę później
było rozbieganym, uśmiechniętym i żądnym świata brzdącem,
spędzającym całe dnie na przeglądaniu barwnych atlasów?
Współpasażerowie śledzą tę scenę, tę rozpaczliwą więź, wybija się ona spośród innych minidram, które składają się na podróż w Transsibie. Po cichu, między sobą żałują starej matki,
wątpią też w niesłyszalnych szeptach w metanoię Jury-pijaka. Choć któregoś z kolei dnia podróży jedna ze współpasażerek, szczupła pani o krótkich, ciemnych, delikatnie przetykanych siwizną włosach i pogodnym, ciepłym obliczu, łamie
wymowną ciszę, co wokół Jury niczym wyrok zapadła. Zaczyna mówić z nim o Chrystusie. „Jura, wciąż masz wybór, masz
szansę… Musisz w to tylko uwierzyć. Jesteś pijak, jesteś pijak straszny, ale Jezus cię kocha, właśnie takim, jakim teraz jesteś. Nie takim, jakim byłeś kiedyś, nie takim, jakim będziesz,
ale teraz, takiego… Spójrz na swą matkę, Jura, ona też cię kocha… Zobacz, jaka jest starutka, popatrz, jaka maleńka przy
tobie, jaka krucha, ale wciąż wierzy w ciebie i cię kocha. Jezus
też cię kocha, o wiele, wiele bardziej…”. „Nie mogę…”, wykrztusza on zachrypłym basem. „Potrafisz. Może dla ludzi jesteś nikim, ale nie dla Jezusa. On nie skreśla nikogo. Rozumiesz
Jura – nikogo! Walcz! Jezus, tylko on widzi, jakim naprawdę
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jesteś człowiekiem. Jura, on widzi, że ty jesteś dobry, bardzo
dobry… Masz, to Ewangelia, czytaj, czytaj, a uwierzysz. To dla
ciebie…”. Pani kładzie na stoliczku obok kieszonkowy, trochę
wymięty Nowy Testament w czarnej, skórzanej oprawie. Oczy
pijaka zachodzą łzami, drżą mu wargi i dłonie, nieśmiało przytakuje, czasem odwraca głowę i wbija wzrok w przepływający
za oknem step. Jednak kolejnej nocy znów krzyczy w delirium.
Znów błaga o wódkę. Pisma nie czyta.
***
W Nowosybirsku niemal całkowita wymiana pasażerów –
odbiega tu od głównej nitki Trannsibu magistrala na południe,
do Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgizji. Sytuacja niekomfortowa, bo zdążył się już podróżny do dotychczasowych towarzyszy przyzwyczaić, niemal jak do obłaskawionych współbyciem
starych sąsiadów – a z dawnego składu zostaje bodaj tylko Jurij z matką. Wagon pustoszeje na moment, ale tylko po to, by
zaraz zostać przejęty przez dużą grupę środkowoazjatyckich,
smagłych robotników (nieprawdopodobna ilość tej azjatyckiej
biedy przelewa się przez Rosję) w swych charakterystycznych,
haftowanych czapeczkach. To Uzbecy. Wyruszyli z rodzinnych
stron w poszukiwaniu pracy, a teraz, wspólnie, jadą do Buriacji. Dostali tam pracę w cegielni. Są niewysocy, raczej szczupli, niektórzy wręcz drobni, a mimo to sprawiają wrażenie
krzepkich i wytrzymałych, obytych z każdą pracą. Twarze i dłonie mają zniszczone od słońca, wiatru, wszelkiej niepogody.
Z ciemnych oczu bije jednak jakaś wewnętrzna siła i determinacja. Może to wiara daje im tę moc? Trzymają się razem, pomagają jeden drugiemu dźwigać i upychać na półkach ciężkie
jak życie toboły, gramolić się na zbyt wąskie prycze. Mają nawzajem do siebie szacunek. Taki jego rodzaj, który nie niszczy
zażyłości. Wspólnota daje im poczucie bezpieczeństwa: grają
w karty lub szachy, wypijają hektolitry herbaty przeciskając
się nieustannie do wagonowego samowaru, rozkładają na stolikach i dzielą się płaskim niczym placek pieczywem, kandyzowanymi lub suszonymi owocami – plasterkami pomarańczy,
śliwkami, figami – najróżniejszymi orzechami, słodkościami, rodzynkami. Skubią przy czarnej herbacie rozmaite pestki i ziarenka. Alkoholu zaś nie piją wcale. Między legowiskami
poczynają snuć się i mieszać z wonią ludzkich ciał delikatnie
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zapachy Orientu. Uzbecy niemal tak często jak po herbatę udają się na papierosa do mroźnego przedsionka. Palą zachłannie
i szybko, trzęsąc się przy tym jak liście osiki, nieprzyzwyczajeni
do tęgich mrozów i zbyt lekko jak na nie odziani. Gaszą niestarannie niedopałki i szybko wracają do swojej wagonowej diaspory. Ku sobie – bo świat, w którym są, jest im obcy, rodziny,
domy i swojskie pejzaże są za daleko. Ja zostaję w przedsionku. Myśli pourywane – niepełne, niecałe – płyną jak strzępki
chmur. Ciche i smutne.
Krajobraz zmienia się powoli, niechętnie, nazbyt aż posłuszny prawu inercji. W okolicach Krasnojarska trochę jednak urozmaicenia: pojawiają się niewysokie góry, forpoczty Sajanów,
które tam, daleko na wschodzie, przy granicy buriacko-mongolskiej piąć się będę bez mała trzy i pół kilometra w głąb
niebios. Po jakimś czasie znów jednak płasko, brzozowo, hipnotycznie. Wszystko zatopione w mlecznej poświacie, odbierającej wyraziste kontury rzeczom, i ich cieniom. Słońce zdaje
się małym, białym krążkiem zagubionym w wielkim, horyzontalnym do bólu świecie. Głodny wzrok wyczekuje tego, co
obiecuje mapa – Bajkału. W końcu jest, sławetny i legendarny,
„mongolskie morze”, jak zwą go tuziemcy, co się półtora kilometra w trzewia ziemi wdziera. W połowie marca wciąż jest
całkiem zamarznięty. Falujące w bezruchu morze śniegowych
fałd i bruzd, lodowych spiętrzeń, zasp i torosów. Energia zaklęta w mrozie, miejscami istne topograficzne szaleństwo wiatru,
chłodu i fal. Pośród złomów kry wyznaczono tyczkami trasy samochodowe – w oddali majaczy ruchomy punkcik, który okazuje się być uazem sunącym niczym tłusty chrabąszcz, wolno
i rozważnie, po tym niepewnym szlaku. A bywa, że brną po
nim również autobusy do Irkucka i wyładowane drewnem ciężarówki. Nic dziwnego: jadąc na Przedbajkale od strony Ułan
Ude oszczędza się w ten sposób kilkaset kilometrów. W końcu
jednak, gdzieś od połowy kwietnia, lód robi się cienki, kruchy,
pokryty zdradliwymi rozlewiskami, miejscami miękki i chłonny jak kisiel. Ludzie mimo to ryzykują. Niejeden pojazd, także
ciężarówki i autobusy, poszedł przez to na dno Bajkału.
Po wschodniej stronie jeziora linia kolejowa przykleja się
niemal do samego brzegu. Biegnie mimo zmierzwionej stłoczoną krą tafli dobrych kilka godzin. Po lewej od szlaku śnieżne pustkowie po horyzont, po prawej zaokrąglone czuby

Sajanów. Niekiedy małe rybackie wioski z błękitnymi domkami, czasem zdarzą się pordzewiałe ruiny starych zakładów
przemysłowych. Co chwilę natomiast skład przecina mostami
lodowe koryta, liczne strumienie i rzeki odprowadzające wodę
z górskiej tajgi, która napiera od wschodu na syberyjskie morze. W końcu skręt w prawo i dalej wzdłuż majestatycznie meandrującej wśród gór Selengi – magistrala zostawia za sobą
bajkalskie morze. Za którymś z kolei wzgórzem – Ułan Ude.
Otóż i ono – buriacka stolica, rozlana w płytkiej, lecz rozległej kotlinie, w której niewielka rzeka Uda wpada do wijącej
się wśród łach żwiru i kamieni Selengi. Przybysza wita porządny, dwukondygnacyjny dworzec z tradycyjnie groszkowymi
lampasami i marmurową posadzką. Przed dworcem zmarznięci, przestępujący z nogi na nogę taksówkarze, przy swoich
leciwych toyotach i nissanach, zagadują, czy aby nie potrzebny transport. Rysy ich na ogół już mongolskie: sylweta krępa,
lecz silna, policzki szerokie i wydatne, oczy wąskie i ciemne,
raczej dobroduszne. Wiodąca do centrum, długa i pustawa ulica Transportnaja niknie w drobnym śnieżku. Ruch przy dworcu mizerny, ledwo co. Nie widać też wysokiej zabudowy, brak
mieszkalnych kilkunastopiętrowców, tak charakterystycznych
dla pejzażu całej ruskiej Federacji. Dostrzec za to można niskie
bloki, za nimi, jakby wstydliwie skryte, resztki starej, drewnianej zabudowy ze smolnych bali i desek, przy nich zaś stosy
śmieci kiełkujące odważnie spod zwałów szarego śniegu. Przy
drodze szpaler lichych, bezlistnych drzewek, za nimi betonowy płot opasujący bezludne, lecz najeżone gąszczem trakcji,
tereny kolejowe. Od razu widać, że skromniejsza to liga i bardziej zaciszna okolica niż znaczne syberyjskie metropolie: Nowosybirsk, Krasnojarsk czy Irkuck. Z sinej ćmy wyłaniają się łagodne pagóry pokryte mizerną sośniną, szczelnie – choć nie
klaustrofobicznie – opasujące miasto nad Selengą, by rozchylić się nieco jedynie ku południowi, w stronę Iwołgińska i tamtejszego klasztoru, w którym spoczywa święte, niepsujące się
ciało lamy Itigiełowa. Marsz ku centrum skutecznie rozgrzewa
członki. Miasto pokazuje w końcu swych ludzi, swój ruch: marszrutki, pradawne niczym dinozaury tramwaje, śmigające odważnie po oblodzonych ulicach „japończyki” i rzężące starczo
ciężarówki, zabiegani opatuleni ludzie… Zalecają się światła
i neony sklepów, restauracji i punktów telefonii komórkowej.

U wylotu ulicy Gagarina ku prospektowi Pięćdziesięciolecia
Października onieśmielają ultranowoczesny, przypominający
nieco stację międzyplanetarną, dom handlowy i potężny wieżowiec hotelu Sagaan Morin – „Biały Koń” – od którego kosmiczna galeria wzięła swą nazwę. W przejściu podziemnym,
u zbiegu arterii, kłębi się życie drobnego handlu i usług. W solidnej, lecz nazbyt przewiewnej ochronie, jaką daje betonowy tunel, cisną się kioski, kramy, sklepiki z drobnicą, punkty
naprawy „mobilników”, obuwia i ubrań, trafiki z papierosami,
stoiska z bielizną, chińskimi zabawkami i pirackimi płytami CD.
Skręcając za przejściem w prawo, schodzimy w dół, pod wiadukt, i dochodzimy do ulicy Borosojewa, później zaś po łuku
znów w prawo i docieramy do placu Suche Batora – mongolskiego rewolucjonisty i mistrza jeździeckiego, co w pył miał
rozbić ultrabiałą gwardię szalonego barona Ungern-Sternberga, w której nasz włóczykij i polityczny awanturnik mimo
woli, Ossendowski, także przeciw Bolszewii służył. Tu, na rewolucyjnym majdanie, sławetna, największa w świecie, ciemnokamienna i zastygła w zapatrzeniu głowa Lenina spoczywa na postumencie godnie i spokojnie, niepomna dziejowych
zmian, co tymczasem zaszły. Plac odśnieżony, czysty, uporządkowany, przed Głową wciąż zlodowaciałe rabaty krzewinek.
Po rogach kręcą się leniwie milicjanci. Na wschodniej pierzei
zaś ruch większy – przystanek marszrutek, a obok też taksówek. Oczekujący kłębią się i przemieszczają chaotycznie, by
nie przegapić w zamieszaniu swojego numeru, o co nietrudno, bo busy lądują gromadnie niczym bombowce przed akcją i ani myślą czekać na ociężałych i zdezorientowanych. Naprzeciw tego rejwachu przeszklony biurowiec BajkałBanku,
który przytulił do siebie na parterze handlowy plankton: sieć
komórkową Megafon, kasę biletów lotniczych i kolejowych,
punkt fotograficzny, kwiaciarnię. Spoza biurowca wychyla się
sztandarowe dla miejskiego pejzażu gmaszysko hotelu „Buriatia”, zaś u jego zwieńczenia potężny transparent: „Rosja,
Buriacja… Razem poprzez czas. 350 lat”. Nad napisem schematyczny rysuneczek uśmiechniętych od ucha do ucha, tańczących wesoło pod rękę, skośnookiego Buriata i płowowłosego Rosjanina. Obaj w strojach ludowych: Buriat w mongolskim
chałacie, zebranym szerokim pasem, Rosjanin w rozchełstanej koszuli, obszytej kolorowym haftem przy szyi. Oto zbliża
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się bowiem piękna, okrągła rocznica pokojowego przyłączenia
Buriacji do wielkiej matuszki Rosji. „Tak zwane «dobrowolne»
przyłączenie Buriacji nie zawsze i nie całkiem było dobrowolne” – wyjaśniać będzie później Bair Gombojew, Buriat z krwi
i kości i naukowiec z historią swego narodu obeznany. W ciepłej stołówce, przy buriackich specjałach: herbacie z dużą ilością mleka i cukru i pysznych, gotowanych na parze pozach
z baraniny, obłożonych obficie najostrzejszą musztardą, Bair,
z nostalgicznym westchnieniem i zadumą, tłumaczy: „Przyłączenie spowodowało wielką migrację. Ważne rody buriackie
przemieszczały się do Mongolii. Przemieszczając się, przenosili tam i rozpowszechniali lokalne, buriackie tradycje. Buriaci
chronili się w Mongolii, dzięki czemu ocalili wiele elementów
kultury tradycyjnej. Na przykład sztukę oprawiania i dzielenia
barana i temu podobne… Kultura i język buriacki zachowały się głównie w Mongolii. A znowu na Przedbajkalu, w obecnym Okręgu Irkuckim, nawet imiona i nazwiska pozamieniali
Buriatom na rosyjskie, przymusowo ich ochrzcili. Na Zabajkalu zachowaliśmy chociaż buriackie imiona…”. Przestrzeń publiczna jednak słabo się nadaje do rozstrzygania historycznych wątpliwości i żali. Tu wszystko musi być jasne. Radośnie
nam tedy razem w dziejach – i szlus. Na placu Suche Batora,
tuż za głową Lenina, pyszni się budynek rządu Buriacji, na prawo od niego zaś pałac prezydencki, a obok, wcale nie mniejszy, gmach zarządu federalnego z oddziałem Federalnej Służby Bezpieczeństwa – była siedziba miejscowego NKWD. Choć
nad urbanistyczną całością – przyznać trzeba – powiewa godnie trójkolorowa flaga Buriacji: od góry pasy granatowy, biały i żółty. Pierwszy symbolizuje wielkie niebo – siedzibę najwyższych bogów i duchów – które tu, na syberyjskim Dalekim
Wschodzie, zdaje się bardziej jeszcze przepastne i nieogarnialne niż gdzie indziej. Drugi, biały pas to czystość – czystość
serc, dusz i intencji tutejszych surowych, po mongolsku twardych i nieskłonnych do łzawego sentymentalizmu mieszkańców. Trzeci kolor wreszcie, żółty, to znak Wieczności, barwa
czapek buddyjskich mnichów, zmierzających, pośród zgrzytliwych obrotów koła sansary i turkotania młynków modlitewnych, do pełnej kojącego blasku pustki Nirwany. Piękna
to i metafizycznie rozmarzona symbolika. W lewym, górnym
rogu flagi znajduje się jeszcze mongolski znak sojombo, ten
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sam, który zdobi również flagę południowego sąsiada Buriatów. Jest to żółty okrąg, moszczący się w półksiężycu, a zwieńczeniem jego trójjęzyczny płomień. Oto symbol niepodległości
ludów mongolskich, płomienie zaś przyzywać mają pomyślność i rozkwit. Buriacja to kraina buddyzmu i unosi się nad
nią, jak ta flaga, jego duch – jego odwiecznie brzmiąca nauka
o cierpieniu. „A to jest, o mnisi, szlachetna prawda o cierpieniu: cierpieniem są narodziny, cierpieniem jest starość, cierpieniem jest choroba, cierpieniem jest śmierć, cierpieniem jest
obcowanie z tym, kogo nie miłujemy, cierpieniem jest rozłąka
z tym, kogo miłujemy, cierpieniem jest niespełnienie życzeń;
słowem cierpieniem jest pięć kategorii elementów zasilających żądzę bytowania. A to jest, o mnisi, szlachetna prawda
o powstawaniu cierpienia: źródłem cierpienia jest pragnienie,
które stwarza nowe wcielenia, któremu towarzyszy rozkosz
i namiętność, które zaspokojone bywa to tu, to tam – pragnienie uciech, pragnienie istnienia i pragnienie nieistnienia” –
oto słowa Buddy1.
Od placu Suche Batora skręcamy w lewo, w dół. Mijamy tryumfalny łuk, upamiętniający narodziny miasta – niegdyś, do
1934 roku, zwanego Wierchnieudińsk – a bardziej może jeszcze wizytę w tym mieście późniejszego cara Mikołaja II w roku
1891. Pierwszą osadę założyli tu w roku 1666 wędrowni Kozacy, włóczący się w poszukiwaniu przygody i zarobku na niespokojnym pograniczu mongolskich pustaci i ciemnej syberyjskiej tajgi. Wnet okazało się, że osadę trzeba przekształcić
w twierdzę – bo Mongołowie biją okrutnie i bez pardonu.
Gdy zaś już ta powstała, pojawili się rosyjscy osadnicy, pewni odtąd swojego bezpieczeństwa. Jak to w Imperium bywało, szczególnie licznie ściągnęli religijni odszczepieńcy – staroobrzędowcy, bezpopowcy – szukający na krańcach znanego
świata wolności od prześladowań i przestrzeni sprzyjającej
medytacyjnemu skupieniu. Ale też myśliwi, bezrolni chłopi,
zubożałe kozactwo szwendające się po Imperium, kupcy marzący o bogactwach płynących z handlu skórkami, potem rzemieślnicy, urzędnicy, w końcu zaś – jak zwykle zesłańcy…
Za łukiem, zwieńczonym carskim, dwugłowym orłem,
już ulica Lenina – „Arbat”, jak powiadają tutejsi – zamknięta
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H. Oldenberg, Życie, nauczanie i wspólnota buddy, przeł. I. Kania, Kraków 1994, s. 130–131.

soczystym błękitem dachów Soboru Hodegetrii (najstarszej
murowanej budowli w Buriacji, czterdzieści cztery lata wznoszonej), a dalej horyzontem śnieżnych wzgórz pokrytych szarą szczeciną rzadkiego, półstepowego lasu. To najbardziej reprezentacyjna część miasta, w dolnym swym fragmencie
przekształcona nawet w deptak, co w rosyjskich miastach nie
zdarza się często. W istocie, przyjemna to arteria, obustronnie obsadzona starymi, klasycystycznymi na modłę rosyjską,
niewysokimi kamieniczkami – niegdyś domami miejscowych notabli: kupców, zamożnych mieszczan, wyższych rangą wojskowych. Pamiątki architektury zachowały się – ponieważ były murowane. W 1908 roku zakazano bowiem na ulicy
Wielkiej (bo tak się wówczas ów „Arbat” nazywał) wznoszenia budowli drewnianych, by nie podzielił Wierchnieudińsk
losu wielu miast i miasteczek syberyjskich regularnie unicestwianych przez pożary. On sam spłonął przecież niemal doszczętnie w 1878 roku, a niewiele wcześniej, dwukrotnie,
w 1830 i 1862, został również w znacznej mierze zniszczony
na skutek trzęsień ziemi. Miasto było jednak uporczywie odbudowywane. Dziś jest tu wszystko, co w przestrzeni miejskiej niezbędne: mrowie sklepów najróżniejszych, banki tłuste i bogate w najlepszych, odrestaurowanych kamienicach,
dom handlowy, kioski, księgarnie, restauracje, pizzerie, sushi-bary, punkty z pamiątkową tandetą. Sklepy z odzieżą i obuwiem, tak z pierwszej, jak i z drugiej ręki. Jest też irlandzki
pub i ukraińska karczma. Ze znaczniejszych obiektów – Muzeum Historii Naturalnej, do którego zresztą chętnie zachodzę, zawsze ciekaw, co miejscowa ziemia jawnie rodzi, co zaś
zazdrośnie chowa w swym wnętrzu. Oprowadza mnie młody, bardzo szczupły Buriat o smutnych oczach. Z zapałem opowiada o ojczyźnie, skubiąc nerwowo i tak już postrzępione
rękawy swego za dużego, jasnobrązowego swetra. Pokazuje skały, minerały, całe wypchane słomą bestiarium, na czele z ginącym dziś syberyjskim tygrysem. Opowiada o fokach
bajkalskich, rosomakach, wilkach tępionych okrutnie – jeszcze
do całkiem niedawna państwo płaciło pięćset rubli od jednej
ubitej sztuki. Kiedyś wszędzie ich było pełno, dziesiątki tysięcy, teraz trudno je spotkać – wyniosły się na bezludną północ republiki bądź w wysokie, niedostępne góry mongolskiego pogranicza. Mówi o ostatnich na świecie trzystu sobolach

żyjących w nadbajkalskim rezerwacie i o czarnym, tłustym dymie z miejskiej elektrociepłowni ścielącym węglowym waporem nieckę, w której miasto się usadowiło. W końcu rozmowa
odpływa z rewirów historii naturalnej ku obszarom bliższym
i bardziej ludzkim. Chłopak, ledwo co po geograficznych studiach, jak się okazuje, miast opowiadać sam pyta, dając upust
wzbierającej ciekawości: a kto? a skąd tu? a dokąd i po co? Pyta
o Moskwę, w której nigdy nie był, i nawet nie może sobie wyobrazić miasta, które ma kilkanaście milionów mieszkańców.
Ułan Ude miało ich kiedyś ponad milion, ale dziś najwyżej 950
tysięcy – młodzi wyjeżdżają za pracą, rozrywką, lepszym życiem. On jednak wyjeżdżać nie chce. Chciałby tylko zobaczyć
kawałek świata, wielkie miasta Rosji, Ułan Bator, Chiny, może
też Europę, jakby się dało. I trochę lepiej zarabiać. Ma wprawdzie gdzie mieszkać – mieszka z dziadkiem, tym staruszkiem,
który sprzedaje bilety do muzeum – ale gdyby chciał założyć
rodzinę… „Ale co tam – na razie nie mam nawet dziewczyny”
– kończy. Chłopak odprowadza mnie do wyjścia, zagaduje po
buriacku swego dziadka z bileterni wpatrzonego akurat intensywnie w ekran telewizora i wraca do miniaturowej komórki
na piętrze. Pisze tam doktorat. Dziadek przedzwoni, gdy ktoś
jeszcze zechce skorzystać z usług przewodnika.
Wracam w miejską przestrzeń. Obserwuję ludzi. Optycznie
przeważają wprawdzie Buriaci, jednak statystyki wskazują, że
zdecydowaną większość w mieście stanowią Rosjanie. Podobnie jest w całej republice: proporcje 68 do 28 procent na niekorzyść Buriatów. A jednak dominują ciemnowłosi i skośnoocy jego mieszkańcy, choć u bardzo wielu z nich faktycznie
widać mniej lub bardziej wyraźną domieszką „europejskiej”
krwi. Być może statystyki osobliwą jakąś przyjęły metodologię, a może owi liczni pół- i ćwierć Buriaci przyjęli jako własną rosyjską, bardziej atrakcyjną wedle nich, tożsamość? Może
lepiej czuć się im potomkami Dostojewskiego i Tołstoja, Czechowa i Turgieniewa niż Czyngis chana i Kubilaja? Lepiej o Moskwie i Pitrze marzyć niż o zagubionym na pylnych, żółtawych
pustaciach Ułan Bator czy chińskim Charbinie? Tak czy inaczej
raczej byś odwrócił statystykę, bo mongolski panuje tu żywioł: zazwyczaj niscy, choć nierzadko atletycznie krzepcy mężczyźni o ogorzałych, śniadych twarzach i znacznie drobniejsze
na ogół kobiety, często szczupluteńkie, iż „nieledwie stepowy
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wiatr ich nie porywa” – jak ładnie to ujęła pani Maria z Domu
Polskiego „Nadzieja”. „Przecież Buriaci są raczej mocnej kości
– rozwija myśl pani Maria – Co też te dziewczątka muszą robić, by stać się jak te łodyżki na wietrze, jak te listki brzozowe…”. Efekt w każdym razie taki: kruczoczarne długie włosy
spięte na ogół w „koński ogon”, wysokie obcasy – obowiązkowo – w zgodzie z rosyjską modą, podobnie jak i reszta ubioru:
kuse spódniczki, kurteczki, futerka… Wszystko – minimalne,
rosyjski sznyt w całej krasie, kobiecość lśniąca jak neony. Makijaż pełny, oczy wyraziste, pociągnięte tak, by z mongolskiego
w kaukaski, najmodniejszy wpadać typ. Powab ponad wszystko, ponad każdą izotermę.
Idąc dalej w kierunku rynku, po lewej stronie, przy samym
„Arbacie”, znajdziemy niewielkie muzeum miejskie, pomieszczone w staroruskim, parterowym domu, oblanym głęboką zielenią. Wnętrze jednak rozczarowuje. Niewiele tu eksponatów, jeszcze mniej przyczynków do poznawczej ekscytacji.
Zbiory zdają się cokolwiek przypadkowe: stare, singerowskie
maszyny do szycia, znaczki pocztowe z Gwinei, wystawa fotografii z Tybetu, socrealistyczne miniatury z lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku – „Wszystko dla frontu!
Wszystko dla zwycięstwa!” – na których kosmate wielbłądy
ciągną sanie załadowane bronią przez zaśnieżony step. I dalej
w tym duchu: buriacki weteran niemożliwie obwieszony wielkimi medalami, „Czerwona Jurta”, w której – na tle przypiętej
do wojłokowej ściany podobizny Lenina – nauczyciel likwiduje
analfabetyzm autochtonów. Prócz tego drobiazgi ongisiejszego życia codziennego: stare wagi sklepowe z kompletami starannie wytoczonych odważników, mydelniczki, maselniczki,
opakowania po mące i soli… Jedyne, co na dłużej przykuwa
uwagę, to dwie sepiowe panoramy miasta z roku 1905. Rozległe, otoczone pagórami plateau porośnięte niskimi domkami, spośród których wystrzelają dumnie w górę jedynie budowle Soboru Hodegetrii i cerkwi Świętej Trójcy. Ulice proste,
szerokie, pozbawione bruku, poznaczone bruzdami kolein.
Przechodniów niewielu, głównie Buriaci w chałatach i czapeczkach z charakterystycznym szpicem, gdzieś dalej jednokonny zaprzęg z krępym mongolskim konikiem. W tle Selenga,
a na niej podłużne transportowe łodzie – jedna z nich przekracza właśnie rzekę, flisak odpycha się drągiem od dna. Obraz
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melancholijny, tchnący jednak jakimś monochromatycznym,
bezwietrznym spokojem, wciągający w swoją dal i zastygły
w niespiesznym rytmie życia dawnych mieszkańców.
Muzealną triadę kończę w niewielkim Muzeum Kultury i Sztuki Buriacji. Znajduje się ono w zabytkowym, położonym przy śródmiejskiej skarpie, drewnianym budynku,
nieco na północ od centrum. Ma on wykusz i obszerny balkon z widokiem na miasto. Na parterze rząd wysokich okien
z malowanymi na zielono okiennicami, obramowanych rzeźbionymi w deseczkach, ludowymi motywami. Zwiedzający nie zaglądają tu jednak zbyt często, bo przy metalowych
drzwiach dzwonek, pod nim zaś prośba, by go użyć, gdy zamknięte – dzwonię więc. Otwiera Buriat, niebędący w stanie ukryć swego zaskoczenia. Miast więc opowiadać, sam pytania zadaje. Gdy mówię, że jestem z Polski, jeszcze bardziej
się ożywia, uśmiecha szeroko, rozjaśniając słonecznie szeroką
twarz. „Mam polskie korzenie, całkiem nieodległe – oświadcza z nieukrywaną dumą. – Mój dziadek nazywał się Piątkowski. Był potomkiem zesłańców, ułanów, którzy pilnowali mongolskiej granicy”. Od razu zastrzega też: „Zbiory nie są tu zbyt
bogate. To filia muzeum w Kiachcie, eksponaty w większości
poświęcone są wszystkiemu, co związane jest z herbatą, bo
przez Kiachtę i Ułan Ude od wieków biegł szlak z Chin, którym
transportowano ogromne jej ilości, na czym zresztą miasta
te się bogaciły. Ot, sam ten budynek. Piękny, prawda? Ma sto
osiemdziesiąt lat… A był to tylko dom dla służby przy wielkiej kupieckiej siedzibie, która niestety nie ocalała”. Rzeczywiście, w dwu niewielkich muzealnych pomieszczeniach przeważają utensylia herbaciane: czarki, czajniczki, filiżanki. Prócz
tego dawna chińszczyzna: zdobione, drewniane miseczki do
ryżu, inkrustowane masą perłową pałeczki, jest też stara księga rachunkowa szczelnie pokryta nieczytelnymi znakami chińskiego alfabetu. Na ścianach współczesne, trochę kiczowate miniatury, a w drugim pomieszczeniu wystawa rysunków
dziecięcych. „Jest jeszcze taka mała ekspozycja na piętrze…”
– bez przekonania jakby informuje gospodarz. Wchodzimy
po wąskich schodach do niewielkiego pomieszczenia z przeszklonymi gablotami. I oto w spokojne południe buriackiej
stolicy wlewa się autentyczna, tak biologiczna, że wręcz metafizyczna, makabra: w gablotach umieszczono znalezione

na tych terenach i zakonserwowane zwierzęta-mutanty. Jest
tedy cielątko z sześcioma nogami, wilczek (wilczki?) z dwiema
głowami, owieczki zrośnięte brzuchami, pies, któremu z boku
wyrasta drugi, niedokończony jakby pysk… Wszystko łypie
martwo szklanymi, nieruchomymi oczyma. Niektóre eksponaty dyndają na przezroczystych żyłkach dla ich lepszego oglądu. „Taka to wystawa… – potomek Piątkowskiego jest wyraźnie zmieszany, nie bardzo wie, co powiedzieć – No, takie
tu po prostu zwierzęta znaleziono…”. Dziękuję, żegnam się,
wychodzę przygnieciony ponurymi rozmyślaniami o bezduszności natury i przyrodzonym demonizmie wszelkich w ogóle praw naturalnych. Mutanty jako drwina z przypadkowości
wszelkich ziemskich form, wszelkich kształtów i piękna, które
jakimś cudem, mimowiednie w tym kosmosie powstało. Mogą
one do reszty wytrącić z kruchej równowagi, zburzyć z trudem
podtrzymywany metafizyczny rozejm ze światem.
Po chwili, mijając postument z legendarnym T-34, z lufą
przypadkowo zapewne skierowaną na jedyny bodaj nowoczesny biurowiec w tym mieście, schodzę przez okrągły, trochę smętny na przedwiośniu skwer, z powrotem do centrum,
na plac ratuszowy. Tam zaś ni mniej ni więcej jak demonstracja
przeciw aktualnej władzy, przeciw Putinowi. Demonstrantów
jest dokładanie czterech, cztery wznoszą transparenty i tyluż
ochrania ich milicjantów. „Nie ma wyborów, nie ma narodu!”,
„Putin – honorowy milicjant Rosyjskiej Federacji”, „Putina nie
wybieraliśmy! Mera nie wybieraliśmy! Jesteśmy niewolnikami?”. Jedno z haseł bardziej hermetyczne: „Gorsowiet Ułan Ude
– putinowska szóstka!”. Jest spokojnie, nikt nie zwraca uwagi
na miniaturowy wiec – a przynajmniej uwagi tej nie okazuje.
Demonstracja przebiega bez zakłóceń czy incydentów, milicja
nie reaguje, czujniej spozierając na otoczenie niż na protestujących. Komunikat zdaje się wyraźny: w Rosyjskiej Federacji jest demokracja i okazywać niezadowolenie można. Przynajmniej tu można, kilka tysięcy kilometrów od Moskwy – to
w końcu Buriacja, sfederowana, ale autonomiczna republika.
Głowy bym jednak nie dał, czy uszłoby zastrzeżenia tak poważne pod adresem władzy i jej koteryjności zgłaszać również
na Placu Czerwonym.
W dolnej części miasta, w okolicach dworca autobusowego,
pobliskiej hali targowej i prześwietnego soboru, architektoniczny

pejzaż się zmienia. Zaczynają dominować domy parterowe, coraz częściej drewniane, z podwórkami przesłoniętymi wysokimi parkanami bez żadnych prześwitów. W większości budynki
w nie najlepszym są stanie, choć tu i ówdzie zachowują jeszcze
swój malowniczy, staroruski koloryt. Przetrwały zatem gdzieniegdzie przyokienne misterne zdobienia i gzymsy rzeźbione w tradycyjne wzory. Niektóre domy obłożone są – niczym drewnianą, pięciokątną łuską – ściennym gontem ze smolnych klepek.
Okolica uboższa, lecz bardziej zaciszna od ruchliwego centrum
– nasuwa skojarzenia z zabudową małomiasteczkową raczej
niż stołeczną. Przy dworcu autobusowym zaś obszerna knajpa
z masywnymi stołami z litych brusów, w której spoczywam utrudzony długim spacerem, objuczony wrażeniami i nieco zziębnięty. Zamawiam i zachłannie spożywam nieprześcigniony w smaku i prostocie zestaw podróżny: podwójne pielmieni ze śmietaną
i stopkę dobrze schłodzonej, lecz rozgrzewającej, lekkiej jak piórko wódki Żurawli. Atłasowe ciepło rozlewa się po członkach, rozkulbaczone myśli hasają przyjemnie po zachowanych w umyśle
obrazach, refleksach, powidokach. Szukają tropów i sekretnych
powiązań, próbują rzeczy i wydarzenia podporządkować jakiemuś wzorowi, co sympatycznym atramentem od zarania być
może wpisany jest niewidzialnie w rzeczywistość. Włóczą się
za legendami, mitami, dziwnymi opowieściami w tajemniczy
sposób wiążącymi świat i nadającymi mu sens. W autarkicznej
przestrzeni wewnętrznej trwa nieustanna praca wznoszenia
i burzenia myślowych konstrukcji. Zawsze są one bowiem niepełne, niecałkowite, przez ich pory i nieszczelności nieuchronnie
wlewa się to, co je gna i popędza ku zmianom, co je też w końcu
rozsadza i unicestwia.
Nagle strumień rozmyślań przegrodzony zostaje niczym śluzą zaproszeniem do wspólnej biesiady. Dwóch młodych Buriatów nie powstrzymało ciekawości, nie wytrwało w towarzyskiej powściągliwości – zapraszają do stołu. Karafka z okowitą
ląduje na lakierowanym blacie (zaraz za nią soljanka i bliny)
i wnet rozwiązuje języki. Najpierw pytają o Smoleńsk, po chwili w ogóle o Polskę. Niewiele o niej wiedzą. Widzieli, rzecz jasna, Czterech pancernych i psa, jeden z nich też Stawkę większą
niż życie. Poza tym oglądali dokumentalne filmy historyczne,
w których przedwojenną Polskę przedstawiano jako zły kraj
umęczonych niesprawiedliwością i biedą ludzi. Drapieżny kraj
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burżujów, papierowych inteligentów i aroganckich, postszlacheckich panków. Co mogę wyjaśniam, koryguję, bronię Starej
Polski, minionej dawno chwały Ojczyzny, jednak dyskusja nagle przepływa na uniwersalny i ponadczasowy temat zarobków
i dalej, na całkiem ahistoryczne sprawy codziennego życia. Obaj
pracują w handlu. Jeden jest wciąż poszukujący, drugi ma żonę
i półtorarocznego synka. Ustawili się jakoś – choć łatwo nie
było – i nie chcą już wyjeżdżać z Ułan Ude. Jeden jest buddystą
(nie medytuje, ale obchodzi święta, wszystkie należne składa
ofiary), drugi, niereligijny, za nic ma wszelką metafizykę. Ateusz twierdzi, że dobrze zrobiło Buriacji przyłączenie do Rosji,
buddysta – że niedobrze. Obaj są zgodni, że buriacki prezydent
to figurant i szuja, bo drenuje kraj z resztek pieniędzy, by budować sobie luksusową willę pod Moskwą. Obaj są przyjaźni,
po kolejnych stopkach stają się wręcz wylewni. Na odchodnym
ostrzegają przed przestępczością, przed łobuzami, którzy lubią
się kręcić właśnie tu, w okolicach dworca, w tych sennie wyglądających, półwiejskich uliczkach. Ale i gdzie indziej: „Buriaci
dużo piją. Ale co się dziwić – bieda, bezrobocie. Trzeba uważać,
nie chodzić ciemnymi uliczkami, ot co”.
Miejscowy Arbat szybko pustoszeje. Ludzie znikają w zaciszach swych domostw, nie ma komu i po co włóczyć się po
mieście. Śnieżne kryształki lśnią w światłach latarń, grupka
chłopców deliberuje jeszcze przy ławeczce przestępując z nogi
na nogę. Kończy się kolejny dzień życia mieszkańców miasta
– i mój. Dla mnie niecodzienny, podróżny, dla nich – w większości – całkiem swojski, niknący niemal w swej zwyczajności. Jeszcze rozchodniaczek z samym sobą w głęboko skrytej
w piwnicach „Zakąskowej” i czas do hotelu. I tu jednak przyjaźni Buriaci nie dają szans na wyciszenie – w barze gwarno

i ludnie, wódka spod stołu leje się strumieniami przy jawnej
akceptacji obsługi. Coraz to kolejne talerze parujących pozów
wędrują na stoły, ruskie ballady w wersji disco odpędzają senność i wszelką depresję. Tym razem do stolika zaprasza sympatyczna parka. Po chwili wiadomo jednak, że to nie para, a rodzeństwo. Długo mieszkali w Jakucji, dziewczyna studiowała
tam chirurgię ogólną, on nie studiował nic. Teraz ma ona dwadzieścia pięć lat, jest już po magisterium, robi specjalizację,
szuka pracy. Nie chce być Azjatką, Sybiraczką, Buriatką. Marzy o Europie, o Petersburgu. O karierze, o ciekawych ludziach,
o zabawach po białe ranki i dobrych zarobkach. O bogatych
i przystojnych mężczyznach. O pięknych strojach, o ciepłych
wieczorach. Gdy opowiada, ciemne źrenice wąziutkich oczu
odpływają w marzenie, w nierzeczywistość. Młodszy o trzy
lata brat spuszcza głowę, popada w milczenie i pije za dwóch.
Pośród rozsuniętych ław zaczynają się tańce. Do stołu dołącza
niepewnym krokiem krzepki robotnik o twardych, sękatych
dłoniach. Opowiada o swojej babce, która podczas Wielkiej Ojczyźnianej zaginęła w Warszawie. Była w kobiecych oddziałach pomocniczych. „Ot, co – wyzwoliła miasto i przepadła
w nim. Nikt już później o niej nie słyszał. Dzieci zostawiła…
Zabili albo… nie chciała wrócić, chciała zniknąć. Któż wie? Kto
to dziś rozwikła?…”.
Dochodzi północ. Do hotelu „Odon” wlewają się na miękkich nogach hałaśliwi, kompletnie pijani chińscy robotnicy. To
ich hotel, tani hotel kontraktowych. Taksówkami zajeżdżają
też „dziewczynki”. Za nimi wlewam się w końcu do środka i ja.
Znający dobrze życie portier pyta, czy nie potrzeba pani do towarzystwa. Nie potrzeba. Chłopaczek też się znajdzie. Nie trzeba. Spacer skończony, dzień skończony, trzeba tylko snu.

NARKOŚWIAT
(CZ. 1)
Małgorzata Kolankowska

Biała koszula, levisy, gruby łańcuch, kilka złotych pierścieni
z brylantami, buty ze strusiej skóry, włosy zaczesane do tyłu
połyskujące od brylantyny, pozłacany rewolwer. Film? Nie. To
typowe gadżety meksykańskich agricultores (rolników), czyli tych, którzy na co dzień zajmują się handlem narkotykami.
Kim są? Skąd się wzięli? Dlaczego dzisiaj używa się pojęć NarcoMéxico i NarColombia?
Narkokultura
Hiszpański termin narcocultura nie został jeszcze wprowadzony do słownika Królewskiej Akademii Hiszpańskiej, ale
wszedł już na stałe do języka powszechnego. W raporcie opublikowanym w 2010 roku w Meksyku przez Generalną Dyrekcję
ds. Zapobiegania Przestępstwom i Zaangażowania Obywatelskiego czytamy, że jest to zjawisko związane z konstruowaniem
pewnej tożsamości, opartej na manifestacji władzy i pieniędzy, widoczne zarówno w sferze sacrum, jak i profanum; dla
niektórych (a może, jak postaram się pokazać w dalszej części,
dla większości) stało się ono formą życia1. Wbrew pozorom, jak
twierdzi kolumbijski eseista i wykładowca akademicki Omar
Rincón2, to zjawisko nie dotyczy jedynie osób bezpośrednio
zaangażowanych w przemyt narkotyków, lecz dotyka całego
społeczeństwa, ponieważ głęboko przeniknęło do świadomości społecznej zarówno Meksyku, jak i Kolumbii: „Jestem Kolumbijczykiem i nigdy nie byłem handlarzem narkotyków, ale
czuję się częścią kultury narco”, dodaje. Latynoski dziennikarz

> 1 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Jóvenes y Narcocultura, 2010, s. 3, http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214169//archivo (dostęp: 8.07.2013).
> 2 O. Rincón, Todos llevamos un narco adentro. Un ensayo sobre la narco/cultura como modo de entrada a la modernidad, 2012 (artykuł niepublikowany, udostępniony przez autora).

podkreśla, że początkowo był to fenomen dotyczący głównie
biednych i brzydkich, teraz stał się domeną bogatych i pięknych. Narkokultura rozprzestrzeniła się na całą Latynoamerykę, a w szczególności na Meksyk, stopniowa „kolumbizacja” obu
tych obszarów stała się, zdaniem Rincóna, jednym z elementów unifikujących tę część świata: „Dlatego twierdzę, że wszyscy nosimy w sobie narco, co nie oznacza, że jesteśmy narcos: nie
handlujemy narkotykami ani ich nie bierzemy, jedynie żyjemy
w kulturach, w których sposoby myślenia, działania, marzenia
o czymś, rozumienia i komunikowania przyjmują formę narco:
każdą ustawę można kupić, wszystkie chwyty są dozwolone,
aby podnieść swój status społeczny, szczęście oznacza teraz, że
sukces należy pokazać poprzez konsumpcję, prawo jest dobre,
jeśli mi służy, konsumpcja motywuje władzę, religia jest dobra, jeżeli chroni, moralność usprawiedliwia, bo nie mamy innej
możliwości, aby istnieć na tym świecie”3.
Świat handlarzy opiera się na walce o przetrwanie, a to
główna cecha społeczeństw „wykluczonych”; to łatwa droga
do bogactwa, do innego życia, rozrywki, pieniędzy, do których
wielu przez lata nie miało dostępu z racji miejsca, jakie zajmowali w hierarchii społecznej.
Narko daje możliwość wybicia się, wyrwania z biedy, miernoty, często postrzegany jest jako świat z bajki, gdzie biedny
staje się bogatym i mści się na tych, którzy go poniżali, i sam
narzuca reguły gry.
Zdaniem Günthera Maiholda i Rosy Marii Sauter de Maihold4
narkokultura łączy w sobie elementy kultury popularnej, kontr-
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Ibidem.
G. Maihold, R.M. Sauter de Maihold, Capos, reinas y santos – la narcocultura en México, „iMex. México Interdisciplinario, Interdisciplinary Mexico”,
2 (2012), nr 3, zima, http://www.imex-revista.com/imex-revista-ediciones/
tercera/maihold.html (dostęp: 13.09.2013).
4
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kultury oraz postkultury. Wyrasta z modernizmu, ale posiada
również cechy premodernizmu i postmodernizmu. Jest zatem
tworem eklektycznym, wewnętrznie sprzecznym, ale też interesującym z kulturoznawczego punktu widzenia.
Narkoestetyka
Narko to nie tylko sposób na życie, to również specyficzna
estetyka. O przynależności do narkoświata świadczą przede
wszystkim pieniądze, ale te pieniądze muszą być widoczne – to jest tak, jak opowiada mi (pragnący zachować anonimowość) znajomy, który wychował się w samym sercu regionu Sinaloa: że przejeżdża samochód i ty już wiesz, do kogo
należy. Mijasz zwyczajne domy i za miastem widzisz pałace,
i wiesz, do kogo należą. To nie jest zwykłe bogactwo, to jest
„ociekanie” bogactwem, epatowanie bogactwem, podniesienie bezguścia do rangi sztuki, a wszystko opiera się, jak pisze
Rincón, na zamiłowaniu do przesady: „I czym jest narkoestetyka? Jej podstawą jest przesada, składa się na nią to, co wielkie,
głośne, wyzywające. To estetyka przedmiotów i architektury,
szkaplerz i Najświętsza Panienka, muzyka non stop i na full,
posrebrzana narco.toyota, pieniężny ekshibicjonizm. Reasumując, «zamiłowanie do przepychu, dużych objętości, chwalenie się przedmiotami […]. Władza oparta na chełpieniu
się»”5. Rincón wymienia za Alonsem Salazarem trzy kluczowe elementy: „dobry wygląd, dobry lakier, dobra laska”6, a to
z kolei przekłada się na łączenie stylów i epok: meble z czasów
Ludwika XIV, figurki Buddy, porcelanowe bibeloty, jednym słowem pomieszanie z poplątaniem. Abad Faciolince uważa, że
społeczeństwo kolumbijskie, obok narkoestetyki, charakteryzuje również la sicaresca, czyli nowa forma narracji, którą cechuje obecność sicarios (płatnych morderców), okrucieństwo
i zamiłowanie do przesady7. To najczęściej powieść, zawierająca krwiste opisy brutalnych egzekucji, wymyślnych tortur, której bohaterowie nie mają żadnych skrupułów.
Wpływ estetyki narko zaznaczył się bardzo wyraźnie w architekturze. Szef mafii nie może mieszkać w zwykłym mieszkaniu
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O. Rincón, Narco.estética y narco.cultura en Narco.olombia, „Nueva Sociedad” 2009, nr 222, lipiec–sierpień (www.nuso.org), s. 151.
> 6 Ibidem.
> 7 Ibidem.

52

– z daleka musi być widać, że tu mieszka nie byle kto. Domy czy
raczej hacjendy budowane są z dala na przedmieściach. Zgodnie z niepisaną zasadą tam nikt się nie bije, ponieważ wszystkie
porachunki załatwiane są w terenie. Miejsce zamieszkania musi
być odpowiednio duże, tak aby można było w nim swobodnie
organizować rauty, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Obecność handlarzy narkotyków w pewnych regionach
wpływa również, zdaniem Eloya Mendeza Sainza8, na ich społeczne postrzeganie. Złe doświadczenia, morderstwa, porwania, okrucieństwo sprawiają, że miejsce przekształca się w nie-miejsce czy anty-miejsce, ponieważ tradycyjne dobre relacje,
przywiązanie do miejsca i poczucie przynależności, w rozumieniu Yi-Fu Tuana, Aldo Rossi czy Marka Augé, zostają zaburzone. To przestrzenie, po których trzeba umieć się poruszać,
i przestrzenie, do których się przyzwyczaja. Mój anonimowy
rozmówca z Sinaloa mówi, że to uczucie można porównać do
przebywania w oku cyklonu: „Widzisz, że wszystko wokół ciebie wiruje, wiatr zrywa dachy, ludzie krzyczą, ale w miejscu,
w którym stoisz, panuje niezwykła cisza i spokój. To niesamowite uczucie. Nie wiesz, co wydarzy się za chwilę. Wiesz, że
wokoło rozgrywa się dramat i jednocześnie nie możesz nic zrobić. Żyjesz jak gdyby nigdy nic, ale masz to gdzieś zakodowane w głowie”.
Z drugiej strony handlarze narkotyków często sponsorują budowy kościołów, centrów handlowych, co wpisuje się
w schemat Janosika czy Robin Hooda: zdobywa pieniądze
w nielegalny sposób, ale potrafi przeznaczyć je na szlachetne
cele.
Narko widoczne jest również na ulicach w postaci graffiti. To jedna z form komunikowania, o których mowa w dalszej części artykułu. W mieście Meksyk, poza strefą turystyczną, na jednym z ogrodzeń znajduje się ogromny fresk pt. Mur
nieobecnych, przedstawiający rzędy ludzi, pomiędzy którymi
przejeżdża zaprzęg z Chrystusem, ciągniony przez lwy. To hołd
złożony ofiarom mafii, ale tak naprawdę gloryfikujący handlarzy narkotyków, ponieważ został wykonany na zlecenie rodzin
osób powiązanych ze środowiskami mafijnymi. Takich fresków
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E. Méndez-Sáinz, De anti-lugares, o la difusión de la narco arquitectura
en Culiacán, „URBS Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales”, vol. 2,
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jest w Meksyku więcej. Najczęściej uwieczniane są na nich
twarze tych, którzy zostali zabici lub zamordowani, ale nie są
to niewinne ofiary. Jak zaznacza Jon Sistiaga w swoim dokumencie, takie obrazy wpływają negatywnie na wyobraźnię
młodych ludzi, którzy spacerują codziennie tymi ulicami. Budzi się w nich chęć naśladowania tych, którzy zostali uwiecznieni w formie graffiti, a to „źli podniesieni do rangi bohaterów”. To swoista forma kultu śmierci.
Narkoestetyka to również pewien styl ubierania się i uczesania. Mężczyźni przeważnie mają krótkie włosy lub półdługie i „przylizane” do tyłu. Noszą białe koszule, drogie garnitury.
Często kamizelki. Bardzo ważne są gadżety: łańcuchy, bransoletki, sygnety, wyszukane i zawsze lśniące buty, broń – ta również nie byle jaka: posrebrzana, pozłacana, z inkrustacjami,
srebrnymi kulami; ukryta w tradycyjnej kaburze lub w Biblii
oraz „wypasiona” komórka, ozdobiona diamentami, złotem
lub srebrem. W Meksyku, przy Sekretariacie ds. Bezpieczeństwa, od 1985 roku działa, zamknięte dla zwiedzających, Museo del Narco, w którym zgromadzono pokaźną kolekcję broni
oraz innych gadżetów zabranych aresztowanym handlarzom
narkotyków. Pozłacane rączki, płaskorzeźby w złocie, zdobiące
rewolwery czy pistolety, to – zdaniem cytowanego w reportażu telewizyjnym9 Laureana Carrillo – manifestacja siły i władzy mafiosa. Günter Maihold i Rosa Maria Sauter de Maihold
dodają, że jest to „estetyka władzy, opartej na materialnych
i symbolicznych środkach, które są w ich posiadaniu; to komunikat o bezkarności, byciu ponad prawem i zdolności narzucania swojej woli i swojej wizji sprawiedliwości”10.
Kobiety w świecie narko muszą być przede wszystkim młode i, jak to bywa w kulturze macho, najlepiej, aby były dziewicami. Defloracja ma w męskim świecie narko dużą wartość.
Kobieta przypominać powinna lalkę Barbie: szczupła, zgrabna, z długimi włosami, którymi kusi płeć przeciwną. Ale kluczem do jej sukcesu są piersi. Kult biustu przekroczył w Latynoameryce granice zdrowego rozsądku, czego dowodem jest
jeden z najpopularniejszych filmów Sin tetas no hayparaíso
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(Bez cycków nie ma raju), w którym główna bohaterka cierpi z powodu małych piersi i jest gotowa zrobić wszystko, aby
zdobyć pieniądze na zabieg plastyczny. Rincón pisze o kolumbijskiej obsesji na punkcie silikonu i mówi wręcz o tetavisión,
czyli cyckotelewizji11.
Innym typem postaci kobiecej jest kobieta-capo, jak w przypadku Królowej Południa, Teresa Mendoza, która z kobiety uległej stała się tą, która rozdawała karty najważniejszym mafiosom. To zaprzeczenie Kopciuszka, przykład modliszki, stojącej
w opozycji do cukierkowych uległych lalek. W ten sam model
wpisuje się również Rosario Tijeras.
Narko.tv
Świat narko lubi się lansować, pokazywać, błyszczeć. Strategie piarowe są niezwykle ważne. Media niejednokrotnie
stają się formą komunikowania się pomiędzy poszczególnymi kartelami bądź pomiędzy mafią a ofiarami czy rodzinami
ofiar. W tym miejscu należy bardzo wyraźnie rozgraniczyć filmy, a w szczególności telenowele, oparte na historiach często
pisanych pod dyktando bossów, oraz materiały dziennikarskie,
będące wynikiem szantażu. W dokumencie hiszpańskiego reportera Jona Sistiagi12 pt. Narcoméxico podkreśla się wielokrotnie, że redakcje są nagabywane przez środowiska mafijne,
zastraszane i zmuszane do publikowania określonych materiałów. Zdjęcia ciał z obciętymi głowami czy kończynami powinny być z góry odrzucone przez redaktora naczelnego ze względu na naruszenie godności ludzkiej, niemniej jednak pojawiają
się często na pierwszej stronie dlatego, że dziennikarze zostali do tego zmuszeni. Mafii zależy na takich obrazach, bo jest
to rodzaj darmowej reklamy, komunikat dla innego kartelu. Jon Sistiaga mówi wręcz o semiotyce narko, w której odcięte członki czy poderżnięte gardło niosą konkretny przekaz;
na przykład tak zwany „kolumbijski krawat” (język wyciągnięty przez przeciętą tchawicę) u denata to znak, że został
ukarany za zdradę, okazał się chivato. Ernesto López Portillo
z meksykańskiego Instytutu ds. Demokracji i Bezpieczeństwa
twierdzi, że „mamy do czynienia z przekształcaniem przemocy
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Bienvenido al Museo del Narco de México, http://www.rtve.es/noticias/20080509/bienvenido-museo-del-narco-mexico/48890.shtml (dostęp: 11.09.2013).
> 10 G. Maihold, R.M. Sauter de Maihold, op. cit.
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w widowisko”13, a tym samym staje się ona „narzędziem służącym do wywoływania strachu u przeciwników”. Luis Astorga
z Katedry UNESCO ds. Handlu Narkotykami uważa, że w narkoświecie „nie wystarczy zabić, trzeba poćwiartować ciało, aby zostawić informację, że jest się najgorszym z najgorszych na tym świecie”14. Przesyłki w postaci odciętych palców
w przypadku porwanych to sygnał, że porwany żyje, ale jego
dni są policzone. W powieści Rosario Tijeras Jorge Ramosa tytułowa bohaterka nosi przydomek Tijeras, czyli nożyczki, ponieważ mści się na mężczyznach, obcinając im przyrodzenie
tymi narzędziami. Okaleczenie ciała jest komunikatem: „nigdy
więcej nikogo nie przerżniesz, nie skrzywdzisz żadnej kobiety”.
Narkoświat wykorzystuje media tradycyjne, Internet, „wrzucając” filmy na YouTube, ale także uliczne graffiti.
Z drugiej strony mamy do czynienia z serialami, które kreują ambiwalentny obraz handlarzy narkotyków. Świat przedstawiony nawiązuje do stylistyki baśniowej, w której zaznacza
się podział na dobrych i złych, ale nie jest on zgodny z etycznymi wyznacznikami dobra i zła. W skrócie można by powiedzieć, że zawsze są co najmniej dwaj książęta i jedna księżniczka, co naturalnie wiąże się z rywalizacją pomiędzy nimi.
Zanim dama stanie się damą, jest kopciuszkiem, najczęściej
naiwnym i bogobojnym dziewczątkiem. Kopciuszek zakochuje się bez pamięci, ale dopiero po czasie dociera do niego, że
książę tylko dla niej ma piękną twarz, a w środku skrywa bestię. Książę, czyli capo, szef mafii, zwykle powala urodą, często ma również seksowny głos i lekki trzydniowy zarost, całuje
długo i słodko, a zabija bez mrugnięcia okiem i oczywiście jest
boski w łóżku. To, że kocha jedną, nie oznacza, że nie ma innych, które grzeją mu łoże. Capo ma jedną słabość – matkę.
Każdy mafioso kocha i szanuje matkę, co – jak się przypuszcza
– należy wiązać z kultem maryjnym i szczególnym miejscem
Matki Boskiej w kulturze latynoamerykańskiej. Dla rodzicielki
jest dobry, przynosi jej pieniądze, pomaga, ale nie przyjmuje
krytyki. Bardzo często postrzegany jest trochę jak Robin Hood,
bo ma gest – lubi być szarmancki i potrafi być szczodry dla
biednych, dlatego w ocenie społecznej nie zawsze jest odbierany negatywnie.
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Niezwykle ważnym elementem życia w kręgu narko jest
religia. Handlarze narkotyków zazwyczaj afiszują się ze swoją religijnością, zakładając duże krzyże lub medaliki z wizerunkami świętych. W przypadku Meksyku często pojawiają się
ołtarzyki i świece, które zapalane są na przykład w momencie
zapowiedzi zemsty, gdy bohater przyrzeka przed zdjęciem bliskiej osoby, że odnajdzie zabójcę.
Capo nigdy nie jest sam, ma grono zaufanych ludzi, przeważnie płatnych morderców. Nie znosi sprzeciwu, braku lojalności, samowolki. Głównymi tematami przedstawionymi w serialach są: porwania, morderstwa, gwałty, prostytucja, wojny
karteli narkotykowych, przemyt. W tle zwykle pojawia się policja, z wyraźnie zarysowanym bohaterem, który nie zawsze jest
czysty i niejednokrotnie działa niezgodnie z literą prawa.
Filmy pokazują również rezydencje oraz lokale objęte przez
mafię. Najważniejsze rzeczy dzieją się, gdy jest ciemno. Bohaterowie najczęściej działają pod osłoną nocy; to czas, który
sprzyja ich przestępczej działalności, rozgrywkom itp. Dzień
zarezerwowany jest dla przyjemności, igraszek w łóżku, spacerów (bo i płatni mordercy bywają romantyczni), zakupów
(bo kobiety capo muszą mieć piękne, drogie, markowe ciuchy)
i negocjacji pokojowych.
Do najważniejszych filmów, które przedstawiają życie handlarzy narkotyków, należy zaliczyć: Sin tetas no hay paraíso,
Rosario Tijeras, El cartel, La guaca, Pasión de gavilanes, Los protegidos, Inversiones ABC, El capo, Las fantásticas.
Narko i religia
Sfera religijna jest paradoksalnie bardzo ważna dla handlarzy narkotyków. Jak już wspomniano, otaczają się przedmiotami związanymi z religią katolicką.
Narkoświat ma swojego świętego Jesúsa Malverde, który był postacią historyczną – żył na przełomie XIX i XX wieku,
co potwierdzono całkiem niedawno. Legenda powstała, kiedy capo Julio Escalante zażądał, aby ukarano jego syna, Raymunda, śmiercią za to, że działał bez jego wiedzy. Raymundo
postrzelono w głowę, a jego ciało wrzucono do morza. Właśnie wtedy zaczął modlić się do Malverde i został uratowany
przez rybaka. Był to więc pierwszy cud Jesúsa Malverde. Sam
bohater miał, według podań, pomagać biednym, ukrywając

się w górach i okradając bogatych. Jego nazwisko jest jednocześnie przydomkiem – jednym z ważnych elementów narkokultury. Jak wyjaśnia historyk, Wilfrido Ibarra15, łączy ono dwa
słowa: „mal” (zły) i „verde” (zielony), ponieważ Jesús ukrywał
się na polach kukurydzy. W różnych częściach Meksyku i Kolumbii rozproszone są kaplice, w których oddaje się cześć temu
świętemu. W centrum znajduje się popiersie lub figura Malverde: czarne włosy, charakterystyczny wąsik i biała marynarka. Wokół dużo kwiatów, zdjęć i tabliczek z podziękowaniami, właściwie całe ściany zapełniają podziękowania w stylu:
„Dziękuję Bogu i Malverde za otrzymane łaski. Fernando Armenta Varela z rodziną”16. W „świątyni” panuje półmrok, palą
się rzędy świec, które przynieśli wierni: „Pamiętam, jak zatrzymywaliśmy się z rodzicami przy kaplicy Malverde, aby się tam
pomodlić. Mama zapalała trzy świeczki – za każdego z nas
– i klękała, żeby się pomodlić. Była tam jeszcze chyba woda
święcona, bo pamiętam jak przez mgłę, że czyniła mi jakiś
znak na czole”17. W tle często rozbrzmiewa muzyka mariachi,
wynajętych przez wiernych, którzy chcą podziękować za wysłuchanie modlitw. Wymowną formą czci oddawanej świętemu jest stworzenie marki piwa Jesús Malverde.
Drugą formą kultu praktykowaną głównie przez handlarzy
narkotyków, ale nie tylko, jest oddawanie czci Świętej Śmierci (Santa Muerte). Kultura Meksyku już od czasów prekolumbijskich charakteryzuje się specyficznym podejściem do śmierci, która była traktowana jak naturalna kolej rzeczy, element
cyklu18. Ma to związek z dawnymi zwyczajami kultur náhuatl
i Majów. Hiszpańscy konkwistadorzy i ewangelizatorzy nie
mogli pojąć, dlaczego składano ludzi w ofierze bogom, wyciągając bijące serce nożem z obsydianu. Nie rozumieli również,
dlaczego ciała te spożywano później w domach. Byli przerażeni i zarazem obrzydzeni tym, co ujrzeli. Zadawanie śmierci i umieranie miały jednak bardzo głęboki wymiar religijny,
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czego bardzo długo nie pojmowano. Jak wyjaśnia badacz Alfredo López Austin19, istnienie ludzi-bogów składanych w ofierze zapewniało krążenie boskiej substancji pomiędzy niebem
i ziemią. Fray Bernardino de Sahagún20, nazywany pierwszym antropologiem Meksyku, opisywał różne inne zwyczaje, jak na przykład karmienie zmarłych, zostawianie im jedzenia i przekonanie o ich obecności w życiu żywych. Niektórzy
trzymali spopielone szczątki w domach (do tych zwyczajów
w innych krajach Latynoameryki nawiązuje García Márquez
w Stu latach samotności czy Allende w Domu duchów). Ślady
tych obrzędów znajdujemy we współczesnej obyczajowości,
w obrzędach związanych z Dniem Zadusznym, kiedy to przygotowuje się ołtarzyki ze zdjęciami zmarłych i stawia się przed
nimi ulubione potrawy tych, którzy odeszli. Mitologia związana ze światem zmarłych była również bardzo rozbudowana.
Krainą zmarłych, Mictlanem, zarządzała para bogów Mictlantecuhtli i Mictecacihuatl, którzy, podobnie jak pozostali z panteonu, mieli swoje świątynie, w których zwracano się o ich
pomoc, poszukiwano mocy śmierci21. To dla nich zawieszano
rzędy czaszek, tzw. Tzompantli, zdobiące świątynie (były to
czaszki tych, których wcześniej złożono w ofierze). Czaszka jest
również jednym z ważnych symboli pojawiających się w dawnych kodeksach.
Można więc powiedzieć, że kult śmierci jest bardzo głęboko
wpisany w meksykańską rzeczywistość i nie budzi lęku – dzieci oswajane są z przedstawieniami śmierci, zjadają czekoladowe trupie czaszki czy słodkich truposzy. Kult Świętej Śmierci
trafia więc na podatny grunt, przy czym, wbrew obrzędowości
nawiązującej wyraźnie do katolicyzmu, zbliża się bardziej do
sekt satanistycznych.
Święta Śmierć przedstawiana jest jako kościotrup okryty szatą, trzymający kosę, ale w przekonaniu wiernych nie
jest to ani kobieta, ani siła, jak zaznaczają autorzy studium El
culto a la Santa Muerte: une studio descriptivo22, lecz pojęcie
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Film dokumentalny Signos de los tiempos – Malverde, wyprodukowany przez telewizję Once TV Mexico.
> 16 Ibidem.
> 17 Rozmowa z pragnącym zachować anonimowość mieszkańcem regionu Sinaloa.
> 18 P. Araujo, A. Sandra, M. Barbosa Ramírez, S. Galván Falcón, A. García Ortiz,
C. Uribe Ordaz, El culto a la Santa Muerte: un estudio descriptivo, http://www.udlondres.com/revista_psicologia/articulos/stamuerte.htm (dostęp: 13.09.2013).

