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OD REDAKCJI
Freud twierdził, że początkiem ludzkiej wspólnoty, momentem wyjścia ze stanu zwierzęcego, stanu dzikiej hordy, był mord
przepełnionych pożądaniem dla „samic” potomków „samca alfa”
– mord na nim samym, na przywódcy stada właśnie, praojcu
(mimo woli) ludzkości, dokonany. Jednak to nie samo zabójstwo jest w owym micie (bo tak chyba należy określić Freudowską narrację) najistotniejsze, lecz to, co za nim na młodocianych
ojcobójców przyszło: przejmujące poczucie winy za dokonaną
zbrodnię oraz lęk, by nie powtórzyła się ona w przyszłości. Z tych
zaś nieznośnych uczuć wypłynęły pierwsze prawidła moralne
raczkującej w swym człowieczeństwie ludzkości: zakaz ojcobójstwa i kazirodczego pragnienia matek i sióstr. Gdy zaś pojawiły się pierwsze zakazy, postępować poczęły za nimi z konieczności sankcje dla tych, co je złamali lub choćby pogwałcić wyraźnie
mieli zamiar. Tak oto, od jego pierwszych mikrosekund, towarzyszy człowieczeństwu nerwicorodny kompleks Edypa i widmo
kary za jakąkolwiek próbę spełnienia bluźnierczych, choć nieodłącznych ludzkiej istocie, pragnień.
Platon także proponuje nam legendę – wkładając ją bodaj
w usta Protagorasa – o początku ludzkości. Otóż dowiadujemy
się z niej, że praludzie w swym mitycznym bezczasie, w swej
przed-historii, prowadzili – gorszymi w tym będąc niż wilcy
– okrutną walkę wszystkich przeciw wszystkim. W tym dzikim
stanie jedyną reakcją owych „humanoidów” na pobratymców
była spontaniczna, bo instynktowna, agresja oraz jej nieodłączny cień – lęk. Zeus, choć jak wiadomo nie pałał szczególnie
ciepłymi uczuciami do rodzaju ludzkiego (w tym przypadku
jeszcze przedludzkiego), zlitował się nad jego nędzą, nad jego
odrażającą egzystencjalną kondycją i podczas snu zaszczepił

człekokształtnym stworom to, co miało dopiero uczynić z nich
ludzi, dwa konieczne filary społeczeństwa i wszelkiego moralnego ładu: umiłowanie prawa i poczucie gorzkiej sromoty, gdy
się przeciw owemu prawu wystąpi. Domyślać się możemy –
choć o tym już Platon nie wspomina – iż rychło okazało się,
że poczucie wstydu bądź hańby, mimo iż tak dotkliwe, okazało się zbyt słabą sankcją, by przestrzeganie prawa wymusić.
Społeczeństwo musiało tedy wziąć na siebie obowiązek takiego ich wzmocnienia, aby stały się skuteczne – musiało zacząć
gwałcicieli prawa karać.
Obie opowieści (a można by ich przytoczyć znacznie więcej, bo w różnych wariantach pojawiają się w wielu kulturach),
choć z tak różnych pochodzą czasów i miejsc, zdają się wskazywać na to samo: problem kary pojawia się w momencie,
w którym człowiek zdaje sobie po raz pierwszy sprawę z niewłaściwości, nieprawości działań własnych lub tych podejmowanych przez współplemieńców czy współobywateli. A świadomość ta pojawia się wówczas, gdy ustanowione zostaje
prawo legitymizujące określone wartości. Święty Paweł w tych
słowach ów mechanizm opisuje: „Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to
jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: nie pożądaj. Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie
wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci” (Rz 7,7–8).
Tak oto mgławicowe, ledwo przeczuwane i przedrozumiane, niedualne „dobro” humanoidów rozpada się na dwa –
już arcyludzkie – odwiecznie się odpychające bieguny: dobro

ZNACZENIA < 5

moje i dobro wspólnoty (Ducha, Boga, Kosmicznego Prawa).
Pojawia się uwierający nieznośnie (czasem aż po tragiczność)
konflikt pomiędzy tym, czego by się chciało – bo wypływa
z najbardziej własnych, choć niepokojąco nieprzejrzystych
głębin ego – a tym, co należałoby czynić, by czynić w oczach
wspólnoty słusznie i sprawiedliwie. Kiedy bowiem podążamy za własnymi skłonnościami, posłuszni prywatnym jedynie
pobudkom, często wchodzimy w spór z otoczeniem, a niekiedy wręcz na zgubę tegoż otoczenia działamy – w jego przynajmniej mniemaniu. Ono zaś niełatwo – jeśli w ogóle – taki
występek przebacza, zawsze zaś stygmatyzuje go jako zło i…
stosownie (lub nie) karze. Pomimo to każdy ciągnie ku temu,
co z głębin jego jestestwa – cielesnego czy psychicznego –
płynie. I znów rację ma chyba św. Paweł, gdy powiada: „Wiemy
przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to
właśnie czynię. […] Jestem bowiem świadom, że we mnie, to
jest w moim ciele, nie mieszka dobro: bo łatwo przychodzi mi
chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem
dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7,
14–19). A zatem: prawo ustanawia i wyznacza obszar występku. Skłonność do tego drugiego nosimy głęboko w trzewiach,
albowiem prawo z natury rzeczy ogranicza możliwości zaspokojenia naszych instynktownych – a więc z konieczności egoistycznych, skierowanych ku prywatnej rozkoszy – pragnień.
Jest więc jasne, iż prawo, by było respektowane i darzone
szacunkiem, musi być skutecznie egzekwowane. Jednym zaś
z podstawowych instrumentów owej egzekucji jest kara –
adekwatna do czynu (sprawiedliwa), nieuchronna, niemająca
względu na osobę.
Cały powyższy tok rozumowania z dawien dawna już doprowadzał niektórych do następującego wniosku: pozbądźmy
się prawa – a zniknie też występek (w końcu z prawa grzech
„czerpie podnietę”, a bez niego „jest w stanie śmierci”), a wraz
z nim kara. Powrócimy wówczas do swoistego „stanu natury”, pierwotnej bezgrzeszności, dziecięcej szczęśliwości pierwszych ludzi. Nie będzie już więcej poczucia winy i wstydu, nie
będzie nerwic i depresji, nie będzie strachu przed represjami.
W przeszłość odejdą więzienia i egzekucje, izolacja, niewola
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i tortury – cała owa makabryczna przemoc wspólnoty (państwa) wobec jednostki.
Czy jednak rzeczywiście mamy pozbyć się prawa, zrezygnować z karania, puścić wszystko wolno niczym latawca na wietrze: niech się dzieje to, co się dziać chce – więc musi? Czy nie
jest tak, że bez prawa nie ma ani człowieka, ani wspólnoty?
Czy rezygnując z Zeusowych darów, nie powrócimy aby do stanu wojny wszystkich przeciw wszystkim, wojny, w której zwyciężać będą ci obdarzeni najbardziej brutalną, fizyczną siłą?
Czy nie jest tak, że ludźmi stajemy się, urzeczywistniając –
wbrew bezdusznym i amoralnym zasadom natury – jakiś moralny porządek, a ten domaga się, między innymi, aby łotrów
i zbrodniarzy ścigać i karać aż po kres dziejów? By właśnie nie
„wybaczać”, czyli – nie odpuszczać?
Te i wiele innych pytań od dawna już niepokoiły naszą redakcję, niejednokrotnie wywołując wśród nas mniej lub bardziej burzliwe debaty i spory. Zdecydowaliśmy się więc przedłożyć owe kwestie do szerszej dyskusji z naszymi autorami.
Tematowi przewodniemu poświęcamy jak zwykle pierwszy
rozdział naszego czasopisma, co nie oznacza, że temat ten pomijają autorzy uwzględnieni w innych jego rubrykach. Karze bacznie przygląda się więc zarówno filolog i kulturoznawca, prof.
Jerzy Jastrzębski, dostrzegając w tym, co ją motywuje, a więc
w sprawiedliwości, najsilniejsze ze wszystkich pragnień, jak
i prawnik, Łukasz Żukowski, przybliżając nam status kary w ujęciu kodeksowym, etycznym i historycznym, ukazując przy tym
napięcie powstające jakże często na styku oczekiwań społecznych i kar zasądzanych. Ciekawego kontekstu dla tych rozważań
dostarcza Beata Szady, zapytując w wywiadzie z reportażystą
Marcinem Kąckim m.in. o opisywaną przez niego bulwersująca sprawę Wojciecha Kroloppa – dyrygenta Polskich Słowików.
Jacek Grębowiec zachęca natomiast do zapoznania się z aksjologicznie rozproszonym, bo pełnym antytez, światem Zamków
z piasku Alessandra Baricco, w którym motyw transgresji, stanowiącej nieodłączny skutek podążania za własnymi skłonnościami, a także sprawiedliwości, wymierzanej bezwiednie, choć stanowczo – przez człowieka lub los – odgrywa niebłahą rolę.
Dziewiąty numer „Znaczeń”, będący efektem rozważań
o sprawiedliwości i karze (choć oczywiście nie tylko o nich),
oddajemy zatem pod uwagę i osąd naszych Czytelników.
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KARA. CHAOTYCZNE ROZWAŻANIA O MORALNYM PORZĄDKU
Jerzy Jastrzębski

Andrzejowi Zawadzie na 65. urodziny
Córko – rzecze jej stary –
Nie masz zbrodni bez kary.
Lecz jeśli szczera skrucha,
Zbrodniarzów Pan Bóg słucha.
Adam Mickiewicz, Lilie

Powyższy fragment Mickiewiczowskiej ballady przedstawiano nam niegdyś w szkole jako przykład folklorystycznej
inspiracji w poezji wieszcza, który romantycznie zachwycił się
ludowym (klasowym) poczuciem sprawiedliwości, wyraził je
i w pełni podzielał. Właściwie ideowo i politycznie poprawne
były tylko dwa pierwsze wersy – następne pachniały niestety
religianctwem, więc cytat w połowie zwrotki zwykle się urywał. Zawarta dalej pociecha dla zbrodniarzy uleciała zatem
z mojej pamięci, ale ani wtedy nie sądziłem, ani dziś nie uważam, by potrzebowali oni nadziei i duchowej zachęty do poprawy. W ogóle tak zwaną „mądrość ludową” lekce sobie ważę,
bo nie wierzę, by kultura nędzy i poniżenia mogła gdziekolwiek i kiedykolwiek zaowocować pożywnie i obficie. Również
i w tym wypadku sugerowanie, że łotry odpowiedzą za swoje czyny, było wyrazem plebejskiego chciejstwa i drastycznie
rozmija się z historycznym i z potocznym doświadczeniem. Historia – wbrew twierdzeniom dawnych dziejopisów – nie jest
moralna, nie ma żadnego ukrytego sensu, a życie poucza nas,
że nagrody i kary, jakie ludzie otrzymują, zazwyczaj nijak do
zasług i wykroczeń się mają. Już prędzej rację należałoby przyznać niezbałamuconemu romantyczną ideologią debiutantowi, ale o dwa niemal wieki starszemu Biernatowi z Lublina, który trzeźwo zauważał, iż „wielcy złodzieje, małe wieszą”.
Bywa, iż wielcy zbrodniarze żyją długo i szczęśliwie (Mołotow,
Franco, Haile Selassie – choć ten może nie do końca), święci umierają młodo (Stanisław Kostka, dziewice-męczennice),

a dzieci – jak czytamy na nagrobkach – „po długich i ciężkich
cierpieniach powiększają grono aniołków”. Być może tedy zemstę i karę powinniśmy – jak chce Biblia – pozostawić Bogu,
bo i tak niewiele zdziałać w tej materii potrafimy; być może
tylko On – jak czytamy w katolickim katechizmie – „jest sędzią sprawiedliwym; za dobre wynagradza, a za złe karze”. Pozostaje nam tedy słuchać i wierzyć, że: „Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych” (Ps 146, 8–9). „Kto źle
czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego
przyjdzie” (Syr 27, 27). „Ja jestem ten, co przenika nerki i serca:
i dam każdemu z was według waszych czynów” (Chrystus, Ap
2, 23). „Tego, kto się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy
jego dokładnie zachowa w pamięci” (Syr 28, 1).
Pan obiecuje zatem sprawiedliwy sąd, nagrodę za dobro
i karę za zło, przy czym zastrzega sobie stanowczo wyłączność
oceny i jurysdykcji. Jest to niewątpliwie pociecha dla skrzywdzonych i poniżonych; z drugiej strony jednak, musimy przecież urządzać jakoś swoje życie na tym padole i za ten świat
odpowiadać. Niewykluczone, iż nasza potrzeba sprawiedliwości tu i teraz jest najsilniejszym ze wszystkich pragnień, najważniejszą sprawą naszego życia i motorem postępowania, co
pięknie wykazywał w jednym ze swych włoskich opowiadań
Gustaw Herling-Grudziński.
Problem kary, a także – dodajmy od razu – miłosierdzia
i wybaczenia nieprzypadkowo zajmuje tyle miejsca w refleksji
moralnej, teologicznej, politycznej i w ogóle myśli społecznej,
że nie sposób go pominąć w jakichkolwiek rozważaniach nad
jednostkową i zbiorową egzystencją. Należy on bowiem do repertuaru fundamentalnych kwestii filozoficznych i bezpośrednio dotyka zasad życia i śmierci; wiąże się z ocenami naszych
myśli i czynów, intencji i ich skutków; z pojmowaniem dobra
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i zła; z reagowaniem na różnorodność ludzkich zachowań;
z odpowiedzialnością za świat, jaki zastaliśmy i jaki zostawimy.
Jaki zatem sens mają nasze wysiłki i poświęcenia wspierające
dobro i eliminujące zło? Jak mamy się znaleźć w obliczu nieprawości? Jak zachować równowagę między sprawiedliwością
i miłosierdziem? Jakie są uwarunkowania naszych w tym zakresie decyzji? Jakie są granice naszego sprawstwa? Na czym
polega nasza siła i skąd bezsilność?
Zauważmy przede wszystkim, że w kwestiach orzekania
o karze i w jej wykonywaniu jesteśmy w naszej kulturze przynajmniej dwustronnie ograniczani. W wymiarze religijnym,
czy w ogóle transcendentnym, monopol na ewentualną karę
zastrzega sobie Bóg albo jakiś inny podobny byt lub siła kierująca rzeczywistością – nie nam znać serca bliźnich i zło do
zła dodawać, wyręczając Wszechwiedzącego i Wszechmocnego w naprawianiu świata i ludzi. Na planie ziemskim patent
na przemoc, a karanie zwłaszcza, chce mieć wyłącznie państwo
– wszystkie inne działania w tym zakresie uważane są za nielegalne, za podlegające karze uzurpacje i samosądy. Tylko bowiem Bóg zna człowieka i tylko państwo może być sprawiedliwe i władne – potrafi zbadać wszystkie okoliczności intencji
i czynów oraz wydawać i wykonywać wyroki zgodne z wyceną
zawartą w uchwalonych przez odpowiednie reprezentacje kodeksach lub wedle zachcianek tyranów. „Nie sądźcie, abyście
nie byli sądzeni”, „Pomstę zostawcie mnie” – zaleca Pismo, które
jest głosem Boga, ale równie dobrze zalecenia takie można byłoby uznać za pretensje każdej zastrzegającej swoje prerogatywy władzy, która chce przede wszystkim „nadzorować i karać”1.
Do zarządzania potrzebna jest bowiem dyscyplina, którą narzuca się przy pomocy odpowiednich narzędzi. Instrumentarium
to oraz sposoby i okoliczności jego stosowania są historycznie
zmienne: od mniej lub bardziej wymyślnych publicznych tortur
cielesnych poczynając do bardziej dotkliwych i skuteczniejszych
sposobów dręczenia wypracowywanych we współczesnych laboratoriach lub łaskawych i pokazowych „uśpień” skazańców
w obecności uprawnionych urzędników.
Winnemu zdrady stanu, od czasów średniowiecza aż po rok
1870, prawo angielskie obiecywało: „Będziesz zaprowadzony
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do miejsca, z którego przyszedłeś, i stamtąd wleczony na płocie do miejsca egzekucji, po czym zostaniesz powieszony
za szyję i jeszcze żywy będziesz odcięty, i twoje genitalia się
odetnie, a wnętrzności wyjmie z ciała i spali na twoich oczach,
jeszcze żywego, i będzie ci odcięta głowa, a ciało poćwiartowane”. Skazaniec zwykle umierał w jakimś momencie procedury na skutek niedopatrzenia lub niekompetencji oprawcy,
ale przykładowo generał Harrison, tracony w 1660 roku, po
tym już jak „odcięto go żywego i wyjęto mu wnętrzności, wstał
i starczyło mu jeszcze siły, by uderzyć kata”2. Niejaki Damiens,
lokaj Ludwika XV, który zamachnął się nieskutecznie na króla
scyzorykiem, został skazany w 1757 roku na publiczną pokutę, po której – jak czytamy w sentencji wyroku – miał zostać
„szarpany obcęgami w piersi, uda i łydki; prawica dzierżąca
nóż, którym dokonał pomienionego ojcobójstwa, przypiekana siarką, a miejsca, skąd będą drzeć pasy, polewane płynnym
ołowiem, wrzącą oliwą, gorącą żywicą, woskiem i siarką gotowanymi pospołu; następnie ciało rozwłóczone i rozerwane w cztery konie, potem członki i korpus spalone, obrócone w popiół, a popioły rzucone na wiatr”3. Wykonanie kary
przerosło możliwości techniczno-organizacyjne i logistyczne
oprawców, wszystko było źle przygotowane i poszło nie tak,
jak powinno. Spektakl na paryskim placu Grève trwał do późnego wieczora, zmęczył publiczność i nieustannie wprawiał
w zakłopotanie nieudolnych wykonawców, przy czym skazaniec też okazał się nieprzewidywalny. Trzeba go było w końcu
zwyczajnie poćwiartować. Łatwo zauważyć, że scenariusz kaźni był wzorowany na popularnej wizji mąk piekielnych, ale aktorzy widowiska słabo wypadli, naśladując diabły i tradycyjną
sekwencję szatańskich zabiegów, wzbogaconą o udział sześciu
znarowionych i niechętnych rozwłóczaniu koni (za karę poszły do rzeźni). Zbieżność rzeczonych scenariuszy i rekwizytów
nie była zapewne przypadkowa. Zamach na króla był przecież
świętokradztwem, bo każda władza pochodzi od Boga. Oprawianie skazańca, obróbka ciała (należącego do króla) miała być dokładnym analogonem tego, co – po oddaniu duszy
Bogu – czeka zbrodniarza w piekle, jeśli odpowiednio się nie
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M. Foucault, Nadzorować i karać, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998.

2

Cyt. za: N. Cawthorne, Publiczne egzekucje, Warszawa 2014, s. 99 i 106.
Pièces originales et procèdures du process fait á Robert-Francois Damiens, 1757, t. 3, s. 372–374. Cyt. za: M. Foucault, op. cit., s. 8.
3

ukorzy. Toteż, według relacji świadków, gorliwie, choć niezbyt
konsekwentnie się korzył przed Bogiem i urzędnikami do specjalnych poruczeń – na przemian ku zbudowaniu lub zgorszeniu bardzo licznego tłumu. Trzydzieści parę lat później (1793)
sytuacja się odwróciła. W rezultacie demokratyzacji i sekularyzacji na szafot zawleczono nie buntownika, ale pomazańca bożego, króla Ludwika XVI, a właściwie obywatela Kapeta,
który szykował podobno zamach na nowego suwerena (lud
paryski) i był rzekomo krwawym tyranem. Tym razem nie było
koni, obcęgów, siarki, smoły ani ćwiartowania. Król zachował
się z godnością, choć zaprotestował przeciw regulaminowemu
wiązaniu rąk. Katów ogarnęła jakaś dziwna nieśmiałość. Kiedy
ostrze gilotyny opadło, „triumfujący motłoch maczał chustki
w królewskiej krwi”4. Zgodnie z duchem czasu i dostępną technologią egzekucja została wykonana w sposób humanitarny,
szybko, sprawnie i fachowo przy pomocy nowoczesnej, niezawodnej machiny. Nadchodził wszak wiek pary i elektryczności, a tu i ówdzie dokonywała się już nawet pierwsza rewolucja
przemysłowa. Nowa ideologia nie tylko na nowo ustanawiała hierarchię władzy i definiowała winę oraz przestępców, ale
również określała sposób wykonania kary z wykorzystaniem
modernistycznych procedur i wynalazków.
Cytowany opis zamęczenia Damiensa, człowieka najprawdopodobniej psychicznie chorego, nie należy wcale do grupy najbardziej drastycznych praktyk penitencjarnych, których
prezentacje możemy znaleźć w opracowaniach i relacjach pochodzących z najróżniejszych miejsc i czasów. Ani świecka, ani
kościelna władza nie przebierała zazwyczaj w środkach dyscyplinowania społeczeństwa (poddanych czy obywateli). Przy
czym oczywiście dyscyplinowano wybiórczo – według przytoczonej wcześniej reguły Biernata z Lublina. Jak powszechnie wiadomo, karę powinna poprzedzać wina, najlepiej bezspornie i przekonywająco udowodniona. Od pewnego czasu
wszyscy też są równi wobec prawa. Tak się jednak dzieje, że
jednym tę winę udowodnić łatwiej, a drugim trudniej; że definiowanie winy jednych pomija, a drugich wskazuje i obejmuje; że jedni, cokolwiek by uczynili, pozostają notorycznie niewinni, a drudzy – odwrotnie; że jednych odpowiedzialność
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poraża, a drugich muska, że istnieją okoliczności łagodzące
i obciążające. I że sąd też jest władzą – jak każda inna odwołującą się do stosowania przemocy wobec słabszych i pokonanych, a uległą wobec silnych i zwycięskich. Kara jest ważniejsza niż wina, choćby tylko ze względu na prewencję. Wina nie
jest konieczna, ale bez katów się nie obejdzie. „Urząd miecza
nie używający” traci skuteczność i powagę. „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie” – mawiał podobno pewien klasyk.
Trawestując znane powiedzenie na temat zdrowia, można powiedzieć, że nie ma niewinnych – są tylko niedokładnie przebadani. Albo zbyt silni, by ich zaciągnąć przed sąd.
Drugą wojnę światową wywołali solidarnie Hitler i Stalin.
Jeden sczezł marnie, a drugi pociągał za sznurki w Norymberdze, zamieniając słynne procesy w farsę i urągowisko. Powieszono Ribbentropa, a Mołotow pławił się w glorii dyplomaty
wszech czasów aż do swych najpóźniejszych dni. Żukow z rozkazu Stalina napadł na Rumunię oraz inne kraje, którym dotąd
nie zwrócono zagrabionych ziem – i został fetowanym przez
aliantów namiestnikiem sowieckiej strefy okupacyjnej. Słynny morderca sądowy, oprawca z procesów moskiewskich, prokurator Andriej Wyszyński oskarżał na powojennych procesach
swoich hitlerowskich kompanów o stosowanie metod, które sam wymyślił i twórczo rozwijał z niezapomnianymi krwawymi sukcesami. Jaruzelski i Kiszczak od ćwierćwiecza nie
mogą stawić się w sądach ze względu na stan zdrowia. Jakoś
nie udało się dociec, kto i na czyje polecenie strzelał do robotników w Poznaniu, Gdańsku czy potem, w stanie wojennym,
w kopalni Wujek czy Lubinie. Nazywamy ulice, place i szkoły imionami żołnierzy wyklętych, a ich mordercy brali w III
Rzeczpospolitej uprzywilejowane emerytury… Kilkadziesiąt tysięcy ludzi straciło życie bądź zniknęło w wyzwolonej
przez radzieckie wojska Polsce, ale okrągłostołowa racja stanu
umożliwiła zniszczenie archiwów i nakazała wynegocjowaną
bezradność. A równocześnie sąd potrafi dać wiejskiemu chłopakowi parę lat więzienia za wiecheć konopi albo parę główek
maku (bossowie narkotykowi pozostają oczywiście bezkarni).
Upośledzony umysłowo młody człowiek siedział za kradzież
kilku kilogramów złomu, dopóki pod presją mediów nie ulitował się nad nim prezydent.

N. Cawthorne, op. cit., s. 168.
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Powyższe przykłady powszechnie doświadczanych relacji
pomiędzy winą a karą pełnią tu funkcję elementów stałych
gier komunikacyjnych i dyskursów „sprawiedliwościowych”.
Elementów niezbędnych w porządku wywodów na temat niezbywalnych wartości kultury i zasad współżycia społecznego,
ale zarazem niczego nowego niewnoszących do postrzegania
praktyk zbiorowych w sferze moralności i etyki. Niewiele bowiem z takich obserwacji i przypomnień wynika poza stwierdzeniem, że im większa zbrodnia, tym mniejsze prawdopodobieństwo kary; że karę mogą ponieść co najwyżej „detaliści”,
ale hurtownicy zbrodni i najwięksi przestępcy tylko wtedy, kiedy narażą się jeszcze większym łotrom i z nimi przegrają. Albo
wówczas, kiedy nie mają się czym podzielić i wykupić. Czasami
próbuje się też „oswoić” zarówno zbrodniarzy, jak i różne „tanie dranie”, bo mogą się przydać ze względu na swoje kwalifikacje w walkach z naszymi kolejnymi antagonistami. Niekiedy
też, z czysto konformistycznych powodów, zamiast karać próbujemy przeciągać łotrów na swoją stronę w złudnej nadziei,
że można ich ugłaskać, przekupić, przyjmując naiwnie, że kto
raz się ześwinił, niekoniecznie świnią na zawsze pozostanie.
Bywa, że nie chcemy ponosić moralnego i politycznego ryzyka, które zawsze związane jest z wyrokowaniem i karaniem.
Żadna władza nie lubi niebezpiecznych precedensów rozliczania. Dlatego Julię Tymoszenko wykreowano na męczenniczkę
i ofiarę tyrana, nie wnikając w rzeczywiste powody jej uwięzienia; dlatego Chodorkowski wstrząsał sumieniem świata
i przed olimpiadą trzeba go było wypuścić z łagru, pod warunkiem jednak, że zniknie i zamilknie na zawsze. Wielcy złodzieje
wieszą tylko małe, wielkim dostają się co najwyżej prztyczki –
skomentowałby i dziś Biernat z Lublina.
Kary mogą być zatem różne – podobnie jak winy i przewinienia. Tortury do skutku może zastąpić gilotyna albo zastrzyk,
popularne niegdyś lanie zastępuje zakaz oglądania telewizji.
Dolegliwości można dowolnie stopniować i posługiwać się
nimi we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego;
mądrze i głupio; zgodnie lub niezgodnie z prawem, obyczajem, temperamentem, okolicznościami, tradycją. Zachowanie
symetrii pomiędzy winą i karą jest bowiem działaniem elastycznym, podporządkowanym – jak się wydaje, przynajmniej
w teorii – uniwersalnej zasadzie wzajemności i wymiany,
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na której opiera się kultura i życie zbiorowe, wymagające poszanowania nienaruszalnych i niezbywalnych reguł komunikacji i współpracy; reguł negocjowanych na przestrzeni wielowiekowej praktyki społecznej. I to właśnie doniosłość potrzeby
ich respektowania sprawia, że tak wysoko w hierarchii walorów umieszczamy sprawiedliwość pojmowaną jako wymierzanie każdemu tego, co mu się należy.
Niestety, nasze podstawowe doświadczenie egzystencjalne
wyraża się w stwierdzeniu, że „sprawiedliwości nie ma”. Przynajmniej w tym życiu i na tym świecie liczyć na nią nie możemy. Możemy jednak przynajmniej o nią zawalczyć, możemy próbować świat naprawić, możemy przeciwstawiać się złu,
stosując przemoc w imię dobra, albo wygaszać zło, nie mnożąc go, a tylko cierpliwie znosząc krzywdy i nieprawości tego
świata w nadziei, że prędzej czy później królestwo Boże na ziemi jednak nastąpi. Pomiędzy „móc” a „chcieć” istnieje jednak
w tym wypadku ciągle powiększająca się – na skutek utraty
wiary w sprawczą moc dobrej woli – szczelina. Wszak coraz
częściej dochodzimy do wniosku, że w sprawiedliwość wierzą głupcy, święci, no i – czasami – dzieci. Tym samym tracą sens pojęcia kary i nagrody. Równocześnie jednak, wraz
z utratą wiary w ludzką podmiotowość i moc sprawczą, sens
tracą także wszelkie nasze działania. Skoro bowiem ani siebie,
ani świata nie można naprawić i nie da się uczynić zeń miejsca lepszego do życia, to po co się trudzić? To na czym miałaby
polegać nasza, przyrodzona rzekomo, godność i wyjątkowość?
Czemu miałaby służyć nasza obecność na Ziemi poza udziałem
w łańcuchu pokarmowym? To dlaczego miałyby nam przysługiwać jakieś niezbywalne prawa? To co niby istnieje w człowieku poza czystą biologią i co nas różni od bakterii i wirusów?
Jakkolwiek byśmy kombinowali, problemu zła nie da się
zignorować. Z tego prostego powodu, że nie możemy się
ze złem pogodzić, że nie jesteśmy w stanie go zaakceptować,
bo jest zbyt dolegliwe i fizycznie, i moralnie; bo nas atakuje
pośrednio lub bezpośrednio niemal w każdym momencie życia. Próbujemy się więc przed nim uchronić, uchylić albo przynajmniej je zminimalizować, przechytrzyć. Szukamy skutecznych sposobów prewencji i represji. Wybaczamy i karzemy.
Okazujemy miłosierdzie i dajemy nauczki, mścimy się, rewanżujemy. Wielkie światowe religie – buddyzm, hinduizm, islam,

chrześcijaństwo – doradzają nam wybaczanie i wygaszanie
zła. Zło bowiem rodzi zło, zatem „zło dobrem zwyciężaj”, wyrzekaj się nie tylko zemsty, ale i nie wymierzaj, a nawet nie
żądaj kary. Co więcej – chrześcijaństwo wymaga od nas, byśmy miłowali grzeszników i litowali się nad wrogami! „Jaki jest
najwyższy stopień miłosierdzia? Miłość do nieprzyjaciela. Czy
dobrze to rozumiecie, czy może przyzwyczajenie zatkało wam
nieco uszy?” – pyta współczesny teolog, twórca wspólnoty
Arki, Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto5. Idea ta zresztą nieobca jest także innym kręgom kulturowym. „Cnota zwycięża
niecnotę, jak woda ogień pokonuje” – głosił Mencjusz. „Kto dla
miłości walczy, zwycięża” – nauczał Lao-cy. Ale już Konfucjusz
pytał przytomnie: „Jeśli dobrem odpłacisz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz?” Mimo podobnych wątpliwości literatura chrześcijańska (i nie tylko ona) pełna jest budujących opowieści o wielkodusznych uczynkach i właściwych postawach.
Oprócz ewangelicznych wzorców szczególnie wiele przykładów dostarczają tu apoftegmaty Ojców Pustyni:
Jeden z braci został znieważony przez drugiego i zapragnął zemsty. Przyszedł do abba Sisoesa i powiedział mu, co
zaszło, a na koniec wyznał: „Zamierzam wziąć odwet, ojcze”. Lecz starzec zaklinał go, by pozostawił tę sprawę w rękach Boga. „Nie – rzekł mnich – nie zaznam spokoju, dopóki ten człowiek nie zapłaci za to, co powiedział”. Na to
abba Sisoes powstał i zaczął modlić się tymi słowy: „Boże,
nie jesteś nam już dłużej potrzebny, nie potrzebujemy Twojej troski o nas. Jak bowiem rzekł ten oto brat, sami możemy sobie wymierzać sprawiedliwość”. Słysząc to, ów mnich
obiecał, że poniecha zemsty.
Jeden z braci spytał abba Sisoesa: „Jeśli napadną mnie
rozbójnicy lub dzicy i grozi mi śmierć z ich ręki, lecz mam
dość siły, by ich pokonać, czy dopuszczalne jest, bym sam ich
zgładził?” Starzec odparł: „Absolutnie nie. Oddaj się całkowicie w opiekę Bogu. Uznaj, że wszelkie zło, którego doświadczasz, spada na ciebie z powodu twoich grzechów. Musisz
nauczyć się przypisywać wszystko Bożemu zrządzeniu”.
Inny jeszcze z tego zbioru tekstów pochodzących z IV i V
wieku opowiada o napadzie zbójców, których mnisi pojmali
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G.G. Lanza del Vasto, Non-violence i miłosierdzie, [w:] O miłosierdziu,
przeł. I. Burchacka, Warszawa 2004, s. 151–152.