> 19 M. Kolankowska, Koncepcja śmierci w kulturze azteckiej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 2003.
> 20 B. de Sahagún, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Księgi I, II, III, przeł.
K. Baraniecka, M. Leszczyńska, Kęty 2007, s. 258–265.
> 21 P. Araujo, A. Sandra, M. Barbosa Ramírez, S. Galván Falcón, A. García
Ortiz, C. Uribe Ordaz, op. cit.
> 22 Ibidem.
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abstrakcyjne. Początki tego kultu wyznacza się na rok 1965
i miasto Hidalgo. Aktualnie kult ten rozpowszechniony jest
również w innych stanach. Dniem przypisanym Świętej Śmierci jest 15 sierpnia. Budowane są dla niej kaplice i ołtarzyki w domach, jej wizerunki noszone są w formie medalików,
szkaplerzy bądź tatuaży. W tych miejscach kultu muszą być zawsze zapalone świece i pozostawiony kawałek chleba. Santa
Muerte przyjmuje prośby dobre i złe. Jej wyznawcy zwracają
się do niej, prosząc o zdrowie, szczęście, powodzenie, ale także
o właściwe pokierowanie kulą, tak aby dosięgła ofiary. Początkowo wiązano ten kult ze środowiskami przestępczymi, ale teraz profil wyznawców jest bardzo zróżnicowany. Są wśród nich
i katolicy, którzy nie widzą sprzeczności w praktykowaniu obu
typów obrzędów.
Co ciekawe, w modlitwach należy się do niej zwracać czule, niczym do wybranki serca, na przykład: „Piękna”, „Biała Panienko”, „Pani” itp., co wyraźnie nawiązuje do retoryki maryjnej.
Mówi się o dwóch milionach wyznawców. Jest to, zdaniem Homera Aridjisa, grupa wyraźnie podzielona na dwa obozy: „Ludzi, którzy proszą o łaski lub cuda, aby otrzymać pracę, zdrowie
lub jedzenie, oraz ludzi posiadających władzę ekonomiczną, polityczną lub kryminalną, którzy – co ciekawe – pragną zemsty
lub śmierci”23. Zdaniem José Marii Infante dla handlarzy narkotyków to bóstwo idealne, ponieważ ich codzienność to ciągłe ścieranie się życia i śmierci24. Święta Śmierć chroni, wspiera i daje

moc, ciemną, mroczną, której potrzebują. To brakujący element
mozaiki narkoświata, jego ideologiczna podbudowa. Kult rozpowszechnił się również w więzieniach, na przykład w Reclusorio
Norte, w którym większość przetrzymywanych ma wytatuowane wizerunki Santa Muerte. Warto zauważyć, że wśród ideologów najważniejszą osobą jest David Romo, który w 2012 roku
został skazany na sześćdziesiąt sześć lat więzienia. Biała Panienka przyjmuje ofiary w postacie kwiatów, świec, ale także napoje
alkoholowe, papierosy, marihuanę.
Kościół Katolicki jednoznacznie potępia tę sektę, podkreślając, że Chrystus pokonał śmierć, dlatego nazywanie jej świętą
jest sprzeczne z religijnymi dogmatami25.
Abstract
Małgorzata Kolankowska, Drug culture (part 1)
The article combines two types of discourses, primarily scientific but also journalistic one. It takes up issues which in Poland and Europe can be seen as exotic. The author analyses the
phenomenon of drug culture in Columbia and Mexico which
penetrates every part of life and communication: politics, media, music, fashion and religion. The author writes about the
consequences of popularizing life on the margins of law. She
writes about idols and cultural patterns which have a source in
criminal environments and their subcultures.

>
>
>
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Ibidem.
Ibidem.

25

La Santa Muerte en México, „Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas”, 3.11.2009, http://infocatolica.com/blog/infories.php/0911030930-lasanta-muerte-en-mexico-del (dostęp: 13.09.2013).
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ANDRZEJEWSKI WOBEC ŚMIERCI BACZYŃSKIEGO
Doświadczanie straty i presji matczynych złudzeń1
Anna Synoradzka-Demadre

1

Spośród pisarzy swego pokolenia Jerzy Andrzejewski był
w latach 1941–1944 człowiekiem najbliższym Krzysztofowi
Baczyńskiemu. Niektórzy uważali go nie tylko za przyjaciela, ale i za mentora młodego poety2. Kiedy jednak Krzysztof
postanowił wstąpić do Szarych Szeregów, zbrojnej formacji
ZHP, Andrzejewski, tak samo jak pozostali koledzy po piórze
ze starszego pokolenia, nie mógł go odwieść od tej decyzji3.
***
W czasie Powstania Warszawskiego leżące na obrzeżach
miasta Bielany znalazły się poza obszarem zasadniczych walk.
Docierały tam dalekie odgłosy bitwy, widzieć stamtąd można
było łunę pożarów, ale Andrzejewscy (Jerzy oraz matka jego
syna Marcina i przyszła żona, Maria Abgarowicz) nie mieli pojęcia o tym, co dzieje się w centrum miasta ani jakie są losy
przebywających tam ich najbliższych. Czwartego sierpnia
1944 roku, w dniu, kiedy Krzysztof Baczyński zginął w pałacu
Blanka przy Placu Teatralnym, Andrzejewski był zaniepokojony wydarzeniami w swojej dzielnicy, o czym dowiadujemy się
z jego dziennika. Zapisał w nim, że po przeprowadzeniu rewizji w okolicznych budynkach niemieccy żandarmi rozstrzelali
kilku młodych chłopców tuż przed oknami jego mieszkania4.

> Jest to fragment obszernego artykułu poświęconego losom tej przyjaźni, który ukaże się jako jeden z rozdziałów przygotowywanej przeze
mnie biografii prywatnej Jerzego Andrzejewskiego.
> 2 J. Zagórski, w artykule Śmierć Słowackiego, „Tygodnik Powszechny”
1947, nr 14/15 (107/108).
> 3 Zob. J. Andrzejewski, Z dnia na dzień. Dziennik literacki 1972–1979,
publikowany pierwotnie na łamach tygodnika „Literatura”. Cytat za wydaniem książkowym: Warszawa 1988, t. 2, s. 370–372. Zbigniew Wasilewski
zapamiętał, że Barbara Drapczyńska-Baczyńska mówiła mu, iż zarówno Zagórski, jak i Andrzejewski usiłowali Krzysztofa odwieść od udziału w walce
zbrojnej. Legenda Baczyńskiego, Warszawa 1996, s. 41.
> 4 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, Warszawa 1996, s. 27–28.
1

Nie wiadomo, od kogo Andrzejewski usłyszał po raz pierwszy
o śmierci Baczyńskiego. Być może powiadomił go o niej Jarosław
Iwaszkiewicz w październiku 1944 roku, gdy gościł Andrzejewskich
u siebie na Stawisku. Trafili do Podkowy Leśnej po tym, jak piętnastego września zostali wraz z innymi mieszkańcami dzielnicy wygnani z Bielan i – uniknąwszy zatrzymania w obozie w Pruszkowie
– przez parę tygodni tułali się w okolicach Warszawy wraz z ukrywającymi się u nich wcześniej trzema Żydówkami: Marią Koral, Danutą Werkheisen i Lidią Kott5. Przez dom Iwaszkiewiczów przewinęło się w tym okresie wielu uchodźców z Warszawy, a wśród nich,
być może, jacyś świadkowie ostatnich chwil życia Krzysztofa. Jest
pewne, iż o smutnej„pogłosce” Andrzejewski wiedział na początku
listopada 1944 roku, gdyż zapisał to w dzienniku:
Od dwóch tygodni, po wielu różnych przejściach, jesteśmy
w Zakopanem. Wszyscy wyszliśmy z tego wszystkiego szczęśliwie. Tylko Rodzice znaleźli się w Oświęcimiu6. O Krzysztofie
krążą także złe, choć niezupełnie pewne wieści7.
Miesiąc później Jarosław Iwaszkiewicz informował Andrzejewskiego listownie:
Niestety, o Krzysiu to prawda, to samo o Basi. Zginęli
oboje, każde gdzie indziej8.

>

5

Andrzej Fiett podaje, nie wskazując źródła tej informacji, że Andrzejewscy przebywali na Stawisku w dniach od 9 do 10 X 1944. J. Andrzejewski,
J. Iwaszkiewicz, Listy, oprac. A. Fiett, Warszawa 1991, s. 16. Zofia Nałkowska
zapisała w swoim dzienniku pod datą 16 X 1944: „[…] wybrałam się do Leśnej Podkowy […] W domu Iwaszkiewiczów ujrzałam szereg ludzi ocalałych
z warszawskiego pobojowiska. Oboje Andrzejewscy z małym dzieckiem […]”.
Dzienniki, Warszawa 1996. Na temat tułaczki Andrzejewskich w towarzystwie
Lidii Kott, swej żony, pisał również Jan Kott: Płaszcz, [w:] Przyczynek do autobiografii. Zawał serca, Kraków 1995, s. 152–154.
> 6 Jan (1876–1955) i Eugenia Andrzejewscy trafili do Oświęcimia po
pobycie w obozie przejściowym w Pruszkowie.
> 7 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit. s. 29.
> 8 List z 8 XII 1944 roku w: J. Andrzejewski, J. Iwaszkiewicz, Listy, op. cit.,
s. 18.
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Cytat pozwala przypuszczać, że Iwaszkiewicz posiadał
już w tym czasie precyzyjne informacje na temat okoliczności śmierci obojga Baczyńskich (26 sierpnia 1944 roku żonę
Krzysztofa, Barbarę Baczyńską, ciężko zranił w głowę odłamek
szkła. Zmarła 1 września)9. Nadal krążyły jednak na ten temat
rozmaite wieści, czego dowodzi zapisek w dzienniku Andrzejewskiego uczyniony trzy tygodnie później, 23 grudnia 1944
roku:
Krzysztof nie żyje, zginął podobno w kanałach. Basia nie
żyje. Cała prawie moja praca lat ubiegłych poszła na stracenie. Żadnej pamiątki, jedną tylko fotografię Matki, to
wszystko, co mamy z przeszłości10.
Wigilię 1944 roku Andrzejewski przeżywał w głębokim
przygnębieniu.
Zeszłoroczne święta wydają się teraz tak odległe, jakby je od chwili obecnej lata całe dzieliły. […] Byli Rodzice
moi z nami, a także nadzieja, że rok obecny na pewno będzie rokiem wolności. Teraz nie mamy tej nadziei w stosunku do Wigilii przyszłorocznej. Co najbardziej teraz przytłacza i przygnębia, to pustka, którą niesie ku nam przyszłość.
[…] Zbyt wiele się utraciło, aby dojść do zrozumienia,
jak pracę, życie, własny los na nowo podjąć i odbudować.
[…] mam wrażenie powolnego, lecz stałego staczania się
w przepaść. Jest coraz ciężej, trudniej i smutniej […]11.
Cztery dni później czuł się jeszcze gorzej:
Spychanie dni jest rzeczą straszną. […] Wszystko jest
jakby na „wyrywki”, w strzępkach, które z sobą się nie łączą i nie mają większej wartości nad strzępki. Stan półsnu,
odrętwienia i tępoty. Za dużo piję wódki, zbyt mi potrzebne
są stany odurzenia i żałosnych luzów12.
Tego dnia, znajdując się w apogeum przygnębienia, Andrzejewski poświęcił obszerny fragment dziennika swym
doznaniom i przemyśleniom związanym ze śmiercią Baczyńskiego. Fragment jest poruszający, nie tylko ze względu na zawarty w nim ładunek rozpaczy, lecz również dlatego,

>

9

Szczegóły na ten temat: W. Budzyński, Taniec z Baczyńskim, Warszawa 2001, s. 98–100.
> 10 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit. s. 52.
> 11 Ibidem, s.54.
> 12 Ibidem, s. 56.
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że pokazuje on stosunek Andrzejewskiego do Baczyńskiego
w nowej perspektywie.
Nie był to przecież jedyny człowiek, którego kochałem. Ale
był ostatnim, i to go czyni dla mnie po dziś dzień jedynym13.
Mężczyznom z jego pokolenia zdarzało się oczywiście używać czasownika „kochać” w odniesieniu do przyjaźni. W takim znaczeniu Andrzejewski posługiwał się nim również
w korespondencji z matką poety. Nie ma jednak wątpliwości, że w zapisku z 28 grudnia 1944 roku mówi Andrzejewski
nie o przyjaźni, lecz o swojej dla Krzysztofa miłości. Dowodzi
tego fakt, iż bezpośrednio po tym, jak zapisał, iż Baczyński był
„ostatnim”, ale nie jedynym kochanym przez niego człowiekiem, przywołał Andrzejewski postać Eugeniusza Biernackiego, dla którego w 1934 roku porzucił był dopiero co poślubioną
żonę i z którym pozostał związany do końca lat trzydziestych.
W 1941 roku Biernacki popełnił samobójstwo, rzucając się pod
koła kolejki. Stało się to w okresie, gdy Andrzejewski już się od
niego emocjonalnie oddalił14. Teraz pisarz porównywał swoją
reakcję na dwa zgony ukochanych mężczyzn − Biernackiego
i Baczyńskiego:
Tragiczna śmierć Gienia B. była śmiercią wyłącznie wspomnień. Nie odebrała mi niczego żywego, nie raniła mnie głębiej […]. Śmierć Krzysztofa to wspomnienia, których wolę
nie dotykać, nie wnikać w nie […]. Boję się cierpienia bezpłodnego. A jaką nadzieję z tej śmierci wyprowadzić?15
Przypominając sobie, że już krótko po samobójstwie Eugeniusza zaczął budować nowy ważny związek – z Marią, Andrzejewski chciał wierzyć, że również po zgonie Krzysztofa uda
mu się może przeżyć coś podobnego.
Są to refleksje zaskakujące, jeśli się weźmie pod uwagę,
że wyraził je człowiek, który przez wcześniejszych kilkanaście
miesięcy opisywał w Zeszycie Marcina pełnię szczęścia wynikającego ze stworzenia rodziny, i nie wspomniał przy tym ani
słowem, aby cokolwiek się na tej idylli kładło cieniem. Andrzejewski zdawał sobie sprawę z paradoksalności swych obecnych
myśli i sam przed sobą tak ów paradoks tłumaczył:

>
>

13

Ibidem, s. 55.
Zob. na ten temat: Anna Synoradzka-Demadre, Epitafium dla E.B.
O pewnym wątku w twórczości Jerzego Andrzejewskiego, „Odra” 2013, nr 3.
> 15 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit., s. 56.
14

[…] jest mi potrzebna po prostu wielka, gwałtowna miłość. I żona – taka właśnie jak Marysia, i syn − nie
inny, jak Marcin, i dom są mi potrzebne do życia, kocham
to wszystko, lecz widać nie dość mocno, wyłącznie i odpowiedzialnie, abym nie pragnął miłości jeszcze innej, istniejącej poza tymi, wśród których żyję i nadal mam żyć, aż do
śmierci16.
Zapisując to wyznanie, Andrzejewski był świadom, że koncepcja, według której miłość oraz spełnienie się w rodzinie
przynależą do odrębnych sfer i porządków, nie przystaje do
przyjętych w jego środowisku norm obyczajowych, a przede
wszystkim etycznych. Nie czuł się z tym komfortowo. W okresie wojny utracił co prawda uczucia religijne, które mu towarzyszyły pod koniec lat trzydziestych, gdy pisał powieść Ład
serca17, lecz to nie znaczy, że zdołał przyswoić sobie imperatyw
moralny odmienny od tego, który jest oparty na Dekalogu:
Obserwuję u siebie dziwactwo takie: nie będąc katolikiem, posiadam katolickie wyrzuty sumienia18.
Wiadomo, że Maria Abgarowicz zaglądała do dziennika
męża, gdyż zdarzało się, że sama czyniła w nim pewne notatki19. Być może więc wyznanie z 28 grudnia 1944 roku było
w jakimś sensie adresowane właśnie do niej?
W Zeszycie Marcina nazwisko Baczyńskiego pojawiło się
po raz ostatni 5 lipca roku 1945, w dniu kiedy Andrzejewski
wznowił w nim zapiski po sześciu miesiącach przerwy. Od
marca mieszkał już wówczas z rodziną w Krakowie w domu
literatów przy ulicy Krupniczej 22. Tego dnia w krótkiej notatce spisał najważniejsze wydarzenia z minionego właśnie
okresu: fakt zakończenia wojny, powrót swego ojca z Oświęcimia, przedłużający się brak wieści o losach matki (co do której od stycznia 1945 roku już wiedział, że z Auschwitz trafiła
do obozu w Ravensbrück, ale miał jeszcze nadzieję, że ocalała i znalazła się wśród kobiet, które Czerwony Krzyż wywiózł
z Niemiec do Szwecji)20, wreszcie: własną podróż do Warszawy

>
>
>
>

16

Ibidem.
J. Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1938.
18
Ibidem, s. 57.
19
Zob. zapisek z 4 grudnia 1944 i z 22 lutego 1945 w: J. Andrzejewski,
Zeszyt Marcina, op. cit., s. 51 i 70.
> 20 Zob. zapiski z 5 lipca, 23 sierpnia, 25 września i 2 listopada 1945
roku w Zeszycie Marcina. O rozdzieleniu rodziców Andrzejewski dowiedział
17

i bezskuteczną próbę odnalezienia tam rękopisów ukrytych
w ziemi. Końcówka notatki brzmi następująco:
Basia na pewno nie żyje. Pochowana została na Siennej.
O Krzysztofie żadnych wiadomości. Wydaje się jednak, że
rzeczywiście nie żyje21.
***
Niektórzy uważali, iż póki nie znaleziono ciała Baczyńskiego, wciąż pozostaje nadzieja, że przeżył. Krążyły wieści, że
przebywa w obozie jenieckim22. Pierwszy numer „Tygodnika Powszechnego” z 24 marca 1945 roku, drukując wiersz Baczyńskiego Z wiatrem, komentował:
Największą może rewelacją życia literackiego okresu
niewoli była poezja Krzysztofa Baczyńskiego. […] nieznany i nie drukujący przed wojną (w chwili wybuchu której
miał chyba nie więcej jak 17 lat) objawił się nagle jako gotowa i zdumiewająco dojrzała organizacja poetycka. […]
Wybuch powstania zastał Baczyńskiego w Warszawie. Poeta z bronią w ręku wziął udział w nierównej walce z okupantem. Dalsze losy Baczyńskiego są zupełnie nieznane,
na pytanie czy poeta żyje, dziś jeszcze odpowiedzieć nie
można23.
się z kartki otrzymanej od krewnej, „ciotki Cesi” (zapisek z 11 stycznia 1945
w Zeszycie Marcina). W liście do żony z II 1945 roku pisał o tym, czego się
na temat losów matki właśnie dowiedział: „Mamusia sama zgodziła się
na wysłanie do Ravensbrück, ponieważ w Oświęcimiu było tak okropnie.
Trzymała się dobrze. Była zdrowa”. Jeszcze w lutym 1946 roku przyjaciel Andrzejewskiego, Józef Chudek, donosił mu z Belgii: „Rozesłałem na wszystkie
strony listy, aby Matka Twoja przyjechała do Brukseli, gdzie znajdzie pomoc
i będzie mogła natychmiast uzyskać powrót drogą morską Antwerpia–Gdynia. Gościnny pokój czeka na nią w Brukseli od dnia, w którym dostałem
Twój list”. Cytat za oryginałem listu w zbiorach Andrzejewskiego w Dziale
Rękopisów warszawskiego Muzeum Literatury, sygnatura 1587, T. V.
> 21 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit., s. 72. W kartce pocztowej
wysłanej do Marii Abgarowicz z Krakowa do Zakopanego 2 III 1945 roku
zawarł podobną informację: „Basia na pewno nie żyje. Zginęła na Pańskiej.
O Krzysztofie mętne wiadomości. Nic pewnego”. Korespondencja w posiadaniu córki pisarza.
> 22 K. Wyka, Krzysztof Baczyński (1921–1944), Kraków 1961, s. 109.
> 23 J. Zagórski w imieniu konspiracyjnego wydawnictwa Anima zakupił
w latach okupacji prawa autorskie do druku w okresie powojennym, wraz
z prawem publikacji w czasopismach, zbioru Baczyńskiego Z głową na karabinie, przekazując je z kolei redakcji „Tygodnika Powszechnego”, co stało
się podstawą licznych publikacji utworów Baczyńskiego w tym czasopiśmie
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Ten okres przeciągającej się niepewności ciężko przeżywała
matka poety. W przeciwieństwie do Drapczyńskich, którzy już
w 1944 roku pogodzili się z wieścią, że powstaniu zginęła zarówno ich córka Barbara, jak i jej mąż24, Stefania Baczyńska −
póki nie znała dowodów − nie chciała wieści uznać jako pewnej. 5 kwietnia 1945 roku pisała do Iwaszkiewicza:
Przypadkowo zupełnie dowiedziałam się, że Szanowny
Pan otrzymał od kogoś wiadomość o moim synu, Krzysztofie. Wobec tego, że nie wiem o nim nic od sierpnia, błagam
Sz. Pana o napisanie do mnie kilku słów. […] Proszę koniecznie przypomnieć sobie, kto Panu tę wiadomość przyniósł, na jakich podstawach opierał pewność tej wiadomości. Czy mam Sz. Panu mówić o tym, co dzieje się ze mną?,
co przeżywam? Takiego piekła nie życzyłabym najgorszemu z ludzi! Powiedziano mi, że Sz. Pan nie mógł sobie przypomnieć, kto mówił Mu o Krzychu… może jednak zdoła
sobie to Sz. Pan uprzytomnić. Jest to dla mnie bardzo ważne. Wersje, które dochodzą do mnie są bardzo różnorodne.
Przerzucam się z krańcowej rozpaczy do byle jakiej nadziei.
Pan jest ojcem, chyba Pan to zrozumie. Proszę również gorąco o adres Pana Jerzego Andrzejewskiego. Czyżby był
w Krakowie? Może on będzie coś wiedział25.
W odpowiedzi z 7 kwietnia 1945 roku Iwaszkiewicz Baczyńską zwodził:
Szanowna i Kochana Pani! Zachodzi tutaj jakieś nieporozumienie, gdyż nie miałem o Krzysiu żadnych wiadomości, oprócz najgorszych pogłosek, które od czasu do czasu
wpadają mi w ucho przez literatów krakowskich (Kołoniecki, Andrzejewski). Żadnych pewnych wiadomości nie posiadałem i nie posiadam. Andrzejewski jest w tej chwili w Krakowie (ul. Lea 5) – od września z.r. nie widziałem się z nim,
możliwe, że ma on jakieś pewniejsze wiadomości. A czy rodzina Basi nie jest gdzieś w pobliżu i czy oni nic nie wiedzą? Doskonale rozumiem straszne uczucia, jakie Pani w tej
w latach 1945–1947 i dalszych. K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit.
s. 113.
> 24 W. Budzyński, Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila. Biografia K.K. Baczyńskiego, Warszawa 1999, s. 180.
> 25 Cytuję za: W. Budzyński, Testament Krzysztofa Kamila, Warszawa
1998, s. 259.
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chwili przeżywa, i gorąco z Nią współczuję. O Krzysiu myślę
bardzo wiele i odczytuję – nie dalej jak dziś – sobie jego
wiersze, obcując z nim chociażby w ten sposób. Są zawsze
takie piękne, i z czasem stają się coraz piękniejsze – oznaka prawdziwej poezji. Bardzo żałuję, że nie mogę drogiej
Pani pocieszyć jakąś dobrą i pewną wiadomością, która by
i dla mnie była wielką radością, całuję ręce Pani z wielką
serdecznością i gorąco proszę Boga o rozlanie w sercu Pani
spokoju i męstwa. Szczerze oddany Pani, a Pani syna przyjaciel Jarosław Iwaszkiewicz26.
Kazimierz Wyka wyznawał po latach:
W sposób zrozumiały łudziła się matka poety, rozpisywała listy szukające potwierdzenia jej nadziei. Nie śmieliśmy
wyprowadzać jej z błędu w miarę narastania pewności27.
Najwcześniejsza korespondencja Baczyńskiej słana do Andrzejewskiego, na którą nie otrzymała odpowiedzi, zaginęła.
Nie wiadomo, czy była adresowana do Zakopanego, czy już do
Krakowa. W pierwszym z listów, które się zachowały, pochodzącym z 3 listopada 1945 roku, Baczyńska się skarżyła:
Trudno mi powiedzieć jak ciężko mi jest znów kołatać do
Pana pamięci. Czemu się Pan nie chce odezwać do mnie.
Pisałam do Pana, posyłałam ludzi… wszystko bez skutku. Czyżby się Pan bał, że będę go niepokoiła swoją rozpaczą? Nie trzeba się bać ludzi nieszczęśliwych. Pan został
na zawsze w pamięci mojej jako ktoś bardzo drogi. Pan jest
przyjacielem Krzycha. Jest, bo nie chcę jeszcze tracić nadziei, bo sprawdzałam bardzo skrupulatnie wszystkie najbardziej koszmarne pogłoski i żadna się nie potwierdziła.

>
>

26

Cytuję za : K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit., s. 133.
Ibidem, s. 109. Jerzy Andrzejewski przedstawił Baczyńskiego Kazimierzowi Wyce najprawdopodobniej jesienią 1941 roku, przy okazji jego
wizyty w Warszawie. Spotkanie z dojrzałym krytykiem literackim było wydarzeniem fundamentalnym dla kariery poety. Po przeczytaniu Wierszy wybranych Jana Bugaja (pseudonim literacki Baczyńskiego) wydanych w Warszawie w 1942 roku, Wyka zasiadał, wraz z Iwaszkiewiczem, na początku
roku 1943 w jury konspiracyjnego konkursu literackiego, które przyznało
Baczyńskiemu jedną z czterech równorzędnych nagród. W czerwcu 1943
roku opublikował w krakowskim „Miesięczniku Literackim”, w numerze szóstym i ostatnim tego konspiracyjnego pisma, słynny później List do Jana Bugaja − pierwszą głęboką i entuzjastyczną recenzję z poezji Baczyńskiego,
ustawiającą go w rzędzie wybitnych poprzedników: Słowackiego, Norwida,
Czechowicza oraz Miłosza, czym zapewnił młodemu autorowi niekwestionowane miejsce na współczesnym parnasie.
27

Przynajmniej ja na potwierdzenie nie trafiłam. […] Chcę
się łudzić, chcę mieć nadzieję, bo nic innego mi już nie pozostało28.
List Baczyńskiej dowodzi wszakże, że była ona w pewien
sposób „rozdwojona”: z jednej strony żywiła się wciąż nadzieją
na powrót syna, z drugiej zaś niecierpliwie zabiegała o publikację spuścizny po Krzysztofie:
[…] Krzyś zostawił skompletowany zbiór swoich wierszy
do wydania. Wybór zdaje mi się nie był zbyt szczęśliwie zrobiony. Czym się kierował, nie wiem. Ale przyniósł mi to jakiś
młody człowiek, któremu to Krzyś własnoręcznie dał w lipcu
u.r. i który to jakimś cudem przechował […]29. Chcę to wydać, papier mam, ojciec Drapczyński chce drukować w swojej drukarni, ale ja chciałabym ogromnie przed wydaniem
poradzić się Pana i Pana Wyki czy nie uzupełnić tego wyboru innymi wierszami, czy nie dać przedmowy, czy kilku słów
wstępu. […] Piszę w tej sprawie do Pana i do Pana Wyki –
[…] Proponuję albo Sz. Panu, albo p. Wyce, który z Panów
chce i może mi pomóc, przyjazd do mnie na tydzień, ażeby
dokonać tego wyboru wierszy. Mogę jednego z Panów gościć u siebie, tak, żeby Sz. Pan miał wszystko, czego mu będzie do spokojnej pracy potrzeba.
W tym samym mniej więcej czasie Baczyńska pisała do Wyki:
[…] muszę się przyznać Panu, że chociaż powszechnie
w Krakowie, jak mi to mówił Pan Przyboś, panuje przekonanie, że syn mój zginął w Powstaniu – ja osobiście nie znalazłam dotąd potwierdzenia tej wersji. Wskazywano mi aż
pięć dzielnic, w których jakoby miał zginąć, najwięcej mówiono o ratuszu30. Otóż sprawdzałam tę wiadomość i mam

>

28

Cytat za oryginałem. Listy Stefanii Baczyńskiej do Jerzego Andrzejewskiego znajdują się w Dziale rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie: sygnatura 1587, karty 71–91.
> 29 Chodzi o Janusza Garzteckiego, kolegę z redakcji pisma „Droga”. Garztecki
ukrył w swoim mieszkaniu przy ulicy Kaniowskiej 12 na Żoliborzu notesy z wierszami Baczyńskiego, nazwane później przez wydawców „kodeksami”. Schował
je w lecie 1944, gdy przed powstaniem nie zdążył już wydać uzgodnionego
z Krzysztofem kolejnego tomiku jego wierszy. Zbiór poezji Baczyńskiego miał się
ukazać w serii „Biblioteki «Drogi»”. Zob. J. Garztecki, O „Drodze” i Krzysztofie Baczyńskim,„Miesięcznik Literacki” 1972, nr 1. Wydobył je ze skrytki po powrocie do
Warszawy, w lutym 1945, i przekazał Baczyńskiej.
> 30 Rzeczywiście, krążyła wieść, że Baczyński zginął w tym miejscu. Rozmaite
wersje dotyczące okoliczności śmierci Baczyńskiego referuje Wiesław Budzyński

pewność, że tam nie zginął. […] Jeśli piszę do Sz. Pana
[…] to dlatego, że uważam Sz. Pana za jednego z tych, którzy umieli w niezwykle wnikliwy sposób rozumieć twórczość
Krzysztofa. Myślę zawsze o Sz. Panu jako o jedynem, którego
poprosiłabym o pomoc, gdyby trzeba było wydać jego wiersze. Do tej pory czekałam, nie chcąc zaczynać nic bez niego.
Ale od kilku dni załamała się we mnie wszelka nadzieja31.
Andrzejewski odpowiedział Baczyńskiej listem z 10 listopada 1945 roku:
Wiem, że już dawno powinienem był odezwać się do
Pani. Gdybym kochał Krzysztofa mniej, niż go kochałem
i kocham, na pewno łatwiej byłoby mi skierować do jego
Matki słowa nadziei czy współczucia. Pani wie, jak bliskim
był mi Krzysztof. Był moim najlepszym, jedynym właściwie przyjacielem. Myślę o Nim często i to myślenie jest dla
mnie najboleśniejszą raną32.
Postawa Andrzejewskiego wobec próśb Baczyńskiej była
prawdopodobnie chwiejna, o czym świadczy jej pełen żalu list
z 29 grudnia 1945 roku:
Nie umiem sobie w żaden sposób wytłumaczyć milczenia Sz. Pana. Po otrzymaniu Pana łaskawej odpowiedzi z obietnicą przyjazdu początkowo cieszyłam się niewymownie, potem zesmutniałam, potem zaczęłam się
niepokoić, potem wysłałam depeszę, a potem zrezygnowałam i na śmierć zmartwiona napisałam list do p. Wyki zresztą z małą nadzieją, że dostanę odpowiedź. Co się właściwie
stało? W żadnym razie nie chciałabym być zaliczona do tych
nieprzyjemnych natrętów, którzy psują ludziom spokój
i przeszkadzają im w pracy. Ale przecież obietnica Sz. Pana
i p. Wyki nie była zdawkową obietnicą, tylko czymś zgoła
poważnym i realnym – Tak mi się przynajmniej zdawało33.
Na nieustające błagania Stefanii Baczyńskiej odpowiedział
w końcu Wyka. Zjawił się u niej w Aninie w marcu 1946 roku
w rozdziałach Śmierć na ratuszu, Świadkowie śmierci oraz Ekshumacja w: Miłość
i śmierć, op. cit.
> 31 Cytat za artykułem Marty Wyki Listy do Kazimierza Wyki, „Kultura. Tygodnik społeczno-kulturalny” 1981, nr 4.
> 32 Cytuję za: K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit. s. 113–114. Nie
udało mi się ustalić, gdzie znajdują się obecnie oryginały listów Jerzego Andrzejewskiego do Stefanii Baczyńskiej.
> 33 Cytat za oryginałem.
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i pomógł jej zmontować wybór wierszy Krzysztofa34. Jeśli zawierzyć słowom z kolejnego listu Baczyńskiej do Andrzejewskiego, już pod koniec miesiąca książka była złożona i miała
„pójść do cenzury”, ale finalizacja przedsięwzięcia się opóźniała, gdyż Andrzejewski zwlekał z nadesłaniem przedmowy do
tomu. Według złożonej wcześniej obietnicy miał go zaopatrzyć
w sylwetkę wspomnieniową o Krzysztofie35.
Andrzejewski rzeczywiście próbował ten tekst napisać,
czego dowodzą dwa bruliony zachowane w archiwum pisarza. Pierwszy, zatytułowany Wspomnienie, powstał 20 marca
1946 roku w Zakopanem. Ten szkic niełatwy do odcyfrowania
− gdyż pełen skreśleń, poprawek i zdań urwanych − nie złożył
się jednak na „sylwetkę Krzysztofa”, lecz głownie na zapis tego,
co Andrzejewski słyszał na temat jego śmierci:
Straciłem już nadzieję, abym się mógł kiedykolwiek dowiedzieć, w jakich okolicznościach zginął Krzysztof. Od powstania warszawskiego upłynie niedługo dwa lata. Wielu
przyjaciół Krzysztofa wróciło już z Niemiec, z obozów, żaden z nich o Krzysztofie nie wie nic. Nie odnalazł się nikt,
kto z nim razem walczył. Wiem, że jeszcze w pierwszym
miesiącu powstania Basia na wszystkie strony Krzysztofa poszukiwała. Mieszkała na ulicy Pańskiej, więc jakby Krzysztof był w śródmieściu, zjawiłby się sam albo dał
znak życia. Poszukiwano go przez radio, przez łączników,
przez przyjaciół i kolegów. Czy zginął już w pierwszych
dniach walk? Gdy opuściłem płonącą Warszawę w końcu
września, w okolicy podmiejskiej, którędy ciągnęły tłumy
wypędzonych, krążyła już pogłoska o śmierci Krzysztofa.
Kto ją rozpuścił, nie mogłem do tego dotrzeć. Dowiedziałem się wówczas, jakoby Krzysztof walczył przez cały czas
na Starym Mieście. Później, gdy starówka padła, miał się
przedostać kanałami na odległy Mokotów. Gdy ten z kolei
musiał kapitulować, Krzysztof chciał kanałami wycofać się

>

34

O trudnościach napotkanych przy współpracy ze Stefanią Baczyńską
opowiedział Wyka w wykładzie wygłoszonym 27 III 1974 roku na uroczystym
zebraniu PEN-Clubu. Zob: K. Wyka, List do Jana Bugaja. Droga do Baczyńskiego,
Warszawa 1986, s. 36–37. Zdaniem Macieja Tramera, który poświęcił tej kwestii artykuł Edycja, której nie było – albo: jak zrobiony jest Krzysztof Baczyński
(tekst niepublikowany), tom został zmontowany inaczej, niż życzył tego sobie
Krzysztof Baczyński w pozostawionych wskazówkach.
> 35 K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit., s. 113.
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do śródmieścia. Pod Aleją Szucha, gdzie Niemcy rzucili do
kanałów granaty z gazami, miał zginąć. Zginęło wówczas
w kanałach wielu powstańców. Później się jednak okazało,
że ta pierwsza pogłoska nie była prawdą.
Spotykałem wielu ludzi, którzy walczyli na Starówce, żaden z nich Krzysztofa nie spotkał, ani o nim nie słyszał. Nie,
na pewno to nie było na Starym Mieście. Również nieprawdziwą okazała się inna pogłoska. Według niej miał Krzysztof
walczyć i zginąć na Czerniakowie. Nie był na Czerniakowie.
W dniu wybuchu powstania spotkał się z Basią w południe
na Pańskiej. Walki miały się rozpocząć za parę godzin. Krzysztof był podchorążym. Miał wraz ze swymi chłopcami stawić się na Starym Mieście. Przed tym jednak musiał odebrać
buty dla swojego oddziału. Basia odprowadziła go na Focha.
Tam się pożegnali. Powstanie zaskoczyło Basię w drodze powrotnej. Zaczęło się za wcześnie i nie o tej samej godzinie
we wszystkich dzielnicach. Czy Krzysztof zdążył opuścić ulicę Focha? Ta część miasta natychmiast została opanowana
przez Niemców. Z domów przy Focha i Trębackiej wywleczono wszystkich mężczyzn. Rozstrzelano ich w murach opery.
Wielu ludzi pomordowali na miejscu. Może tam właśnie zginął Krzysztof w pierwszych godzinach powstania, nie zdążywszy nawet w walkach wziąć udziału? Po wielu dopiero
miesiącach obiła mi się o uszy nowa pogłoska. Pochodziła
od młodej sanitariuszki. Ta dziewczyna słyszała od jednego
z powstańców, iż Krzysztof nie zdążył się przedrzeć na Stare
Miasto, znalazł się w bliskości i sąsiedztwie ulicy Focha, w zajętym przez powstańców Ratuszu. Broniła go garstka młodych chłopców, odcięta od swoich. Prawie wszyscy obrońcy
Ratusza zginęli. Krzysztof wśród nich, podobno na Placu Teatralnym podczas nieudanej próby przedarcia się przez silne
pozycje niemieckie. Były to pierwsze dnie sierpnia. Basia zginęła w końcu sierpnia. Była sanitariuszką i łączniczką. Słyszałem, że ta cicha, nieśmiała dziewczyna okazała w tych dniach
niezwykłą odwagę. Nie rozstawała się z małym notesikiem,
w którym były wiersze Krzysztofa. Gdy „krowa” uderzyła
w dom na Pańskiej znajdowała się w pokoju pełnym ludzi.
Nikt nie został raniony. Ją jedną dosięgnął odłamek szyby.
Trafił ją w skroń, nad samą brwią. Z tego niewinnego, zdawałoby się, skaleczenia, wyniknęło zapalenie mózgu. Umarła

w parę dni później. Krzysztof miał lat dwadzieścia trzy, Barbara dwadzieścia jeden. Para dzieci. Dzieci, którym parę lat
wojny dostarczyło doświadczeń o wiele za ciężkich nawet dla
ludzi silnych i dojrzałych. Serce się ściska, gdy myśli się o tym
pokoleniu. Iluż najlepszych zginęło? Nieśli w sobie wiele wewnętrznej czystości, wiele żaru, pragnień i nadziei. Wśród
najpierwszej swojej młodości, gdy umysł jest najchłonniejszy, a serca najwrażliwsze, przedrzeć się musieli przez tak
mroczne otchłanie nędzy, zbrodni i pogardy, jakie otwierają
się przed ludzkością tylko w chwilach jej największych upadków. Ilu najlepszych zginęło? Wolność i sprawiedliwość zwyciężyły ostatecznie, lecz świat, który z takim trudem podniósł
się z ruin i zgliszcz o ileż byłby piękniejszy i świeży, gdyby
żyli ci wszyscy młodzi, którzy za nas ocalonych zginęli. Nie
ma cierpienia dotkliwszego nad to, które wobec cieni zmarłych obciąża żyjących. Zaledwie zaczęli swe życia. Wszystko
było przed nimi. Przypadł im w udziale najtrudniejszy los.
[fragment nieczytelny]. Także przyjaźni towarzyszyła myśl
o śmierci. Wszystkie najlepsze uczucia w tych czasach były
zagrożone. Im kto był lepszy, czystszy i wierniejszy, w czyim
sercu nie zgasła nadzieja, kto [zdanie nieczytelne] i silnym
poczuciem odpowiedzialności, ten na większe narażał się
zewsząd niebezpieczeństwa. Wojna się skończyła. Jest pokój. Nie umiem się jednak odgrodzić od tych sześciu lat. Nie
umiem ich ani zapomnieć, ani w sobie ostatecznie rozstrzygnąć. [Wyniosłem] życie36.
W czasie, gdy Andrzejewski pracował nad tym tekstem, Baczyńska go ponaglała:
Proszę pospieszyć się […] moim wielkim pragnieniem
jest, aby Pana słowa wprowadziły w świat Krzycha wiersze37.
W tym samym liście, napisanym już po zapoznaniu się z Nocą38,
zbiorem wojennych opowiadań Andrzejewskiego, żaliła się pisarzowi:
Jestem ciągle myślą przy Panu, bo ani na chwilę żadnego dnia nie odchodzę od Krzycha – tym samym – od Pana.
Byłam przy Panu, kiedy czytałam ostatnią Pana książkę

– dlaczego? dlaczego dedykowaną: pamięci Krzysztofa39,
dlaczego nie chce Pan wierzyć ze mną, że może go odnajdziemy? Zdarzają się podobno takie cuda. […] A już kiedy przychodzą myśli o tym, że jeśli zginął… to jak? Jak?
A tu nic nie wiem. Szukam, szperam, piszę i nigdzie nic nie
wiedzą. Nie pamiętam, czy pisałam do Pana o tej ostatniej
wiadomości, którą zdobyłam w styczniu, że ze Starego Miasta wyszedł zdrów i cały. To jest wiadomość pewna, urywa
się jednak.
W liście do swojej przyjaciółki, Ireny Miniewiczowej, Baczyńska tak się skarżyła:
[…] nikt, nikt nie wierzy w to, że Krzych się ocalił,
a przeciwnie, wszyscy są przeświadczeni, że zginął. Dostałam książkę, którą napisał przyjaciel Krzysia – sławny
Andrzejewski – którą dedykuje „pamięci Krzysztofa Baczyńskiego”, to znaczy, że uważa go za nieżyjącego. A kiedy pisze do mnie, udaje, że wierzy w możliwość ocalenia.
Kiedy kłamie?40
Wydaje się prawdopodobne, że to właśnie odmowa Baczyńskiej przyjęcia do wiadomości, że jej syn nie żyje, uniemożliwiła Andrzejewskiemu wywiązanie się z obietnicy napisania wspomnienia o Krzysztofie, przeznaczonego do zbioru
jego wierszy, choć pracę nad tym tekstem kontynuował. Drugi
szkic, zatytułowany Krzysztof Baczyński, uzyskał kształt następujący:
Dla tych, którzy kochają poezję, nazwisko Krzysztofa
Baczyńskiego posiada już właściwy wyraz. Jego wiersze
krążyły w czasie okupacji po Warszawie, recytowane były
na tajnych zebraniach literackich, docierały również do Krakowa, znane były autorom poetyckich i drobnych druków.
Ogłaszał Baczyński swoje utwory pod pseudonimem Jana
Bugaja. Po odzyskaniu wolności, ukazywały się wiersze Baczyńskiego w różnych pismach: w „Tygodniku Powszechnym”, „Dzienniku Polskim”, poznańskim „Życiu Literackim”.
Projektowane jest zebranie tomu wierszy.

>
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Cytat za oryginałem znajdującym się w archiwum Andrzejewskiego
w Muzeum Literatury, sygnatura 1574, karta 48.
> 37 Cytat za oryginałem listu z 25 III 1946.
> 38 J. Andrzejewski, Noc, Warszawa 1945.
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Zbiór opowiadań był rzeczywiście dedykowany „pamięci Krzysztofa
Baczyńskiego”.
> 40 Cytuję za: W. Budzyński, Testament…, op. cit., s. 257–258. Listy Baczyńskiej do Ireny Miniewiczowej zostały opublikowane w tygodniku „Kultura” 1988, nr 32 oraz w miesięczniku „Poezja” 1989, nr 1.
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Ich młody autor nie żyje. Zginął w powstaniu warszawskim
z bronią w ręku, jak wieść niesie, 2-go sierpnia, w czasie zaciekłych walk o Ratusz stolicy. Ze śmiercią Krzysztofa Baczyńskiego straciła literatura polskiego poetę, w którego przyszłości pokładano największe nadzieje. Spośród swoich licznych, również
w obronie Warszawy poległych rówieśników, był poetą najdojrzalszym, najczystszym, i jeśli komu wielkość w przyszłości
mogła być pisana, to właśnie temu chłopcu, zaledwie pełnoletniemu, wówczas, gdy własnym życiem potwierdził [wyraz
nieczytelny] swojej poezji. Ci, których łączyła z Krzysztofem Baczyńskim przyjaźń, stracili w nim najbliższego przyjaciela, człowieka, który swoją […] miłością ojczyzny i ludzi wystawił najpiękniejsze świadectwo swemu pokoleniu.
Urodził się Krzysztof Baczyński w 1921 roku jako syn
Stanisława Baczyńskiego, zmarłego w przeddzień wojny
wybitnego krytyka literackiego. Był [dzieckiem] Warszawy. Był uczniem gimnazjum Batorego, szkoły, której większość wychowanków ze starszych roczników zginęła w walkach o wolność. Maturę zdał Baczyński przed samą wojną.
Miał wówczas osiemnaście lat. Z tego też okresu datują się
pierwsze jego wiersze. Znane były z początku niewielu ludziom. Ci jednak, którzy je czytali, już wówczas w pierwszych latach wojny, zdawali sobie sprawę z niezwykłości
tego zjawiska poetyckiego. Poezja Baczyńskiego wyrastała ze zdobyczy formalnych ostatniego [dwudziestolecia],
niosła jednak świeżą treść, jej liryzm był nowy i w melodii
i w obrazowaniu. Z pewnością warunki wojenne sprawiły,
że Baczyński dojrzewał tak szybko. Nosił w sobie [tajemnicę
najprawdziwszej poezji], a już w 42 roku czuło się wyraźnie, jak wiersze jego, wzbierając coraz większą głębią, włączają się w nurt poezji polskiej idący od Kochanowskiego
poprzez Słowackiego, […] aż do Norwida. Nie była to poezja hermetyczna. Otwierała swoje piękno i swoją mądrość
dla wszystkich, którzy poezji pragnęli. Ten młody chłopiec
wzrastający w najtrudniejszych czasach, chory przy tym
na astmę, wątły i delikatny, posiadał tajemnicę słowa, i siłę
wzruszania. Żył zgodnie ze swoim powołaniem, a zginął
wierny sumieniu Polaka, poety i żołnierza41.
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Muzeum Literatury, sygnatura 1574, karta 49. Brak daty.