i „zaprowadzili pod strażą do miasta, gdzie sędzia wtrącił ich
do lochu”. Pod wpływem słów starca Pojmena poszkodowany,
lecz równocześnie zawstydzony swą reakcją pustelnik „dostał
się do lochu i uwolnił rozbójników, czym ocalił ich od tortur”6.
W tych wczesnochrześcijańskich opowieściach znajdujemy
po raz kolejny uznanie wyłączności sędziowskich uprawnień
Boga; po drugie – przekonanie, że zło, które nas spotyka, jest
w pełni zasłużoną karą za popełnione nieprawości; po trzecie
– pewność, że łamanie prawa ustanowionego przez ludzi jest
usprawiedliwione, jeśli pozostaje w niezgodzie z bożym nakazem okazywania miłosierdzia agresorom i wrogom.
Miłosierne i wielkoduszne wybaczenie bandytom oraz wypuszczenie ich z więzienia dobrze co prawda świadczy o religijnej gorliwości mnicha, ale źle o jego poczuciu społecznej
odpowiedzialności. Bezkarni złoczyńcy bowiem niekoniecznie się wzruszą i nawrócą; rozzuchwaleni złodziejskim szczęściem najprawdopodobniej zaatakują znowu, być może z powodzeniem. Powiada św. Paweł: „Wprawdzie wszelkie karanie
przynosi na razie nie radość, lecz smutek, później wszakże doświadczonym przez siebie wyda błogi owoc sprawiedliwości” (1 Tm 6, 10). W Piśmie też znajdujemy bardzo stanowcze
ostrzeżenie: „Kto nienawidzi karności, umrze” (Prz 15, 10).
Grzegorz Wielki w swych Kazaniach do Ewangelii stwierdził
krótko: „Niech przerażają kary tych, których nie zachęcają nagrody”7, a Izydor z Sewilli sugerował, iż „Zasadniczo złoczyńcy
biorą w obronę tych, którzy podobni są do nich w złu”8. Należałoby konsekwentnie w tej perspektywie przyznać rację Talmudowi, gdzie czytamy, iż „Kto nie zapobiega złemu, chociaż
może to uczynić, uważany będzie za tego, kto sam zło popełnił”
(Taanit 5). Indywidualna etyka religijna wchodzi tu w oczywisty konflikt z etyką społeczną. Szlachetny czyn pustelnika czyni go współwinnym oczywistego przestępstwa, a w każdym
razie nie może posłużyć za przykład właściwego postępowania według godnej upowszechnienia reguły. W końcu więźniowie byli cesarscy; co cesarskie, należy oddawać cesarzowi
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Th. Merton, Mądrość Pustyni, przeł. A. Wojtasik, Kraków 2007, s. 46–47
(apoftegmaty XXXV–XXXVII w wersji angielskiej Mertona).
> 7 Grzegorz Wielki, Kazania do Ewangelii, przeł. W. Szodarski, Warszawa
1969, s. 64.
> 8 Izydor z Sewilli, Księga sentencji, cyt. za: Defensor z Ligugé, Księga
iskierek, przeł. R. Wasiński, Kraków 2000, s. 195.
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i tylko co boskie, Bogu. Chiński mędrzec Wang Cz’ung, żyjący
w tym samym czasie co Chrystus i apostołowie, nauczał, że
„Dobrem należy zło zwalczać. Zło winno dobrych przerażać”
i że „Siła i gwałt jednako są złe”. Twierdził też, iż „Niegodziwością jest nieułaskawienie kogoś, kogo się ułaskawić powinno”9.
Wynikałoby z tego, że bynajmniej nie wszyscy na ułaskawienie zasługują, jeśli społeczeństwo i państwo mają funkcjonować właściwie oraz z pożytkiem dla ciał i dusz obywateli lub
poddanych. W związku z tym Kung-sun Jang (IV w. p.n.e.),
główny przedstawiciel tzw. szkoły praw, uznawał konieczność
i zalecał stosowanie kar jako narzędzi tworzenia społecznego
i moralnego ładu. „Kary rodzą siłę, która jest podstawą potęgi – twierdził. – Potęga rodzi strach, a strach cnotę. […] Gdy
się rządy za pomocą kar sprawuje, lud żyje w strachu. Gdy zaś
lud w strachu żyje, nie popełnia łajdactw. Gdy zaś nie ma łajdactw, lud jest szczęśliwy”10. Wniosek stąd płynie, że lud do
szczęścia kar po prostu potrzebuje i nie należałoby i ich szczędzić również ze względu na jego doskonalenie. Konkluzja taka
byłaby jednak nie całkiem uprawniona, jak wynika z kontekstu
pozostałych pism filozofa. Kuang-sun Jang nie był „ludo”-żercą – po prostu był pragmatykiem i opowiadał się za utrzymaniem niezbędnej dla funkcjonowania jakiejkolwiek wspólnoty, grupy czy instytucji dyscypliny. Bezkarność rodzi bowiem
chaos, rozprzężenie i anarchię, a w końcu prowadzi do upadku wszelkie formy organizacji i współżycia społecznego. Dobro
winna wspierać siła, bo łagodność i miłosierdzie zawsze będą
niektórym kojarzyć się ze słabością. Politycznym, ale również
moralnym obowiązkiem wszystkich władców i przełożonych
jest tedy „nadzorować i karać”, budzić respekt i wymuszać posłuch, a tym samym wychowywać. Ciekawe, że dwa tysiące lat
później, na drugim końcu świata, inny filozof polityki i moralista doszedł do niemal identycznych wniosków i nawet podobnie jak chiński mędrzec je formułował. „Nie ma tedy co lękać się książę miana okrutnika, jeśli chce poddanych utrzymać
w posłuszeństwie i jedności – pisał Machiavelli. – Łagodniej
postąpi kilka wymierzając kar srogich, niźli przez niewczesne
pobłażanie dopuszczając do rozruchów, które bywają okazją
do zbiorowych mordów i rozbojów, te ostatnie bowiem dają

się we znaki całej społeczności, gdy tymczasem egzekucje z ramienia książęcego spadają na nielicznych”11. Gdyby ktoś uznał,
że mimo wszystko niemoralne i okrutne to podejście, to może
uspokoi go cytowany już wcześniej Izydor z Sevilli: „W tym
czasie, gdy jeden jest karcony, wielu zmienia swoje postępowanie. Lepiej jest, gdy jeden zostanie skazany dla zbawienia
wielu, niż w następstwie zbytniej wyrozumiałości dla jednego
wielu miałoby narazić się na surową karę”12.
Ta swoista ekonomia kary łączy w sobie zatem argumenty
racjonalne, świeckie, pragmatyczne, polityczne i moralne, filozoficzne, teologiczne, religijne. Leżące u jej podstaw przemyślenia wydają się też uwzględniać zarazem indywidualne i społeczne interesy, chroniąc jednostkę i zbiorowość przed
większym złem, kosztem wyrządzania mniejszego. Nie rani też
poczucia sprawiedliwości, które każe rozróżniać między dobrem i złem oraz odpowiednio na nie reagować. Według boskich i ludzkich zaleceń, kary nie można sprywatyzować ani
miłosierdzia uspołecznić. Sprzeczność między minimalną dolegliwością represji bądź wybaczaniem przewin (co nakazuje miłosierdzie) a maksymalną skutecznością postępowania
w obliczu zła społecznego (co nakazuje obowiązek, rozsądek,
pragmatyka, doświadczenie) jest antynomią – teoretycznie przynajmniej – nie do przezwyciężenia. Sprawiedliwość
bez miłosierdzia nie jest chyba przedmiotem naszych marzeń, ale i miłosierdzie bez sprawiedliwości nie urzeczywistniłoby wizji królestwa bożego na ziemi. Dlatego wszyscy, którzy biorą – obojętnie z jakich powodów – odpowiedzialność
za innych i chcą lub muszą im przewodzić – nie unikną trudnych wyborów i związanej z nimi moralnej dolegliwości. Tak
jak nie wystarczy nadzorować i karać, by sprawować władzę,
tak nie zawsze należy wybaczać, zważywszy, że łotry okazują skruchę i skłonność do ustępstw dopiero w obliczu siły oraz
groźby utraty stanowisk, majątków, wolności lub życia. Najłatwiej zresztą wybacza się cudze krzywdy, zwłaszcza jeśli,
mimo poniesionych uszczerbków, jednak wyszło się na swoje.
W dzisiejszych czasach wybaczanie stało się modnym instrumentem politycznym i zabiegiem promocyjnym. Tych, którzy
go wykorzystują, niewiele kosztuje, a całkiem nieźle wygląda
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Aforyzmy chińskie, przeł. J. Künstler, Warszawa 1977, s. 80.
Ibidem, s. 54.
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M. Machiavelli, Książę, przeł. W. Rzymowski, Warszawa 2001.
Izydor z Sewilli, op. cit., s. 195.

i działa. Niestety, na krótką metę. Paktowanie za złem nikomu jeszcze trwale nie posłużyło. Bezkarność bowiem nie tylko
rozzuchwala przestępców, ale od fundamentów niszczy podstawy bytu społecznego: „miłosiernych” czyni współwinnymi
beneficjentami zła; prawdziwa wielkoduszność postrzegana
jest z reguły jako słabość, jeśli nie manipulacja i zdrada interesu zbiorowego; „grube kreski” w powszechnym – słusznym czy
niesłusznym – mniemaniu chronią jeszcze grubsze i ciemniejsze interesy. Nie ma więc prostej formuły na połączenie miłosierdzia i sprawiedliwości, ani na poziomie indywidualnym,
ani zbiorowym. Miłosierdzie jest naturalnym odruchem serca,
zaś sprawiedliwość jest sztuką, która wymaga skumulowania
w człowieku wielu sprzecznych cech – łagodności i surowości, wrażliwości i twardości, umiejętności nagradzania i karania przy zastosowaniu właściwych miar i proporcji. Ale w tym
momencie docieramy już do granicy moralizatorstwa i utopii,
licząc co najwyżej, że można tę rubież stopniowo przesuwać,
powiększając obszar wymarzonej rzeczywistości, w której zjadacze chleba przemienią się w aniołów, raz na zawsze odrzucających niepotrzebne już miecze.
Abstract
Jerzy Jastrzębski, A punishment. Chaotic considerations on moral order
The problem of punishment contemplated by the author as
well as the problem of mercy and forgiveness takes so much
space in moral, theological and political thought and general

social consideration that it is impossible not to take it into account in an individual and collective existence. It is so because
it belongs to fundamental philosophical issues and it concerns
directly the laws of life and death; it is connected with the
oceans of our thoughts and actions, intentions and their consequences; with the understanding of good and evil, with the
reaction to the variety of human behaviors, with the responsibility for the world we have found and the world we shall
leave. What is the aim of our efforts and determination in supporting the good and eliminating the evil? How are we supposed to find ourselves in the face of injustice? The author believes that when it comes to judging about the punishment
and its execution we are being limited at least in two ways
by our culture. In the religious and generally transcendent
sphere, the monopoly of punishing is granted to God or other
similar being or force ruling the reality. On Earth the monopoly on violence, especially punishing, is exclusive for a state –
any other action on this field is considered illegal, punishable
usurpations and castigations. Simultaneously, the need of justice, here and now, is the most predominant of all the desires,
the most important issue of our lives and the motivation for
action. Though, the story is not moral, and life teaches us that
prizes and punishments received by people are inadequate to
contributions and offenses. One of the main reasons for this
is the inevitable contradiction between moral imperatives of
punishments and forgiving – opposite but at the same time
inseparable from an adult moral life.

ZARYS POJĘCIA KARY KRYMINALNEJ
ORAZ PROBLEMATYKI POLITYKI KARNEJ W POLSCE
Łukasz Żukowski

1
Pojęcie kary należy niewątpliwie do pojęć najstarszych, zapewne starszych nawet niż człowiek. Zjawisko karania występuje w świecie zwierząt, gdy np. matka karci swoje młode, które
się zbytnio od niej oddala, czy też przewodnik stada karci nieposłusznego podwładnego, gdy ten kwestionuje jego zwierzchność. Nic więc dziwnego, że sens istnienia i funkcje prawa karnego, mające tak głębokie korzenie prawnonaturalne, nie są
kwestionowane przez większość obywateli. Współczesny system
prawny dawno już odszedł od swoich prawnonaturalnych korzeni1, opierając się na pozytywistycznej koncepcji źródeł prawa
(chociaż zorientowanej aksjologicznie). Źródłem prawa nie jest
więc sama natura czy intuicja człowieka, ani tzw. „prawo boskie”,
lecz to, co suweren ustanowił poprzez swoje kompetentne organy, w odpowiedniej formie, i co jest źródłem prawa tak długo,
jak długo suweren za pośrednictwem swojego organu (organów) go nie uchyli, zastępując takie źródło prawa innym, zgodnie z paremią lex posterior derogat legi priori.
Jednak nawet współcześnie reprezentatywna, a przynajmniej łatwo zauważalna w mediach, część społeczeństwa
polskiego niewątpliwe odczuwa mentalny związek z bogatą
tradycją i historią prawa karnego. Do takiego wniosku dojść
może nawet niezbyt wnikliwy użytkownik popularnych portali internetowych, czytając choćby komentarze pod artykułami
o tematyce kryminalnej. Postulowane przez autorów komentarzy sankcje czerpią często z bogatej tradycji prawnokarnej.
Co więc tradycja nam podpowiada lub raczej przed czym przestrzega? Kluczowym pojęciem jest tu zasada wymiaru kary.
Już w prawie pierwotnym zauważamy zjawisko dostosowania

>

1
Por. szerzej K. Działocha, Komentarz do rozdziału III: „Źródła prawa”,
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom 1, red. L. Garlicki,
Warszawa 1999, s. 6–7.

kary do przestępstwa. Przybierało to zazwyczaj postać talionu, czyli sprawiedliwej odpłaty, i polegało głównie na wyrządzeniu sprawcy czynu zabronionego takiej samej szkody, jak
ta wynikła z czynu, którego się dopuścił, wedle zasady: „oko
za oko, ząb za ząb”. Zasadę taką przewidywał już Kodeks Hammurabiego (XX w. p.n.e.). Zwyczaj ten był również usankcjonowany przez prawo polskie. We wczesnym średniowieczu
zabójstwo rycerza powodowało tzw. stan wróżdy między rodziną zmarłego a rodziną zabójcy i dawało prawo do odwetu2.
Wyraźnym odejściem od archaicznej zasady opartej na zemście były kary odzwierciedlające, czyli dostosowane do charakteru czynu, a nie powtarzające czyn. W najdawniejszym
prawie polskim rzadko stosowano talion, preferując bardziej
„oświecony” system kar odzwierciedlających. Na przykład
za panowania Bolesława Chrobrego za złamanie postu wybijano zęby, a za cudzołóstwo pozbawiano części rodnych.
W okresie średniowiecza kary były już znacznie zróżnicowane. Dzielono je na publiczne i prywatne. Warto zauważyć, że
w przypadku kar prywatnych ich owocem było przysporzenie
na rzecz poszkodowanego, a więc na pewno więcej niż sam
odwet. Dzielono też kary na zwykłe, jak np. ścięcie czy powieszenie, oraz kwalifikowane. Te ostatnie związane były ze stosowaniem rozmaitych tortur. Kara śmierci początkowo wykonywana była przez całą społeczność poprzez kamienowanie.
Wraz z upowszechnieniem się zawodu kata zastępowano

> 2 Prawo odwetu było stopniowo ograniczane. Prawo mazowieckie zawęziło krąg osób, na których można było dokonać odwetu, do samego zabójcy i wprowadziło 20-letni okres przedawnienia, po którym odwet byłby bezprawny. W XV wieku przyjęto obowiązek formalnego zapowiedzenia
odwetu w czasie pogrzebu ofiary lub wobec władzy. Miało to być odnotowane w księgach sądowych i trzykrotnie ogłoszone na rynku. Zakazany był
odwet wobec zabójcy, który nie uchylając się od odpowiedzialności, chciał
stanąć przed sądem. Por. szerzej na ten temat J. Bardach w: Historia ustroju
i prawa polskiego, Warszawa 2003, s. 157–158.
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kamienowanie ścięciem bądź powieszeniem. Znane było również (i stosowane) ukrzyżowanie, ćwiartowanie, palenie żywcem na stosie oraz łamanie kołem. Karę śmierci łagodzono
niekiedy, zamieniając ją na niewolę lub wygnanie poprzedzone czasem chłostą (wyświecanie).
Oprócz niezwykle okrutnych sposobów wymierzania kary
śmierci stosowano również inne kary fizyczne – np. okaleczające (mutylacyjne). Do tych ostatnich należało szelmowanie
(czyli obcięcie ucha), przekłucie lub ucięcie ręki lub nosa, napiętnowanie rozpalonym żelazem. Prawdziwy mistrz w swoim fachu – wykształcony kat – powinien był mieć w swoim
arsenale technicznym również takie środki karne jak: osadzanie w celi, w której z uwagi na niewyobrażalnie trudne warunki sam pobyt był torturą, obnażanie – połączone z prezentacją
narzędzi katowskich (co stanowiło metodę „perswazji” zmuszającej do przyznania się), unieruchomienie, podwieszanie,
rozciąganie, nakłuwanie, przypalanie, chłostanie, topienie, zakopywanie i nawlekanie – czyli nabijanie na pal3.
Osobno można potraktować kary mające charakter społeczny. Kara proskrypcji (wywołania) polegała na pozbawieniu praw skazanego. Po zapadłym publicznie wyroku jego majątek ulegał konfiskacie, żona mogła ponownie wyjść za mąż,
a w razie schwytania proskrybowanego należało zabić. Wobec
szlachty możliwa była kara infamii. Infamis pozbawiony był
czci szlacheckiej, nie mógł więc między innymi dzierżyć urzędów ani otrzymywać darowizn od króla.
Inną kategorią były kary majątkowe. Najdotkliwszą była
konfiskata całego majątku, stosowana zazwyczaj łącznie z karą
śmierci. Do wieku XV konfiskata obejmowała także mienie ruchome i określana była jak złupienie. W średniowiecznej Polsce
przewidziany był także cały system kar pieniężnych o różnym
stopniu dotkliwości. Pewną alternatywą dla kary pieniężnej
było „odwołanie zniewagi”, gdzie oszczerca musiał wejść pod
ławę i trzykrotnie „odszczekać zniewagę psim głosem”4.
Zasady wymiaru kary zmieniały się wraz ze zmianami społecznymi. W XV wieku znaczącym kryterium była przynależność
stanowa przestępcy i poszkodowanego. Zabójstwo szlachcica

przez plebejusza karane było śmiercią, podczas gdy na odwrót
– tylko karą pieniężną. Fakt przynależenia ofiary do stanu wyższego niż sprawca traktowany był jako okoliczność obciążająca,
podobnie jak działanie z premedytacją i recydywa. Ciekawe, że
w przypadku zabójstwa dodatkową okolicznością obciążającą
było użycie broni palnej (rusznicy). Użycie broni białej było traktowane przez prawo łagodniej. Kara mogła być natomiast złagodzona, gdy winny okazał skruchę lub uzyskał przebaczenie
ze strony pokrzywdzonego.
Od schyłku XV wieku obserwujemy zaostrzenie represji karnej, w szczególności rozpowszechnienie kar śmierci i tortur.
Wskazuje się, że oprócz wzięcia odwetu i zapewnienia społecznego poczucia sprawiedliwości jednym z podstawowych
celów stosownych kar stała się prewencja ogólna. Na zachodzie Europy zasada odstraszania idąca w parze z procesem
inkwizycyjnym służyła umacnianiu absolutyzmu. W Rzeczypospolitej rzadko stosowano karę śmierci i kary mutylacyjne,
aby nie tracić cennych rąk do pracy. Szeroki był jednak zakres
czynów zabronionych, co dotyczyło w szczególności feudalnej
wsi. „Zagrożone karami było nieregularne uczęszczanie na nabożeństwa, nieuiszczanie świadczeń na rzecz Kościoła, nieobyczajne zachowanie się. Dla prawa miejskiego, a zwłaszcza wiejskiego, charakterystyczne było łączenie kar świeckich
i kościelnych: pokuty publicznej, złożenia ofiary na Kościół itp.
Udział Kościoła miał również na celu poprawę skazanego, która była celem kary przy lżejszych przestępstwach”5.
O ile z dzisiejszej perspektywy dotychczas omówione kary
stosowane na ziemiach polskich wydają się niehumanitarne
i okrutne, o tyle kolejne stulecia wcale nie okazały się mniej dla
skazanych dotkliwe. Wieki XVIII i XIX to między innymi prawo
karne przewidziane przez Landrecht pruski z 1794 r., w którym
utrzymana została tendencja feudalno-absolutystyczna, połączona z niskim stopniem techniki legislacyjnej. Cechowały go:
stanowczość, kazuistyka połączona z naruszaniem sfery osobistej człowieka oraz surowość stosowanych kar.
Szczególnie surowa polityka karna dotknęła mieszkańców zaboru rosyjskiego i zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. W roku
1818 Sejm uchwalił Kodeks Karzący dla Królestwa Polskiego,
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Więcej na temat tortur S. Wrzesiński, Kat w dawnej Polsce na Śląsku
i Pomorzu, Zakrzewo 2010.
> 4 J. Bardach, op. cit., s. 160–163.
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który stanowił pewien postęp w stosunku do dotychczasowego
prawa karnego. Przewidywał między innymi: formalną równość
wobec prawa, winę jako podstawę odpowiedzialności oraz zasadę nullum crimen sine lege poenali anteriori. Zlikwidowano kwalifikowaną karę śmierci, rozbudowując kary pozbawienia wolności.
Kodeks z 1818 roku został zastąpiony w 1847 roku przez Kodeks
kar głównych i poprawczych, który miał być bardziej zbliżony do
kodeksu obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim. Był to kodeks
kazuistyczny, przewidujący aż 11 rodzajów kar, zazwyczaj dzielonych na trzy stopnie. Różnicował sprawców ze względu na wyznanie i stan społeczny oraz status majątkowy. W 1886 roku
wprowadzony został rosyjski kodeks karny rozróżniający kary kryminalne (kara śmierci, katorga, dożywotnie zesłanie na Syberię)
i kary poprawcze (przede wszystkim zesłanie na Syberię).
Do ciekawszych (pozytywnych) akcentów dziewiętnastowiecznej polityki karnej zaliczyć można: wprowadzenie pod
groźbą kary obowiązku alimentacji niezamężnej matki i nieślubnego dziecka przez ojca, zniesienie kar cielesnych w 1863
roku (szybko jednak seria ustaw dostarczyła caratowi narzędzia niezbędne do ich stosowania). Wraz z dojściem do głosu
ujęcia pozytywistycznego zaznaczył się wpływ szkoły socjologicznej, co wcale nie oznaczało upadku tradycyjnej represji
karnej. Na przykład pruska Ustawa leśna (1878) przewidywała
kary nawet za zbieranie mchu, liści i szyszek.
Pomimo obecności w Rosji nowoczesnych, humanitarnych
prądów myśli karnej ocenia się, że represje karne stosowane
wobec Polaków były tu szczególnie dotkliwe. Najczęściej stosowano karę śmierci za przestępstwa polityczne, największa
była też liczba więźniów i zesłańców przy jednocześnie najcięższych warunkach odbywania kary.
Ogólnymi zdobyczami rozwoju polityki karnej przełomu XIX
i XX w. były zasady:
1) utylitaryzmu, racjonalizmu i laicyzacji prawa, gdy idzie
o określenie celów, granic i charakteru represji karnej;
2) równości wobec prawa poprzez stopniową likwidację
elementów ustroju stanowego;
3) legalizmu represji karnej, w tym poprzez przyjęcie formalnej definicji przestępstwa6.

>

6

Tak M. Pietrzak w: Historia ustroju i prawa polskiego, op. cit., s. 437–442.

Wyrazem realizacji wymienionych zasad była przebudowa katalogu przestępstw i kar, a także „nowy układ hierarchii
dóbr chronionych represją. Na czoło tych dóbr zaczęła się wysuwać realna gwarancja praw jednostki”7.
2
Wiek XX, czyli (według klasyfikacji nauk historycznych)
współczesność, utrzymał wspomniane wyżej tendencje.
W krajach cywilizowanych nie mówi się już o odwecie, a dyskurs prawniczy akcentuje przede wszystkim postulowane cele
kar oraz możliwość ich osiągnięcia, co ogólnie określamy mianem polityki karnej. Jak każda polityka, polityka karna zależna jest od różnych czynników, zarówno wewnętrznych, jak
i zewnętrznych. Są one zmienne w czasie. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć chociażby zobowiązania wynikające z zawartych umów międzynarodowych, do czynników
wewnętrznych natomiast:
1) uwarunkowania wynikające z systemu źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa międzynarodowego,
2) możliwości finansowe i infrastrukturalne państwa,
3) postulaty formułowane przez przedstawicieli nauki prawa karnego i innych nauk społecznych,
4) oczekiwania społeczeństwa, wywierającego niekiedy presję na władzę wykonawczą, a pośrednio na ustawodawcę8.

>
>
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Ibidem.
W chwili oddawania artykułu do druku toczy się ogólnospołeczna dyskusja wokół tzw. „Ustawy o bestiach”. Zarówno przedstawiciele mediów, doktryny prawa, środowisko lekarzy psychiatrów, jak i osoby z kręgu wymiaru sprawiedliwości toczą spór w kwestii legalności osadzenia
w zakładzie zamkniętym szczególnie niebezpiecznych przestępców, którym w 1996 r. zamieniono karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności. W powszechnej opinii (która formułowana jest również przez biegłych
w dziedzinie psychiatrii i psychologii) osoby te po odbyciu kary w dalszym
ciągu stanowią i stawić będą zagrożenie dla społeczeństwa. Autorzy ustawy kierowali się bez wątpienia wagą ochrony interesu zagrożonego społeczeństwa, która ma usprawiedliwiać izolację skazanych w zakładach tego
typu. Z wątpliwościami w tej sprawie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego Prezydent RP, występując w trybie kontroli następczej, z wnioskiem
(z dnia 4 marca 2014 r.) o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia
22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r., poz. 24). Prezydent zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące między innymi: 1) podejrzenia naruszenia zakazu ponownego
karania za ten sam czyn, 2) podejrzenia naruszenia zasady proporcjonalności ograniczania praw i wolności i zasady określoności prawa z uwagi na to,
że bezterminowa izolacja jest orzekana bez związku z czynem popełnionym
przez skazanego i na podstawie niejasnych kryteriów. Przygotowanie i tryb
8
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Spośród aktów prawa międzynarodowego stanowiących zobowiązania Polski względem kreowania polityki karnej należy
przede wszystkim wskazać na akty uniwersalnego (ONZ-owskiego) systemu ochrony praw człowieka oraz europejskiego systemu ochrony praw człowieka, tj.: art. 5 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka9, Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania (Nowy Jork, 1984 r.)10 oraz art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka11, a także dotyczące zniesienia kary śmierci Protokoły Dodatkowe do EKPCz nr 6 i 13 (ten
ostatni także w czasie wojny), jak również Europejską Konwencję o zapobieganiu torturom oraz innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Strasburg, 1996 r.)12.
W podobnym duchu utrzymane są postanowienia Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej13. Artykuł 2 ust. 2 stanowi: „Nikt
nie może być skazany na karę śmierci, ani poddany jej wykonaniu”. Artykuł 3 podkreśla prawo człowieka do integralności,
uchwalenia ustawy przebiegały w atmosferze wspieranego przez aktywność mediów nacisku społecznego.
> 9 Art. 5: „Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu”. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1984 r. w Paryżu na Trzeciej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, była pierwszym aktem ujmującym
w kompleksowy sposób prawa jednostki w systemie ONZ. Deklaracja nie
przewiduje żadnych środków kontroli nad realizacją swoich postanowień,
pozostawiając państwom-sygnatariuszom swobodę w doborze metod,
ustalania zakresu i tempa ich wykonania. Jej celem była stymulacja dalszych prac ONZ w dziedzinie praw jednostki. Więcej na ten temat w: Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Teksty źródłowe, S. Jarosz-Żukowska,
A. Wojtatowicz, Ł. Żukowski, Wrocław 2002, s. 11 i n.
> 10 Konwencja weszła w życie 26 czerwca 1987 r. W 1999 r. jej stronami
było 114 państw, w tym Polska (Dz. U. z 1989 r., poz. 378). Zobacz więcej w:
Prawa człowieka…, op. cit., s. 62–63.
> 11 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., ratyfikowana przez Polskę
19 stycznia 1993 r. Celem Konwencji jest ustalenie minimalnych wymogów
co do podstawowych praw i wolności. W przypadku gdy norma krajowa zapewnia większą ochronę, ma ona pierwszeństwo stosowania. Art. 3 Konwencji stanowi: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Zgodnie z postanowieniem
Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1998r., w sprawie IV KKN 330/98 (Prok. I Pr.
z 1999 r., Nr 5, poz. 14), postanowienia Konwencji „mają samoistny i autonomiczny charakter normatywny, a więc w odniesieniu do stosunków wewnętrznych działają z mocy własnej i nadają się do bezpośredniego stosowania w państwie będącym sygnatariuszem tej umowy międzynarodowej”.
Zob. więcej w: Prawa człowieka…, op. cit., s. 227 i n.
> 12 W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 1 lutego 1995 r. (Dz.
U. z dnia 6 maja 1995 r., Nr 46, poz. 238). Zobacz więcej: Prawa człowieka…, op. cit., s. 289 i n.
> 13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 210/C 83/02.
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fizycznej i psychicznej. Postanowienie to rozwija art. 4, stwierdzając expressis verbis: „nikt nie może być poddany torturom ani
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.
Standardy prawa międzynarodowego ustanawiają wyraźne
ramy sprawowania polityki karnej i wymierzania kar dla systemów krajowych. Warto zwrócić uwagę, że już przed wejściem
w życie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. sądy
polskie sięgały niekiedy po traktaty międzynarodowe, nawet pomimo braku zasady bezpośredniego stosowania norm
traktatowych w ówczesnych polskich przepisach konstytucyjnych14, nie tylko uwzględniając je w argumentacji, ale także czyniąc ich przepisy podstawą konkretnych rozstrzygnięć.
„Odwołują się zatem w zasadzie nie do pisanej litery umowy
międzynarodowej, ale do «ducha poszanowania praw ludzkich»”15. Tak między innymi postąpił sąd, uzasadniając odrazę
dla kary śmierci i potrzebę karania sprawców nawet najokropniejszych zbrodni w sposób racjonalny16.
Podstawowym źródłem obowiązywania prawa międzynarodowego w Polsce jest oczywiście Konstytucja17. Ustawa zasadnicza nie pozostawia także wątpliwości co do fundamentalnego znaczenia regulacji pojęcia kary i polityki karnej dla
realizacji podstawowych praw jednostki. Podstawowe znaczenie mają przepisy artykułów 40: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”
oraz 41 ust. 4: „Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny”. Ponadto art. 42 ust. 1 formułuje nakaz typizacji czynów karalnych w ustawie (zasada nullum crimen nulla poena sine lege) oraz zakaz retroakcji ustawy
karnej („Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn,
który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl
prawa międzynarodowego”).

>

14

Zgodnie z art. 91 ust. 1 „Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po
jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część
krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy”.
> 15 P. Hofmański, Ochrona praw człowieka w postępowaniu karnym, [w:]
Obywatel – jego wolności i prawa, Warszawa 1998, s.186.
> 16 Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z 29 stycznia 1997r., IVK 48/96,
niepublikowane, s. 92 i nast., cyt. za P. Hofmański, op. cit., zob. więcej tamże.
> 17 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U.
z 1997r., Nr 78, poz. 483, z póź. zm.

Jak więc ustawodawca uregulował tę materię? Podstawowymi aktami prawnymi w kwestii kary i polityki karnej są: Kodeks karny18 oraz Kodeks karny wykonawczy19 i Kodeks wykroczeń20. Pierwszy określa czyny karalne oraz wymiar kary,
natomiast drugi warunki kary.
Oczywiście, obok źródeł prawa międzynarodowego, nie są
to jedyne źródła prawa karnego. Odpowiednie sankcje karne
przewiduje także szereg innych ustaw w swoich tzw. „przepisach karnych”. Ustawą w całości poświęconą zagadnieniom
karnym jest ustawa Kodeks karny skarbowy21.
3
Realizowanie polityki karnej obejmuje przede wszystkim stosowanie kar za przestępstwa i odwołuje się do pojęcia
„kary kryminalnej”. Jest to, najogólniej mówiąc, forma reakcji
ze strony państwa na fakt popełnienia przestępstwa, z czym
wiąże się jej określona dolegliwość dla sprawcy. Karę kryminalną możemy odróżnić od innych kar, takich jak: kary dyscyplinarne, porządkowe czy kary pedagogiczne. „Podejmując próbę zdefiniowania kary, należy wskazać […] złożoność
tego pojęcia, wyrażającą się w tym, że kara «występuje w prawie i w społecznej rzeczywistości w trojakiej postaci:
1) jako zagrożenie karne zawarte w ustawie,
2) jako kara orzeczona w wyroku skazującym,
3) jako kara wykonana.
Każde z tych trzech zjawisk może rodzić odpowiednie skutki w psychice (w szczególności w postaci odpowiednich reakcji
powściągowych) i w życiu społecznym (powstrzymywanie się
od popełnienia przestępstw)»”22.
Cechą szczególną kary kryminalnej jest wspomniany już fakt,
iż wymierza ją państwo, co jednoznacznie zalicza prawo karne
do prawa publicznego. Nie może tu być mowy o jakiejkolwiek

>
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.
> 19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557,
z późn. zm.
> 20 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275,
z późn. zm.
> 21 Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Kodeks karny skarbowy, Dz.U.
1999, nr 83, poz. 930, z późn. zm.
> 22 Tak M. Cieślak, cyt. za: K. Indecki, A. Ciszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002, s. 273.

równości stron: kara kryminalna po pierwsze jest wymierzana w imieniu państwa, po drugie przez państwo działające poprzez specjalnie do tego celu powołane organy – sądy.
Postępowanie karne przed sądem regulowane jest przez
prawo karne procesowe, które między innymi winno zabezpieczać ochronę praw osoby oskarżonej, jak również bezstronność rozstrzygnięć.
Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP z 1997 r. tylko
sądy są uprawnione do wymierzania kar za przestępstwa, czyli
realizacji wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1). Sądy otrzymały również kompetencję do wymierzania kar za popełnione
wykroczenia (w miejsce Kolegiów do spraw wykroczeń). Należy się zgodzić, że regulacja taka jest właściwa z punktu widzenia
wymagań określonych art. 237 Konstytucji23. Tak więc wymierzanie przez niezawisłe sądy kar za wykroczenia stanowi obecnie
część wymiaru sprawiedliwości, rozstrzygającego o pociągnięciu
do odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczenia, inaczej niż
w przypadku prowadzonego przez organy administracji postępowania mandatowego, które ma charakter karno-administracyjny. W prawie polskim wykroczenia nie są zaliczane do przestępstw. Kara za wykroczenie, z wyjątkiem kary aresztu, nie jest
odnotowywana w Krajowym Rejestrze Karnym, a w prawie karnym nie jest też podstawą przyjęcia recydywy.
Kary kryminalne są najostrzejszymi sankcjami przewidzianymi
za naruszenie dóbr chronionych przez prawo. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tzw. treść kary kryminalnej. Jest nią pozbawienie lub umniejszenie dóbr osobistych skazanego, np. wolności, własności, czci. Z tego powodu wyłączną podstawą orzekania
kary jest możliwość przypisania winy sprawcy czynu zabronionego. Kiedy sąd stwierdza brak winy bądź też nie ma możliwości jej przypisania, np. z uwagi na niepoczytalność lub nieletniość
sprawcy, wówczas sąd nie może orzec kary kryminalnej, co nie
pozbawia go możliwości zastosowania innych środków, np. wychowawczych, poprawczych czy zabezpieczających24.
Stosowanie kary kryminalnej oparte jest na koncepcji odpowiedzialności osobistej sprawcy, tzn. powinna zostać wyłączona

> 23 Art. 237 ust. 1: „W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji
w sprawach o wykroczenia orzekają kolegia do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych, przy czym o karze aresztu orzeka sąd. 2. Odwołanie od
orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd”.
> 24 Por. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 235–237.
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możliwość obciążenia nią innej osoby. Jest to istotna cecha odpowiedzialności w świetle prawa karnego, w przeciwieństwie
do koncepcji odpowiedzialności przewidzianej w prawie cywilnym, zawierającym szereg instrumentów umożliwiających odpowiedzialność innej osoby za działanie lub zaniechanie, jak np.
solidarna odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej lub małżonków, instytucja poręczenia cywilnego czy też poręczenie wekslowe. Osobisty charakter kary kryminalnej jest zatem dyskusyjny w przypadku kary grzywny, ponieważ jej dolegliwość uderza
nie tylko w sprawcę wykroczenia, ale również np. w członków
jego rodziny. Wskazuje się również na sytuacje, w której środki
na zapłatę grzywny zostaną przekazane przez osobę trzecią, chociaż zamierzeniem kary grzywny jest uszczuplenie majątku skazanego. Osobistemu charakterowi kary dają wyraz niektóre przepisy. Przepis art. 39 Kodeksu karnego stanowi:
§ 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne,
pomagając sprawcy przestępstwa […] w szczególności kto
sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, […] albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Tak więc ustawodawca twardo
stoi na gruncie osiągania założonych celów ustawy, nie wykazując zrozumienia dla aktów swoistego heroizmu, czyli
poświęcenia wolności osobistej na rzecz innej osoby, lecz
egzekwując zasady odpowiedzialności osobistej25.
Kodeks wykroczeń (art. 57) przewiduje ponadto, że "kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo […] albo nie będąc
osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel, podlega karze aresztu albo grzywny".
4
Być może najważniejszą cechą i konstytucyjnym wymogiem kar jest zasada, iż mają być one: 1) współmierne do wagi
przestępstwa i 2) realizować inne cele penalne.

>
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Pewne złagodzenie stanowiska stanowią jednak przepisy paragrafów 2 i 3 wspomnianego artykułu: „§ 2. Nie podlega karze sprawca, który
ukrywa osobę najbliższą. § 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli sprawca udzielił
pomocy osobie najbliższej albo działał z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym”.
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Cel kary w prawie karnym jest blisko związany z jej funkcją.
Zasadniczo o celu kary mówimy, odwołując się do pojęć psychologicznych, a mianowicie do pewnego stanu rzeczy, który
ma być osiągnięty poprzez zastosowanie kary. Cel taki może
być sformułowany ogólnie: np. jako ochrona porządku prawnego, bądź rodzajowo np.: resocjalizacja. Wspominając o tej
ostatniej, należy zauważyć, iż może wystąpić znaczna rozbieżność pomiędzy założonym celem a jego realizacją. Dlatego wskazuje się na istnienie realnych i nierealnych celów kary.
Niekiedy w doktrynie prawa karnego stosuje się zamiennie
pojecie funkcji kary i celu kary. Funkcja kary wydaje się jednak kategorią bardziej konkretną, której można przypisać wywarcie rzeczywistego skutku, a nie tylko wyobrażenia o tym skutku. Funkcja kary, jakkolwiek istotna dla nauki prawa karnego, jest raczej
domeną innych dziedzin, takich jak: kryminologia, penologia czy
polityka kryminalna. Dlatego nauka prawa karnego chętniej posługuje się pojęciem celu kary26. Najbardziej podstawowy ich katalog wymienia: 1) cel sprawiedliwościowy, 2) prewencje ogólną,
3) prewencję szczególną oraz 4) cel kompensacyjny.
Cel sprawiedliwościowy zakłada zaspokojenie społecznego
poczucia sprawiedliwości. Oznacza to, że kara, a w szczególności jej dolegliwość, powinna odpowiadać społecznej szkodliwości przestępstwa.
Cel zapobiegawczy, tzw. prewencja ogólna, polega na takim oddziaływaniu kary, które będzie miało działanie wychowawcze. Kara powinna ukazać społeczeństwu, że popełniony
czyn zabroniony nie pozostanie bezkarny. Wskazuje się tutaj, że
efekt prewencyjny realizuje się nie poprzez surowość kary, lecz
poprzez jej nieuchronność, sprawiedliwość, niezawodność oraz
szybkość wykonania. Praktykowane przez wieki publiczne egzekucje, choć ekstremalnie surowe, celu tego nie realizowały. Literatura opisuje przypadki, gdy np. podczas publicznych egzekucji
złodzieja inni złodzieje okradali gapiów. Jednak wiedza taka nie
przebiła się wciąż do powszechnej świadomości, a wręcz przeciwnie: w opinii przeciętnego obywatela surowość kar przekłada
się wprost na zapobieganie przestępczości27.

>
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Por. szerzej na temat Z. Sienkiewicz, Pojecie oraz cele kary kryminalnej, [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski,
Warszawa 2012, s. 311–314.
> 27 Por. A. Marek, op. cit., s. 241.

Jak wskazuje się w doktrynie: „W toku rozwoju prawa karnego mechanizm odstraszającego oddziaływania kary przeniósł się z czasem z publicznego jej wykonywania na wysokie
zagrożenie karne w ustawach. Na tym mechanizmie opierała
się w szczególności teoria przymusu psychologicznego A. Feuerbacha, czołowego przedstawiciela szkoły klasycznej (także
w najnowszych czasach często można spotkać się z tym mechanizmem; np. dekret o stanie wojennym z 12.12.1981 r.
przewidywał możliwość wymierzania kary śmierci za przestępstwa zagrożone karą nie niższą od 8 lat, co dotyczyło aż
86 przestępstw; rzecz jasna chodziło tu głównie o odstraszające działanie zagrożeń)”28.
Prewencja szczególna również koncentruje się na oddziaływaniu wychowawczym, ale nie na społeczeństwo, a na sprawcę przestępstwa. Celem prewencji szczególnej jest resocjalizacja w aspekcie zapobieżenia powrotowi sprawcy do popełniania
przestępstw oraz nauczenia go szacunku dla prawa. Nie ulega wątpliwości, że aby cel prewencji szczególnej został osiągnięty, potrzebne są odpowiednie zasoby ludzkie i materialne. W trudnych warunkach przepełnionych zakładów karnych
osiągniecie takiego celu jest niezwykle trudne. Kluczową rolę
odgrywa tu także stworzenie alternatywnej dla sprawcy drogi życiowej, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością zdobycia przez niego zawodu umożliwiającego uczciwe zarobkowanie po opuszczeniu zakładu karnego. Jak się podkreśla, ten
cel można „zrealizować zarówno za pomocą długoterminowej
kary pozbawienia wolności, eliminując przestępcę z udziału
w życiu społecznym na wiele lat, jak również poprzez orzekanie i wykonanie odpowiednio surowych kar «powstrzymujących» od popełnienia przestępstw w przyszłości (np. poprzez
wymierzenie wysokiej grzywny). W osiągnięciu celu zapobiegawczego istotny udział mają środki karne, które w znacznej
mierze polegają na okresowym pozbawieniu pewnych praw
(publicznych, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zawodu, prowadzenia pojazdów) albo wyrządzają
dolegliwość majątkową (przepadek przedmiotów i korzyści,
obowiązek naprawienia szkody, świadczenie pieniężne, nawiązka). Osiągnięcie celu zapobiegawczego bez zrealizowania
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celu wychowawczego nazywamy poprawą jurydyczną.
Z punktu widzenia ochrony dóbr prawnych można uznać, iż
osiągnięcie poprawy jurydycznej oznacza zrealizowanie celu
prewencji indywidualnej. Pewność realizacji celu zapobiegawczego możemy jednak osiągnąć dopiero wtedy, gdy sprawca
nie powraca na drogę przestępstwa na skutek poprawy wychowawczej, która jest następstwem oddziaływania resocjalizacyjnego. Stąd w ramach prewencji indywidualnej wymienia
się zarówno cel zapobiegawczy, jak i wychowawczy, jaki kara
ma osiągnąć względem skazanego”29.
Cel kompensacyjny realizowany ma być poprzez dążenie do
naprawienia wyrządzonej czynem zabronionym szkody. Nawet częściowe usatysfakcjonowanie pokrzywdzonego, niezależnie od tego, czy jest to jednostka, grupa, czy też ogół społeczeństwa, jest niewątpliwie dążeniem słusznym, a przy okazji
realizującym społeczną potrzebę poczucia sprawiedliwości30.
5
Obowiązujący Kodeks karny posługuje się pojęciem kary
(art. 32) oraz środków karnych (art. 39). W rozumieniu ustawy
karami są: 1) grzywna, 2) ograniczenie wolności, 3) pozbawienie wolności, 4) 25 lat pozbawienia wolności, 5) dożywotnie
pozbawienie wolności. Natomiast katalog środków karnych
zawiera następujące środki:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania
określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
b) obowiązek powstrzymania się od przebywania
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz
kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
c) zakaz wstępu na imprezę masową,

>
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Ibidem.

29

K. Indecki, A. Ciszewska, op. cit., s. 277.
Por. M. Gałązka, A. Kalisz, Prawo karne materialne. Część ogólna. Tablice poglądowe, tablica nr 69: Cele kary, Szczytno 2013, s. 167.
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d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach
hazardowych,
e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym,
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) przepadek,
5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.
O ile nazwy środków karnych w dużej mierze oddają ich
znaczenie, o tyle istota poszczególnych rodzajów kar wymaga
choćby krótkiego komentarza.
Kara grzywny polega na uiszczeniu Skarbowi Państwa określonej sumy pieniędzy. Do jej zalet należy fakt, że nie stanowi
ona obciążenia dla Skarbu Państwa, a wręcz przeciwnie, przynosi mu dochód. Ponadto, jako kara nieizolacyjna, umożliwia
skazanemu kontynuowanie pracy i nauki, nie oddziela go od
rodziny, nie powoduje wyłączenia ze społeczeństwa i nie naraża na demoralizację w zakładzie karnym. Zazwyczaj stosowana jest wobec sprawców mniej poważnych przestępstw. Może
być jednak orzekana nie tylko samoistnie, ale również kumulatywnie, tzn. łącznie z karą pozbawienia wolności.
Zasadniczą treścią kary ograniczenia wolności jest wykonywanie nieodpłatnej pracy, przede wszystkim na cele publiczne.
Wśród zalet kary ograniczenia wolności wymienia się: brak izolacji skazanego od społeczeństwa, jak również spełnianie funkcji represyjnej i funkcji wychowawczej poprzez wdrażanie skazanego do systematycznej pracy. Za podstawową wadę uznaje
się natomiast trudność ze znalezieniem odpowiedniej ilości
miejsc pracy, gdzie mogliby funkcjonować skazani, szczególnie w warunkach gospodarki z wysoką stopą bezrobocia. Popularne w społeczeństwie stwierdzenie: „wysłać takich na roboty
publiczne, najlepiej do kamieniołomów”, napotyka zarówno
na bariery natury ekonomicznej, logistycznej, jak i możliwość
zarzutu naruszenia międzynarodowego zakazu praktykowania pracy przymusowej. Zgodnie z art. 53 KKW § 1 wykonanie
kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw,
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w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby
przestrzegania porządku prawnego. Zgodnie z § 2 tego przepisu skazany ma obowiązek pracować sumiennie oraz przestrzegać ustalonych w miejscu pracy porządku i dyscypliny.
Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.
Kara pozbawienia wolności jest uregulowana tylko częściowo w Kodeksie karnym, a warunki jej odbywania szczegółowo
określa Kodeks karny wykonawczy. Wymierza się ją w miesiącach i latach, przy czym może trwać najkrócej miesiąc, a najdłużej 15 lat. Skazany może odbywać ją w różnego rodzaju zakładach karnych, w szczególności:
1) dla młodocianych – do 21. roku życia,
2) dla odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy,
3) zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych,
4) zakładach karnych dla odbywających karę aresztu wojskowego.
Zakłady karne mogą być organizowane jako:
1) zakłady karne typu zamkniętego,
2) zakłady karne typu półotwartego,
3) zakłady karne typu otwartego.
Ponadto Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, tworzyć, zgodnie z ustalonymi w kodeksie celami
wykonywania kary pozbawienia wolności i z ustalonymi zasadami klasyfikacji skazanych, zakłady karne inne niż wymienione lub ustalić inny system wykonywania kary, uwzględniając w szczególności potrzeby w zakresie sprawdzania nowych
środków i metod oddziaływania na skazanych. Na mocy przepisów ustawy z 7 września 200731 możliwe jest także odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Z takiego systemu mogą korzystać jedynie osoby
skazane na karę pozbawienia wolności do 1 roku bądź osoby,
którym wymierzono więcej kar, które mają być odbyte kolejno,
w sumie nie przekraczając roku.

> 31 Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego z 7 września 2007, tekst jedn.
Dz.U. z 2008 r., Nr 172, poz. 1069 z póź. zm.

O odbywanie kary w tym systemie może wnioskować sam
skazany lub tylko wyrazić na to zgodę. Decyzję w tej sprawie
podejmuje sąd penitencjarny, biorąc pod uwagę liczne przesłanki wymienione w ustawie. W zezwoleniu sąd penitencjarny określa obowiązki skazanego, do których zalicza się
przestrzeganie harmonogramu wyjść poza miejsce stałego pobytu (w celu np. robienia zakupów, pracy, kształcenia się etc.).
W tym systemie skazany nosi stale na ręku lub nodze nadajnik
elektroniczny, natomiast w miejscu stałego pobytu skazanego
znajduje się stacjonarne urządzenie monitorujące. Zezwolenie
na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego może zostać uchylone przez sąd penitencjarny, w określonych przez ustawę przypadkach.
Do najsurowszych kar przewidzianych przez polskie prawo
należą kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat
pozbawienia wolności. Z naszego porządku prawnego wyeliminowano ostatecznie karę śmierci. Populistyczne argumenty na rzecz jej przywrócenia są, jak już wspomniano, nierealne
w świetle przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, w tym ratyfikowanych przez RP Protokołów nr 6 i 13 do
EKPCz. Poza aspektem formalnym koronnym argumentem przeciwko stosowaniu kar śmierci jest jej nieodwracalność, chociaż
właściwie nieodwracalność jest cechą wszystkich kar, ponieważ
nie można zmienić przeszłości. Jednak w przypadku wykonania
kary śmierci nie można mówić nawet o zadośćuczynieniu i rekompensacie za odbycie niesłusznie wymierzonej kary, dlatego
tutaj aspekt nieodwracalności nabiera głębszego znaczenia.
Wskazuje się również na liczne wady kary dożywotniego
pozbawienia wolności. Wśród nich do najpoważniejszych zarzutów należy zależność dolegliwości nie tylko od wagi popełnionego przestępstwa, ale również od wieku osoby skazanej.
Innym argumentem przemawiającym przeciwko karze dożywotniego więzienia jest bezkarność dalszych przestępstw popełnianych przez skazanego na taką karę. Wydaje się jednak,
że nie jest to argument absolutnie prawidłowy, ponieważ nawet wobec skazanego na dożywocie możliwe jest stosowanie
systemu kar i nagród, związanego z warunkami odbywania
kary32.

Przepisy rozdziału VI Kodeksu karnego określają zasady
wymiaru kary i środków karnych. Zgodnie z art. 53 § 1 sąd
wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze
i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości
prawnej społeczeństwa. Ponadto, stosownie do postanowień
przepisu § 2, wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie
przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa
i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie
o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie,
społeczne poczucie sprawiedliwości, a także zachowanie się
pokrzywdzonego.
Wymierzając karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne
wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym
a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
Szczególne założenia przyjmuje ustawa w stosunku do
młodzieży. Zgodnie z art. 54 § 1, wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim
tym, aby sprawcę wychować. Ponadto wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie
orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.

>

i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, cz. 3, rozdział 12, Warszawa 2010,
s. 198–208.
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Zobacz więcej na ten temat: Środki oddziaływania właściwe prawu karnemu i ich stosowanie, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna

6
Kolejnym zagadnieniem jest wymiar kary i środków karnych. Pojęcie wymiaru kary to ustalenie rodzaju i wysokości
kary, jeżeli kara jest stopniowalna. Może być to wymiar ustawowy lub wymiar sądowy. Wymiar ustawowy jest uogólniony
i obejmuje pewną kategorię czynów zabronionych, natomiast
wymiar sądowy jest wymiarem kary za konkretne przestępstwo dokonane przez konkretnego sprawcę, w konkretnych
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okolicznościach. Oczywiście wymiar sądowy jest uzależniony
od wymiaru ustawowego kary, ponieważ to ustawa zakreśla
granice uznania sędziego. W kontynentalnym systemie prawa
władza sądownicza nie korzysta z przywileju tworzenia tzw.
„prawa sędziowskiego”, a wręcz przeciwnie: sędziowie związani są literą prawa ustanowionego przez władzę ustawodawczą. Przesłanki stosowania środków karnych są najczęściej uregulowane w części ogólnej ustawy. Ustawowy wymiar kary
przewiduje różne rodzaje sankcji. Niektóre sankcje przewidują jeden, dwa bądź trzy rodzaje kary. Różnie podawane są też
granice kary. Część szczegółowa ustawy może podawać tylko
dolną, tylko górną, obie lub nie podawać żadnej granicy kary.
Jeśli dolna lub górna granica kary nie są określone, wtedy stosuje się przepisy części ogólnej regulujące dolną i górną granicę przewidzianą dla danego rodzaju kary. Szczególnie istotne
są dolne progi kary, ponieważ wiążą sąd w sposób bezwzględny, o ile nie istnieje możliwość skorzystania z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary. „Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary polega na tym, że wymierza się karę poniżej
dolnego zagrożenia albo karę łagodniejszego rodzaju w stosunku do tego, co reguluje ustawowy zwyczajny wymiar kary.
[…] Fakultatywne, czyli zależne od uznania sądu, nadzwyczajne złagodzenie kary jest możliwe w następujących przypadkach:
1 w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 60 § 1), np.
przy przekroczeniu granic obrony koniecznej (art. 25 § 2)
bądź stanu wyższej konieczności (art. 26 § 3), przy poczytalności ograniczonej (art. 31 § 2);
2) wymierzając karę młodocianemu, jeżeli przemawiają
za tym racje wychowawcze, o których stanowi art. 54 § 1
(art. 60 § 1);
3) w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet
najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:
a) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca
uzgodnili sposób naprawienia szkody,
b) ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił
starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,

c) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego
najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku
z popełnionym przestępstwem (art. 60 § 2),
d) na wniosek prokuratora w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych
w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania
i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą
powyżej 5 lat pozbawienia wolności (art. 60 § 4)”33.
Kodeks karny przewiduje również możliwość (art. 69 § 1)
warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna,
jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę
przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się
po popełnieniu przestępstwa.
Możliwe jest również warunkowe zwolnienie z odbycia części kary. Podstawą do zastosowania tego środka jest dobra
prognoza co do zachowania skazanego w przyszłości. Zgodnie z art. 77 § 1 skazanego na karę pozbawienia wolności sąd
może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas,
gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że
skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Ponadto skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co
najmniej połowy kary, dwóch trzecich kary lub trzech czwartych kary, w zależności od popełnionego przestępstwa. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo
zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę
dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.
Podobnie ustawa przewiduje możliwość zwolnienia skazanego od reszty kary ograniczenia wolności oraz możliwość skrócenia trwania środków karnych.
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7
Przedstawiony zarys problematyki karnej nie wyczerpuje
oczywiście wszystkich zagadnień związanych z pojęciem kary
w naukach prawnych, odnosząc się jedynie do kar kryminalnych. Osobnym zagadnieniem są np. koncepcje kar umownych, przewidzianych przez przepisy prawa cywilnego, kar nakładanych przez organy administracji (ich szczególną postacią
są kary nakładane przez urzędy regulacyjne, pełniące przede
wszystkim funkcje gospodarcze) czy chociażby przewidziane traktatami i zwyczajem sankcje prawa międzynarodowego, w tym dyplomatyczne i ekonomiczne. Te ostatnie mogą
być zresztą nie środkiem służącym do osiągnięcia zapisanego
w nich celu, lecz bardziej sygnałem zakończenia dialogu lub
komunikatem o braku dalszej akceptacji dla jakiejś sytuacji.
Podobnie ciekawym zagadnieniem są sankcje gospodarcze,
przyjęte na podstawie porozumień np. w ramach organizacji
ponadnarodowych (jak np. Unia Europejska i jej dyrektywy
dotyczące wolnej przestrzeni gospodarczej). Szczególnego rodzaju kary i specyficzny sposób ich egzekwowania przewiduje
również prawo konstytucyjne. Można tu mówić o karze politycznej, wymierzanej politykom przez wyborców podczas wyborów oraz odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
Na koniec należy zaznaczyć, że stosowanie innych przepisów prawa może być w subiektywnym odczuciu oceniane
także w kategoriach bardzo dotkliwej sankcji, chociaż nie taki
był zamiar ustawodawcy. Czym bowiem jest dla stron np. wyrok rozwodowy (niemający charakteru sankcji), to już zależy
od jego treści i okoliczności: odzyskaniem wolności czy raczej
utratą rodziny, a niekiedy znacznej części majątku.
Pisząc o ludzkich odczuciach względem kary i polityki karnej, warto zauważyć, że często nie są one zbieżne z polityką
ustawodawcy i wyrokami sądów. Instynkt odwetu jest częstokroć silniejszy. Co więcej, dotyczy to nie tylko bezpośrednich ofiar przestępstw i ich bliskich, ale również osób postronnych. Jako społeczeństwo oczekujemy od aparatu państwa,
aby sprawca przestępstwa poniósł surową karę, szczególnie
gdy popełnił przestępstwo brutalne, skrzywdził osoby bezbronne (np. dzieci) lub gdy prowadził wystawny tryb życia
za ukradzione pieniądze. Oburzenie społeczne nie pozwala w takich sytuacjach na akceptację podstawowych założeń

polityki karnej. Ciekawe, że jako podatnicy skłonni jesteśmy
również łożyć na wykonywanie długich kar pozbawienia wolności. Inną, niezwykle trudną do zaakceptowania przez społeczeństwo, kwestią jest „skrócenie kary za dobre sprawowanie”.
Mimo że w takim przypadku można by wskazywać, że udana
resocjalizacja więźnia jest raczej powodem do dumy, stanowi
dobry przykład dla innych skazanych i osadzonych, to społeczeństwo zazwyczaj postrzega taką sytuację nie jako sukces
wychowawczy, lecz bardziej jako niesprawiedliwe częściowe
uniknięcie kary.
Ponadto, jeśli uznać, że czynnikiem odstraszającym od popełnienia przestępstwa nie jest przede wszystkim surowość
orzekanej kary, ale jej nieuchronność, to orzekanie kar w zawieszeniu niesie, zdaniem autora niniejszych rozważań, potencjał demoralizacji sprawców. W środowiskach kryminogennych kara w zawieszeniu może być bowiem postrzegana jako
rodzaj „darowizny” czy też „okazji do wykorzystania”.
Wreszcie nie sposób nie dostrzec, że w odczuciu społecznym wymierzane współcześnie kary nie są wystarczająco surowe i nie zaspokajają społecznego poczucia sprawiedliwości.
W przypadku głośnych spraw, jak np. dzieciobójstwo połączone z wyjątkowo bezczelnym wprowadzeniem w błąd opinii
publicznej przez Katarzynę Wiśniewską z Sosnowca, wyrok 25
lat pozbawienia wolności komentowany był w Internecie jako
stanowczo zbyt łagodny. Anonimowi komentatorzy, choć trudno przychylać się w całości do ich opinii, a tym bardziej do stylu wypowiedzi, opowiadali się gremialnie za orzeczeniem kary
dożywocia, z rozrzewnieniem wspominając o karze śmierci…
Abstract
Łukasz Żukowski, A sketch of criminal punishment
and the problem of penal policy in Poland
The concept of using punishment is very old and strongly
rooted into law-natural tradition. Since the principle of Lex
talionis, best expressed by saying “an eye for an eye, a tooth
for a tooth” the Polish criminal law has gone through a real
revolution. The penal policy has evolved together with the development of social studies. For this reason, the corporal punishment used in the Middle Ages, such as tortures and mutilation, had to be eliminated and together with them the
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profession of a hangman. In previous centuries a feudatory
could punish their subjects just for disobedience to the authority, religious insult and the invaders for aspirations for independence. Together with the development of societies and
law the aims of state penal policy has changed. Nowadays, the
Constitution of the Republic of Poland and other legal acts, including the international ones, underline the connection between the punishment and penal policy with the execution of
basic human rights. The death penalty and corporal punishment ware abolished, not only a ban on tortures but also a ban
on degrading way of treating and punishing was introduced.
There is a warrant to punish in a humanitarian way and to determine types of offenses in acts. A part of special importance
is so called criminal punishment – a form of a state’s reaction
to the fact of committing a crime by the culprit. The content of
criminal punishment is to deprive or lessen personal goods of

a culprit, e.g. freedom, ownership or dignity. For that reason,
the only basis for imposing a penalty is the possibility to assign the blame for a forbidden deed to a given culprit. And an
execution of a punishment is based on the concept of culprit’s
personal responsibility. Perhaps the most important constitutional feature and requirement of punishment is a principle
that 1) it should be adequate to the scale of an offence and,
2) it should fulfill other penal aims. We talk about the aim of
a punishment in reference to psychological terms, to a certain
state of affairs that is to be achieved by executing the punishment, e.g. protection of legal order or rehabilitation. The study
of criminal law, following the concept of punishment’s aim,
among its very basic catalogue enumerates: 1) the aim of justice, 2) general prevention, 3) special prevention, and 4) compensatory aim.
Is it compatible with society’s expectations?