Być może dlatego, że Andrzejewski nie mógł pisać o Krzysztofie, nie wspominając o jego śmierci, a jednocześnie nie chciał
ranić matki przyjaciela, również i ten tekst pozostał w brulionie.
***
W pewnym momencie stało się już tajemnicą poliszynela,
że matka Krzysztofa niepotrzebnie żywi się złudzeniami. Jerzy
Pelc, jeden z młodych przyjaciół jej syna, powiedział to dość
brutalnie w artykule Wspomnienie o Krzysztofie Baczyńskim,
opublikowanym w 43. numerze „Dziś i Jutro” z 1946 roku.
Od paru miesięcy ukazują się w naszych tygodnikach literackich poezje Baczyńskiego − nie ma dotąd jego wierszy
zebranych, bo taki plon całkowity byłby wyrazistym uprzytomnieniem, że już ani jedno słowo do napisanych dawniej
nie przybędzie – matka zaś Krzysztofa, jak tyle matek po
Powstaniu, wzbrania się przed przyciśnięciem nieznanej
mogiły płytą nagrobną.
Kres nadziejom Baczyńskiej na odnalezienie się Krzysztofa przyniosła ekshumacja jego zwłok, do której doszło na początku 1947
roku przy porządkowaniu ruin Ratusza, na podwórzu którego został prowizorycznie pochowany w czasie Powstania42. 14 stycznia odbył się jego pogrzeb na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym43. Zwłoki poety wraz z ciałem żony złożono we wspólnym
grobowcu na wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, opodal
kwatery batalionu „Zośka”. W kwietniu 1947 roku „Tygodnik Powszechny” opublikował przywoływany już przeze mnie wcześniej
tekst wspomnieniowy Jerzego Zagórskiego o Baczyńskim, Śmierć
Słowackiego. W maju tego samego roku Zbigniew Czajkowski, jeden z drużynowych batalionu „Parasol”, opisał okoliczności śmierci poety. Uczynił to w liście wysłanym z Wielkiej Brytanii do Jerzego Turowicza, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”.
Turowicz przekazał ten list Baczyńskiej44. Latem 1947 roku ukazał się wreszcie, gotowy w zasadzie od wielu miesięcy, zbiór poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Śpiew z pożogi45. Wypraszana

> 42 K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit., s. 3. W. Budzyński podaje, że
Krzysztof miał się zjawić we śnie swej teściowej i wskazać jej miejsce swego
pochówku. Zob. Miłość i śmierć…, op. cit., s. 185–186.
> 43 Z. Wasilewski, Legenda…, op. cit., s. 119.
> 44 Co wynika z jej listu do Andrzejewskiego z 28 XII 1947.
> 45 K.K. Baczyński, Śpiew z pożogi, Warszawa 1947.

przez Stefanię Baczyńską przedmowa autorstwa Andrzejewskiego
w tomie się nie znalazła.
Andrzejewski nie odpowiedział na ponaglający go list Baczyńskiej z marca 1946 roku i nie odzywał się do niej przez
kilkanaście następnych miesięcy, aż do momentu, gdy matka Krzysztofa wysłała mu opublikowany już egzemplarz Śpiewu. O stanie ducha Andrzejewskiego świadczy zapisek, jaki
w związku z tym uczynił w dzienniku 16 czerwca 1947 roku:
Dostałem dzisiaj od pani Baczyńskiej tom wierszy Krzysztofa. Wciąż rana46.
Po dwóch miesiącach od otrzymania książki, 17 sierpnia
1947 roku, zdecydował się jednak na napisanie do Baczyńskiej
listu. Dzieląc się z nią radością z powodu ukazania się zbioru
wierszy przyjaciela, próbował wyjaśnić, dlaczego nie wywiązał się z wcześniej złożonej obietnicy i z jakich powodów nie
tylko tamta, ale także późniejsze jego próby napisania o przyjacielu zakończyły się porażką:
[…] chciałem wraz z wyrazami wdzięczności przesłać
Pani równocześnie dłuższe wspomnienie o Krzysztofie, które pragnę włączyć do bardzo osobistej książki różnych moich dawnych wspomnień o Warszawie i ludziach, których
już nie ma. Chcę tę rzecz nazwać Książką dla Marcina. Widzę jednak teraz, że to wszystko, co chciałbym o Krzysztofie napisać, jest tak trudne, że muszę na razie ograniczyć się
do prostego podziękowania Pani za wiersze Krzysia, a posłanie Pani wspomnianego szkicu odłożyć na pewien czas
[…] Zdaje się, że najtrudniej jest pisać o ludziach, których
się głęboko kochało. Straciłem w latach wojny dwoje bodaj najbliższych mi ludzi: matkę i Krzysztofa. Nie ma dnia,
abym o nich nie myślał, i ich twarze i głosy częściej są przy
mnie, niżby się mógł ktokolwiek domyślać, bo i o matce
mojej, i o Krzysztofie staram się mówić najrzadziej47.
Andrzejewski rozpoczął pracę nad wspomnieniową Książką dla Marcina już 31 grudnia 1944 roku48, a więc zaraz po
tym, jak w dzienniku dał ujście swojej rozpaczy związanej
ze śmiercią Krzysztofa, brakiem wieści o losach uwięzionych

w Auschwitz oraz brakiem nadziei na rychły koniec wojny.
Pierwszym impulsem do spisania wspomnień przeznaczonych dla syna mogło być pragnienie opowiedzenia mu o jego
przedwcześnie utraconym ojcu chrzestnym. Kiedy Andrzejewski wznowił tę pracę trzy lata później, prawdopodobnie planował również rozdział poświęcony babci Marcina, a swojej matce, o której już wtedy wiedział – dowodzi tego powyższy cytat
− że pobytu w Ravensbrück nie przeżyła.
Wznawiając w 1947 roku korespondencję z Baczyńską, Andrzejewski ją uszczęśliwił. W liście z 27 sierpnia dziękowała
mu za to, że szczerze jej się zwierzył z trudności, jakie napotkał, próbując pisać o Krzysztofie i o swej matce:
[…] słusznie Pan mówi, bezwzględnie najtrudniej jest
pisać o tym, co się najgłębiej czuje, przede wszystkim musi
się to w człowieku przepalić, ułożyć w jakieś skamieniałe
warstwy i… wtedy dopiero. […] Wolałabym tak jak Pan
– milczeć, nie mówić, tak jest godniej, głębiej […]. Tylko,
że to trzeba umieć49.
Kontakt z przyjacielem Krzysztofa dawał Baczyńskiej poczucie, że w pewien sposób nadal obcuje ze zmarłym synem.
Z tych samych powodów czuła się przywiązana do trzyletniego już teraz Marcina Andrzejewskiego:
Tyle mi o nim Krzysztof opowiadał! Tak był nim przejęty.
Czy zna Pan to wierzenie ludu naszego, że dziecko się „wradza” w charakter ojca chrzestnego? Kiedy myślę o Pana synku i wyobrażam sobie, że ma taką słodycz i dobroć, jaką
miał Krzych, gdy był maleńki, to marzę po prostu o tym, by
go móc zobaczyć i poznać.
W odpowiedzi na te słowa napisała do Baczyńskiej Maria
Andrzejewska, dołączając do listu zdjęcie Marcina i zapraszając matkę Krzysztofa do Krakowa50. Z kolejnych listów Baczyńskiej wynika, że problemy zdrowotne uniemożliwiły jej jednak latem 1947 roku złożenie Andrzejewskim wizyty, kiedy zaś
oni oboje byli w Warszawie we wrześniu 1947 roku, Baczyńskiej przez zbieg okoliczności nie zastali51. Ubolewania z powodu „niedoszłych” spotkań powracają w kolejnych listach

>
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Maszynopis dziennika Andrzejewskiego z okresu od 16 VI do 15 VII
1947 znajduje się w warszawskim Muzeum Literatury pod sygnaturą 1576.
> 47 K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit., s. 114.
> 48 Zob. J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit., s. 66.
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Cytat za oryginałem.
Wyka podaje, że nastąpiło to 30 VIII 1947. Krzysztof Baczyński…, op. cit.,

s. 113.
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Tak wynika z listu Baczyńskiej do Andrzejewskiego z 27 IX 1947.
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matki Krzysztofa niczym refren. Kontakt korespondencyjny
był jednak podtrzymywany. Pod koniec 1947 roku, w liście napisanym tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Andrzejewski wypytywał Baczyńską o relację Czajkowskiego dotyczącą
ostatnich dni życia i śmierci Krzysztofa, o istnieniu którego to
świadectwa dowiedział się być może bezpośrednio od Turowicza. Baczyńska w odpowiedzi przepisała list Czajkowskiego
i dodała do tej kopii kilka słów od siebie na temat przedmiotów, jakie znalazła przy ciele Krzysztofa w czasie ekshumacji52.
Zasugerowała też Andrzejewskiemu, żeby skontaktował się
z Turowiczem w kwestii ewentualnego opublikowania świadectwa Czajkowskiego w „Tygodniku Powszechnym”, do czego
rzeczywiście doszło53.
Listy Baczyńskiej z początku roku następnego pokazują, że
Andrzejewscy, zdecydowani już wówczas na opuszczenie Krakowa, zwrócili się do niej z prośbą o pomoc w znalezieniu lokum w Aninie54. Wolno sądzić, że właśnie w związku z tym
projektem zjawili się tam oboje i wówczas – ten jeden jedyny
raz po wojnie − widzieli się z matką Krzysztofa55. Baczyńska
rzeczywiście znalazła Andrzejewskim jakąś nieruchomość wystawioną na sprzedaż i była gotowa pośredniczyć w pertraktacjach związanych z jej nabyciem, lecz do realizacji tego przedsięwzięcia nie doszło.
Władze wzywały w tym okresie literatów, by zasiedlali raczej
Ziemie Zachodnie i zachęcały ich do tego, ofiarowując atrakcyjne

>
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Wysłała tę kopię w liście do Andrzejewskiego z 28 XII 1947.
Śmierć Krzysztofa Baczyńskiego, „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 28
z 11 VII. Rozszerzona wersja tekstu Czajkowskiego, zatytułowana Ostatnie
dni, ukazała się w 1967 roku w tomie pod redakcją Zbigniewa Wasilewskiego, Żołnierz, poeta, czasu kurz. Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, Kraków 1967.
> 54 Zastanawiali się także nad możliwością zamieszkania w Jeleniej Górze, w Łodzi i we Wrocławiu. Nie wiadomo, dlaczego nie chcieli (lub nie mogli) wrócić do warszawskiego mieszkania przy ulicy Schröegera. Wiadomo,
że zostało ono po powstaniu splądrowane. W kartce z 7 marca 1945 roku
Andrzejewski powiadamiał Marię Abgarowicz, że w ich domu na Bielanach
został stworzony szpital.
> 55 W końcówce listu do Andrzejewskich z 27 VI 1949 Baczyńska napisała, zwracając się do Marii: „Jaka Pani była kochana wtedy, kiedy Pani była
u mnie w Aninie pierwszy i jedyny raz”. 12 X 1967 roku Andrzejewski zapisał: „Chyba tylko raz jeden widziałem się z matką Krzysztofa, byłem u niej
w Aninie i pamiętam, ile mnie te odwiedziny kosztowały”. Notatki szpitalne,
[w:] Apelacja, Warszawa 1983, s. 133.
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posesje pozostawione przez wysiedlonych56. Andrzejewscy skorzystali z tej propozycji. W maju 1948 roku wydano im prawo
kwaterunku w poniemieckiej willi na osiedlu Głębokie w Szczecinie i niebawem tam zamieszkali. Nie było ich już w Krakowie,
kiedy Baczyńska przybyła tam latem 1948 roku, aby omówić
z Jerzym Turowiczem i Kazimierzem Wyką regulamin funduszu
stypendialnego imienia Krzysztofa Baczyńskiego. Ustanowiono ten fundusz z jej inicjatywy i z jej środków – między innymi z honorarium, jakie otrzymała za Pieśń z pożogi57. Pierwszym
beneficjentem tego stypendium został Tadeusz Różewicz, którego kandydaturę, jak wynika to z listu Baczyńskiej do Andrzejewskiego z 8 lipca 1948, wysunął właśnie on. W ostatnich słowach
tego listu, w którym Baczyńska zdawała pisarzowi relację z posiedzenia rady funduszu, pisała:
Jeżeli zawzięty na mnie los sfolguje, i dane mi będzie
zobaczyć się z Panem, będę chciała mu wiele, wiele spraw
przedstawić i wiele projektów odsłonić, ale już straciłam
zupełnie nadzieję58.
W archiwum Andrzejewskiego brak listów Baczyńskiej z kolejnych jedenastu miesięcy. W następnym z zachowanych,
i ostatnim już liście, napisanym 27 czerwca 1949 roku, Baczyńska usilnie prosiła Andrzejewskich o spotkanie. Więcej nawet: o możliwość dłuższego pobytu w ich domu. Zamieszkała
w Warszawie przyjaciółka Baczyńskiej potrzebowała konsultacji szczecińskiego lekarza specjalisty i było prawdopodobne, że
będzie w Szczecinie się leczyć. W związku z tym Baczyńska zapytywała Andrzejewskich:
[…] czy wtedy ja, która ją przywiozę i będę chciała być
blisko niej, będę mogła korzystać z gościnności Państwa?
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W wysłanym w kwietniu 1947 roku do oddziałów Związku Zawodowego Literatów Polskich w Krakowie i Łodzi apelu, który podpisał w imieniu wojewody naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Witold Wirpsza, napisano: „W związku z akcją repolonizacji
kulturalnej Ziem Odzyskanych Minist. Kultury i Sztuki wzywa literatów polskich do osiedlania się w rejonie Pomorza Zachodniego. Na terenie województwa znajduje się do dyspozycji literatów kilka will, które po małych remontach na koszt Zarządów Miejskich będą mogły być natychmiast objęte
przez literatów”. Cytuję za: C. Judek, Czesław Miłosz w Szczecinie, czyli idylla
na Głębokiem, [w:] Czesław Miłosz i rewolucja, Szczecin 2011, s. 55.
> 57 Na temat dalszych losów tej fundacji: W. Budzyński, Śpiew z pożogi,
[w:] Miłość i śmierć…, op. cit.
> 58 Cytat za oryginałem.

Postaram się nie być zbyt uciążliwym gościem. Potrafię
wiele rzeczy i może się Pani Marii na coś przydam. Zdaję sobie sprawę, że wszystko co tu wypisałam brzmi jak szczytny altruizm i poświęcenie, ale zapewniam, że kieruje mną
właśnie niski egoizm i chęć dogodzenia sobie. Bo po prostu
pomyśleć tylko: Zobaczę Was, porozmawiam sobie z p. Jerzym do utraty tchu, nacieszę się dziećmi59 […]. Byłabym
niepocieszona, gdybym zdobywszy się na takie zwalczenie
swojej nieśmiałości, nie otrzymała od Państwa odpowiedzi.
Z następnego zdania listu wolno wnioskować, że już od
pewnego czasu „ciężar” korespondencji z Baczyńską przejęła
od Andrzejewskiego jego żona:
Nie marzę już nawet o liście od p. Jerzego, chyba „dopisek”, ale Pani – na pewno mnie nie zawiedzie, prawda?
W liście znalazły się wszakże ustępy zwrócone bezpośrednio do Andrzejewskiego. Z jednej strony Baczyńska zapewniała
w nich pisarza o swoim nieustającym do niego przywiązaniu:
Kochany Panie Jerzy! Naprawdę nie przesadzę, jeśli napiszę, że rzadko upływa dzień, w którym nie myślałabym
o Panu. Taką to drogą płynie zawsze myśl moja. Krzysztof
i wszystko to, co koło niego się skupiało od dzieciństwa do
ostatniej chwili życia – to linia moich rozmyślań; zawsze
więc natknąć się muszę na Pana.
Z drugiej jednak strony czyniła Baczyńska Andrzejewskiemu ciężkie wyrzuty:
Czasami wydaje mi się, że widzę u Pana jakby wyrzeczenie się Jego; czy stał się dla Pana obcym w obecnej rzeczywistości, w której sama nie umiem go jakoś umieścić choć
tyle razy usiłowałam sobie to wyobrazić, czy może odszedł
Pan od siebie z tamtych czasów i od takiego, jakim był?…
Tak często o tym myślę. I bardzo, bardzo mnie ta myśl boli
i żal mi tej Waszej przyjaźni, co się tak szybko przepaliła, że
nawet popiół się po niej rozwiał, choć była jak perła czysta
i piękna. Wiem, że gdybym mogła z Panem porozmawiać,
pobyć po prostu, wyrosłoby może coś na tych popiołach.
Bardzo mi jest Pan bliski i drogi. Czuję to zawsze wtedy,
kiedy wydawałoby się przycicha wspomnienie Pana i nagle ktoś nie znając mojej dla Pana „wiernej miłości” ośmieli
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W 1946 roku przyszła na świat córka Andrzejewskich, Agnieszka.

się szarpnąć Panem, skaczę wtedy wprost do oczu, jakby
dotknęli najczulszego nerwu. Wtedy uświadamiam sobie
wyraźnie, że był Pan i jest w życiu moim kimś, kogo z życia
wykreślić nie można. Może się to Panu wyda dziwne? Tym
jednak są dla mnie ludzie, których Krzysztof w życie moje
wprowadził.
Tymi słowy, napisanymi w okresie, gdy nastawał już ciężki czas dla pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego, zaś
Andrzejewski przyłączał się właśnie do twórców przychylnie
nastawionych do stalinowskiej władzy, Baczyńska − nawiązując do tytułu jego głośnej niedawno powieści Popiół i diament60 – zdawała się karcić pisarza za jego wybór polityczny.
Być może tą surową wypowiedzią nadużyła cierpliwości Andrzejewskiego i dlatego uciął korespondencję. Utrzymywanie
kontaktów ze Stefanią Baczyńską mogło być dla pisarza trudne również z powodów czysto psychologicznych. Pogrążona
w nieustającej rozpaczy i rozpamiętywaniu przeszłości, Baczyńska przez lata narzucała obojgu Andrzejewskim swą obsesyjną potrzebę ciągłego koncentrowania się na wspomnieniach o jej zmarłym synu:
Nie to, że ja „już” mogę mówić o Krzysztofie, ja muszę
[podkr. ASD] o nim mówić. I nie mogę mówić o niczym
innym, tylko o tym, co jego dotyczy. I mogę mówić tylko
z ludźmi, którzy go znali […] I jeżeli nie mówię, to jest mi
tak, jakbym go usuwała ze swego życia […]61.
Andrzejewski na próżno tłumaczył Baczyńskiej, że osobiście
nie jest w stanie wypowiadać się o Krzysztofie. Choć Baczyńska go zapewniała, że jego wybór rozumie, w istocie nie umiała go przyjąć do wiadomości. Była przekonana, że gdyby tylko
w końcu spotkali się z pisarzem we dwoje, blokada i opory Andrzejewskiego by minęły:
[…] myślę, gdybyśmy mogli o nim pomówić razem,
ze mną mógłby Pan mówić…62
Namawiała nawet Andrzejewskiego na wspólne pisanie książki
o Krzysztofie63. Być może więc właśnie dlatego, że Baczyńska nie
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J. Andrzejewski, Popiół i diament, Warszawa 1948.
List Stefanii Baczyńskiej do Marii Andrzejewskiej z 20 IX 1947. Cytat
za oryginałem.
> 62 List Baczyńskiej do Andrzejewskiego z 27 VIII 1947.
> 63 Wspominała o tym w liście do Andrzejewskiego z 20 IX 1947.
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potrafiła zrozumieć i uszanować uczuć Andrzejewskiego, pisarz jej
unikał. Andrzejewskiego mogło też krępować, że Baczyńska tworzyła teorię o jakiejś szczególnej więzi, która miałaby ich wzajemnie łączyć.
Wobec Pana nigdy nic nie hamowało moich „wyznań” –
Pan jest bliższy psychice Krzysztofa, dlatego mógł Pan być
jego przyjacielem i dlatego jest mi Pan bliski, prawie jak
syn, choć tak rzadko mówię z Panem. Pamiętam wszystkie nasze rozmowy dawne, nigdy się Pan niczemu nie dziwił i dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy w ostatnim liście
prosił Pan, żebym do Niego pisywała64.
W innym liście mówiła:
Proszę sobie przypomnieć jedną z naszych rozmów
na „Hołówki”65, już tak na odchodnym w tym małym przedpokoiku, kiedy oświadczyłam Panu, że tak często mamy
jednakowe pomysły, podobne zamierzenia i tak doskonale czuję Pana twórczość jak gdybym była nie tylko matką
Krzycha, ale i Pana66.
Utraciwszy syna, Baczyńska prawdopodobnie uważała, iż
ma teraz szczególne prawa, ale też i obowiązki, wobec przyjaciela Krzysztofa, osieroconego przez matkę. Z tego właśnie
przeświadczenia mógł wyniknąć jej pomysł napisania w 1949
roku owego trudnego, „karcącego” listu, na którym korespondencja się urywa.
Nie wiemy, czy miały jeszcze później miejsce jakiekolwiek
kontakty między Andrzejewskim i Baczyńską, która zmarła
w 1953 roku. Pewne jest jedno: nie utraciła ona do Andrzejewskiego zaufania, skoro w zapisie testamentalnym uczyniła go jednym z trzech, obok Wyki i Turowicza67, opiekunów
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List Baczyńskiej do Andrzejewskiego z 25 III 1946.
Mieszkanie, które Krzysztof dzielił z matką do czasu, gdy się ożenił.
66
List z 27 VIII 1947.
67
Jerzy Turowicz już w latach okupacji zetknął się osobiście z Baczyńskim w Warszawie i korespondował z nim. Tak do niego pisał w 1943 roku:
65

spuścizny po Krzysztofie. Zdjęcie poety ofiarowane przez jego
matkę68 będzie zawsze zajmować w gabinecie Andrzejewskiego honorowe miejsce, lecz pisarz nie tylko nie stanie się nigdy
„opiekunem” spuścizny po Baczyńskim (tę rolę wypełni osoba najlepiej do tego predestynowana: Kazimierz Wyka69), lecz
długo jeszcze będzie odmawiał jakiegokolwiek wypowiadania
się o przyjacielu. Rana w jego sercu zabliźni się dopiero w połowie lat siedemdziesiątych.
Abstract
Anna Synoradzka-Demadre, Andrzejewski towards Baczyński’s death. The experience of loss and the pressure of
maternal delusions
The article of Anna Synoradzka-Demadre is a part of Jerzy
Andrzejewski private biography. It describes and analysies psychologically complicated relations between Jerzy Andrzejewski and the mother of his friend, Krzysztof Kamil Baczyński,
a young highly esteemed poet who died during the Warsaw
Uprising. The article aslo brings closer the history of Baczyński’s
legacy, the presence of his works in the reviving after the Second World War milieu of writers, critics and literary scholars and
in the experienced by war awarness of Polish intelligence.
„[…] przeczytałem świeżo znany Panu zapewne list do Jana Bugaja, z rosnącym stale podziwem dla wnikliwości krytycznej i ostrości formuł Kazimierza, a zarazem z nie mniej rosnącym podziwem i przywiązaniem do
wierszy Bugaja, do których raz po raz wracam”. List do poety, dat. Goszyce
11 VI 1943. Cytat za: K. Wyka, Krzysztof Baczyński…, op. cit., s. 113.
> 68 Baczyńska wysłała je w liście z 28 XII 1947 roku.
> 69 Wyka sprawę komentował w 1974: „Właściwie z tych czterech osób
tylko ja miałem czas, ażeby się tym zająć. Turowicz robi swoje pismo katolickie od lat i politykę; Jerzy Andrzejewski swoje utwory, żaden z nich nie jest
edytorem. A jak wyglądają nieraz wydania wybitnych prozaików, jeżeli to
robią koledzy po piórze, to widać po wydaniu tym pięciotomowym Tadeusza Borowskiego, które jest sknocone, bo nie robił tego fachowiec, polonista czy tekstolog”. K. Wyka, List do Jana Bugaja. Droga do Baczyńskiego,
op. cit., s. 38.

DOLNOŚLĄSKOŚĆ – „NOWA PRÓBA DOTKNIĘCIA”
Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku, red. J. Bierut, W. Browarny, G. Czekański,
Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2012.
Karol Maliszewski

Pisać o tej żółtej i grubej księdze szalenie niezręcznie temu,
kto czuje się częścią tego, co ma opisywać i oceniać. Po pierwsze, widnieję w spisie autorów. W Rozkładzie jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku piszę o twórczości Krzysztofa Śliwki. Po drugie, mój dorobek (a ściślej prozę, gdyż jako
poeta debiutowałem przed 1989 rokiem, więc nie zakwalifikowałem się do opisu) omawia w jednym ze szkiców Jacek Bierut. Po trzecie, przez jakiś czas wespół z redaktorami – Jackiem
Bierutem, Wojciechem Browarnym i Grzegorzem Czekańskim
– oraz koordynatorem projektu, Karolem Pęcherzem, podróżowałem po Dolnym Śląsku, promując tę antologię. Do tego
stopnia utożsamiono mnie z nią, że – po czwarte – zacząłem otrzymywać listy z pretensjami o to, że ten czy inny autor
w antologii się nie znalazł. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyjść z sieci powiązań i rozprawić się z poczuciem niezręczności. To, że mocno uczestniczę w projekcie i przygodzie, nie
powoduje zaniku zmysłu krytycznego. To i owo sobie oraz kolegom do zarzucenia jednak mam. Ale po kolei.
Wypadałoby zacząć od chronologii. Nie twierdzę, że znam
świetnie dzieje dolnośląskiej antologistyki po 1945 roku. Ważna jest dla mnie symboliczna klamra, jaka łączy lata powojenne z końcówką XX wieku. Chodzi o antologię młodej poezji wrocławskiej z 1957 roku zatytułowaną Imiona niepokoju
i podobny zbiór z 1997 roku, prezentujący poetycką młodzież
z całego Dolnego Śląska, który ukazał się pod tytułem Imiona
istnienia. Można by wskazać na jeszcze inne antologijne próby
dotyczące poezji i prozy, jednak żadna z nich nie osiągnęła poziomu Rozkładu jazdy. I nie chodzi o wybitną jakość tekstów,
lecz o sposób prezentacji. Przez sześćdziesiąt kilka powojennych lat nikomu nie przyszło do głowy, by połączyć w jednej
książce wypowiedzi artystyczne z wypowiedziami dyskursywnymi. Stąd niezwykła grubość Rozkładu jazdy, który byłby co

najmniej o połowę szczuplejszy, koncentrując się tylko na tekstach literackich. To trzeba wyraźnie podkreślić: wyjątkowość
tej pozycji zasadza się na fakcie, że łączy w sobie dwie intencje, mianowicie literacką i krytycznoliteracką. Jest to antologia poetycka, prozatorska i krytycznoliteracka w jednym.
We wszystkich do tej pory wydawanych antologiach wrocławskich czy dolnośląskich występowały jedynie teksty literackie,
tutaj mamy coś więcej – wierszom i fragmentom prozy towarzyszą szkice, recenzje, felietony i noty. Samoopisujący się,
skończony świat…
Niedemonizujący jednak literatury najnowszej, nieprzywiązujący przesadnej wagi do 1989 roku i jego rzekomej cezury. Sam tytuł wskazuje na kontynuację, osadzenie w tradycji.
Co ciekawe, młodzi na patrona i mistrza wybrali Tymoteusza
Karpowicza. To od jego utworu zaczyna się prezentacja. Wiersz
Rozkład jazdy użyczył również tytułu dla całego przedsięwzięcia, określając zamierzenia redaktorów, w których imieniu
przemówił Grzegorz Czekański: „Tytuł, który zapowiada utwór
o harmonogramie odjazdów i przyjazdów środków komunikacji publicznej, staje się od pierwszych słów czymś zupełnie innym – sfingowaną zapowiedzią wiersza o rozkładzie pewnego
zjawiska na czynniki pierwsze. W tym sensie rozkład jest raczej rozbiorem niż rozpadem – zakłada prędzej próbę analizy
niż opis procesu obumierania. Nam takie założenie odpowiada – patrzymy na Dolny Śląsk jako strukturę żywych aktywności, a nie muzealnych eksponatów za śmieszną szybką z napisem: NIE DOTYKAĆ. Dolnośląskość to nie przestrzeń muzealna,
chcemy tego zjawiska dotknąć, poczuć, wdać się z nim w pogawędkę. Uaktywnić”1.
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Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku, red.
J. Bierut, W. Browarny, G. Czekański, Wrocław 2012, s. 19.
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Właśnie „dolnośląskości” przygląda się w swojej wypowiedzi wstępnej Jacek Bierut. Nurtuje go pytanie dotyczące regionalizmu w ogóle, na ile w naszych warunkach (na tzw. „ziemiach odzyskanych”) jest produktem animatorów kultury,
a na ile autentyczną wartością duchową eksplikowaną przez
teksty autorów zaproszonych do antologii. „I nawet jeśli po
lekturze ani odrobinę nie zbliżysz się, Czytelniku, do zrozumienia pojęcia dolnośląskości, to zapewne uda Ci się ten fenomen choć trochę lepiej poczuć. Bo jest to dość dziwaczny twór
mentalny, trudny do zracjonalizowania, dokarmiany nie tylko
polityką lokalnych władz, ale także naturalnymi, spontanicznymi emocjami ludzi, którzy potrzebują i poszukują naprawdę swojej, tutejszej, śląskiej tożsamości (a może szląskiej, bo
to część Śląska, która nie przestała być Schlesien)”2. Omawiana
antologia nie sili się na kreację nieistniejącego bytu kulturowego. Po lekturze wierszy, prozy i krytycznoliterackiej otoczki dochodzi się do wniosku, że dolnośląska literatura na ogół
niczym nie różni się od ogólnopolskiej. Dla mnie najciekawsze jest jak zawsze dzielenie włosa na czworo, nieufny ogląd
tego „na ogół”, czyli wyjątków potwierdzających regułę. Bo jakaś część tekstów zdaje sprawę z istnienia w lokalnych – czy
to przestrzennych, czy historycznych – ramach, ich bohaterowie żyją tu i teraz, kręcąc się po uliczkach dolnośląskich miasteczek. Czy coś z tego wynika? Jakaś szczególna nowość bądź
odmienność? Rośnie świadomość miejsca, poczucie przywiązania do ziemi nie tak dawno niemieckiej, buduje się z wolna
tożsamość miejsca i przestrzeni. Nie wiem, czy u czytelników,
u niektórych z tych pisarzy na pewno. Według mnie, obok procesu estetycznego zachodzi proces społeczno-kulturowy; te
utwory wypełniają lukę, nawet bez jakiejś szczególnej świadomości czy poczucia misji.
Hierarchia wartości tych dzieł tworzy się obok kwalifikacji
regionalnej; aluzje tożsamościowe nie są w tym sensie gwarancją sukcesu. Z czterech najwybitniejszych, zdaniem redaktorów, pisarzy tej ziemi, w zasadzie tylko u Olgi Tokarczuk i Marka Krajewskiego znaleźć możemy demonstracyjnie świadome
gesty osadzania świata przedstawionego w realiach dolnośląskich czy wrocławskich. Michała Witkowskiego dotyczy to
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Ibidem, s. 18.

w mniejszym stopniu, zaś Zbigniew Kruszyński, osiedliwszy
się w Laskach pod Złotym Stokiem, znalazł się w tej antologii
na zasadzie adresu wpisanego do dowodu osobistego. Oto eksportowy towar literatury dolnośląskiej. Redaktorzy określili ich
mianem „śląskiego kwartetu”. Dlaczego do tej czołówki nie zaliczyli Joanny Bator, Agnieszki Wolny-Hamkało, Krzysztofa Śliwki
czy Jacka Bieruta? To prawdopodobnie kwestia liczby nominacji
do nagród i ilości nagród otrzymanych. Ogólnopolskie uznanie,
a nie rodzaj regionalnego zaangażowania, wyłoniło czołówkę.
Cenne i inspirujące są wstępne eseje rozpoznające wartość
i charakter prozy, poezji i dramatu tworzonych w naszym regionie po 1989 roku. Wojciech Browarny w szkicu Nie tylko Breslau. O współczesnej prozie z Dolnego Śląska (1989–2010) stara się oddać sprawiedliwość dużej grupie autorów. O każdym,
kto w omawianym okresie zaznaczył swoją obecność w prozie,
ma coś do powiedzenia. Inaczej postępuje Paweł Mackiewicz
w eseju Piosenka o moim Wrocławiu. Poezja na Dolnym Śląsku w latach 1989–2009, koncentrując się na wybranych autorach. Mackiewicz rodzajem komentarza i samym wyborem
namaszcza określonych autorów na wybrańców historii literatury. Jak więc wygląda ten pierwszy przyczółek, kto zdaniem badacza przetrwa? Biorąc pod uwagę to, o kim w szkicu mówi się najwięcej, są to: Krzysztof Śliwka, Dariusz Suska,
Tomasz Majeran, Jacek Bierut, Piotr Czerniawski, Julia Szychowiak. Brakuje mi tu kilku nazwisk, a przede wszystkim postaci i wierszy Radosława Wiśniewskiego konsekwentnie budujących współczesną mitologię dolnośląską. Jeszcze inaczej
wygląda stan posiadania dolnośląskiego teatru i dramaturgii
w wydaniu Magdaleny Gołaczyńskiej, która wychodzi poza
opis tekstów, autorów i nurtów, dotykając mocno tego, co
tworzy się na gorąco w formie nigdzie niedrukowanych scenariuszy. Jej narracja wskazuje na rozsiane inicjatywy i projekty
rozpisujące „dolnośląskość” na autentyczne głosy, eksplorujące ducha miejsca. „Istotną rolę w kształtowaniu dramaturgicznych sensów pełni nie tylko słowo, ale także przestrzeń, w której jest wypowiadane, przy czym reżyserzy wykorzystują tzw.
przestrzenie znalezione o pierwotnie innych niż teatralne funkcjach – dworce, pociągi, stare kina, synagogę itd. Podobnie
jak w okresie kontrkultury dramaty i scenariusze nie powstają
tylko przy przysłowiowych biurkach pisarzy, ale blisko sceny,

na teatralnych deskach, niekiedy na ulicach, w knajpach i podczas trudnych rozmów ze świadkami historii”3.
Trzonem książki wydaje się część zatytułowana Od A-mejko do Z-awady, którą nazwałem na własny użytek „literackim
czyśćcem”. Chodzi o autorów, którzy nie dostąpili zaszczytu tworzenia czołówki, nie załapali się do „kwartetu”, a z drugiej strony już wyszli z anonimatu, obdarzonego jeno lichą
wzmianką w innych częściach zbioru. Wejścia do „czyśćca”
strzeże Lidia Amejko, zaś ostatnie drzwi zamyka Filip Zawada.
Myślę, że należy wymienić wszystkich autorów tej części. Być
może przyszłość dolnośląskiej literatury do nich należy: Amejko, Bator, Bierut, Borowski, Brasse, Budrewicz, Czerniawski,
Góra, Grabkowski, Hamkało, Hrynacz, Inglot, Jurczak, Klimko-Dobrzniecki, Kłos, Kurek, Łukosz, Majeran, Makowski, Maliszewski, Mirahina, Myszkiewicz, Nowakowska, Piotrowicz,
Podczaszy, Poprawa, Sadulski, Sarzyński, M. Sośnicki, J. Szychowiak, M. Szychowiak, Śliwka, Tryzna, P. Witkowski, Wolny-Hamkało, Zając, Zawada. I tu mogą pojawić się następne
znaki zapytania. Na tej szerokiej liście jest na przykład Mikołaj
Sarzyński, zapomniany autor przeciętnego tomiku sprzed 14
lat, a nie ma Grzegorza Tomickiego, bardzo aktywnego krytyka i poety z Legnicy, autora kilku świetnie przyjętych książek.
Zastanawiam się, czy to przypadkowa niekonsekwencja, czy
symptom większej niespójności, skłaniający do mniemania,
że nie do końca panowano nad chaotycznie rozszerzającym się
materiałem. Chciano ogarnąć, lecz nie domknięto?
Zastanawiać mogą też porządki przyjęte w „czyśćcu”. Okazuje się, że i tam są równi i równiejsi. Niektórzy godni zaledwie jednego szkicu interpretacyjnego, inni (szykowani chyba
do desantu na następny „kwartet” lub „kwintet”) zaszczyceni
szerszą interpretacją w postaci dwóch omówień, a tacy młodzi
poeci, jak Przemysław Witkowski i Kamil Zając, świecą nagimi wierszykami w ogóle bez żadnego komentarza. To wszystko woła o większą konsekwencję. Co w tym samym stopniu

odnosi się do części zatytułowanej Połączenia lokalne. Nad antologią pracowano ponad 2 lata, było więc dość czasu, by dotrzeć do wszystkich ośrodków literackich i określić charakter
zachodzących w nich po 1989 roku przemian. Wojciech Browarny wyraźnie pisze we wstępie, że „Namysłów, Brzeg, Grodków i Nysa są miastami dolnośląskimi”4. Jakoś zupełnie o tym
zapomniano, opisując życie literackie regionu. Nie ma też Oławy, Kamiennej Góry, Boguszowa-Gorc, Oleśnicy, Bolesławca
i kilku innych zacnych dolnośląskich grodów. W czym one gorsze od wnikliwie opisanych Jeleniej Góry, Wołowa, Kłodzka,
Świdnicy, Strzelina czy Nowej Rudy?
Żółtą księgę podręczną – tak ją nazywam, polecając na zajęciach studentom – kończy dział dotyczący czasopism. Nie
tak znów wiele rozsławiło po 1989 roku bujne życie literackie
Wrocławia i regionu. W pamięci następnego pokolenia pozostały nieliczne. O tych innych inicjatywach czasopiśmienniczych wspomina się w Połączeniach lokalnych. Na przykład
o świdnickiej „Arytmii” czy „Stronicy Śnieżnickiej” ze Stronia
Śląskiego. Ano właśnie – następne pokolenie i jego pamięć…
To, co tu najważniejsze, mimo drobnych niedoskonałości, wiąże się z mijającym czasem i jego strażnikami, następnym pokoleniem twórców, krytyków i czytelników. Jak oni czytają to,
co minęło, jak widzą 25 lat z życia i twórczości nieco starszych
uczestników historycznoliterackiego procesu? Zaangażowanie studentów i doktorantów, młodych krytyków z różnych
szkół metodologicznych zaowocowało czymś świeżym i wiarygodnym. Ufa się ich surowej narracji. Powstał dokument nieodzowny w pracy ze studentami zgłębiającymi niuanse „dolnośląskości”, lecz mamy również do czynienia z czytelniczo
atrakcyjną, żywą i barwną „księgą przemian”. Coś się tu miało
po latach podsumować, czyli zamknąć. Drzwi okazały się obrotowe – zamykając, otwierają na następne odczytania, poprawki i nieustające dopowiedzenia. Nie każdy literacki region
w kraju ma tego typu świadomość. I to zapisaną w Księdze.

>

>

3

Ibidem, s. 61.

4

Ibidem, s. 24.
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PREZYDENT LECH KACZYŃSKI:
„PRZEMYSŁ POGARDY” – „MOWA NIENAWIŚCI” – NEOSOFISTYKA
Krzysztof Obremski

Twierdzimy, że jedynie od opinii zależy, co uznaje się za szlachetne, a co
za haniebne.
Protagoras1
Krótko mówiąc, propagandą jest to, co nam służy, agitacją to, co nam
szkodzi.
Urząd Prasy III Rzeszy2

Bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy (wymieniam ich w kolejności narodzin) z pewnością mogą być postrzegani jako sporne postacie polskiej sceny politycznej. Po wyborach 4 czerwca
1989 r. to oni wpadli na to, aby stronnictwa sojusznicze PZPR
(czyli ZSL i SD) utworzyły koalicję z OKP. Ich pomysł niejako siłą
politycznej rzeczy przeciwnie oceniały dwie główne ówczesne
siły sejmowe: przewodnia siła PRL starała się zachować twarz
i tłumiła krytyczne oceny tak jej (zdawałoby się wiecznych)
stronnictw sojuszniczych, jak też autorów nowego układu sił
w Sejmie. Nie tak długo potem to bracia Kaczyńscy namówili Lecha Wałęsę do wywołania „wojny na górze”. Znamienna
jest przemiana postawy dziś już tylko historycznego przywódcy „Solidarności”: ówczesny prezydent podjął inicjatywę jego,
wtedy może nawet najbliższych, współpracowników (ostatecznie wszyscy byli tylko „zderzakami”), natomiast jako były
prezydent przyznaje, że dał się do tego namówić, co było jego
błędem.
Chociaż dzień katastrofy smoleńskiej stał się końcem żywotów równoległych obydwu polityków jeszcze jako dzieci znanych Polakom z filmowego ekranu, to wciąż pozostają
przedmiotem skrajnie przeciwnych ocen. Jarosław może być

>

1

Cyt. za: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, oprac. J. Legowicz, Warszawa 1968, s. 115.
> 2 Słowa dyrektywy językowej Urzędu Prasy III Rzeszy z 1937 r. cyt. za:
J. Puzynina, O manipulacji językowej (na materiale z lat 1980–1981), [w:] J.
Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 184.

postrzegany jako „hodowca zwierząt futerkowych” (Władysław Bartoszewski) bądź jako mąż opatrznościowy („Jarosław,
Polskę zbaw!” – według tłumu zgromadzonego na Krakowskim Przedmieściu). Jakby niezależnie od tego, co braci łączy
czy też przeciwstawia, można traktować ich jako materię unaoczniającą względność ocen i argumentacji je kształtujących.
Po 10 kwietnia 2010 r. niepodobna wyraźnie rozdzielić autokreacji wizerunku politycznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego3 od autokreacji wizerunków jego zwolenników (oraz
siłą sprzężenia zwrotnego: także jego przeciwników – wszak
to przeciwieństwa znacząco kształtują tożsamości aktorów
sceny politycznej). Wizerunek ten charakteryzuje coś wyjątkowego, o czym autor Antykaczyzmu pisze tymi słowami: „Nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, w tym do Jarosława i Lecha
Kaczyńskich, przekroczyła wszystko, z czym mieliśmy do czynienia w dziedzinie politycznych zachowań i emocji”4. Faktycznie, te pozostają porównywalne jedynie z tymi, jakie w pierwszym okresie prezydentury wywoływał prezydent Bronisław
Komorowski.
Nawet abstrahując od więzi tak szczególnych, jak te łączące braci bliźniaków, trudno nie przyznać, że jeśli jakaś trumna choćby w ograniczonym zakresie rządzi Polską, to już nie
Piłsudskiego czy Dmowskiego, lecz właśnie Lecha Kaczyńskiego. Co najwyżej można spierać się o to, ile jest tych trumien
Prezydenta, skoro najmocniej oddani mu ludzie „[w]spólnie
szlochali przy trumnie, ale potem się pokłócili, a teraz [tj. już

> 3 Szerzej: K. Obremski, Autodestrukcja wizerunku polityka: prezydent
Lech Kaczyński, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 34,
s. 72–102. O komponentach wizerunku lidera politycznego: M. Cichosz,
(Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów w III RP, Toruń
2004, s. 60–74.
> 4 R. Legutko, Antykaczyzm, Kraków 2013, s. 5.
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jesienią 2010 r.] nastał czas dzielenia się spadkiem. Planowany monument rozpada się na coraz więcej coraz mniejszych
pomniczków”5. Jednak ponad tymi podziałami wśród spadkobierców Prezydenta niejako siłą rzeczy przeważa wspólne
im przekonanie, że niezmiennie godzien on jest najwyższego szacunku, w rozmaitych proporcjach kształtowanego walorami osobistymi (rodzinnymi, towarzyskimi), politycznymi
oraz społecznymi ideami („Polska solidarna”), sukcesami prezydentury (Gruzja), tragiczną śmiercią (w podróży do miejsca
tak symbolicznego, jak Katyń). Inaczej rzecz się ma z pamięcią
po Lechu Kaczyńskim wśród jego przeciwników politycznych.
Np. przez nich przemówienie przygotowane na rocznicową
uroczystość w Katyniu może być interpretowane jako zamierzony początek kampanii prezydenckiej i takie instrumentalne
wykorzystanie radzieckiej zbrodni może jawić się nie jako koniec patriotycznego żywota zasłużenie zwieńczonego pochowaniem na Wawelu, lecz jako politykierstwo. O ile po śmierci
Jana Pawła II doprawdy nieliczni Polacy nosili koszulki z napisem „Nie płakałem po Papieżu”, to makabryczne żarty z najszczytniejszego miejsca pochowania miały z pewnością szerszy społeczny zasięg.
Dla Polaków oddanych Lechowi Kaczyńskiemu „porządek
powinności” szacunku także po 10 kwietnia 2010 r. niejako
zderza się z przeciwnym mu „porządkiem realności” pogardy antykaczystów. Tak za życia, jak też po tragicznej śmierci Lech Kaczyński pozostaje tym prezydentem III RP, z którym
jako przedmiotem (z pewnością różnej klasy) żartów nie może
równać się nawet Bronisław „wpadka” Komorowski. Toteż niejako siłą politycznej rzeczy wiosną 2013 r. w księgarniach
pojawiła się książka Sławomira Kmiecika Przemysł pogardy
(Wydawnictwo Prohibita). Podtytuł: Niszczenie wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2005–2010 oraz po jego
śmierci. Słowa „przemysł pogardy”6 charakteryzuje wyrazista

>

5

M. Majewski, P. Reszka, Dziewięć pomników prezydenta, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 48, s. 12–13. Owe budowane przez polityków pomniki
to: Prometeusz na rurze z gazem; Starszy pan z Muzeum [Powstania Warszawskiego]; Z psem u boku; Europejczyk na salonie; Z kodeksem [karnym]
w dłoni; Prezydent pogodny; Z teczkami agentów; Odlany z brązu; Statua
niepodobnego bliźniaka.
> 6 „Problem w tym, że ośmieszanie go [Lecha Kaczyńskiego] jako «kurdupla», «kartofla», «alkoholika», «chama», «durnia», czy «homofoba»,
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emocjonalność7: nie dość, że „pogarda” sama w sobie jest
czymś etycznie nagannym, to jeszcze jej „przemysłowa” skala
rodzi współczucie dla pogardzanego i krytyczną ocenę pogardzających (w swojej przemysłowej liczebności monstrualnych,
a zarazem haniebnie sprzymierzonych przeciwko pojedynczej
osobie).
Najogólniejsza funkcja polityczna książki Sławomira Kmiecika została wyeksponowana na czwartej stronie okładki:
Nie atakowaliśmy Lecha Kaczyńskiego – piekli się polityk. Nie walczyliśmy z Lechem Kaczyńskim – zaperza się
dziennikarz. Nie uchybialiśmy Lechowi Kaczyńskiemu –
wzrusza ramionami „autorytet”. Nie znieważaliśmy Lecha
Kaczyńskiego – gorączkuje się artysta. Chór takich głosów
odzywa się za każdym razem, gdy pada oskarżenie, że prezydent Lech Kaczyński był z rozmysłem niszczony za pomocą drwin i szyderstw, gdy wspomina się o „przemyśle pogardy” wobec niego. Cóż, skoro tak, to… zajrzyjmy do tej
książki. Jest ona dowodem w sprawie – pierwszym i jak do
tej pory jedynym tak obszernym i ściśle udokumentowanym potwierdzeniem istnienia w III RP „przemysłu pogardy”. […] Na jej stronach można prześledzić, jak w mediach
i kręgach „autorytetów” atakowano drwiną i obelgą prezydenta Kaczyńskiego. Ściśle według zamysłu pewnego posła
z Biłgoraja.
W zacytowanym fragmencie cudzysłów unaocznia swą
dwojaką funkcję interpunkcyjną: 1. z pewnością jako znak
wydzielający słowa nim opatrzone staje się sygnałem ironii
przerodziło się w polityczno-medialne zjawisko, które publicysta Piotr Zaremba nazwał «przemysłem pogardy». […] w latach 2005–2010, a właściwie już od roku 2002, kiedy to Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy, «zabijanie śmiechem» tego polityka było w Polsce publiczną praktyką”. S. Kmiecik, Przemysł pogardy. Niszczenie wizerunku prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w latach 2005–2010 oraz po jego śmierci, Warszawa 2013,
s. 34–35.
> 7 O problematyce splecionej w triadzie emocje – sentymenty – uczucia: J. Wasilewski, A. Skibiński, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji
w komunikacji publicznej, Warszawa 2008, s. 194–195. W kontekście sporu o Lecha Kaczyńskiego istotny wydaje się ten passus: „Być może słowa,
jak twierdzi Richard Schwerder, za pomocą których opisujemy stany emocjonalne, stanowią jedynie schematy interpretacyjne, nadające uczuciom
kształt. Używając etykiet, tworzymy komunikacyjną wspólnotę doświadczeń”. Ibidem, s. 194.

(„autorytet”8), 2. trudniej o analogiczną pewność związaną
z dosłownym bądź przenośnym znaczeniem słów „przemysł
pogardy” (z jednej strony medialne ataki na Lecha Kaczyńskiego zwolennikom PiS mogą jawić się jako mainstreamowe
przedsięwzięcie poniekąd aż instytucjonalne, a z drugiej strony przeciwnicy PiS mogą twierdzić, że „przemysłowego” statusu wypowiedzi polityków, dziennikarzy, internautów oraz
celebrytów niepodobna pogodzić z niejako przyrodzoną po
1989 r. polskim mediom wolnością polityczną – dlatego „zabijanie śmiechem” Lecha Kaczyńskiego było prowokowane przez
samego zabijanego, jednak nie inspirowane czy nawet sterowane przez jakikolwiek ośrodek mediokratycznej władzy).
Jak wymowa zacytowanych wyżej słów Sławomira Kmiecika zapewne pozostaje emocjonalnie jednoznaczna (współczucie dla pogardzanego determinuje realność „przemysłu” oraz
iluzoryczność „autorytetów”), tak też gra cudzysłowami stwarza (przynajmniej teoretycznie) możliwość, aby odwrócić ich
funkcje, w następstwie czego „autorytety” staną się kimś faktycznie w polskim społeczeństwie poważanym, zaś „przemysł
pogardy” jedynie chwytem propagandowym, który (mocą relacji sprzężenia zwrotnego – analogicznie jak to rzecz się ma
z najprostszą dziecięcą huśtawką) swą ‘niskością’ kształtuje czy
też raczej ma kształtować ‘wysokość’ pogardzanego. W politycznie podzielonej społeczności czytelników Przemysłu pogardy to jedynie biegunowo przeciwne oceny prezydentury Lecha
Kaczyńskiego rozstrzygają o tym, jakie są statusy „przemysłu
pogardy” oraz „autorytetów” (iluzoryczne czy faktyczne).
W liczącej ponad trzysta stron książce Sławomira Kmiecika znajdziemy dziesiątki przykładów owej tytułowej emocji. Mniejsza nawet o to, że poprzestano na słowach i dlatego
(tj. z powodu braku ilustracji) przedstawienia naoczne Lecha
Kaczyńskiego (pochodzące z fotografii, rysunków, telewizji,
Internetu, reklam, scen estradowych oraz kabaretowych) czytelnik Przemysłu pogardy musi sobie odtwarzać lub tworzyć
tylko inspirowany słowami opisów (jedyne zdjęcie Lecha Kaczyńskiego znajduje się na pierwszej stronie okładki). Tym samym produkcja „przemysłu pogardy” retorycznie została osłabiona czy wręcz wykastrowana – szyderstwa słowami swą

>

8

Por. hasło „Autorytet” [w:] J.M. Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Warszawa 1987, s. 2–22.

siłą rażenia nie mogą równać się z szyderstwami obrazami.
Już w XIII stuleciu Wilhelm Durandus, co prawda w kontekście
sztuki sakralnej, twierdził: „Pictura plus videtur movere animum quam sciptura”9, podobnie przyjmuje współczesna teoria retoryczna10.
Dla książki, opatrzonej tytułem Przemysł pogardy, kluczowe
są słowa tego akapitu:
Ta książka nie jest jednak imiennym oskarżeniem kogokolwiek. Nie piętnuje, nie ocenia, nie broni i nie pochwala. To jedynie zbiór faktów – nazwisk, cytatów, dat, zdarzeń i rozmaitych żartów – które pokazują, jakie znaczenie
w politycznej walce z Lechem Kaczyńskim miały kpiny
i w jaki sposób satyrą posługiwali się oponenci prezydenta. Zatem praca ta rejestruje, dokumentuje i przypomina,
ale nie osądza, czyj śmiech był „dobry” i wdzięcznie bawił,
a czyj był „zły” i metodycznie „zabijał”. To najlepiej ocenią
sami czytelnicy11.
Owe słowa są kluczowe nie dlatego bynajmniej, że znajdziemy w nich wyjaśnienie autorskiej intencji. Ich znaczenie
wiąże się z czymś innym, mianowicie są przesłanką, która prowadzi do odpowiedzi na pytanie o to, kto jest głównym adresatem książki – jakie jest jej retoryczne audytorium. Kogo,
do czego i w jaki sposób przekonuje? Otóż analogicznie jak to
było w dawnych polemikach wyznaniowych12, tak też w sporze o Lecha Kaczyńskiego dialog politycznych przeciwników
na ogół pozostaje współtworzony jedynie przez sekwencje

>

9

„Malowidło silniej bowiem, jak się zdaje, porusza umysł niż pismo.
Stawia ono wydarzenia przed oczy, podczas gdy pismo przypomina je pamięci jakby przez słuch, który mniej silnie porusza umysł”. Wilhelmus Durandus, Rationale divinorum officiorum. Cyt. za: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, wybór, oprac. J. Białostocki. Warszawa
1988, s. 240.
> 10 Por. M. Rusinek, Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, Gdańsk 2012, s. 51–72.
> 11 S. Kmiecik, op. cit., s. 35–36.
> 12 Janusz Tazbir poświęconą dialogowi między wyznaniami chrześcijańskimi książeczkę opatrzył wymownym tytułem: Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie. Tamże przeczytamy: „żadna z dysputacji wyznaniowych,
jakie odbyły się w Europie XVI–XVII wieku, nie pociągnęła za sobą zmiany
poglądów religijnych choćby u jednego z uczestników tych spotkań. Ksiądz
Bronisław Natoński słusznie przypomina, że nie to zresztą było ich celem,
«ale raczej dodanie odwagi i pewności ludziom swego obozu»”. J. Tazbir,
Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie, Warszawa 2004, s. 90–91.
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monologów. To znaczy: Przemysł pogardy prymarnie jest monologiem wewnątrz PiS, ponieważ unaocznia, jak ogromna
krzywda została wyrządzona Lechowi Kaczyńskiemu przez
szyderców. Dialogiem z nimi może być tylko sekundarnie:
jedni bezpośrednio po 10 kwietnia 2010 r. wyrazili żal i przeprosili (przykładem satyryk Szczepan Sadurski), a więc tylko
mogą utwierdzić się w zasadności swoich wyrzutów sumienia; drudzy trwają w swoich dyskwalifikujących Prezydenta
i prezydenturę ocenach; jeszcze inni uważają, że nie przekroczyli granicy między surowymi ocenami a szyderstwem i z nim
sprzężoną pogardą. Ten monologowy status książki Sławomira Kmiecika sprawia, że prymarne słowa pogardy (faktycznej
bądź jedynie przypisywanej krytykom Lecha Kaczyńskiego)
mogą mieć także wtórne znaczenia, które stają się wręcz zaprzeczeniem znaczeń prymarnych: w oczach zwolenników Lecha Kaczyńskiego tytułowy „przemysł pogardy” jako negatyw
wzmacnia pozytyw ‘przemysłu szacunku’ dla poniżanego Majestatu RP, zaś wroga Prezydentowi „mowa nienawiści” może
zabrzmieć niczym oburzający kontekst ‘mowy miłości’ Polaków wiernych swemu Prezydentowi. Te wtórne znaczenia,
przeciwne pierwotnym, kierują uwagę w stronę neosofistyki.
1. „Przemysł pogardy” – ‘przemysłem szacunku’
Może nawet niepodobna powiedzieć, ile w żałobie po 10
kwietnia 2010 r. było żalu po Lechu Kaczyńskim, ile zaś po
Prezydencie RP? Innymi słowy: w jakim zakresie żałoba Polaków była kształtowana ich utożsamianiem się z państwem III
RP i tym samym również z jej Prezydentem? Oddzielenie tego,
co w narodowej żałobie było jedynie ludzkie, od tego, co patriotyczne, wydaje się zadaniem niewykonalnym (co pośrednio tylko unaoczni porównanie dwóch, można powiedzieć:
okolicznościowych, numerów czasopism13). Problem poznawczy nie na tym polega bynajmniej, że trudno policzyć jednych
i drugich Polaków (ilu rozpaczało po ‘Osobie’? ilu po ‘Prezydencie’?), lecz zawiera się w tym, że w wielu żałoba oraz makabryczne żarty paradoksalnie splatały się.
Zarazem najogólniej można powiedzieć, że analogicznie
jak śmierć w Smoleńsku złagodziła krytycyzm przeciwników
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13

„Fronda” 2010, nr 55; „Żałoba. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Seria Publicystyczna” [2010], nr 4.
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politycznych Lecha Kaczyńskiego, tak też powiększyła oddanie
zwolenników – przykładem skrajnym może być ta postać z filmu
Solidarni 2010, która strzały w Gruzji14 rozpoznała jako „ostrzał
moździerzowy”. Jakież przeciwieństwo między owym wszak artyleryjskim ostrzałem a „ślepym snajperem” z wypowiedzi ówczesnego marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego15.
Znamienna jest okładka Przemysłu pogardy: na położonych
na sobie kilku polskich tygodnikach oraz gazetach leży „Polityka”, na jej okładce umieszczono zdjęcie naburmuszonego Lecha Kaczyńskiego, opatrzone słowami „Prezydent jest zły. […]
Nastroje głowy państwa stały się poważnym problemem politycznym”, zaś w czoło Prezydenta zostało wbitych sześć dużych
szpilek (zważywszy ich wielkość: szpil?), trzy jeszcze leżą –
czekają na wbicie. Jakiż mechanizm perswazyjny stwarza taka
okładka książki? Nie tyle odpowiedź, ile przesłanka ku niej kierująca zawiera się w klasycznej teorii retorycznej, konkretniej
w tym jej punkcie, jakim jest samoponiżenie mówcy16. Najogólniej: im głębiej mówca siebie poniżał (np. odmawiając sobie daru wymowy), tym wyżej (niejako automatycznie) wynosił postać przez siebie chwaloną. Owa afektowana skromność
(dla chwytu retorycznego mało ważne: skromność prawdziwa
czy fałszywa) siłą swego zniżania mówcy stawała się (niczym
przeciwwaga) siłą wywyższania tego, kto jest chwalony. Podobnie rzecz się ma z Lechem Kaczyńskim: im gorzej jest postrzegany przez przeciwników politycznych, tym lepiej dla niego i jego zwolenników. Siłą sprzężenia zwrotnego pogarda
„obcych” jako przeciwieństwo czy też przeciwwaga determinuje przynajmniej wprost proporcjonalny szacunek „swoich”.
Zarazem ogrom krzywd wyrządzonych przez „obcych” powinien być zadośćuczyniony przez „swoich”. Tak więc szacunek
dla Prezydenta poniekąd zostaje podwojony: skoro „obcy” nie
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Por. W. Jabłoński, Miejsce wojennego pseudowydarzenia w politycznej
retoryce na przykładzie konfliktu w Gruzji (sierpień 2008 roku), [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Sopot 2012,
s. 271–281.
> 15 „Jaka wizyta, taki zamach, bo z 30 metrów nie trafić w samochód,
to trzeba ślepego snajpera” – powiedział Bronisław Komorowski w radiowej Jedynce (jako myśliwy i były minister obrony narodowej wiedział, co
mówi). Te słowa z wywiadu radiowego (24.11.2008) nie zostały przytoczone przez autora Przemysłu pogardy.
> 16 E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł.,
oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 90.

wyrażają skruchy, wówczas elementarna sprawiedliwość nakazuje, aby ich niejako wyręczyć i zrekompensować mu to,
czym „oni” zawinili i co nie wywołuje w „nich” skruchy, chociaż
powinno. Na przemysłowy status pogardy „obcych” „swoi” nie
odpowiadają bynajmniej po prostu wprost proporcjonalnie:
ich cześć należna Prezydentowi co prawda pozostaje przynajmniej równa negatywnej emocji „obcych”, ale zarazem nie jest
przemysłowa, gdyż to nie media mainstreamowe ją wytwarzają, lecz dziennikarze zepchnięci na medialne pobocze, sami
siebie określający jako „niepokornych”. Właśnie jako przemysłowa – pogarda „obcych” jest nieludzka, szacunek „swoich” –
naturalny, kształtowany sercami i głowami (niezależnymi od
ogólnopolskiej kampanii poniżania Prezydenta przez media
zależne i zwiedzionych przez nie „obcych” Polaków).
Wśród wyróżnionych przez Pawła Nowaka strategii perswazyjnych w krajowych tekstach publicystycznych z pierwszej
połowy lat pięćdziesiątych znajdziemy między innymi „wywołanie aprobaty – identyfikacja przez treści negatywne”17.
Taż strategia kształtuje Przemysł pogardy: owe trzysta stron
zacytowanych wielorakich wypowiedzi, niczym wspólnym
mianownikiem połączonych tytułową emocją, ma unaocznić
ogrom krzywd wyrządzonych „naszemu” Prezydentowi. Wolni od negatywnych emocji „swoi” cześć dla niego wzmacniają
siłą jego poniżania przez „obcych”. Etyczna i estetyczna „obca”
brzydota nie tyle powołuje do życia, ile potęguje „nasze” piękno. Takoż etyczne i estetyczne. Przynajmniej jednostkowo analogicznie jak „gwałt niech się gwałtem odciska”, tak pogarda
może zrodzić pogardę: „Wyśmiewajcie i drwijcie. Bądźcie sobą.
Gardzę wami. Jestem dumny, że go znałem” (Zdzisław Krasnodębski18).
2. „Mowa nienawiści” – mową miłości’
Jak będzie tutaj rozumiana „mowa nienawiści”? Za Sergiuszem Kowalskim, Magdaleną Tulli oraz Ireneuszem Krzemińskim: to mowa adresowana do zbiorowości i ją opisująca
(a nie osoby); mowa skierowana przeciwko takim zbiorowościom czy grupom, do których przynależności się nie wybiera;
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P. Nowak, „Swoi” i „obcy” w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin 2002, s. 44–48.
> 18 S. Kmiecik, op. cit., s. 40.

mowa ta wytwarza własną rzeczywistość, klasyfikującą cudzą
przynależność do naznaczanej zbiorowości/grupy bez względu na to, co mówią same zainteresowane osoby, zaliczane
do naznaczanych kategorii19. Jak „przemysł pogardy” ma się
do tak rozumianej „mowy nienawiści”? Główny problem wiąże się z tym, że Lech Kaczyński był indywidualną osobą, nie
zaś zbiorowością. Zarazem jakkolwiek nie ujmując mu statusu Osoby, niepodobna zaprzeczyć temu, że tak przez przeciwników, jak też przez zwolenników był on traktowany jako reprezentant pewnej zbiorowości politycznej, tj. PiS-u. Można
nawet powiedzieć, że dla apologetów Prezydenta przynależność do tej partii była kwestią nie tyle jego osobistego wyboru, ile narodowego determinizmu, tj. tego, co przez Marka Suskiego zostało określone jako „genetyczny patriotyzm”. Ataki
na Prezydenta przynajmniej pośrednio były wymierzone również w jego partię (prezydenckie „Panie prezesie [PiS], melduję wykonanie zadania” unaocznia tak siłę rodzinnej więzi
z bliźniakiem, jak też jawnie partyjny status prezydentury),
zaś sam Lech Kaczyński świadomie i dobrowolnie stał się ważnym elementem przeciwstawienia „Polski solidarnej” i „Polski
liberalnej”. Uosobienie patriotycznej tradycji – tak sam siebie
postrzegał i był postrzegany przez zwolenników. Według nich
„przemysł pogardy” wytworzył swą mediokratyczną pararzeczywistość20. Mowa nienawiści (przyjmuje Ireneusz Krzemiński) funkcjonuje w świecie wyobrażonym, sama wyznacza
swoje cele, zaś atakowanych nie pyta się o to, kim i jacy są –
tak właśnie w przekonaniu zwolenników Lecha Kaczyńskiego
rzecz się miała: jako wytwór „przemysłu pogardy” pozostawał
postacią świata jedynie mediokratycznego, który stwarzał go
akurat takim, by bezlitośnie móc „zabić śmiechem”.
Za tym, aby „przemysł pogardy” oraz ‘przemysł szacunku’
postrzegać w kontekście „mowy nienawiści”, przemawia ta ich
cecha, jaką jest monologowy status21: polityczne walki „pisio-
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I. Krzemiński, Mowa nienawiści – mowa o gejach i lesbijkach w polskim dyskursie publicznym, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007, s. 135–136.
> 20 Por. A. Awdiejew, Konstruowanie trzeciej rzeczywistości, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, op. cit., s. 95–104.
> 21 „Wszelkie argumenty strony naznaczanej są niemożliwe do racjonalnego rozważenia z punktu widzenia stygmatyzujących i używających
mowy nienawiści. […] W najlepszym razie wszelkie kontr-argumenty
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rów” z „platformersami” wokół Prezydenta charakteryzowało
to, że wypowiedzi przeciwników jedynie pozornie miały coś
z dialogu polityków, w istocie zaś pozostawały sekwencjami
partyjnych monologów (zakończone niepowodzeniem rozmowy o utworzeniu koalicyjnego rządu PiS i PO w 2005 r. rozpoczęły kilkuletni okres dialogu głuchych). Stereotypy „pisiora”
i „platformersa” zaczęły stygmatyzować i dyskusje przemieniały się w pojedynki: kto kogo w co mocniej uderzy? Siła owych
wielorakich uderzeń była determinowana słabością uderzanych elementów wizerunku Prezydenta.
Przyjąwszy, że działalność „przemysłu pogardy” można
traktować jako antyprezydencką „mowę nienawiści”, staniemy przed kolejną kwestią: jak to możliwe, że wroga Lechowi
Kaczyńskiemu „mowa nienawiści” zaczyna brzmieć niczym
‘mowa miłości’ Polaków wiernych swemu Prezydentowi? Wyjaśnienie kryje się w tym kierunku działań interakcyjnych
(strategii komunikacyjnych), który został wywiedziony z ogólnej zasady kooperacji uczestników konwersacji (Paul Grice).
Mianowicie dążenie do solidarności uczuciowej mówiących
stanowi realizację interakcyjnych funkcji modalnych22. Co więcej: „manipulując emocjami, można te oceny [wzmocnione
albo poprzedzone wyrażoną emocją] uwiarygodnić, wzmocnić lub osłabić”23. W niby dialogowej sekwencji monologów
PiS i PO wokół prezydentury Lecha Kaczyńskiego o Grice’a kooperacji uczestników konwersacji niepodobna mówić. W stanie jawnego i fundamentalnego konfliktu politycznego obydwu partii skrajnie negatywne oceny oraz emocje „obcych”
za sprawą żywionej przez „swoich” solidarności uczuciowej
z „naszym” Prezydentem poniekąd apriorycznie były odrzucane. Niczym w fizyce: negatywna akcja „obcych” wrogów Lecha
Kaczyńskiego wywoływała pozytywną reakcję „swoich”. Tę spiralę partyjnych ataków przerwała smoleńska katastrofa. Do jej
stanowić mogą wyraz obrony siebie przeciwko oczywiście słusznym zarzutom! […] Gdyby możliwy był równoprawny dialog, wówczas oznaczałoby to przyjęcie założenia dyskursywności, a więc konieczności dopuszczenia przynajmniej niektórych argumentów ze strony przeciwnej. Tymczasem
mowa nienawiści nie daje szansy na równoważny dialog z osobami piętnowanymi”. I. Krzemiński, op. cit, s. 136–137.
> 22 G. Habrajska, Manipulacja za pomocą aktów emotywnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, op. cit., s. 115.
> 23 Ibidem, s. 116.
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dnia platformerska żółć mogła być odczuwana niczym miód
lany na pisiorskie serce. Miarą wielkości Prezydentury stawała się małość ataków. Pogarda czy nawet nienawiść „obcych”
wzmacniały szacunek oraz miłość „swoich”. Wrogi podmiot
„obcych” wypowiedzi rozstrzygał o tym, że te stawały się swoim przeciwieństwem: krytyka Prezydenta to jedynie atak polityczny – jako taki merytorycznie bezwartościowy, a zarazem
przecież nie bezzasadny, gdyż jego przyczyną są walory prezydentury (oczywiste nawet dla „obcych”, jednak przez nich
z premedytacją niewerbalizowane, aby nie zdradzać się przynajmniej z tym, co w PRL było określane jako „krytykanctwo”).
Tym samym w przestrzeni międzypartyjnej walki zaczynały
dominować emocje: poniekąd mechaniczną reakcją na pogardę staje się szacunek, odpowiedzią na „ich” nienawiść będzie
„nasza” miłość.
Jako najogólniejsze wyjaśnienie tajemnicy przemiany
„mowy nienawiści” w biegunowo przeciwną jej ‘mowę miłości’ należy przywołać twierdzenie antropologii kultury: „Emocje […] oślepiają jednostkę w takim stopniu, że nie może ona
dokonywać właściwych osądów, przez co zniekształcają percepcję i prowadzą do potencjalnych zakłóceń społecznych”24.
3. Neosofistyka
W tekście opatrzonym dostatecznie wymownym tytułem
Nauka klasycznych sofistów a społeczeństwo ponowoczesne
przeczytamy:
Powszechna retoryzacja naszej kultury jest faktem,
który bulwersuje opinię publiczną i niektórych publicystów nieustannie domagających się prawdy od polityków.
Tymczasem zależności społeczne w przestrzeni publicznej, a w szczególności w sferze relacji: politycy – media – opinia publiczna, nie są oparte na prawdzie, lecz
na wywieraniu wpływu przy pomocy zabiegów socjotechnicznych i postępowania instrumentalnego, z którym nie
może pogodzić się część opinii publicznej. Bardzo często
tę część reprezentują intelektualiści i publicyści posługujący się nadal platońskimi obiektywistycznymi kryteriami
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C.A. Lutz, Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa, przeł. J. Straczuk, [w:] Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk,
Warszawa 2012, s. 44.

w odniesieniu do interpretacji rzeczywistości polityczno-społecznej25.
Zakres owego postsofistycznego „wywierania wpływu przy
pomocy zabiegów socjotechnicznych i postępowania instrumentalnego” może być unaoczniony tym, co było jednym z najostrzejszych konfliktów między Prezydentem i Premierem:
sporem o obecność na szczycie w Brukseli. Mniejsza o ponadpartyjne oceny samych antagonistów (niczym w walkach bokserskich: remis ze wskazaniem na jednego lub drugiego), jak
też kwalifikację ich sporu (przepychanka? afera? groteska?),
ważniejsze bowiem będzie co innego: jeszcze przed awanturą o samolot firma GFK na zlecenie „Rzeczpospolitej” pięciuset
osobom zadała pytanie „Co sądzisz o sporze prezydenta i premiera w sprawie szczytu UE?” – zaledwie dziewięć procent respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem”26. Owe dziewięć
procent tych odpowiedzi unaocznia, jak w konflikcie zdawałoby się trudnym do bezdyskusyjnego rozstrzygnięcia dwie skonfliktowane partie (ponad podziałami politycznymi) i wielorakie
media (ponad podziałami na takie czy inne środki przekazu oraz
polskie czy też zagraniczne „grupy trzymające władzę”) wspólnie doprowadziły do tego, że ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków przyjmowało takie czy inne rozstrzygnięcie sporu (nawet
na podstawie Konstytucji III RP) właściwie nierozstrzygalnego.
Parafrazując propagandową formułę PZPR z okresu przed wprowadzeniem stanu wojennego (tj. Partia zwycięża siłą argumentów, nie argumentem siły), można powiedzieć: w ocenach tego
konfliktu Prezydenta i Premiera siłę konstytucyjnej argumentacji
(jeśli o takiej sile w ogóle można mówić?) zastąpiły siły partyjnych sympatii i antypatii.
To, jak ponowocześni uczniowie sofistów kształtują polską kulturę medialną, pośrednio może unaocznić już sam tytuł artykułu

>

zawartego w pracy zbiorowej Retoryka i etyka, który brzmi: Kiedy
kłamstwo uwiarygodnia, a prawda dyskredytuje. Mniejsza nawet
o Lecha Kaczyńskiego i jego niedyspozycję żołądkową (kłamstwo
podstępem27) czy zatajany feminizm Marii Kaczyńskiej28, istotne bowiem w owym artykule będzie twierdzenie: „Instrumentalizacja prawdy i kłamstwa oraz posługiwanie się prawdą jako
formą dyskredytacji nie jest żadnym novum […]”29. Jeśli prawda i kłamstwo mogą niejako zamieniać się miejscami oraz funkcjami, wówczas tym samym w dyskursie politycznym wokół Lecha Kaczyńskiego niejako sprzężone z tymiż „przemysł pogardy”
i ‘przemysł szacunku’ oraz „mowa nienawiści” i ‘mowa miłości’
mogą okazywać się czymś wymiennym, gdyż podporządkowanym tzw. moralności Kalego. Zgodnie z dwupartyjnym podziałem („kaczyści” kontra „antykaczyści”) pierwsi mogą twierdzić:
„my” reprezentujemy prawdę, „wy” – kłamstwo; „my” jesteśmy
jedynie krytyczni wobec Prezydenta Bronisława Komorowskiego,
„wy” – w nienawiści do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zniżyliście się do poziomu niedopuszczalnego w dyskursie publicznym;
„my” jeśli nawet was nie kochamy, to przynajmniej szanujemy –
„wy” nas nienawidzicie i nami pogardzacie.
Gdyby znacząco niższe natężenie politycznej walki PiS i PO
(a więc jeszcze sprzed fiaska rozmów na temat rządu PO–PiS)
pozwoliło obydwu partiom na prowadzenie dialogu (który
przynajmniej do wyborów lat 2014–2015 tymczasem wydaje
się już tylko czymś iluzorycznym), wówczas konstrukcja owej
jak dotąd jedynie fikcyjnej rozmowy w punkcie dotyczącym
Lecha Kaczyńskiego jako Prezydenta „przepuszczanego przez
filtr” politycznych emocji mogłaby znaleźć takie schematyczne przedstawienie:

25

C. Mielczarski, Nauka klasycznych sofistów a społeczeństwo ponowoczesne, [w:] Rhetorica regina artis scientiaeque, red. S. Górzyński, Warszawa
2011, s. 171. Por. C. Mielczarski, Sofiści kontra platonicy: polskie kontynuacje,
[w:] Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, T. Tabako, Warszawa 2010, s. 15–35; C. Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu politycznego, Warszawa 2010; P.H.
Lewiński, Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej,
Wrocław 2012.
> 26 M. Płachecki, „Panic disorder” jako forma uczestnictwa społecznego.
Media w Polsce: władza druga, trzecia i czwarta, [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, op. cit., s. 172.

PiS: „nasz Prezydent”

PO: „wasz Prezydent”

Wasz„przemysł pogardy” =>

<= nasza naturalna krytyka

Nasz ‘przemysł szacunku’ =>

<= wasza hagiografia

Wasza„mowa nienawiści” =>

<= nasza satyra polityczna

Nasza ‘mowa miłości’ =>

<= wasza ślepa miłość

„zabijany waszym śmiechem” => <= sam siebie ośmieszający
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K. Drogowska, J. Wasilewski, Kiedy kłamstwo uwiarygodnia, a prawda
dyskredytuje, [w:] Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009,
s. 103, por. s. 110–111.
> 28 Ibidem, s. 122–123.
> 29 Ibidem, s. 113.
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Jednak zarówno dziś (lato 2013) jedynie fikcyjny dialog
obydwu partii na temat prezydentury Lecha Kaczyńskiego,
jak też sekwencje realnych monologów (z biegiem czasu coraz rzadszych) nieco przypominają to, co można określić jako
polityczno-medialne perpetuum mobile. Jak długo katastrofa
w Smoleńsku będzie pozostawać materią argumentacji politycznej, tak zawsze (przynajmniej kontekstualnie) Prezydent
będzie kimś swoiście obecnym: jako sporna postać polskiej polityki może jawić się jako ktoś, kto swoim zwolennikom i przeciwnikom pozwala dojść do zgodnych twierdzeń tylko na poziomie zaledwie wręcz ogólnikowym, np. Prezydent był ważną
postacią życia politycznego III RP. Im konkretniejsza materia,
tym różnice będą stawać się wyrazistsze30.
Jeśli „[e]mocje wyrastają na glebie narracji dotyczącej audytorium i podlewane są plastycznością języka”, wówczas „[s]chemat
tej narracji jest najczęściej bardzo podobny”31. Po tych słowach
Jacek Wasilewski i Adam Skibiński zamieścili tabelę, którą można
wykorzystać w innym kontekście, to jest jako unaocznienie statusu Lecha Kaczyńskiego w narracji o Polsce32 po 10 kwietnia 2010 r.
Otóż schemat tej narracji można unaocznić tą tabelą:
PiS:
Niebezpieczeństwo:
Polska jako kondominium
Wybrańcy:
elektorat PiS
Proponowane działanie wygrywać kolejne wyjako jedyne wyjście:
bory
Dodatkowa stymulacja: udowodnić teorię zamachu w Smoleńsku

PO:
Polska jako IV RP
elektorat PO
wygrywać kolejne
wybory
odrzucić hipotezę zamachu w Smoleńsku

Politycznie przeciwstawienie kondominium i IV RP z pewnością jest fundamentalne (wszak usytuowane na najwyższym poziomie: niepodległość versus zależność), emocjonalne (patriotyzm i smoleński mesjanizm33 versus zaprzaństwo i oskarżanie
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Niepodobna kwestionować działalności opozycyjnej Lecha Kaczyńskiego (KOR, WZZ, Solidarność); dzięki swemu prawniczemu wykształceniu
(właśnie prawo pracy) dla robotników oraz niezależnego ruchu związkowego
z pewnością pozostawał kimś może nawet bezcennym – jednak już nawet początki współpracy między nim a Lechem Wałęsą charakteryzowało napięcie,
które z czasem przerodziło się w ostry konflikt także personalny.
> 31 J. Wasilewski, A. Skibiński, op. cit., s. 198.
> 32 Por. J. Wasilewski, Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa
2012, passim.
> 33 Por. K. Obremski, Trzy ułamki tradycji: polski mesjanizm 2010, [w:]
Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, red. P. Biliński, Kraków 2011, s. 77–98.
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Prezydenta o współodpowiedzialność za katastrofę34) oraz językowo plastyczne (uwiecznionego dziesiątkami zdjęć widoku szczątków roztrzaskanego samolotu chyba nawet niepodobna wyrzucić
z pamięci większości Polaków). Co więcej i co gorsza dla możliwości porozumienia się w sprawie oceny Prezydenta – mogłyby pojawić się nowe punkty sporne, np. takim dziś wciąż jeszcze jedynie
potencjalnym punktem zapalnym pozostaje sformułowanie odpowiedzi na pytanie o to, kto ma, a kto nie ma kindersztuby.
Kiedy w październiku 2008 r. przed brukselskim szczytem
UE Donald Tusk powiedział „nie potrzebuję pana prezydenta”, Lech Kaczyński wypowiedź tę skomentował słowami „No
cóż, brakuje mu kindersztuby”. Kiedy jednak w sierpniu tegoż
2008 r., po podpisaniu układu o tarczy antyrakietowej, Premier
przemówił do sekretarz stanu USA po angielsku, wówczas
na jego angielszczyznę Prezydent, stojąc przed kamerami oraz
mikrofonem, zareagował głośnym śmiechem (dla PiS) lub też
rechotem (dla PO). Tak argument braku kindersztuby okazuje
się (tymczasem tylko potencjalnie!) przechodni.
Co jednak gorsza dla Lecha Kaczyńskiego: kiedy magister historii został premierem, od razu zaczął uczyć się angielskiego – profesor prawa znajomość języków obcych do końca życia
zachował doprawdy umiarkowaną. Tak robotnicze podwórko Tuska (zostawszy premierem, intensywnie zaczął uczyć się angielskiego) unaoczniło swą wyższość nad ogrodami żoliborskiej inteligencji? Niekoniecznie. W gabinecie Prezesa Rady Ministrów
„[…] figurka prezydenta [Lecha Kaczyńskiego] na sznurku, wisząca nad biurkiem premiera [Donalda Tuska] i służąca do pstrykania w niego palcami, świadczyła o tym, że Kaczyński wciąż był
traktowany jako zagrożenie”35. Który wyraz lekceważenia mocniej obciąża czy nawet dyskwalifikuje polityka? Ten przed telewizyjnymi kamerami i w obecności sekretarz stanu USA czy
na oczach współpracowników? Sprzeczne odpowiedzi „pisiorów”
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Sporna pozostaje kwestia związana z pytaniem o to, czy na pilotów
tupolewa była wywierana taka czy inna presja, aby wylądowali w Smoleńsku wbrew warunkom pogodowym. Bezspornie samolot wystartował z poważnym opóźnieniem, ponieważ czekał na Prezydenta – ten w nocy zasiedział się i rano spał zbyt długo, aby samolot wystartował o zaplanowanej
godzinie. Bezdyskusyjne: Jak wystartował wcześniej i dlatego zdążył wylądować, zanim mgła zminimalizowała widoczność…
> 35 P. Zaremba, Wszystkie lęki Tuska, „Plus Minus. Tygodnik «Rzeczpospolitej»” 2012, nr 32, s. P4.

i „platformersów” pozostaną uwarunkowane argumentami jawiącymi się jako neosofistyczne. Można jednak o nich powiedzieć, że są jednak retoryczne, tzn. wolne od tego cienia, jakim
przez wieki sofistyka kładła się na sztuce przekonywania36. Wszak
sam Arystoteles najogólniej zarysował taki stan retorycznej rzeczy, jaki pozostaje u podstawy sporu wokół Lecha Kaczyńskiego:
Te same rzeczy wydają się przecież albo zupełnie innymi, albo innymi co do wielkości, temu, kto jest przyjaźnie
nastawiony, i temu, kto wrogo, rozgniewanemu i człowiekowi spokojnemu. Przyjaźnie nastawiony nie widzi w podsądnym żadnej winy albo tylko niewielką, zupełnie odwrotnie natomiast osądza go człowiek nienawistny37.
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„[…] do XIX wieku pojęcie sofistyki było otoczone złą sławą tak dalece,
że pomimo powolnego, ale systematycznego narastania od czasów renesansu relatywistyczno-utylitarnych elementów w naszej kulturze, rzadko powoływano się bezpośrednio na dziedzictwo sofistów. Tymczasem dzięki ich krytycznej i racjonalnej postawie powstały zalążki wielu podstawowych kierunków myślenia kształtujących europejską historię idei społecznych i politycznych w wielu epokach”. C. Mielczarski, Sofiści i polityka, op. cit., s. 7.
> 37 Arystoteles, Retoryka, [w:] Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł.,
wstęp, oprac. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 145–146 (1377 b 30).

Jak długo polityczna wrogość między PiS i PO będzie determinować ich relacje, tak długo partyjne argumenty w sporze
o Lecha Kaczyńskiego będą mocnej lub słabiej emocjonalne…
Abstract
Krzysztof Obremski, President Lech Kaczyński: “an industry of contempt” – “a hate speech” – neosophistry
A fictitious dialogue between Platforma Obywatelska (Civic Platform) and Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) on
Lech Kaczyński’s presidency, as well as the sequences of real
monologues (sparser with time) resemble something what
can be called a political and media perpetuum mobile. Its propeller are undoubtedly various sophistic strategies which enhance divisions and consolidate two ways of thinking and judging the activity of the dead late President of Poland. It happens
because the Smolensk plane crash is still an important part of
political reasoning. While, at least contextually, President Lech
Kaczyński is present as a disputable figure in a Polish policy, he
can be seen as somebody who allows his opponents and followers come to an agreement only at a very general level.

ANTYCZNE KORZENIE SPORU O HOMO RHETORICUS
Henryk Mazurkiewicz

Motywem, który skłonił mnie do napisania niniejszego artykułu, było zdziwienie, związane z następującym łańcuchem
osobistych odkryć. Przede wszystkim uświadomiłem sobie,
jak rozległym, prawie że wszechogarniającym zjawiskiem jest
retoryka. Oczywiście, retoryka nie jako pewna ścisła dziedzina wiedzy, którą można znaleźć w podręcznikach akademickich, lecz retoryka jako „retoryczność”, czyli zjawisko stanowiące istotę relacji międzyludzkich, jako szereg ciągłych procesów,
zbiór reguł przenikających najważniejsze dyskursy.
Okazało się, że tak rozumiana retoryka ma znaczący wpływ
na większość sfer ludzkiego życia. Tak stykamy się z nią nie
tylko podczas debat politycznych lub przemówień działaczy
społecznych, lecz znajdziemy ją w każdym pospolitym sporze, w każdej próbie wpływu na inną osobę, a nawet w próbie przekonania samych siebie, czyli w znacznej części procesów psychicznych. Perswazja może towarzyszyć nam podczas
modlitwy, w każdej rozmowie dotyczącej religii czy filozofii.
Obecna jest nawet w dziełach naukowych, więcej, jest nieodłączną częścią samej nauki.
Ta wszechobecność retoryki nie jest tylko i wyłącznie efektem specyficznego rozwoju naszej kultury i nauki, raczej
na odwrót – niezbędność, nieuniknioność retoryki znacząco wpłynęła na ich obecny kształt. Chcę przez to powiedzieć,
że retoryka ma wymiar antropologiczny. Człowiek, jako istota
uboga, niemogąca obcować z rzeczywistością w sposób bezpośredni, jest skazana na retorykę. Czyli retoryka nie jest narzędziem, którym dowolnie możemy posługiwać się, kiedy
i jak nam się chce, lecz czymś niezbędnym, bo za jej pomocą
człowiek radzi sobie z otaczającym go światem oraz innymi
ludźmi.
Jednak, co też nie może nie dziwić, historia retoryki jest historią prześladowań, podejrzeń i otwartej wzgardy. Nauka

perswazji już wkrótce po swoim powstaniu wplątała się w ciągłe próby usprawiedliwienia własnego istnienia. Nawet w czasie „złotych lat” swojego rozkwitu miała tak zapalczywych
przeciwników jak Sokrates i Platon. Miała też okresy prawie
całkowitego upadku i zapomnienia. Krytyka retoryki i wszelkich jej przejawów stawała się świadectwem dobrego smaku
oraz uczciwości intelektualnej. Uważana była za przeciwieństwo prawdy i przeszkodę w jej poznaniu. Stała się synonimem
manipulacji, nawet wprost – okłamywania. To wszystko wydaje się świadectwem daleko idącego niezrozumienia jej istoty. Mało kto, na przykład, uświadamiał sobie, że retoryka była
zwalczana za pomocą użycia tejże retoryki. Hipokryzja tego rodzaju była rzeczą aż nazbyt powszechną.
Zauważyłem, że pogarda dla retoryki sama w sobie też jest
zjawiskiem nie tak prostym i oczywistym. Jest związana z przyjęciem pewnej postawy filozoficznej, ze szczególnymi poglądami epistemologicznymi i ontologicznymi. Postawa ta jest jedną
z możliwych opcji światopoglądowych. Przy czym opcji między
sobą sprzecznych. Przyjęcie jednej powoduje zwalczanie drugiej. Jeżeli mówić konkretniej, nieco uproszczając sprawę, jest
to walka między wiarą w możliwość poznania prawdy ostatecznej czy prawdy przez duże „P” i sceptycyzmu, podejrzliwości
i nieufności w odniesieniu do wszelkiej absolutyzacji.
Walka między zwolennikami tych dwóch opcji światopoglądowych sięga początków retoryki. Jednym z najbardziej
znanych i dobitnych jej przykładów jest spór Platona z przedstawicielami ruchu sofistycznego oraz próba pojednania
dwóch stanowisk, którą przedsięwziął Arystoteles. Poświęcam temu zagadnieniu obecny artykuł, ponieważ w doskonały
sposób przedstawia konflikt retorycznego oraz antyretorycznego myślenia. Z tego konfliktu wyłania się postać homo rhetoricus. W swoim artykule nie definiuję tego pojęcia. Na razie
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nie udało mi się znaleźć zadowalającej definicji samej retoryki, a homo rhetoricus, jak uważam, jest zjawiskiem jeszcze bardziej skomplikowanym. Każda próba zdefiniowania będzie
wyrazem pewnej ideologii. Dlatego podjąłem próbę zbliżenia,
„pochylenia się” nad tym zagadnieniem, próbę zrozumienia.
Specyfika ruchu sofistycznego
Każdą próbę zrozumienia homo rhetoricus należy zaczynać od
uświadomienia sobie roli sofistów w świecie starożytnej Grecji.
Przede wszystkim ruch sofistyczny w dużym stopniu odpowiada
za przeniesienie zainteresowań filozoficznych z physis na człowieka. Jeżeli dla filozofów przyrody człowiek był tylko bytem
wśród innych bytów i nie zajmował jakiejś uprzywilejowanej pozycji, to sofiści próbowali racjonalnie wyjaśnić jego specyficzną
naturę. „Z pewnością można ich nazwać pierwszymi antropologami, którzy pojmowali człowieka jako jednostkę funkcjonującą
w określonych relacjach społecznych i kulturowych”1.
W filozoficznych koncepcjach Talesa, Heraklita czy Parmenidesa człowiek był tylko cząstką kosmosu, lecz dla Protagorasa i Gorgiasza staje się podmiotem. Uważam, że to w głównej mierze za ich sprawą doszło do „ściągnięcia filozofii z nieba
na ziemię i powierzenia jej spraw i problemów ludzi”2. Więc
Cyceron nie ma racji, gdy zasługę tę przypisuje Sokratesowi.
Co więcej, niektórzy apologeci sofistyki, tacy jak Eduard Zeller,
uważają, iż powinniśmy zamienić określenie „filozofia przedsokratejska” na termin „filozofia przedsofistyczna”3.
Po drugie, sofiści byli pierwszymi nauczycielami i propagatorami nie tylko szeroko rozumianej retoryki, lecz całego szeregu pośrednio i bezpośrednio związanych z nią nauk. Wśród
nich szczególne miejsce zajmowały polityka, etyka i to wszystko, co dziś zaliczamy do kultury humanistycznej. Dlatego działalność ruchu sofistycznego tak często porównywano do działalności encyklopedystów francuskich.
Po trzecie i najważniejsze, sofiści reprezentowali zupełnie
inny, w porównaniu do filozofów przyrody i współczesnych im
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C. Mielczarski, Idee społeczno-polityczne sofistów, Warszawa 2006,

s. 18.
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M.T. Cicero, Rozmowy tuskulańskie, przeł. E. Rykaczewski, Warszawa
2009, V 10, 12.
> 3 J. Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007, s. 218.
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Sokratesa i Platona, sposób patrzenia na najważniejsze zagadnienia filozoficzne.
Epokę sofistyczną w dziejach Grecji poprzedza epoka dyktatur, które sprawowali uchodzący za przywódców władz ludowych tyrani. Każdy z nich miał różny wpływ na kondycję
swej polis, jednak zawsze pozostawali dla Greków uzurpatorami, którzy za wszelką cenę starają się zachować swoją władzę. „Atmosferę walk wewnętrznych, niepokoju ogarniającego
arystokrację i naporu warstw ludowych oddają dobrze wiersze arystokraty Teognisa: «Płyniemy z Malijskiej Zatoki poprzez
noc ciemną, ludzie wody nie chcą wylewać, chociaż morze zalewa okręt; jeśli tak dalej będą postępowali, trudno się będzie
uratować. Mądrego sternika usunęli, pieniądze przemocą rabują, ustał porządek, nie ma sprawiedliwego podziału, paroby rozkazują, źli są górą nad dobrymi; boję się, że fala okręt
zaleje»”4. Napięcie to, wzmocnione reformą Kleistenesa, który wprowadził nowy podział ludności oparty na terytorialnej
zasadzie, doprowadziło do powstania ustrojów demokratycznych. Trzeba jednak pamiętać, że ten rodzaj demokracji dotyczył jedynie urodzonych obywateli płci męskiej. Niewolnicy, kobiety i współmieszkańcy niemający obywatelstwa nie
posiadali żadnych praw politycznych. Najważniejsze decyzje
państwowe podejmowane były podczas zgromadzeń ludowych, na których obowiązywała wolność przemówień.
W takim systemie wybierani przez losowanie urzędnicy nie
mieli większej władzy i nie cieszyli się szczególnym autorytetem. „[…] Na pierwszy plan w państwie ateńskim wybijały
się jednostki, które najczęściej nie sprawowały żadnego oficjalnego urzędu, lecz umiały przemawiać na zgromadzeniu
i nakłaniać lud do przyjęcia lub odrzucenia wniosków, demagodzy (δημαγωγοί), przy czym zaznaczyć trzeba, że wyraz ten
w starożytnej Grecji nie miał pejoratywnego zabarwienia, jak
w językach nowożytnych, lecz oznaczał po prostu przywódcę
ludowego”5.
W tym samym czasie dochodzi do znacznego kryzysu arystokracji. Kryzys ten nie mógł nie spowodować prób podważania wartości tej klasy społecznej. Pogląd, jakoby właściwa
człowiekowi cnota, czyli arete, jest nierozłącznie związana
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Ibidem, s. 77.
Ibidem, s. 151.

z urodzeniem, znajdował coraz mniej zwolenników. Niewątpliwie wpłynął na to fakt rozwoju handlu i nieuniknionej konfrontacji helleńskich zwyczajów z obyczajami innych krajów.
Grecki świat potrzebował takich nauczycieli i wychowawców,
którzy potrafiliby na swój oryginalny i praktyczny sposób odpowiedzieć na powstałe pytania. „Sofiści umieli w doskonały sposób podjąć te wymagania ciężkich czasów, w których
żyli, potrafili je uwyraźnić, umieli nadać im kształt i sprawić,
że przemówiły. To tłumaczy, dlaczego mieli tak wielkie powodzenie przede wszystkim u młodych. Sofiści odpowiadali
na rzeczywiste zapotrzebowania chwili. Młodym, którym nie
odpowiadały już ani tradycyjne wartości, które im proponowała stara generacja, ani sposób, w jaki to robiła, mówili słowa nowe, na które oni czekali”6. Zanim przejdziemy do tych
„nowych słów”, powiemy kilka słów o ogólnej charakterystyce
ruchu sofistycznego.
Termin sofista pierwotnie oznaczał po prostu „posiadacza wiedzy” czy „mędrca” i dopiero za sprawą Sokratesa i jego
uczniów nabiera odcienia ujemnego. Ruch sofistyczny nigdy
nie stworzył wspólnego systemu czy doktryny, jednak nie możemy powiedzieć, że nauki poszczególnych wędrujących nauczycieli nie miały nic wspólnego. Z pewnością, na przykład,
możemy powiedzieć, że połączeni byli kilkoma zarzutami, które na dłuższy czas ich skompromitowały.
Tak więc sofiści byli krytykowani z powodu pobierania
za swoją naukę pieniędzy. Zarzut ten, który współczesnemu
człowiekowi wydać się może dość dziwny, zrozumiały staje się,
jeżeli uwzględnimy stosunek arystokracji, a Platon należał do
tej klasy społecznej, do pracy. Wzrost niewolnictwa, który był
jednym ze skutków wojen z Persami, spopularyzował pogląd,
że praca fizyczna jest czymś niegodnym wolnego obywatela.
„Nic może dosadniej nie charakteryzuje tej sytuacji niż fakt
bezpłatnego wymalowania Stoa Poikile w Atenach przez malarza Polignota; nie przyjął on pieniędzy z obawy przed zarzutem ergolabii […], czyli pracy za pieniądze, nie chcąc się narazić na uznanie go za banausos […] wyrobnika”7.

>

Sofiści jednak, nie mając stałego miejsca zamieszkania i nie
posiadając stałego dochodu, zmuszeni byli pobierać zapłatę za swoje nauczanie, z którego uczynili prawdziwy zawód.
Zakładali szkoły i czasami wykładali dość systematycznie,
lecz przy okazji prowadzili zajęcia w trybie indywidualnym
i chętnie zgadzali się na jednorazowe wykłady czy wygłoszenie mowy, mające na celu propagowanie ich nauki. Taki układ
wydaje się sprawiedliwy, zważywszy że w Platońskim dialogu Protagoras tytułowy sofista wypowiada następujące słowa: „Toteż taki mam zwyczaj przy odbieraniu wynagrodzenia.
Skoro ktoś u mnie ukończy naukę, jeśli chce, płaci tyle, ile ja
stale biorę. Jeśli zaś nie, idzie do świątyni i przysięga, ile też,
jego zdaniem, warta była nauka, i tyle płaci”8.
Drugim zarzutem, który też trudno zrozumieć bez pewnych
uwag historycznych, jest oskarżenie o włóczęgostwo. Sofiści podróżowali od miasta do miasta i rzadko pozostawali na dłuższy
czas w jednym mieście. U Greka, tożsamość którego kształtowana była przez jego ojczystą polis, zachowanie takie powinno
było budzić podejrzenia i niechęć. Z drugiej zaś strony sofiści byli
przedstawicielami zupełnie innego sposobu myślenia, dla którego świat nie kończył się tam, gdzie znajdowały się mury państwa-miasta. Ucieleśniali ideał panhelleński, który miał na celu
położyć kres niekończącym się wojnom pomiędzy miastami.
Trzecim zarzutem, narażającym sofistów na niebezpieczeństwa i prześladowania, było oskarżenie o bezbożność. Nie ma
w tym nic dziwnego, bowiem jeden z traktatów Protagorasa, pod znaczącym tytułem O bogach, zaczynał się od słów:
„…O bogach nie wiem – ani czy istnieją, ani czy nie istnieją, ani też jaka jest ich postać, albowiem żeby wiedzieć, jest tu
przeszkód wiele: brak jasności i krótki żywot człowieka”9. Podejrzane również było i to, że zgodnie z jednym z najbardziej
znanych i kontrowersyjnych twierdzeń Protagorasa, uczynił on
miarą wszystkich rzeczy nie Boga, lecz człowieka. Przy czym,
zgodnie z niektórymi interpretacjami, nie człowieka jako takiego, lecz każdą pojedynczą osobę.
Czwarty zarzut, który ma charakter zdecydowanie filozoficzny – lecz nie tylko – polega na oskarżeniu sofistów o to,
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G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E.I. Zieliński, Lublin
2005, s. 240.
> 7 K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa
1969, s. 148.
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Platon, Protagoras, 328 b–c (dialogi Platona tu i dalej w przekładzie
W. Witwickiego za: Platon, Dialogi, t. 1–2, Kęty 2005).
> 9 Cyt. za: A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000, s. 241.
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że mądrość ich jest pozorna. Dla przykładu Arystoteles zupełnie pomija koncepcje sofistów w swoim zarysie doksografii10.
Trudno go za to winić, bowiem tylko skodyfikował on ideologiczną walkę, w którą uwikłani byli Sokrates i jego uczniowie:
Ksenofont i Platon11. Ten ostatni miał różne relacje z poszczególnymi sofistami i w jego poglądach na retorykę można zobaczyć wyraźną ewolucję. Jednak różnice światopoglądowe między nimi były tak ogromne, że dla Platona sofista na zawsze
pozostał tym, „[…] kto nigdy nie zechce opuścić owej metaforycznej jaskini, pozostając w niej dobrowolnie, mocą świadomej decyzji, odrzucając tym samym możliwość ujrzenia świata
– tego, co pozostaje poza zasięgiem skazanych na ułudę cieni oglądu zmysłowego więźniów”12. Tu należy przypomnieć,
iż Platon jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o ruchu
sofistycznym, co niewątpliwie znacznie wpłynęło na jego ocenę u późniejszych historyków filozofii. Filozof czasami wprost
kreślił swego rodzaju karykatury, jeżeli nie samych sofistów,
to ich uczniów i sprzymierzeńców. Jako przykład może posłużyć Polos z dialogu Gorgiasz lub bardzo kontrowersyjna postać
z tegoż dialogu o imieniu Kalikles. „Weryfikacji tego obrazu
dokonała historia filozofii dopiero w drugiej połowie XIX w.,
poczynając od G.W. F. Hegla, który w Wykładach z historii filozofii stwierdza, iż to raczej sofistom, nie Sokratesowi przypada
w udziale zainicjowanie kolejnego etapu rozwoju greckiej myśli filozoficznej […]”13.
Mówiąc o najważniejszej wspólnej cesze wszystkich sofistów, wracamy do ich zerwania z filozofią przyrody. Dla zrozumienia sofistyki, a przez to i całej postawy homo rhetoricus,
trzeba uświadomić sobie, iż było to zerwanie całkowicie świadome. Oczywiście, ważną rolę odegrało pewne „zmęczenie” filozofią physis, jak również jej wielki kryzys. Jednak, jak sądzę,
sofistyka nie była jedynie sprzeciwem, a tym bardziej ucieczką
od jej ontologicznych pytań. Nie była ucieczką w tym sensie, że
zawieszała te pytania w powietrzu, lub uznawała swoją wobec
nich bezradność. Ona na swój sposób dawała na nie odpowiedzi. „Pierwszy z sofistów, Protagoras z Abdery przyjmuje po

prostu, iż zasad – archai poznać się nie da, a zatem nie można
o nich orzekać, ani tym bardziej szukać w nich źródła i normy
tego, co jawi się w oglądzie zmysłowym”14.
Pamiętać również trzeba o dokonanym przez sofistów przeniesieniu zainteresowań z kosmosu na człowieka. Dlatego też
mieli oni prawo do wyznaczenia zupełnie innych celów. „To
prawda, że sofiści do pewnego stopnia skompromitowali teoretyczny aspekt filozofii. Prawdą jest jednak i to, że tematyka,
którą się zajmowali, odnosiła się nie do physis, ale do życia ludzi i dotyczyła konkretnych problemów etyczno-politycznych;
w przeciwieństwie do filozofów przyrody sam przedmiot zmuszał sofistów do tego, by swoim refleksjom wyznaczyli cele
praktyczne”15.
Jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli ruchu
sofistycznego był Protagoras, znany jako autor kontrowersyjnych tezy: „człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, istniejących, że istnieją, i nieistniejących, że nie istnieją”16. Zdanie to
rozpoczynało jego najważniejsze dzieło pod tytułem Prawda lub obuchy. Będąc twierdzeniem bardzo ogólnym, mającym charakter aforyzmu, interpretowane było na różne sposoby jeszcze za życia autora. I tu nie obeszło się bez Sokratesa
i jego uczniów, którzy dzięki swojemu wpływowi upowszechnili swoją wersję. Rzeczowo i krótko przedstawia ją J. Gajda-Krynicka w swojej Filozofii przedplatońskiej. „Protagoras
stwierdza, zgodnie ze swoją zasadą, przyjmującą, iż «miarą
wszystkich rzeczy jest człowiek», że równosilne, a tym samym
prawdziwe są wszystkie indywidualne sądy o rzeczach podlegających oglądowi zmysłowemu (ta chremata), nawet jeśli są
ze sobą sprzeczne («[…] jaka się każda rzecz mnie wydaje,
taka też jest dla mnie, a jaką się wydaje tobie, taką jest znów
dla ciebie… Człowiek ty i człowiek ja?»). Jeśli jednak zachodzi konieczność wybrania którejś postaci orzekania o rzeczach,
należy wybrać tę, której przyjęcie przyniesie korzyść, pojmowaną jednak nie w aspekcie użyteczności indywidualnej, lecz
politycznej – korzyści polis”17. Jak widzimy, najważniejszymi
elementami tej koncepcji są możliwość istnienia równorzęd-
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nych „postaci orzekania o rzeczach” oraz korzyść, przy czym,
jeszcze raz podkreślam, chodzi – przynajmniej w tej interpretacji – o korzyść ogółu, która jest kryterium dla wartościowania tych pod innymi względami równorzędnych orzeczeń. Takie podejście, znane jako zasada homo-mensura, jest jednym
z najważniejszych kroków ku człowiekowi retorycznemu. Ono
stwarza samą przestrzeń dla jego działania. Narzędziem zaś
tego działania będzie szeroko rozumiana retoryka. „Głosząc
zasadę homo-mensura Protagoras bez wątpienia chciał zaprzeczyć, że istnieje jakieś absolutne kryterium, które pozwalałoby odróżnić byt od nie-bytu, prawdę od fałszu i w ogóle
wszystkie wartości: kryterium jest jedynie względne i jest nim
człowiek, jednostkowy człowiek”18. Dlatego nie mogło dojść do
porozumienia pomiędzy Platonem i sofistami. Obrali oni diametralnie różne punkty wyjściowe.
Lecz postawa Protagorasa nie jest relatywizmem skrajnym. Myśliciel ten nie jest nihilistą. Potwierdzają to jego słowa z Platońskiego dialogu Teajtet. „A jeśli ci o mądrość chodzi
i o mędrca, to najdalszy jestem od twierdzenia, że ich w ogóle nie ma, tylko właśnie takiego człowieka nazywam mądrym,
który, jeśli się komukolwiek z nas coś wydaje złem i jest złem,
rzecz potrafi odwrócić i sprawić, że się ta rzecz wydawać będzie
dobrą i będzie dobra. A myśl moją znowu nie tylko samymi
słowami ścigaj, ale tak oto jaśniej jeszcze spróbuj zrozumieć,
co myślę. Więc, jak się poprzednio mówiło, przypomnij sobie,
że choremu jadło gorzkie się wydaje i jest takie, a dla zdrowego i jest przeciwnie i wydaje się. Żadnego z nich nie trzeba robić mądrzejszym. To nawet niemożliwe. I nie należy twierdzić,
że chory jest głupi, jako iż tak mniema, a zdrowy jest mądry,
dlatego że mniema przeciwnie. Trzeba jeden stan zamienić
na drugi, bo ten drugi stan jest lepszy. Tak samo i w wychowaniu trzeba ten drugi stan zamieniać na stan lepszy. Lekarz
zmienia stany za pomocą lekarstw, a sofista – za pomocą słów”19. Więc sofistą będzie ten, kto potrafi za pomocą słów jeden stan duszy zmienić na inny, lepszy. Tak i homo rhetoricus,
wychodząc od zasad względnego relatywizmu, będzie wierzyć w niezmierną siłę słowa. Ta wiara może wydawać się dość
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dziwna, zwłaszcza po spekulacjach innego wybitnego sofisty
– Gorgiasza.
Gorgiasz jest autorem obszernego podręcznika retoryki, z którego zachowały się jedynie fragmenty noszące tytuły
Pochwała Heleny oraz Obrona Palamedesa. To dwie wzorcowe
mowy, w których mistrz demonstruje możliwości uprawianej przez siebie sztuki. Jednak dzieło to, mimo swego wpływu
na polityczne życie Greków, nie zasługuje na tak wielką uwagę jak inny jego utwór – O niebycie albo o naturze. Niestety zachował się on tylko w postaci późniejszych streszczeń i wzmianek o jego treści.
W dziele tym Gorgiasz, polemizując z eleatami, a szczególnie z Parmenidesem, przedstawia trzy powiązane między sobą
tezy:
1. Nic nie istnieje. Tego paradoksu nasz sofista dowodzi
w sposób bardzo prosty. Jak widzieliśmy wyżej, filozofia
physis wyczerpała swoje możliwości, podając wszystkie
możliwe odpowiedzi na pytanie o byt. Tak, dla niektórych, byt jest jeden, dla innych zaś mnogi. Jedni głoszą,
iż byt powstaje, drudzy dowodzą odwrotne. Ponieważ
alternatywy te znoszą się nawzajem, skoro nic nie może
być zarazem jednym i mnogim, powstawać i nie powstawać, Gorgiasz stwierdza, iż byt w ogóle nie istnieje.
2. Gdyby nawet coś istniało, byłoby niepoznawalne. Teza ta
jest niczym innym jak zaprzeczeniem twierdzenia Parmenidesa o nienaruszalnym związku myśli i bytu. Ażeby
ją zakwestionować, nie potrzebujemy potęgi wyobraźni Gorgiasza, przecież dość łatwo możemy przedstawić
sobie takie rzeczy, które nie miałyby żadnego związku
z rzeczywistością. To samo robi i nasz sofista.
3. Gdyby jednak było poznawalne, nie byłoby wyrażalne.
To kolejne zerwanie, tym razem związku pomiędzy bytem a słowem. Bez pomocy doświadczenia słowa byłyby
puste. A doświadczenie nasze zależne jest od zbyt wielu
czynników.
W tym oderwaniu myśli, słowa i bytu widzimy już nie tyle
przestrzeń dla retoryki, ile konieczność jej zaistnienia. Detronizacja jednego Słowa przez duże „S” prowadzi do powstania wielu słów przez małe „s”. „Wielu uczonych sądzi, że Gorgiasz chciał
się popisać swoim kunsztem retora, umiejącego przekonywać
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o «prawdzie» oczywistych paradoksów. Zdaje się jednak, że
słuszność mają ci uczeni, którzy twierdzą, że Gorgiasz myślał
tak, jak pisał, i że jego wywody zasługują na uwagę. W każdym
razie liczyli się z nimi starożytni, a i my dzisiaj musimy przyznać, że wypowiedzi Gorgiasza o stosunku, jaki zachodzi pomiędzy przedmiotem a myślą oraz pomiędzy myślą a wyrażającymi ją słowami, są w zasadzie trafne i dotyczą nader ważnych
zagadnień z dziedziny teorii poznania i filozofii mowy”20.
Teraz dopiero możemy wrócić bezpośrednio do retoryki.
Jak widzieliśmy, znaczną część informacji o poglądach sofistów czerpiemy z utworów Platona. W jego obszernej spuściźnie znajdziemy dialog pt. Gorgiasz, w którym autor opowiada
o jednym ze spotkań Sokratesa z naszym sofistą. Filozof jak
zwykle wypytuje swojego rozmówcę i ten tak oto odpowiada na pytanie o istotę retoryki: „Umieć na ludzi przekonująco
działać słowami […]; w sądzie skłaniać sędziów, a w radzie
radców, a na zgromadzeniu publicznym publiczność i na każdym innym zebraniu, jakie tylko bywają zebrania obywatelskie. Toż, jeśli taką moc posiadasz, to niewolnikiem będziesz
miał lekarza, niewolnikiem i nauczyciela gimnastyki, a ów dorobkiewicz, pokaże się, że się dla kogoś innego dorabia: nie dla
siebie, tylko dla ciebie, który potrafisz mówić i nakłaniać tłumy”21. W tym fragmencie zauważamy nie tylko prawie bezgraniczną wiarę w możliwości słowa, lecz i kryjące się w wymowie
niebezpieczeństwo. Sztuka, która potrafi robić z ludzi niewolników, nie może nie budzić pytań z obszaru etyki. Chciałbym
po raz kolejny zaznaczyć, że sofiści pierwszej generacji uświadamiali sobie związane z retoryką problemy moralne. Faktu
tego nie może ignorować nawet taki ich gorący przeciwnik jak
Platon, o czym przekonujemy się czytając następujące słowa:
„a tylko trzeba, Sokratesie, posługiwać się wymową, jak każdą inną sztuką zapaśniczą. Przecież i innej wszelkiej sztuki zapaśniczej nie powinno się zaraz przeciwko wszystkim ludziom
stosować dlatego, że się ktoś nauczył bić na pięści i chodzić
w zapasy i walczyć w zbroi tak, że mocniejszy jest od przyjaciół
i od nieprzyjaciół. […] Jeśliby ktoś do szkoły gimnastycznej
był chodził, rozwinął się fizycznie i wyszedł na mistrza w walce na kułaki, a potem by ojca bił i matkę, albo kogoś innego

z krewnych czy z przyjaciół, toż z tego powodu nie należy nauczycieli gimnastyki ani tych, którzy uczą walki w pełnej zbroi,
nienawidzić, ani ich z miasta na wygnanie skazywać. Bo tamci mu swoją sztukę dali na to, żeby jej sprawiedliwie używał:
przeciwko nieprzyjaciołom i zbrodniarzom; do obrony, a nie do
zaczepki. A ten się obraca i używa siły i sztuki niegodziwie. Toż
nie nauczyciele są niegodziwcy, ani sztuka, ani na niej wina
nie ciąży, ani zbrodnia, tylko na tych, myślę, którzy się nią nie
posługiwali godziwie. Otóż tak samo ma się rzecz z wymową”22. Oczywiście, używając Platona jako źródła, możemy znaleźć mnóstwo kontrprzykładów, które dowodzić będą czegoś
zupełnie innego, jednak trzeba pamiętać, że „należy z wielką
ostrożnością oceniać negatywne ujęcie wypowiedzi największych mistrzów sofistyki przedstawione przez Platona, ponieważ wypowiedzi te zostały ukazane przeważnie w tonie
sarkastyczno-satyrycznym, co można uznać za całkowicie zrozumiałe, ponieważ filozof ten był bardzo zasadniczym przeciwnikiem doktrynalnym i politycznym (!) postawy pedagogicznej i kulturowej, którą nieśli ze sobą ci mędrcy”23. Niestety,
zbyt często fakt ten ignorowano.
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Platon– nieprzyjednany wróg retoryki czy genialny
mówca?
Już widzieliśmy, jak znaczną rolę w rozwoju retoryki odegrał Platon. Generalnie działo się to za sprawą krytyki ruchu
sofistycznego jako całości oraz ostrej polemiki z jej konkretnymi przedstawicielami. Spór z nimi nie był rzeczą okazjonalną
i marginalną. To była prawdziwa walka dwóch przeciwstawnych sobie sposobów myślenia i postrzegania świata. W istocie było to zderzenie się trudnych, być może niemożliwych,
do pogodzenia opcji filozoficznych, nawet jeśli jednej z nich
odmawiano takiego statusu. Wprawdzie możemy nazwać to
starciem filozofii i sofistyki, ale w dalej zobaczymy, że określenie to jest zbyt wąskie, zbyt upraszczające, nieoddające całego
obszaru napięć i nieporozumień. Na razie jednak poprzestaniemy na nim, żeby spokojnie śledzić rozwój tego sporu, który
w dużej mierze polegał na stopniowym uświadamianiu fundamentalności i zasięgu kluczowego problemu.
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Stosunek Platona do retoryki nacechowany jest dynamiką i wyraźnym rozwojem w kierunku większego zrozumienia
i tolerancji. We wczesnych dialogach filozof wyraża zdecydowaną niechęć i pogardę, odmawiając jej miana nauki czy sztuki. W Gorgiaszu spotykamy następującą analogię: „[…] Czym
jest kosmetyka w stosunku do gimnastyki, tym jest sofistyka
w stosunku do prawodawstwa i […] czym jest kucharstwo
do lecznictwa, tym jest retoryka w stosunku do sprawiedliwości”24. Powyższy cytat pokazuje, że autor widzi opozycję filozofii i retoryki jako opozycję prawdy i pozoru, dobra i jego symulacji. Retoryka ciągle udaje. Jej cechą charakterystyczną,
szczególnie drażniącą filozofa, jest zmienność. Retor jak dobry
kucharz musi dostosowywać się do gustu innych, co nie ma nic
wspólnego z odkrywaniem prawdy. „Na zgromadzeniu, jeżeli
coś mówisz, a Demos ateński powie, że nie tak jest, obracasz
się na miejscu i mówisz to, czego on chce […]”25. Tak Platon
komentuje jedną z najważniejszych zasad retoryki, dla niego
stosowność jest niczym innym jak zwykłym pochlebstwem.
Jednak krytyka Platona nie zmieniła faktu ciągłego wzrostu zainteresowania retoryką. Być może dlatego w późniejszych dialogach spotykamy się z wyraźną próbą kompromisu.
Tak w zakończeniu Fajdrosa filozof formułuje szereg postulatów, przestrzeganie których może zapewnić retoryce miano
nauki, a samemu retorowi „czyste sumienie”. Oto najważniejsze z nich, połączone z odpowiednimi cytatami:
1. Mówca musi dążyć do odkrycia prawdy.
„Więc naprzód, czy nie potrzeba, jeśli mowa ma być
dobra i piękna, żeby umysł autora znał prawdę o tym,
o czym autor zamierza mówić”26. Odkrycie prawdy jest
możliwe tylko dzięki filozofii, dlatego retoryka zawsze
będzie jej podporządkowana. Proces perswazji jest zdecydowanie drugorzędny i nie może zapewnić sobie autonomii. Kompromis Platona pod tym względem jest dość
rygorystyczny.
2. Mówca musi umieć przeprowadzać analizę filozoficzną.
„Ja przepadam za podziałami i uogólnieniami; inaczej
nie umiałbym mówić ani myśleć. A jak mi się kiedy zdaje,