LISTOPAD TO NAJBARDZIEJ OKRUTNY MIESIĄC
Dawid Szkoła

Przeglądam swoje stare notatki i w pewnym momencie natrafiam na kilka liczb napisanych szybkim, nieskładnym pismem. XV wiek – Amerykę w momencie przybycia do niej
Kolumba zamieszkuje tyle samo osób, co Europę, około 70 milionów. Przez następne trzy stulecia ludność świata wzrosła
o 255 procent. Najwyższy wzrost odnotowuje Stary Kontynent
– aż o 400 albo nawet 500 procent. Liczba ludności w Nowym
Świecie maleje od 90 do 95 procent. Inaczej mówiąc: Indie Zachodnie, Meksyk, Ameryka Środkowa i Andy stają się miejscem
niespotykanej demograficznej katastrofy. Albo jeszcze inaczej rzecz ujmując: Meksyk w chwili przybycia Europejczyków
w 1519 roku mógł liczyć dwadzieścia pięć milionów mieszkańców. Pięćdziesiąt lat później liczba ta spada do niecałych trzech
milionów ludzi. Następne pięćdziesiąt lat doprowadza do zniknięcia kolejnego miliona Indian. 1803 rok – na Tasmanii lądują pierwsi kolonizatorzy. W większości są to więźniowie, ale nie
tylko, bowiem znajdują się wśród nich jeszcze żołnierze i wolontariusze, również kobiety. 1876 rok – umiera ostatni rodowity przedstawiciel tasmańskiego ludu – kobieta o imieniu Truganini. 1478 rok – Hiszpanie wysyłają ekspedycję wojskową
na Gran Canarię, którą zamieszkuje lud Guanczów. 60 lat później Guanczowie zniknęli z powierzchni ziemi1.
Następnie czytam i z trudem rozpoznaję własne pismo: kolonizacja Konga przez króla Leopolda II, około 10 milionów
ofiar w ciągu kilkunastu lat. 8 września 1906 roku mieszkańcy Nowego Jorku mogli w Bronx ZOO obejrzeć nowy eksponat.
Był nim Ota Benga, kongijski Pigmej, któremu w kraju zamordowano żonę i dwójkę dzieci. Jego samego przed niewolniczą
pracą uratował misjonarz – Samuel Verner, który wywiózł go
do Ameryki, gdzie Ota Benga pokazywany już był ciekawskiej
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S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, Warszawa
2011, s. 151–163.

gawiedzi między innymi w St. Louis. Podobnych jemu, zamkniętych w klatkach czarnoskórych mieszkańców Afryki było
mnóstwo na całym świecie. Ich widokiem cieszyli się mieszkańcy Moskwy, Warszawy, Londynu, Paryża, Brukseli oraz pozostałych większych miast na obydwu kontynentach. Przecież
zostali oni potocznie uznani przez wielu naukowców, autorytety czy przedstawicieli władzy za rasę niższą od białego
człowieka, czyli skazaną na wymarcie. Najpierw jednak musieli wykonać swoją pracę, a później ustąpić miejsca Europejczykom. Ot, zwykłe, nieudolne zabawy z Heglem2. W końcu
nowojorskie zoo nie było pierwszym ani ostatnim, które pokazywało wystawy stworzone z żywych ludzi. Również kongijskie plemiona nie miały w sobie nic wyjątkowego, aby zostać wytypowane do unicestwienia. Po prostu były, a na ich
terytorium pojawił się nowy bóg, który potrzebował surowców i taniej siły roboczej. Dialektyka historyczna nie liczy się
ze słabszymi, biedniejszymi, gorzej uzbrojonymi. Nie, ona
robi swoje, prowadzi do ogólnego rozwoju ludzkości. Natomiast inne rasy, o gorszym postępie technologicznym czy społecznym, ten pochód tylko niepotrzebnie hamowały. Należało
więc tylko pozbyć się „balastu”.
Przecież nawet Karol Darwin pisał, iż pewne rasy ludzkie
skazane są na zagładę. Można więc nawet założyć, że ten „niedoszły duchowny, z żalem ogłosił/ swoją teorię doboru naturalnego, przewidując, że będzie służyła teologii diabelskiej//
Ponieważ głosi ona triumf silnych i przegraną słabszych/ co
jest dokładnie programem diabła, którego nazywają dlatego Księciem Tego Świata”3. Jednak dał on naukowe rozgrze-
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„Stół rzeźniczy, na którym składano szczęście ludów, mądrość państw
i cnoty jednostek – Hegel”. T. Eagelton, Zło, przeł. B. Baran, Warszawa 2012,
s. 127.
> 3 Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1261.
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szenie wszystkim tym, co przyłożyli rękę do eliminowania ras
„słabszych”. Tak działa świat – jakby mówił – tak działa historia. Nie rozpamiętuje zbyt długo tragedii Trojan, więc dlaczego miałaby się zajmować poddanymi Montezumy, którzy sami
ze śmiercią żyli w idealnej symbiozie? „Niższe” formy życia zaś
prowadzą walkę z „wyższymi”. W wyniku tej potyczki powstają
formy jeszcze „wyższe”4.
***
Nie jest żadną tajemnicą, że kiedy kapitan marynarki Marlow wraca z wyprawy w górę Konga, odkrywa nie tylko geograficzne jądro ciemności, ale również to istniejące w człowieku. Ludzkie wnętrze skrywa o wiele większą ciemność niż
słabo jeszcze znane na początku XX wieku serce Afryki. Przykładem tego może być oczywiście Kurtz, nie tylko bohater powieści Conrada, ale również cichy patron Wydrążonych ludzi
Eliota. To właśnie on i jemu podobni, którzy przyłożyli rękę do
unicestwienia całych narodów, zwiastują, że „świat nie skończy się hukiem, ale skomleniem”. Wytępić całe to bydło – to
wezwanie nie tyle do podboju, ile zniszczenia. Jest prostym
wyrazem ludzkiego pędu ku samozagładzie. Dzikość Środkowej Ameryki czy Afryki jest niczym w porównaniu z tym, co
kryje się w sercu białych kolonizatorów – panów życia i śmierci, niosących postęp, paciorki i śmierć. To ciemność bez wątpienia nieprzenikniona, ale musi być czymś skrywana. Inaczej
człowiek przeraziłby się, pozostając z nią sam na sam. „Zdobywanie – opisuje to zachowanie Conrad – ziemi, co zazwyczaj
równa się z wydzieraniem jej tym, którzy mają odmienną karnację albo nieco bardziej płaskie nosy niż my, nie jest czynnością nazbyt elegancką, gdy przyjrzeć się temu z bliska. Ocala
je tylko sama idea. Idea, która się za tym kryje; nie melodramatyczny pretekst, ale idea. Oraz bezinteresowna wiara w tę
ideę – coś, co można wynieść na ołtarz, przed czym się można pokłonić, czemu warto składać ofiary…”5. Oto więc Conrad
pokazał, że człowiek jest zdolny do najohydniejszych czynów
w imię swoich idei. Na początku XXI wieku jest to banał. Jednak sto lat temu i jeszcze wcześniej w imię humanizmu i postępu tępiono ludy wszędzie tam, gdzie stanęła noga białego
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człowieka. Przerażająca jest również ta naiwność ludów, które miały wymrzeć, jak często ich przedstawiciele przyjmowały żeglarzy z dalekich krain, bo jeszcze nie znali natury białego
człowieka; przerażająca, bo co tak naprawdę mówi o nas? Conrad więc „ośmielił się pokazać odwrotną stronę kolportowanych szeroko na europejskim kontynencie humanistycznych
sloganów. Dojrzał w nich jedynie kulturowe projekcje, zbiorowe autokreacje mające co najwyżej siłę konsolacyjnego gestu.
Zobaczył przepaść zalęgającą między światem idei i dumnych
deklaracji a światem brutalnych faktów. Po głębszej analizie
laboratoryjnej okazało się, że mimo cywilizacyjnego gorsetu
nasza podatność na zło jest ograniczona, że nasza skłonność
do złego jest naturalna – wymagają tylko stosownych okoliczności, by mogły się ujawnić w pełni. Mało tego: że obydwie te
dyspozycje nie są czymś ekstraordynaryjnym, dopisanym jako
aneks do definicji pojęcia «człowiek», ale stanowią jego nieusuwalny składnik”6. Człowiek europejski w takim wypadku niosąc postęp zapewnia tylko śmierć, za maską cywilizacji
skrywa zagładę, a technologia służy mu głównie do masowej anihilacji. Toteż zło ukrywa w sobie pod fasadą idei, która rozgrzesza go w imię optymistycznej wiary w rozwój społeczeństw.
Jądro ciemności to także skrywanie iluzji i epatowanie własną niewinnością. Nie miejmy złudzeń, przeszłość i historia,
mimo że chaotyczne i często niezrozumiałe, stanowią przykład
zła tkwiącego w człowieku. Nie można go skryć za żadną ideą
czy bogiem, technologią, postępem czy przekonaniem. Optymizm i wiara w przyszłość zaś to tylko kolejne sposoby zakrywania rzeczywistości. Notatki, które znalazłem przypadkowo,
choć to tylko mały wycinek z dziejów człowieka na ziemi, nie
świadczą o nim najlepiej. „Wiesz już – zdaje się mówić do czytelnika Lindqvist – wystarczająco dużo. Ja też. To nie wiedzy
nam brakuje. Brak nam odwagi, by zrozumieć to, co wiemy,
i wyciągnąć z tego wnioski”7. A kiedy już wyciągniemy wnioski z wiedzy, którą posiadamy, odkryjemy, że jądro ciemności nie przeminęło wraz z okresem kolonializmu, dziewiętnastowiecznych idealistycznych harców czy wraz z popisaniem
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II
Doktor Vigil na pierwszych stronach powieści Malcolma
Lowry’ego Pod wulkanem mówi, że choroba często nie kryje
się w ciele, lecz w tej części człowieka, którą nazywano kiedyś:
dusza. Zdanie to pada 2 listopada 1939 roku, ale główna część
powieści dzieje się dokładnie rok wcześniej. Jest Dzień Zaduszny w meksykańskim mieście Cuernavaca (skrytego pod indiańską nazwa Quauhnahauc), już po Monachium, ale jeszcze
przed wybuchem wojny. Doktor Vigil więc diagnozuje w pewnym sensie owo jądro ciemności, które w swojej nieprzenikalności prowadzi ludzi do samozagłady. Meksyk bowiem to
z jednej strony raj, ale z drugiej Lowry pisze o „ukrytym nurcie śmierci” płynącym przez to państwo. Oto mamy do czynienia z tym przedziwnym i niezrozumiałym faktem: miejsce mogące być opuszczonym Edenem zostaje zmienione w piekło.
Człowiek bowiem zaprowadził już tam swoje porządki. Toteż
Meksyk niby oddzielony jest od epicentrum zła Atlantykiem,
ale w rzeczywistości staje się kolejnym zwiastunem zbliżającej się zagłady. „Tu kumulują się – pisze słusznie Jerzy Jarniewicz – szaleństwa XX stulecia, ujawnia się obłęd totalitarnych
ideologii siejących spustoszenie w duchowym pejzażu współczesności, tak pamiętnie przez Eliota nazwanym ziemią jałową”8. Znowu więc wraca Eliot, który być może faktycznie stał
się najlepszym portrecistą ubiegłego wieku. Jego przerażającej nicości, której w żaden sposób nie można ukryć. Horror vacui bowiem, przez lata konstytuujący europejską świadomość,
ta chęć tworzenia dekoracji mających ukryć istnienie pustki,
został przez Eliota obnażony. Mianowicie pokazał on, że pustka otacza człowieka z każdej strony, ale jest również i w nim.
To właśnie owa choroba duszy, którą można przyjąć i próbować coś z nią zrobić dla własnego dobra albo pominąć, przykryć wiarą bądź ideą, przekonaniem czy iluzją – sztuczką znachora, który obiecuje wyzdrowienie w imię przymykania oczu.
Jednak nie zapominajmy słów proroka zwiastującego szaleństwa XX wieku, który mówił: „Pustynia rośnie, biada, w kim się

kryje!”9. Dziś wiemy, że jest ona naturalnym stanem człowieka. Jednak ważniejsze, aby jej nie zakrywać czym popadnie,
nie ignorować jej, ale przyjąć jako stan naturalny – być może
nabyty z wiekiem, być może odziedziczony po przodkach –
służący lepszemu poznaniu rzeczywistości. Zignorowanie ziemi jałowej nie rozwiązuje problemów, a biada temu, w kim
ona niepostrzeżenie się kryje albo kto ją kryje…
Kilka stuleci przed powstaniem Pod wulkanem u wybrzeży
Meksyku kończy swoją morską podróż grupa konkwistadorów
pod wodzę Hernána Cortésa, a kilka lat później jego kuzyn –
Francisco Pizarro – rozpoczyna podobną eskapadą na południu.
Cywilizacje Majów, Azteków i Inków przestają istnieć. Zdobywcy upokarzają wrogów i niszczą dobra ich kultury. Są też przerażeni, ponieważ – nie inaczej niż w Europie, ale bardziej krwawo – wojna dla Azteków stanowi źródło i sens życia. Dzięki niej
mogą łapać jeńców, a później zabijać ich w krwawych obrzędach, składając hołd bóstwu Huitzilopochtli. Sam Cortés trafia
do Meksyku z niespełna pięciuset mężczyznami, ale udaje mu
się przetrwać, bowiem uważany jest za bóstwo światłości, które miało mieć biały kolor skóry i przybyć ze wschodu. Quetzalcoatl, bo o nim tu mowa, walczył z bóstwem Tezcatlipoca – panem
ciemności, zła i zemsty. Ten pierwszy był na wygnaniu, a kiedy Cortés przybił do wybrzeży Meksyku, został za niego uznany. Miał więc konkwistador sprowadzić jasność i nowe życie –
bez ofiar, a więc wojen. Żądny złota Hiszpan, zrzucając kotwicę
u wybrzeży Jukatanu, miał jednak inne plany, choć prawdopodobnie sam nie spodziewał się, że przywozi Armagedon nie tylko Montezumie, ale również całym cywilizacjom Azteków i Majów. Czy podziwiając rajskie piękno Meksyku, a później patrząc
na ogrody Montezumy, w których widział kręgi piekieł, mógł
myśleć, że pięćdziesiąt lat później liczba mieszkańców tej krainy
spadnie z dwudziestu pięciu milionów do niespełna trzech? Czy
jego kuzyn, Pizarro – założyciel Limy, rzeczywisty zwycięzca inkaskiej wojny domowej o tron – błądząc po Peru z garstką ludzi,
mógł być świadom, że tak naprawdę ściga już tylko widma? Czy
w końcu sam Vasco Núñez de Balboa – pierwszy Europejczyk,
który zobaczył Pacyfik i założyciel pierwszej kolonii na kontynencie amerykańskim, o nazwie Azcla – przeczuwał, że zostanie
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umów pokojowych w maju 1945 roku. Zdamy sobie sprawę
z przerażającego faktu, iż żyjemy pod wulkanem.
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przez Pizarra aresztowany i zabity właśnie w tym mieście i że
później sam Pizarro zostanie zamordowany w Limie przez syna
swojego byłego towarzysza, którego to skazał na śmierć, a wyrok został wykonany, ponieważ żądza władzy i złota otumaniała ludzi od wieków? Kurtz nie jest pierwszym ani ostatnim człowiekiem, który kierując się ku jądru ciemności, odkrywał je także
w sobie10. Wdzierając się w górę Konga czy wyżyny Peru, biali ludzie kroczyli nie tylko ku samozagładzie, ale też ku unicestwieniu całych społeczeństw. Poznając ich historię, dziś to widzimy,
ale nadal nie potrafimy wyciągnąć z tego wniosku.
***
2 listopada 1938, Meksyk, Cuernavaca. Miasto położone na 19. równoleżniku i wysokości sześciu tysięcy stóp nad
ziemią. Przecina je barranca – głęboka rozpadlina pełna odpadów. Leży na tej samej szerokości geograficznej, co południowe krańce Hawajów oraz hinduskie miasto Juggernaut.
Zduszone pod dwoma wulkanami: Popocatepetl i Ixtaccihuatl.
Mieści się w nim 18 kościołów i 57 cantinas. W Dniu Zadusznym miesza się więc pijaństwo z bliskością śmierci, sacrum
i profanum, zbawienie i upadek. Nie jest to zresztą przypadek wyłącznie tego miasta. Na innych równoleżnikach świat
również balansuje w tym stanie niepokoju, chaosu, ogólnego alkoholowego upojenia. W mieście tysiąca trzech dzwonnic i siedmiu dworców ludzie, choć w rewolucyjnym trybie
przekształcania całych społeczeństw i wszechobecnej statystyki nie ma czasu na celebrowanie śmierci, również balansują
na skraju zagłady. Zresztą stamtąd zostaną wysłani mordercy
Trockiego. Również wszelacy szpiedzy, agenci i prowokatorzy
z Berlina mieszają w tym meksykańskim kotle. Nie może też
zabraknąć uciekinierów z hiszpańskiej wojny domowej. Świat
więc toczy się swoim torem od upadku do upadku, co raz spotyka go kara, małe narody giną, ale na nikim nie robi to wrażenia większego niż kilkudniowy kac. „Niedawno – czytam
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Conrad pisze o Rzymianach, ale czy tylko? „Byli zdobywcami, a do
tego potrzebna jest tylko tępa siła – nic, czym warto byłoby się chwalić,
jeśli się ją posiądzie, siła bowiem jest nieledwie przypadłością wynikającą ze słabości innych. Chwytali wszystko, co wpadło im w ręce, wyłącznie
dlatego, że było co brać. Dopuszczali się zwykłych rozbójniczych wymuszeń,
popełniali morderstwa z premedytacją na wielką skalę, rzucając się w to
całkiem na oślep – jak przystoi tym, którzy mocują się z ciemnością”. J. Conrad, op. cit., s. 10–11.
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w Pod wulkanem – mówiło się o biednej, małej, bezbronnej Abisynii. Przedtem o biednej, małej bezbronnej Flandrii.
Żeby nie wspominać już o biednym, małym bezbronnym Kongo Belgijskim. A jutro będzie to biedna, mała, bezbronna Łotwa. Albo Finlandia. Albo Tramtrataria. Albo nawet Rosja. Studiuj historię. Cofnij się o tysiąc lat. Jaki sens wtrącać się do jej
nędznego, głupiego biegu? […] Cywilizacje, kraje, imperia,
wielkie hordy giną z powierzchni ziemi bez żadnej przyczyny
– a wraz z nimi ich dusza i sens istnienia”11.
Meksyk w 1938 roku oddaje charakter całego świata zewnętrznego, ale również odzwierciedla wszystko to, co w człowieku niewidzialne i nieokreślone12. Jest miejscem, w którym
wszystkie wariactwa dziejące się w innych krajach na ziemi wydarzają się również w mniejszym lub większym stopniu. Oddaje też naturę człowieka, jego wielkość, zdolność do poświęceń, ale też podłość i zło, które niemal zawsze bierze górę nad
dobrem. W powieści Lowry’ego toczy się nieustanna walka pomiędzy tymi siłami w świecie, który zmierza ku samozagładzie.
Inferno i Eden są jakby na wyciągnięcie ręki, jednak trudno pozbyć się wrażenia, że gdziekolwiek pojawi się człowiek, rozpoczyna się ziemia jałowa. Niczym w teoriach gnostycznych ludzie
skrywają w sobie iskrę dobra, jednak świat zmienia się w padół
cierpienia. Zaklęty krąg narodzin i śmierci to nic więcej jak obietnica powiększania ogromu zła wśród demoniczno-rajskiego krajobrazu Meksyku i innych miejsc na świecie. A może, jak czytamy
w powieści Lowry’ego, Adam wcale nie został wygnany z raju. To
Bóg opuścił to miejsce, pozostawiając praojca z własną samotnością i wspomnieniem winy. Raj pozostawiony człowiekowi
bez swojego stworzyciela, być może bez pierwszej zasady, więc
również i innych, zmienił się w piekło. To jest najgorsza kara. Słabość człowieka do popełniania zbrodni, mimo świadomości konsekwencji, zmienia każdy rajski ogród w piekło13.
III
W wyniku nacjonalizacji przemysłu naftowego Meksyk zrywa stosunki z Wielką Brytanią, a brytyjski konsul – Goeffrey
Firmin, główny bohater powieści – staje się konsulem bez
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własnej placówki dyplomatycznej. Można powiedzieć wprost:
jego obecność w Cuernavaca jest może nie tyle niepożądana, ile kompletnie zbędna. Staje się on człowiekiem bez celu
i oparcia, ofiarą chaotycznej polityki i historii, osieroconym,
wydziedziczonym pijakiem w świecie bez wartości i sensu.
W świecie, który jest perfectamente borrachio, kompletnie narąbany. Konsul też jest nieustannie pijany, albowiem cywilizacja również jest w stanie permanentnej nietrzeźwości i gdyby
miała któregoś dnia wytrzeźwieć na dwa dni, trzeciego dnia
umarłaby z wyrzutów sumienia14. Już samo to stwierdzenie
pozwala nam myśleć, iż Firmin jest człowiekiem świadomym.
Mimo okropnego pijaństwa, widzi ukrytą naturę człowieka.
Próbuje też rozszyfrować tajemnicę rzeczywistości. Zmierza
jednak do samozagłady, ponieważ nie zawsze udaje mu się
odczytać właściwie znaki, które napotyka w tej swojej piekielnej eskapadzie. Nie wyciąga też wniosków z przeszłości. Staje
się ofiarą złych decyzji, które wpływają na siebie przyczynowo-skutkowo, wciągając go coraz bardziej do głębi rozpadliny. Nie umie albo nie chce się uratować, ponieważ jakkolwiek
głęboko zszedłby w poznaniu natury ludzkiej, nadal sam pozostanie człowiekiem. Przykładem tego może być ogród za willą
konsula, który to, kiedy opuszcza go żona, zmienia się nie do
poznania. W momencie, gdy jeszcze istniała siła mogąca powstrzymać jego alkoholowe, demoniczne popędy, miejsce to
mogło przypominać raj. Jednak kiedy Firmin pozostał sam,
ze swoją winą i słabością, zmienił kwitnący ogród w infernalną scenerię.
Wydaje się, że konsul, opróżniając kolejne butelki, nabył
pewną tajemną wiedzę na temat człowieka i rzeczywistości
go otaczającej. O sobie myśli „jako o wielkim podróżniku, który odkrył niezwykły kraj, skąd nigdy nie wróci, żeby podzielić się ze światem swoją wiedzą; ale nazwa tego kraju brzmi:
piekło”15. To prawda, piekło raz odkryte pozostaje w człowieku na zawsze. Jest niczym podróżnik po dantejskich kręgach,
ale bez przewodnika. Pozostaje rzucony w otchłań, w której
nie znajduje nic trwałego ani żadnego punktu oparcia. Widzi
też, że wszelakie wartości nijak mają się do świata. Alkohol
pomaga więc rozjaśnić scenerię, ale prowadzi też coraz głębiej
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w celu dalszego poznania. Na nic zdają się modlitwy do świętego Tadeusza Judy, patrona spraw trudnych i beznadziejnych,
czy Najświętszej Panienki, patronki tych, którzy nikogo nie
mają, i marynarzy na morzu. Konsul jest argonautą na burzliwym oceanie, bez kompasu i załogi. Opuszczony może za pomocą znaków, kolejnych kieliszków mezcalu czy modlitw
szukać ucieczki. Ta jednak nie nadejdzie. Świat zmierza ku kolejnemu Upadkowi, a wraz z nim również i konsul. Nikt nie
wyciąga wniosków z przeszłości, nikt nie patrzy w przyszłość,
nikt poza Firminem nie próbuje odczytać tajemniczych symboli. „Jakże wszyscy świetnie się bawią, jak wszyscy są szczęśliwi, wszyscy bez wyjątku! Jak wesoło Meksyk zbywa śmiechem
swoją tragiczną historię, przeszłość, ukryty nurt śmierci!”16. Co
z tego, że on to widzi, skoro sam specjalnie obiera drogę ku zagładzie.
***
2 listopada, 1938 roku, Cuernavaca, no sepuede vivir sin
amar, nie można żyć bez miłości. Do konsula wraca żona. Godziny poranne podczas Dnia Zadusznego. Śmierć miesza się
z radością, przyszłość z przeszłością, tęsknota z poczuciem
bliskości. Nie wszystko więc stracone, jest szansa na zbawienie i nowe życie. Konsul ma na to 12 godzin, od wschodu do
zachodu słońca17. Następnie przyjdzie bóstwo nocy i zemsty,
które domaga się ofiary. Teraz jednak wszystko jest możliwe, tylko w labiryncie znaków, tym dantejskim piekle, ale już
z przewodnikiem, wraz z żoną – Yvonne – należy podejmować właściwe wybory. Jednak w świecie rozedrganym, delirycznym, bez fundamentu, nie jest to łatwe zadanie. Inna
sprawa, że człowiek niemający wpływu na działanie świata
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nie ma również wpływu na siebie. Lowry jakbym pokazywał
przerażające działanie przeznaczenia, które zawsze zmusza
nas do podpisania własnego Monachium18. Jakiekolwiek wysiłki wydają się daremne, działają tu bowiem moce silniejsze
od nas. Nie można żyć bez miłości, ale z drugiej strony – wszelakie próby nawiązania więzi z drugim człowiekiem wydają się
daremne. Wyczuwa się w tym zachowaniu pewien rys egocentryzmu dwudziestowiecznego, tak przecież dobrze zarysowanego przez egzystencjalistów. Miłość niezdolna do wyrzeczeń,
gra egoizmów i próby zniewolenia drugiego, w końcu miłość
zdradliwa – i Yvonne, i konsul dopuszczają się zdrady – nie
może połączyć prawdziwie dwójki ludzi. Oznacza to, że człowiek nie jest zdolny do porozumienia z drugim, jakakolwiek
próba życia razem skazana jest na porażkę. Nasza natura bowiem okazuje się siłą niszczycielską, która chce jedynie posiadać i panować, zdobywać i podbijać. Jest to też problem porozumienia się z drugim, kiedy znaki każdy może odczytywać po
swojemu i iść we własnym zgubnym kierunku. „Konsul, bezdomny – pisze Jarniewicz – wygnaniec z Edenu, jest wygnańcem także ze świata jasnych sensów i jednoznacznych znaczeń.
Eden, w którym słowo odpowiadało rzeczy, a rzecz słowu, jest
dla niego zamknięty”19. W tym świecie słowa i znaki okazują
się zdeformowane, niepewne, wymagające ciągłych rozszyfrowań, nie prowadzą w jednym kierunku, lecz są przeszkodą w porozumieniu się z drugim. W alkoholu konsul znajduje
pewną odtrutkę na ten stan rzeczy. Jednak alkohol człowieka
nie wyrywa z tego świata, nie dodaje mu skrzydeł, nie prowadzi do królestwa archetypów. Pozostawia go samego.
Oczywiście w tej powieści nie chodzi o picie, picie wcale nie
jest najważniejsze. To raczej przypowieść o indywidualnym
i zbiorowym doświadczeniu upadku. Pod wulkanem pokazuje
nam ludzi szamocących się w świecie, któremu nadają fałszywe znaczenia, a który to zmierza ku zagładzie. To alegoria życia wiecznie skażonego złem, które nie daje nadziei na lepsze
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czasy. Pijany konsul po prostu symbolizuje pijaną ludzkość
w samym środku jądra ciemności. Zbiorowa samozagłada –
Auschwitz, Gułag, Hiroszima – oraz zbiorowe pijaństwo całych narodów za rok staną się losem świata. Konsul obojętnie
będzie przypatrywał się śmierci Indianina, ponieważ jakakolwiek interwencja, pokaz dobra i współczucia, stanie się niebezpieczna. Będzie też rozpamiętywał wyimaginowaną winę
(choć co jest prawdą, a co nie, już przestało być ważne) Niemców spalonych w kotłowni statku SS Samarytanin, którego to
był kapitanem. Następnie popadnie w nałóg i sam doprowadzi
do śmierci nie tylko swojej, ale również Yvonne, która zostanie
stratowana przez konia spłoszonego przez konsula podczas pijackiej kłótni w kantynie. Firmin zaś zostanie zastrzelony przez
faszystę z Union Militar. Jego ciało zostanie zepchnięte do barranca, a za nim wrzucą tam zdechłego psa. Konsul, podobnie
jak inna ofiara beznamiętnego świata, który nie zważa na pojedyncze jednostki czy narody, czyli Józek K., w chwili własnej
śmierci mógłby stwierdzić: „«Jak pies!» – powiedział do siebie:
było tak, jakby jego wstyd miał go przeżyć”20.
Konsul polega podczas próby zbawienia siebie i swojego
małżeństwa. Odrzuca wszystkie propozycje pomocy i zmierza
ku własnemu zniszczeniu. Istniejące w nim jądro ciemności
daje o sobie znać. Podobnie świat zmierza ku totalnemu zniszczeniu, z czego dopiero ocknie się w latach następnych, kiedy
będzie już za późno. Ludzie będą zabijani masowo, jak zwierzęta, którymi nie warto zawracać sobie głowy. Ich losy zostały przesądzone gdzieś wyżej, bez ich wiedzy. Raj oddany człowiekowi we władanie zmienił się w piekło. Fauna i flora atolu
Bikini najdobitniej tego doświadczyły. Poczucie winy spowodowane tym widokiem to największa kara dla ludzkości.
IV
Powiedzmy sobie wprost: „Wulkan to nie tylko ogromny
Popocatepetl, to także grozy wojny, to ukryte w ludzkiej duszy ciemne siły zła, zniszczenia, samozagłady, to groza zbiorowej nienawiści. Życie «pod wulkanem» cechuje niepewność
jutra, ciążąca zmora możliwego w każdej chwili kataklizmu,
pragnienie ucieczki poza krąg zagrożenia, a jednocześnie
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świadomość niemocy i daremności ucieczek, skoro źródło zagrożenia tkwi w nas samych, skoro nieznana jest godzina zagłady, przeznaczonej każdemu jako śmierć”21. Nie wyciągamy
wniosków z przeszłości, nie uczymy się historii (ideologizujemy ją, nadajemy jej sensy, tłumaczymy, aby winy stały się zasługami, zbrodnie i masowe mordy koniecznościami dziejowymi). Boimy się bowiem spojrzeć właśnie w jądro ciemności,
które każdy z nas nosi w sobie i które również nosili nasi przodkowie. Odkrylibyśmy wtedy potworność przeszłości i prawdopodobnie przyszłości, zdarlibyśmy zasłonę z tej pustki, która
wyziera na nas z każdego miejsca dekoracji. Zmusiłoby to człowieka do skonfrontowania się z własną naturą i losem, który
nie jest przesądzony, ale wydaje się bez właściwego odczytania szyfrów niezbyt wesoły. Fakt, że coś wydarzyło się raz, nie
znaczy, iż się nie powtórzy. „Hitler – słusznie zauważa Rüdiger
Safranski – wyważył jakieś drzwi i przekroczył jakiś próg. Nastąpiło coś nieodwracalnego, obraz człowieka jest już odmieniony. Dlatego Auschwitz jest przeszłością, która nie przemija
– jakimś «mene tekel feres» dla nie znającej hamulców nowoczesności”22. Przeżyliśmy zbrodnie kolonializmu, autodestrukcje setek wojen toczonych jedna po drugiej, których zwieńczeniem były obozy zagłady czy samo istnienie bomby atomowej,
dlaczego więc nie mielibyśmy kroczyć dalej ku zgubie? Zawsze
znajdzie się ktoś, kto przekroczy następną granicę.
Konsul w pewnym momencie stwierdzi, że wulkany w groźnym blasku zachodu były przerażające, a samo Cuernavaca jest
jak czas – gdziekolwiek człowiek się odwróci, widzi otchłań, zaś
cały świat znajduje się w polu widzenia policyjnych lornetek.
Nie można nigdzie uciec przed własnym losem, który zmiażdży
wszystko i wszystkich. Nie ukryje się przed nim żaden człowiek
czy naród. Naokoło bowiem znajduje się barranca, która wydaje się nie do przekroczenia. Żyjemy więc pod wulkanami, które w każdej chwili mogą wybuchnąć, ale staramy się ignorować ten fakt. Jest Dzień Zaduszny 2 listopada 1938, więc pijemy
i bawimy się, idziemy przed siebie od jednej kantyny do drugiej.
Na tym właśnie opiera się ten pijacki pęd ku samozagładzie. Po
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prostu nam się podoba i uwielbiamy się upijać, wyzbywać świadomości, próbować jak najprędzej zakryć czymś tę pustkę w nas.
Słusznie pisze Terry Eagelton: „Rozważmy na przykład alkoholika w udręce pijackiego ciągu. Nie dlatego tak trudno mu odstawić butelkę, że lubi smak trunku. Ten smak jest mu prawdopodobnie obojętny. Chodzi raczej o to, że alkohol wypełnia jakąś
ranę lub pęknięcie w jego wnętrzu. Zalewając tę nieznośną rysę,
działa niczym fetysz, jakim Desdemona była dla Otella. Butelkę
wszakże trudno odstawić także dlatego, że alkoholik przywykł
do autodestrukcji. To zaś z kolei dlatego, że stanowi ona potężne źródło przyjemności. Alkoholik pije więc nadal, chociaż ma
stargane nerwy i czuje się, jakby umierał. Przyjemność jest nieodłączna od autoprzemocy. Popędu śmierci nie zadowala oglądanie, jak rozdzieramy się na strzępy. Zuchwale każe nam się
radować tym procesem. Chce, żebyśmy byli samobójcami, ale
perwersyjnymi”23.
Może jest więc jeszcze inaczej niż w Firminowskim apokryfie. To nie Bóg zostawił człowieka samego w raju, lecz człowiek
Boga z raju wygnał, ponieważ nie umiał w nim żyć, więc jak
najszybciej zmienił go w piekło. Wiemy, że zrobiliśmy źle, odczuwamy winę i pustkę z tą stratą związaną, ale z drugiej strony nie potrafimy inaczej. Jądro ciemności jest w nas niczym
jakaś skaza, której nie sposób się wyrzec. Mimo więc świadomości przeszłości, nie zmieniamy raz obranego kierunku. Nie
wiedzy właśnie nam brakuje, ale wyciągania z niej wniosków.
Jednak oszukujemy się postępem technologicznym, cywilizacją, wolnym rynkiem, komunizmem, demokracją, przyszłością, wiarą, wszelakimi ideami, powtarzając te same błędy. Toteż sami sobie wymierzamy karę, ale z pijacką radością.
Abstract
Dawid Szkoła, November is the cruelest month
The dissertation takes up the motive of punishment present in the novel Under the Volcano by Malcolm Lowry. This
British novelist shows that a life under a volcano is filled with
uncertainty about tomorrow, the tragedy of existence destined to death. A volcano is not only a terrifying mountain but
also a metaphor of evil hidden in a human soul, the strive for
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self-destruction, devastating force of hatred hidden under believes or ideals. Humanity prefers to hide the evil we all bear
inside. Because of it, we enter new wars, and invent new machines of mass destruction. In a drunken pursuit, just like the
main character of the book, we are heading towards death despite the warning signs. We don’t draw conclusions from the
past, we don’t confront our nature because we want to hide
the heart of darkness that we carry within us. Like the main
character, we are sometimes punished for hiding the truth.
We lose everything and with a wild smile we walk towards

death, not as a natural end but a premature incidental fall.
A life by a volcano symbolizes also life in the 20th century totalitarian madness, in the epoch of Auschwitz, Gulag, Hiroshima, people’s inventions that under the cover of progress
and conception bring troubles onto them. In that way, people
bring on themselves another punishments. We all celebrate
the suicidal strive towards death. In my article, I show that
we get drunk with striving more and more. Not learning from
the past, we behave like a drunkard with no boundaries which
once trespassed bring the final punishment – being lost.

DZIENNIKARSTWO

„DLACZEGO TO, CO NIENORMALNE, STAJE SIĘ NORMĄ”
Z Marcinem Kąckim, reportażystą i dziennikarzem śledczym, rozmawia Beata Szady

> Gdyby miał Pan dać jedną radę – jak pisać?
się samo, ale pisanie po 16 godzin dziennie to dla organizmu
> Temat musi u mnie leżakować, w głowie. Czy to książka, czy trudna przeprawa.
reportaż – musi dojść. Jeśli głowa sobie poradzi – z konstruk- > Skoro pisanie jest poukładane i stosunkowo proste,
cją, spójnością, klarownością, reszta jest technicznym procesem. Pomaga mi rysowanie. Biorę kartki, kreślę tabelki, grafy,
wątki i łączę strzałkami. Robiłem to przy Maestro, przy Lepperiadzie. Rysuję, wieszam na ścianie. Jeden wątek, drugi, trzeci,
trzydziesty. Potem widzę, że jest tego 100, 150 i trzeba z czegoś zrezygnować, bo klarowność umyka, zaciera się przekaz.
Budowa książki to architektura. Konstrukcja nośna – główny
bohater, temat, a potem wystrój wnętrz. Czytelnik nie może
się gubić w korytarzach tej budowli. Wiele pytań pojawia się
i powinno znaleźć architektoniczną odpowiedź – co ma być
na początku, co główną osią, co wątkami pobocznymi – nim
ręce opadną na klawiaturę.
> A kiedy głowa już sobie z tekstem poradzi?
> Wtedy mówi: Ej ręce, do roboty! Wtedy pisanie to przyjemność.
> Tak Pan usiadł do Maestro?
> Spisałem książkę na kilkudziesięciu arkuszach A4. To były tabele z bohaterami, połączone strzałkami, pełne znaków zapytania albo wykrzykników. Posklejałem to taśmą, powiesiłem
na ścianie, a w zasadzie na wielkiej szafie. Lepperiadę, która
powstawała przez 3 lata, pisałem nocami w kuchni mojego
małego mieszkania, gdy dzieci i żona szły spać. Ale ostatni raz.
Więcej tak książki pisał nie będę. To druzgocące dla życia, rodziny, a książka się wlecze, łeb opada na klawiaturę. Przy Maestro wynająłem pokój. Przestronny, w kamienicy, do sufitu
3,5 metra. Na środku tylko stolik i krzesło. Spędziłem tam kilka
tygodni, od rana do nocy. Gdy wstaje się z krzesła o północy,
to trzeba sobie przypomnieć umiejętność chodzenia, a pisanie
sprowadza się do bólu kręgosłupa i tyłka. Z głowy uszło, pisze

to co w tej pracy jest najmniej okiełznane?
> Zbieranie materiałów. Nigdy nie wiadomo, jak to się skończy, gdzie będzie meta, do czego dojdę.
> Zaskoczyły Pana materiały zebrane przy Maestro?
> Stopniowo ujawniała się maszyneria relacji, zależności,
wzajemnego działania. Chór, współzawodnictwo, dzieciaki,
maestro, sztuka, miłość, namiętność, muzyka. Wielki mechanizm relacji międzyludzkich. Potrzebowałem dziesięciu lat,
by zrozumieć, jak bardzo skomplikowany i nieoczywisty jest
świat, który stworzył Krolopp – dyrygent chóru „Polskie Słowiki”. Autorytet, nauczyciel, birbant.
> To Pan go ujarzmił.
> W 2003 roku, gdy „Gazeta Poznańska”, w której wówczas
pracowałem, opublikowała reportaż Wszyscy wiedzieli, wszyscy milczeli. Dowodziłem w nim, że Krolopp, szanowana postać
w Poznaniu, molestuje niepełnoletnich chórzystów. To był początek jego końca.
> Ale z książki wiemy, że opublikowanie tego tekstu
wcale nie było takie proste.
> Byłem młodym dziennikarzem. Miałem 27 lat, trafiłem
na historię, która, jak zauważyłem podczas pracy nad książką, przerastała mnie wtedy. Bo sprawa dotyczyła w ułamku
spraw molestowania, a bardziej lokalnej koterii, współzależności, mentalnej korupcji, uwikłania. Nie wszystko byłem wtedy, przed laty, w stanie zrozumieć.
> Jak Pan się czuł, gdy redaktor naczelny „Gazety Poznańskiej” wahał się, czy publikować ten tekst?
> Bunt, szamotanina, awantury. Chodziłem do niego, pytałem: Kiedy? Ale, do cholery, dlaczego? Wahał się, a przecież
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miałem dobrze udokumentowany tekst. Jego także to chyba przerastało. Z logicznego wywodu wytrącał nas M., jeden
z bohaterów tekstu.
> Od M. wszystko się zaczęło.
> Zadzwonił do redakcji, gdy zatrzymano dwóch bibliotekarzy
chóru Kroloppa, postawiono zarzut molestowania. To M. wykrzyczał przez telefon, że pedofilia w chórze zaczęła się od Kroloppa, a nie bibliotekarzy. Że był molestowany przez dyrygenta. Tylko że M. oddał Kroloppowi swojego syna. Zanoszę więc
tekst Wszyscy wiedzieli, wszyscy milczeli do redakcji, a naczelny
mówi: „Zaraz, zaraz, czekaj… Ten, który oskarża, oddał swojego syna do chóru? To nienormalne, chore! Czyś ty zwariował?
Przecież nie możemy tego puścić! Zrobimy z siebie idiotów!”
Nie wiedzieliśmy wtedy, że to właśnie było normalne. Że tak
pracowała machina Kroloppa.
> A po latach pisze Pan książkę.
> By zrozumieć, dlaczego to, co wydaje nam się nienormalne, staje się normą. Jaki proces zachodzi, kto nim steruje.
Przełomowym momentem jest Facebook. To był chyba 2009
rok. Ktoś podesłał link z profilem Kroloppa. Wyglądał tam jak
uznany artysta, który dzieli się dorobkiem z fanami łaknącymi każdej informacji na temat wielkiego mistrza. Wśród jego
znajomych, a było ich ponad stu, zobaczyłem także jego ofiary.
Co tam się wydarzyło? Dlaczego te chłopaki są jego znajomymi na Facebooku? Czy to fenomen portali społecznościowych?
A może ta sprawa jest nieoczywista? To były pytania rozpędzające, które siedziały we mnie przez lata, a na Facebooku znalazły paliwo, by szukać odpowiedzi.
> Dlaczego ofiary dodawały go do znajomych?
> W książce jeden z chłopaków odpowiada – przecież to jest
tylko Facebook.
> Ta odpowiedź Panu wystarczyła?
> Oczywiście, że nie. Facebook to nie tylko element wirtualnego życia, ale przedłużenie prawdziwego. Facebook nie jest
już „tylko”, ale „aż”. Skoro na fejsie Krolopp jest znajomym, to
znaczy, że zostawił w chłopakach ślad, który musiał być silną relacją, jak się okazało, zbudowaną na współuczestnictwie w okrutnym mechanizmie, poczuciu winy, które przez
lata spajało milczenie. Facebook stał się przyczynkiem, ale nie
wiedziałem, że wyjdzie z tego książka. Mógł to być reportaż.
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Stopniowo odkrywałem, że ta sprawa jest zbyt gęsta, wielowątkowa, szara, że reportaż tego nie dźwignie. Najpierw biorę
akta sprawy Kroloppa, 12 tomów. Czytam historie dzieciaków,
matek. Ale wszystko tam niedopowiedziane, niedopytane. Po
ich lekturze wiedziałem, że to będzie książka.
> Zaczyna Pan rozmawiać.
> Mając głowę nabitą pytaniami. To trwało jakieś trzy lata.
Z ofiarami rozmawiałem długo, godzinami, do nocy. Dla wielu było to pierwsze otwarcie w życiu. Czasami mówiłem: „Proszę mówić, nie będę o nic pytał”. I mówili. Znaleźli kogoś, kto
wysłucha, z kim w końcu to przegadają. Byli tacy, którzy unikali ze mną kontaktu, z różnych powodów. Dzwonię do dyrektora
Filharmonii Poznańskiej, byłego śpiewaka chóru z okresu PRL,
później wicenaczelnego „Głosu Wielkopolskiego”. Miałem jedno
pytanie: Czy wiedział, czy mógł coś zrobić, co stało na przeszkodzie? Dzwoniłem kilka razy. Sekretarka, że zajęty, że później, od
niego słyszę to samo. Po jednym, dwóch telefonach można powiedzieć: No dobrze, zajęty, ale po trzech, czterech ta „zajętość”
staje się metaforą niedostępności. Nigdy się z nim nie spotkałem. Choć Maestro opowiada o wieloletnim uwikłaniu na każdym szczeblu społecznym, wstydliwym przemilczeniu, to nie
miałem jednak problemu, by znaleźć wiele źródeł informacji.
Paradoksalnie wszyscy mówili: Wiedziałem, słyszałem.
> To zastanawiające, bo wcześniej nikt nie chce mówić.
Sam podtytuł książki brzmi Historia milczenia.
> Może to czas… Rozmawiałem z Janem Stryjskim, dyrektorem Wydziału Kultury w Urzędzie Wojewódzkim z czasów
PRL-u. Był zażenowany, skrępowany. Zdałem sobie sprawę, że
gdybym 10 lat wcześniej podchodził z pytaniami do notabli,
unikaliby mnie, bo temat był zbyt gorący, a oni świeżo uwikłani w milczenie.
> Czas okazał się sprzymierzeńcem?
> Także dla mnie. Dziesięć lat temu nie miałem takiego przygotowania intelektualnego, emocjonalnego, może też duchowego, by z tym tematem się zmagać.
> Mówi Pan: Trzeba to poukładać w głowie. A nie uważa Pan też, że nie warto się spieszyć? Obydwie Pana
książki powstawały latami.
> To luksus, gdy nie trzeba się spieszyć. Lepperiadę pisałem bez
umowy wydawniczej, napędzała mnie potrzeba sklamrowania

tej historii, która przydarzyła się chwilę wcześniej. Wszystko
było w niej dość oczywiste. Impuls dali studenci. Podczas wykładów, warsztatów, pytali: A kto to jest Lepper? Napisałem to
dla nich, by nie powtarzali tej groteskowej historii.
Maestro to reportaż osobisty. Choć dla Kroloppa był to koniec, to dla mnie początek, bo mnóstwo pytań pozostało. To
drażni, ale daje wysokooktanowe paliwo, by szukać.
Pyta pani o czas, który należy przeznaczyć na dziennikarskie dzieło. Ta praca opiera się na czasie, bo wyznacza on ramy,
w których trzeba się zmieścić, by dzieło zachowało aktualność.
Ale dzisiaj żyjemy w świecie paradoksów dziennikarskich. Kiedyś wyznacznikiem był koniec dnia. W nocy był deadline, ruszały maszyny drukarskie. Jak ruszały, to koniec, świat zastygał
na szpaltach. Dziś jest Internet, ograniczenia deadline’u zniknęły, ale paradoksalnie proces tworzenia przyspieszył, bo każdy chce być pierwszy. I jeszcze ta „tyrania chwili”, która trwa
ledwie sekundę, bo kolejna ma już innego newsowego pana.
Mimo że dzisiaj czas jest nieograniczony, powierzchnia do publikowania również – można wrzucać terabajty tekstu – to
wszyscy pędzą. Wszystko, co jest zniuansowane, szare, przydługie, nie nadaje się do Internetu.
Żyjemy w bluszczu informacyjnym, nie radzimy sobie
z nadmiarem informacji. Książka, reportaż porządkują tę wiedzę. Kiedyś objaśniały świat, dzisiaj chyba porządkują. Dobrze,
by przy tym książka dawała po mordzie, nie pozostawiała czytelnika obojętnym, ale nie w warstwie chwilowej sensacji, lecz
długotrwałej refleksji. Żeby człowiek się zastanowił, powiedział sobie: Cholera, to wszystko nie jest tak proste, jak w tytule internetowym, tabloidzie.
> Jest Pan dziennikarzem śledczym…
> Tak mówią…
> Nie jest Pan dziennikarzem śledczym?
> Nie w tym rzecz. Mam nawet chyba w umowie zapisane
dziennikarstwo śledcze, jednak zawsze zastanawiało mnie,
po co przy dziennikarstwie stawiać przymiotniki? Albo jest
się dziennikarzem, albo się udaje. Poza tym dziennikarstwo
śledcze zostało dzisiaj upchane w telewizji, Internecie, w postaci nieistotnych dla życia ciekawostek, soft newsów, które niczego w nas nie budzą, nie każą się buntować, protestować. Tam używa się wielkich słów. „Przerażające, niezwykłe,

ujawniliśmy, opisaliśmy, dzięki nam”. Nie należy używać wielkich słów do małych spraw, bo wtedy wielkie słowa stają się
małe. Mocna, silnie przeżywana historia nie wymaga podbijania. Słaba, banalna zawłaszcza wielkie słowa, by lepiej się
sprzedać. Jeśli dziennikarz wytrwale popracuje, znajdzie materiał, który nie wymaga mocnych słów. Życie niesie ze sobą
tyle emocji, niezwykłych scenariuszy, że nie trzeba mu ozdobień. Czytając, oglądając wiele ciekawych reportaży, zauważam, że dziennikarze wieszają często plastikowe bombki
na choinkę przyozdobioną już przez życie granatami.
> Czy dziennikarstwo śledcze jest trochę jak sędziowanie?
> Gdy piszę, nie zastanawiam się, czy będę sędzią, prokuratorem, policjantem, czy filozofem. Chcę po prostu ludziom pokazać taki świat, jaki zobaczyłem.
> Bo sędziowanie ściśle związane jest z oceną, a mówi
się, że reportaż nie ocenia.
> Gdy wchodzę w pewien świat, a wracam z setkami rozmów,
wspomnień, refleksji, to najważniejsze, by oddać to w skali
1:1. To, co widzę, słyszę, a jeśli zawodzą zmysły, to, co czuję.
> Ocenia Pan w Maestro?
> Nie ma na to miejsca. Tam tylu bohaterów, że największym
problemem było utkanie tego w spójną historię. Próbowałem
misternie połączyć różne wątki, zapleść. Maestro to także konstrukcja monologów. Jestem tylko przewodnikiem po wspomnieniach bohaterów. Pytanie: czy suma ich wspomnień jest
oceną? Zapewne. Jedni wbijają w ziemię głównego bohatera,
inni dodają mu człowieczeństwa. Reportaż budują ludzie, bohaterowie, to jest ich głos. Moja rola to dobór, redakcja, konstrukcja, by zachować ich świat.
> Czyli w Maestro nie jest Pan sędzią?
> Przestępstwo się dokonało, jak i kara, Krolopp został skazany. Inna rzecz: jaką odpowiedzialność ponoszą inni bohaterowie, moralnie uwikłani? Rozmawiając ze mną, często sami się
osądzali, jak niektóre matki chórzystów, pytając dramatycznie:
Co przeoczyłem, no niech mi pan powie. Krolopp stosował mechanizmy i budował konstrukcje nieprawdopodobnie skomplikowane, ale i uniwersalne, które dzieją się nadal wokół
nas, bo oparte są na moralnej sile autorytetu, milczeniu, które jest spoiwem tej konstrukcji. Moją rolą nie było osądzać, ale
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to pokazać. Lubię reportaże, które opisują ocean życia w łyżce
wody, które budują na detalach, kropla po kropli. W Maestro
mamy Poznań, jego społeczność, ale to dzieje się wszędzie,
w sposób uniwersalny.
> Pana tekst Wszyscy wiedzieli, wszyscy milczeli był początkiem końca Kroloppa. Został osądzony, skazany za pedofilię na kilka lat więzienia. Poniósł karę, choć nigdy nie przyznał się do winy. Czy to była z jego strony gra?
> Krolopp był elementem świata, który sobie zbudował i który
stracił. Skonstruował machinę współzależności, którą manipulował. Nie wiem, na ile to wynikało z jego kompleksów, narcyzmu, ale sądzę, że w dużym stopniu przeglądał się w cudzych
oczach, by widzieć w nich swoją wielkość. Gdy większość tych
oczu się zamknęło, odwróciło od niego, on tę wielkość utracił.
Świat go odrzucił. Pedofilia jest jednym z najbardziej odrażających przestępstw. Wiedział, że przyznanie się do winy to utrata
reszty tego, co mu zostało, że zamkną się oczy ostatnich wyznawców. Więc grał.
> Zaskoczyła Pana jego zgoda na spotkanie, gdy pisał
Pan książkę?
> Zadziałał wbrew oczekiwaniom moim, ale być może także swoim, bo to nie był jednowymiarowy człowiek. Może sam był zdumiony, że do niego zadzwoniłem? A może po prostu się bawił…
> Panem?
> Może to były dla niego igraszki z diabłem. Wiedział, że jest
na krawędzi życia. Myślę, że w dużym stopniu zgodził się
na rozmowę, bo przychodził do niego ktoś ze świata, który go
odrzucił. Chciał z tym światem znów obcować.
> Czy i w tym przypadku zbawienny okazał się czas?
> Nie sądzę, choć czas zawsze wygładza zmarszczki pamięci. Krolopp nie mógł mi wybaczyć, bo spowodowałem jego
koniec. Przejechała po nim lokomotywa medialna ciągnąca
za sobą oburzenie społeczne, a ja – jak sądził – byłem maszynistą tego pociągu. Dlatego, gdy zadzwoniłem do niego, byłem przekonany, że nie zgodzi się na rozmowę. A on milknie
na długie sekundy, a potem mówi: ok.
> Kiedy widział go Pan ostatni raz, nim rozpoczął pracę
nad książką?
> W 2003 r. w bibliotece jego domu, gdy zatrzymano jego
bibliotekarzy. Poszedłem powiedzieć mu, że wiem, iż to od
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niego zaczyna się ta historia. Zaprzeczył, tekst poszedł. To było
nasze ostatnie spotkanie, zanim go zamknięto. Potem napisałem do aresztu, z prośbą o widzenie, ale nie odpowiedział.
Później znalazłem wzmiankę w korespondencji z ciotką, gdzie
Krolopp pisze do niej: „Kącki prosił o spotkanie, no ale wiadomo…”
> Wtedy nie chciał się spotkać, dopiero po latach.
> Moja prośba o widzenie była bardzo krótko po zatrzymaniu.
Pewnie był jeszcze w gniewie.
> Jak Pana traktował?
> Z rozmów z wieloma ludźmi wiedziałem, że to inteligentny,
elegancki esteta. Tak go też pamiętałem z ostatniego spotkania. Ta elegancja, biblioteka, zapach papieru nutowego. A gdy
przychodzę pierwszy raz po jego wyjściu na wolność, drzwi
otwiera mi facet ze zmierzwionymi włosami, w niebieskim
dresie. Taki smerf. To pierwszy sygnał, że mnie nie poważał,
że przyjmuje w dresie celowo, bo na nic więcej nie zasługuję. A potem, po wielu spotkaniach, rozmawia ze mną jak stary znajomy: A niech pan odsłoni okno, panie Marcinie, A może
herbatki?, Dlaczego pan nie pije wody, panie Marcinie, myśli
pan, że zatrułem? Przekomarzanie się, śmiechy. Taki pokerek
starych znajomych.
> Co Pan chciał osiągnąć?
> Dowiedzieć się, z czego jest zbudowany. Na ile to się udało, niech ocenią czytelnicy. Krolopp w dużej mierze zrobił mi
tę książkę, cofając się do dawnych lat swojego życia, wyjmując
z szuflady dokumenty, zdjęcia, opowiadając o ciotce zakonnicy, o swoich kochankach, kobietach.
> I tego nie rozumiem. Nie potrafię rozpracować Kroloppa.
> Pamiętam, że gdy tak sobie rozmawialiśmy, powiedziałem:
Ta książka powstanie, czy pan chce, czy nie. Będzie pan w niej
albo demonem zła i pedofilem, w obrazie biało-czarnym, albo
coś dołoży, pomoże mi pokazać półcienie, bo świat przecież
nie jest czarno-biały. Musiało być coś w życiu, co pana zbudowało. Może przeskoczył swój gniew, może się bawił, nie wiem.
Ale spodziewał się, jak książka będzie wyglądać. Wiedział, że
stoję w windzie jego misternej konstrukcji i jeżdżę od parteru
po szczyt. Wiedział, z kim się będę spotykał, bo sam często dawał mi kontakty. Wiedział też, że go nie wybielę. Widział, jak

pracuję – że jeżdżę po całej Polsce, wertuję dokumenty, archiwa. Jego konstrukcja budowana latami na fundamencie milczenia miała jednak piętra, na które nie chciał mnie wpuścić,
jak molestowanie dzieciaków. Wtedy przecinałem kłódki, zardzewiałe zamki.
> Sądzi Pan, że przeciął wszystkie?
> Nigdy nie jest się tego pewnym. Może przeoczyłem jakiś pustostan za ścianą? Może trzeba było ścianę dokładniej opukać?
Reporter nigdy nie może być pewnym, że dotarł do końca tematu. To niemożliwe.
> W którym momencie powiedzieć stop?
> Gdy jest się przekonanym, że widzi się w miarę pełny obraz
opisywanego świata.
> Ale skąd to wiedzieć?
> Dla mnie to jak układanie puzzli. Im więcej odkryjesz, połączysz, tym obraz będzie pełniejszy. Ale może być i tak, że część
klocków została bezpowrotnie zagubiona w pamięci, archiwach albo stoi za murem milczenia rozmówców. Wtedy trzeba
zdać się na własne sumienie, uczciwość. Ale nie można pracować w nieskończoność, bo nic nie powstanie. Trzeba gdzieś zakończyć tę pracę, powiedzieć: Dosyć!
> Ma Pan łatwą umiejętność stwierdzenia: Dosyć?
> Nie. Zawsze się później okazuje, że można jeszcze coś poprawić, napisać innymi słowami, wprowadzić odnalezione w pamięci rozmówców wątki.

> Czy Pan rozpracował Kroloppa do końca, do tego„dosyć”?
> Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, musiałbym chyba
siedzieć w jego głowie.
> O czym to świadczy?
> Że świat nie jest tabloidem. Dobry reportaż to nie tylko ten, który
się dobrze czyta. To ten, który coś w nas zostawia. A jeżeli zostawia
pytania i niezrozumienie, to też dobrze. Bo taki jest świat. Są sprawy, które nie dają nam spokoju, drażnią, bo szukamy odpowiedzi,
a tu nic nie przychodzi. Czasami dobrze jest nieść czytelnika od pytania do pytania. Nie mam już potrzeby, jak przed laty, odpowiedzieć na wszystkie. Nie mam łapczywości na odpowiedzi, mam łapczywość na pytania. Im jestem starszy, tym ta łapczywość większa.
> Czy Krolopp poniósł odpowiednią karę?
> W poczuciu społecznej sprawiedliwości zapewne nie, bo nie
udało się go izolować. Uważa się, że izolacja jest cierpieniem,
karą. Maestro pozwala ludziom zrozumieć, że Kroloppa nie można było ukarać więzieniem. Bo co on tam robi? Dalej się bawi.
Jak w listach do siostry, w których zamawia menu na następny tydzień albo ma pretensje, że pierogi nie były ręcznie robione. Myślę, że karą dla Kroloppa było wyjście z tego więzienia, bo
wtedy zobaczył, że świat się od niego odwrócił. Próbuje go odbudować, choćby na facebooku, by zbudować iluzję, ułudę tego
świata, który miał wcześniej. Pytanie więc, czy wolność, świat,
który go zostawił, to nie większa kara? Ciekawe, prawda? Dlatego pytania prowadzą czasem dalej niż odpowiedzi.

„NIE SĄ NASI. MY SIĘ MARTWIMY O NAS”
O społeczności romskiej w Polsce i Europie, a także pracy reportera
Karolinie Skibińskiej opowiada Lidia Ostałowska

> Coraz głośniej o Romach w Polsce – w mediach, w wy- celem ich kultury: „I niech nasze dzieci będą analfabetami”. Nie
powiedziach polityków i działaczy społecznych. Czy od
końcówki lat dziewięćdziesiątych fala dyskryminacji
i wykluczenia utrzymuje się na jednym poziomie, narasta, czy może ta fala opadła, by teraz powrócić? I to nie
tylko w Polsce…
> Ale też na Węgrzech. W ogólnokrajowych gazetach, na uczelniach wyższych.
> Tam w mediach węgierscy dziennikarze przestali już
ukrywać nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym czy etnicznym. Na jednym z uniwersytetów sporządzono listę studentów pochodzenia żydowskiego czy romskiego.
> Parę rzeczy składa się na tę sytuację, z którą przychodzi nam
się dzisiaj zmierzyć. W postkomunistycznych krajach, bo to
o nich jest właśnie mowa, powstało bardzo wiele organizacji romskich, które rywalizują między sobą o dotacje. Dysponentem tych dotacji jest władza. Za pomocą pieniędzy często
dzieli i skłóca społeczność romską, która i tak, jak każda mniejszość w opresji, jest już skłócona. Do tego władza finansuje to,
co uważa za dobre, a nie zawsze to, co większość sądzi, że jest
dobre, jest takie w rzeczywistości. Powstawały rozmaite pomysły, takie jak, między innymi, ożywianie romskich profesji.
I to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nikt już przecież nie będzie, na przykład, niedźwiednikiem. Wina leży po stronie rządów, które czerpią spore dofinansowanie z Unii Europejskiej,
wykładają własne pieniądze na integrację społeczności romskiej, ale robią to w sposób nieumiejętny, narzucając swoje,
nie zawsze udane pomysły.
Potrzebny jest dialog, nie traktujmy więc Romów jak idiotów! Oni najlepiej wiedzą, co zrobić, żeby to jakoś hulało.
Oni nie chcą być biedni. Nie chcą być analfabetami, nie jest

w tym rzecz!
Trzeba się razem zastanowić, jak z sytuacji konfliktu kulturowego wybrnąć z pożytkiem. Przykład Szwecji pokazuje, że
da się to zrobić. Tam nie ma problemu, żeby dziewczynki romskie i muzułmańskie ćwiczyły z dala od chłopców, nie musząc
być narażonymi na męskie spojrzenia. Pewne rzeczy da się
ułożyć, jeśli dzięki temu dzieci mogą chodzić do szkoły.
Druga sprawa to wzrost nacjonalizmu, jaki obserwujemy.
Wszędzie rządzi prawica, na Węgrzech jest to partia Fidesz.
> Skrajna prawica.
> Coraz bardziej butna.
> Dlaczego problematyka społeczności romskiej wygląda tak również na Bałkanach? Przecież postjugosłowiańskie środowisko jest bardzo zróżnicowane, zarówno etnicznie, jak i religijnie. A jednak oni także
wyrzucają Romów poza nawias i jest to równie duży
problem, jak w pozostałych państwach europejskich.
> Romowie bardzo sobie chwalili czasy Josipa Broz Tito w Jugosławii. Często nazywali po nim swoich synów, wieszali jego podobizny w domach. Sama widziałam w romskich osadach na Bałkanach wycinki z gazet przedstawiające Tito. Wtedy te nacjonalizmy
były trzymane w ryzach. Ale potem nastąpiła wojna, w której Romowie, we wszystkich krajach po kolei, byli niewygodni.
Na Bałkanach ruchy nacjonalistyczne są bardzo silne. Romowie byli ofiarami każdej z walczących stron. Bo im nikt nie
mógł wierzyć. Serbowie im nie dowierzali, bo Romowie to
nie Serbowie. Chorwaci im nie dowierzali, bo Romowie to nie
Chorwaci. „Nie są nasi. My się martwimy o nas, o naszą wspólnotę”. Miljenko Jergović, wybitny bośniacki pisarz, powiedział,
że w Chorwacji być Romem to gorzej niż być gejem. A być gejem to naprawdę bardzo źle.
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> Wykluczenie i ataki ze strony nacjonalistów to jedno. > Roma z Polski?
Pozostaje jednak problem w postaci całej biurokracji, > Tak. Starałam się, żeby był to człowiek z grupy romskiej, do
z którą Romowie muszą się zmierzyć. Chcą iść do szkoły czy pracy, ale nie mają metryki urodzenia czy adresu
zameldowania, bo nigdy nie byli w żadnym urzędzie.
I to nie tylko na Bałkanach, ale i tu, w Polsce.
> Wydaje mi się, że w tutejszym urzędzie miejskim czy wojewódzkim są ludzie, którzy doskonale orientują się, jak te sprawy formalne się załatwia. Przecież Romowie to obywatele Unii
Europejskiej, mamy kontakt z ich państwami. To nie przerasta
urzędników, żeby załatwić sprawę metryk, poświadczyć fakt
istnienia dzieci, które urodziły się w Polsce. Są urzędnicy od
bezrobocia, pomocy społecznej, mieszkań… Tak naprawdę od
wszystkiego. Wystarczy się zebrać i to załatwić.
> Powiedziała Pani, że zajmuje się tematyką romską
już ponad dwadzieścia lat. Reportaże o Romach zaczęły
powstawać pod koniec lat dziewięćdziesiątych.
> Zajęłam się Romami z Rumunii, którzy byli wtedy w Warszawie. Byli tacy niezwykle szokujący – zaczęłam o tym pisać. Jak
już weszłam w to środowisko, to chciałam kontynuować. Redakcję było stać na to, żeby mnie wysyłać to tu, to tam.
> Ile zajmował jeden taki wyjazd?
> Z tym akurat było bardzo różnie. Tydzień, dziesięć dni, plus
przygotowania… Na reportaż o polskich Romach zbierałam
materiał z dziesięciu lat, to był ostatni reportaż, jaki napisałam.
> Jak wyglądało nawiązywanie relacji z bohaterami już
na miejscu, w obcym kraju?
> Wiedziałam, że wchodzę do społeczności tak zamkniętej
i często niemówiącej w języku większości, że starałam się znaleźć przewodnika-Roma. I wtedy jechałam z nim.

której jechałam. Do Rumunii z polskim Kalderaszem. Do Anglii,
żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja Romów ze Słowacji i Czech, z Romem ze Słowacji. Czasem jechałam po prostu
z tłumaczem, bo na przykład Romowie na Węgrzech mówią po
węgiersku. Jak się już tam trafi, to spotyka się ludzi, kogoś się
spyta, zaczepi… Jakoś idzie.
> Jak rozmawiać ze swoimi bohaterami, by zrobić dobry materiał?
> Według mnie najważniejsza rzecz to mieć dla tej osoby czas.
Jak czas, to i cierpliwość. Trzeba rozmówcy pozwolić mówić
w jego tempie, wracać do niego. Druga sprawa to nie oceniać.
Niezależnie od tego, kto by to był.
> Na razie sytuacja romska jest naprawdę niepokojąca.
Co będzie dalej?
> Jest nadzieja, że nowe pokolenie Romów włączy się w jakąś
dużą zmianę. Pojawia się jednak wtedy zagrożenie, że młody, wykształcony Rom odejdzie od rodziny – tak też się często zdarza.
Chciałabym, żeby Romowie mogli poczuć się w Polsce jak
w domu. Ale, niestety, żyjemy w kraju jednolitym etnicznie
i nie mamy nawyków, aby uwzględniać czyjąś odmienność.
Na obcych reagujemy agresją. Dlatego myślę, że musi upłynąć sporo czasu. Polska romska mniejszość robi, co może, żeby
unormować te międzykulturowe stosunki. Mnóstwo młodzieży studiuje, zwłaszcza dziewcząt, robią doktoraty.
Większość nie powinna układać życia mniejszości, tylko
stworzyć warunki kompromisu. Póki nie zmienimy sposobu
myślenia, będzie bardzo ciężko.

KROCZĄC DROGĄ DONIKĄD
Rewolucja bolszewicka w publicystyce Józefa Mackiewicza
Henryk Mazurkiewicz

W marnym obejściu, w polskim kożuchu
I ruskiej czapie,
Stałeś przy chłopskiej furze z batem…
Polski, i Europy, – największy pisatiel.
Beniamin Jozef Jenne, Salut

Wszystkich pisarzy podzielić można na dwie wielkie grupy:
tych, których twórczość funkcjonować może w dużym oderwaniu od ich biografii i okoliczności życiowych, oraz tych, którzy, tworząc w ścisłym związku z własnymi doświadczeniami, uwikłani
w skomplikowaną sytuację życiową, próbują, jak pisał w swoich
notatkach Kornel Filipowicz, „przerobić życie na literaturę”1. Józef
Mackiewicz zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Kazimierz
Orłoś, resumując osobiste wrażenia, pisze, że „wszędzie tam, gdzie
był Józef Mackiewicz, byliśmy z nim razem – nad otwartymi grobami Katynia, na frontach wojny polsko-bolszewickiej w dwudziestym roku, w okupowanym Wilnie. Byliśmy świadkami masakry
Żydów w podwileńskich Ponarach i świadkami tragedii Kozaków
walczących po stronie niemieckiej”2. Dlatego pełniejsze zrozumienie publicystyki autora Kontry wymaga przybliżenia jego sylwetki.
Józef Mackiewicz urodził się 1 kwietnia (19 marca starego kalendarza) 1902 roku w Petersburgu. Miał starszego o sześć lat
brata Stanisława (1896–1966) oraz starszą siostrę Sewerynę
(1900–2002), która opisała miasto urodzenia przyszłego pisarza
w swoich wspomnieniach. „Petersburg – Piotrograd i wreszcie
Leningrad. Miasto kolos, wystawione przez Piotra I na błotach,
cierpiące klęski powodzi przez XVIII i XIX wiek. Miasto szare, nad
szarą Newą, smutne w zimie, o białych nocach w lecie. Miasto,
które najbliżej widziało rewolucję 1917 roku”3.