że ktoś inny umie widzieć całość i jej części organicznie
związane, to za nim chodzę krok w krok, «jakbym ślad
boga napotkał»”27. Z metodologicznego punktu widzenia jedyną szansą dla retoryki było zbliżenie się z dialektyką. Ten postulat Platona umiejętnie rozwinął Arystoteles, wprowadzając pojęcie entymematu retorycznego.
3. Mówca musi umieć zbudować mowę na wzór żywego
organizmu.
„Ale ci to będzie jasne, że każda mowa, tak jak zwierzę,
musi się jakoś trzymać kupy, musi stanowić jakieś ciało
indywidualne; nie może być bez głowy i bez nóg, ale powinna mieć tułów i kończyny dobrane do siebie i z góry
określone całością”28. To stwierdzenie jest już bliższe kanonom retoryki. Ale nawet i tu Platon jakby ucieka od
pragmatycznego aspektu sztuki przemawiania. Kompozycja w podanej analogii służy zdrowiu samej mowy i nic
nie jest powiedziane o jej perswazyjnych zaletach.
4. Mówca musi znać ludzką psychikę.
„Skoro w naturze mowy leży zdolność do prowadzenia
dusz, to człowiek, który chce być mówcą, musi koniecznie wiedzieć, ile form dusza posiada. Zatem jest ich tyle
a tyle, a są takie a takie. A kiedy się rozbierze i wykaże,
skąd jedni ludzie są tacy, a drudzy inni, to znowu są takie
i takie formy mów, a każda ma coś sobie właściwego”29.
Granie na emocjach po dzień dzisiejszy jest jednym z najbardziej popularnych zarzutów wobec retoryki. Niechętny
tego rodzaju praktykom był i Platon. Ale on nie mógł nie
dostrzegać roli uczuć w podejmowaniu decyzji. Jak widzimy, filozofa bardziej interesuje samo odkrywanie rodzajów i form dusz niż praktyczne wykorzystywanie tej wiedzy. Zupełnie inne nastawienie będzie miał Arystoteles,
który poświęci znaczną część swojej Retoryki na dokładne
badanie emocji i sposobu ich wywoływania.
Jak widzimy, „pokój” z retoryką jest zawarty na warunkach
filozofii. Homo rhetoricus nie ma za wiele praw, lecz na pewno
obciążony jest wielością obowiązków, żyje w ciągłym strachu,
nieustannie musi się usprawiedliwiać, szukać sobie miejsca.
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Jednak w rzeczywistości społeczno-politycznej sprawy wyglądały inaczej. Retoryka zdobywała sobie uznanie i podziw.
Fascynowała arystokratyczną młodzież, która w krótkim czasie
zaczęła zdobywać pozycję w państwie. Popularnością cieszyły
się podręczniki retoryki. Krytyka Platona nie mogła powstrzymać żądnych władzy od korzystania z tak przydatnego narzędzia, jakim była sztuka perswazji. Dlaczego tak się działo? Być
może dlatego, że koncepcja retoryki, włożona w usta Sokratesa, „polega na propagowaniu racjonalistycznej nauki etycznej,
a nie na uczeniu pragmatycznej sztuki politycznej, prowadzącej do realizacji określonych celów polityki praktycznej. Postawa Sokratesa nie jest instrumentalna, lecz moralistyczna, jego
spór z Kalliklesem dotyczy prawdy w postępowaniu politycznym. Odnosząc tę polemikę do realiów naszej współczesnej
demokracji należy otwarcie przyznać, że także w dzisiejszych
czasach rzadko pojawiają się politycy, którzy mówiliby absolutną prawdę zarówno swym wyborcom, jak i partnerom politycznym. Dzieje się tak dlatego, że większość polityków demokratycznych traktuje słowa oraz tezy doktrynalne, prawne
i ustrojowe jako element taktycznej gry o władzę – w istocie
prawda dla nich się nie liczy, jakkolwiek wielu z nich powołuje się często na nadrzędne kategorie filozoficzne i moralne”30.
Jednak taka odpowiedź znowu niepotrzebnie przenosi dyskusję wokół retoryki w obszary takich przeciwstawień jak praktyczne, lecz nieetyczne, i niepraktyczne, lecz etyczne. Są to,
rzecz oczywista, ważne i doniosłe kwestie, lecz wciąż brakuje tu podejścia antropologicznego. Wciąż nie chce się wierzyć
w to, że człowiek może być ze swojej istoty „skazany” na retorykę. Homo rhetoricus jest tylko rolą, którą człowiek czasami odgrywa dla własnych, najczęściej podejrzanych moralnie,
korzyści. Jest maską, którą ubiera w określonym celu. Platon
wierzy, czy chce wierzyć, że pod tą maską znajdziemy prawdziwą ludzką twarz.
Oryginalne rozwiązanie Arystotelesa
Arystoteles, jako uczeń Platona spędziwszy w jego akademii około 20 lat, nie mógł nie pozostać pod wpływem mistrza
i w kwestiach retoryki. „W tym właśnie wczesnym okresie napisał
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o retoryce zaginiony dla nas dialog Gryllos, nazwany tak od imienia syna Ksenofonta, Gryllosa, który poległ w bitwie pod Mantineją w 362 r. p.n.e. Na podstawie relacji Kwintyliana można wnosić, że w dialogu tym Arystoteles poddał ostrej krytyce, zgodnej
z opinią zawartą w Platońskim Gorgiaszu, uprawianą przez sofistów retorykę, nazywając ją umiejętnością jedynie techniczną,
niezasługującą na miano sztuki”31. Oprócz tego możemy wspomnieć o dziele pt. Zbiór sztuk, w którym filozof zestawia i krytycznie, znowuż w duchu platońskim, omawia znane mu podręczniki retoryki32. Autorami większości z nich, jak domyślamy się, byli
zawodowi sofiści. „Opracował też kompendium sztuki retorycznej
swego ucznia i dramaturga Teodektesa z Faselis”33.
Jednak najważniejszym jego dziełem o sztuce perswazji
czy, jak wołałby Arystoteles, o sztuce przekonywania jest niewątpliwie Retoryka. Tu filozof, wyraźnie nawiązując do koncepcji Platona, również wyraźnie od niej się odcina, tworząc
jeden z najbardziej wpływowych i, co najważniejsze, po dzień
dzisiejszy aktualnych i na nowo odkrywanych podręczników
retoryki. Kompromis z filozofią jest w nim znacznie mniej
upokarzający niż w wypadku Platona. Retoryka zdobywa autonomię i swoją strefę oddziaływania. Arystoteles wskazuje na specyficznie „retoryczne” obszary społeczno-politycznej
rzeczywistości. To wszystko stanowi wielki krok w stronę zrozumienia homo rhetoricus.
„Retoryka jest antystrofą dialektyki. Obie przecież dotyczą tego rodzaju spraw, które do pewnego stopnia znane są
wszystkim ludziom i nie stanowią przedmiotu żadnej określonej nauki”34. Jak widzimy już po pierwszym akapicie Retoryki, punktem wyjścia dla Arystotelesa jest zasugerowane jeszcze przez Platona odnalezienie związku pomiędzy dialektyką
a procesem perswazji. Filozof widzi ten związek w entymemacie, który nazywa „substancją retorycznego przekonywania”35. Entymemat jest rodzajem sylogizmu, jego retoryczną
odmianą. W odróżnieniu od normalnego sylogizmu najczęściej
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opiera się na niewielkiej ilości przesłanek, przy tym niektóre z nich w ogóle są pomijane. Lecz najważniejsze jest to, że
„sylogizm retoryczny rzadko opiera się na przesłankach zakładających stosunek konieczności (w większości bowiem przypadków sprawy, które rozstrzygamy i rozważamy, nie są jednoznaczne, skoro przedmiotem naszych sądów i rozważań
jest ludzkie postępowanie; wszelkie zaś postępowanie należy
– że tak powiem – do tego rodzaju rzeczy, które nie są oparte na związkach konieczności)”36. Odróżnienie rozumowań,
w których zachodzi i nie zachodzi stosunek konieczności, jest
kolejnym krokiem ku całkowitej „legalizacji” retoryki.
Teraz należy wyznaczyć obszar, w którym możemy, a najczęściej po prostu musimy, korzystać z sylogizmów, przesłanki
których prowadzą do wniosków tylko w sposób prawdopodobny. Obszarem tym, jak widzimy, jest szeroko rozumiane postępowanie ludzkie. Arystotelesa najbardziej interesować będzie postępowanie w sprawach społeczno-politycznych, które
„należy rozstrzygnąć nie mając oparcia w sztuce i w dodatku
w obecności słuchaczy niezdolnych do dostrzegania związków
między większą ilością rzeczy i do śledzenia dłuższego toku rozumowania”37. Tu praktyka ustępuje przed teorią. Mówca musi
uwzględniać zdolności swojego audytorium. W powyższym
cytacie zawarta jest błyskotliwa intuicja dotycząca związku
pomiędzy retoryką i terminem podejmowania decyzji. Sprawy społeczno-polityczne nie mogą czekać na ustalenie prawdy ostatecznej, jedynej i absolutnie obiektywnej. Polityk, i nie
tylko on, nie ma komfortu filozofa. Zagadnienie to jest znacznie głębsze, niż może się wydawać. Podobnie jak i spór Platona z sofistami dotyczy postaw zakorzenionych w podstawach
ontologicznych i epistemologicznych.
Podsumowując ważność entymematu, jeszcze raz wskażemy na jego związek z dialektyką. „Retoryczny dowód jest entymematem, który – można powiedzieć – stanowi najwyższą
formę uwierzytelniania. Skoro entymem jest rodzajem sylogizmu, a każdy sylogizm jest przedmiotem rozważań dialektyki czy to jako całej, czy jakiejś jej części, to jasne, że ten, kto
doskonale potrafi poznać przesłanki i działanie sylogizmu, będzie równie uzdolniony do posługiwania się entymemem, pod
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warunkiem, że rozumie, do jakich przedmiotów się stosuje
i czym się różni od sylogizmu logicznego”38. Tak Retoryka odsyła do innych dzieł Arystotelesa, a mianowicie do Analityk, Topik i do Dowodów sofistycznych.
Na szczęście Arystoteles w swojej Retoryce nie koncentruje się tylko i wyłącznie na entymemie. Byłoby to zbyt jednostronne ujęcie problemu, zwłaszcza że, jak widzieliśmy, już
Platon w swoim Fajdrosie mówi o poznaniu różnych „form duszy” i wykorzystywaniu tej wiedzy w sztuce przemawiania39.
Chodzi, oczywiście, o zasadę stosowności. Arystoteles idzie
dalej i dzieli środki przekonywania na trzy podstawowe rodzaje. „Jedne z nich zależą od charakteru mówcy, inne od nastawienia, w jakie wprawia się słuchacza, inne jeszcze od samej
mowy ze względu na rzeczywiste lub pozorne dowodzenie”40.
Trójpodział ten może przedstawić jako rozróżnienie takich komponentów jak ethos, pathos i logos. Pierwszy z nich
„rodzi się wówczas, gdy mowa wypowiadana jest w sposób,
który czyni mówcę wiarygodnym”41. Czyli zachodzi pewna
współzależność. Mało tego, można powiedzieć, że sama osoba
mówcy staje się środkiem przekonywania. „Jesteśmy bowiem
na ogół skłonni łatwiej i szybciej uwierzyć we wszystkim ludziom uczciwym, a zwłaszcza w sprawach niejasnych i spornych”42. Stwierdzenie to wyraźnie uderza w koncepcję retoryki zbudowaną wyłącznie na argumentach dialektycznych, czyli
na prawdach bezosobowych i czerpiących swoją siłę wyłącznie
z logicznego przejścia od przesłanek do wniosków. Arystoteles
zdaje sobie sprawę, że mówca i mowa są nierozłączne.
Jednak wiarygodność uzyskana za pomocą własnej osobowości nie wystarczy, jeżeli chcemy nakłonić kogoś do działania. Chcemy tego czy nie, lecz emocje odgrywają tu jedną
z najważniejszych ról. „Inne przecież wydajemy orzeczenia,
gdy jesteśmy zasmuceni, niż kiedy się cieszymy, inne – nastawieni przyjaźnie niż usposobieni wrogo”43. Wiedzieli to już sofiści, lecz, w odróżnieniu od Arystotelesa, próbowali stworzyć
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gotowe przepisy, nie zagłębiając się w badanie procesów
psychologicznych. Również wykorzystanie entymemu i etos
mówcy nie potrafiły również zrównoważyć nacisku na emocje.
Tak filozof po raz pierwszy klarownie przedstawia homo rhetoricus jako dynamiczne połączenie ethosu, pathosu i logosu.
Arystoteles chce bronić retoryki. Na samym początku swego dzieła przedstawia dwa argumenty, które mogłyby bronić
sztuki przekonywania przed znanymi, dość popularnymi tak
wtedy, jak i teraz zarzutami. Pierwszy z nich dotyczy możliwości udowodnienia sprzecznych z sobą tez, co wydaje się
wyrazem skrajnego relatywizmu. Jednak Arystoteles odpowiada na to w następujący sposób: „trzeba […] umieć udowodnić przeciwstawny pogląd w ten sposób, jak to czyni się
za pomocą sylogizmów logicznych, nie po to jednak, aby dowolnie korzystać z obu możliwości – nie należy przecież nikogo utwierdzać w błędzie – lecz dla pełnego wyjaśnienia sprawy i aby umieć zbić argumentację tego, kto usiłuje udowodnić
fałsz”44. Czyli przedstawienie dwóch przeciwstawnych tez nie
jest czymś podejrzanym, co więcej, ma dwie ważne zalety –
pełniej wyjaśnia sprawę i pomaga w obalaniu fałszywego poglądu przeciwnika. Arystoteles podkreśla, iż ze wszystkich
nauk w taki sposób postępować może tylko dialektyka i retoryka45. Zadaniem tej ostatniej „nie jest przekonywanie, lecz
dostrzeganie tego, co odnośnie do każdego przedmiotu może
być przekonywające”46. Po takim sformułowaniu przedmiotu
retoryki widzimy, że powyższy zarzut w ogóle jest niedorzeczny. Retoryka bowiem nigdy nie udowadnia przeciwstawnych
tez, czyli nie podaje przesłanek i procedur myślowych, które
w sposób konieczny prowadzą do sprzeczności; jej celem jest
gromadzenie argumentów i przesłanek wiarygodnych, ponieważ innych w danej sytuacji się nie dostrzega, żeby na ich
podstawie, uwzględniając wszystkie możliwości, wybrać jedną. Przy czym wyboru tego dokonuje nie mówca, lecz audytorium, któremu mówca w tym pomaga.
Drugi argument pokazuje, że retoryka, sama w sobie, jest
neutralnym zbiorem narzędzi, służących do odnajdywania tego,
co może być w danej sprawie przekonywające. „[…] zarzut, że

>
>
>

96

44
45
46

Ibidem, s. 47.
Ibidem.
Ibidem.

można komuś wyrządzić wielką krzywdę posługując się złośliwie potęgą wymowy, można by postawić również wszystkim innym dobrom […]”47. Wszystko zależy od intencji mówcy. „Istotę
sofistyki wyznacza bowiem nie umiejętność, lecz cel działania”48.
Jak widzimy, Arystoteles wykonał ogromną pracę w dziedzinie retoryki. Stworzył oryginalną i wszechstronną koncepcję, w centrum której umieścił entymem jako ogniwo łączące
sztukę perswazji i dialektykę. Filozof jednak doskonale wiedział, „że w praktyce pełne uwierzytelnienie argumentacji logicznej można uzyskać tylko wówczas, gdy jednocześnie zaufanie słuchaczy wzbudzi charakter mówcy, przejawiający się
w jego mowie, i kiedy potrafi on za pomocą tejże mowy wprawić słuchaczy w odpowiedni stan emocjonalny”49. Dlatego wyróżnił takie trzy składniki retoryki jak – pathos, logos i ethos.
Przy czym rozpatrywał je jako wzajemnie uzależnione. Dlatego nie bał się analizować psychologicznych aspektów wzbudzania emocji ani wpływu na perswazję wieku czy pochodzenia mówcy. Homo rhetoricus staje się postacią skomplikowaną,
w której ciągle toczy się walka emocji, woli i rozumu, chociaż
Arystoteles widocznie faworyzuje ten ostatni.
Filozof uporczywie zwalczał różnego rodzaju przesądy i stereotypy z retoryką związane. Najważniejszym wśród nich jest
oskarżenie o „immanentną niemoralność”. „Byłoby […] niedorzecznością utrzymywać, że przynosi człowiekowi wstyd, jeśli nie potrafi on bronić się przy użyciu siły swego ciała, a nie
przynosi mu wstydu, gdy nie potrafi tego uczynić dzięki sile
argumentów, co przecież bardziej przystoi człowiekowi niż
użycie siły”50. Odpowiedzialność za niemoralne wykorzystanie
narzędzi retorycznych spoczywa tylko i wyłącznie na mówcy.
Koncepcja Arystotelesa, i to kolejna ważna jej zaleta, nie
przewiduje gotowych i niezawodnych rozwiązań. „[…] Rozpatruje coś całkiem odmiennego niż takie aspekty komunikacji retorycznej, jak panowanie […] nad jej przebiegiem, prosty sukces lub zespół przepisów. Zmierza ona do swobodnego
rozumowania procesów retorycznego komunikowania, usiłuje ujrzeć je takimi, jakimi są one rzeczywiście, do uchwycenia
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tego, co określa ich naturę – i z tych rozważań wyprowadzić
opis właściwej człowiekowi umiejętności radzenia sobie z retorycznym doświadczeniem”51.
Autor powyższego cytatu, R. Douglass, wyróżnia siedem
cech charakterystycznych Arystotelesowskiej koncepcji procesu retorycznego52. Po pierwsze, zwraca uwagę na jego humanistyczną istotę, ponieważ jest działaniem specyficznie
ludzkim. Po drugie, polega na ciągłej interakcji, co wyjaśnione było w poprzednim akapicie. Po trzecie, interakcja zawsze
zachodzi w pewnej sytuacji, przez którą jest uwarunkowana.
Po czwarte, o czym też już mówiliśmy, Arystoteles uwzględnia dynamiczność procesu retorycznego. Wynika to wyraźnie
z dwóch powyższych cech. Po piąte, proces retoryczny odznacza się perswazyjnością, czyli świadomością mówcy, iż zwraca się do innej osoby, która powinna podjąć pewną decyzję
i na podstawie tej decyzji zacząć działać. Po szóste, podczas
perswazji uwzględniamy czynniki socjopsychologiczne, czyli
podział na ethos, pathos i logos. Po siódme, orator, w odróżnieniu od dialektyka czy logika, podczas przemówienia doradza, rozpatrując różne możliwości i wykazując ich wiarygodność, a nie prowadzi słuchacza od przesłanek do koniecznych
i jedynie możliwych wniosków.
Cała powyższa charakterystyka pozwala na stwierdzenie,
że „Arystotelesowskie rozumienie retorycznego komunikowania należy do tych najlepszych koncepcji, na których może być
zbudowana nowoczesna teoria komunikacji retorycznej”53.
Zakończenie
Każda epoka rodzi swój zestaw problemów, stawia swoje pytania. Musimy być na nie czujni, jak najwcześniej je rozpoznawać i próbować rozwiązać. Są też problemy i pytania
ponadczasowe. Odpowiedź na nie, jak się wydaje, nigdy nie
będzie ostateczna i rozstrzygająca, jednak, osobiście lub zbiorowo, zawsze będziemy zmuszeni do podjęcia jakiejś decyzji.
Homo rhetoricus, którego postać starałem się nakreślić w swojej pracy, jest zjawiskiem o tyle skomplikowanym i ważnym, że
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zawiera w sobie pytania z dwóch powyższych grup. Z jednej
strony każda epoka wypracowuje swój własny stosunek do retoryki. Widzimy to na przykładzie ruchu sofistycznego. Kryzys
ówczesnego ustroju społecznego doprowadził do powstania demokracji oraz znacznego osłabienia istniejących autorytetów.
Państwo-miasto potrzebowało nowych rozstrzygnięć, nowego
sposobu organizacji, który uwzględniałby pluralizm poglądów
politycznych. Nastąpiło wielkie zainteresowanie możliwościami słowa i perswazji, ponieważ rozstrzygnięcie spraw na drodze przemocy mogło przyczynić się do całkowitego upadku polis
w rezultacie niekończących się wojen domowych. Sofiści świetnie wyczuli problem swoich trudnych czasów. Usłyszeli pytanie
o nową klasę przywódców i odpowiedzieli na nie nauczaniem
mądrości, nieodzowną częścią której jest retoryka. Nie każdy
docenił takie rozstrzygnięcie. Zasada homo-mensura, głoszona
przez Protagorasa, próbując zdobyć powszechne uznanie, ciągle napotykała przeszkody. Jednym z jej żarliwych krytyków był
Platon, który miał zupełnie inną wizję retoryki. Napięcie między
tymi dwoma poglądami zrodziło pierwszą historyczną postać
homo rhetoricus.
Obecnie, w XXI wieku, jesteśmy świadkami narodzin nowej epoki. Niepowstrzymane tempo procesu globalizacji nieuchronnie prowadzi do coraz częstszych spotkań z innością.
Z jednej strony zaczynamy żyć wśród wielości kultur, religii, narodowości, poglądów politycznych; z drugiej zaś jesteśmy, mam taką nadzieję, coraz bardziej świadomi niebezpieczeństw siłowego rozwiązywania problemów. Czy w takiej
sytuacji pytanie o homo rhetoricus nie będzie jednym z najważniejszych pytań naszych czasów?
Abstract
Henryk Mazurkiewicz, The antique roots of the homo
rhetoricus dispute
Rhetoric, as claims the author, has a significant impact
on the majority of spheres of human life. We come across it
not only in political debates or social activists’ speeches but
we can find it in any common dispute, in any attempt to affect other person or even in an attempt to persuade oneself.
Namely, it is present in most of psychological processes. Persuasion can accompany us during a prayer, in any conversation

KULTURA – FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 97

concerning religion or philosophy. It is even present in scientific works, else, it is an inherent part of the science itself.
This ubiquity of rhetoric is not just the effect of a peculiar
development of our culture and science, rather the opposite

– indispensability, inevitability of rhetoric has influenced their
present shape. The rhetoric – according to Mazurkiewicz – has an
anthropological dimension. A human, as a poor creature, unable
to associate with the reality directly, is sentenced to rhetoric.

MIT PŁASKIEJ ZIEMI
Maria Magdalena Morawiecka

Jeśliby wyobrazić sobie, że na powierzchni Ziemi nic nie ma i nie ma niczego co mogłoby zmusić kogoś do zmiany objętej drogi, człowiek lub zwierzę
mogliby obejść świat wokoło, w górę i w dół, w dowolnym kierunku wedle
woli, tak jak mucha okrąża jabłko1.
Walter z Metzu, L’Image du Monde, ok. 1246
„Ale jeśli świat jest kulą” – powiedział Kolumb – „to poza tym wzburzonym morzem nie leży piekło. Musi tam leżeć wschodnie wybrzeże Azji,
Kataj Marco Pola” […] W sali klasztoru zebrało się okazałe towarzystwo
– ogoleni mnisi w habitach […] kardynałowie w purpurowych szatach.
[…] „Myślisz, że Ziemia jest okrągła […] Czyżbyś nie zdawał sobie sprawy, że święci ojcowie Kościoła potępili to mniemanie […] Twoja teoria
wydaje się heretycka”. Na wzmiankę o herezji pod Kolumbem mogły zatrząść się nogi, jako że nowa Inkwizycja ze swym rozbudowanym systemem łamania kości, wykręcania palców, szarpania ciała, wieszania, przypalania i maglowania heretyków działała sprawnie2.
podręcznik szkolny, 1887
W średniowieczu ludzie uważali, że Ziemia jest płaską, okrągłą tarczą otoczoną bezkresnym oceanem, a w samym jej środku znajduje się Jerozolima. Takiemu wyobrażeniu świata sprzyjały między innymi nauki głoszone
przez Kościół3.
podręcznik szkolny, 2012

Przekonanie o wierze w płaską Ziemię jest jednym z najmocniej zakorzenionych w wiedzy potocznej uprzedzeń związanych z kartografią średniowieczną. Jego siła nie powinna
dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że pogląd ten nauczany
jest powszechnie na obowiązkowych lekcjach historii, a jego
prawdziwość potwierdza autorytet podręczników szkolnych.

>

1

Cyt. za: F. Relaño, The Shaping of Africa. Cosmographic Discourse and
Cartographic Science in Late Medieval and Early Modern Europe, Aldershot–
–Burlington 2002, s. 25.
> 2 Cyt. za: S.J. Gould, The Late Birth of a Flat Earth, http://www.inf.fuberlin.de/lehre/SS05/efs/materials/FlatEarth.pdf (dostęp: 13.08.2013,
rozdział z książki tegoż, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of
Life, New York 1999).
> 3 M. Błaut, Moja historia. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy
szóstej szkoły podstawowej, Warszawa 2012.

Fenomen ten nie ogranicza się jedynie do rodzimej edukacji. Na podobny problem narzeka Rudolf Simek, profesor uniwersytetu w Bonn4. Autor ten, który zajmuje się tropieniem
przyczyn powstania tego krzywdzącego stereotypu już od lat
osiemdziesiątych (kiedy to odwiedzając katedrę z Hereford, jak
pisze, był „zszokowany”, gdy przewodnik poinformował zwiedzających, że znajdująca się w niej mapa „przedstawia typowe
średniowieczne zobrazowanie płaskiej Ziemi”5), pisze: „po dziś
dzień dzieci w szkołach na całym świecie uczy się, że mnisi średniowieczni opisywali i rysowali płaską Ziemię, jako że był to
jedyny pogląd akceptowany przez Kościół w średniowieczu”6.
Wtóruje mu J.B. Russell: „Uczniowie w Stanach, Europie i Japonii nauczani są w większości tej samej starej bzdury”7.
Przykład z aktualnego podręcznika polskiego (data wydania: 2012) pokazuje, że wciąż niewiele się w tej materii
zmieniło. Tymczasem wśród badaczy dyscypliny twierdzenie o średniowiecznym wyobrażeniu płaskiej Ziemi zostało
już dawno podważone. Russell pisał w 1997: „Historycy nauki
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4

R. Simek, Shape of the Earth in the Middle Ages and Medieval Mappaemundi, [w:] The Hereford World Map. Medieval World Maps and Their Context, ed. P.D.A. Harvey, London 2006, s. 293.
> 5 Ibidem. Mając w pamięci opowieść Simka, podczas swojej własnej
wizyty w Hereford w listopadzie 2012 r. zapytałam mojego przewodnika
(którego nie poinformowałam, że zajmuję się tematem mapy z Hereford
naukowo), czy świat przedstawiony na mapie jest kulisty, czy płaski. Nie potrafił udzielić mi zdecydowanej odpowiedzi.
> 6 Ibidem, s. 294. O micie płaskiej Ziemi pisał też Simek w swojej książce Heaven and Earth in the Middle Ages. The Physical World Before Columbus,
Woodbridge 1996.
> 7 J.B. Russell, The Myth of the Flat Earth, „Studies in the History of Science” 1997, http://www.asa3.org/ASA/topics/history/1997Russell.html (dostęp: 23.09.2012, artykuł napisany z okazji dorocznego zjazdu American
Scientific Affiliation 4 sierpnia 1997). Rozwinięcie poglądów Russella znaleźć można w jego książce Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern
Historians, New York 1991.
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udowadniali tę kwestię od przynajmniej 70 lat”8. Przywołuje przy tym takich autorów jak E. Grant, D. Lindberg, D. Woodward i R.S. Westman9. Do listy tej dopisać można E. Edson10,
C.S. Lewisa11, S.D. Westrema12, L.M. Bishopa13 i innych. By jednak nie poprzestawać na wyliczaniu nazwisk, warto przyjrzeć
się, z jakich przesłanek został wysnuty ów kartograficzny mit.
Jednym ze sztandarowych argumentów wytaczanych
w sporze są pisma egipskiego (sic!) mnicha Kosmasa Indikopleustesa z VI wieku, w których można znaleźć opis Ziemi
o kształcie prostokąta, wywodzący się z dosłownej lektury
Biblii. Poglądy Kosmasa były jednak spisane greką i, co więcej, jedynie w trzech kopiach, przechowywanych w Bizancjum
i nieznanych na Zachodzie aż do czasu pierwszego wydania
drukiem w 1663 r.14 Trudno więc traktować je jako reprezentatywne dla średniowiecznych Europejczyków.
Jako drugiego z winowajców Russell wskazuje żyjącego
na przełomie III i IV wieku (a więc w zasadzie jeszcze przed interesującym nas tu okresem) Lactantiusa, którego dywagacje na temat
Antypodów, gdzie rzekomo deszcz miałby padać do góry, a ludzie
chodzić na głowie15, stały się bogatą pożywką dla późniejszego,
krzywdzącego stereotypu wysnutego na podstawie odosobnionych przypadków. Ani bowiem Kosmas, ani Lactantius nie zapisali
się w historii jako wybitne autorytety, podczas gdy wzmianki o kulistej Ziemi pojawiają się w pismach tak wpływowych osobistości
jak Roger Bacon, św. Augustyn czy Beda Czcigodny.
Poza wspomnianymi powyżej przykładami wzmianek
świadczących za koncepcją płaskiej Ziemi można znaleźć
w materiałach pisanych zaskakująco mało. Wspomniany już

Simek, opierając się na materiale łacińskojęzycznym, średnioniemieckim i staroskandynawskim, naliczył zaledwie trzy
przykłady (wszystkie pochodzące sprzed roku 1000) wykorzystywane do udowodnienia rzekomej powszechności tego
przekonania w średniowieczu: pisma Izydora z Sevilli (które
będą nas tu interesować szczególnie, bo ich wpływ był wyraźnie widoczny w kartografii) z VII wieku, Firmianusa Lactantiusa z IV wieku oraz korespondencję pomiędzy biskupem Mainz,
Bonifacym, a papieżem Zachariaszem I z VIII wieku16.
W manuskryptach dzieł Izydora znaleźć można opis Ziemi
jako kręgu (orbis)17 złożonego z trzech części-kontynentów,
zilustrowanego szkicami stanowiącymi pierwowzór schematu T–O. Jakkolwiek sformułowanie to pozostaje dość niejasne,
Izydor porusza również kwestię występowania stref klimatycznych, której znajomość może być traktowana jako kontrargument. Należałoby zatem raczej uznać go za autora, którego
nauki mogą być interpretowane wielorako w odniesieniu do
omawianej tu kwestii, zatem jednoznaczne przypisanie go do
obozu zwolenników płaskiej Ziemi wydaje się nadużyciem18.
W dwóch pozostałych przypadkach mamy z kolei do czynienia z tekstami wpisującymi się w szerszy spór na temat Antypodów19. Problemu tego nie można jednak zrównać z pytaniem
o kształt Ziemi – wątpliwości co do istnienia lądu na przeciwległej półkuli, w szczególności zaś tego, czy byłby on zamieszkany, czy też nie, nie są tym samym, co zakwestionowanie istnienia samej półkuli, i nie muszą prowadzić automatycznie do
zaprzeczenia, że Ziemia jest bryłą. Nawet więc fakt, że ostatecznie20 zwycięstwo odnieśli w tej gorącej debacie przeciwnicy

>
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8

Ibidem.
Ibidem.
10
E. Edson, The Word Map 1300–1492. The Persistence of Tradition and
Transformation, Baltimore 2007, s. 17.
> 11 C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Kraków 2008, s. 128–130.
> 12 S.D. Westrem, The Hereford Map. A Transciption of the Legends with
Commentary, Turnhout 2001, s. xli.
> 13 L.M. Bishop, The Myth of the Flat Earth, [w:] Misconceptions about the
Middle Ages, eds. S.J. Harris, B.L. Grigsby, New York–London 2008.
> 14 R. Simek, The Shape of the Earth…, op. cit., s. 293.
> 15 Za: S.J. Gould, op. cit. Jakkolwiek mylne i zabawne, należy zauważyć,
że nawet i te wątpliwości Lactantiusa nie wyrażały, ściśle rzecz biorąc, wiary
w płaską Ziemię, a jedynie niezrozumienie zasad grawitacji. Więcej na ten
temat w akapicie o Antypodach.
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16

Ibidem, s. 293–294.
„Orbis a rotunditate circuli dictus, quia sicut rota est” („Świat (okrąg
ziemski) nosi nazwę od krzywizny okręgu, ponieważ jest jakoby kołem”)
(Izydor z Sewilli, Etymologiarum sive Originum libri XX, http://www.thelatinlibrary.com/isidore/14.shtml, dostęp: 6.05.2009).
> 18 Izydor explicite pisze o sferyczności planet i księżyca, używając słowa
globus, które nie występuje jednak w paragrafie dotyczącym Ziemi. Sprawę
interpretacji poglądów Izydora na temat kształtu Ziemi omawia m.in. D. Woodward w artykule Reality, Symbolism, Time, and Space in Medieval World
Maps, „Annals of the Association of American Geographers”, 75 (1985), 4,
s. 518, gdzie omówione zostają problematyczne sformułowania Izydora.
> 19 R Simek, The Shape of the Earth…, op. cit., s. 293–294.
> 20 Jednak dopiero w XIV wieku, kiedy to pogląd o istnieniu Antypodów
został uznany za herezję (ibidem, s. 294).
17

koncepcji Antypodów, nie powinien przysłonić niewspółmierności tych dwóch kwestii. W istocie okoliczność zaistnienia takiego
sporu wskazuje przynajmniej na możliwość rozważenia modelu,
w którym Antypody istnieją. Aby postawić pytanie o to, co znajduje się po drugiej stronie Ziemi, trzeba przecież dopuścić najpierw myśl o tym, że Ziemia ma drugą stronę. Inaczej dywagacje
takie byłyby pozbawione wszelkiego sensu.
Sprawa jest tym bardziej intrygująca, że jako jeden z czynników cementujących późniejsze przekonanie o średniowiecznym
wyobrażeniu Ziemi jako dysku wymienia się wygląd średniowiecznych map21. Zdaniem historyków dyscypliny winą za to
nieporozumienie należałoby obarczać niedocenienie konwencjonalnego charakteru niewielkich, kodeksowych mapek T–O22.
Forma wizualna tych maksymalnie uproszczonych, wyzutych
z detali przedstawień, z których niektóre ograniczały się jedynie
do prezentacji schematu podziału trzech kontynentów, miałaby
być przyczyną, dla której późniejszy odbiorca, pełen wobec map
zupełnie innych oczekiwań, mylnie interpretował je jako dosłowne wizerunki płaskiego lądu, nie zaś ideogramy.
Jakkolwiek surowy byłby wygląd tych diagramów, wypada
zapytać, dlaczego jesteśmy skłonni uznać, że mapa przedstawiająca świat jako okrąg jest dowodem na przekonanie o istnieniu
Ziemi w kształcie dysku bardziej niż, dajmy na to, że powstanie
map prostokątnych świadczy o wierze w Ziemię w kształcie kafla?23 Logika obu wywodów byłaby wszak identyczna. Co więcej,
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21

Ibidem, s. 295; E. Edson, op. cit., s. 17; C.S. Lewis, op. cit., s. 129.
W. Iwańczak, Wybrane zagadnienia wyobraźni kartograficznej średniowiecza, [w:] Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, Warszawa 1996, s. 107–108. Tymczasem P.D.A. Harvey pisze wprost, że konwencjonalność mapek T–O nie może być traktowana jako dowód na teorię płaskiego dysku (P.D.A. Harvey, The Hereford World Map, London 1996, s. 21).
> 23 „W żadnym wypadku więc nie jest Mapa [mapa z Hereford – przyp. M.
M.], jak ujął to Beazley, «monstrualnym» przedstawieniem Ziemi, jakkolwiek
jej kartograf – jak każdy inny – musiał zmierzyć się z niemożnością przedstawienia zakrzywionej półkuli na płaskiej powierzchni. Nie ma też racji jeden z jej
najpoważniejszych badaczy, H.W. Phillott, gdy wynosi z niej «ogólne wrażenie
[…] niedokładności, beztroski i ignorancji». W rzeczy samej, trudno uwierzyć,
że współcześni obserwatorzy mogą patrzeć na Mapę z Hereford i głosić, że wyobraża ona Ziemię jako płaski dysk, dając świadectwo naiwnemu pojmowaniu
przestrzeni przez «człowieka średniowiecznego», mimo że podczas studiowania współczesnego atlasu nawet przez myśli im nie przejdzie, że nasz świat ma
kształt deski od chleba, a jadąc paryskim metrem z całkowitym spokojem przyjmują fakt, że kluczący na zakrętach pojazd zgodnie z trzymanym w ich rękach
22

to raczej uznanie prostokątnych map za przedstawienia kulistego świata wydaje się mniej oczywiste niż map okrągłych.
Lewis jako możliwe źródło przekonania o średniowiecznej
wierze w płaską Ziemię wskazuje z kolei obecne w ówczesnej
literaturze wzmianki o krańcu świata. Jak jednak tłumaczy,
po pierwsze należałoby wziąć pod uwagę, że były one często
równie niejasne co podobne wzmianki w dzisiejszych czasach,
po drugie zaś, dotyczyć mogły nie tyle świata jako takiego, ile
ekumeny, czyli znanego świata zamieszkanego24. Mylne byłoby również proste utożsamienie krańca mapy z krańcem świata i próba określenia jego rozmiarów na podstawie zmierzenia
skalówką wąskiego paska oceanu obiegającego okręgiem trzy
znane kontynenty na mapach typu T–O. Jak bowiem przypomina Simek, średniowieczni, szacując stosunek wody do lądu,
zakładali jeszcze większą dysproporcję niż ta, która znana jest
obecnie – według różnych źródeł miałby on wynosić od 4:1 do
nawet 10:125. Mapy oparte na schemacie T–O ukazują zatem jedynie część Ziemi, a mianowicie tę, gdzie znajduje się suchy ląd.
Wszystkie te wątpliwości nabierają oczywiście znaczniej
większej wagi, jeśli doda się do nich przesłanki świadczące
o znajomości koncepcji kulistości Ziemi w średniowieczu. Tych
zaś nie brakuje zarówno wśród materiałów wizualnych, jak
i pisanych. Woodward przekonuje, że dowody takie odnaleźć
można w źródłach ze wszystkich stuleci między V a XV wiekiem26. Polski autor, Adam Krawiec, przyjmując nieco ostrożniejsze stanowisko w tej sprawie, pisze jednak: „Wbrew stereotypowi, rozpowszechnionemu nawet wśród mediewistów,
osoby posiadające przynajmniej elementarne wykształcenie
wiedziały o kulistym kształcie Ziemi. Mówiły o nim w zasadzie
wszystkie teksty podejmujące tę kwestię”27.
planem porusza się po idealnej linii prostej” (S.D. Westrem, op. cit., s. xli). Westrem cytuje tu Beazleya i Phillotta za Cronem z jego artykułu New Light on the
Hereford Map,„The Geographical Journal”, 131 (1965), 4, s. 447.
> 24 „«Świat» człowieka, jedyny świat, który może nas dotyczyć, może
kończyć się tam, gdzie kończy się nasza półkula” (C.S. Lewis, op. cit, s. 130).
> 25 R. Simek, The Shape of the Earth…, op. cit., s. 299. Dziś stosunek ten
szacowany jest na 3:1.
> 26 D. Woodward, The Image of the Spherical Earth, „Perspecta”, 25
(1989), http://www.jstor.org/stable/1567135 (dostęp: 29.01.2012), s. 3.
> 27 A. Krawiec, Jerozolima jako środek świata w średniowiecznej geografii kreacyjnej, „Studia Periegetica”, 5 (2010), www.studiaperiegetica.pl/
pub/4_5_2010.pdf (dostęp: 15.12.2012), s. 85.
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Pomimo budzonych przez nie zastrzeżeń, jednym ze źródeł argumentów mogą być już same przedstawienia kartograficzne. Mapy T–O, choć najbardziej rozpowszechnione, nie
są bowiem jedynym typem przedstawień znanym w średniowieczu. Wspomniane już wcześniej mapy strefowe ukazywały
całą Ziemię – choć, rzecz jasna, ekumena mieściła się jedynie
w jej części północnej. Autorzy tych map podążali za tradycją
głoszącą, że panujące w różnych regionach warunki klimatyczne zróżnicowane są ze względu na ich oddalenie od równika
i biegunów – które to miejsca byłyby trudne do skonceptualizowania w świecie wyobrażonym jako płaszczyzna. Dodatkowo wiadomo, że rozmieszczenie stref klimatycznych jest symetryczne, a zatem istnieją dwie strefy podbiegunowe i dwie
umiarkowane. Ponieważ zaś mapy obu typów pojawiają się
niejednokrotnie obok siebie w tych samych manuskryptach,
dyskusyjne byłoby tu twierdzenie, że ich autorzy, pracujący
na schemacie T–O, nie byli zaznajomieni z koncepcją pięciu
sfer klimatycznych.
Różnice w klimacie towarzyszące przejściu z jednego do
drugiego pasa klimatycznego wiązały się ze zmianą szerokości
geograficznej. Pojęcie długości geograficznej jest natomiast
zmienną, której istnienie bierze pod uwagę w swoich rachubach czasu Beda Czcigodny, gdy różnice w długości dni tłumaczy on właśnie kształtem Ziemi. Jak pisze, jest ona „nie tylko
okrągła jak tarcza, ale też zaokrąglona z każdej strony, jak piłka do gry”28. Koncepcja stref czasowych nie była więc średniowiecznym obca: zdawano sobie sprawę z zależności między
długością geograficzną a porą dnia. Choć nieliczne, odnotowano przypadki prób jej zmierzenia poprzez empiryczną obserwację – niestety napotykające trudności natury technicznej
i być może przez to niezbyt rozpowszechnione. Jednym z badaczy zajmujących się podobnymi eksperymentami był notabene działający właśnie w Hereford (stąd pochodzi największa
zachowana w całości średniowieczna mapa świata) wybitny
XII-wieczny astronom Roger z Hereford.
W teorii znana była nawet idea wykorzystania projekcji do
przedstawienia sfery na płaszczyźnie (używanej do rysowania
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Bede the Venerable (Beda Czcigodny), De temporum ratione, [w:] The
Complete Works of Venerable Bede, t. 6, London 1943–1944, tłumaczenie
przez angielski, M.M.

102

map sklepienia niebieskiego), której przeniesienie do kartografii
proponował Roger Bacon, będący autorem (niestety niezachowanego) prototypu mapy Ziemi opartej na systemie południków i równoleżników – pomysł nie przyjął się jednak aż do czasu ponownego odkrycia Geografii Ptolemeusza na przełomie XIV
i XV wieku. Dopiero autorytet tego ostatniego uczonego przyczynił się do spopularyzowania tego typu przedstawienia29.
Jak przekonuje Lewis, średniowieczni nie tylko zdawali sobie sprawę z kulistości Ziemi, ale też pojmowali „w całej pełni”30 jej konsekwencje, wśród nich m.in. istnienie grawitacji
(nazywanej wówczas „przyrodzoną skłonnością”), której znajomość była, jak pisze, „sprawą pospolitej wiedzy”31. Na dowód
tej tezy przytacza dobitne przykłady.
Przywołany przez niego Wincenty z Beauvais rozważa
w swoich pismach teoretyczną możliwość przewiercenia Ziemi na wylot i zapytuje, co stałoby się, gdyby ktoś wrzucił w powstały w ten sposób tunel kamień, na które to pytanie udziela zaskakująco trzeźwej odpowiedzi: kamień zatrzymałby się
pośrodku32. Dante w Piekle opisuje scenę przechodzenia przez
środek Ziemi, w której podróżnicy muszą przecisnąć się obok
Lucyfera. Początkowo schodzą po jego bokach – gdy jednak
docierają do jego pasa, odkrywają, że muszą zacząć się wspinać33. W Księdze Jana Mandeville’a czytamy z kolei: „Z każdej
części ziemi, gdziekolwiek mieszkają ludzie, czy to na górze,
czy na dole, zawsze im się wydaje, że chodzą bardziej prosto
niż wszyscy inni. I właśnie tak, jak nam się wydaje, że są pod
nami, im wydaje się, że my jesteśmy pod nimi”34.
Ten ostatni przykład znajduje swoje odpowiedniki w materiałach wizualnych: ilustracja sferycznej Ziemi z XIII-wiecznej encyklopedii L’Image du monde Waltera z Metzu ukazuje
ludzkie postaci rozmieszczone po czterech stronach dookoła
kuli ziemskiej – wszystkie one stoją pewnie na własnych stopach. Z tekstu dowiadujemy się, że dwóch ludzi, którzy wyruszyliby z jednego punku i wędrowaliby prosto przed siebie,
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spotkałoby się u końca drogi35. To właśnie na to dzieło (obok
poruszającej w literackiej formie ten sam wątek późniejszej
Księgi Jana Mandeville’a) wskazuje w swoich dowodzeniach
Simek, gdy powiada, że na temat możliwości okrążenia Ziemi
teoretyzowano już na długo przed Kolumbem i Magellanem36.
Krawiec przypomina też wywody Jana de Sacrobosco w Liber
de sphera, w których pojawia się ilustracja konsekwencji zakrzywienia Ziemi w postaci przedstawienia statku na pełnym
morzu, niewidocznego z brzegu37.
Wobec przytoczonych powyżej przykładów, przemawiających na rzecz zrewidowania poglądu o średniowiecznej wierze
w płaską Ziemię, wypada zastanowić się, co właściwie sprawiło, że zyskał on tak dużą popularność, czy też, jak zapytuje
sfrustrowany Russell, „jak i dlaczego doszło do powstania tego
nonsensu?”38. Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że
jest to przekonanie bardzo późne, bo dopiero XIX-wieczne. Cytowany powyżej Russell datuje jego początki około roku 1830
oraz wskazuje na Paryż jako na miejsce jego powstania. Wiąże
je z dwiema postaciami, które przebywały w podobnym czasie
we francuskiej stolicy i które jego zdaniem przyczyniły się walnie do jego popularyzacji: Antoine-Jeanem Letronnem, uczonym o antyreligijnych poglądach, który wyłożył tę koncepcję w swoim tekście O ideach kosmologicznych Ojców Kościoła
(1934), oraz słynnym amerykańskim pisarzem Washingtonem
Irvingiem.
To właśnie ten drugi autor wykreował wizję spotkania młodego Kolumba z królewską parą, Ferdynandem i Izabelą, oraz
z gronem uczonych mnichów, podczas której charyzmatyczny,
prosty żeglarz w śmiałym geście zwija mapę w rulon, zaskakując wszystkich twierdzeniem, że Ziemia jest okrągła, i przekonuje władców do poparcia jego przedsięwzięcia – zuchwale
zaprzeczając przy tym ostrzeżeniom zakonników, jakoby wyprawa na nieznane wody grozić miała spadnięciem z krawędzi świata. Opowieść niewątpliwie porywająca – choć niestety fikcyjna. Projekt Kolumba faktycznie został poddany
ocenie powołanej do tego celu komisji pod przewodnictwem
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arcybiskupa Granady, Hernando de Talavery (w skład której
powołani zostali zarówno duchowni, jak i świeccy), która zgłosiła wobec niego obiekcje. Jednak to nie założenie o kulistości
Ziemi wywołało krytykę doradców: najpoważniejszym – i całkowicie słusznym – zarzutem było zaniżenie przez Kolumba
miary obwodu Ziemi, na której oparł wyliczenia pozwalające
mu założyć, że zdąży przebyć drogę do Indii w przewidywanym czasie. W rzeczywistości było to niemożliwe39.
Anegdota zrobiła oszałamiającą karierę i już w drugiej połowie wieku przytaczana była w szkolnych podręcznikach,
co odsyła nas do początku tego tekstu. Gould wspomina, że
jako dziecko w wieku szkolnym czytał bardzo podobną do
XIX-wiecznej wersję tej samej opowieści40. Prawdopodobnie
większość z nas również się z nią zetknęła, co dowodzi jej międzynarodowego zasięgu.
Wszystko to nie tłumaczy jednak jeszcze, dlaczego opowieść ta, wraz z łączącym się z nią mitem płaskiej Ziemi, miała
tak ogromne wzięcie ani jak to się stało, że nie skorygowano
jej znacznie wcześniej. Ze studiów Russella wynika, że na początku koncepcja ta przeszła bez większego echa – gwałtowny wzrost jej popularności datować należy na lata 1860–1890,
a więc na kilka dekad po jej powstaniu. Wtedy też właśnie
trafiła do szkół. Tropiąc przyczyny tego zjawiska, wskazuje
na dwie kolejne książki wpływowych historyków, które uważa
za kluczowe dla rozpropagowania tego przekonania: History of
the Conflict between Religion and Science J.W. Drapera z 1874 r.
i A History of the Warfare of Science with Theology in Christiendom A. Dixona White’a z 1896. Co ciekawe, obaj autorzy związani byli z darwinizmem. Już same tytuły powyższych pozycji naprowadzić mogą na trop wyjaśnienia przyczyn łatwości,
z jaką przyjmowano początkowo marginalne twierdzenie.
Russell tłumaczy: „przekłamanie odnośnie do sferycznej Ziemi stało się barwną i niezapomnianą częścią większego kłamstwa: kłamstwa o toczącej się w zachodniej historii odwiecznej
wojnie pomiędzy (dobrą) nauką i (złą) religią”41.
Nawet odpowiedzialny za stworzenie mitu Dixon White
wiedział jednak, że twierdzenie, jakoby najbardziej światli
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myśliciele średniowiecza wierzyli w płaską Ziemię, nie jest
możliwe to utrzymania – zamiast więc zaprzeczać faktom
dokonuje ich reinterpretacji, ukazując wybrane postaci jako
chlubne wyjątki na tle panującej ogólnie ciemnoty, muszące
odpierać zarzuty o herezje. W wyniku tej zaskakującej wolty doktorzy Kościoła przeciwstawieni zostali poglądom autorów kalibru Indikopleustesa i Lactantiusa, przy czym to ci
pierwsi traktowani są jako przedstawiciele poglądów o marginalnym oddźwięku.
Absurdalność tego rozumowania trafnie komentuje w jednym z esejów Umberto Eco: „Wszyscy przemawiają, żeby słuchać
własnego głosu, ale nawet człowiek tak wykształcony, jak Andrew Dickson White […] wiedząc doskonale, że do Klubu Krągłoziemych należeli Orygenes, Ambroży, Augustyn, Albert Wielki, święty Tomasz wraz z całym doborowym towarzystwem,
przyznaje to z zaciśniętymi zębami, ale powiada, iż podtrzymując swój pogląd musieli walczyć z dominującą myślą teologiczną. A kimże byli oni, jeśli nie dominującą myślą teologiczną?”42.
Historia Kolumba i rzekome odkrycie kulistości Ziemi trafiły
na podatny grunt: wystarczyło powiązać je z kolejnym mitem
– mitem średniowiecza jako ciemnej epoki, w której wszelką
myśl krępował Kościół, przezwyciężonej dopiero wraz ze świtem racjonalnego odrodzenia – by stały się dobitnym argumentem apologetów postępu. W tej formie mit doskonale
wpisywał się w obowiązującą ideologię. „Jakaż lepsza historia mogłaby kiedykolwiek zostać uwarzona na użytek armii
nauki? – zapytuje Gould. – Religijna ciemnota niszczy wiedzę Greków i wikła nas w sieć lęków, opartą na dogmatach
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i sprzeczną z rozumem i doświadczeniem. Nasi przodkowie
żyli więc w trwodze, ograniczeni przez oficjalną nieracjonalność, obawiając się, że jakakolwiek próba podważenia jej prowadzi jedynie do upadku z krawędzi Ziemi, ku wiecznemu potępieniu – opowieść odpowiednia do zamierzonego celu, lecz
całkowicie fałszywa, jako że mało który spośród średniowiecznych uczonych wątpił kiedykolwiek w sferyczność Ziemi”43.
Cokolwiek by mówić o XIX-wiecznych historykach, z pewnością jednego nie można im odmówić – skuteczności. Przekonanie o średniowiecznej wierze w płaską Ziemię, powtarzane przez pokolenia, zakorzeniło się tak głęboko, że
wyrugowanie go jest obecnie przedsięwzięciem niełatwym.
Przykład mitu płaskiej Ziemi jest jednak pouczający również
z innej przyczyny, dotyka bowiem nie tylko kwestii związanych ze średniowieczem, ale też z mechanizmami rządzącymi
historią nauki. Obnaża niebezpieczeństwa schematyzacji i ideologizacji grożące badaczom opisującym dzieje myśli ludzkiej,
gdy spoglądają na nie z własnej, również uwarunkowanej czasowo perspektywy.
Abstract
Maria Magdalena Morawiecka, The myth of a flat Earth
This article can surprise almost anyone. The author, in a very
skillful way, uses the knowledge of medieval cartography, culture, literature, theology and philosophy to prove that the myth
of a flat Earth, imposed on us by school course booksand supposedly believed in by people living before Copernican upheaval, is far-reaching simplification, a result of widespread science
stereotypes.
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HISTORIA STOSUNKÓW POLSKO-JAPOŃSKICH (DO 1957 R.)
Korneliusz Banach

Pierwsze spotkanie przedstawicieli dwóch kultur
Wedle dotychczasowych przekazów uważało się, że o Japonii Polacy usłyszeli po raz pierwszy z Opisania świata Marco Polo. Pierwsze polskie wzmianki o tym kraju odnaleźć można dopiero w żywotach świętych oraz Kazaniach sejmowych
Piotra Skargi-Powęskiego. Do tego czasu sądzono, iż pierwszy
bliższy kontakt nastąpił dopiero w XVII wieku i miał charakter
niefortunny, kiedy to w 1643 roku na ziemi japońskiej zginął
śmiercią męczeńską jezuita Wojciech Męciński.
Ludmiła Jermakowa z Kobe Institute of Foreign Languages
odkryła jednak, że już około 80 lat wcześniej, w roku 1585, nastąpiło bardzo ważne bezpośrednie spotkanie między przedstawicielami obu kultur. We wspomnianym roku, w marcu, dotarła
do Watykanu pierwsza w historii zagraniczna misja dyplomatyczna Japonii, tak zwana „Misja Tensho” (od tradycyjnej nazwy ery, obejmującej lata 1573–1592)1. W jej skład wchodzili
czterej młodzieńcy: Ito Mancio, Chijiwa Miquel, Nakamura Juliao i Hara Martinho2, chrześcijanie wykształceni przez portugalskich jezuitów. Misję przygotował inspektor misji japońskiej
generał Alessandro Valignano – również jezuita. Misja ruszyła w lutym 1582 roku z Nagasaki drogą morską przez Makao,
Goa, Mozambik, Przylądek Dobrej Nadziei, Wyspę św. Heleny,
Gwadelupę, Madryt, Lizbonę, Alicante, Livorno, Florencję, by
dotrzeć po trzech latach do Rzymu. Młodzieńcy wieźli posłanie
od ówczesnego sioguna Ody Nobunagi do papieża Grzegorza
XIII. Zostali przyjęci z wysokimi honorami przez papieża na tydzień przed jego śmiercią. Mogli także obserwować przebieg
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konklawe, a następnie zostali przyjęci na audiencji przez nowego papieża Sykstusa V. Misja odbiła się głośnym echem w ówczesnej Europie, portret młodych posłów namalował podobno
Tintoretto, do dnia dzisiejszego nie został on jednak odnaleziony. Podczas pobytu w Rzymie młodzi posłańcy Nobunagi odwiedzili grób Stanisława Kostki i podobno z wielkim wzruszeniem wysłuchali opowieści o młodym Polaku i jego religijnej
żarliwości. Miała ona obudzić w nich pragnienie życia klasztornego, na które jednak nie uzyskali zgody. W czasie tego pobytu dokonali, na prośbę polskiego posła, biskupa Bernarda
Maciejowskiego, wysłannika polskiego króla i późniejszego
prymasa Polski, tłumaczenia na język japoński fragmentu jednego z Psalmów Dawida. Tekst tłumaczenia podarowali biskupowi Maciejowskiemu, który w późniejszych latach przekazał
go Akademii Krakowskiej. Rękopis ten długi czas leżał zapomniany w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej.
Ludmiła Jermakowa trafiła na ślad istnienia tego dokumentu
kilka lat temu, sam zaś dokument odnalazł się w sierpniu 2000
roku dzięki badaniom prowadzonym przez uczoną oraz personel
Biblioteki Jagiellońskiej. Niewątpliwie odkrycie dokonane przez
Jermakową postawiło historię kontaktów między Polską i Japonią w nowym świetle, wykazując wzajemne zainteresowanie Polaków i Japończyków w epoce, w której oba kraje miały
ambicje polityczne i perspektywy, które obecnie nazwalibyśmy
„globalnymi”, zanim Japonia przyjęła politykę dobrowolnego
zamknięcia na świat, a Polska zaczęła tracić polityczne wpływy3.
Pierwszy Polak w Japonii
Pierwszym Polakiem w Japonii był jezuita Wojciech Męciński.
Urodził się w 1598 roku w Osmolicach w rodzinie szlacheckiej.
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Odziedziczył duży rodowy majątek, w którego skład wchodziło kilkanaście wsi i jedno miasteczko. Wbrew woli rodziny całą
część swojego majątku zapisał kolegium św. Piotra w Krakowie.
Studiował na Akademii Krakowskiej, a w 1626 roku wyjechał do
Portugalii, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Młody mnich okazał się zapalonym orędownikiem krzewienia wiary chrześcijańskiej, dlatego poprosił o skierowanie na misje w miejsce, gdzie
katolicyzm został zakazany pod groźbą śmierci. Jego plany dotyczyły odległej Japonii, ponieważ wcześniej w Portugalii poznał
jezuickiego prokuratora Sebastiana Vieirę, który był odpowiedzialny za misję portugalską w Japonii4. Vieira opowiedział mu
o wielkich sukcesach misjonarzy w nawracaniu oraz o prześladowaniach chrześcijan. To bardzo poruszyło młodego zakonnika, który postanowił swoje życie związać z misjami w odległych
krajach5.
W 1631 wypłynął w podróż na Daleki Wschód. Najpierw
trafił na Goa – portugalską enklawę w Indiach. Nie mógł płynąć od razu do Japonii z powodu tamtejszych krwawych prześladowań chrześcijan, więc postanowił pozostać i pracować
na wyspie z ubogimi w przytułkach oraz szpitalach. Stamtąd w maju 1634 roku pożeglował do dzisiejszego Wietnamu
(ówczesne Kochinchiny), gdzie przez rok rozwijał pracę misyjną w porcie i w głębi lądu. Po tym, jak usłyszał o straceniu
w Japonii Sebastiana Vieiry, postanowił ruszyć w stronę Kraju
Kwitnącej Wiśni. W 1635 roku zawinął do Malaki, gdzie przez
dwanaście miesięcy leczył chorych żołnierzy. W czerwcu 1636
roku udał się do brzegów Chin, skąd starał się dostać do Japonii, jednak jego statek został porwany przez Holendrów. Dzięki
leczeniu więźniów i syna gubernatora zakonnik zyskał zaufanie władz holenderskich. Na początku 1637 roku udało mu się
dzięki temu zbiec z holenderskiego statku zmierzającego ku
wyspie Jawa. Mając na uwadze swój najważniejszy cel – Japonię, po raz kolejny powrócił do Makao u wybrzeży Chin6. Tu
jednak spotkał się z odmową wizytatora zakonnego, który, nie