> 1 K. Orłoś, Józef Mackiewicz – sylwetka pisarza, [w:] Józef Mackiewicz,
życie, twórczość, nagroda, red. A. Napiórkowska, Warszawa 2002, s. 36.
> 2 Ibidem.
> 3 S. Orłosiowa, Kronika rodzinna, [w:] Józef Mackiewicz, życie, twórczość,
nagroda, op. cit., Warszawa 2002, s. 8.

Jego rodzice, Maria z Pietraszkiewiczów oraz Antoni Mackiewicz, wywodzili się z Wileńszczyzny. Do metryki Józefa
wpisano: „syn potomstwiennych dworian wilenskoj gubernii”4. Jednak majątki obu rodzin skonfiskowano po powstaniach polskich w XIX wieku. Dziadek pisarza ze strony ojca,
Bolesław Mackiewicz, brał czynny udział w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię i skąd już nie powrócił. Dziadek ze strony matki, Ksawery Pietraszkiewicz, przynależał do Związku Ludu Polskiego i był autorem rozpraw Uwagi
pedagogiczne oraz O znaczeniu nauk przyrodniczych. „Dom Pietraszkiewiczów był miejscem spotkań uczestników walk i działań niepodległościowych – spotykali się w nim dawni zesłańcy
polityczni, sybiracy osiedli w Krakowie oraz powstańcy z 1863
roku. Państwo Pietraszkiewiczowie utrzymywali kontakty
między innymi z Antonim Edwardem Odyńcem i Karolem Libeltem”5. Trudno się dziwić, że matka przekazała swoim synom zainteresowania intelektualne, zamiłowanie do literatury i historii. Stanisław „po dojściu do lat czterech nauczył się
czytać i od tej pory nie interesował się niczym poza książkami. Stał się nerwowy, pobudliwy, wybuchowy. Mając pięć lat,
wybierał się na wojnę rosyjsko-japońską. Podczas rewolucji
1905 roku, jako 7- i 8-letni chłopiec, orientował się doskonale,
o co chodzi – czytał gazety, zabierał głos w dyskusjach dorosłych”6. W następnych, trudnych dla Polski czasach został publicystą politycznym znanym pod pseudonimem Cat. W latach
1922–1939 był założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym wileńskiej gazety „Słowo”, w której to zaczynał swoją karierę dziennikarską jego brat Józef.

>
>

4
5

http://tylkoprawda.akcja.pl/ (20.04.2013).
W. Bolecki, Ptasznik z Wilna, O Józefie Mackiewiczu, Kraków 2007,

s. 37.

>

6

S. Orłosiowa, op. cit., s. 11.
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Józef już w dzieciństwie znacznie różnił się od swego starszego brata. Seweryna wspomina, że „był wesoły, choć jednocześnie popłakiwał przy lada okazji. Ciotki nazywały go «poziomeczką»”. Lubił pluszowe zwierzęta i budowanie z klocków.
Czytać nauczył się normalnie w 7. roku życia”7. W 1907 r. rodzina Mackiewiczów przeniosła się do Wilna do domu przy ul.
Witebskiej 1. Z tym miastem autor Lewej wolnej związany pozostał na całe życie. Widać to wyraźnie zarówno w jego publicystyce, jak i w twórczości literackiej. Wilno w jego myśli było
szczególnym miejscem dla całej Europy Wschodniej, służyło
jako ośrodek kultury, ważnych wzorców współżycia różnych
narodów. Tu Mackiewicz zaczyna uczęszczać do gimnazjum
prywatnego Winogradowa, gdzie już uczył się jego brat Stanisław, który w roku 1914, po skargach od nauczycieli związanych z jego działalnością konspiracyjną, wyjechał do Krakowa,
aby tam kontynuować naukę8. W tym samym roku, 13 maja,
umiera Antoni Mackiewicz. A rok później, we wrześniu, Wilno zajęli Niemcy i Mackiewicz przenosi się do nowo otwartego polskiego gimnazjum, które prowadził profesor Stanisław
Kościałkowski.
Pierwsza wojna światowa była dla Wilna czasem szczególnych wyzwań. „Wypadki następowały szybko. W trzy lata później, pod koniec 1918 roku Niemcy wycofali się z Wilna i nadciągała Czerwona Armia. Pomimo że na tych terenach nie było
przez lat około 130 państwa polskiego czy też polsko-litewskiego, została utworzona wojskowa organizacja, Samoobrona
Wileńska”9. Siedemnastoletni Mackiewicz jako ochotnik zaciągnął się najpierw do 10 pułku ułanów Litewsko-Białoruskiej
Dywizji, a następnie przyniósł się do 13 pułku Dąbrowskiego,
działalność którego wysoko ocenił Marszałek Piłsudski10. Tak
uczeń VI klasy gimnazjum stał się uczestnikiem wojny z bolszewikami. „Po stronie polskiej w tej wojnie walczyli także Kozacy kubańscy i ochotnicy rosyjscy. Zetknięcie się z nimi miało
wpływ na późniejszą twórczość literacką i poglądy polityczne
Mackiewicza”11.

>
>
>
>
>
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Ibidem, s. 12.
W. Bolecki, op. cit., s. 45.
B. Truchan, Józef Mackiewicz w mej pamięci, Warszawa 1998, s. 18.
Ibidem.
http://tylkoprawda.akcja.pl/ (20.04.2013).

Po wojnie bolszewickiej Józef Mackiewicz rozpoczął studia
przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególne zainteresowanie u pisarza budziła ornitologia. Uczęszczał na wykłady prof. Janickiego z morfologii i zoologii systematycznej
oraz pracował nad uporządkowaniem zbiorów ornitologicznych Państwowego Muzeum Przyrodniczego w Warszawie12.
Studiów swoich, podobno z powodów finansowych, nie skończył, jednak sam pisarz twierdził, że to one „uprzytomniły mu
całą niedorzeczność nacjonalizmów”13.
Mackiewicz wraca do Wilna i zaczyna swoją karierę dziennikarską w gazecie „Słowo”, której założycielem i redaktorem
naczelnym był jego brat Stanisław. W dzienniku tym drukowali swoje utwory Czesław Miłosz, Ksawery Puszyński, Jerzy
Zagorski, Michał Choromański, Karol Zbyszewski i wielu innych
młodych autorów. Mackiewicz również zatrudnia się jako korespondent w „Kurierze Wileńskim”. „Główne zainteresowania
jego dotyczyły zwykłych, prostych ludzi: zwykłych, prostych,
zapomnianych spraw. Pisał o krzywdzie, jaka się działa rybakom na Naroczy, albo o burzeniu przez władze polskie cerkiewek prawosławnych”14.
W 1924 r., mając 22 lata, Mackiewicz ożenił się z nauczycielką Antoniną Kopańską (1900–1973). Fakt ten ukrywał
przed całą rodziną ponad rok. Wkrótce urodziło się jego pierwsze dziecko – córka Halina. Jednak małżeństwo rozpadło się
po kilku latach. W roku 1930 na krótko związał się z Wandą Żyłowską (1896–194?), pracownicą „Słowa” znaną ze swojej niezwykłej urody15. Z tego związku Mackiewiczowi urodziła się
druga córka – Idalia Żyłowska (1931–2002). 22 sierpnia 1932
roku umiera matka pisarza – Maria Mackiewicz. A dwa lata
później Mackiewicz spotyka Barbarę Toporską, kobietę, która
będzie z nim do ostatniej chwili jego życia.
Książkowym debiutem Mackiewicza był wydany w roku
1939 zbiór nowel pt. 16-tego między trzecią a siódmą. Trzy
z nich „zawierały zalążkową postać jego późniejszej twórczości literackiej – a więc: sprawę stosunków polsko-rosyjskich na wschodzie (Wilno, Petersburg), wydarzenia wojny
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polsko-bolszewickiej oraz losy pojedynczych ludzi zaplątane
w wiry historii XX wieku”16. W każdym z tych utworów, jak była
o tym mowa wyżej, wykorzystywał elementy własnej biografii.
Będąc reporterem, Mackiewicz ciągle podróżuje, ciągle jest
w drodze. Zawsze chce być w centrum wydarzeń, chce osobiście poznać sprawę. Rozmawia z ludźmi, stara się wysłuchać
każdego, bez względu na jego narodowość czy poglądy religijne. Trafia do najmniejszych miasteczek i wiosek. „Ukrytym
motywem tych reportaży była zawsze polemika ze stereotypowymi wyobrażeniami tzw. Kresów, a zarazem pochwała
piękna ich pejzażu, skromności i pracowitości zamieszkujących
ten region ludzi”17. Owocem tych niekończących się podróży
oraz przemyśleń z nimi związanych stał się wydany w 1938 r.
zbiór reportaży Bunt rojstów, który zdobył nagrodę „Wiadomości Literackich”. Mniej więcej w tym czasie, najprawdopodobniej na znak protestu przeciwko polityce polskiej w stosunku
do mniejszości religijnych, Mackiewicz przechodzi na prawosławie.
17 września 1939 r. wojsko sowieckie wkracza do Wilna.
Później Mackiewicz nazwie to czwartym rozbiorem Polski.
Swoje doświadczenia z początku wojny opisał w książce Prawda w oczy nie kole. „Po trzech dniach pobytu w obozie koncentracyjnym w Wiłkomierzu, wydobyłem się na podstawie
paszportu zagranicznego, który zabrałem ze sobą. W rodzinie
adwokata, który był patriotą litewskim, a miał żonę patriotkę-Polkę, przy samowarze, przy zastawionym stole i tradycyjnym w tej rodzinie słuchaniu radia z Warszawy, która się jeszcze bohatersko broniła – spędziłem dalsze trzy dni. Po czym
wyjechałem do Kowna”18. W Kownie, ówczesnej stolicy Republiki Litewskiej, Mackiewicz od razu wznawia swoją działalność dziennikarską. 14 października w litewskiej gazecie
„Lietuvos Żinios” („Wiadomości Litwy”) pojawia się jego artykuł pt. My, Wilnianie…, od publikacji którego dla pisarza
zaczyna się długi, mający skutki aż po dzień dzisiejszy, okres
ciągłych oskarżeń i prześladowań. Przez dłuższy czas tekst artykułu nie był dostępny i powtórnie opublikowany został dopiero w pół wieku po swoim powstaniu, czyli jesienią 1989
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roku19. W artykule tym Mackiewicz w sposób otwarty krytykuje przedwojenną politykę Polski, zwłaszcza stosunek rządu
do problemów Białorusinów i Ukraińców. Jak sam wspomina:
„należałem do tych, którzy twierdzili: «obowiązkiem naszym
jest wskazać palcem na sprawców klęski, aby hańba za tę klęskę spadła tylko na nich, a nie na cały naród»”20.
28 października 1939 roku, zgodnie z zawartym wcześniej
układem między Litwą i ZSRR, wojska litewskie wkroczyły do
Wilna. Już po miesiącu, pod koniec listopada, Mackiewicz zaczyna wydawać „Gazetę Codzienną”, która była drugim polskim dziennikiem w Wilnie. Głównym jej tematem stały się
możliwości, które stworzyło nieoczekiwane opuszczenie miasta przez bolszewików. Jednak ciągłe konflikty z cenzurą doprowadzają do tego, że rząd Republiki Litewskiej pozbawił
Mackiewicza możliwości wydawania czegokolwiek. W sierpniu 1940 roku Litwa stała się jedną z republik ZSRR. Mackiewicz całkowicie zrezygnował z pracy dziennikarskiej. Pozbawiony środków pracuje jako furman wozu ciężarowego, drwal.
Razem z całym miastem i jego okolicami przeżywa powtórną,
znacznie straszniejszą, okupację sowiecką. „Działania sowieckie wobec ludności polskiej od samego początku wojny charakter eksterminacyjny. Była to typowa bolszewicka «czystka
etniczna». Szło o sowiecką wersję Endlösung kwestii polskiej
na terenach włączonych do ZSSR po 17 września 1939 r.”21
Mackiewicz czekał na wojnę między Niemcami i bolszewikami, która zaczęła się latem 1941 roku.
W czasie niemieckiej okupacji Wilna Mackiewiczowi zaproponowano redagowanie gazety w języku polskim, jednak pisarz stanowczo odmówił. Przez krótki czas autor Lewej wolnej
pisze dla „Gońca Codziennego”, który wydawany był przez władze niemieckie. Ta niedługa współpraca spowodowała oskarżenia o zdradę i kolaborację z wrogiem. Wszelako, jak słusznie
zwraca na to uwagę Włodzimierz Bolecki, należy zaznaczyć, że
„wszystkie oskarżenia stawiane Mackiewiczowi czynione były
kosztem prawdy historycznej”22. Niektóre z opublikowanych
w „Gońcu Codziennym” artykułów, np. Moja dyskusja z NKWD
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i Prorok z Popiszek, zostały później włączone do powieści Droga
donikąd. Nie było w nich nic z propagandy hitlerowskiej. Należy też pamiętać, że gazeta ta, mimo wszystko, była wiarygodnym źródłem informacji o sowieckiej okupacji Wilna, a o tych
sprawach pisał Mackiewicz.
W kwietniu 1943 r. Niemcy podali informację o zbrodni katyńskiej. W następnym miesiącu władze III Rzeszy zaprosiły
Mackiewicza, aby został świadkiem ekshumacji zwłok. Pisarz
otrzymał zgodę Komendy AK w Wilnie i wyjechał na miejsce
egzekucji polskich oficerów. Należy pamiętać, że w tym czasie ZSRR traktowany był jako „sojusznik naszych sojuszników”
i prawda o Katyniu była politycznie niewygodna23. Jednak pisarz, wierząc w potrzebę trzymania się faktów, opowiedział
o wszystkim w wywiadzie dla „Gońca Codziennego” pt. Widziałem na własne oczy, co posłużyło za początek kolejnej fali
prześladowań i oskarżeń. W tym samym roku był świadkiem
masakry Żydów w Ponarach. W książce Prawda w oczy nie kole:
„to, co wypada, a «nie wypada» mówić, jest wielkim hamulcem w naszym rozwoju intelektualnym, w ogóle. A już politycznym, w szczególe”24.
W maju 1944 r., w obawie przed kolejną okupacją radziecką, Mackiewicz opuścił Wilno i przedostał się do Warszawy.
W stolicy znów wznawia działalność dziennikarską i wydaje trzy numery pisma „Alarm”, w którym przestrzega przed
możliwymi skutkami zwycięstwa ZSRR i całkowitej kapitulacji Niemiec. Pozycja ta była sprzeczna z polityką Rządu Polskiego na uchodźstwie. Jesienią tegoż roku, przed wybuchem powstania w Warszawie, wyjeżdża do Krakowa, gdzie publikuje
broszurę Optymizm nie zastąpi nam Polski. Broszura ta, prorocza pod wieloma względami, do roku 2005 była zaginiona25.
Wojska radzieckie, kontynuując wielką ofensywę po zwycięstwach pod Stalingradem i Kurskiem, opanowały cały kraj.
Mackiewiczowie uciekli na zachód. Najpierw przez Pragę do
Wiednia, a następnie przez Mediolan do Rzymu. We Włoszech
Mackiewicz pracuje nad książką o Katyniu. Podczas tej pracy oskarżony został o kolaborację z Niemcami. „Na przełomie
1945/1946 r. Mackiewicz poświęca mnóstwo czasu na pisanie

wyjaśnień, odwołań, pytań czy komentarzy do wielu osób,
które były bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w tę sprawę”26. W tych wyjaśnieniach m.in. chodziło o wyrok śmierci,
który, jak niektórzy głosili bez większych podstaw, wydany był
na Mackiewicza przez dowództwo AK.
W 1947 r. pisarz razem z żoną przeniósł się do Londynu, gdzie
mieszkali przez kolejne osiem lat. Mackiewicz pisze dla prasy
emigracyjnej, m.in. „Lwowa i Wilna”, „Wiadomości” i „Kultury”. Są
to dziesiątki artykułów na różne tematy, lecz przede wszystkim
dotyczą tego, o czym autor pisał już w Wilnie, czyli losów Europy
Wschodniej, zwłaszcza po klęsce Niemiec. W Londynie wydana
została (bez nazwiska autora) książka Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów, która miała następnie mnóstwo wydań27. Jej
angielska wersja, pt. The Katyń Wood Murder (1951 r.), przetłumaczona była na wiele języków. W rok po jej wydaniu Mackiewicz występuje jako świadek przed specjalną komisją Kongresu
Amerykańskiego do zbadania tej zbrodni.
W 1955 r. Mackiewiczowie przenieśli się do Monachium,
gdzie mieszkali aż do samej śmierci. Miasto to wybrali, ponieważ tam utworzono radiostację Voice of America from Europe,
w której przez trzy następne lata pracowała Barbara Toporska. Po likwidacji tego radia rodzina Mackiewiczów utrzymywała się jedynie z pracy literackiej Józefa i Barbary. Zgodnie
ze świadectwami pisarz przez większość czasu żył w skrajnym
ubóstwie28. Wszystkie próby nawiązania współpracy z Rozgłośnią Polskiego Radia Wolna Europa udaremnił dyrektor tej rozgłośni – Jan Nowak. Mackiewicza nie zapraszano do audycji,
nie miał też możliwości bronić się przed bezpodstawnie wysuniętymi zarzutami. Do tego pisarz zrywa wszelkie stosunki
z bratem, który powrócił do PRL.
Mimo to Mackiewicz nie poddał się. W 1955 r. wychodzą
dwie jego książki – Droga donikąd oraz Karierowicz. Pierwsza dotyczyła losu Litwy pod okupacją radziecką, druga jest
powieścią psychologiczną z ostatniego okresu wojny polsko-bolszewickiej. Dwa lata później wydana została powieść Kontra, opisująca walczących po stronie niemieckiej Kozaków,
którzy po zakończeniu wojny zostali wydani bolszewikom.
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Mackiewicz otrzymuje Nagrodę Literacką im. Herminii Naglerowej (1961). Nie było to jedyne jego wyróżnienie. W 1971 r.
prezydent rządu RP na emigracji, August Zaleski, odznaczył pisarza Komandorią Orderu Polonia Restituta. Była też Nagroda
Literackiego Stowarzyszenia Krzewienia Nadziei (1981) i wiele innych. Wydział Slawistyczny Uniwersytetu w Kansas (USA)
zgłosił Mackiewicza do Nagrody Nobla. Mimo wszystko pisarz
musiał wydać własnym kosztem rozprawę pt. Zwycięstwo prowokacji, w której wskazywał na wszystkie niebezpieczeństwa
związane z rozprzestrzenieniem się systemu komunistycznego. W owym czasie w PRL jego twórczość jest prawie nieznana. W 1965 r. Mackiewicz opublikował powieść Lewa wolna,
w której po raz kolejny powraca do tematu wojny polsko-bolszewickiej. W latach siedemdziesiątych wychodzą jego książki
dotyczące polityki Kościoła wobec komunizmu. Były to W cieniu krzyża (1972) i Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy.
19 grudnia 1984 r. Barbara Truchan, dawna znajoma rodziny Mackiewiczów, dostaje list od Barbary Toporskiej o następującej treści:„13 b.m. rano Józef porażony został udarem
mózgu. Piszę przy jego szpitalnym łóżku. Lekarze mówią, że
koniec może nastąpić lada dzień, ale to może trwać i tygodnie,
i miesiące. Nie wróżą odzyskania mowy. Cierpi bardzo. A ja
boję się dla niego, że zemrę pierwsza. Bo co wtedy?”29 Józef
Mackiewicz umarł 31 stycznia 1985 r. W testamencie przekazał
wszystko swojej żonie. Barbara Toporska, wówczas już bardzo
chora, do ostatnich swoich dni zajmuje się sprawami swego
męża. Przekazuje wszystkie prawa autorskie właścicielce wydawnictwa Kontra Ninie Karsov-Szechter. To dzięki niej książki
Mackiewicza dotarły do kraju i zaistniały w świadomości emigracji. Jak podsumował to Włodzimierz Bolecki, parafrazując
Churchilla: „zdarza się, że tak wielu zawdzięcza tak wiele tak
nielicznym”30. Barbara Toporska nie przeżyła swego męża nawet o pół roku i umarła 20 czerwca.
Spuścizna po autorze Drogi donikąd, zgodnie z otwartym w 2005 r. archiwum, składa się z 274 teczek, obejmujących materiały z lat 1929–1985. W swoim sprawozdaniu z pogrzebu Kazimierz Zamorski napisał: „Józef Mackiewicz nie
miał wielu przyjaciół. Sam sobie winien. Mógł nagiąć się do
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poglądów otoczenia, dostosować się. Nie chciał, pływał pod
prąd, do źródła prawdy, też nie zawsze strawnej, tej kłującej
w oczy, obnażającej złudzenia, błędne poglądy, jakie wbrew
faktom trwają i trwać będą”31. Wielką stratą jest to, że twórczość tak interesującego pisarza i publicysty do ostatnich lat
nieznana była szerszemu gronu czytelników.
Na czym polega specyfika rewolucji bolszewickiej?
Jak już wiemy, Józef Mackiewicz urodził się w Petersburgu w 1902 r. W mieście tym spędził swoje dzieciństwo, więc
miał okazję przyjrzeć się bliżej stolicy Rosji carskiej. Cóż mógł
wtedy zobaczyć? „Widział oczywiście w Rosji XIX-wieczne imperium, ale oparte na moralności chrześcijańskiej, stosunkowo
tolerancyjne wobec podbitych narodowości, respektujące niezawisłość sądownictwa, a przede wszystkim oparte na poszanowaniu własności prywatnej i indywidualności pojedynczego człowieka”32.
Jak słusznie zwraca uwagę autor Drogi donikąd, Rosja carska była „nie tyle państwem niesprawiedliwości społecznej –
bo w przeliczeniu na dzisiejsze czasy, łatwiej w niej było nieraz
o sprawiedliwość niż w późniejszych demokracjach – ile wielkiej nierówności społecznej”33. Przy tym Mackiewicz od razu
dodaje – „jeżeli chodzi o życie codzienne w Polsce, to prawdziwym «panem» na swojej ziemi pozostał […] szlachcic polski,
a nie urzędnik lub policjant rosyjski, który mu się raczej nisko
kłaniał”34. Dlatego przeważająca większość narodu rosyjskiego, która nie posiadała praw szlacheckich, mogła nawet zazdrościć „prześladowanym” Polakom35. Błędem więc byłoby
„identyfikować ówczesne pojęcie «prześladowania narodowego» per analogiam z prześladowaniami wieku XX”36.
Inaczej sprawa widziana była z perspektywy Kongresówki.
Dla Polski Rosja była bezwzględnym wrogiem. Całe pokolenia Polaków wychowywane były na etosie walki o niepodległość. Ta niebezpieczna jednostronność w widzeniu Rosji, zdaniem Mackiewicza, doprowadziła do tego, że polityczna elita
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Polski nie potrafiła rozpoznać specyfiki rewolucji bolszewickiej. Na czym ona polegała? Zanim odpowiem na to pytanie,
poczynić muszę kilka uwag historycznych.
Słowo „rewolucja” w ówczesnej polskiej tradycji politycznej
związane było z ideą demokracji i niepodległości. „I tak «rewolucją» nazywano Konstytucję 3 Maja, a więc sam projekt
wielkiej demokratycznej reformy państwa. Rewolucją nazywano także walkę w obronie Konstytucji oraz wszystkie powstania narodowe w obronie niepodległości”37. W tym czasie
„rewolucja”, mimo że stała się znaczącym składnikiem zbiorowej świadomości Polaków, nie była jeszcze związana z jakimś
rozpoznawalnym programem partyjnym38. Takie pozytywne
rozumienie rewolucji, niewątpliwie, było jednym z czynników, które przeszkodziły w rozpoznaniu istoty rewolucji bolszewickiej, a właściwiej: „rozpoznaniu faktu, że «rewolucja»
bolszewicka była radykalnym przekreśleniem wszystkiego, co
w środowiskach niepodległościowych (np. socjalistycznych)
kojarzyło się pozytywnie z ideą «rewolucji»”39.
Teraz możemy powrócić do naszego pytania i powiedzieć,
że specyficzną cechą rewolucji bolszewickiej, według Mackiewicza, było to, że jej cel był daleki od ideałów demokratycznych. Więcej, rewolucja bolszewicka zamierzała zniszczyć
wszelkie osiągnięcia związane z wolnością jednostki. A wolność dla autora Kontry jest wartością podstawową. „Szukanie
prawdy jest możliwe w ścieraniu się myśli, zaś ścieranie się
myśli jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą”40. Ta wielka nieprawda (należy zwrócić uwagę,
że napisał te słowa jeszcze przed wojną, w 1936 r.), którą jest
komunizm, „usuwa poza nawias wszelkie proste lub złożone
funkcje psychiki ludzkiej, które nie prowadzą do międzynarodowej rewolucji, a tym samym do zniszczenia naszego świata,
zarówno moralnego, jak ideowego”41.
Dlatego, jak wielokrotnie podkreśla Janusz Goćkowski, walka z komunizmem dla Mackiewicza była grą o sumie zerowej.
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Rewolucja bolszewicka przedstawiała zupełnie inny rodzaj racjonalności. „Racjonalność kapitalistyczna to: gra o zysk i uładzanie przez kontrakty. Racjonalność komunistyczna to: gra
o rewolucję dla utopii i gra o kreację innego świata, czyli świata utopii całościowej i dokładnej”42.
Mackiewicz uznaje tezę o rzekomym postępie rewolucji bolszewickiej w zestawieniu z ustrojem carskim za jedną
z licznych szkodliwych legend, które przeszkadzają w obiektywnym oglądzie rzeczywistości43. Uważał, że bolszewicy
wykorzystywali termin „rewolucja” w swoich celach propagandowych, będąc świadomi tych znaczeń, które inni mogli
mu przypisywać. Dlatego autor Lewej wolnej uważał siebie
za kontrrewolucjonistę. Jak wspomina Barbara Toporska: „Był
zwyczaj na konferencjach polsko-niemieckich i amerykańskich, w których Józef brał kiedyś udział, osobistego przedstawiania się przez jej uczestników. Kiedy przyszła na niego kolej,
zadeklarował: Józef Mackiewicz, zawód: pisarz, narodowość:
antykomunista, przekonania: kontrrewolucjonista, kraj pochodzenia: Europa Wschodnia. Niektórzy z obecnych potraktowali
to za dowcip”44. Jednak autor Lewej wolnej nie żartował. Został
wierny swoim poglądom i konsekwentny w swojej działalności do samej śmierci. „Dla Józefa Mackiewicza walka o niepodległość państwa, o demokrację, o wolność i prawa jednostki,
musiała być kontrrewolucją. W tym sensie wojna polsko-bolszewicka 1920 r. była dla niego kontrrewolucją”45.
Jednak, jak uważa Mackiewicz, nie każdy dostrzegł wszystkie niebezpieczeństwa tej nowej formy rewolucji, którą była
rewolucja bolszewicka w Rosji. Autor Drogi donikąd taką
krótkowzroczność polityczną zarzuca między innymi Piłsudskiemu46. Najbardziej szczegółowo Mackiewicz pisze o tym

> 42 J. Goćkowski, „Lewa wolna”, czyli nie „Nie trzeba głośno mówić”.
Światopogląd rewolucyjny, Pułtusk 2008, s. 24.
> 43 Ibidem, s. 28.
> 44 B. Toporska, Przedmowa, [w:] J. Mackiewicz, Fakty, przyroda i ludzie,
Londyn 1984, s. 15.
> 45 W. Bolecki, op. cit., s. 674.
> 46 Za swoją krytykę marszałka niejednokrotnie był prześladowany i nawet oskarżany o zdradę. Tak w 1939 r., po artykule dla pisma litewskiego
„Lietuvos Zinios”, dostaje list podpisany przez około 200 oficerów polskich,
w którym m.in. czytamy: „Potępiamy wystąpienie Pańskie jako niegodne Polaka i obrażające uczucia i przekonania narodowe Polaków, zwłaszcza w częściach artykułu, które zbyt lekkomyślnie i powierzchownie oceniają idee i działalność Wielkiego Marszałka oraz przekreślają historyczne

w Zwycięstwie prowokacji. „Piłsudski, całe swe życie poświęciwszy walce z carską Rosją, z właściwym dla polityków o jednostronnej rutynie uporem, był najdalszy od poddania rewizji
starej doktryny. Fenomenu rewolucji bolszewickiej nie rozumiał. Traktował ją po prostu jako osłabienie Rosji, zaś obalenie bolszewizmu przez kontrrewolucję, jako jej potencjalne
wzmocnienie”47.
Wiosną 1919 r. admirał Kołczak, uznawany za wodza
wszystkich sił antybolszewickich, rozpoczął wielką ofensywę w kierunku Wołgi i zamierzał po jej sforsowaniu uderzyć
na Moskwę. W krótkim czasie zajmuje Ufę, w czym pomagają mu powszechne powstania antybolszewickie. „Bolszewicy
wytężyli wszystkie siły, aby zahamować ofensywę Kołczaka
i odrzucić go z powrotem za Ural. Dnia 29 maja 1919 r. Lenin
depeszuje do Rewolucyjnego Sowietu Wschodniego Frontu:
«Jeżeli do zimy nie opanujemy Uralu, uważam klęskę rewolucji za nieuniknioną!»”48. W obliczu mnożenia się spisków i tajnych organizacji kontrrewolucyjnych władze sowieckie rozpętały „terror o niebywałych dotąd rozmiarach”49.
Dalsze wydarzenia Mackiewicz rekonstruuje w Zwycięstwie
prowokacji. W celu uzgodnienia zawieszenia broni na okres
decydującej kontrofensywy przeciwko siłom Kołczaka Lenin
wysłał do Polski Juliana Marchlewskiego, którego tajną misją
było porozumienie z Piłsudskim. Zdaniem pisarza, Lenin doskonale rozumiał, jak niebezpieczne jest przeniesienie znacznej części oddziałów wojskowych z frontu polskiego. Dlatego
gwarancje Piłsudskiego były mu niezbędne. Mackiewicz twierdzi, że Marchlewski został dobrze przyjęty w otoczeniu marszałka. Spotkał się z ówczesnym wiceministrem spraw wewnętrznych Józefem Beckiem oraz Tadeuszem Hołówką. „Dziś
nie może ulegać wątpliwości, że już wtedy musiała zapaść
ostateczna decyzja co do tego, której «z dwóch Rosji» należy życzyć zwycięstwa. Piłsudski stawia na «Rosję czerwoną»,
na bolszewików”50. Dlatego, kiedy dochodzi do wspomnianej
już kontrofensywy, wojska polskie zostają na linii Berezyny.
doniosłości z pierwszych lat po odzyskaniu Niepodległości” (J. Mackiewicz,
Prawda w oczy nie kole, op. cit., s. 83).
> 47 J. Mackiewicz, Zwycięstwo prowokacji, op. cit., s. 76.
> 48 Ibidem, s. 75.
> 49 Ibidem, s. 76.
> 50 Ibidem, s. 76–77.

„Istnienie dzisiejszego centrum międzynarodowego komunizmu zawisło wówczas, rzec można, na włosku. Wystarczyłoby ten włosek przeciąć, a runęłoby w przepaść na zawsze…”51.
Jednak, zdaniem Mackiewicza, Piłsudski, nie przeniknąwszy
istoty rewolucji bolszewickiej, nie wykorzystuje świetnej możliwości zniszczenia „zarazy komunistycznej”.
Taka ocena działań marszałka jest zapewne zbyt surowa, zwłaszcza że wydana po znacznym upływie czasu, kiedy
na całą sytuację można było spojrzeć z perspektywy następnych wydarzeń. W obronie Piłsudskiego należy też przypomnieć, jak chwiejne było stanowisko mocarstw zachodnich
wobec roli Polaków na Wschodzie. „Z jednej strony widziały one chętnie akcję armii polskiej przeciwko bolszewikom,
z drugiej jednak przeciwstawiały się ofensywie polskiej poza
etniczny zasięg żywiołu polskiego, licząc na restaurację białej
Rosji – swej sojuszniczki i dłużniczki”52.
Mackiewicz sądzi też, że do bardzo podobnej sytuacji doszło w tymże 1919 r., kiedy Denikin po kolei zdobył Charków, Połtawę, Odessę, Kijów, Kursk i zaczął zagrażać marszem
na Moskwę. Lenin uważał to za jeden z najbardziej krytycznych momentów rewolucji. Denikin zaproponował Piłsudskiemu uderzenie w kierunku na Mozyrz, zamiast tego marszałek
podjął z bolszewikami tajne rokowania w Mikaszewiczach,
małej mieścinie na Polesiu. Jak później tłumaczył: „Współpraca
z Denikinem w jego walce z bolszewikami nie odpowiada polskim interesom państwowym… Podstawą polityki naczelnika
Państwa Polskiego jest fakt, że nie chce dopuścić, aby rosyjska
reakcja zatriumfowała w Rosji”53. Błędem Piłsudskiego, zdaniem pisarza, było to, że chciał „wojnie z bolszewikami, wbrew
oczywistym faktom, nadać charakter narodowy, na wskroś
bilateralny, sprowadzić do sprzeczności interesów państwowych: obrony interesów polskich i tylko polskich”54. Zresztą
Mackiewicz wcale się temu nie dziwi, zważywszy, jak sprytnie, jego zdaniem, komuniści potrafili manipulować uczuciami
nacjonalistycznymi. Tymczasem, twierdzi pisarz, Leninowi nie
tyle zależało na Polsce, ile na „rozdmuchaniu rewolucji w całej
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Europie”55. Należy jednak i tu poczynić kilka uwag krytycznych.
Przede wszystkim Mackiewicz niezbyt precyzyjnie odtwarza
chronologię wydarzeń. We wrześniu 1919 r. Ignacy Paderewski, ówczesny premier i minister spraw zagranicznych Polski,
zażądał od Ententy jasno określonych zamiarów wobec sytuacji w Rosji, nie uzyskał jednak stanowczej odpowiedzi. Dlatego Piłsudski zaczął rokowania z gen. Antonem Denikinem
na własną rękę. Rozmowy „zakończyły się fiaskiem, gdyż ten
ostatni podtrzymywał koncepcję jednej, niepodzielnej Rosji
w granicach sprzed 1914 r. Dla Denikina nie liczyły się fakty zaszłe w Polsce, a swe ambitne rachuby opierał na tym, że ofensywa jego wojsk zagroziła właśnie Moskwie”56. Po tych wydarzeniach Piłsudski podjął rozmowy z Julianem Marchlewskim.
Jednak i one nie przyniosły zamierzonego skutku, ponieważ
bolszewikom zależało tylko na przeciąganiu czasu do ofensywy przeciwko siłom Denikina. Piłsudski nie rozumiał specyfiki rewolucji bolszewickiej, do tego podejmował decyzje wobec
działań innych polityków i dowódców, którzy też jej nie rozumieli.
Postawa Mackiewicza w tej sprawie przysporzyła mu mnóstwo kłopotów. Jak podsumuje Czesław Miłosz w swoim artykule Koniec Wielkiego Xięstwa – „jego stanowisko było tak
absolutnie nie-polskie, tzn. przeciwnie temu, co uchodziło
za pewnik w umysłach ogromnej większości Polaków, że gdyby nawet był nieskazitelny, należałoby mu winę przyczepić”57.
Z perspektywy swoich „niepopularnych” poglądów oceniał
również traktat ryski, który nawet dla większości apologetów
marszałka pozostał wielką zagadką. Zdaniem pisarza, „Piłsudski, naczelnik państwa, który robił dotychczas, co chciał, nie licząc się z większością swych oponentów, decydował o losach
wojny i Polski, skapitulował nagle na rzecz tych oponentów,
właśnie w chwili gdy autorytet jego, zwycięskiego wodza, doszedł chyba do zenitu?!”58. Jednak Mackiewicz wcale zdziwiony nie jest, uważa takie postępowanie Piłsudskiego za konsekwencję niedostrzeżenia istoty rewolucji bolszewickiej.
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Marszałek nie przyszedł z pomocą Kołczakowi, nie współpracował z Denikinem, ponieważ uważał bolszewików za „mniejsze zło”. Obawiał się zwycięstwa „białogwardyjskiej reakcji”.
Zresztą tych ostatnich autor Kontry też mocno krytykuje, uznając że „hasło «jednej i niepodzielnej Rosji» przesłoniło rozpoznanie rzeczywistości do tego stopnia, że przywódcy «białego
ruchu» byli raczej gotowi zrezygnować z pomocy antybolszewickich «separatystów», niż w czymkolwiek uwzględnić ich
roszczenia”59. Ta obustronna krótkowzroczność polityczna nie
mogła nie przerażać Mackiewicza, zwłaszcza że działo się to
wszystko w obliczu prawdziwego wroga – bolszewizmu.
Czy ZSSR jest historycznym przedłużeniem Rosji carskiej?
Odpowiedź na to pytanie jest dla Józefa Mackiewicza sprawą
zasadniczą. Często do niego powraca tak w twórczości literackiej, jak i w publicystyce. Dlaczego? Ponieważ, jak pisze w artykule Gdybym był chanem…, „przez zamianę jednego tylko słowa: «Komunizm» na «Rosja», załatwia się wszystko. To rozstrzyga
problemy, wytycza linie postępowania, nawiązuje do historycznych doświadczeń, uoptymistycznia przyszłość, anuluje paradoks formuły: «bądźmy złem, ale polskim», wyprowadza sytuację
ze ślepej uliczki na tory «polityki realnej». I wreszcie, zjednuje poparcie znacznej części świata, który również, za wszelką cenę pragnie uniknąć dylematu: wojna – ślepa uliczka. Tezą tak pojętej,
realnej polityki jest etapowe, drogą kompromisów politycznych,
usamodzielnienie się spod «bagnetów Rosji»”60.
Mackiewicz uważał, że ten, kto widzi w Związku Radzieckim tylko i wyłącznie kontynuację i logiczną konsekwencję
metod Rosji carskiej, nie potrafi dostrzec wszystkich niebezpieczeństw systemu komunistycznego. Nie potrafi zrozumieć
„istoty” rewolucji bolszewickiej, która jest rewolucją dla utopii,
jest ruchem „przeciwko ideałom i fundamentom światopoglądu, który uważamy za nasz, za dobry, za celowy, za dorobek
kultury pokoleń, nie tylko naszego państwa, ale całej ludzkości”61. Rewolucja bolszewicka, zdaniem Mackiewicza, ma
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na celu stanie się rewolucją globalną, chodzi w niej o totalną
zmianę stosunków społecznych. Dlatego „powinniśmy prowadzić walkę z komunizmem na śmierć i życie. To nie jest walka
o piłkę w tenisie ani o bilę w bilardzie lub wieżę w szachach.
To jest walka o najszczytniejsze ideały ludzkości. A w walce
na śmierć i życie nie udziela się «forów»”62. Zdaniem pisarza
myśleć inaczej znaczy nie doceniać wrogów w grze, w której
można przegrać wszystko.
W dotychczasowych badaniach możemy wyróżnić dwa podejścia do zagadnienia ciągłości historycznej pomiędzy Rosją
a Związkiem Radzieckim. Z jednej strony bolszewizm uważany jest za fenomen typowo rosyjski (klasycznym przedstawicielem tego stanowiska jest historyk Jan Kucharzewski, autor dzieła o charakterystycznym tytule – Od białego caratu do
czerwonego), z drugiej zaś korzeni bolszewizmu dopatruje się
w tradycji europejskiej (Michał Heller, Robert Conquest). Jakie
argumenty przywołuje każda ze stron? Zwolennicy pierwszej
tezy zwracają uwagę na to, że „zawodowi rewolucjoniści” Lenina oraz stosowane przez nich metody nie różnią się w sposób
zasadniczy od tych, które funkcjonowały w otoczeniu takich
postaci z historii Rosji jak Iwan IV Groźny, Piotr I, Katarzyna II
czy Mikołaj I. Dla nich „kluczem do właściwego pojmowania
charakteru bolszewizmu jest dobra znajomość: a) rosyjskiego
autokratyzmu jako stylu sprawowania władzy; b) rosyjskiego
nihilizmu jako stylu dążenia do całościowej i gruntownej odmiany stosunków społecznych na zasadzie łączenia powszechnego egalitaryzmu (wykonawcy planu) ze zdecydowanym
elitaryzmem (decydenci planu); c) rosyjskich skłonności do posiadania prawdy jedynej, ostatecznej – unieważniającej wszelakie tezy opozycyjne”63.
Bolszewizm, po uwzględnieniu powyższych uwag, przedstawia się jako kolejna odmiana typowo rosyjskiego sposobu uprawiania polityki. Dlatego można potraktować wojnę
z bolszewikami w 1920 r. jako kolejną wojnę polsko-rosyjską. Zresztą, powracając do tej sprawy raz jeszcze, należy, jak
robi to Mackiewicz w jednym ze swoich artykułów64, wska-
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zać na fakt, że nawet konkurencyjne partie socjalistyczne,
które funkcjonowały w Rosji po wybuchu rewolucji lutowej
w 1917 r., nie dostrzegały „oryginalności” socjotechnik bolszewickich. Mackiewicz na poparcie tej tezy przywołuje następujące fragmenty Pamiętników Karola Wędziagolskiego: „Gdy Sawinkow [ówczesny minister wojny], w sierpniu 1917, zażądał
do Kiereńskiego aresztowania wszystkich członków centralnego komitetu bolszewickiej partii – Kiereński z niezwykłą u niego stanowczością powiedział: nie! Nastąpiła dymisja Sawinkowa… Inteligencja szła za masami, jak skazaniec przykuty do
swej taczki. Bardziej w trosce o uszanowanie ideałów wroga,
przede wszystkim w obawie o jego bezpieczeństwo. Byle nie
splamić sobie rąk krwią ludu… Demokracja stawała się dyktatorem mody. Najwyżsi wodzowie armii spieszyli zgłosić swoją solidarność z rewolucją. […] Strach przed kontrrewolucją
oślepiał i zaślepiał nawet skądinąd inteligentnych i rozsądnych
ludzi”65. Strach ten bolszewicy sprytnie wykorzystywali, wprowadzając w błąd kolejnych przywódców rewolucyjnych aż do
całkowitej dominacji własnej opcji politycznej.
Nie możemy jednak nie dostrzec europejskich korzeni komunizmu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że
sama tradycja tworzenia utopijnych koncepcji ładu społecznego pochodzi ze śródziemnomorskiego kręgu kulturowego. Możemy zobaczyć ciągłość ideową zapoczątkowaną przez Państwo Platona i prowadzącą aż do jakobińskich modeli republiki
rewolucyjnej, do Hegla, z jego wizją doskonałego ustroju jako
wyniku dialektycznych procesów historii, i wreszcie do Marksa, z dorobku którego bezpośrednio czerpał Lenin. „Rzecznicy i szermierze tej koncepcji są zdania, że ważniejsze od badania ukształtowania bolszewizmu przez środowisko rosyjskie
[…] są studia dotyczące doktryny i socjotechniki gruntownego odmienienia Rosji jako obszaru władania/panowania: wedle zupełnie nowych zasad i reguł tworzenia «nowego typu»
państwa i społeczeństwa, gospodarki i prawa, nauki i oświaty, sztuki i pracy, moralności i filozofii, przy czym podmiotem
najlepiej nadającym się do kierowania procesem takiej metamorfozy jest partia nowego typu […], a wytworem edukacji i socjalizacji dzieła «rewolucji dla utopii» jest nowego typu
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człowiek”66. Ten nowy człowiek nie będzie już mieć narodowości lub narodowość będzie dla niego rzeczą wtórną, przede
wszystkim będzie komunistą, będzie odpowiednim produktem nowego ładu społecznego. Tezę tę podtrzymywali Iwan
Bunin, Aleksander Sołżenicyn, Florian Znaniecki i sam Józef
Mackiewicz67.
Możemy zastanowić się i zadać pytanie: czy obydwa te stanowiska są alternatywne, czy komplementarne? Jest to pytanie trudne, ponieważ w sporze o ciągłość historyczną wiele zależeć będzie od doboru faktów i sposobu ich interpretowania.
Nikt również nie zabrania wyboru stanowiska pośredniego.
Janusz Goćkowski słusznie zauważa, że bolszewicy „są jednocześnie innowatorami radykalnymi i kontynuatorami pragmatycznymi”68.
Mackiewicz stara się też nie popadać w skrajności. Z jednej strony widzi wielkie zagrożenie w teorii, która przedstawia bolszewizm jako historyczną konsekwencję dawnej Rosji,
z drugiej zaś dobrze wie, że „nie można […] zaprzeczać specyficznym różnicom geograficznym, klimatycznym, etnicznym, obyczajowym, historyczno-rozwojowym i mnogim innym. W sumie jednak nie tworzyły one różnic organicznych
większych od tych, jakie normalnie zachodzą pomiędzy tym
czy innym krajem zachodnioeuropejskim”69.
W jednym ze swoich artykułów Mackiewicz przytacza następującą historię: „Prof. Stanisław Kościałkowski, omawiając w «Kulturze» wydaną w Warszawie «makietę» Historii
Polski, słusznie kładzie duży nacisk na błąd w pomieszaniu:
«Ruś–Rosja». Autorzy «makiety» te pojęcia mylą, nazywając
«Rosją» i to, co było przed wiekiem XVIII; podczas gdy cesarstwo rosyjskie – Rosja, ustanowione zostało dopiero przez Piotra Wielkiego. Prof. Kościałkowski uważa to za niewybaczalny
dla historyków anachronizm. Naturalnie, że ma rację”70. Tylko że prof. Kościałkowski, zdaniem Mackiewicza, jednocześnie popełnia jeszcze większy błąd, ponieważ w tym samym
artykule nazywa „Rosją” – Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich. „Wątpię, by naprawdę i szczerze w to wierzył, że
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Rosja Piotra I-go bardziej się różniła od Rusi moskiewskiej, niż
dzisiejszy komunistyczny twór państwowy od Rosji prawosławnej!”71. Dlatego autor Lewej wolnej zawsze podejrzliwy
jest wobec historyków, zwłaszcza tych, którzy próbują napisać obiektywną historię „własnego” narodu72. W tymże artykule zastrzega, że „historycy polscy nie stanowią wyjątku od
tej reguły stronniczości, a zdarza się, że są nawet klasycznym
jej eksponentem. Czyta się często wnikliwe analizy, konstatuje głęboką wiedzę, szczerą erudycję, gdy chodzi o krytykę
własnego narodu w sprawach wewnętrznych lub słuszny zewnętrzny interes Polski. Nigdy natomiast nie czytałem, aby interesy sąsiadów w odniesieniu do Polski uznane zostały kiedykolwiek za słuszne. Na przykład Niemiec albo Rosji”73.
Mackiewicz uważa linię podziału na Wschód i Zachód
za twór sztuczny, w każdym razie nie jest ona tak charakterystyczna, jak wielu historyków chce to przedstawić. „Mimo to ta
linia podziału jest bardzo stara. Zrodziła się ze sporu między
Kościołami zachodnim i wschodnim, między katolicyzmem
i prawosławiem”74. W taki sposób propaganda kościelna, którą
Mackiewicz uważa za klasyczny przykład propagandy75, starała się wytrzeć z pamięci przeciętnego europejczyka 1000-letnie dzieje cesarstwa bizantyjskiego, które było długowiecznym
ośrodkiem kultury europejskiej. Doszło do tego, że „propaganda łacińska w jej sporze z prawosławiem nie tylko postarała się
o zapomnienie tej historycznej roli, ale przeistoczyła ją nawet
w pojęcie ujemne. Co oznacza określenie: «bizantyjski», wiemy wszyscy”76. W istocie zaś, zdaniem pisarza, między Wschodem a Zachodem nie było tak zasadniczej różnicy.
Jednak ten „spór teologiczny”, jak nazywa go Mackiewicz, położył początek podwójnej miary w ocenianiu wydarzeń z tzw. Wschodu i Zachodu europejskiego. Mackiewicz
na udowodnienie swej tezy podaje wiele przykładów, oto jeden z nich: „Pamiętam – pisze w Zwycięstwie prowokacji – jak
w okresie przedrewolucyjnym niemetryczny system w Rosji traktowano jako typowe zacofanie. Analogiczny system
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nie wykluczają się nawzajem80. Dlatego często powtarzał, że
największym wrogiem każdego narodu jest bolszewik danego narodu81. Rosja w tym wypadku nie stanowiła wyjątku.
Związek Radziecki, zdaniem Mackiewicza, był nie tylko wielką
zmianą Rosji carskiej, lecz jej odwróceniem, tak pod względem
filozoficznym i obyczajowym, jak gospodarczym i polityczno-ustrojowym. „Rosja XIX wieku była krajem spiskowców i buntowników, Sowiety stały się krajem milczącego posłuszeństwa;
symbolem Rosji były jej kopulaste cerkwie ze złotymi krzyżami, symbolem Sowietów jest zniesienie krzyża; poezja rosyjska
opiewała lasy i przestrzenie, poezja sowiecka opiewa kominy fabryczne; literatura rosyjska opanowana była duchem sprzeciwu i krytyki, literatura sowiecka duchem uległości i pochwały;
w dawnej Rosji gromadzili się ludzie, by bronić pokrzywdzonego, w Sowietach schodzą się na zgromadzenie, by podeptać pokrzywdzonego; […] można by w ten sposób mnożyć porównania nieomal bez końca”82. Dlatego, zdaniem pisarza, traktowanie
ZSSR jako kontynuacji Rosji carskiej, tylko że innymi metodami,
jest kolejnym bardzo szkodliwym mitem historycznym, który po
dzień dzisiejszy potrafi ukrywać przed nami rzeczywistość.

w Anglii, nota bene panujący do dziś dnia, ma świadczyć tylko
o przywiązaniu do tradycji”77.
W swoim artykule Gdybym był chanem… Mackiewicz
w ogóle zupełnie odwraca perspektywę Wschód–Zachód i uderza w panujące stereotypy. „Jeżeli lubimy się chwalić – pisze –
że tolerancja polska wyprzedziła w swej wielkoduszności inne
kraje zachodnio-europejskie, to, nawiasem mówiąc, nie stanowi to dodatkowego świadectwa o duchu zachodnio-europejskim, którym również lubimy się szczycić. Bo tolerancja Dżyngis-Chana i jego następców wyprzedziła nie tylko czasy z okresu św.
inkwizycji, ustanowionej przez Grzegorza IX w zachodniej Europie, ale nawet czasy z okresu Congregatio Sancti Officii renesansu rzymskiego… Sam Dżyngis-Chan nie tylko tolerował inne
przekonania i wyznania, ale osobiście lubował się nawet w wysłuchiwaniu sprzecznych poglądów i wolnych dyskusji. Specjalnie sprowadzał do swego pałacu różnych uczonych, kapłanów,
mnichów, eremitów, przyznając nie tylko w duchu, ale też jawnie, iż nie potrafi rozstrzygnąć, która ze stron ma rację, a która
jej nie ma”78. Nawet pisząc o analfabetyzmie, który Mackiewicz
uważał za jedną z przyczyn różnić pomiędzy Wschodem a Zachodem, mógł wskazać na jego dodatnią stronę. Uważał, że w okresie przedrewolucyjnym pozbawiał doły społeczne pseudokultury, która w tym czasie opanowywała Zachód79.
Zdaniem Mackiewicza komunizm, jako śmiertelny wróg
wszelkiej cywilizacji, stara się przemienić każdy opanowany kraj w wymyśloną przez siebie utopię. Pod tym względem jest ekspansjonistyczną siłą z obszernym zasobem
strategicznym i taktycznym. Dla realizacji własnych celów może wykorzystać dowolną doktrynę polityczną, grać
na uczuciach nacjonalistycznych i eksploatować każdy ruch
społeczny. Potrafi swobodnie operować etnocentryzmem,
ksenofobią i resentymentami. Przykładem może służyć formuła – narodowe w formie, ale socjalistyczne w treści. Mackiewicz był tego świadom, nie zgadzając się, żeby największym wrogiem Polski były Niemcy, ponieważ żaden Polak
nie może być jednocześnie Niemcem, jednak może być jednocześnie komunistą, ponieważ pojęcia Polak i komunista

Abstract
Henryk Mazurkiewicz, Walking a road to nowhere. The
Bolshevik Revolution in literary works of Józef Mackiewicz
Józef Mackiewicz is one of those writers who create on a very
exact basis of their own life experience, tangled into complicated life situation. Kazimierz Orłoś summarizes his impressions:
“wherever was Józef Mackiewicz, we were there with him –
over the open graves in Katyń, on the front of Polish–Bolshevik war in 1919–1920, in occupied Vilnius”. Mackiewicz lived in
the times of Bolshevik Revolution. He witnessed its catastrophic outcomes which he didn’t accept till the end of his life. In my
dissertation, after a short presentation of Mackiewicz’s biography, I attempt to reconstruct the answer which Józef Mackiewicz would have given to two key questions: 1) What is the
characteristic of Bolshevik Revolution? 2) Whether USSR is the
historical continuation of Tsarist Russia?
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CZTERY KOLORY
Karolina Skibińska

Tabliczki mają cztery kolory. Łatwo to zapamiętasz.
Czerwony – „nerka”, którą zapinasz sobie na biodrach,
żółty – drag MDMA, niebieski – ozdoby na psajtrensach, czarny – ulubiony kolor ubrań skłotersów.
– Boję się, co będzie, jak mnie ojciec zobaczy. Jest wkurwiony,
że „zaniedbuję szkołę”. Nie wie jeszcze, że ją rzuciłam. Nie wiadomo: czy mnie oleje, czy uda, że nic się nie stało, czy mi wpierdoli –
mówi beznamiętnie Ilona. Siedząca na kanapie w azteckie wzory,
pochłonięta całkowicie rysunkiem. Widnieje na nim psychodeliczny królik, załzawiony, cały jakby z roztapiającego się wosku. – Tata
jest typem osoby, która nie potrafi powiedzieć komplementu. Jak
już go powie, to jest, kurwa, święto. On mi wytknie każdy drobny
błąd. Dlatego nie zwracam uwagi na krytykę i sama też go jadę.
Wiem, jak go dotknąć. Powtarzam, że ma wąsy jak Piłsudski.
Ilona poprawia kontury królika, dodaje cienie. Mówi, że
zrobi z tego ręcznie malowaną koszulkę. Że sobie na takich
psychodelicznych ciuchach zarobi, żeby tylko móc się wynieść
z Wrocławia. Miejsce docelowe: Bydgoszcz. Od upragnionego
wyjazdu dzieli ją tylko brak pieniędzy.
– Szukam pracy, wynoszę się za dwa miesiące. Muszę to
w końcu zrobić, bo mam już dosyć.
Ilona odkłada kartkę i ołówek, rysunek jest już skończony.
Dostajesz czternaście tabliczek. Te tabliczki są zamiast
kart. Rummikub to taki podrasowany remik.
Jasiowi psychodeliczne klimaty nie są obce. Chciałby zająć
się muzyką, stworzyć coś. Na razie bawi się we wlepki, które
zostawia w różnych częściach Wrocławia. Mimo że nie jest najstarszy, można go uważać za podręczne kompendium imprezowe. Co masz do wyboru w piątkowy wieczór? Spytaj Jasia,
a odpowie ci litanią klubów, dodając, co dokładnie tam grają
i ile musisz zapłacić za wstęp.

– Kiedy zacząłem chodzić na te imprezy, nagle okazało się,
że zawsze jestem najmłodszy, bo ludzie, którzy grali tę muzykę, byli starą gwardią – Jasiu wspomina swoje imprezowe
początki i po chwili przerywa, żeby wyciągnąć coś z kieszeni.
– Nowa porcja wlepek – informuje. Zabawny napis ozdabia
stalowe, ciężkie drzwi. Możesz sam zobaczyć, to na bulwarze
Piotra Włostowica, z tyłu Biblioteki Uniwersyteckiej.
Musisz się możliwie jak najszybciej pozbyć wszystkich tabliczek.
Kreska fuki ożywiła Ilonę, która wydaje się być w znacznie
lepszym stanie niż po wyjściu z autobusu. Teraz może w końcu skupić się na snuciu swoich planów dotyczących wyjazdu
do Bydgoszczy.
– Najpierw muszę tam znaleźć pracę. Z tym będzie najgorzej. Zbieram pieniądze na pierwszy miesiąc życia, a pokój to
jak na razie najmniejszy problem. Jadę tam w ciemno, sama
– Ilona nie chce okazywać słabości. Najlepiej, kiedy inni nie
wiedzą, co czuje i o czym myśli. Lubi się chować. Za dziwnym
ubraniem, fryzurą, muzyką. Ilona długo szukała miasta, które
podobałoby się jej tak jak Wrocław.
– No i proszę, znalazłam. Pokochałam Bydgoszcz, potrzebuję trochę spokoju, żeby ogarnąć swoje życie.
Wszystko tam będzie lepsze.
– Muszę znaleźć się bardzo daleko od Wrocławia, żeby móc
od niego odpocząć, żeby móc psychicznie poczuć się od niego
wolna.
Najbardziej chce ukryć się przed rodziną. Wie, że to droga
w jedną stronę. To znaczy niby mogłaby wrócić, ale na pewno
nie na tych samych zasadach.
– Rodzice będą wymagać ode mnie dużo więcej, a przede
wszystkim będą się śmiali z tego, że poniosłam porażkę.
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Śmieszne jest to, że oni o mnie nic nie wiedzą, a mają tyle do
powiedzenia. Sama sobie robię pod górkę, ale z drugiej strony
nie widzę innego wyjścia. Mama teraz sra po gaciach, nie chce,
żebym się wyprowadziła, bo nie będzie miał kto się nią zająć
na starość. Ja jej powiedziałam: „Jaką ty byłaś dla mnie matką za dziecka, taką ja będę dla ciebie córką na starość”. Moje
siostry też są pojebane. Nie rozmawiamy raczej, nie możemy
się dogadać. W ogóle czuję jak jedynaczka. Z ojcem też nie gadam. Z matką gadam, bo muszę… No i to cała moja rodzina.
Masz dwie najważniejsze zasady. Poznanie ich prowadzi do bardziej zaawansowanych operacji. Ale skup
się, teraz podstawy. Wyłożenie musi zawierać przynajmniej trzy tabliczki.
Kogo zatem Ilona ma zamiast rodziny? Dziewczyna uśmiecha się szeroko. W tle grają full-ony, które włączyła w winampie.
– Gotowaliśmy zupę dyniową na kwasie – mówi wesoło.
– Najpierw w trójkę się nakwasiliśmy, potem robiliśmy zupę,
a potem tę zupę przewoziliśmy tam, gdzie w dziewięć osób
zjedliśmy wspólny obiad. Pierwszy raz w życiu jadłam tak rodzinny posiłek.
Takie wyłożenie to tabliczki o tej samej wartości, ale
w innych kolorach LUB o wartościach rosnących, ale
w tym samym kolorze. Zrozumiałaś? Powtórz.
Widząc Sylwię, pomyślisz, że to bardzo ładna dziewczyna.
Po bliższym poznaniu uznasz, że jest szalona. Lata szkoły spędzone na nauce przedmiotów czysto humanistycznych, aby
wybrać się na dziennikarstwo, przestały mieć znaczenie pod
koniec pomaturalnych wakacji.
– Stwierdziłam, że chcę zostać rolnikiem – chwali się Sylwia z uśmiechem. – Nie mam gospodarstwa ani nic podobnego, ale poszłam na rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym.
Lada chwila mam obronę.
Impuls popchnął ją w objęcia przyrodniczych ciekawostek
i teraz Sylwia pisze licencjat o burakach cukrowych. Śmieje się,
bo wie, że dla większości osób nie brzmi to ciekawie.
– Rodzice dowiedzieli się o tym dopiero w październiku
i nieźle się wkurzyli.
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Pierwsze wyłożenie musi mieć w sumie trzydzieści
punktów. Jeżeli nie masz takiego wyłożenia, dobierasz
tabliczkę i kolejka idzie dalej.
Centrum Wrocławia to wcale nie jest Rynek. Centrum to
Pasaż Niepolda i podwórka przy Ruskiej. Wchodząc na pasaż,
gdzie znajdują się Niskie Łąki, usłyszysz linię basu, która przetacza się po okolicy. Gdzieś nad tobą będzie nerwowo mrugać
lampa. Tam jej niebieskawe światło położy się paskudną łuną
na świeżym śniegu. Czas zwolni. Wejdziesz w inny wymiar.
Łomot zostanie w głowie i klatce piersiowej. I wiedz, będzie
tam jeszcze długo, nawet kiedy kolejną godzinę będziesz przewracał się w łóżku, chcąc w końcu zasnąć. Pierwszy raz będziesz jechać windą, opierając się na przeciwległej do wejścia
ścianie i wpatrywać się w mijane piętra. Zupełnie jak w filmie.
Kiedy już możesz wyłożyć pierwsze tabliczki, zaczyna się zabawa.
Dorabiają teorię do brania narkotyków. Rozszerzenie świadomości, odkrycie wewnętrznych pragnień i tym podobne.
– Nie lubię określenia „narkotyki”, bo jest z góry negatywne – mówi Jasiu.
Lepsze są „używki” czy „substancje psychoaktywne”. Nikt
nie przyzna się, że związane w supeł synapsy to cel ich podróży. Nikt w tym środowisku nie jest ćpunem.
– To jest coś takiego jak z czarnuchami. Jak czarnuch do
czarnucha powie „czarnuch” albo „nigga”, to jest ok, ale jak biały powie do czarnego „nigga”, to już jest problem i koleś szuka
zguby. Jak ćpun do ćpuna powie „ćpunie”, to, wiesz, wyjebane,
ale jak ktoś spoza, to takie „ej no, sorry, ale…”.
Ilona cała jest bardziej psychodeliczna. „Smakołyków” używa do radzenia sobie z emocjami, o których na trzeźwo woli
za dużo nie rozmyślać. „Papierkowa robota” to jej rzecz.
– Na DOC-u poukładałam sobie parę rzeczy w głowie.
Wiem, zostało mi powiedziane, że nie chcę związku, mimo
że sercem potrzebuję tej drugiej osoby. Jednakże DOC zerwał
ze mnie to całe gówno, które przesłaniało mi to, czego potrzebuję naprawdę. Wypłakałam się, płakałam cztery godziny, chemiczne oczyszczenie duchowe – tak wyglądają Ilonowe
imprezy w Bydgoszczy. Niebieskie światło, ozdoby i ludzie dryfujący w otchłaniach swojego umysłu.

Niemniej: to nie tylko sprawa Bydgoszczy, która ma wyzwolić Ilonę z sercowych złudzeń i zależności rodzicielskich.
Niebieskie światło to sprawa poważniejsza, to rzecz ogólnoludzka, to sprawa wszystkich imprez. Niebieskie światło może
dać oczyszczenie, może jednak również spalić.
Pamiętaj więc, by na imprezę iść zawsze z kimś. Możesz,
owszem, przyjść samemu i liczyć, że na miejscu spotkasz znajomych. Co jednak, jeśli po krótkiej wymianie zdań zostawią
cię i zejdą na dół do baru wypić wódkę, albo skitrani po kiblach
wciągną po kresce fuki? Najgorzej, kiedy się naćpasz i zostaniesz sam. Bo jak wpadniesz w bad tripa, to nie każdy będzie
tego świadomy i na tyle wyrozumiały, żeby ci pomóc albo zostawić w spokoju. Pamiętaj więc, idź zawsze ze znajomym.
Dochodzą kolejne ważne zasady: żeby jak najszybciej
pozbyć się tabliczek, możesz rozkładać te wyłożenia,
które już są na stole. Pamiętaj tylko, że zawsze koło
siebie muszą być przynajmniej trzy tabliczki. O tutaj,
widzisz? Jedynkę, dwójkę i trójkę układasz jedno pod
drugim i do każdego dodajesz po dwie tabliczki. Mam
nadzieję, że pamiętasz o dwóch podstawowych zasadach? Powtórz je jeszcze raz.
Najlepsze kluby upadają pierwsze. Kiedy młodzi ludzie
za dobrze się bawią, przychodzą niebiescy, którzy wyczuleni
są na zapach marihuany. Wystarczy, że przeszukają kilka osób.
A jak jest ganja, to jest wszystko.
– Upadł Wagon, upadła Droga do Mekki, upadło Melin Café.
Splajtowali dlatego, że tam wszyscy przychodzili i ćpali, a nikt
nie kupował browarów. Wszyscy gieble pili – Jasiu wyciąga
z plecaka butelkę piwa i zręcznym ruchem otwiera je za pomocą zapalniczki. – Zrobili tam palarnię i można było normalnie sobie gibony palić… Zrobiła się z tego największa melina,
do tego otwarta 24 na dobę. Właśnie też przez to splajtowali,
że co weekend było tak: w piątek biba, w sobotę biba i jeszcze
w niedzielę dojebanie i każda w innym klimacie. Raz psajtrensy,
potem minimalne, a następnego dnia reggae session. I zawsze
było tak, że nad ranem, już koło trzeciej czy czwartej, jakaś dresiarnia przyjeżdżała i się robiły mieszane klimaty, ale żadnej napierdalanki nie było. Czasem tylko słowne. Ludzie byli tak naćpani, że nie wiedzieli, co się dzieje. Nie no, miejsce było świetne.