> 4 Śladami Polaków po świecie. Polacy na Filipinach, http://przeglad.australink.pl/literatura/sladami/kaluski10.pdf (1.03.2011).
> 5 K. Nowak, Pierwszy Polak w Japonii – Wojciech Męciński, [w:] Katalog
wystawy Chopin – Polska – Japonia, Komitet Organizacyjny Wystawy z okazji
80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz
Roku Chopinowskiego, s. 166–176.
> 6 http://www.jezuici.pl/wb/pages/historia.php (2.03.2011).
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chcąc wysyłać go na pewną śmierć, nie pozwolił mu na wyjazd. Polecił mu natomiast udać się do Kambodży. Tam Męciński został przełożonym rezydencji misyjnej. Dopiero w lutym
1642 roku otrzymał zawiadomienie, aby udać się na Filipiny,
skąd miał zostać wysłany do Japonii. Na Filipinach przebywał
kilka miesięcy, do 2 lipca, kiedy to wysłał list pożegnalny do
Europy do współbraci z zakonu, przyjaciół oraz swojej siostry
– Zofii. Na japońską wyspę Satsuma dotarł 12 sierpnia 1642
roku. Jednak zaraz na drugi dzień został wraz z towarzyszącymi mu misjonarzami pojmany przez ludzi sioguna Hitetady.
Po kilku dniach doprowadzono ich do Nagasaki, gdzie poddani zostali strasznym torturom7. Na początku 1643 Męciński poniósł śmierć męczeńską.
Kontakty polsko-japońskie przed 1919 rokiem
Historia oficjalnych kontaktów między Polską a Japonią sięga 1919 roku, kiedy Japonia formalnie uznała niepodległość
Polski. Pomimo to jeszcze przed tym rokiem doszło do pierwszych nieoficjalnych kontaktów politycznych pomiędzy przedstawicielami obu narodów, zjednoczonych w walce ze wspólnym wrogiem – Rosją. Wcześniej takie kontakty nie istniały,
a to za sprawą niesprzyjającego biegu historii oraz tysięcy kilometrów, jakie dzieliły oba nasze kraje. Polska od ostatniego rozbioru, czyli 1795 roku, do zakończenia pierwszej wojny światowej nie istniała jako państwo. Japonia od połowy
XVII wieku przez ponad dwieście lat znajdowała się w izolacji
i nie utrzymywała oficjalnych kontaktów ze światem8. Był to
okres, w którym faktyczną władzę pełnili siogunowie z rodu
Tokugawa, a nie kolejni cesarze. Wszystkie te zabiegi były
spowodowane chęcią uchronienia kraju przed wpływami zewnętrznymi, w tym głównie przed cudzoziemcami i szerzeniem się chrześcijaństwa. Dokładnie w 1639 roku zamknięte
zostały granice zarówno dla ludzi, jak i towarów. Handel zagraniczny ograniczono jedynie do faktorii chińskich i holenderskich utrzymywanych w Nagasaki, będących jedynym
japońskim „oknem na świat”. Kres izolacji przyniosła restauracja Meiji (1868–1912). W tym okresie obalono feudalny system Siogunatu Tokugawa i zaczęto szybką modernizację kraju
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na wzór zachodni. Nieco wcześniejsze, pierwsze złamanie izolacji nastąpiło w 1854 roku. Dokonało się za sprawą Amerykanów, którzy wymusili na Japończykach podpisanie pierwszego traktatu handlowego. Nadal jednak Japończycy bronili się
przed cudzoziemskim wpływem, co spowodowało wyprawę
połączonych flot, francuskiej i brytyjskiej, które ostrzelały japońskie porty. Dodatkowo Brytyjczycy w 1866 roku zakotwiczyli swą armadę u wybrzeży Kobe. Po tym wydarzeniu i politycznych sporach w obozach pro- i antyzachodnich cesarz
Mutsuhito w 1867 roku zlikwidował Siogunat, a w 1868 roku
ogłosił restaurację władzy cesarskiej.
Pierwszym niezwykłym kontaktem, dzięki któremu Japończycy usłyszeli na dobre o Polsce, była konna podróż majora
Fukushimy Yasumasy (1852–1919) przez Europę. Był on wedle
wielu źródeł pierwszym Japończykiem na ziemiach polskich.
Odbył on podróż z Berlina do Władywostoku przez Syberię,
Mongolię, Mandżurię. Dzięki jego raportom z podróży Japończycy poznali tragiczne losy Polski9. Postać późniejszego generała jest ważna nie tylko z tego powodu, ale również dlatego,
że uważano go za prekursora działań wywiadowczych na terenie Europy. Pozyskane wówczas kontakty z Polakami wykorzystał kilkanaście lat później podczas wojny rosyjsko-japońskiej
jeden z asów japońskiego wywiadu, płk Akashi Motojiro.
Fukushima Yasumasa urodził się w 1852 roku jako syn Fukushimy Yasuhiro, samuraja z księstwa Matsumoto10. Od najmłodszych lat szkolony był na żołnierza. Początkowo wiedzę
zdobywał u holenderskiego specjalisty w Edo (Edo – dawna
nazwa dzisiejszego Tokio). Później nauki pobierał w szkole Kaisei, która to w 1877 roku została przekształcona w Uniwersytet Tokijski (Tokio Daigaku lub w skrócie Todai). Fukushima
był uzdolniony pod wieloma względami, znał – jak podają
źródła – 5 języków, co pozwoliło mu szybko awansować po
szczeblach wojskowej kariery. W 1876 roku wysłany został do
Stanów Zjednoczonych na staż, a w następnych latach wyjeżdżał do Chin, Korei, Birmy i Indii. W 1887 roku powierzono mu stanowisko attaché wojskowego w Berlinie. Jego podstawowym zadaniem było pozyskiwanie informacji na temat
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nowoczesnych armii europejskich i ich sposobów działania.
Podczas pięcioletniego pobytu w Berlinie skupił się głównie
na armii pruskiej, która stała się wzorem dla modernizacji armii japońskiej. Fukushima odwiedził również wiele krajów:
Anglię, Danię, Szwecję, Finlandię, Holandię, Belgię, Francję,
Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Szwajcarię, a także Półwysep
Bałkański i europejską część Rosji. Podczas swojego pobytu
w Niemczech kilkakrotnie odwiedził tereny Polski będące pod
zaborami i tutaj nawiązywał kontakty z Polakami. Fukushima uważał, że Polacy, będąc w tak trudnej sytuacji, jako wielcy oponenci Rosji pomogą mu dowiedzieć się istotnych rzeczy
na temat ich zaborcy. Informacje te przekazywał do Sztabu
Generalnego, jednocześnie przygotowując się do długiej podróży. Sama podróż miała na celu sprawdzenie tego, o czym
mówili mu jego informatorzy. Jednym z głównych jej punktów
była budowana wtedy Kolej Transsyberyjska. Wielu Polaków,
których krewni i znajomi doświadczali zesłania na Syberię,
pomagało generałowi Fukushimie w nawiązaniu kontaktów
z rodakami przebywającymi w Rosji. Podróż konna Fukushimy
Yasumasy przez jakiś czas była relacjonowana przez dziennik
„Asahi Shimbun” wydawany w Osace. Po jakimś czasie relacjonowania zaprzestano. Sztab Generalny uznał bowiem, że podróż, podczas której Fukushima prowadzi działalność wywiadowczą, powinno otoczyć się tajemnicą11.
Wyprawa trwała 488 dni, liczyła 14 tysięcy kilometrów spędzonych na ulubionym koniu Gaisei (w tłum. Triumfalny Powrót). Major Fukushima w dniu 11 lutego 1892 roku wyruszył
w samotną podróż powrotną do ojczyzny. Wiadomo, że trzeciego dnia dotarł z Berlina do Kostrzyna. Stamtąd przez kolejne dwa dni kierował się w stronę Poznania i oglądał niemieckie umocnienia, bazy oraz świetne drogi zbudowane również
w celach militarnych, na wypadek starcia z Rosją. Poznań leżał
wtedy blisko granicy z zaborem rosyjskim, dlatego też stacjonował tam sztab korpusu armii niemieckiej. Fukushima został
bardzo dobrze przyjęty, a że przejechał ponad 260 kilometrów,
postanowił odpocząć i wyleczyć rany swojego wierzchowca. Nie wolno pominąć faktu, że kiedy wyruszył, temperatury
były w granicach dziesięciu stopni poniżej zera, a pokonywał
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średnio 50 kilometrów dziennie12. Po pobycie w garnizonie
stwierdził, że Niemcy mają bardzo dobry stan dróg, linii kolejowych, telekomunikacji, toteż są świetnie przygotowani
na wypadek konfliktu z Rosją. 18 lutego przekroczył granicę zaboru rosyjskiego, gdzie zaskoczyła go prostota urządzeń
granicznych. Podróż Fukushimy była bardzo rozsławiona, witali go życzliwie nie tylko mieszkańcy miast, ale również oddziały Kozaków. Od granicy do Konina generałowi towarzyszył
młody Kozak, syn dowódcy pułku stacjonującego pod Koninem. W mieście na generała czekała grupa reprezentacyjna
składająca się z 50 Kozaków i orkiestry. Po uroczystym przejeździe przez miasto skierowali się do oddalonego o 20 kilometrów od miasta garnizonu. Po jednodniowym odpoczynku
Fukushima ruszył w dalszą podróż, a że dowódca pułku uznał
go za bohatera, 150 Kozaków żegnało go z honorami. Podczas
przemarszu zdarzył się jednak drobny wypadek. Wystraszony
koń Fukushimy, stając dęba, uderzył oficera w twarz. Jeździec
stracił przedni ząb, ukrył to jednak przed ludźmi, udając, że nic
mu się nie stało. Warto tutaj chociaż krótko pochylić się nad
istotą wojownika w kulturze japońskiej. Etos żołnierza-wojownika-samuraja ma szczególne miejsce w tradycji kultury
oraz literatury japońskiej, tak jak rycerz miał i nadal ma swoje szczególne miejsce w europejskiej literaturze. Niezapanowanie nad wierzchowcem i odniesienie z tego powodu drobnych ran mogło Fukushimę okryć hańbą. Stąd jego dyskrecja.
Na okładce powieści Donalda Richie Kumagai: droga wojownika widnieje postać samuraja – nieskazitelna, z uniesionym
nad głową mieczem, doświadczająca bitewnej chwały. Wedle autora japoński wojownik nie koncentruje się na swoich
ułomnościach, naturalnym procesie starzenia, postrzega siebie przez pryzmat swej służby. Jego wizerunek jest niezmienny: grzywa czarnych włosów, mocne ramiona, tak jakby czas
stał w miejscu13. Wojownik w literaturze japońskiej i samurajskim kodeksie honorowym bushido to ktoś na wzór herosa,
ze specjalną misją uwierzytelnioną społecznie. Nie każdy mógł
zostać prawdziwym wojownikiem, wyposażonym w wiele
społecznych i kulturowych kompetencji, oprócz umiejętnego

władaniem kataną14. Tak więc i major Fukushima nie tylko nie
mógł, ale wręcz wstydził się pokazać, że został zraniony podczas tak błahej sytuacji, mimo iż była ona dziełem zupełnego
przypadku.
W każdej kolejnej miejscowości Yasumasa witany był przez
żołnierzy, a nierzadko wysyłano kogoś, aby już przed przybyciem do miasta towarzyszył podróżnikowi. Kolejnym miastem,
do którego dotarł, było Koło, następnie Kutno, w którym miał
okazję uczestniczyć w ceremonii zaślubin i wesela jednego
z niższych oficerów. Co zadziwiło Japończyka, to fakt, że wyżsi rangą oficerowie bawili się na równi z tymi z niższą rangą,
a nawet szeregowymi żołnierzami bez wyraźnych granic podziału. Majora pożegnano po raz kolejny bardzo ciepło, bo nie
tylko oficerowie odprowadzili go za miasto, ale i goście weselni, wznosząc toast na cześć znamienitego gościa. Kolejnym
miastem na trasie podróży była Warszawa – miejsce, o którym
z nostalgią major pisał w swoich dziennikach. Tutaj zatrzymał
się na dłużej.
Wielkie wrażenie zrobił na nim Zamek Królewski, ale również tragedia zaboru i relacje z walk powstańczych. W Warszawie postanowił też spotkać się z polskimi konspiratorami,
którzy przeżyli zsyłkę na Syberię. Natomiast kawalerzyści stacjonujący w Warszawie zaproponowali mu bezpieczną i mniej
zaśnieżoną drogę na północ w stronę Kowna zamiast pokrytej grubą warstwą śniegu drogi na Dźwińsk15. 28 lutego wyruszył dalej, trafiając do Ostrołęki, a 2 marca do Łomży, gdzie
miał okazję zobaczyć kilkudniowe ćwiczenia stacjonującego
tam oddziału. Tutaj stwierdził, iż wojsko rosyjskie jest bardzo
dobrze przygotowane do walki w warunkach dużego mrozu.
Jego uwagę zwróciło też lepsze zabezpieczenie graniczne aniżeli to, które oglądał w okolicach Poznania. Przez Szczuczyn
i Augustów, pokonując 267 kilometrów, 5 marca dotarł do Suwałk. Zatrzymał się w garnizonie lekkiej kawalerii, którego dowódca kolejnego dnia towarzyszył Fukushimie przez kolejne
57 kilometrów podróży w stronę Kowna.
7 marca dotarł do Kowna, następnie przekroczył granice niegdysiejszej Rzeczpospolitej z perspektywą najcięższego etapu podróży przez zaśnieżoną i mroźną Rosję. Również
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w Rosji Fukushima nawiązywał kontakty z polskimi i rosyjskimi przeciwnikami caratu. Kontakty te zostały później wykorzystane przez Akashiego Motojiro (1864–1919) podczas wojny japońsko-rosyjskiej. Warto podkreślić, że Rosjanie zdawali
sobie sprawę z celu podróży Fukushimy Yasumasy – zbierania informacji na temat urządzeń wojskowych, liczebności oddziałów i powstającej Kolei Transsyberyjskiej. Rosja w tamtym
czasie nie uznawała jednak Japonii za zagrażającego jej przeciwnika, dlatego podróżnika wszędzie przyjmowano z życzliwością i uznaniem dla jego jeździeckich umiejętności i odwagi. Fukushima dotarł do Władywostoku po 16 miesiącach
– 12 czerwca 1893 roku. Stamtąd popłynął do Japonii, gdzie
witany był jak bohater, a Sztab Generalny postanowił wykorzystać jego umiejętności wywiadowcze. Awansowano go do
stopnia generała oraz powierzono mu funkcję szefa Oddziału
II japońskiego wywiadu wojskowego16. Funkcję tę pełnił w latach 1899–1906, między innymi w czasie wojny japońsko-rosyjskiej, i nadal utrzymywał kontakty z Polakami.
Pierwsze kontakty polityków polskich z Japończykami
Pierwsze nieoficjalne kontakty pomiędzy politykami polskimi i japońskimi z racji nieistnienia państwa polskiego miały
miejsce dopiero w 1904 roku. Sytuacja na Dalekim Wschodzie
groziła nagłym wybuchem wojny pomiędzy Rosją a Japonią.
Z jednej strony w Polsce przyjmowano tę informację z dużą
dozą sceptycyzmu, a z drugiej z dużą nadzieją. Po pierwsze
nikt nie wierzył, że mała, wstępująca dopiero na arenę międzynarodową Japonia ma szanse w konfrontacji zbrojnej z potężną Rosją. Ta informacja ożywiała w polskich sercach zapał
niepodległościowy i chęć wykorzystania tej sytuacji na rzecz
wolnej Polski. Japończycy uważali znowu, że dzięki współpracy z Polakami mogą osłabić siły i możliwości militarne Rosji17.
Fakt małej jednak wiary w japońskie możliwości, uwzględniając, że w momencie restauracji władzy cesarskiej po 1868 rozpoczęto gruntowne reformy, brał się prawdopodobnie z odległości i niewiedzy Polaków na temat solidnych podstaw
japońskich reform, przeprowadzanych pod hasłem: fukoku kyohei, czyli bogaty kraj i silna armia. Dzięki tej polityce szybko
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zlikwidowano zacofanie wynikające z izolacji. W obecnych
czasach badacze kultury japońskiej nie tylko w okresie ponad dwustuletniej izolacji, lecz także, co dziwne, w momencie
wyjścia z niej upatrują źródła problemów gospodarczych i kulturalnych Japonii XX i XXI wieku18.
Japonia przez lata budowała swoją potęgę nie na surowcach, ponieważ w przeciwieństwie do innych krajów praktycznie ich nie posiada. Świetność swojej gospodarki oparła głównie na eksporcie oraz dyscyplinie i ciężkiej pracy obywateli. Co
fascynuje, to fakt, iż Japonia w około 80 procentach pokryta
jest górami, a społeczeństwo tym samym skupione jest na stosunkowo niewielkim skrawku terenu. Dodatkowo kraj często
nawiedzają trzęsienia ziemi, fale tsunami oraz tajfuny, które są integralną częścią tego klimatu i zarazem życia każdego Japończyka. W tamtych czasach w Polsce wiedza o Japonii,
jej potencjale tkwiącym w społeczeństwie, a mającym źródło
w historii i tradycji, była jeszcze niewielka. W Japonię wówczas
mało kto na arenie międzynarodowej wierzył, a przecież od
zawsze było to świetnie prosperujące państwo, z którego można było brać przykład.
Japonia już w 1895 roku, pokonując Chiny, pokazała i uzmysłowiła Zachodowi, że wyrasta na potęgę na Dalekim Wschodzie, toteż przynajmniej bardziej świadomi Polacy zaczęli zwracać uwagę na nią i jej kolejne sukcesy w walce z Rosją. Politycy
w nieistniejącym jeszcze państwie polskim zastanawiali się, jak
tamtejszą sytuację przekuć na rzecz walki o niepodległość Polski.
Nie ukrywali, że liczą na wielkie powstanie z udziałem mas robotniczych oraz innych uciskanych przez Rosję krajów. Taką wizję przynajmniej promował Józef Piłsudski (1867–1935) i grono
działaczy PPS skupione wokół niego19. Bardziej sceptyczną wizję
przedstawiał Roman Dmowski (1864–1939) i Liga Narodowa,
twierdząc, że tocząca się daleko na wschodzie wojna nie może
mieć bezpośredniego przełożenia na polepszenie sytuacji w Polsce. Dmowski deklarował sympatię dla Japonii z równoczesną
niechęcią do Rosji, ale uważał, że ewentualne zbrojne wystąpienie może przynieść Polsce jedynie kolejną tragedię20. Oprócz tych
ugrupowań kontakty z Japończykami nawiązali tzw. ugodowcy,
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wyrażający bardzo konserwatywny stosunek wobec zaistniałej
na Dalekim Wschodzie sytuacji. Było to ugrupowanie powstałe
w latach osiemdziesiątych XIX wieku, złożone głównie z przemysłowców i konserwatywnych ziemian. Proklamowali oni lojalność wobec zaborcy w imię nadziei, że car pójdzie dzięki temu
na ustępstwa i pozwoli na reformy, m.in. w sferze językowej i religijnej. Jednym z przedstawicieli tego ugrupowania był Wojciech Dzieduszycki (1848–1909), hrabia i polityk galicyjski. Działając w Kole Polskim w Wiedniu, którego był prezesem, nawiązał
kontakt z Makino Nobuakim (1861–1949), posłem japońskim,
przebywającym w tym mieście. Jak wynika z dostępnych relacji, Makino i Dzieduszyckiego połączyły dość bliskie kontakty,
o czym może świadczyć wizyta w 1905 roku tego pierwszego
w majątku hrabiego w Jezupolu (dzisiejsza Ukraina). Wszystko wskazuje na to, że Dzieduszyckiemu udało się przekonać go
do nieudzielania wsparcia i pomocy PPS. Trzeba również zaznaczyć, że Makino był politykiem bardzo ostrożnym i umiarkowanym, unikającym niejasnych sporów. Przedstawiciele Polskiej
Partii Socjalistycznej starali się nawiązać kontakt z Japończykami właśnie przez Makino Nobuakiego. Do tego zadania wyznaczyli nawet najbliższego współpracownika Piłsudskiego – Witolda Jodko-Narkiewicza. W wielkim skrócie można powiedzieć,
że mimo dwukrotnie podejmowanej próby nie udało się mu nawiązać kontaktu z Japończykami przez posła Makino, który na listy z propozycją współpracy nie udzielił żadnej odpowiedzi.
Narkiewicz spróbował zbliżyć się do Japończyków poprzez
Londyn, w którym akredytowany był hrabia Hayashi Tadasu
(1850–1913). Przedstawił hrabiemu w liście z 15 marca 1905
roku informacje na temat PPS i innych organizacji rewolucyjnych na terenie Rosji21. Hayashi w przeciwieństwie do Makino
wykazał zainteresowanie propozycją PPS i 16 marca spotkał
się z Narkiewiczem, o czym poinformował w depeszy ministra spraw zagranicznych Komurę Jutaro (1855–1911). Przez
długi czas trwała korespondencja pomiędzy japońskim MSZ
a Hayashim Tadasu, który prowadził rozmowy z przedstawicielem PPS. Japończycy najbardziej zainteresowani byli pozyskiwaniem informacji, nie dając zbyt wiele w zamian i bojąc
się fizycznie wesprzeć Polskę, np. dostawą broni, jednocześnie
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rozważając taką możliwość. W końcu doszli do wniosku, że
w bezpośredniej rozmowie będą mogli ustalić więcej aniżeli
poprzez poufną korespondencję22. Zaproszenie do Tokio wystosowano do Piłsudskiego prawdopodobnie 7 maja, a między
21 a 23 maja spotkał się on w Wiedniu z płk. Utsonomiyą, by
porozumieć się co do podroży. Wspomniany pułkownik Utsonomiya Taro (1861–1922) był attaché wojskowym, z którym
działacze kontaktowali się w momencie prowadzonych rozmów z hrabią Hayashim Tadasu. Na tym spotkaniu Piłsudski
dowiedział się, że oprócz jego ugrupowania są jeszcze „inni Polacy”, którzy równolegle z nimi zabiegają o kontakty w Japonii.
Tymi Polakami byli przedstawiciele Ligi Narodowej i Dmowski,
o czym wcześniej Piłsudski nie wiedział.
Liga Narodowa przyjęła postawę umiarkowaną: mimo
iż popierała Japonię, uważała, że wszelkie zbrojne powstanie przeciwko Rosji może Polsce tylko zaszkodzić. Pierwsze kontakty z Japończykami LN nawiązała w 1904 poprzez
Akashi Motojiro (1864–1919). Był on bardzo ważną postacią w japońskim wywiadzie i często przebywał w Europie,
m.in. w Niemczech, Francji, Petersburgu, Sztokholmie. Roman Dmowski spotkał się z Akashim w 1904 roku w Krakowie.
Akashi zaproponował wzniecenie powstania, jednak Dmowski – przeciwnik jakiegokolwiek zbrojnego wystąpienia – odmówił. Zaproponował jednak, aby żołnierze polscy walczący
w Mandżurii pod egidą Rosji przechodzili na stronę japońską
bez walki. Akashi wyraził dużą aprobatę dla tegoż pomysłu
i prawdopodobnie to spowodowało, że poparł ideę wyjazdu
Dmowskiego do Japonii, wręczając mu list polecający do generała Kodamy i Fukushimy23. Dla Romana Dmowskiego ta podróż była ważna przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym
był zamiar przestrzeżenia Japonii przed ewentualnymi skutkami działań socjalistów, a drugim była prośba o dobre traktowanie polskich jeńców wojennych. Dmowski bardzo chciał,
aby Japończycy nie odsyłali ich z powrotem do Rosji, ale tam,
gdzie chcą, np. do Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie do Japonii wyruszył z końcem marca przez Anglię, Stany Zjednoczone i Kanadę, 15 maja docierając do Tokio24.
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Podróż Dmowskiego i Piłsudskiego do Japonii w 1904
roku
Roman Dmowski przebywał w Japonii od 15 maja do 22
lipca 1904 roku. Oprócz odbycia spotkań z przedstawicielami Sztabu Generalnego opracował memoriał przedstawiający
znaczenie Polski dla trzech mocarstw rozbiorowych i prezentację partii politycznych w Rosji. Zredagował również odezwę do
żołnierzy polskich w wojsku rosyjskim, których wzywał do zaniechania walki i poddania się Japończykom. Uzyskał też zapewnienie o tym, że jeńcy polscy nie będą odsyłani do Rosji,
jeśli nie będą tego chcieli.
Dmowski próbował również jak najszybciej dostać się do ministra spraw zagranicznych Komury Jutaro. Pośpiech spowodowany był świadomością nadchodzącej wizyty przedstawicieli
PPS w Japonii. Dmowskiemu zależało – jak już wspomniałem –
na ostrzeżeniu ministra przed działaniami socjalistów. Ostatecznie spotkał się z wiceministrem Chindą Sutemi oraz dyrektorem
Departamentu Politycznego Yamazą Enjiro (1866–1914)25.
Józef Piłsudski dotarł do Japonii 10 lipca i już następnego
dnia odwiedził Tokio. Piłsudski dla zachowania tajemnicy zatrzymał się w nieodwiedzanym przez cudzoziemców hotelu
Seiyoken w parku Ueno. Warto na marginesie dodać, że dzisiaj park Ueno jest prawdopodobnie najznakomitszym i najpopularniejszym parkiem w Tokio. Dopiero w hotelu Piłsudski
dowiedział się z listy gości innego hotelu, Metropole, zamieszczonej w „The Japan Times”, że Dmowski także przebywa w Tokio26. 12 lipca Piłsudski spotkał się z generałem Muratą Atsushim (1854–1917), któremu dzień później wręczył memoriał,
projekt umowy i broszury. Piłsudski pisał w nich, że Rosja to
zlepek różnych uciśnionych narodów, co daje świetne podwaliny pod zorganizowanie silnej opozycji i rozbicie państwa carskiego. Podkreślił również, że tylko oni (czyli PPS) mogą poprowadzić działania zbrojne, nakłaniając do tego inne podbite
narody. Wspomniana umowa dostarczona stronie japońskiej
zawierała sześć punktów zobowiązań ze strony japońskiej
i osiem punktów ze strony polskiej. Nie ukrywano, że istnieją również sprzeczności interesów obu stron, o czym wszyscy
doskonale wiedzieli. Byli świadomi, że porozumienie może
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nastąpić tylko dzięki kompromisowi. Strona polska wymagała
od japońskiej m.in. dostaw broni, utworzenia polskiego legionu i nawiązywania kontaktów z rządami państw politycznie
przeciwnych Rosji. Sama natomiast zobowiązywała się do dostarczania tłumaczy języka rosyjskiego. Piłsudski 13 lipca udał
się jeszcze do japońskiego MSZ, do ministra Komury, jednak
do spotkania nie doszło. Pomimo iż Piłsudski i Dmowski kreowali w Tokio własne wizje, to 14 lipca spotkali się na bardzo
długiej, bo kilkugodzinnej rozmowie na tematy państwowe.
Dmowski, przekonany o tym, że mają skrajnie odmienne stanowiska, postanowił wystosować w tajemnicy przed Piłsudskim ostatni memoriał do japońskiego MSZ. Przedstawił po
raz kolejny swoje obawy co do zbrojnego powstania przeciw
Rosji i zgubnych tego skutków dla Polski, ale i niepożądanych
również dla Japonii. Piłsudski natomiast dzień po spotkaniu
z Dmowskim spotkał się z generałem Muratą (był oddelegowany do rozmowy z socjalistami), aby przedyskutować kolejne
punkty wspomnianej umowy. Chciał, aby generał przedstawił
ją innym przedstawicielom Sztabu Generalnego27.
Podsumowując zabiegi i działania obu polityków w Japonii,
można by uznać, że zwycięsko z tego wyścigu wyszedł Dmowski, ponieważ ostatecznie postulaty Piłsudskiego zostały przez
Sztab Generalny odrzucone28. Misja zakończyła się fiaskiem
głównie przez rozbieżność celów, jakie stawiała sobie każda
ze stron. Japończycy chcieli głównie informacji wojskowych. Dążyli również do zorganizowania akcji sabotażowych wzdłuż Kolei
Transsyberyjskiej, a nie interesowała ich sprawa Polski29. Po raz
pierwszy stało się jasne, że Polska dla Japonii jest odległa nie tylko geopolitycznie, ale również kulturowo. Polska nie istniała jako
państwo, a Japonia wkraczała właśnie na arenę międzynarodową i nie było w jej interesie mieszać się w nieswoje sprawy międzynarodowe. Przed ingerencją w relacje rosyjsko-polskie przestrzegała ją Anglia, z którą od 1902 roku była w sojuszu.
Warto jednak podkreślić, że szczególnie misja Piłsudskiego
była pierwszą od czasu powstania styczniowego próbą postawienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej30.
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Ekspedycja syberyjska a uznanie przez Japonię niepodległego państwa polskiego w 1919 roku
Nie można zająć się sprawą uznania przez Japonię niepodległej Polski, nie uwzględniając pewnych polskich aspektów interwencji wojsk sprzymierzonych w rewolucyjnej Rosji. Do dzisiaj uważa się, że ekspedycja syberyjska wpłynęła
na zwłokę Japonii w zaakceptowaniu Polski niepodległej. Oficjalnie zrobiła to jako ostatnia spośród głównych rozgrywających w ówczesnych stosunkach międzynarodowych. Sama
ekspedycja syberyjska była wydarzeniem mającym swe źródło
w sierpniu 1918 roku, kiedy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Japonia uznały, że niezbędna jest pomoc siłom
kontrrewolucyjnym na Syberii. Pretekstem do interwencji była
pomoc oddziałom korpusu Czechosłowackiego, sformowanego jeszcze w 1915 roku z Czechów i Słowaków, rosyjskich
jeńców z armii austro-węgierskiej. Dużą rolę odegrała tutaj
5 Dywizja Strzelców Polskich, zwana Dywizją Syberyjską, dowodzona przez pułkownika Kazimierza Rumszę (1890–1962).
Japonia nie spieszyła się z jakąkolwiek pomocą dla Polski
ani podczas wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1905), ani pod
koniec pierwszej wojny światowej31. Polityka zagraniczna Japonii wtedy, jak i wcześniej, była silnie zorientowana na własny interes i pilnowanie spraw Dalekiego Wschodu. Polska nie
była partnerem strategicznym, a jedynie dodatkowym, od
którego mogły płynąć tylko potencjalnie polityczne i militarne korzyści.
Japonia dążyła do ciągłego zwiększania swoich wpływów
i pozycji w regionie. Po raz pierwszy w znaczący sposób udało
się to w momencie pokonania Niemiec w Szantung. Japończycy zajęli wtedy niemieckie posiadłości, dzierżawione od 1898
roku na kolejne 99 lat wraz z prawem do budowy kolei Qingdao–Jinan32. Korzyścią z tej aneksji była niewątpliwie możliwość wejścia na terytorium Chin. Chiny w sierpniu 1914 roku
podkreślały swoją neutralność w konflikcie europejskich mocarstw i zwróciły się do walczących o nieprzenoszenie działań
na ich teren. Japońska polityka pokazała jednak, że Japonia
stara się wykorzystać wewnętrzne rozbicie Chin oraz praktyczną nieobecność na Dalekim Wschodzie zachodnich mocarstw,

zajętych działaniami zbrojnymi w Europie. Konkretne roszczenia Japonia przedstawiła 18 stycznia 1915 w tzw. „21 żądaniach wobec Chin”. Państwo Środka w maju tegoż roku w przeważającej części zgodziło się je spełnić w obawie przed dalszą
japońską ekspansją militarną33.
Kolejnym sposobem na dalsze umacnianie pozycji Japonii był udział w wojskowej ekspedycji na Syberii. Sytuacja Rosji stawała się tu coraz trudniejsza. Komplikowała ją rewolucja bolszewicka oraz podpisany na początku 1918 roku układ
pokojowy z Niemcami, obejmujący również niemieckich sojuszników34. Japończycy bali się, iż bolszewicy nie będą respektowali wcześniejszych umów zawartych przez carat i rząd
japoński, a idea bolszewizmu przeniknie do Chin i będzie rewolucyjną iskrą. Myśleli również o prewencyjnym zablokowaniu ewentualnej próby poszerzenia przez Niemcy swoich
wpływów na Dalekim Wschodzie. Wielu japońskich polityków promowało ideę interwencji zbrojnej na Syberii, jednak
oficjalnie rząd występował przeciwko takiemu pomysłowi,
bojąc się reakcji Stanów Zjednoczonych, przeciwnych wspólnej interwencji państw Ententy, Japonii i USA w tym regionie.
Wszystko zmieniło się za sprawą działań Korpusu Czechosłowackiego i zajęcia przez niego w czerwcu 1918 roku Władywostoku, co spowodowało, że Stany Zjednoczone zaakceptowały interwencję z wcześniej ustaloną liczbą żołnierzy. Korpus
Czechosłowacki, jak sama nazwa wskazuje, sformowany był
przez Czechów i Słowaków, którzy zostali wzięci do niewoli przez Rosjan. Korpus liczył około 40 tysięcy żołnierzy. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Czechosłowacką Radą Narodową
a Radą Komisarzy Ludowych Korpus miał zostać ewakuowany z Władywostoku, w Europie natomiast włączyć się w działania w ramach Ententy. Jednak wbrew oczekiwaniom Korpus
nie podporządkował się bolszewickiemu rozkazowi rozbrojenia. Wystąpił przeciw Rosjanom i opanowywał systematycznie tereny wzdłuż Kolei Transsyberyjskiej. W sierpniu państwa
Ententy wprowadziły swoje wojska na rosyjski Daleki Wschód.
Utworzono międzynarodowy Korpus Interwencyjny. Ustalenia Japonii i Stanów Zjednoczonych deklarowały tylko pomoc
temu Korpusowi. Pomimo to Japonia skierowała swój desant
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w stronę Władywostoku w liczbie 72 tysięcy żołnierzy, a nie,
jak wcześniej ustalano w uzgodnieniach międzynarodowych,
12 tysięcy. Tak ogromna liczba była wynikiem chęci zwiększenia swoich wpływów35. Do walk włączyli się również Polacy z 5 Dywizji Strzelców Polskich, inaczej zwanej Dywizją
Syberyjską, dowodzonej przez płk. Kazimierza Rumszę (1886–
1970), a docelowo na Syberii przez płk. Waleriana Czumę
(1890–1962). Z formalnego punktu widzenia dywizja wchodziła w skład armii polskiej tworzonej we Francji, na czele której stał generał Józef Haller (1873–1960)36. Jednym z głównych jej zadań była ochrona Kolei Transsyberyjskiej na odcinku
Nowonikołajewska–Klukwiennaja. Jednak jesienią 1919 rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka, która zmusiła oddziały kontrrewolucyjne do odwrotu. Cały odwrót musiał być
zabezpieczony i ochrona wycofujących się oddziałów przypadła polskiej Dywizji Syberyjskiej. Walki z Armią Czerwoną były
bardzo ciężkie i spowodowały obniżenie zdolności bojowej.
Pułkownik Czuma poprosił o zastąpienie Dywizji Syberyjskiej
Czechami, jednak dowódca sił interwencyjnych, generał Pierre Janina (1862–1946), odmówił. Polacy wycofali się więc do
stacji Klukwiennaja, a tam czerwonoarmiści odcięli im drogę
ucieczki i pojmali, kierując żołnierzy do obozów i kopalń. Wielu
zmarło w nich z wycieńczenia37.
W wyniku negatywnej oceny udziału Polaków w ekspedycji
syberyjskiej Japonia nie śpieszyła się z uznaniem państwa polskiego. Według rządu japońskiego cele wojsk japońskich i Korpusu Czechosłowackiego nie były sprzeczne i tym samym dla
własnej korzyści warto było udzielić im pomocy we wschodniej
Syberii. Jednocześnie rząd japoński obawiał się działań Polaków
w tym rejonie, bo rzekomo mogło to doprowadzić do zamieszania w transporcie. Warto dodać, że wpływ Polaków na działanie
transportu w tym regionie mógł być faktem, albowiem wielu
Polaków pracowało wówczas na Kolei Transsyberyjskiej38.
16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski notyfikował oficjalnie powstanie niepodległego państwa polskiego. 17 listopada nowo powstałe Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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Rzeczypospolitej Polskiej wystosowało noty do MSZ-ów Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Portugalii
i Japonii. Noty zapraszały do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Z końcem stycznia 1919 roku państwo polskie uznane zostało przez Stany Zjednoczone, po nich, pomiędzy 24 a 27
lutym, przez Francję, Wielką Brytanię oraz Włochy. Rząd japoński podjął decyzję 6 marca, a dopiero 22 marca Matsui Keishiro (1868–1946), będący ambasadorem Japonii w Paryżu,
przekazał tę decyzję Romanowi Dmowskiemu39.
Utworzenie przedstawicielstw dyplomatycznych w Warszawie i Tokio
Kolejnym krokiem po uznaniu niepodległości Polski i akceptacji dla nowego ładu w Europie po wojnie było utworzenia placówek dyplomatycznych. Japonia uważała, że jako jedno
z mocarstw światowych potrzebuje takich instytucji w Europie Środkowej i Wschodniej40. Japońskie MSZ widziało potrzebę stworzenia konsulatów generalnych w Helsinkach, Odessie,
Sztokholmie, nie pominięto również Polski i Czechosłowacji.
Problem wyniknął w momencie, kiedy Japończycy uświadomili sobie, iż nie mają do obsadzenia tych stanowisk odpowiednio
przeszkolonego personelu. Z tego powodu sprawę tę odsunięto
na kilka miesięcy, po czym wrócono do niej po interwencji ambasadora Japonii w Paryżu. Ambasador uważał, że niezbędne
jest, aby Japonia miała w każdym europejskim państwie swojego przedstawiciela, ponieważ jest to nadal niespokojny kontynent i w interesie Japonii jest mieć pogląd na to, co dzieje się
w tej części świata41. Ministerstwo w odpowiedzi na interwencję
ambasadora stworzyło szczegółowy dokument dotyczący nowych poselstw i konsulatów. Zatwierdzono, że w Polsce, Czechosłowacji, Jugosławii, Rumunii, Turcji i Grecji zostaną utworzone
poselstwa, natomiast w Finlandii, na Węgrzech i w Bułgarii konsulaty generalne. Japonia uważała, że musi mieć swoich przedstawicieli wszędzie tam, gdzie mają ich inne mocarstwa.
Z powodów finansowych oraz z powodu braków w kadrach Japonia długo zwlekała z przysłaniem swojego oficjalnego przedstawiciela do Polski. Jednakże od czerwca 1919 roku
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w Polsce obecny był przedstawiciel Sztabu Generalnego, Yamawaki Masataka (1886–1974), najstarszy syn samuraja Yamawakiego Tomimasy42. Japoński Sztab Generalny, jak widać, dużo
szybciej zareagował na sytuację w Europie aniżeli Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Oficerowie pełnili też, oprócz misji wojskowej, misję łącznikową i informacyjną. Po roku obecności
w Polsce kapitan Yamawaki dowiedział się (z prasy!), że Japonia coraz prężniej przygotowuje się do otwarcia poselstwa, wysłał więc do swojego MSZ telegram mówiący o polskich realiach
i sympatiach Polaków względem określonych narodowości.
Japonia przysłała swojego pierwszego oficjalnego przedstawiciela w maju 1921 roku. Był nim Kawakami Toshitsune, specjalista ds. Rosji, dyplomata i tłumacz Piłsudskiego
i Dmowskiego z czasów ich wizyty w Japonii w roku 190443.
Specjalizacja Toshitsune była sprzeczna z wcześniejszymi
wskazaniami wysłanymi telegramem do Tokio przez Yamawakiego, który przebywał już w Polsce od roku i zdołał poznać
mentalność Polaków. We wspomnianym telegramie przekazał
sugestię, aby nie wysyłać tutaj specjalisty od spraw rosyjskich,
by nie nastręczać trudności i nie piętrzyć podejrzliwości, ponieważ Polacy raczej nie lubią Rosji44.
Władzom odrodzonego państwa polskiego, bardziej aniżeli japońskim, zależało na szybkim nawiązaniu kontaktów
dyplomatycznych z Japonią i wysłaniu do Tokio swojego oficjalnego przedstawiciela. Problem pojawiał się przy tworzeniu kadr, które do niedawna pracowały w służbie okupujących mocarstw. Kadra różniła się zarówno pod względem
politycznym, społecznym, jak i pod względem wykształcenia
i poglądów. Tworzyli ją byli urzędnicy z zaboru austriackiego,
działacze Komitetu Narodowego Polskiego związani z Dmowskim, stronnicy Piłsudskiego. W kwietniu 1919 roku rozwiązano KNP, a bliscy współpracownicy Piłsudskiego (Naczelnika
Państwa) uznali, że należy ograniczyć liczbę stanowisk w placówkach zagranicznych zajmowanych przez zwolenników
Dmowskiego. Nieustannie więc dochodziło do rozgrywek pomiędzy tymi obozami – pomiędzy ludźmi o różnych poglądach i koneksjach na wspomnianej płaszczyźnie. Pierwszym

kandydatem na posła w Tokio został Adam hrabia Żółtowski
(1881–1958), profesor Uniwersytetu Poznańskiego, doktor filozofii. Ostatecznie kandydatura Żółtowskiego została wycofana, a spowodowane to było właśnie rozgrywkami pomiędzy
przedstawicielami różnych kręgów politycznych, zwolennikami i przeciwnikami Piłsudskiego, walczącymi o władzę w odradzającej się Polsce.
Po wielu perturbacjach ostatecznie Piłsudski mianował
chargé d’affaires ad interim Rzeczypospolitej Polskiej przy rządzie japońskim Józefa Targowskiego, który był wcześniej komisarzem Polski na Syberii. Nominacja miała miejsce 7 kwietnia
1920 roku i jednocześnie stanowiła podstawę do powołania
poselstwa RP w Tokio. Strona japońska zaakceptowała kandydaturę oficjalnie 17 maja 1920 roku.
Do Tokio Józef Targowski dotarł 10 sierpnia 1920 roku, a już
13 sierpnia złożył na ręce ministra spraw zagranicznych Uchidy listy uwierzytelniające podpisane przez ministra Stanisława Patka45. Uchida zapewnił, że oficjalnie doręczy je, wtedy
niedysponowanemu, cesarzowi Yoshihito (1879–1926; panował 1912–1926, pośmiertnie zwany Taisho). Cesarz w rzeczywistości już od 1919 roku nie brał udziału w ceremoniach oficjalnych z powodu powikłań po wylewie krwi do mózgu. Po
kolejnych kilku dniach Targowski przedstawił japońskiemu
MSZ listę pracowników poselstwa, na której znaleźli się: baron
Aleksander Lago – radca, hrabia Krystyn Ostrowski – drugi sekretarz, Karol Frycz – attaché prasowy i kulturalny, Otton Sas
Hubicki – konsul przy legacji, Kazimierz Więckowski – sekretarz kancelarii, Tadeusz Hartle – tłumacz46.
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Podniesienie poselstw Polski i Japonii do rangi ambasad
Chcąc podkreślić znaczenie stosunków z Polską, Japonia
w 1936 roku rozpoczęła starania mające na celu podniesienie
poselstw obu krajów do rangi ambasad47. W listach wysyłanych z poselstwa polskiego w Tokio jasno wynika, iż Japończycy
byli zdecydowani zwiększyć budżet swojego poselstwa w perspektywie podniesienia go do rangi ambasady. Znajdowały też
45
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uzasadnienie pytania polskich przedstawicieli w Japonii, czy
rząd RP jest w stanie poczynić również taki krok.
Przedstawiciele japońskiej armii dobrze wiedzieli, że z Polski można bardzo łatwo prowadzić wywiad zorientowany zarówno na Zachód, jak i Wschód, dlatego też zależało stronie
japońskiej na wzmocnieniu placówki w Warszawie. Japonia
była jedynym mocarstwem, w którym Polska nie miała swojej ambasady, chodziło więc nie tylko o względy polityczne,
ale również prestiżowe. W przypadku posiadania ambasady,
a nie tylko poselstwa, Polska mogła liczyć na pomoc Japonii w przypadku negocjacji z Niemcami czy konfliktu z ZSRR.
W 1937 roku Japonia potrzebowała wsparcia w Lidze Narodów, gdzie ważyła się sprawa kolejnego konfliktu japońsko-chińskiego, wywołanego przez Japonię w lipcu 1937 roku.
Wojna rozpoczęła się działaniami japońskiej armii pod Pekinem 7 lipca 1937 roku. Była to krwawa i regularna interwencja zwana wówczas w Japonii „incydentem chińskim”. Chiny
w tamtym okresie wspierały ZSRR, więc tym samym strona japońska uważała Polskę za sojusznika w polityce wobec Związku Radzieckiemu. Dlatego Polska mogła reprezentować interesy Japonii na forum Ligi Narodów. W sierpniu tegoż samego
roku tak w Warszawie, jak i w Tokio próbowano nakłonić Polaków do wsparcia Japonii w Genewie. Sugerowano, a raczej tłumaczono, że powodem konfliktu w Chinach jest intryga chińsko-radziecka i tajna współpraca wojskowa obu państw.
W drugiej połowie lat trzydziestych nastąpiły zmiany polityczne nie tylko na arenie międzynarodowej, ale i w polityce
Polski wobec ZSRR i Niemiec, co sprawiło, że rząd polski przyjął
bardziej projapońską postawę na forum Ligi Narodów. W latach 1934–1939 w Genewie reprezentantem Polski był Tytus
Komarnicki (1896–1967)48. Wedle wskazówek ministra spraw
zagranicznych wstrzymywał się od głosowania lub był przeciwny uchwałom Rady dotyczącym Japonii. Sprzeciwił się np.
wspólnej rezolucji ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji z 1938 roku
potępiającej postępowanie Japonii. Zaistniałe okoliczności
i bieg wydarzeń stanowiły dobrą okazję do podniesienia poselstw do rangi ambasad, aby zaświadczyć o znakomitych stosunkach pomiędzy dwoma państwami.
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E. Pałasz-Rutkowska, Polityka Japonii…, op. cit., s. 114.

Oficjalne podniesienie poselstw do rangi ambasad nastąpiło z dniem 1 października 1937 roku49. Pierwszym i ostatnim przed wojną ambasadorem RP w Japonii został Tadeusz
Romer. Listy uwierzytelniające od prezydenta RP Romer złożył
na ręce cesarza Hirohito 2 listopada.
Stanowisko pierwszego ambasadora Japonii w Warszawie objął 10 listopada Sako Shuichi, zawodowy dyplomata
i ekspert od spraw rosyjskich. Swoją misję Shuichi rozpoczął
od złożenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu listów
uwierzytelniających od cesarza na Zamku Królewskim w Warszawie.
Utworzenie ambasad było dowodem bardzo dobrych relacji
polsko-japońskich, którym sprzyjały wręcz przyjacielskie stosunki pomiędzy ambasadorem Tadeuszem Romerem a ministrem spraw zagranicznych Hirotą50.
Likwidacja ambasady RP w Tokio
Z czasem nastawienie strony japońskiej do Polski zaczęło się
zmieniać z powodu coraz większych nacisków Niemiec w kwestii zamknięcia ambasady polskiej w Tokio. W działaniach wojennych przeciwko Związkowi Radzieckiemu, rozpoczętych
w czerwcu 1941 roku, Niemcy odnosiły kolejne zwycięstwa.
Polska znajdowała się już pod całkowitą okupacją nazistowskich Niemiec. Niemcy zgodziły się w Pakcie Trzech na „przywództwo Japonii w tworzeniu nowego porządku w Wielkiej
Azji Wschodniej”, a tym samym wymagały tego, aby Japonia
potwierdziła swe poparcie dla ich przywództwa „w tworzeniu
nowego porządku w Europie”51. Dla Japonii wiązało się to tylko
z jednym: cofnięciem uznania państwa polskiego.
Ambasador Tadeusz Romer zgodnie z wskazówkami z MSZ
próbował opóźnić ewentualną decyzję władz Japonii w sprawie naszej misji dyplomatycznej, wykorzystując przy tym swoje dobre stosunki z byłym premierem i ministrem spraw zagranicznych Hirotą. Starania ambasadora Romera nie przyniosły
jednak oczekiwanego skutku i w październiku 1941 roku rząd
Japonii podjął decyzję o wycofaniu zgody na działalność ambasady RP w Tokio. Japonia, dążąc do zapewnienia sobie
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E. Pałasz-Rutkowska, A.T. Romer, op. cit., s. 174.
E. Pałasz-Rutkowska, Polityka Japonii…, op. cit., s. 115.
E. Pałasz-Rutkowska, A.T. Romer, op. cit., s. 214.
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poparcia Niemiec dla „tworzenia nowego ładu w Azji Wschodniej” i działań wojennych przeciwko USA i Wielkiej Brytanii,
miała poprzeć politykę niemiecką w Europie. Likwidacji uległa również ambasada Japonii w Warszawie, co 4 października 1941 roku oznajmił ambasadorowi Romerowi wiceminister
spraw zagranicznych Amo Eiji (1887–1968). Z racji wieloletnich przyjaznych stosunków między Polską a Japonią i czasu
potrzebnego do likwidacji placówki rząd japoński zapewnił
dyplomatom w ciągu całego miesiąca października wszystkie
przywileje dyplomatyczne. Wiceminister Amo decyzję przekazał z wielkim smutkiem i tłumaczeniem, że to ówczesna sytuacja na arenie międzynarodowej, a w szczególności wojna, doprowadziła do tak nieprzyjemnej dla niego sytuacji. Zapewnił,
że zarówno sam rząd, jak i naród japoński zrobią wszystko, aby
pomóc narodowi polskiemu, chociażby przez Czerwony Krzyż.
Podkreślił, że w przyszłości, jeśli sytuacja międzynarodowa
ulegnie zmianie, z pewnością rząd japoński podda pod rozwagę zmianę swego stanowiska. Amo Eiji wspomniał o współpracy w czasie wojny japońsko-rosyjskiej, o wzajemnej sympatii i swoich osobistych kontaktach z Polakami, np. z posłami
Patkiem i Mościckim czy właśnie rodziną Romerów52.
Ambasador Tadeusz Romer wraz z rodziną i większością
pracowników byłej już ambasady RP opuścił Tokio 26 października 1941 roku. Romer udał się z Tokio do Nagasaki, a stamtąd do Szanghaju, gdzie został ambasadorem misji specjalnej
na Dalekim Wschodzie, nieustannie w swojej pracy interesując
się losem Polaków, którzy pozostali na wyspach japońskich.
Rozpoczynając 8 grudnia 1941 roku działania zbrojne
na Pacyfiku, Japonia oficjalnie przystąpiła do drugiej wojny
światowej w przeciwnym do Polski obozie. 11 grudnia 1941
roku Polska, idąc w ślady Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, wypowiedziała Japonii wojnę53. W żadnym jednak
stopniu nie oznaczało to końca współpracy między Japończykami i Polakami. Kontynuowano ją, jak to miało już miejsce
w naszej wspólnej historii, nieoficjalnie. Współpraca dotyczyła
głównie wymiany informacji na tematy wojskowe, co koordynowali pracownicy wywiadu54.
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Ambasador Sako Shuichi (siódmy od prawej) po złożeniu listów uwierzytelniających na Zamku Królewskim w Warszawie.
Źródło: Ambasada RP w Tokio.

Po tych nieoczekiwanych wydarzeniach oficjalna współpraca
polityczna i kulturalna przestała mieć miejsce. Wszystko odrodziło się w 1957 roku wraz z ponownym nawiązaniem stosunków
dyplomatycznych. Pierwszymi ambasadorami po wznowieniu
stosunków byli: Tadeusz Żebrowski i Ota Saburo. Od tego momentu, a zwłaszcza po 1989 roku, rozwijała się współpraca polityczna, kulturalna i naukowa. Po 1990 roku, kiedy wkroczyliśmy
na drogę demokracji, rozwinęła się się również prężna działalność inwestycyjna japońskich przedsiębiorstw w Polsce.
Abstract
Korneliusz Banach, The history of Polish-Japanese relations
In his text, the author draws the most important moments in
forming Polish-Japanese relations. From the beginnings in 1585
initiated by the meeting of the two nations’ representatives, till
the interwar times when the official diplomatic relations between Poland and Land of the Rising Sun has been bound. The
author describes the most important stages of this process: the
death of Wojciech Męciński, a Jesuit, the first Pole in Japan. The
horse journey of Fukushima Yukamasa through Europe and Asia
thanks to which Japanese people got to know reports from the
Land on the Vistula. The author also speaks of the first political
contacts, such as the first journey to Japan taken independently
from each other by Roman Dmowski and Józef Piłsudski or the
activities of Siberian Division which probably delayed the official
recognition of Poland by the Empire of Japan.

MOSKWA–SYBERIA: DUCHOWY DWUPAK
O zbiorowych i indywidualnych ofertach tożsamości
Jędrzej Morawiecki

Rosja od wieków buduje projekty, które w XXI wieku zostały na nowo opakowane. Teraz oba produkty są oferowane
jednocześnie. Mamy więc w Rosji dwie dominujące koncepcje
tożsamości. Pierwsza jest twarda, surowa, a jednak rozbłyszczona złotem cerkiewnych kopuł. Z powagą strzeże konserwatywnych wartości, broni polityki Kremla, nie stroni jednak od
świata galerii handlowych, glamouru i uciech konsumpcji, tak
upragnionych i wyczekiwanych przez Rosjan, którzy pamiętają
nie tylko ZSRR, ale i czas Jelcynowskiego chaosu.
Druga propozycja tożsamości jest zgoła odmienna. Ta inna
Rosja z wierzchu wydaje się mroźna. I mało atrakcyjna. Jest co
prawda syberyjska, ale najczęściej zanurzona nie tyle w tajdze, ile pośród blokowisk Kiedy się jednak zagłębisz w tych podobnych do siebie poradzieckich miastach, oddalonych od Moskwy i Petersburga, zrozumiesz, że ta druga Rosja jest w swym
wnętrzu rozgadana, polifoniczna. Dźwięczy oszałamiającą
wielowyznaniową mozaiką. Kusi duchowymi utopiami.
Dusza pierwsza: pazury, złoto, słodki mrok
„Pewnego razu Święty Piotr postanowił oprowadzić po niebie człowieka, który dopiero co przestąpił bramy raju. Szli więc
razem, Piotr zaś opowiadał: «Tu widzimy katolików, tu są luteranie, tu anglikanie, tu wyznawcy porządku ormiańskiego…». W pewnym jednak momencie apostoł Piotr zatrzymał
się nagle i rzekł: «Dalej musimy iść bardzo cicho, nikt nie może
nas usłyszeć». «Dlaczego?» – zdziwił się przybysz. «Dlatego że
mieszkają tu prawosławni. Oni myślą, że żyją tu sami»”.
Takim właśnie dowcipem cerkiewnym rozpoczął jeden
ze swych tekstów Borys Knorre, moskiewski religioznawca,
znany nie tylko w kręgach akademickich, ale także w rosyjskich mass mediach. Doktor Knorre z elitarnej „Wyszki” (Wyższa Szkoła Ekonomii), który niegdyś sam pracował w komisji

edukacji religijnej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC), zauważa wyraźne zaostrzenie kursu kościelnego i aktywne włączenie się Patriarchatu Moskiewskiego w debaty medialne.
Oto RPC, która wcześniej raczej stroniła od kontaktów z dziennikarzami, postanowiła zmienić kurs1.
Zamiast jednak tworzenia integrystycznego holdingu
na wzór polskiego fenomenu ojca Tadeusza Rydzyka, zdecydowała się korzystać z gotowej infrastruktury2. Duchowni prawosławni występują więc w komercyjnych stacjach, uczestniczą
w prostych, konfliktowych debatach, zajmując jasne, konserwatywne pozycje. Cerkiew przetrwała dekady represji, eksterminacji fizycznej i psychicznych prześladowań. Ich odpowiedników na próżno szukać w rzeczywistości PRL. Do tej pory
trudno w Rosji oszacować liczbę osadzonych i zamordowanych w czasach stalinowskich – wierzących skazywano zwykle nie za wyznanie, a za „działalność antypaństwową”, zaś
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Mówi o tym m.in. rosyjski religioznawca Alieksandr Panczenko (wywiad: B. Jastrzębski, J. Morawiecki, Petersburg, kwiecień 2013), pisze np.
Borys Knorre (B. Knorre, Prawosławie rosyjskie wobec sąsiedztwa – sąsiedzi
w otoczeniu prawosławia, przeł. J. Morawiecki, „Znaczenia”, nr 6 (2012), s. 15–
–22; tekst dostępny także w wersji elektronicznej: http://www.e-znaczenia.
pl/?p=821, dostęp: 25.09.2013).
> 2 Specyfika polskiego rynku medialnego, na którym zmienne stratyfikujące opinię za pomocą konfesji odgrywają niebagatelną rolę, nie sprowadza
się jedynie do fenomenu Telewizji „Trwam”, „Radia Maryja” i „Naszego Dziennika”. Oto trzy z dziesięciu najlepiej sprzedających się tygodników opiniotwórczych w Polsce w roku 2012 zorientowane są jednoznacznie na grupy
czytelnicze identyfikujące się z Kościołem Rzymskokatolickim (A. Tudorczyk,
Sprzedaż tygodników opinii w 2012 roku: tylko „Newsweek” poprawił wynik,
„Press”, 19.02.2013, http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/40997,Sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-2012-roku_-tylko-Newsweek-poprawil-wynik, dostęp: 3.10.2013). Natomiast „Gość Niedzielny” po pierwszym półroczu 2013
utrzymuje ciągle pierwsze miejsce wśród tygodników opinii – także w rozpowszechnianiu płatnym („Wprost”, „Gazeta Polska” i „Uważam Rze” ostro w dół,
„Wirtualne Media”, 18.09.2013, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
wprost-gazeta-polska-i-uwazam-rze-ostro-w-dol, dostęp: 3.10.2013).
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buddystów i szamanów – za „panmongolizm”. Teraz prawosławie postanowiło odzyskać status jednego z głównych graczy.
Chce działać pod parasolem władz politycznych i w blasku reflektorów3.
Współczesna Cerkiew w Rosji może więc z jednej strony urzekać głębią myśli teologicznej i wybitną filozofią. Rozwijała ją jednak raczej wcześniej i niejednokrotnie poza murami kościelnymi. Współcześni duchowni są niejednokrotnie
absolwentami ekspresowych rocznych seminariów bądź kursów eksternistyczych, mimo że w ostatnich latach poziom wykształcenia się poprawia4. Z drugiej strony moskiewska Cerkiew prezentuje się jako bastion konserwatywnych wartości,
uchylający wyrozumiale wrota przed klientami religijnego hipermarketu.
Cerkiew to wreszcie prężna korporacja. RPC to drogie samochody (o których – podobnie jak u nas – plotkują z zazdrością
i zgorszeniem niektórzy parafianie), to pierścienie i złote zegarki hierarchów (wymazywane ze zdjęć prasowych z pomocą programu Photoshop), budzące sensację nie tylko w rosyjskich brukowcach (nazywanych w Rosji żółtą prasą)5, ale także
imponujące swym rozmachem prawosławne msze, transmitowane w państwowej telewizji. To potężne procesje, budynki
cerkiewne powstające na kolejnych osiedlach, kaplice na lotniskach i dworcach, sklepiki i kioski prawosławne wyrastające na głównych prospektach, ale i prawosławne bojówki, które
chciałyby strzec moralności na wszystkich ulicach6.
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Powrót na główną arenę publiczną dokonywany jest nawet za cenę
(a może także poprzez) stępienia ostrza krytyki wobec czasów radzieckich
i wręcz ich rehabilitacji (Патриарх Кирилл сожалеет о распаде СССР: это
было крахом исторической России, „Газета.Ru”, 11.11.2011, http://www.
gazeta.ru/news/lenta/2011/11/11/n_2092258.shtml, dostęp: 3.10.2013).
> 4 Obserwacje ruchów prawosławnych, prowadzone w ramach trzeciego etapu badawczego (sierpień–październik 2011), a także wykłady i wywiady na Katedrze Religioznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku (kwiecień 2011) oraz w prawosławnym Tomskim Seminarium
Duchownym (październik 2011).
> 5 Wśród wielu tekstów zajmujących w swoim czasie większość rosyjskich tytułów prasowych tekst, w którym biuro prasowe patriarchy Cyryla
przyznaje się do błędu i obiecuje ukaranie winnych: У патриарха Кирилла
исчезли дорогие часы, „Dni.ru” 05.04.2012, http://www.dni.ru/society/2012/4/5/230872.html, dostęp: 4.10.2013).
> 6 Jesienią 2012 roku Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) opublikowało sondaż, z którego wynika, że dwie trzecie
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Nowoczesne prawosławie to wreszcie odradzające się klasztory, to Kościół kuszący wizją starczestwa i skitów, możliwością
odejścia w wieku emerytalnym do zakonu bądź pustelni.
Nie zapominajmy jednak, że prawosławie to również niezwykle ciekawe ruchy mniejszościowe, to awangardowe, progresywne grupy chrześcijan zakładających cerkwie domowe.
To duchowni działający poza patriarchatem moskiewskim,
próbujący rozwijać duszpasterstwo, wcielać wiarę w życie,
z czym oficjalne prawosławie miało zawsze największe trudności i do czego mogło podchodzić wręcz z niechęcią (świat
ziemski i tak jest marny, nie warto się więc, dążąc ku zbawieniu, nad nim pochylać)7. Podejrzliwie traktowani mogą
być jednak progresywni wierni również wtedy, gdy zbyt często będą się pojawiać w cerkwi na liturgii. Nie każdy ojciec duchowny zachęca do coniedzielnego uczestnictwa w mszy, niektórzy traktują to jak niebezpieczną nadgorliwość8.
Nic więc dziwnego, że na przykład ksiądz Andrzej Duklewski, proboszcz parafii katolickiej w syberyjskim Tomsku, wspomina, jak trudno było mu po przyjeździe do Rosji przyzwyczaić się do miejskiej ciszy9. O ile bowiem polskie miasteczko
Rosjan popiera idee „prawosławnych drużyn ludowych” – patrolujących
wraz z policją miasta. Lider ruchu „Święta Ruś” Iwan Ostrakowski wyjaśniał
dziennikarzom samą ideę dość enigmatycznie: „wobec tych, którzy obrażają wiarę prawosławną […] mamy prawo podejmować adekwatne działania” (tłum. J.M), tłumacząc jednocześnie, iż należy je rozumieć jako samoobronę. Niemniej wezwał prawosławnych, by „przygotowali się do obrony wiary fizycznie”. Nie popierali inicjatywy zwykle ci, którzy nie deklarują się jako prawosławni. Niemniej niektórzy z muftich uważali ideę za jak
najbardziej słuszną: „wierni powinni mieć prawo do obrony swoich świątyń”. Mer Moskwy był przeciw, nazwał pomysł „strasznym”. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych uznało, że inicjatywa jest „przedwczesna” (За идею
православных народных дружин высказалось две трети россиян, „newsru.com”, 18.10.2012, http://www.newsru.com/religy/18oct2012/fidruzhiny.html, dostęp: 4.10.2013).
> 7 B. Jastrzębski, Cerkiew, „Dziennikarze Wędrowni”, lato 2013, s. 3–8,
http://www.dziennikarze-wedrowni.org/wedrowni_lato13.pdf, dostęp:
4.10.2013).
> 8 Obserwacja uczestnicząca w domowych grupach prawosławnych
i zakodowane wywiady podczas trzeciego etapu badań religijności w przestrzeni miast syberyjskich (Krasnojarsk–Ułan Ude–Tomsk 2010–2011),
prowadzonego w Tomsku od sierpnia do października 2011 roku (Erasmus
Mundus Action 2). Pierwsze dwa etapy badawcze (Krasnojarsk, Ułan Ude)
były zaprojektowane i prowadzone wspólnie z Bartoszem Jastrzębskim.
> 9 Wywiady biograficzne (w późniejszej fazie zogniskowane) z ks. A. Duklewskim (Tomsk, wrzesień–październik 2011).

rozbrzmiewa w niedzielę dzwonami, jego mieszkańcy zaś
przemieszczają się na sumę, po niej zaś na rosół u teściów
(w latach dziewięćdziesiątych do miasteczkowego niedzielnego baletu dołączona została w naturalny sposób kolejna
figura – rodzinne zakupy w centrum handlowym), o tyle Rosja po roku 1991 nie zdążyła nasiąknąć weekendową sakralnością. Nie ma na Syberii rytmu niedzieli. Jest za to postne
menu w knajpach. Jest literatura i filmy, nasycone symboliką
ewangeliczną (masowe – jak Pop reżyserowany przez Władimira Chotinienkę, ale także bardziej elitarne obrazy Zwiagincewa czy Sokurowa).
Współczesne rosyjskie prawosławie to również trudności w rozmowie z tymi na zewnątrz, na przykład z katolikami.
Jak pisze Borys Knorre: „z dużą podejrzliwością traktuje [prawosławie] nawet hipotetyczną możliwość zetknięcia z innymi
tradycjami religijnymi. Do tej pory wypracowywane są strategie ochronne, które miałyby neutralizować kontakty ze światem zachodnim”10. Prawosławny ultrakonserwatywny celebryta Wsiewołod Czaplin mówi na przykład, że dzisiejsza Rosja
jest „być może jedyną już cywilizacją chrześcijańską”11. Takie
twarde odgraniczanie okazuje się dominującą strategią, pomimo wcześniejszych bardzo interesujących tendencji ekumenicznych, rozwijanych na przykład przez prawosławnego ojca
Aleksandra Mienia, zamordowanego w niewyjaśnionych okolicznościach w 1990 roku12.
Obecnie za kontakty z zakonnikami z Polski duchowni prawosławni są bardzo często karani. Jeden z bardziej popularnych na Syberii ojców, znanych w RPC ze swych liberalnych
poglądów, zapytany, dlaczego przerwał kontakty z katolikami, wyznał mi: „Powiem otwarcie. Lepiej płynąć z prądem. Ja
mam rodzinę. Muszę utrzymać ich i parafię, a sprzedaż świec
na to nie wystarcza. Łatwiej spotykać się ze światem biznesu, nawet jeśli obcuję z ludźmi moralnie wątpliwymi, niż

>
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przebywać z przedstawicielami konkurencyjnej instytucji religijnej”13.
Kościół prawosławny – wraz z instytucjonalizacją, obrastaniem w infrastrukturę, wikłaniem w kompromisy – ukazuje
swe bardziej pragmatyczne oblicze, które może rozczarowywać bogoiskatieliej, łowców mistycznych doznań i duchowych
inspiracji.
Sakrobilet do salonu VIP-ów
Nadszedł czas rozdania. Rozumie to nie tylko Cerkiew prawosławna, która doprowadziła do wdrożenia do szkół lekcji religii (z wyznań chrześcijańskich wybierać można jedynie prawosławie) i przeforsowała wprowadzenie pojęcia „czterech
religii tradycyjnych”: prawosławia, islamu, judaizmu i buddyzmu (prawosławie pojawiło się zamiast sformułowania:
„chrześcijaństwo”; zmiana w preambule federalnej ustawy
z 1997 roku „O wolności sumienia i grupach religijnych”)14.
Buddyści utrwalają swoją pozycję lidera religijnego w Buriacji. Szamani są zachęcani przez rząd do zjednoczenia, legalizacji
działalności i wyłonienia organizacji przypominającej „szamański kościół”, wobec którego administracja mogłaby prowadzić
jednorodną politykę. „Jesteście produktem na półce religijnego supermarketu. Musicie się dobrze opakować, najlepiej robić to razem” – przekonują przedstawiciele rządu15. „My, szamani, musimy dbać o wizerunek, otworzyć się na naukowców
i dziennikarzy. Niech nas opisują, niech robią na nas doktoraty” – przekonuje prezes największego w Buriacji stowarzyszenia szamańskiego Bair Żambałowicz Cyriendorżyjew. Inni – jak
szaman Michaił Gieorgiewicz – przestrzegają jednak: „Kiedyś
mówiono: kolonizacja. Teraz powiadają: globalizacja. Biorą nas
nie tyleż przemocą, nie wojskiem, a pieniędzmi”16.
Tymczasem trwa walka. Pula biletów do religijnego salonu dla
VIP-ów jest ograniczona. Najefektywniej o funkcjonowanie w stabloidyzowanej przestrzeni publicznej zabiega – jak mówiliśmy
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B. Knorre, op. cit.
Ibidem.
12
O praktycznym wymiarze ekumenizmu i kontaktach z o. Alieksandrem Mieniem mówi w swoich wspomnieniach zasłużony dla przetrwania Kościoła rzymskokatolickiego w Związku Radzieckim ks. Józef Swidnicki
(Krasnojarsk–Ułan Ude–Tomsk, październik 2011, wyjazd trzeci, rozmowa
na parafii rzymskokatolickiej w Tomsku, przeprowadzona w październiku
2011).
11

> 13 Wywiad zakodowany, prowadzony w ramach wspomnianych badań
religijności miast syberyjskich (studia przypadku Krasnojarsk, Ułan Ude,
Tomsk), wrzesień 2011.
> 14 B. Knorre, op. cit.
> 15 J. Morawiecki, Trawka Czyngiz-chana, „Nowa Europa Wschodnia”
2012, nr 2, s. 115.
> 16 Ibidem.
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– Rosyjska Cerkiew Prawosławna. Niechaj nowoczesna ewangelizacja oznacza nawet przepychanki, pyskówki, szarpaninę. Cóż,
można i zgarnąć po pysku od neopoganina-celebryty, broniącego
prawa do konsumpcji pornografii. Byle o nas mówiono…
Co zrobić z obcym
Idealnym zapalnikiem, pozwalającym rozpętać medialną burzę, okazał się spór wokół grupy Pussy Riot. Wtargnięcie punkowych performerek do Soboru Chrystusa Zbawiciela
było wydarzeniem wygodnym dla wielu stron: dla zagranicznych korespondentów, dla dziennikarzy rosyjskich, dla Kremla
i wreszcie: dla samej Cerkwi prawosławnej. Konflikt okazał się
prosty, jaskrawy, idealny do migawkowych prezentacji w serwisach rutube i youtube. Dziewczyny zostały uznane za obce,
bo wiązane z Zachodem, a także kulturą antyklerykalnego
w swej tradycji punka (w Rosji – w przeciwieństwie do Polski
– punk nie umarł i nie wszedł do głównego nurtu; drażni ciągle konformistyczną większość). Ich czyn był zresztą gorszący
– nawet dla bardziej liberalnie nastawionych intelektualistów.
Jednocześnie zagraniczna opinia publiczna zapomina niejednokrotnie, że inteligencja rosyjska (głównie petersburska i moskiewska) wyszła na ulice w grudniu 2011 roku bynajmniej nie
z powodu Pussy Riot. Kraj cierpi na kryzys idei. Współczesna Rosja ma problem z tożsamością: nie chce wiązać jej bezpośrednio
z komunizmem, nie jest w stanie odnieść się do tradycji carskiej.
Stąd odnosi się do prawosławia. Proponuje swoim obywatelom mroczną słodycz przepełnionej kadzidłami cerkwi, połączoną z obietnicą umiarkowanej zamożności: mieszkania na kredyt
hipoteczny, wakacji w Turcji (nazywanej w Moskwie „prawie rosyjską republiką”), samochodu (ściągniętego z Japonii bądź tego
„produkcji ojczyźnianej”), coniedzielnych zakupów. Na intelektualistów nie ma jednak pomysłu. A jeśli pomysłu nie ma –
może być tylko źle. To wiedzą i sami inteligenci, tego nauczyła
ich historia. Dlatego zaczynają się bać.
Rosyjska kultura od zawsze zawierała w sobie sprzeczności. Zawsze była podzielona, rozpięta pomiędzy utopią arkadii
słowiańszczyzny (nurt scytyjski) i marzeniem Europy (mniejszościowi, ale progresywni intelektualiści)17. Część inteligencji,
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J. Smaga, Америка, [w:] Mentalność rosyjska, red. A. Lazari, Katowice 1995, s. 8.
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której nie odpowiada oferta Trzeciego Rzymu, sięga więc do
wizji europejskiego raju, liberalnej krainy wolności i demokracji. Dostać się do niej można na przykład poprzez Kościół. Nie
prawosławny jednak, a rzymskokatolicki.
Mniejszościowy katolicyzm, realizowany poprzez zakony
i parafie na oddalonej od Europy i Kremla Syberii, może rzeczywiście urzekać wolnościowym myśleniem, niezależnością,
charyzmą duchownych, bezpośredniością kontaktów. Niejednokrotnie tam właśnie – z dala od sporów wokół Kościoła
w Polsce – łatwiej odnaleźć duchowość. Sami księża przyznają często, iż Syberia daje możliwość ucieczki od sformalizowanej pracy w ramach wielkiej kościelnej instytucji – więcej jest
w Rosji czasu na kontakty z parafianami, na długą spowiedź,
indywidualne podejście do wiernych18. Rosyjscy wierni mogą
z kolei ulec złudzeniu, że Polska jest szczęśliwą krainą prawdziwie żywej religii, wolnej od przywar rosyjskiego prawosławia,
uwikłanego w kompromisy polityki i ekonomii19.
Katolicy, protestanci, mormoni, buddyści, krisznowcy –
spotykają się, dyskutują, opracowują strategię współpracy
z dziennikarzami. Zasiadają przy okrągłych stołach, próbując
odkleić od własnego wizerunku stygmat sekty. Cerkiew prawosławna traktuje ich podejrzliwie, Kreml odnosi swoje podejście do bieżącej sytuacji politycznej, władze na poziomie
regionu – niejednokrotnie wspierają20.
Gubernatorzy widzą korzyści płynące z rozwoju różnorakich grup religijnych. I tak katolicy wspólnie z prawosławnymi
w Tomsku opiekują się chorymi psychicznie i upośledzonymi
umysłowo. Protestanci – z błogosławieństwem władz – podzielili pomiędzy siebie zakłady karne i obozy pracy w słynnym z więziennictwa Krasnojarskim Kraju – opiekują się nie
tylko osadzonymi, ale i tymi po odsiadce. Najwięcej uwagi
poświęca się jednak islamowi. Z tego powodu pełnomocnik
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B. Jastrzębski, J. Morawiecki, Urban Day-To-Day Religiousness of Krasnoyarsk. A Report of the Communication Case Study, [w:] Sibir’ na perekrestje mirowych rieligij, red. L.G. Panin, Novosibirsk 2011, s. 68–75.
> 19 Korpus wywiadów prowadzonych w ramach studium przypadku
miasta Krasnojarsk, marzec–kwiecień 2010.
> 20 J. Morawiecki, Strategie komunikacyjne mniejszości religijnych
na przykładzie parafii katolickiej w relacjach z mass-mediami i administracją
państwową (Krasnojarsk 2010, Tomsk 2011), [w:] Media a religia, red. I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński, Wrocław 2011, s. 215–236.

gubernatora do spraw religijnych kraju jest muzułmaninem,
pełnomocnik do spraw etnicznych – Czeczenem21. W regionach znajdzie się jednak miejsce dla wielu innych. Byle współpracowali z władzami. Na Syberii jest dużo miejsca.
Dusza druga: wielość, wolność, braterstwo
Propozycja tożsamości innej niż ta, którą wiąże się ze złotymi kopułami cerkwi i nacjonalizmem, to utopia różnorodności. Pokojowej koegzystencji setek kultur, dziesiątków religii.
To Syberia widziana jako kraina wolności. W budowaniu owej
marzycielskiej wizji swobody udział mieli i zsyłani Polacy. Bartosz Jastrzębski pisze w książce Krasnojarsk zero:
„W 1865 roku przybywa do Krasnojarska na wieczne zesłanie Mikołaj Sierno-Sołowiewicz, współzałożyciel «Ziemi
i Woli» i współpracownik Czernyszewskiego (też zresztą zesłanego na wschodnią Syberię). Nawiązuje on kontakt i przygotowuje rebelianckie plany z polskimi przywódcami: Pawłem Landowskim i Józefem Szenklerem. Projekt przewidywał
uwolnienie wszystkich zesłańców, utworzenie armii powstańczej, a następnie wzniecenie powstania w Rosji europejskiej
i w Królestwie Polskim. Najpierw jednak planowano powołanie syberyjskiego Rządu Tymczasowego wolnej republiki
syberyjskiej, której nazwa miała brzmieć Swobodosławia –
kraina „Sławiąca Wolność”. Jako centrum powstania obrano
Krasnojarsk, do którego ściągać zaczyna wszelki rewolucyjny element. Powstanie miało wybuchnąć wiosną 1866 roku.
Wodzem naczelnym został Walenty Lewandowski – weteran
wojny na Węgrzech z 1848 roku oraz, rzecz jasna, powstania
styczniowego. Zryw jednak – na skutek zdrady niejakiego Sulińskiego – nie powiódł się, a szeregi buntowników mocno
przerzedziły się na skutek aresztowań”22.
Projektów budowania krainy wolnej, ponadnarodowej, szanującej wielość kultur i religii – nie porzucano. Do dziś mogą
się one przejawiać w tendencjach separatystycznych, ale także
poprzez syberyjski etos – podkreślaną często przez mieszkańców dumę z różnobarwności, świadomość faktu, że przodkowie większości tych, z którymi rozmawiasz – zostali na Syberię
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J. Morawiecki, Krasnojarsk zero, „Więź” 2011, nr 11–12 (637–638), listopad–grudzień, s. 96–105.
> 22 B. Jastrzębski, J. Morawiecki, Krasnojarsk zero, Warszawa 2012.

zesłani bądź że przyjechali tu za chlebem w wieku XIX. Wszyscy są z zewnątrz, wszyscy mają rodziców i dziadków pochodzących z wielu stron i wyznających różne religie. Na ostre
spory i konflikty nikt nie ma większej ochoty. Na nie jest – jak
podkreślają – po prostu za zimno. Przy takich temperaturach
łatwiej trzymać się razem.
Tuż przed rewolucją 20 do 25 milionów mieszkańców Rosji należało do grup religijnych uznawanych za sekty – tak
w każdym razie utrzymuje większość badaczy z tego czasu23.
Trudno tu jednak mówić o wiarygodnych statystykach, tak
przedrewolucyjnych, jak współczesnych. Radykalny w swych
poglądach badacz procerkiewny Alieksandr Dworkin podaje liczbę 600–800 tysięcy obywateli Rosji „wciągniętych do
sekt” w roku 200724. Część z dysydenckich ruchów religijnych
wyrasta na samym prawosławiu, korzenie niektórych sięgają jeszcze rosyjskiej schizmy XVII wieku (tzw. raskołu), kiedy
ci, którzy nie zaakceptowali reform kościelnych (najbardziej
znanym przykładem jest tu protopop Awwakum, sam należący niegdyś do reformatorów), jęli działać w ukryciu, uciekać w tajgę i tworzyć rozmaite grupy starowierców, dzielone
do tej pory na popowców (ci mają swoich duchownych) i bezpopowców (ci duchowieństwa nie uznają). Niezwykle mobilne
są ruchy protestanckie, zarówno te dawne (potomkowie kolonizatorów i zesłańców, którzy wyjątkowo skutecznie potrafili
przetrwać represje komunistyczne), jak i nowe grupy charyzmatyków, prorokujących i mówiących językami. Wiele z tych
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Taką liczbę podaje również Aleksander Klibanow, który pomimo
swego uwikłania w politykę represyjną radzieckiego terroru wydał w 1973
roku pozycję istotną dla najnowszej historii religii w Rosji (A.I. Klibanow,
Rieligijoznoje siektantstwo w proszlom i nastojaszczem, Moskwa 1973).
> 24 Tę liczbę cytuje także za Alieksandrem Dworkinem Alieksiej Kurajew
(http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=340843.310;imode, dostęp: 4.10.2013).
Jest ona powtarzana także w mass mediach, choć często z zastrzeżeniem, że (bliżej nieokreśleni) specjaliści uważają ją za zawyżoną. Nie wiadomo jednak, czy
zawyżenie miałoby dotyczyć ruchów religijnych nieuznawanych za kościoły, czy
też „ofiar sekt” – te terminy występują bowiem często synonimicznie (np. http://k-istine.net/publ/ljubopytnye_fakty/skolko_na_samom_dele_zhertv_razlichnykh_sekt_v_rossii/2–1-0–8, dostęp: 4.10.2013). Z kolei znany moskiewski religioznawca Michaił Smirnow podaje również liczbę 600–800 tysięcy, ale
członków tzw. „nowych ruchów religijnych” (НРД) (http://www.religiopolis.org/
documents/3176-m-ju-smirnov-buduschee-novyh-religioznyh-dvizhenij-vrossii-neopredelennost-perspektivy-moskva-uzkoe-sentjabr-2011.html, dostęp:
4.10.2013).
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grup nie jest ujętych w żadne rejestry. Jeśli zechcesz do nich
dotrzeć, być może przyjdzie ci przejść przez łańcuszek rekomendacji, odbierać głuche telefony i oddzwaniać na numery
podane w esemesach. Są w Rosji – jak pamiętamy – różnorodne nurty islamu, od radykalnych wahabitów do lubianych
zwykle Tatarów (podawanych najczęściej jako przykład łagodnych, „naszych ruskich muzułmanów”).
Jest w Rosji buddyzm, podtrzymujący żywe kontakty z Tybetem, jak i ten importowany z Zachodu. Są szamani wiejscy
i miejscy, wchodzący zwykle w trans z pomocą wódki. Jedni
ograniczają się do własnego rodu i sobie tylko znanych miejsc
mocy, innym marzy się światowe tournée i stały program w telewizji. Do tego nurty New Age – te rosyjskie, sięgające do lat
dwudziestych, Swiety Bławatskiej, samych korzeni ruchu, jak
i te sprowadzone z USA po 1991 roku. Są różnorakiej maści teleewangelizatorzy, cyberszamani i telewróżki.
Oczywiście – nie należy popadać w nadmierną ekscytację
i niepotrzebnie Rosji egzotyzować. Nie brak owych zjawisk
także w Polsce. W Rosji jest jednak większa przestrzeń, większy rynek medialny, większe przyzwolenie na rozmowy ezoteryczne w sferze publicznej. W Polsce jedną z najpopularniejszych telenowel była Plebania, a i w innych księża pojawiać się
będą bez wątpienia częściej niż na przykład szamani (w ostatnim czasie trend został nieśmiało przełamany przez wprowadzenie postaci mnichów buddyjskich, rozmawiających z katolickimi zakonnikami). W Moskwie tymczasem z jednej strony
odtwórca rosyjskiego wariantu Doktora House’a (Interna) głosi na stadionach kazania prawosławno-patriotyczne, z drugiej
zaś strony ogromną popularność zdobyło reality show Pole cudów, w którym swoich zdolności paranormalnych dowodzą
wróżki, wiedźmy i pstrokato odziani szamani. Tutaj wreszcie może spotkać się w jednym talk show kilku teleproroków,
z których każdy dowodzić będzie, że to właśnie on jest kolejnym wcieleniem Chrystusa.
Zbawienna korozja utopii
Jak powiedzieliśmy – o religii rozmawia się sporo. Ogólnie
jednak w Rosji rozmawia się mniej niż kilkanaście czy nawet
kilka lat temu. Większość czyni tak nie z obawy przed represjami, ale z braku czasu: są zapracowani, spłacają kredyty, rzadziej
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spotykają się „na kuchni”. Nie halsują już od mieszkania do
mieszkania, rozognieni dyskusjami. Mniej piją wódki. Spotykają się raczej w kafeszkach i restauracjach, przy biznes lanczach.
Rosjanie nie przestaną zastanawiać się nad wszechświatem, kosmosem, rolą własnego mocarstwa, przepojonego
jeszcze ciągle literaturą, duchami, duszkami i wieloma istotami „z subtelnego wymiaru”. Często jednak milkną, zanurzeni w korporacyjnym rytmie, skoncentrowani na rozgrywaniu
intryg z pogranicza świata Bizancjum i drapieżnego, cybernetycznego labiryntu, mającego prowadzić do modernistycznego raju, proponowanego przez Putina (uchowaj Boże –
postmodernistycznego, tego nurtu technokraci i miłośnicy
rosyjskiej konsolidacji nie lubią).
A co z tymi, którzy przycichli nie z powodu przepracowania
i kredytu, ale dlatego, że rzeczywiście zaczynają się bać? W Rosji, w której specyficzny wariant społeczeństwa obywatelskiego nie jest fikcją (buduje się go często w oparciu o religię),
prawdziwa stała się również groźba oskarżenia o szpiegostwo.
Szczególnie jeśli otrzymujesz finansowanie z Zachodu.
Jeśli nie odpowiada nam urzekająca swym rozmachem
Rosja pazurów, słodkiego mroku i złota – mamy kilka możliwości. Można znaleźć schronienie wśród mniejszościowej,
prodemokratycznej inteligencji, przyzwyczajonej od dwóch
przynajmniej wieków do działania w przegranej sprawie. Do
walki dla przyszłych pokoleń, nie zaś dla doraźnego zysku. Zamiast tego można również szukać duchowości w tajdze, docierać do istniejących ciągle sekt wędrowców (grupy zachowały
ciągłość i przetrwały w lasach i pasiołkach nawet represje komunistyczne). Można przyłączyć się do nurtów bardziej nowoczesnych. Do tych, którzy całkiem niedawno postanowili w tajdze zbudować własny, lepszy świat, „państwo w państwie”,
inną Rosję, namiastkę Krainy Sławiącej Wolność. Na przykład
do wissarionowców, których duchowy przywódca Siergiej Torop – były milicjant drogówki – ogłosił się Chrystusem i założył Kościół Najnowszego Testamentu. Grupa – nie tak liczna,
jak sądzą niektórzy (w tajdze mieszka kilka tysięcy ludzi, nie
zaś kilkadziesiąt czy kilkaset, jak piszą dziennikarze)25 – jest
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Dane doradcy gubernatora Kraju Krasnojarskiego za rok 2010 wskazują na utrzymującą się liczbę pięciu tysięcy mieszkańców Zony (wywiad
z Raszydem Gizatowiczem Rafikowem w Krasnojarsku w marcu 2010).

jednak niezwykle efektywna. Skomercjalizowała się, zrezygnowała z części ideałów, oprowadza po swej krainie turystów, sprzedaje akredytacje dziennikarzom. Ma własnych
deputowanych. Marzenie o zagubionym w lesie królestwie
Chrystusa przemienia się w syberyjski disneyland.
To, co z punktu widzenia jednostki, poszukiwacza przeżyć duchowych może martwić, a nawet boleć – cieszy naukowców,
obawiających się nastrojów eschatologicznych, radykalnego odcięcia od świata. Wielość pączkujących ciągle w Rosji grup religijnych budziła bowiem obawy przez wytworzeniem nazbyt radykalnej, nieobliczalnej kontrkultury. Radykalne projekty religijne
mogą się rodzić zarówno w ruchach nowych, w sektach, które
opatruje się w Rosji złowrogą etykietą „totalitarnych” (a w Polsce: „toksycznych”), jak i w prawosławiu. Istnieją więc do tej pory
i budzą wielkie emocje klasztory, odcinane od świata na część
roku przez zimowe rzeki, gdzie – jak w Magoczinie – wielu mnichów i mniszek oczekuje na koniec świata. Bywa, że takie projekty są tolerowane, a nawet wspierane przez Kreml.
Z punktu widzenia spokojnej i stosunkowo jednorodnej Polski przedsięwzięcia owe mogą budzić zdziwienie. Cóż bowiem
sądzić o prawosławnych szkołach na Kaukazie, w których podporządkowani charyzmatycznym duchownym uczniowie
w wieku od wczesnoszkolnego do emeryckiego odcinają się
od wszelkich innych ośrodków edukacji i z pomocą własnych
myśli starają się tworzyć „supermózg”? Albo o wspomnianych
wissarionowcach z ich utopijnym, ale zaakceptowanym przez
ministerstwo programem edukacyjnym (członkowie grupy
wycięli z programu historii wszystkie wojny, a z literatury –
sceny przemocy, by nie generować w młodym pokoleniu energii negatywnej).
Można się owymi projektami ekscytować. Można się oburzać. Można wzruszyć ramionami (wszak Rosji i tak nie da się
objąć rozumem). Można być z nich jednak również dumnym.
Cieszyć się różnorodnością, odwagą szalonych eksperymentów duchowych i bogactwem konfesyjnej tradycji. Na przykład tak, jak czyni to Raszyd Gizatowicz Rafikow, pełnomocnik
gubernatora do spraw religijnych w Kraju Krasnojarskim:
O stabilizacji grupy mówi także petersburski religioznawca, opisujący sektę,
Alieksandr Panczenko (wywiad przeprowadzony w Domu Puszkina w Petersburgu w kwietniu 2013).

„Krajobraz religijny jest u nas przepiękny. Prawie trzysta zarejestrowanych organizacji, niezarejestrowanych trzy i pół razy
więcej. Mamy nawet unikalną grupkę dziurkaczy, którzy modlą się przez dziurki w suficie. Dziesięć lat temu pojawili się jazydzi. W domu na letniej kuchni mają taką wnękę, gdzie rozpala się ogień i gdzie uprawiają magię. Bardzo zgodni ludzie.
Nie piją. Monogamiści. Nie spodziewaliśmy się, że doczekamy
się w Krasnojarsku tak szacownych, starożytnych kultów”26.
Później Raszyd Gizatowicz wypowiada słowa, które dokładają kolejną nić do religijnego pledu. I zdają się trafnie charakteryzować specyfikę rosyjskiej polifonii: „Ukuł się tu u nas
w rządzie taki dowcip, że w Kraju Krasnojarskim jest wszystko – mamy nawet swojego Chrystusa. Oj, jaki fajny dowcip!
A najśmieszniejsze jest to, że w każdym dowcipie jest doza
prawdy”.
Badania przy wsparciu Erasmus Mundus Action 2 Programme of the
European Union. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Abstract
Jędrzej Morawiecki, Moscow–Siberia: a spiritual twinpack. Of collective and individual personality offers
The article is about two offers of religious identity reproduced
in Russia since 19th century. After 1991 the offers were packed
again and submitted simultaneously. The first identity offer,
thoughtough and severe, is glistened with gold of churches’
domes. It protects conservative values, defends Kremlin’s policy
but at the same time it doesn’t abstain from the world of shopping centers, glamour and pleasures of consumption, so longed
by Russians who still can remember USSR or Yeltsin’s chaos.
The second identity offer is quite different. This other Russia,
on the outside, seems to be cold and not attractive. It is Siberian but industrial. But when one delves into those two similar
cities, distant from Moscow and Petersburg one can see clearly that this second Russia has a talkative, polyphonic inside. It
clashes with bewildering multi-religious mosaic. It is tempting
with its spiritual utopias.
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Wywiad prowadzony w ramach pierwszego wyjazdu badań religijności miast syberyjskich (Krasnojarsk, marzec–kwiecień 2010).
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„BEZ FASCYNACJI NIE MA MOWY O INTERESUJĄCYM MONTAŻU”
Rozmowy z montażystami (cz. 2)
Igi Anny Kołacz wywiad z Markiem Mulicą

> Co w montażu filmowy najbardziej cię fascynuje?
> Po nakręceniu materiału reżyser nic o swoim filmie nie wie.
Zna tylko scenariusz, anegdotę, natomiast całości nie widział.
Montażysta jest więc pierwszą osobą, która ogląda film. I to
jest fascynujące. Bez fascynacji nie ma zresztą mowy o interesującym montażu filmowym, który przecież tworzy opowieść.
> Po montażu obraz trafia w końcu do reżysera. Od czego
zależy liczba jego uwag?
> Najczęściej uwagi dotyczą niuansów. Na przykład w filmie
80 milionów1 pojawia się scena rozbierana, w pierwszej wersji
niezwykle długa, wielominutowa, a w ostatecznej – trzydziestosekundowa. Praca nad ostatecznie zadowalającym efektem polegała tu na łączeniu ze sobą wybranych fragmentów,
z uwzględnieniem tego, co chciał przekazać reżyser, co jest napisane w scenariuszu, oraz tego, co widać na ekranie. Potem
okazuje się jeszcze, że nakręcono kilka dubli, a do filmu wchodzą tylko trzy ujęcia. Montażysta musi więc zwracać uwagę
na wszystko, nawet na najmniejsze gesty. Jeśli coś przeszkadza, na przykład aktor w jednym ujęciu ma spokojną dłoń,
a w drugim porusza kciukiem, trzeba tak to zmontować, aby
zachować zgodność detali oraz nie stracić „temperatury” między postaciami. Wszystko musi się zgadzać co do klatki. Jeśli
tak nie jest, zaczyna się „walka”. Podczas ostatecznego montażu poprawia się właśnie takie niuanse. Widza te szczegóły nie mogą bowiem rozpraszać. Chodzi o to, aby w ogóle nie
zwracał na nie uwagi. Powinien być zainteresowany bohaterami i ich emocjami. Pamiętajmy, że aktorzy to tylko ludzie. Nie
zrobią trzech czy czterech dubli ani wzorowo, ani identycznie.
Jednak im lepiej powtarzają w dublach gesty, tym większe
mam pole do popisu. W innym wypadku jestem ograniczony.

>
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80 milionów (2011) – reż. W. Krzystek. Film montowany przez M. Mulicę. Premiera w listopadzie 2011.

Marek Mulica (fot. Iga Kolacz)

> Mówi się, że dobry montaż to taki, którego nie widać.
> Ma być przezroczysty. Tylko to od aktorów zależy, ile dadzą
mi szans na tę przezroczystość.
> Zdarzyło się, że jakiś aktor był niezadowolony z montażu?
> Aktorzy w montażowni nie bywają. Jeżeli już, to na zasadzie
gościnności. Nie znam ich osobiście, ponieważ z założenia nie
bywam na planie. Dzięki temu zdystansowaniu się wobec planu czasami mogę pozwolić sobie na wykorzystanie fragmentów, tzw. brudów, które podczas kręcenia zdjęć nie były przez
nikogo brane pod uwagę.
Raz czy dwa byłem na planie z ciekawości, by zobaczyć, jak
to się odbywa. Myślę jednak, że pozostawienie mi wolnej ręki
podczas montażu ma swój cel. Nie jestem obciążony wiedzą
i doświadczeniami z planu. Dostaję tylko ujęcia. Na film mają
wpływ nie aktorzy, ale np. moje doświadczenia, chociażby
z kobietami. Widać to przy scenie poznania się dwójki bohaterów, Anki i Staszka, w produkcji 80 milionów. Istotne jest to,
kiedy się kończy ujęcie, zaczyna gest, spojrzenie. W tym momencie odsłaniam własną wrażliwość.
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> Co jest ciekawsze w pracy montażysty: materiał, w któ- > Jak to jest, że montażysta, mając duży wpływ na film,
rym jest co poprawiać, czy taki, w którym wszystko ładnie
się układa?
> Oba przypadki są ciekawe. Nie lubię tylko tracić bezsensownie energii na podstawowe błędy. Czasem jednak jest tak, że
oglądam duble w różnych ustawieniach i nie mogę podjąć
żadnej decyzji, szczególnie wtedy, gdy zafascynuje mnie gra
aktorska. Jedno ujęcie oglądam kilka razy i nie jestem nawet
w stanie zatrzymać odtwarzania.
> Czy montażysta może pozwolić sobie na kreacyjność?
> Wręcz powinien. Po to go zatrudniono. Istnieje wiele czynników,
które powodują, że praca montażysty jest bardziej lub mniej kreatywna. Gdy mam wysokie honorarium i dużo czasu, montaż będzie lepszy. Jednak za każdym razem staram się, mimo ograniczonego na ogół czasu, zmontować film, jak najlepiej potrafię. Trzeba
jednak pamiętać, że zawsze można to zrobić lepiej.
> Czy ze słabej historii można zrobić dobry film?
> Tak. W ten sposób zrobiliśmy z Krzystkiem2 teatr Transfer3.
Wpływ miała na to reżyseria, gra aktorów i montaż. W scenariuszu
była jakaś historia, ale taka sobie. Potem Krzystek nakręcił materiał, zmontowałem go i okazało się, że wyszedł ciekawy obraz.
Zdarzają się też sytuacje bardziej skomplikowane. Czasami od
razu wiem, że z jakiejś anegdoty, opowieści będzie dobry film. Po
czym czytam scenariusz i myślę, że wszystko w nim popsuto. Bywa
też tak, że scenariusz jest beznadziejny, lecz gdy zaczynam układać
materiał – jest super. Jeśli reżyser jest autorem scenariusza, to ma
historię poukładaną w głowie. Wtedy film jest wymyślony i trzeba
go tylko zrealizować. Jako montażysta jestem na końcu, czyli dostaję scenariusz i nakręcony materiał. Na szczęście Waldemar Krzystek pozwala mi pracować po swojemu. Poznaję historię, widzę, co
jest nakręcone, wyczuwam klimat, a potem wszystko już zależy od
mojej wrażliwości oraz umiejętności technicznych.
> Czy po sukcesach Małej Moskwy4 zacząłeś otrzymywać
więcej propozycji?
> Nic się nie zmieniło.

>
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Waldemar Krzystek (ur. 1953) – reżyser. Filmy z Markiem Mulicą: 80
milionów, Mała Moskwa.
> 3 Transfer (2002), reż. W. Krzystek.
> 4 Mała Moskwa (2008) – reż. W. Krzystek. Nagrody: pięć Orłów oraz
trzy nominacje (2009), pięć nominacji do Złotych Kaczek (2009), dwa Złote
Lwy (2008).
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przez widzów jest niedostrzegany?

> Nie zastanawiałem się nad tym. Gdy rozpoczyna się pracę w tym
zawodzie i już „połknie się bakcyla”, nikt o tym nie myśli. Montuję
godzinami, dniami, latami, ponieważ po prostu mnie to fascynuje.
Traktuję to jak hobby. Przychodzę do montażowni nie jak do pracy,
tylko dla rozrywki. Nie zawsze tak jest, ale dzięki Bogu przeważnie.
> Na co dzień nie zwraca się uwagi na montażystów. Jak
jest podczas gal, festiwalów? Podchodzi ktoś do ciebie po
premierach?
> Podchodzą do mnie osoby, które mają świadomość pracy
montażysty. Większość jednak jej nie ma. Tylko nieliczni aktorzy wiedzą, co zawdzięczają montażystom, co możemy zrobić
z aktorami, gdy ich grę lubimy lub nie lubimy. Świadomość naszej pracy na pewno ma Nehrebecka oraz Zamachowski.
> Co jest ważniejsze: przekazać historię czy emocje?
> Najważniejsze jest to, żeby przekazać klarownie historię.
Owszem, można także zaproponować reżyserowi abstrakcję, gdzie warstwa przyczynowo-skutkowa nie będzie miała znaczenia, lecz ważne będą emocje. Najczęściej natomiast
opowiada się jakąś historię, bardziej lub mniej ciekawie. Każdemu zależy na tym, żeby po obejrzeniu filmu widz wyszedł
z kina i pozostało mu silne przeżycie, pamiętał o nim. Ogląda
się przecież setki filmów, a zapamiętuje tylko kilka. Dla mnie
takimi filmami są Taksówkarz5 oraz Stowarzyszenie umarłych
poetów6. Naszego mistrza Chęcińskiego Wielkiego Szu7 obejrzę milion razy! I milion jeden też! [śmiech] Im więcej ludzi ma
taki stosunek do obejrzanego filmu, tym lepiej. O to mi chodzi.
> Ile zajmuje ci montaż jednego filmu?
> Aby film był dobrze zmontowany, muszę pracować codziennie po dwanaście godzin. Jak wszystko pójdzie dobrze, robię
dziesięć minut „układki” dziennie. Pierwsza wersja filmu ma
około dwie i pół godziny. Trzeba więc wyrzucić jeszcze trzydzieści pięć minut. Tak naprawdę dopiero po pierwszej „układce” zaczyna się montaż. Wyrzucam to, co na pewno nie wejdzie
do produkcji, bo jest nudne. Nie liczy się, że zostało nakręcone
i zmontowane. Po prostu muszę te fragmenty pominąć.

>
>
>
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Taksówkarz (1976) – reż. M. Scorsese.
Stowarzyszenie umarłych poetów (1989) – reż. P. Weir.
Wielki Szu (1982) – reż. S. Chęciński.

> Lepiej wyrzucić całą scenę lub sekwencję czy zrobić wię- > Jeśli zauważysz błąd w materiale, sugerujesz możliwość
cej cięć w materiale?
> Recepty na to nie ma. Najczęściej w przypadku dużych cięć
eliminuje się wątek. Jeżeli scena nie ma konsekwencji w anegdocie, czyli ubarwia i uzupełnia film, lecz nie jest niezbędna
w narracji – takie sceny się eliminuje. Natomiast jeśli to nie
wystarcza, wtedy wycinam takie elementy jak początek i koniec ujęcia, czyli zejścia, wejścia, np. zamykające się drzwi.
Usuwam także „gadulszczyznę”. To są jednak zabiegi, które robię w ostateczności.
> Czy reżyser jest obecny podczas montażu?
> Waldemar Krzystek codziennie jest w montażowni. Najczęściej montuję od dziewiątej do dwudziestej, dwudziestej pierwszej – tyle czasu spędzam z reżyserem, czyli więcej niż z żoną.
Większość reżyserów przychodzi do montażowni dla odprężenia. Chcą zobaczyć, co nakręcili. Najczęściej nie wnikają w ogóle w materiał, tylko oglądają efekt i wypowiadają swoje uwagi.
Najwięcej produkcji zrobiłem z właśnie z Krzystkiem, który, przychodząc do montażowni, ogląda materiał, odpoczywa. Rozmawiamy, wspólnie podejmujemy ostateczne decyzje.
> Reżyser chętnie słucha twoich propozycji?
> Jesteśmy świadomi tego, co robimy, ponieważ mamy wspólny cel. Jeżeli jest problem, każdy kombinuje, jak go rozwiązać,
zachowując po drodze pierwotną myśl. Najpierw powstaje
układka, czyli montaż według uwag z planu. Muszę je respektować. Są one podawane na gorąco scripterce8 przez reżysera. Zdarza się, że ujęcia, które zostały oznaczone plusem, nie
mogą być wykorzystane, ponieważ jakiś szczegół je zakłócił.
> Kusiło cię, aby samemu złapać za kamerę?
> Miałem taki okres siedem lat temu. Było to raczej związane z wiekiem. Nie poczułem znudzenia zawodem, tylko myślałem, aby coś zmienić. W efekcie jednak nie spróbowałem. Nie
czyniłem kroków w tym kierunku, ponieważ miałem świadomość, że w naszej branży są ludzie, którzy potrafią teoretycznie wszystko, lecz najczęściej jest tak, że nie potrafią niczego.
Wolałem doskonalić siebie i swój warsztat w jednej dziedzinie
niż kombinować.

>
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Scripter (od ang. script – scenariusz) – osoba uczestnicząca w planie
zdjęciowym, która na bieżąco opisuje kręcone sceny i tym samym wstępnie
ocenia, czy nadają się do montażu.

dogrania?

> Jestem świadomym montażystą. Wiem, że jeśli inni zrobią
coś źle, mogę skorygować błąd w ramach moich możliwości,
natomiast po mnie nikt już niczego nie poprawi. A dogrywki robi się rzadko. Głównym powodem są finanse. Kiedyś, gdy
inaczej finansowano filmy, bywały. Słyszałem, że w Matce Joannie od aniołów9 osiemdziesiąt procent materiału nakręcono
ponownie. To tak, jakby nakręcono nowy film. Były to jednak
pieniądze publiczne.
> Ile godzin nakręconego materiału otrzymujesz?
> Około stu godzin.
> I trzeba całość obejrzeć, po kilka razy.
> Nie po kilka, tylko kilka tysięcy razy. Trzeba mieć benedyktyńską cierpliwość. Jestem człowiekiem bardzo niecierpliwym,
chciałbym wszystko od razu, natomiast na rybach i w montażowni jestem cierpliwy do bólu.
> Nie masz czasami dość oglądania po raz setny tego samego?
> Nie, ponieważ ważny jest cel. Ogląda się tyle razy, ile trzeba
obejrzeć. Poprawiam materiał do momentu, aż uznam, że tak
ma być. Nie mając oczywiście nigdy pewności, czy dobrze robię. Na tym polega uroda montażu. Z założenia nic nie jest dopowiedziane, ponieważ nie może być. Tu nie chodzi o całość,
ale o pojedyncze ruchy, scenę.
> Można określić tempo pracy montażysty?
> Montaż filmu trwa około pół roku, mogą to być również trzy
miesiące. Nie da się jednak określić, ile czasu zajmuje pojedyncza scena. Decyduje o tym wiele czynników. Może mieć ona
pięć ujęć, których zmontowanie zajmie dziesięć minut. Ale są
też sceny, które pochłaniają kilka tygodni. Ich długość określona jest w didaskaliach scenariusza. Analizuję je, przetwarzam
i wykonuję. Po przeczytaniu tych uwag, wyrabiam sobie pogląd na ich temat. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę aktorów,
którzy nie są automatami i ulegają emocjom. Aktorzy poniekąd sugerują montażyście sposób montowania. Na przykład
niektórych aktorów po prostu nie lubię, nawet jeśli dobrze
grają. Może mnie razić jakaś cecha ich charakteru lub sposób bycia, które mają pośredni wpływ na montaż. Przejawia
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Matka Joanna od aniołów (1961), reż. J. Kawalerowicz.
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się to chociażby w liczbie zbliżeń. Przekonałem się, że ma to
znaczenie. Montowałem Teatr Telewizji, w którym grała Iga
Cembrzyńska oraz jakaś młoda początkująca aktorka. Po obejrzeniu pierwszej wersji filmu okazało się, że Iga zażądała od
reżysera, aby dał jej więcej zbliżeń. Zdenerwowała się, że debiutantka ma ich więcej. Trzeba było więc wymieniać ujęcia.
Z kolei trzy lata temu montowałem spektakl Przyjęcie10. Na kolaudacji stwierdzono, że było za dużo zbliżeń, ponieważ widać
było aktorce zmarszczki. Musiałem również zamieniać ujęcia,
nawet takie, które zawierały niepowtarzalne plany. Nie była to
jednak decyzja aktorki, Marii Pakulnis, tylko redakcji.
> Dostając zlecenie, masz określony przedział czasowy
na realizację filmu czy konkretny termin?
> Podpisuję umowę na konkretną sumę i nikogo nie obchodzi,
kiedy dokładnie to zrobię. Z terminami bywa jednak różnie.
Robiłem serial Sprawiedliwi11, którego emisja miała być pierwszego listopada, czyli za trzy miesiące, a w rezultacie przesunięto ją na kwiecień następnego roku. Na szczęście zazwyczaj
wszystko toczy się normalnym rytmem, bez stresu.
> Przyjąłbyś projekt, na którego realizację jest ewidentnie
zbyt mało czasu?
> To zależy. Przyjmuję różne projekty. Na przykład wiosną zeszłego roku pracowałem za darmo. Była asystentka Krzystka,
która pojawiała się w montażowni, poszła na studia reżyserskie. Powiedziałem jej kiedyś, że jak będzie debiutować, to
za piwo ma u mnie montaż. Minęło dziesięć lat i przypomniała
się. Słowo się rzekło. Monika Jordan-Młodzianowska skończyła studia, zrobiła debiut Wielkanoc12 i zmontowałem go praktycznie za piwo. Pracowałem nad nim miesiąc.
> Montując, trzymasz się ściśle scenariusza czy zdarza ci
się improwizować?
> Scenariusz przeznaczony jest głównie dla dialogu. Bywa
tak, że dubel jest dobrze zagrany przez aktora, ale pomylił słowo. To jest dyskwalifikacja natychmiastowa. Chyba że nie ma
szansy na zmianę. Błędy językowe odpadają od razu. Tego, co
robię, nie nazwałbym improwizacją, lecz propozycją. Wyobraź
sobie, że ujęcie trwa sekundę, czyli dwadzieścia cztery klatki.

>
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Przyjęcie (2009) – reż. K. Zaleski.
Sprawiedliwi (2010) – reż. W. Krzystek.
Wielkanoc (2011) – reż. M. Jordan-Młodzianowska.

W tym czasie mam szansę podjąć dwadzieścia cztery decyzje.
A jeśli ujęcie trwa sześć sekund, jest ich o tyle samo więcej.
W tym jest pewna improwizacja. Obowiązuje mnie dialog, natomiast gdzie połączę ujęcia, to już moja sprawa.
Istnieją zasady, które realizuje się jakby na wyczucie. Podczas
rozmowy dwóch osób pokazuje się tę mówiącą, z kolei słuchacza
tylko co jakiś czas. Niemniej oglądałem dokument, który wprawił mnie w zdumienie. Była to półgodzinna wypowiedź faceta,
który siedział w fotelu na czarnym tle i nie nużył. Tylko że opowiadającym był generał Skalski. Opowiadał o swoich przygodach wojennych. Nie było tam żadnych fajerwerków, tylko od
czasu do czasu pokazywano pojedyncze ujęcia filmu archiwalnego z czasów wojny. Co w takim wypadku ma zrobić montażysta? Musi po prostu wyczuć moment, w którym wstawi ujęcie
na określony czas, by potem powrócić do opowiadającej postaci.
> W jaki sposób nauczyłeś się montażu?
> Miałem to szczęście, że uczyłem się zawodu od mistrza –
Sylwestra Chęcińskiego13. Niestety, relacja mistrz i uczeń odchodzi do lamusa. Teraz wszyscy są „świetni”, a najlepsi są
ci, którzy mają dobry PR. Najlepiej jednak uczyć się od kogoś. Chęciński ponad piętnaście lat temu robił Teatr Telewizji.
Zmontowałem mu dwadzieścia pięć minut pierwszej układki.
Potem przez niemal dwa tygodnie siedzieliśmy razem w montażowni, ponieważ zgrywałem mu dźwięk. Był to okres, gdy
pojawiły się już nieliniowe montaże komputerowe. W montażu liniowym trzeba było po kolei konsekwentnie układać fragmenty, od początku do końca. Teraz można przeskakiwać od
sceny do sceny. Sylwek zafascynowany był tą nową możliwością, która pozwala wyciąć dowolny fragment materiału, kilka
scen, sekwencję i przenieść ją. Komputer daje taką możliwość.
Zapytał wtedy redaktorkę, która opiekowała się tym przedsięwzięciem, czy „ten nasz” (czyli ja) montuje już na Avidzie. A ja
podchodziłem wtedy do komputera jak do jeża. Podczas naszego pierwszego spotkania Chęciński powiedział: no tak, studiów nie skończył, Avida nie zna… Tak mnie zawstydził, przez
dwa miesiące siedziałem po nocach i uczyłem się Avida. Program nie był skomplikowany, ale sam komputer był dla mnie
nowością. Sylwek czasami przychodził do montażowni. Dwie
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Sylwester Chęciński (ur. 1930) – reżyser, scenarzysta.

godziny spędzone z nim to jak rok moich dociekań. Pamiętam
jego podstawową zasadę: „widza trzeba trzymać za mordę
tak, aby mu się oczy wywróciły!”. Nawiązując do relacji mistrz
i uczeń – jest ona rzeczą podstawową. Studia to nie to samo.
> Na studiach nie ma się bezpośredniego kontaktu z montażystą. Audytorium na wykładach wyklucza tego typu relacje. Czego się nauczyłeś na uczelni?
> Studiowałem montaż elektroniczny na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Szkoła pozwoliła mi usystematyzować rzeczy,
które robiłem (już parę lat pracowałem w zawodzie) oraz inaczej na nie spojrzeć. Jak ktoś całkiem zielony przychodzi do szkoły, musi wszystko poznawać od podstaw. Miałem już początki
za sobą. Szkoła więc wskazała mi kierunek. Dowiadywałem się,
czym mam się zainteresować, aby polepszyć swoją pracę.
> W jaki sposób dokładana jest muzyka?
> W Małej Moskwie były trzy sceny tańczące. Jedna śpiewana
i dwie sceny z tańcem. W tych ostatnich zarówno kwestie, jak
i ruchy musiałem podporządkować taktometrowi.
> Czyli montowałeś obraz pod muzykę?
> Tak. Jest to duże obciążenie, ponieważ utwór muzyczny ma
określoną długość. Muszę zmieścić w czasie wszystkie ważne
dla danej sceny elementy. W całym filmie, gdzie muzyka nie odgrywa istotnej roli, mam swobodę twórczą, natomiast przy tych
scenach muszę się dostosować. W przypadku Małej Moskwy było
to bardzo duże obciążenie, ponieważ w tych scenach nie występowali statyści, lecz tancerze, którzy poruszali się dokładnie
w rytm muzyki. Musiałem więc obserwować, czy dobrze tańczą w piątym planie oraz patrzeć na rozmawiających przy stoliku na pierwszym planie. Dialog między głównymi bohaterami musi się odbywać, muszą być też emocje oraz zgadzać się
tło. Było tam tyle czynników, które obligowały do decyzji montażowych, iż w pewnym momencie myślałem, że „zabiję” pomysłodawcę. W rezultacie dobrze się stało, gdyż dało to efekt. Patrząc na dialog, nie ma się problemu z tłem, ponieważ nawet nie
zwraca się na nie uwagi, a to dlatego, że jest dobrze zrobione.
Gdyby było źle, to od razu by coś niepokoiło. Widz nie skupiłby
się na słowach, gestach głównych postaci, tylko widział na przykład rozczochranego tancerza. Na tym właśnie polega przezroczystość w montażu. Jak to nazywa Sylwester Chęciński – jest
„cinko” zmontowane. Tak właśnie określił mój jeden montaż po

obejrzeniu! Pamiętam, że pomyślałem wtedy: dwadzieścia lat
pracuję w zawodzie, jestem pokorny, ale mam też świadomość,
że coś potrafię! Potem okazało się, że „cinko” oznacza delikatnie.
> Co myślisz o przeskoku technologicznym z taśm celuloidowych na pliki w komputerze? Czy dla montażystów
oznaczało to dużą zmianę?
> Gigantyczną! Zyskaliśmy przede wszystkim czas i pieniądze! Kiedyś film robiło się rok lub dwa lata, a nie kilka miesięcy. Montuję tylko na Avidzie. Jest też konkurencyjna propozycja Final Cut Pro. Wiąże się z tym dziwna sytuacja, ponieważ
żaden montażysta nie przesiądzie się z Avida na Final Cut Pro.
Oczywiście, gdyby zmusiła mnie do tego sytuacja ekonomiczna, nauczyłbym się go, ponieważ muszę wyżywić rodzinę. Dodam, że twórcy Avida kilkanaście lat temu dostali Oskara14.
> Co daje przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Montażystów?
> Od kilku lat stowarzyszenie walczy o tantiemy, które należą
się montażystom za powtórki. Reżyserzy, scenarzyści mają je.
Mała Moskwa była puszczana chyba na całym świecie. Oglądano ją nawet w Wenezueli. Od jakiegoś czasu mamy tantiemy,
lecz stowarzyszenie walczy, aby nie wynosiły one 2 procent,
które proponuje ZAPA15, tylko osiem. To jest jeden z powodów,
dla którego jestem w PSM. Oczywiście jest to długi proces. Płacę niemałą miesięczną składkę członkowską w wysokości siedemdziesięciu złotych. Na świecie montażyści dostają dwanaście, czternaście procent, więc osiem to i tak mało, ale żeby
dostawać dwa? Kolega w zeszłym roku montował serial Fala
zbrodni. Dostał za powtórki pięć tysięcy złotych, a gdyby było
osiem procent, dostałby dwadzieścia tysięcy.
> Czy poza tantiemami przynależność do PSM coś daje?
> Na początku myślałem, że będzie to przypominało spotkania kółka wzajemnej adoracji. Założenie było takie, że będzie
to stowarzyszenie elitarne. Z tego, co widzę, okazuje się, że
niekoniecznie. O przyjęciu decyduje zarząd. Przy czym zasady
statutowe to jedno, a rzeczywistość to drugie. Na razie jestem
w nim, zawsze mogę się wycofać. Czekam na tantiemy. Jeżeli
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Twórcy Avid Media Composer otrzymali Oskara w kategorii Osiągnięcia Naukowe i Techniczne (1994).
> 15 ZAPA – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, utworzony
w 1995 roku przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
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w ogóle mi się należą, to może dostanę je z opóźnieniem, ale
w wysokości ośmiu procent, a nie dwóch. Głównie o to mi chodzi. Poza tym w stowarzyszeniu jest około stu montażystów,
a w Polsce, zakładam, parę tysięcy i nie każdy może przy nazwisku napisać PSM. Jest więc jakaś weryfikacja kwalifikacji.
Zarząd stowarzyszenia ocenia dorobek kandydata. Jeśli go nie
ma, to tak, jakby nie był jeszcze montażystą.
> Czy zawsze jesteś zadowolony z efektów swojej pracy po
zakończeniu filmu?
> Zawsze, gdy oglądam film, widzę kolejne rzeczy do poprawienia. Nie zauważyłem u siebie jeszcze nic takiego, czego nie
chciałbym ulepszyć. Miałem jednak pewną sytuację przy Małej Moskwie: wszystko było już zakończone na etapie obrazu
i zostało przekazane dalej. Oglądając zmontowany materiał,
żona Krzystka zobaczyła, że jedna scena w filmie zgadzała się
do tego stopnia, że lustrzane odbicie pokazujące scenę chyba z piątego planu nawet po cięciu pokrywało się z planem
pierwszym. W tym wypadku nie było się do czego przyczepić,
a przecież są maniacy, którzy klatka po klatce przeglądają filmy i wychwytują błędy, a później wytykają je na forach internetowych.
> Jakie są skutki uboczne pracy montażysty. Choroby, wariacje?
> Kiedyś po paru dniach montowania mieliśmy taką szajbę, że
zabraliśmy gąbkę osłaniającą okno, położyliśmy ją na podłodze

i robiliśmy fikołki. Po prostu odbiło nam! [śmiech] A montowaliśmy
program Aleja pamięci, poświęcony zmarłym. Raz w roku pierwszego listopada były takie pięciominutowe wejścia na antenę poświęcone znanym Dolnoślązakom, którzy odeszli w ciągi roku.
Montowałem ten program przez kilkanaście lat z rzędu. Za którymś razem tak nam z reżyserem w studiu odbiło, że robiliśmy
właśnie te fikołki, a nawet drwiliśmy ze świętości. Innym skutkiem
ubocznym pracy montażysty są komentarze rzucane pod adresem
aktorów. Czasami nie da się nie przekląć, jak widzi się ewidentne błędy. W jednym dublu aktor trzyma papierosa w prawej ręce,
a w drugim w lewej! I co mam wtedy zrobić?!
> Który film według ciebie został najlepiej zmontowany?
> Na pewno Traffic16. Dostał on zresztą Oskara za montaż.
Pięknie zrobiony film. Pomysł był bardzo ciekawy. Niby nie
miał w sobie nic nowego, ponieważ wszystko już było, a jednak okazał się świetny. To jest właśnie sztuka. Nagle ktoś potrafił zaproponować formę, którą niby wszyscy znają, ale
montażysta zastosował ją nagle do takiej anegdoty, do której pasuje idealnie. Bo przecież trzeba by się chyba urodzić
w dżungli, aby wymyślić od siebie coś zupełnie nowego. Kolejny świetny film to Ojciec chrzestny17. Trudno teraz wszystkie
wymienić, ale to są tytuły, do których zawsze wracam.

>
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Traffic (2000) – reż. S. Soderbergh.
Ojciec chrzestny (1972) – reż. F.F. Coppola.

GWIEZDNE WOJNY. CZĘŚĆ III: ZEMSTA SITHÓW I CIĄGI DALSZE
Zamknięty krąg?
Michał Wolski

Gdy 30 października 2012 roku przedstawiciele firmy Lucasfilm poinformowali opinię publiczną o jej przejęciu przez koncern Disneya i zapowiedzieli przy tym kolejny epizod Gwiezdnych
Wojen, spowodowało to nagły wzrost zainteresowania tematem „gwiezdnej sagi”1. Choć jak dotąd niewiele wiadomo o nowej części, wielbiciele tego typu rozrywki z napięciem czekają
na kolejne doniesienia odnośnie do scenariusza, obsady czy osoby reżysera. Obok głosów entuzjazmu często pojawiają się też
wypowiedzi pełne niepokoju2. Twórca i reżyser większości epizodów „gwiezdnej sagi”, George Lucas, wielokrotnie podkreślał
w wywiadach, że jego opus magnum zamykać się będzie na sześciu częściach i nie przewiduje ani nie zakłada powstania kolejnych. Historia, którą chciał opowiedzieć, kończyła się na epizodzie trzecim – Zemście Sithów (Revenge of the Sith, reż. G. Lucas,
2005) – filmie wzbudzającym wiele mieszanych odczuć i kontrowersji. Być może warto więc poddać Zemstę… próbie analizy, by – zanim światło dzienne ujrzą kolejne doniesienia na temat nowych epizodów – ustalić, w jakim miejscu zatrzymała się
gwiezdnowojenna kinematografia i z jakiego pułapu oczekiwań
(i obaw) odbiorców startować będą twórcy kolejnych części.
Katarzyna Kaczor i Jerzy Szyłak w swoim eseju poświęconym Gwiezdnym Wojnom stwierdzili, że daty premier nowej
trylogii „wyznaczały moment triumfu i zarazem kresu rewolucji zapoczątkowanej […] w 1977 roku”3, z której narodziło
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Największy w Polsce – a zapewne i w Europie – serwis internetowy
poświęcony Gwiezdnym Wojnom, czyli Bastion Polskich Fanów Star Wars,
odnotował pod informacją o przejęciu Lucasfilmu 12 419 indywidualnych
wejść, czyli średnio pięciokrotnie więcej niż pod każdą inną wiadomością.
Zob. www.gwiezdne-wojny.pl/news.php?15575,disney-kupuje-lucasfilm-bedzie-epizod-vii.html (dostęp: 21.01.2013).
> 2 Zob. ibidem.
> 3 K. Kaczor, J. Szyłak, Gwiezdne wojny, [w:] Kino Nowej Przygody, red.
J. Szyłak i in., Gdańsk 2011, s. 107.

się Kino Nowej Przygody. Choć stwierdzenie to wydaje się nieco śmiałe – od 2005 roku nakręcono wszak wiele obrazów
realizujących i rozwijających nowoprzygodową konwencję
– w pewnym sensie trudno odmówić mu zasadności. Oryginalne Gwiezdne wojny (Star Wars, reż. G. Lucas, 1977) – przemianowane w edycji VHS na Nową nadzieję – uznaje się obok
nakręconych w tym samym czasie Bliskich spotkań trzeciego
stopnia (Close Encounters of the Third Kind, reż. S. Spielberg,
1977) za pierwsze filmy należące do nurtu Kina Nowej Przygody, które „było propozycją ucieczki od skomplikowanych problemów społecznych, nawarstwiających się od początku lat
60. i znajdujących odbicie także w utworach ekranowych. Było
także propozycją ucieczki od dotychczasowych form filmowej
rozrywki, skompromitowanych w wyniku ujawnienia ich ideologicznych podtekstów. Przede wszystkim zaś było ucieczką
od realizmu [w treści, nie w narracji – przyp. M.W.], od dwustu lat uważanego za uprzywilejowany i najwłaściwszy sposób mówienia o rzeczywistości. Była to ucieczka nie tylko do
wyimaginowanych światów, ale i do dobrze znanych konwencji opowiadania, bezpiecznych, bo rozpoznawalnych jako konwencje. A zarazem – nieco paradoksalnie – była to ucieczka od
schematycznych rozwiązań stosowanych na mocy przywoływanych konwencji. Oto bowiem oferowano widzowi widowisko, którego bohater pokonywał liczne przeszkody, niepomyślne zdarzenia i hordy przeciwników, wychodząc cało z każdej
opresji i nieuchronnie zmierzając do szczęśliwego zakończenia, jakie zapewniała konwencja”4. Zgodnie z zamiarem odwoływania się do konwencji filmów telewizyjnych, na których się
wychował, reżyser „zaproponował radosną zabawę elementami konwencji, bez jakichkolwiek roszczeń do naukowości czy
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J. Szyłak, Kino Nowej Przygody – jego cechy i granice, [w:] Kino Nowej…, op. cit., s. 17.
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nawet powagi”5. Na fali fascynacji Nową Duchowością powstawać zaczęły natchnione, pełne mitologicznych odniesień filmy
przygodowe trafiające do wyobraźni masowego odbiorcy. Lucas, który przed Gwiezdnymi wojnami wyreżyserował przede
wszystkim dystopijny film science fiction THX 1138 (1971)
i kontestujące Amerykańskie graffiti (American Graffiti, 1973),
dzięki Nowej nadziei zasłynął jako wizjoner popkultury, znawca psychiki i potrzeb młodego pokolenia czy wreszcie twórca
funkcjonującego do dziś modelu biznesowego, stosowanego
przez amerykański przemysł filmowy. Mając tego świadomość
i – co więcej – wierząc w prawdziwość i słuszność przypisywanych sobie ról, Lucas zasiadł wpierw do napisania, później
nakręcenia nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, w tym Zemsty Sithów, mającej spajać nowe filmy z klasyczną trylogią6.
Pod kątem wykorzystywanych konwencji jest więc Zemsta Sithów bardzo silnie zakorzeniona w najczystszej odmianie Kina Nowej Przygody ze wszystkimi tego konsekwencjami. Film ukazuje wydarzenia fantastyczne, rozgrywające się
w nieistniejącej, acz nacechowanej elementami cudowności
przestrzeni (tu: galaktyce, w której najnowocześniejsza technologia współistnieje z tradycjonalistycznymi wartościami
i mistyczną, na poły magiczną Mocą), prezentowanej jednak
za pomocą transparentnej, realistycznej narracji. „Świat przedstawiony na ekranie jest […] ukazywany z pełną powagą
i zaplanowany do ostatniego szczegółu”7.
Pod kątem fabularnym natomiast obraz ma ukazywać finalny upadek rycerza Jedi, Anakina Skywalkera, jego przejście
na ciemną stronę Mocy, widowiskowy pojedynek z dawnym
mistrzem i przyjacielem, Obi-Wanem Kenobim, oraz przemianę w znanego z klasycznej trylogii Dartha Vadera. Obok
tych wydarzeń istotne jest niejako przygotowanie gruntu pod
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Ibidem, s. 10.
Decyzję o samodzielnym reżyserowaniu nowej trylogii Gwiezdnych
Wojen Lucas podjął w znacznej mierze ze względu na finalny kształt Powrotu Jedi (Return of the Jedi, reż. R. Marquand, 1983). Jak pisze O. Denker: „Podczas zdjęć zdarzały się momenty, kiedy Lucas myślał: «Cholera,
gdybym tylko mógł się wtrącić i uregulować całą sprawę…». Przeglądając
niektóre sceny w pokoju montażowym zgrzytał zębami. Wiedział jednak, że
film był inny, ale niekoniecznie gorszy. «Gdybym chciał mieć taki film, który
mi się podoba, powinienem sam reżyserować»”. O. Denker, Gwiezdne Wojny.
Jak powstała kosmiczna trylogia, przeł. J. Skórzewska, Poznań 1997, s. 152.
> 7 K. Kaczor, J. Szyłak, op. cit., s. 102.
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fabułę kolejnych epizodów (choć chronologicznie wcześniej
nakręconych8); widz obserwuje więc narodziny Luke’a Skywalkera i Leii Organy, wygnanie mistrza Yody i proklamację Galaktycznego Imperium. Wszystkie te elementy fabuły wynikają z zachowania ciągłości przyczynowo-skutkowej ze starymi
epizodami, są więc czymś oczekiwanym przez potencjalnych
odbiorców filmu. Obok tego pojawiła się jednak konieczność
powiązania oczekiwań wynikających ze znajomości klasycznej
trylogii Gwiezdnych Wojen z rozwiązaniami fabularnymi zastosowanymi w poprzednich epizodach nowej trylogii: Mrocznym
widmie (The Phantom Menace, reż. G. Lucas, 1999) i Ataku klonów (Attack of the Clones, reż. G. Lucas, 2002). Zagęszczenie
akcji zostało więc wymuszone przez konieczność połączenia
obu trylogii – starej i nowej – w jedną całość.
Fabuła Zemsty Sithów jest zbudowana na wydarzeniach
z poprzednich filmów oraz z szeregu innych tekstów kultury składających się na gwiezdnowojenną franczyzę. Lucasfilm wprowadził w życie imponującą kampanię marketingową, która wykorzystywała fakt, iż zarówno między
historiami pokazywanymi w częściach drugiej i trzeciej, jak
i między premierami obu filmów mijają trzy lata. Stąd też
cała zapowiadana w Ataku klonów tzw. wojna klonów stała
się multimedialnym wydarzeniem, które można było śledzić
niemalże w czasie rzeczywistym za pośrednictwem – stylizowanego na dziennik wojenny – portalu HolonetNews.com,
a także licznych książek, komiksów, gier komputerowych i seriali animowanych. Stąd też przyjęte przez Lucasa założenie, że
ekspozycja postaci w Zemście Sithów jest niepotrzebna. Widz
powinien oswoić się już z bohaterami w poprzednich filmach,
a ponadto miał z nimi niemal codzienny kontakt za pośrednictwem innych produktów franczyzy. Dlatego film wrzuca nas
od razu w zawrotne tempo wydarzeń. Wszystko zaczyna się
więc od kosmicznej bitwy nad planetą Coruscant między siłami Republiki i Separatystów, ci drudzy bowiem – dowodzeni
przez hrabiego Dooku i generała Grievousa – porwali Kanclerza Palpatine’a. Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi wyruszają
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Omawiając Zemstę Sithów będziemy – poza uzasadnionymi przypadkami – posługiwać się chronologią wewnętrzną, a więc uwzględniającą
kolejność wydarzeń pokazywanych w „gwiezdnej sadze”, nie zaś kolejność
kręcenia filmów.

na ratunek i w wywiązującej się walce Skywalker zabija Dooku, obaj płoszą też Grievousa i ratują Kanclerza. Po wygranej
bitwie wszyscy wracają na Coruscant, gdzie w uznaniu zasług
Anakin zostaje członkiem Rady Jedi; ma w niej reprezentować
stanowisko Kanclerza. Równocześnie jednak Rada prosi go, by
informował ją o poczynaniach Palpatine’a, co Anakin odczytuje jako akt zdrady. Ponadto dowiaduje się, że jego żona, Padmé, jest w ciąży i zaczynają dręczyć go sny o jej śmierci. Palpatine (znany też jako Darth Sidious) wykorzystuje to i mami
Anakina obietnicą ratunku dla Padmé, jeśli ten zgodzi się służyć jemu i zakonowi Sithów. Gdy Obi-Wan odnajduje i zabija
Grievousa, członkowie Rady idą aresztować Palpatine’a, ale
w ostatniej chwili pojawia się Anakin i ratuje Kanclerza, potwierdzając swoją lojalność wobec niego. Kanclerz wydaje klonom rozkaz 66, który nakazuje im zabić wszystkich Jedi, Anakin zaś rusza ze szturmem na świątynię Jedi. Obi-Wan i mistrz
Yoda ratują się z zasadzek i lecą na Coruscant, gdzie Palpatine
– już jako Imperator – proklamuje powstanie Galaktycznego
Imperium. Yoda postanawia zmierzyć się z Imperatorem, Obi-Wan leci natomiast powstrzymać Anakina, wysłanego na planetę Mustafar celem dobicia ocalałych przywódców Separatystów. Tam Anakin wyżywa się na Padmé, która nie może
uwierzyć, że przeszedł na ciemną stronę Mocy, walczy też
z Obi-Wanem, który go pokonuje i zostawia na pewną śmierć.
Sam natomiast leci ocalić życie Padmé, ta jednak umiera, rodząc bliźniaki. Poparzonego i ledwo żywego Anakina odnajduje Imperator i celem podtrzymania jego życia zakuwa go
w czarną zbroję. Obi-Wan i Yoda decydują się ukryć bliźniaki
– Luke’a i Leię – i poczekać, aż dorosną i będą w stanie pomóc
im obalić Imperium.
Jak widać, w filmie dzieje się dużo, nie wszystko jest logiczne i konsekwentne, wiele rzeczy wynika natomiast z poprzednich filmów, a także komiksów, gier i książek. A co ważniejsze,
całość pod względem konstrukcyjnym ma – w zamierzeniach
twórców – uwzględniać to, co zdaniem Lucasa jest najważniejsze w Kinie Nowej Przygody: wzorowany na mitach rozwój
bohatera.
Lucas nigdy nie krył, że swoją koncepcję przygód bohatera filmowego zaczerpnął z antropologicznych badań Josepha Campbella, autora m.in. istotnej dla współczesnego

religioznawstwa (oraz scenopisarstwa) monografii Bohater
o tysiącu twarzy. „Star Wars to przede wszystkim opowieść
o rodzinie, o wyruszeniu w podróż, o Czasie Przejścia. Tym
trudniej ją opowiadać, że jest to opowieść dla dzieci – one
są szczególnie wyczulone na fałsz. Lucas mówi, że tworzy
Sagę głównie dla siebie, dla zaspokojenia potrzeby podzielenia się tymi przemyśleniami z innymi. Dawne kwestie nie są
dziś modne, wartości wyblakły, ale trwają gdzieś w głębi każdego z nas. Mity próbują nam pokazać nasze miejsce w świecie, są pomocne w podróży, dzięki nim łatwiej jest odnaleźć
własną tożsamość. Przypominają nam też, że jesteśmy częścią
większej całości, a jej dobro jest naszym. Każdy może być bohaterem”9. By w możliwie najpełniejszy sposób uwiarygodnić motywację postaci, Lucas zadbał o odpowiednie zaplecze
psychologiczne i mitologiczne, konstruując fabułę „gwiezdnej
sagi” w oparciu o teorię monomitu Campbella. „Lucas i Campbell zaprzyjaźnili się, kiedy filmowiec, w poczuciu długu, jaki
zaciągnął wobec książek Campbella, zaprosił uczonego na pokaz trylogii Gwiezdne Wojny. Campbell rozkoszował się odkrywaniem w pełnych rozmachu współczesnych obrazach, defilujących przez ogromny ekran, starożytnych tematów i wątków
mitologicznych. Podczas tych właśnie odwiedzin Joe […]
ze szczególnym ożywieniem mówił o tym, że Lucas «tchnął
zupełnie nowego i potężnego ducha» w klasyczną opowieść
o bohaterze”10. O ile w klasycznej trylogii nie ma problemu
z wykrystalizowaniem postaci spełniającej model bohatera
opisany przez Campbella, o tyle w późniejszych filmach Lucasa
cały mechanizm ulega zatarciu; główny bohater Gwiezdnych
Wojen, którym okazuje się grany tu przez Haydena Christensena Anakin Skywalker, ostatecznie przechodzi na ciemną stronę
Mocy i staje się Darthem Vaderem, odwracając się od wszystkich, których kochał, i zaprzepaszczając jakąkolwiek szansę na szczęśliwe życie. Wprawdzie Campbell zakładał możliwość przemiany protagonisty w antagonistę wskutek zdrady

>

9
B. Solarewicz, Ukryte pod maską. Gwiezdne Wojny – współczesna mitologia i jej psychoedukacyjne znaczenie dla młodego pokolenia, niepublikowana praca magisterska, promotor: K. Węgłowska-Rzepa, Wrocław 2004,
s. 58.
> 10 B. Moyers, Nota redaktora, [w:] J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy
Billa Moyersa z Josephem Campbellem, przeł. I. Kania, Kraków 2007, s. 11.
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lub zaprzepaszczenia wyznawanych przez siebie wartości, ale
trudno oczekiwać od widzów, że utożsamią się z taką przemianą11. Dlatego niejako głównym bohaterem „pozytywnym” Zemsty Sithów jest nie Anakin Skywalker, a – grany przez Ewana
McGregora – Obi-Wan Kenobi12.
Obie role – zarówno Christensena, jak i MacGregora – należy rozpatrywać nie tylko w kontekście ich dotychczasowego
dorobku aktorskiego, ale również (czy raczej przede wszystkim) ze względu na miejsce ich bohaterów w fabule Gwiezdnych Wojen. Zemsta Sithów – jak już wiemy – to nie tylko
ostatnia część nowej trylogii, ale również swoiste zwieńczenie całej sagi. Niezmiernie istotne w obu granych postaciach
– Anakinie i Obi-Wanie – rozwinięcie dotychczasowych charakterystyk i powiązanie ich ze swoimi odpowiednikami
w klasycznej trylogii. Mamy więc z jednej strony motywy, które skłoniły Anakina do przejścia na ciemną stronę (lęk przed
utratą ukochanej, rozczarowanie postawą Jedi wobec Kanclerza Republiki, urażona ambicja), a z drugiej wydarzenia (zagłada Zakonu Jedi, upadek przyjaciela, powstanie Imperium), które skłoniły Obi-Wana do walki ze swoim dawnym
uczniem oraz dobrowolnego wygnania na planetę Tatooine,
gdzie miał czuwać nad synem Skywalkera, Lukiem. W wielu scenach mamy do czynienia z chwytami dość jednoznacznie odsyłającymi nas do poprzednich epizodów Gwiezdnych
Wojen. Moment pojedynku Anakina i Obi-Wana z hrabią Dooku poprzedza komentarz Kenobiego odnośnie do zapalczywości Skywalkera, będący odniesieniem do ich walki pod koniec Ataku klonów. W tej samej scenie Obi-Wan przyznaje, że
„lordowie Sithów to jego specjalność”, czym nawiązuje do pojedynku z Darthem Maulem w Mrocznym widmie. Co więcej,
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Wynika to zarówno z uwarunkowań konstrukcyjnych filmów wykorzystujących konwencję fantasy lub science fiction, gdzie musi się zawsze
pojawić postać reprezentująca stan wiedzy widza i zdolna go wprowadzić
w obce mu realia, jak również z opisanego przez Campbella faktu, że odbiorca filmu reprezentuje społeczność, na rzecz której działa bohater. Do
projekcji-identyfikacji z taką postacią nie dojdzie, jeśli wyznawać ona będzie wartości odmienne od swojego audytorium, traci wtedy bowiem –
w warunkach Kina Nowej Przygody – status bohatera.
> 12 Co znajduje potwierdzenie w werdyktach Golden Raspberry Award
Foundation, która dwukrotnie przyznała Christensenowi Złotą Malinę w kategorii „najgorszy aktor drugoplanowy” za role Anakina w drugiej i trzeciej
części Gwiezdnych Wojen.
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wszystkie działania Kenobiego wynikają ze znanych pobudek (chęci zakończenia wojny i zaprowadzenia pokoju), dzięki którym na przestrzeni nowej trylogii możemy obserwować,
jak rozwija się jego spryt i odwaga; od postawy niepozornego
i nieco ignoranckiego ucznia z Mrocznego widma rozwija się on
w stronę sarkastycznego, ale pogodnego mistrza Jedi w Ataku klonów i tę linię charakterologiczną utrzymuje aż do finalnego konfliktu ze swoim byłym uczniem. Działaniami Anakina kierują – podobnie jak w epizodzie drugim – senne wizje
przyszłości, w których umiera jego żona, Padmé; ulega on
też ciągle wpływowi Kanclerza Republiki, Palpatine’a. Poddając się temu, co jest od niego niezależne, Skywalker staje
się de facto narzędziem w rękach Kanclerza i ciemnej strony
Mocy; niezdolność do przyjęcia swojego przeznaczenia sprowadza na niego zagładę. Przed ich przejmującą, efektowną
i niezwykle dynamiczną walką na planecie Mustafar obaj byli
przyjaciele przeprowadzają krótką rozmowę i, co znamienne, pobudki Obi-Wana są logiczne i konsekwentne, natomiast
Anakin sprawia wrażenie, jakby nie do końca wiedział, co
mówi (wspomina niemal w jednym zdaniu o ucieczce w bardziej spokojne miejsca, przejęciu władzy w Republice, deklaracji chęci rządzenia Imperium i nienawiści do Jedi, choć nic
z tego nie wynika z jego wcześniejszych motywacji). Może to
wynikać z faktu, że scena ich rozmowy została napisana jako
pierwsza i potem nie do końca wpasowana w resztę scenariusza13, można jednak na jej podstawie wywnioskować, jaka jest
dynamika obu postaci.
Ta dynamika wpływa rzecz jasna na konstrukcję samego
filmu, która – podobnie jak Atak klonów – ma kompozycję
dwudzielną14. W obu przypadkach – a w Zemście Sithów jest
to bardziej wyraziste – główne działania związane z odkrywaniem intrygi i posuwaniem fabuły do przodu leżą po stronie
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Pojawia się w niej dodatkowo pewna niekonsekwencja, która polega
na tym, że wypowiadając swoje – stylizowane na szekspirowskie – kwestie, obaj bohaterowie ściągają szaty i szykują się do pojedynku, jakby zupełnie nie rozważali innej możliwości (choć ich dialog może sugerować co
innego).
> 14 Matthew W. Stover w książkowej adaptacji Zemsty Sithów wykorzystał – na wzór tragedii greckich – kompozycję trójdzielną, będzie o tym
jednak jeszcze mowa. Zob. M.W. Stover, Gwiezdne Wojny. Część III. Zemsta
Sithów, przeł. M. Szymański, Warszawa 2005.

Obi-Wana. Anakin natomiast, choć to jego działania de facto
rozwiązują akcję, jest bierny, mało dynamiczny i zależny od
zewnętrznych uwarunkowań. To Obi-Wan wyrusza w pościg
za generałem Grievousem, przywódcą walczących z Republiką
Separatystów, to on go zabija i ostatecznie kładzie kres wojnie,
by później – gdy rozpoczyna się czystka Jedi – ocalić tych, którzy mogli przeżyć, i odnaleźć byłego ucznia. To on też poświęca
się, by do końca życia (o czym wiemy z Nowej nadziei) czuwać
nad potomkiem Anakina, Lukiem. Wątek Anakina – o czym
już sobie powiedzieliśmy – niemal bezpośrednio prowadzi do
jego upadku i jest w dużym stopniu zaaranżowany przez Kanclerza Palpatine’a.
W postaci Obi-Wana – najbardziej klasycznej pod względem
konstrukcji bohatera Kina Nowej Przygody – kanalizuje się koncepcja prowadzenia fabuły wynikająca z tagline’u Zemsty Sithów:
„The circle is now complete”. Można zauważyć, że w trzeciej części Gwiezdnych Wojen mamy do czynienia z niemal całkowitym
odwróceniem kolejności poszczególnych sekwencji znanej z części czwartej. Warto w tym miejscu przypomnieć, według jakiego
schematu rozwijała się fabuła Nowej nadziei:
1. Dążenie do ukrycia (księżniczka Leia ukrywa plany Gwiazdy Śmierci w pamięci R2-D2).
2. Ucieczka (R2-D2 i C-3PO uciekają na planetę Tatooine
i znajdują schronienie na farmie, na której mieszka Luke
Skywalker).
3. Rozpoznanie wroga (księżniczka Leia dowiaduje się, że
została pojmana na polecenie Dartha Vadera).
4. Masakra (poszukujący planów szturmowcy mordują załogę Jawów i opiekunów Luke’a: Owena i Beru Larsów).
5. Działanie w tajemnicy (podróż Luke’a i Obi-Wana Kenobiego do Mos Eisley, spotkanie z Hanem Solo).
6. Rozpoznanie dylematów bohaterów (rozmowa na pokładzie „Sokoła Millennium”).
7. Popis pilotażu (Han Solo ucieka przed deszczem asteroid
i zestrzeliwuje wrogi myśliwiec).
8. Połknięcie przez „bestię” („Sokół Millennium” zostaje
ściągnięty na pokład Gwiazdy Śmierci i bohaterowie muszą walczyć, by z niej uciec).
9. Kosmiczna bitwa (bitwa o Yavin IV, podczas której Luke
Skywalker niszczy Gwiazdę Śmierci).

W Zemście Sithów (zwłaszcza w wątku Obi-Wana) mamy do
czynienia z dokładnie odwrotnym schematem:
1. Kosmiczna bitwa (bitwa o Coruscant między Republiką
a Separatystami).
2. Połknięcie przez „bestię” (przedarcie się Anakina i Obi-Wana na pokładzie „Niewidzialnej Ręki”, okrętu flagowego Separatystów).
3. Popis pilotażu (lądowanie połową „Niewidzialnej Ręki” na
powierzchni Coruscant; warto zauważyć, że w tym miejscu
zawsze pierwsze skrzypce gra postać drugoplanowa).
4. Rozpoznanie dylematów bohaterów (podejrzenia Obi-Wana odnośnie do Kanclerza i przemożna chęć zakończenia wojny).
5. Działanie w tajemnicy (sekretne lądowanie Obi-Wana
na planecie Utapau i pościg za dowodzącym Separatystami generałem Grievousem).
6. Masakra (masakra dzieci w świątyni Jedi dokonana przez
Anakina/Vadera, czystka Jedi oraz rzeź przywódców Separatystów na Mustafar).
7. Rozpoznanie wroga (nagranie w świątyni Jedi ujawniające tożsamość Palpatine’a oraz zdradę Anakina, potwierdzoną rozmową i pojedynkiem na Mustafar).
8. Ucieczka (Obi-Wan, Yoda i senator Bail Organa uciekają z Padmé do kliniki na Polis Massa, gdzie kobieta rodzi
Luke’a i Leię).
9. Dążenie do ukrycia (Obi-Wan i Bail Organa ukrywają bliźniaki na Tatooine i Alderaanie).
Nietrudno zauważyć, że do pewnego momentu schemat
ten jest tożsamy zarówno z działaniami Anakina, jak i Obi-Wana (w punkcie 5. za działanie w tajemnicy można uznać
konsultacje Skywalkera z Kanclerzem Palpatine’em), jednak
wraz ze zdradą Skywalkera analogie się rozpadają, Anakin
zostaje Darthem Vaderem, czyli antagonistą zarówno w Zemście Sithów, jak i całej klasycznej trylogii. Tego typu odwrócenie sekwencji zdarzeń można potraktować jako swego rodzaju próbę odświeżenia formuły proponowanej przez Lucasa, ale
znaczenie tego zabiegu może być jeszcze inne. Zemsta Sithów
była planowana jako ostatni film „gwiezdnej sagi”. W związku z tym – i zgodnie z postulowaną przez Campbella regułą wiecznego powrotu – część trzecia powinna kończyć się
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w momencie, w którym zaczyna się część czwarta, stąd też
nieco prostolinijne, ale widoczne odwrócenie sekwencji wydarzeń, mające uspójnić wizję całości.
Choć fabuła rozwija się głównie wokół wątku Obi-Wana
i Anakina, trzeba wspomnieć jeszcze o innych postaciach pełniących istotną rolę w prezentowanych wydarzeniach. Taką
bohaterką jest niewątpliwie Padmé Amidala, żona Anakina
pełniąca również obowiązki senatora planety Naboo. W porównaniu do Ataku klonów tutaj ewidentnie ograniczono jej
rolę; w większości scen jest bierna i niewiele wnosi do fabuły, pełniąc głównie funkcję interlokutorki innych postaci. To
ona komentuje powstanie Imperium, to w rozmowach z nią
dowiadujemy się, na czym polegał spisek Sithów oraz jak daleko Anakin zagubił się w ciemnej stronie Mocy, ona też wypowiada przed śmiercią słowa będące w kolejnych częściach
idée fixe Luke’a Skywalkera, do końca wierzącego, że w jego
ojcu wciąż jest dobro. Jej brak aktywności częściowo tłumaczy
fakt, że przez cały film jest ona w ciąży, a wpływa ona na fabułę tak naprawdę jedynie wtedy, gdy – nieświadomie – sprowadza Obi-Wana na Mustafar, gdzie dochodzi do jego konfliktu z Anakinem. Brak innego pomysłu na tę postać (czego
najbardziej jaskrawym dowodem jest fakt, iż umiera ona „tracąc wolę życia”15) w połączeniu z brakiem zaangażowania odtwórczyni jej roli – Natalie Portman – doprowadził do tego, że
w zasadzie żadna ze scen z jej udziałem nie zapada w pamięć,
a jeśli nawet, to raczej w negatywnym sensie16. Winę za taki
stan rzeczy najprawdopodobniej ponosi reżyser, Portman bowiem ma na koncie szereg dobrych i docenionych kreacji, istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w przypadku Zemsty
Sithów po prostu nie potrafiła się odnaleźć, a Lucas jej w tym
nie pomógł.
Nie da się tego powiedzieć o Ianie McDiarmidzie grającym
Kanclerza Palpatine’a/Dartha Sidiousa, występującego jeszcze
w klasycznych filmach (a ściślej w Powrocie Jedi i w Imperium
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15
W czym poniekąd manifestuje się ukryty maskulinizm Zemsty Sithów; główna oś fabuły kręci się wokół męskiej przyjaźni, a kobieta umiera,
gdy nie ma już dla niej miejsca w życiu jej męża.
> 16 Na premierowym, nocnym pokazie Zemsty Sithów we wrocławskim
kinie Helios 19 maja 2005 roku sekwencja rozmowy Padmé z Anakinem
na Mustafar wywoływała wśród widzów salwy śmiechu.
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kontratakuje w wersji DVD z 2004 roku, gdzie przemontowano rozmowę Vadera z Imperatorem i zastąpiono oryginalnie
grającą tam aktorkę (sic!) postacią McDiarmida) i doskonale
odnajdującego się w roli głównego antagonisty oraz manipulatora serii. Odtwórca roli Palpatine’a to aktor z wieloletnim
doświadczeniem – także teatralnym – który w przeciwieństwie do Portman nie miał problemu z wcieleniem się w odgrywaną przez siebie postać, ujawniającą się w Zemście Sithów
jako spiritus movens całego konfliktu, skutecznie i bezpardonowo knujący, w jakiś sposób obalić zakon Jedi i przejąć władzę nad galaktyką. Sceny kuszenia Anakina zarówno na okręcie generała Grievousa, jak i potem na Coruscant są jednymi
z najlepszych w nowej trylogii. Sytuacja zmienia się, gdy Palpatine zaczyna zachowywać się agresywnie; od momentu
próby aresztowania go przez Jedi po pojedynek z mistrzem
Yodą postać ta wiele traci. Odpowiada za to w znacznej mierze scenariusz, w którym Lucas koniecznie chciał ukazać całą
potęgę Dartha Sidiousa, zwłaszcza w porównaniu z Yodą.
W efekcie widz jest świadkiem pojedynku w sali obrad senatu, podczas którego obaj przeciwnicy miotają w siebie lożami senatorów, odbijają błyskawice i skaczą wokoło, przy okazji walcząc na miecze świetlne. W scenie tej Sidious/Imperator
traci wiele ze swojej tajemniczości, przestaje być manipulatorem i zręcznym geniuszem zła, wykracza poza swoją archetypową rolę nie proponując nic w zamian. W chwili gdy sięga po
miecz, staje się bowiem groteskowy i przestaje sprawiać wrażenie przebiegłego mistrza ciemnej strony. McDiarmid prawdopodobnie sam nie do końca wiedział, jak popisy fechtunku
połączyć z wypracowaną przez siebie charakterystyką Sidiousa, stąd jego przerysowana mimika, częste nieartykułowane
dźwięki i nieco pokraczne, teatralne gesty. W kilku ujęciach –
zwłaszcza podczas pojedynku z mistrzem Windu – można zauważyć, że stara się on nawiązać do kreacji Hannibala Lectera z Milczenia owiec (The Silence of the Lambs, reż. J. Demme,
1991), jest to jednak ulotne i w dynamicznym filmie przygodowym wypada nieco karykaturalnie; tym bardziej że choć
aktorstwo McDiarmida wypada przyzwoicie, to jednak daleko mu do kunsztu Anthony’ego Hopkinsa. Tym samym Imperator/Darth Sidious – geniusz zła, od początku „gwieznej sagi”
manipulujący bohaterami i bezdusznie wykorzystujący ich

słabości, intrygant i mistrz ciemnej strony Mocy – stracił w Zemście Sithów wiele ze swojej magii.
Podobnie zresztą wygląda sytuacja mistrza Yody, w klasycznej trylogii mentora i nauczyciela, mędrca wykładającego Luke’owi – i widzom – filozofię Mocy, ubierającego w zgrabne
maksymy przesłanie Lucasa. Tutaj Yoda (już od drugiej części
generowany komputerowo i przemawiający głosem Franka
Oza) sięga po miecz co najmniej trzykrotnie, i choć cały czas
można go uznać za porte-parole reżysera, to jednak częste sekwencje pojedynków w jego wykonaniu (które zasadniczo
niewiele wnoszą do wymowy filmu) sprawiają, że przestaje
on się wyróżniać. Najlepszym tego przykładem wspomniana
walka w sali obrad senatu, będąca w pewnym sensie metaforą
walki ideologicznej, bardzo jednak spłaszczoną i nie do końca
jednoznaczną w wymowie; co jest jeszcze bardziej wyraziste
ze względu na fakt, że jej rozstrzygnięcie również budzi wiele
wątpliwości. Wprawdzie widz mógł być już przyzwyczajony do
widoku walczącego Yody ze względu na scenę pojedynku z Dooku w Ataku klonów i szereg seriali animowanych czy komiksów, w których również sięga on po miecz, nie da się jednak
ukryć, że przez to słabnie poczucie, iż Yoda tak naprawdę jest
trochę ponad rozgrywającymi się wydarzeniami i funkcjonuje
w fabule po to, by tłumaczyć mistyczno-metaforyczną stronę
Gwiezdnych Wojen. Dlatego też wszystko, co mówi Yoda, nieco
bardziej dosłownie komentuje fabułę i trochę na siłę ma widzowi wpoić to, czym Zemsta Sithów ma być. To on bowiem
komentuje przejście na ciemną stronę Anakina w słowach,
które później Obi-Wan powtórzy – de facto kłamiąc – Luke’owi Skywalkerowi. On też naprostowuje kwestię duchów Jedi
z klasycznej trylogii, sugerując, że jego i Obi-Wana nauczył
tego Qui-Gon Jinn, główny bohater Mrocznego widma, przebywający w zaświatach. To on wreszcie wyraża wprost filozofię życia Lucasa w rozmowie z Anakinem, mówiąc mu, że musi
się nauczyć odpuszczać i godzić się z losem, co jest kwintesencją buddyzmu i filozofii Zen, których to Lucas był wyznawcą
podczas tworzenia klasycznej trylogii17.
Ciekawą postacią jest natomiast grany przez Samuela L.
Jacksona mistrz Jedi Mace Windu. Jego rola w pierwotnych
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Znamienne, że nową trylogię nakręcił już po przejściu na protestantyzm, co też wpłynęło na kształt mistycznej sfery Gwiezdnych Wojen.

założeniach była skonstruowana zupełnie inaczej; dość powiedzieć, że postać o tym imieniu pojawia się we wczesnych
wersjach scenariusza pierwszych Gwiezdnych wojen i w nowej trylogii z początku funkcjonowała głównie na zasadzie
nawiązania. Jackson, który prywatnie jest ogromnym wielbicielem Gwiezdnych Wojen i Kina Nowej Przygody, namówił
Lucasa na rozpisanie postaci mistrza Jedi Mace’a Windu, najpierw poprzez niuanse (takie jak jedyny w „gwiezdnej sadze”
miecz świetlny o fioletowym ostrzu), a potem funkcje istotne z punktu widzenia fabuły. To bowiem brak zaufania Mace’a i jego otwarty konflikt z Anakinem wpychają Skywalkera
pod wpływ Palpatine’a, ale też to mistrz Windu jest tym, któremu udaje się pokonać Kanclerza w otwartej walce. To jego
też unieszkodliwia Anakin, ratując Palpatine’a i tym samym
pieczętując swoje przejście na ciemną stronę.
Nie można ponadto zapomnieć o dwóch droidach, C-3PO
i R2-D2, granych przez Anthony’ego Danielsa i Kennetha Bakera. W przeciwieństwie do klasycznej trylogii, gdzie byli oni
integralną częścią drużyny głównych bohaterów, i pozostałych epizodów nowej trylogii, w których mieli żywotny udział
w akcji (chociaż niejako obok głównych wydarzeń), tutaj ich
rola jest zmarginalizowana. Wprawdzie w początkowej sekwencji uwalniania Kanclerza R2-D2 znakomicie radzi sobie
z przeciwnikami i pomaga w walce z poplecznikami generała Grievousa (można zadać pytanie, czy nie jest on w tym zbyt
zręczny), jednak później – choć oba droidy cały czas są obecne
w tle – nie odczuwa się tak ich ingerencji, nie wprowadzają
żadnego komizmu ani też nie ratują bohaterów z opresji, jak
to miało miejsce w innych częściach „gwiezdnej sagi”. Można
odnieść wrażenie, że ich obecność ma przede wszystkim spinać narrację Zemsty Sithów z resztą Gwiezdnych Wojen (w myśl
teorii, że cała fabuła jest opowiadana z ich perspektywy), jednak Lucas nie pozwolił im na rozwój charakterologiczny, obawiając się, że atmosfera filmu stanie się przez to zbyt lekka. W rezultacie jedynymi wartymi zapamiętania aspektami
obecności C-3PO i R2-D2 na ekranie jest fakt, że ten pierwszy
dorobił się wreszcie znanej z klasycznej trylogii złotej obudowy, a temu drugiemu pod koniec filmu nie wykasowano pamięci; tym samym R2-D2 w klasycznej trylogii staje się niejako postacią tragiczną, świadom jest bowiem całego heroizmu
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Obi-Wana, rozpaczy Padmé i upadku Anakina, i nie ma szans
podzielić się tym z Lukiem ani Leią.
Obok rozwiązań fabularnych wynikających z konstrukcji
bohaterów równie ważne – a nieraz i ważniejsze – dla Kina
Nowej Przygody są zabiegi operatorskie, które w pewnym
stopniu naruszają transparentną narrację, zawsze jednak celem ukazania pewnych ściśle określonych emocji. Lucas od
początku kręcenia nowej trylogii zdawał sobie sprawę, jakie
emocje mają wywoływać poszczególne zabiegi filmowe (nie
zawsze mu się to jednak udawało, jak np. stylizowane na Casablancę dialogi między dwójką kochanków w Ataku klonów,
które współcześnie – i w wykonaniu Christensena oraz Portman – rażą sztywnością i brakiem wyczucia), jednak dopiero
w Zemście Sithów mógł sobie pozwolić na bardziej bezpośrednie nawiązania do poprzednich filmów i zrealizować pomysły,
na które wcześniej zabrakło miejsca.
Najbardziej wyrazistym przykładem takiego zabiegu jest
słynna sekwencja otwierająca film z oddalającymi się w głąb
przestrzeni kosmicznej, żółtymi napisami, po której następuje przesunięcie obrazu w stronę jakiejś planety i pojawienie
się – najczęściej zza kadru – statku kosmicznego, mniej lub
bardziej znaczącego dla fabuły. Takie rozpoczęcie filmu jest
już klasyczne i trudno wyobrazić sobie Gwiezdne Wojny zaczynające się inaczej. W Zemście Sithów scena ta wykorzystuje natomiast pełnię ówczesnych możliwości cyfrowych efektów specjalnych, rozpoczynając film długim, dynamicznym
ujęciem ukazującym manewry lotnicze dwóch myśliwców
wśród dziesiątek walczących ze sobą okrętów. Jest to swoista
nowość w prowadzeniu kamery w Gwiezdnych Wojnach, z reguły bowiem Lucas sięgał po rozwiązania operatorskie podpatrzone w innych filmach, jak np. wyścigi rydwanów w Ben
Hurze (Mroczne widmo) czy walki myśliwskie w filmach Kurosawy (Nowa nadzieja). Można domniemywać, że po nieczytelności tego typu nawiązań w nowej trylogii zdecydował się on
na zwiększenie dynamiki i pokazanie równie widowiskowych
scen w inny sposób (wkrótce po długim ujęciu przedstawiającym lot myśliwców Anakina i Obi-Wana tempo przyspiesza
i montaż staje się bardziej dynamiczny). Nie uciekł jednak całkowicie od inspiracji klasyką, stąd też walki okrętów kosmicznych przypominają bitwy morskie: działa laserowe wyglądają
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na inspirowane okrętowymi armatami, a po swoim zniszczeniu okręty „toną”, opadając w dół kadru (z punktu widzenia fizyki jest to irracjonalne).
Podobnych nawiązań jest oczywiście więcej. Pod kątem
montażu i ustawień kamery pojedynek między Anakinem
i Obi-Wanem a Dooku rozgrywa się podobnie w epizodzie
drugim i trzecim, co wynika ze wspomnianej już konieczności przedstawienia zmiany, jaka się dokonała w bohaterach
od końca Ataku klonów, ale również ze względu na fakt, iż odgrywający hrabiego Dooku Christopher Lee nie nadawał się
już fizycznie do scen walk, stąd w dalszych planach zastępuje go dubler, a zbliżenia na twarz są rzadkie i raczej statyczne.
Sam pojedynek w obecności Palpatine’a ma dużo elementów
analogicznych względem podobnego konfliktu, już między
Lukiem Skywalkerem a Darthem Vaderem w Powrocie Jedi.
Identyczny jest nawet fotel, w którym siedzi Kanclerz, choć
w Zemście Sithów udaje on więźnia.
Kolejnym nawiązaniem do Powrotu Jedi jest sekwencja bitwy na planecie Kashyyyk, w której biorą udział znani jak dotąd tylko z The Star Wars Holiday Special (reż. D. Acomba, S.
Bilder, 1978) przedstawiciele rasy Wookiee. Pierwotnie taka
scena miała znaleźć się właśnie w epizodzie szóstym, jednak
ze względu na trudności realizacyjne podmieniono ją na wersję z Ewokami. Co więcej, w Powrocie Jedi miała ona symulować – w nieco nieudany sposób – wojnę w Wietnamie, w Zemście Sithów natomiast otwarcie nawiązuje do lądowania
w Normandii. W obu przypadkach jednak dochodzi do nieco
niezrozumiałego rozdzielenia ról tego konfliktu (na plażach
Kashyyyk lądują Separatyści, nie zaś – przedstawiana do czasu jako pozytywna – armia Republiki), aczkolwiek pewne rozwiązania scenariuszowe są podobne. Do tego dochodzi personalne nawiązanie w postaci Chewbaki, jednego z głównych
bohaterów klasycznej trylogii, choć w Zemście Sithów nieodgrywającego żadnej znaczącej roli.
Warto też zastanowić się nad stylizacją postaci zupełnie nowej, jaką jest generał Grievous. Samo wprowadzenie tego antagonisty było motywowane przez twórców jako chęć wprowadzenia swego rodzaju immoralisty; cyborga, który byłby ogniwem
pośrednim między na poły mechanicznym Vaderem a innymi postaciami (stąd np. jego kaszel, który ma nawiązywać do oddechu

Dartha Vadera). Tłumaczenie to jest dość pokrętne i wydaje się, że
prawdziwym powodem była niechęć do eksploatowania Christophera Lee jako hrabiego Dooku; postaci, która pełni w „gwiezdnej
sadze” rolę dość niejasną: pojawia się pod koniec części drugiej, by
zginąć na początku trzeciej. Można zaryzykować stwierdzenie, iż
Lucas bał się, że Lee umrze podczas zdjęć, ale wydaje się to zbyt
zachowawcze nawet jak na tego twórcę; tym bardziej że inni reżyserzy korzystający z usług Christophera Lee (jak np. Peter Jackson) nie czynili podobnych założeń. Możliwe więc, że pojawienie
się Grievousa było motywowane głównie czynnikami marketingowymi; postać ta znakomicie nadawała się na wszelkiego rodzaju figurki, zabawki i gadżety, tym bardziej że razem z tą postacią pojawia się szereg gadżetów (myśliwiec, biegający motor)
zupełnie nieumotywowanych i nieopisanych. Sam Grievous natomiast ewidentnie wzorowany jest na immoralistach charakterystycznych dla literatury i filmu pulpowego, porusza się i zachowuje tak sugestywnie, jakby pochodził z zupełnie innego gatunku
filmowego (gdyby miał jeszcze inne atrybuty immoralisty, jak
np. monokl i wąs, analogia byłaby pełna). Oczywiście nie dotyczy
to sytuacji, w których chodzi jak pająk albo wyrastają mu kolejne dwie ręce, te bowiem wydają się jedynie przedłużeniem jego
merkantylnego potencjału.
Nawiązań jest oczywiście więcej, choć mają raczej charakter
skojarzeniowy. Film kończy sekwencja scen z różnych miejsc,
zapowiadająca znane już wydarzenia w Nowej nadziei: obserwujemy więc Alderę, stolicę zniszczonej w części czwartej planety Alderaan, budowę Gwiazdy Śmierci (gdzie pojawia się
ważny dla fabuły epizodu czwartego moff Tarkin) czy przekazanie Luke’a jego przyszłym opiekunom: Owenowi i Beru Larsom. Ostatnia scena jest tu najbardziej symboliczna, ukazuje
bowiem oboje Larsów wpatrzonych w zachodzące nad Tatooine dwa słońca, co jest bezpośrednim powtórzeniem analogicznej sceny z Nowej nadziei, bodaj najbardziej znanej z całego filmu. Wcześniej poprzez montaż symultaniczny mamy do
czynienia z narodzinami Luke’a i Leii oraz – równolegle – powstaniem Dartha Vadera; wszyscy oni wszak staną się głównymi bohaterami przygód znanych z klasycznej trylogii. Pierwsze
kroki Vadera nasuwają skojarzenia z filmami o Frankensteinie,
ucieczka Yody z Kashyyyka jest natomiast cytatem filmowym
z E.T. (E.T.: The Extra-Terrestrial, reż. S. Spielberg, 1982).

Montaż symultaniczny okazuje się w pewnej chwili podstawową koncepcją konstrukcyjną poszczególnych sekwencji.
Tak właśnie pokazane są reperkusje rozkazu 66, który nakazał
klonom zamordować swoich generałów Jedi (co żołnierze wykonali bez wahania, okazując się bardziej bezdusznymi istotami od np. wykorzystywanych przez Separatystów droidów).
Tak samo jest również pokazana walka Anakina z Obi-Wanem,
przeplatająca się z pojedynkiem między Yodą a Palpatine’em
w sali senatu. Na podobnej zasadzie ukazany jest niepokój Anakina i Padmé, którzy są w różnych miejscach, ale patrzą w swoich kierunkach na tle jaskrawego, krwawo zachodzącego słońca (gra kolorów sugeruje tutaj brutalność przyszłych wydarzeń,
w tym masakry dzieci dokonanej przez Skywalkera).
Osobną wartość w Zemście Sithów – jak zresztą we wszystkich Gwiezdnych Wojnach – stanowi muzyka. John Williams
konsekwentnie i świadomie konstruował leitmotivy muzyczne w całej nowej trylogii, doprowadzając je do pełnego wybrzmienia właśnie w części trzeciej. Miłosny motyw muzyczny
z Ataku klonów wybrzmiewa na dalszym planie, do głosu dochodzą powoli pompatyczne, marszowe dźwięki znane z Imperium kontratakuje, sceny na Coruscant przesączone są niepokojącą oprawą dźwiękową, wykorzystującą nieartykułowane
szepty i szmery. Całość zaś wieńczy przejmujący, tragiczny
motyw walki Anakina i Obi-Wana, na płycie ze ścieżką dźwiękową filmu zatytułowany Battle of the Heroes. Film kończy się
pod względem muzycznym przejściami do motywów znanych
z klasycznej trylogii (które uspójniają przejście z jednej stylistyki do drugiej).
Na zakończenie warto wspomnieć o paru ciekawostkach.
W całym filmie odciętych zostaje łącznie osiem kończyn. W scenie lądowania bohaterów przed senatem można dostrzec lecącego w oddali „Sokoła Millennium” z klasycznej trylogii. George
Lucas osobiście pojawia się w jednym z ujęć, gdzie ma fantazyjny strój i niebieską skórę (grana przez niego postać nazywa się Baron Papanoida18). Kilka ujęć później można dostrzec
Greetę i Rystall, dwie inne postacie z tła, które pojawiły się już
w Powrocie Jedi, w scenach z pałacu Jabby (obok Chewbaki są
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W Gwiezdnych Wojnach zwykle niemal wszystkie postacie z tła, statyści i epizodyści mają swoje imiona, funkcje i historie, opisywane potem
w szeregach książek, komiksów czy seriali animowanych.
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to chyba najbardziej wyraziste postacie znane z klasycznej trylogii, a niewpływające na przebieg historii). Tytuł filmu nawiązuje do pierwotnego tytułu wspomnianego już Powrotu Jedi,
który miał brzmieć Revenge of the Jedi; plotka głosi, że na pewnym etapie pisania scenariusza Lucas uznał, że „zemsta” nie
leży w naturze Jedi, tytuł został więc zmieniony. Okręty Separatystów – których armia fundowana jest przez wielkie, kapitalistyczne korporacje – noszą nazwy zaczerpnięte z pojęć ekonomicznych, jak np. „Niewidzialna Ręka” czy „Krzywa Przychodu
XII”; efekt można uznać za kuriozalny. Portal moviemistakes.
com rejestruje 180 filmowych błędów, duża część dotyczy
jednak niedopowiedzeń fabularnych, a ponad połowa wynika z nieuważnego oglądania; de facto więc w Zemście Sithów
mamy do czynienia z około czterdziestoma niedociągnięciami.
Wreszcie część trzecia jako zwieńczenie całej „gwiezdnej sagi”
wykorzystuje szereg pomysłów odrzuconych podczas kręcenia
wcześniejszych filmów, od fantazyjnych robotów bojowych Separatystów poprzez nowe maski szturmowców na wspomnianym już generale Grievousie i walce czterema mieczami świetlnymi skończywszy. Można wręcz odnieść wrażenie, że Lucas
chciał przemycić do filmu tyle wczesnych koncepcji, ile tylko
mógł, co z jednej strony wpływa na bogactwo świata przedstawionego, z drugiej jednak przytłacza widza.
Krytycy nie przyjęli filmu szczególnie entuzjastycznie, dostrzegając w nim wiele ułomności, których nie dało się zamaskować zabiegami scenariuszowymi ani efektami specjalnymi. Rozbudowanie scen wykorzystujących możliwości CGI (co
było możliwe dzięki temu, że znakomitą większość scen kręcono na zielonym lub niebieskim ekranie) „spowolniło jednak
rozwój fabuły i uczyniło z nowych Gwiezdnych Wojen widowisko dość nużące nadmiarem atrakcji, tym bardziej że jego finał
był z góry znany oglądającym. W wielu momentach, patrząc
na ekran, widz może odnieść wrażenie, że ogląda sceny z gry
komputerowej, w której gracz sterujący postacią Anakina musi
zręcznie unikać seryjnie pojawiających się zagrożeń”19. Zemsta
Sithów osiągnęła jednak ogromny sukces komercyjny, zarabiając na całym świecie prawie 849 milionów dolarów20 i tym
samym będąc najbardziej dochodowym filmem 2005 roku.
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K. Kaczor, J. Szyłak, op. cit., s. 110.
Zob. http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=starwars3.htm.

Udało jej się również wygrać nagrodę Saturna za najlepszy
film science fiction i otrzymać nominację do Oscara za najlepszą charakteryzację. Wydaje się jednak, że ostatnie (jak dotąd)
Gwiezdne Wojny „pomimo oszołamiających efektów komputerowych i olbrzymiego sukcesu komercyjnego przyniosły wychowanym na oryginalnej trylogii widzom rozczarowanie.
Większość odbiorców, którzy pamiętali starszą serię, nie potrafiła już odnaleźć się w jeszcze bardziej zinfantylizowanym
świecie futurystycznej baśni”21. Wynik finansowy wydaje się
więc bardziej efektem udanej kampanii promocyjnej i uznanej
marki niż atrakcyjności fabularnej i formalnej samego obrazu.
Z dzisiejszej perspektywy pewne jest, że Zemsta Sithów nie
wieńczy „gwiezdnej sagi” i że wiele uchybień i niedopowiedzeń
może znaleźć jeszcze rozwinięcie w kolejnych Gwiezdnych Wojnach, czy to kontynuujących dzieje rodu Skywalkerów, czy też
będących od nich swego rodzaju spin-offami22. Niektóre elementy fabuły Zemsty Sithów pozostawiły niedosyt23, również od strony formalnej ciekawsze efekty mogą uzyskać twórcy wychowani
na klasycznej trylogii, którzy jednak rozwinęli swój warsztat reżyserski ponad to, co reprezentował George Lucas. W perspektywie finansowej nawet średnie lub słabe filmy z tej serii wydają
się zapewniać sukces komercyjny, czego najlepszym dowodem
jest właśnie Zemsta Sithów: obraz rozpięty między tradycją i nostalgią klasycznej trylogii a dynamiką i przepychem formalnym
nowej, w którym nagromadzenie wątków i brak jednolitej wizji reżyserskiej doprowadziły do powstania dzieła nierównego
i pełnego niewykorzystanego potencjału.
Abstract
Michał Wolski, Star Wars. Episode III – Revenge of the
Sith and follow ups. A closed circle?
On October 30, 2012 the representatives of Lucas Film informed the public that it had been purchased by Disney Company and announced another episode of Star Wars. It instantly
increased the interest in “star saga”. Although, till this very day
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S.J. Konefał, Topika religijna w nurcie fantastycznonaukowym Kina
Nowej Przygody, [w:] Kino Nowej…, op. cit., s. 61.
> 22 Zob. http://www.gwiezdne-wojny.pl/news.php?16344,spin-offy-czylibedzie-nowy-kolejny-film-star-wars.html.
> 23 Problem przepowiedni Jedi, dalsze losy Chewbaki itp.

there is not much information about the new episode, fans of
such entertainment are waiting impatiently for any information about the script, cast or the director. But next to enthusiastic there are also dubious opinions. The founder and director of
the majority of the “star saga” episodes – George Lucas, underlined that his opus magnum will be closed within six episodes
and he doesn’t anticipate more episodes. The story he wanted

to tell ends at the third episode – Revenge of the Sith (directed by G. Lucas, 2005) – a movie arousing ambiguous emotions.
Michał Wolski makes an attempt to analyze Revenge… to determine – before another reports on new episodes will be disclosed – where the star war cinematography is and from which
level of viewers’ expectations (and worries) the founders of the
new episode are going to begin.
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