Zawsze, kiedy nie masz co wyłożyć, dobierasz tabliczkę. W sumie jest ich sto sześć. Nie martw się, nie skończą
się za szybko.
Moment zakończenia imprezy jest momentem kluczowym.
Idziesz do domu czy na afterparty? A jeżeli to drugie, to do
kogo tym razem? Może do Łysego?
Ciekawa rzecz, Łysy wcale nie jest łysy. Ponoć kiedyś był
i zdobył ksywę, a potem glaca niczym u Bruce’a Willisa mu się
znudziła i choć włosy zdobią jego czaszkę, wciąż pozostaje Łysym.
Jazda tramwajem z tak dużą wycieczką przypomina te
wszystkie klasowe wyjścia, kiedy z samego uciszania się nawzajem powstaje gigantyczny raban.
– Miejcie litość, niektórzy tutaj jadą do pracy – rzuca trzeźwiejszy pasażer. – Przestańcie drzeć ryje, mówię no!
Co jest największą gwiazdą afteru? Piwo i amfetamina.
Piwo, żeby nie pić wody „jak zwierzęta”, feta, żeby nie spać.
Brajan siedzi na krześle i nerwowo skacze mu noga. Żuje
gumę z takim zapałem, że ruchami swoich szczęk mógłby
przegryźć podeszwę porządnego vansa. Kręci głową, żeby cały
czas wszystkich widzieć, oczy ma tak szeroko otwarte, jakby
się zgrywał, że udaje przerażonego chomika. Ale wszyscy wiedzą, że Brajan się nie zgrywa, bo on zawsze jest porobiony.
– Była penta i giebel i coś jeszcze – wymiela między żuciem
niebieskiego orbita.
Giebel faktycznie cieszy się na dzisiejszej imprezie wzięciem. Kuba wlewa trochę płynu do czyszczenia felg do butelki z colą i wstrząsa nią lekko. Potem podaje to Sylwii i reszcie.
Sporo osób przyłącza się do siorbnięcia odrobiny napoju.
A o co właściwie chodzi? Giebel jest pochodną pigułki gwałtu i w rozsądnych ilościach działa jak duża ilość alkoholu. Jest
podobnie, a może i nawet bardziej niszczący dla wątroby, ale
kto tu przejmuje się takimi pierdołami? Nie musi nawet minąć
pół godziny, kiedy Sylwia zaczepia każdego przechodzącego
z salonu do kuchni, żeby jej pomógł, bo siostra straciła przytomność.
– Przesadziła z tym gieblem, prawie nie ma pulsu – mówi
zdesperowana, absolutnie nie wiedząc, do kogo ma się zwrócić. – Chyba trzeba będzie wzywać karetkę – wyciąga telefon,
ale wciąż nie dzwoni.
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Nieprzytomna dziewczyna ląduje w łazience, gdzie siostra
wymusza u niej wymioty. W końcu odzyskuje przytomność.
Minie jeszcze trochę czasu, zanim dojdzie do siebie. Bilans jest
jednak dobry: od teraz będzie bardziej uważać, co jej podają.
Starsza siostra oddycha z ulgą.
O, czekałam na tę tabliczkę. Widzisz, to jest joker. Zastępuje ci każdą tabliczkę, ale kiedy już będzie na stole, to zostaje tą kartą, na zastępstwo której go użyłaś.
Więc ten to teraz będzie czerwona jedenastka.
Jasiu nie martwi się o przyszłość imprez elektronicznych.
Jak są ludzie, to będą i imprezy.
– My tworzymy historię o tych bibach Na Grobli. Jesteśmy
historią, bo jesteśmy tą imprezą. Rejwy to ludzie, rejwy to my,
więc właśnie nas będzie się kiedyś wspominać – wieszczy.
I mówi, że historia pulsuje. – Pozamykali najfajniejsze kluby
we Wrocławiu, pootwierali nowe miejsca. Coś utraciliśmy, ale
dano nam Login, zupełnie nowy klub. Ponadto wiele osób jeździ na imprezy poza Wrocławiem. W Krakowie, słyszałem, że
są dobre biby, właśnie psajtrensowe, tekowe… No i Poznań.
Ilona krzyknęłaby pewnie na całe gardło, że BYDGOSZCZ.
Jest Bydgoszcz i choć przeprowadzka opóźni się przynajmniej
o miesiąc, to i tak Bydgoszcz to najlepsze miejsce w całej Polsce.
Sylwester tam spędzony urósł do rangi życiowego przełomu.
– Dużo nowości, wiele się układa, wiele się pierdoli – powie później. – Pokój już ogarnięty, teraz szukają mi pracy…
Widzisz, pośpieszyłaś się. Nie przemyślałaś ruchu,
zaczęłaś wykładać i teraz wiem, że brakuje ci czarnej
dziesiątki. I mogę to wykorzystać.
– Będę miała medusę! – Ilona jest tak zachwycona dzisiejszym wydarzeniem, że aż podskakuje z radości. – Wrócę do
domu i będę miała nowego kolczyka!
Widać, że przeżywa całą akcję, tym bardziej że poprzednio
septum potwornie bolało, a do tego Olga przebiła je krzywo.
Ilona czeka w bramie, aż Marek albo jego dziewczyna
otworzą jej drzwi. Zupełnie im się nie spieszy. W końcu brzęczy
elektryczny zamek, niepozorna Ilona popycha ciężkie drzwi
wiodące do wnętrza kamienicy. W środku pachnie chłodnymi
piwnicami i drewnianą klatką schodową, typowe stare miasto.
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Mieszkanie nie jest duże, ale ma wysoki sufit, można by tu zrobić antresolę.
Marek zażywa popołudniowej drzemki dla urody, Olga
przygotowuje barszcz ze słoika (po świętach przynajmniej jest
co jeść). Dziewczyny próbują obudzić Marka, no bo przecież
nie wypada spać, jak przychodzą goście. Olga zaczyna przygotowywać sprzęt do przekłucia. Jest octenisept w małej buteleczce z atomizerem, fluorescencyjne, zielone, plastikowe
szczypce i wenflon. Ilona wyjmuje kolczyka do medusy – nie
za długi czarny labret.
– Silikonowy, tylko kulka metalowa – mówi z dumą. Chwali
się, że kupiła go za dziesięć złotych na stoisku w Hali Targowej. –
Nie mam zamiaru niszczyć sobie szkliwa metalowym gwintem.
Wszyscy palą papierosa dla rozluźnienia i Olga zabiera się
do pracy. Spryskuje Ilonie przestrzeń między nosem a ustami
i wyciera opatrunkiem. To samo robi ze szczypcami i zaciska je
nad górną wargą. Rozpakowuje wenflon. Gęsto. Każdy wie, że
samo przekłuwanie nie jest przyjemne.
– Tatuaż to był taki miły ból, a piercing to ból dla wyższego
celu – powie później Ilona.
Olga wbija igłę w to, co osoba zaznajomiona z anatomią nazwałaby rynienką podnosową. Nie idzie to szybko ani łatwo.
Igła przebija się z takim trudem, jakby przeciskała się przez
kość, nie skórę. Ostatnie szarpnięcie, wenflon wyszedł z drugiej strony. Kilka łez spływa po policzku Ilony.
– O ja, Ilona się poryczała! – śmieje się Marek, próbując przyjacielskim szyderstwem podnieść ją na duchu. Jeszcze tylko kolczyk i po bólu. Jesteś bardzo dzielna, dziękujemy za uwagę.
Olga wyjmuje igłę z rurki i wsadza na jej miejsce kolczyk.
Jednak w momencie przeciągania wenflonu kolczyk wyskakuje. Kanał przekłucia jest pusty i zaczyna zalewać się krwią. Ilona blednie.
– Otwórz jej okno, niech naleci trochę zimnego powietrza –
mówi zdenerwowana Olga. Marek rzuca się do starej okiennicy
i rozwiera ją na oścież. Ilona w lekkim szoku – pozostała bez kolczyka, nie rozumie dlaczego. Olga tłumaczy sytuację i proponuje drugie podejście. Ilona chce najpierw dojść do siebie, zapala papierosa.
– Zwykle nie mam z tym problemu – usprawiedliwia się
Olga. – Jak kłuję obcych ludzi, to wszystko idzie ok, a jak to
mają być znajomi, to łapy zaczynają mi się trząść.

Olga i Marek przekonują Ilonę do spróbowania. Mówią, że
miejsce jest już przekłute, że nie będzie tak boleć. I choć początkowo wydaje się, że faktycznie ją namówili, Ilona stwierdza nagle, że już nie chce.
– Nogi mam jak z waty. Zrobię sobie tego kolczyka, jak się
znowu zajaram pomysłem –usprawiedliwia się, przyciskając
do przekłucia przesiąkający powoli krwią wacik. Wciąż jeszcze
bledsza niż zwykle, ale nie trzeba się już martwić: nie zemdleje.
Olga może posprzątać po nieudanej próbie kolczykowania.
Grasz pierwszy raz, nie przejmuj się, że nie do końca spamiętujesz zasady. To jest gra logiczna, nie musisz
się martwić, że masz na przykład za mały zasób słów,
jak w skrablach. Tutaj musisz widzieć sporo rzeczy naraz i też kombinować, żeby przeciwnik miał trudno.
– Mam mętlik w głowie, bo ekscytuję się tym, co mnie niedługo spotka, a z drugiej strony się boję. Znaczy, mam świadomość, że się boję, ale nie wczuwam się w ten strach, bo to
mnie rozmiękczy.
Ilona nie pozwala sobie na słabość.
Jeżeli skończysz swoje tabliczki w kolejce po mnie,
uznajemy to za remis.

Ilona biega po pokoju, szukając rzeczy do spakowania
na wyjazd. Wygląda jak postać z kreskówki, miotająca się wte
i wewte, wykrzykując co chwilę „spódnica!”, „szampon!”, „aparat!”. Niby wszystko spakowała, ale ostateczne dopinanie torby
zostawiła na rano.
– A kaktusy są? – zastanawia się na głos. Bo meskalina
to w Bydgoszczy rzecz kluczowa. Torba jest gotowa. Podróż
na dworzec zapowiada się zabawnie, bagaż jest dwa razy
większy od dziewczyny.
– Fajnie, bo wiem, że dam sobie radę – mówi Ilona
z uśmiechem. – Dam sobie radę i będę samowystarczalna. Zostanę łącznikiem między Wrocławiem a „Bydgoszczem” w „papierkowej robocie” i będę miała zagwarantowane niezłe zarobki, nawet gdybym straciła normalną pracę.
Jak to „jeżeli nie wygram”? Możemy umówić się na następną partię, oczywiście. Ale ty miałabyś nie wygrać?
Kiedy zobaczysz tę drobną dziewczynę idącą lekkim krokiem w kierunku dworca PKP, na pewno się uśmiechniesz. Bo
choć jej bagaż będzie wyglądać, jakby miał zaraz rozejść się
w szwach, Ilona i tak wepchnie tam małą, płócienną torebkę
z tabliczkami Rummikuba. Jednego z jokerów zaś wsadzi sobie do kieszeni – na szczęście.
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NIESPIESZNE ZMAGANIA Z POWIEŚCIĄ
Zamki z piasku Alessandra Baricco – diagnoza świata rozproszonego
Jacek Grębowiec

Zamki z piasku Alessandra Baricco to powieść-mozaika1.
Czyta się ją z niemałym mozołem, czerpiąc satysfakcję nie tyle
z przebiegu zdarzeń, bo zrazu tylko jakiś jego zarys można zrekonstruować, ile z nagromadzenia zadziwiających elementów
świata przedstawionego, wątków i problemów. Lektura przebiega więc niespiesznie. Każda postać pojawiająca się w Zamkach z piasku – jej motywacje, słowa i poczynania – to swoisty fenomen i przyczynek do refleksji. Sama zaś opowieść jest
na tyle rozproszona, iż spajanie jej we względną całość, choć
ostatecznie wydaje się zadaniem wykonalnym, narażone jest
na ciągłe korekty i reinterpretacje. Zadanie to powierzone zostaje takiemu czytelnikowi, który przez prozę lubi brnąć, niekoniecznie zaś płynąć, którego wieloznaczność i wielowątkowość nie zniechęca, wręcz przeciwnie – zadziwia i prowokuje.
Oczywiście znajdą się powody ku temu, by luźnej, fragmentarycznej narracji narzucić jakiś jednak porządek: po pierwsze fabularny, gdyż z pozornie chaotycznej opowieści wyłowić można coś więcej niż tylko strzępy chronologii, po drugie
znaczeniowy, albowiem do nadania sensu lekturze Zamków
z piasku skłaniają pojawiający się jak w kalejdoskopie ci sami
bohaterowie: wynalazcy, wizjonerzy, fascynaci, prowincjonalni filozofowie, romantyczni kochankowie, obok nich trzeźwi pragmatycy, inżynierowie, protagoniści postępu – którzy
w coraz to nowych odsłonach, często niezwykle zaskakujących, inspirują do różnorodnych eksplikacji – przede wszystkim do wyjścia poza świat powieściowy, poza jego jego kruchą konstrukcję, ku krytyce równie kruchych, bo poddających
się łatwo rozproszeniu, kulturowych i obyczajowych standardów, ku gorzkiej diagnozie owych rozproszeń, ku refleksji
nad atrakcyjnością i konsekwencjami rozmaitych transgresji.
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A. Baricco, Zamki z piasku, przeł. H. Kralowa, Warszawa 2006.

Bohaterowie, których poznajemy wpierw w relacjach symbiotycznych, łączy albo wspólne przeżywanie silnych uczuć i pasji, albo uleganie nieszkodzącym nikomu dziwactwom, takim
choćby jak poszukiwanie życiowej mądrości czy dociekanie
natury dźwięku i zasad jego rozchodzenia się w przestrzeni,
wreszcie opowiadanie bajek i mitów i cierpliwe przysłuchiwanie się im. Mamy więc do czynienia ze stanem swoistej kooperacji, bliskim ideałowi. Stan ten ulega jednak erozji – stąd
zapewne wziął się tytuł powieści. I tu właśnie uwidacznia się
ogromny potencjał znaczeniowy prozy Baricca. Zamki z piasku
to powieść o nietrwałości relacji międzyludzkich, o zdradzie,
w szerokim tego słowa znaczeniu, o balansowaniu pomiędzy
nieskończonością a codziennością i bolesnej konieczności wyboru pomiędzy jedną a drugą. To powieść o przejściu, o dojmującej konieczności wyjścia z raju, o tych, którzy chcieliby
w nim pozostać, choć niewątpliwe im również zaczyna brakować kwalifikacji, by pierwotny stan szczęścia uchronić przed
rozpadem: o marzycielach i wizjonerach – poszukujących,
błądzących, wiele sobie i innym obiecujących, popadających
nierzadko w obłęd – dalekich więc od pragmatyki i merkantylizmu. Zamki z piasku to powieść o ludziach, których modernizacja i postęp fascynują, nie tylko jako droga do pomnażania
kapitału, lecz jako brama do nowych doświadczeń, o ludziach,
których fascynuje możliwość przekraczania ograniczeń, których wiedzie pęd ku rzeczom nowym i pięknym, bez względu
na ich utylitarne walory. Stanowią oni zresztą silną antytezę
wobec bezdusznych dorobkiewiczów i pragmatyków obecnych
również na kartach powieści.
Zamki z piasku mogą zwodzić. Zwodzi jednak nie tyle sama
powieść, co właściwe współczesnemu odbiorcy kultury pragnienie szybkiego zrozumienia, pojęcia w lot, nawet tego, czego nigdy pojąć się ostatecznie nie da (takich spraw najlepiej
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dziś poniechać). Zawrotna prędkość recepcji i interpretacji,
podobna do błyskawicznego osiągnięcia sytości, natychmiastowego zaspokojenia pojawiających się znienacka potrzeb,
to ideał, model, do jakiego przyzwyczajamy się, funkcjonując
na co dzień w gęstej i kolorowej semiosferze naszych czasów2.
Ewentualnie przyzwyczajamy się, że przez namaszczony w fachowych dyskursach tekst kultury można się i tak prześliznąć,
jakoś go zatem poznać, cytować nawet, cieszyć się samym obcowaniem z ważnym dziełem, z tej wyjątkowości czerpać jakieś namiastki przyjemności, innym – wybrańcom, tropicielom szczegółów – zostawić wynajdywanie ważkich treści,
grzebanie w mozaice problemów, skrzętnie pod powierzchnią
ukrytych. Zamki z piasku nie oferują jednak zbyt wielu przyjemności tym, którzy szukają łatwych gratyfikacji. Tych, którzy
wolą czytelne i miłe powierzchnie, grząskie dociekania sedna
i szczegółu uznając za stratę czasu, skazują co najwyżej na wypisywanie pięknych fraz, na śledzenie kilku migotliwych obrazków. Bo i takich w powieści nie brakuje.
Baricco, którego najbardziej znane fabuły (jak Jedwab3 czy
monodram Novocento4, zekranizowany przez Giuseppe Tornatore5) bywają przede wszystkim wzruszające, tym razem od
misternego wyzwalania wzruszeń ucieka. Nic tu nie jest oczywiste, nawet jeśli oczywistym się wydaje. Podążanie przez
Zamki z piasku tropem znanych już motywów zwodzi na manowce, prowadzi właściwe donikąd – jak droga na skróty,
obierana, by szybciej dotrzeć do celu, szybciej zrozumieć, poukładać sobie w głowie. Oczywiście, obcując z czymś niełatwym lub pozornie niedorzecznym, szukać trzeba oparcia,
jakiejś osnowy. Istnieje zatem pokusa, by z pozornie chaotycznego zbioru wydarzeń wyłowić przede wszystkim te, które
coś przypominają, w których rozpoznajemy swoje lekturowe
kompetencje. Wnioskowanie z analogii przychodzi najłatwiej,
asocjacje pojawiają się natomiast same. Mechanizmów tych
trudno się wystrzegać. Mimo to nie można ostatecznie prozy Baricca interpretować, opierając się na śladach znanych toposów, motywów i wątków. Tradycja nie jest tu wystarczającą

>

2
Zob. J. Gleick, Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, przeł. J. Bieroń, Poznań 2003, s. 147–152.
> 3 A. Baricco, Jedwab, przeł. H. Kralowa, Warszawa 1998.
> 4 A. Baricco, Novocento, przeł. H. Kralowa, Warszawa 2008.
> 5 1900: Człowiek legenda, reż. G. Tornatore, 1998.
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podpowiedzią. Zamki z piasku nie dają się bowiem umieścić
w żadnej konwencji. Starannie, i co chwilę, wymykają się podziałom rodzajowym i gatunkowym, katalogom toposów
i w ogóle literackiej tradycji.
Dokonując pewnego nadużycia, można próbować twierdzić, że w pewnym sensie Zamki z piasku przypominają powieść psychologiczną – właściwym miejscem akcji wydaje
się nie tyle prowincjonalne Quinnipak, ile trudna do opisania
głębia ludzkich motywacji. Baricco, nie pierwszy zresztą raz,
zabiera głos w sprawie psychologii ludzkich dążeń, nie po to
jednak, by dojść do jednoznacznych wniosków i wyjaśnień, by
dać odpowiedź, dlaczego ludzie angażują się w projekty często irracjonalne, niedorzeczne. Tej odpowiedzi nie udziela. Fascynuje go raczej sam fakt brnięcia w utopie, w to, co niemożliwe do zrealizowania, sam akt odstępstwa, dziwactwa, choć
dziwactwa urokliwego. Ujmowanie działa Baricca w gatunkowe ryzy powieści psychologicznej wydaje się jednak ryzykowne. Równie dobrze można by je nazwać parabolą, powieścią
oniryczną czy filozoficzną. Nie bez znaczenia pozostaje tu czas
akcji: czas przełomu, zmiany, modernizacji. Baricco skutecznie
więc wymyka się wszelkim próbom teoretycznoliterackiego
szufladkowania. Zamków z piasku gatunkowo przyporządkować się nie da.
Warto odwołać się tu do alegorii, którą przynosi sama powieść. Nieopodal domu pana Raila, jednego z głównych bohaterów Zamków z piasku, stoi lokomotywa – majestatyczny
prezent, jaki sprawił pewnego dnia swojej wspaniałej małżonce Jun. Lokomotywa i dwieście metrów szyn, które w pierwotnym założeniu Raila miały prowadzić donikąd. Stała tam, stale
doglądana, nie tyle, by w przyszłości ruszyć do Morovan, nie
jako pomnik postępu, kolejnictwa. Bynajmniej. Stała tam jako
lokomotywa, naonczas najszybszy środek lokomocji, rewolucjonizujący świat i jego postrzeganie. Jako estetyczny i symboliczny artefakt. A może jako symbol miłości, jaką żywił do Jun,
a którą okazywał w przerwach pomiędzy tajemniczymi podróżami. I tak jak pytanie o to, czym jest lokomotywa Raila, pytanie o gatunkowe przynależności wczesnej powieści Baricca
prostej odpowiedzi przynieść nie może.
Jego proza – jak pisze Aleksandra Madoń – nasycona jest poetyckością, pisarz często sięga także po strategie

charakterystyczne dla utworów dramatycznych i filmowych. Konsekwentnie uprawiany przez autora synkretyzm
rodzajowy i gatunkowy wiąże się z przekonaniem, że literatura jest polem, na którym nie tylko nadawca, ale także odbiorca są instancjami aktywnymi6.
Gdy spojrzeć na Zamki z piasku z innej strony, wynosząc ponad inne wątek erotyczno-romansowy, wydawać się mogą
przez chwilę powieścią o miłości – miłości trudnej (jak w Jedwabiu), naznaczonej zdradą i jej konsekwencjami. Szybko
jednak okazuje się, że nie chodzi tu o dużą skalę emocji i te
aspekty ich doświadczania, jakie znamy z fabuł romansowych.
Baricco nie wabi czytelnika schematami, nawet jeśli wydają się one sprawdzone, nawet jeśli stanowią lekturowa przynętę. Bo, po pierwsze, miłości głównych bohaterów – pięknej
Jun i pana Raila – nie poświęca tak wiele uwagi, jak czyniłby
to autor romansu. To wątek ważny, spajający pewien wycinek
opowieści, ale nie dominujący. Po drugie – Baricco nie ogranicza się do prostego epatowania narastającym w relacjach intymnych bohaterów konfliktem. Nie o to w Zamkach z piasku
chodzi, by budować napięcie, które służy intrydze, „podkręcając” w ten sposób dynamikę akcji. Trudne miłości są chwytliwe, to jasne. Ale Baricca poziom fabularny zdaje się obchodzić
mniej niż warstwa etyczna i psychologiczna relacji, komplementarna wobec świata przedstawionego i problematyki całej powieści – opartej na motywie rozpadu, zawodu, zdrady
i rozproszenia.
Niemniej wśród bohaterów, zwłaszcza przy pierwszej lekturze, wyróżniają się (a może wyróżnia ich czytelnik, oczekując czegoś typowego) kochankowie – najpiękniejsza w całym
Quinnipak Jun i pan Rail, człowiek w drodze, jeśli musimy już
posłużyć się znanym toposem. Brnięcie w literackie analogie
kończy się jednak w tym samym miejscu, w którym je dostrzegamy i nazywamy. Jest Rail – prawie jak Odyseusz, prawie, bo
jego ścieżkę znaczą epizodyczne powroty, celebrowane jak cykliczne święto urodzaju. Cel jego podróży pozostaje w pewnym stopniu tajemnicą, której można się tylko domyślać. Gna
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go jakiś niepokój, pragnienie większe niż to, co do zaoferowania ma zjawiskowa Jun. Z tym, że nie gna go fatum, przekleństwo, a raczej coś całkowicie immanentnego. Z czasem okazuje się, że ta nieustająca podróż ma również prozaiczny wymiar
i takież konsekwencje.
Oczekiwanie Jun jest z pozoru bliskie temu, co przeżywa
Homerowa Penelopa. Ale i ta analogia okazuje się zwodnicza.
Wierność i tęsknota, choć konserwują urodę, mają tu swoje
drugie oblicze. Zepchnięte w zanadrze – ulegają metamorfozie. Pozostaje intensywność emocji, ale zmienia się ich biegun
i jakość. To, co w micie trwałe, niezmienne, szlachetne, ale
i nieprawdopodobne, tu ulega erozji, przeistacza się w impuls,
ujawniający to, co pierwotne, instynktowne, biologiczne. Jun
przestaje być Penelopą. Wymierza karę (lub bezwiednie wiedzie ją do tego instynkt i zazdrość): symboliczną i namacalną
jednocześnie, konieczną być może dla niej samej, jednakowoż
wyzwalającą i niszczącą. Przywieziony z kolejnej podróży nieślubny potomek Raila, Mormy – chłopiec o delikatnej smagłej
urodzie, skryty i tajemniczy – przywitany zostaje przez oszołomioną Jun w sposób chłodny i spontaniczny zarazem, z czułością, ale i z poczuciem krzywdy. Ta wypala zaś piętno i wybucha ostatecznie w sposób radykalny i niespodziewany, choć
nie od razu.
– Nazywa się Mormy i jest moim synem.
Nad nimi było wyblakłe styczniowe niebo. A wokół garść
służby. Wszyscy instynktownie spuścili wzrok. Tylko Jun
tego nie zrobiła. Patrzyła na lśniącą skórę chłopca, skórę
w kolorze piasku, skórę spaloną słońcem, ale raz na zawsze,
słońcem sprzed tysiąca lat. I pierwszą jej myślą było
„Ta dziwka była czarna”.
Widziała tę kobietę, która gdzieś na świecie ścisnęła
między nogami pana Raila, czy to dlatego, że taki miała zawód, czy dla przyjemności, ale raczej z racji swego zawodu. Patrzyła na chłopca, na jego oczy, usta, zęby, i widziała
ją coraz wyraźniej – tak wyraźnie, że jej drugą, precyzyjną
i szybką jak piorun, myślą było
„Ta dziwka była piękna”.
Obie te myśli trwały zaledwie jedną chwilę. I jedną chwilę zaledwie ten mały ludzki wszechświat, wycięty z ogólnej
galaktyki życia i zamknięty w sobie pod wpływem emocji
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wywołanej tym pozornym skandalem – jedną chwilę zaledwie ów mały ludzki wszechświat poświęcił milczeniu.
Bo zaraz potem, w tym ogólnym oszołomieniu, do uszu
wszystkich dotarł jej głos.
– Ciao, Mormy. Ja się nazywam Jun i nie jestem twoją
matką. I nigdy nią nie będę.
Ale ze słodyczą. Wszyscy to mogą poświadczyć. Powiedziała to ze słodyczą. Mogła to powiedzieć z bezgraniczną
złością, a tymczasem powiedziała ze słodyczą. […]7.
Mit o cierpliwej i wiernej Penelopie okazuje się więc, podobnie jak obietnice Raila, szlachetnym kłamstwem, nie
przystaje do pchniętego ku metamorfozie i erozji Quinnipak,
miasteczka pokonującego właśnie drogę od tradycji do modernizacji, które w tym samym momencie, poprzez decyzje swoich mieszkańców i bohaterów powieści, zaczyna rozpadać się
niczym tytułowe zamki z piasku. Miasteczko naznaczone zostaje wprzódy ideą postępu, jej alegorią jest lokomotywa, najszybszy naonczas pojazd, którym podróż opisywana jest w kategoriach niemal metafizycznych. Teraz, gdy wkrada się do
niego zdrada, nie tylko przez drzwi domu Jun i Raila, zamienia się w miasto-sen, a poznać to można po onirycznej wręcz
skłonności do wszelkich transgresji dokonywanych przez bohaterów. I tak porzucenie przez zdradzoną Jun roli Penelopy
staje się początkiem pewnego pasma wydarzeń: zdrady, zemsty, przekroczenia tabu. Jun, której bliżej już do Medei niż
do Penelopy, nie cofa się przez występkiem, choć do rewanżu
z dwóch fundamentalnych instynktów wybiera nie śmierć, a –
wykraczającą poza wszelkie tradycyjne ograniczenia – seksualność. Dla Mormy’ego staje się nie tyle matką, na co liczył
Rail, ile kochanką – spontaniczną i zmysłową, krok po kroku
odkrywającą przed nim intensywność erotycznych przeżyć. Co
ciekawe, pieszczoty macochy opisywane są przez Baricca bez
cienia odrazy, bez jakiejkolwiek moralnej oceny, z odwagą, ale
i z poetycką delikatnością, wręcz z namaszczeniem, z dbałością o anatomiczne i fizjologiczne szczegóły, a także ze swoistą dramaturgią – osiągniętą zarówno dzięki retardacjom, jak
i za sprawą niezwykłej złożoności opisu. Akt seksualny, który
zachodzi po raz pierwszy pomiędzy Jun i Mormym, przeplata
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się nieustannie z innymi wydarzeniami: z milczącym rozstaniem dwóch przyjaciół, ucznia i mistrza – młodego Pehnta
i starego Pekischa, przemarszem dwóch orkiestr, idących naprzeciw siebie, spotykających się na środku ulicy i tworzących
harmonię dźwięków, o jakiej zawsze marzył ów Pekisch – dyrygent, prowincjonalny Mozart, domorosły filozof, wynalazca humanofonu i kompozytor, a także z nagłą i niezauważoną
przez nikogo śmiercią jednego z muzyków oraz z wprowadzoną do opisu rozmową inżyniera Horeau i Raila, w której mówią
o odrzuceniu ich projektu budowy Crystal Palace, co dla obu
wizjonerów-wynalazców stanowi niebywały cios. Wszystko
to tworzy scenerię, w której transgresja Jun uchodzi uwadze
całej społeczności Quinnipak, choć odbywa się prawdopodobnie wśród tłumu. To, co najważniejsze: śmiały akt seksualny będący jakąś formą rewanżu, a także przypadkowa śmierć
i ostateczne rozstanie przyjaciół, Pehnta i Pekischa – pozostają
niezauważone. Tłum zahipnotyzowany jest orkiestrą, Horeau
i Raila zajmuje ich zawodowa porażka.
[…] TERAZ – teraz – to właśnie teraz – któż to wszystko mógł sobie wyobrazić? – milion dźwięków, które łączą
się jak oszalałe w jedną muzykę – są tutaj, jeden wniknął
w drugi – nie ma początku nie ma końca – oto jedna orkiestra połyka drugą – wzruszenie tkwiące w grozie tkwiące w spokoju tkwiące w tęsknocie tkwiące w furii tkwiące
w zmęczeniu tkwiące w pragnieniu tkwiące w końcu – ratunku – gdzie podział się czas? – gdzie zniknął świat? – co
to się dzieje, że wszystko jest tutaj, teraz – TERAZ – TERAZ
/ i w końcu Pekisch podnosi spojrzenie i spomiędzy wszystkich oczu, jakie ma naprzeciw, wychwytuje od razu oczy
Pehnta, przebijając eksplozję dźwięków, które zbierają się
między nimi, i nie trzeba już będzie słów po takim spojrzeniu, ani gestów, ani nic / i w końcu ręka Jun zaciska się
na członku Mormy’ego, gorącym i twardym z pożądania,
które płynie z daleka i od zawsze / przeciąga ręką po włosach Hector Horeau i mówi Przegraliśmy, panie Rail, chciałem to panu powiedzieć, przegraliśmy […] / Nie będzie
Crystal Palace? – Nie, nie będzie Crystal Palace, panie Rail
/ znowu opuszcza wzrok Pekisch, wygląda, jakby się modlił
/ ale to się dzieje w najbardziej skrytym miejscu wielkiego pieca i nikt nie może dostrzec ręki Jun, która zsuwa się

po członku Mormy’ego, docierając wszędzie z pieszczotą –
wnętrze dłoni jak u małej dziewczynki i ta czujnie napięta
skóra, jedna przeciw drugiej – czyż jest piękniejszy pojedynek na świecie? […]8.
Można tę scenę odczytywać rozmaicie: jako obraz obyczajowego przekroczenia, wpisującego się w nacechowany postępem i niewątpliwym przyspieszeniem (nie tylko technologicznym, ale i aksjologicznym, węziej zaś emancypacyjnym),
przyspieszeniem, które nie omija sennego i uporządkowanego dotychczas Quinnipak – miasteczka-alegorii, modelu, kojarzącego się z wieloma podobnymi do niego miasteczkami
w Europie Zachodniej (a może i poza nią) w drugiej połowie
XIX wieku i na początku wieku XX. Jun wychodzi bowiem poza
granice tradycyjnie pojmowanej obyczajowości, poza sferę
okrzepłego mitu i etosu. Pozostaje jej naga, nieubrana w żadne rygorystyczne konwencje cielesność. W pewnym sensie
upodabnia się do Mormy’ego, chłopca zagadkowego i naiwnego, szlachetnego dzikusa, dla którego inicjacja jest naturalną konsekwencją popędu, choć w przeciwieństwie do niego trudno mówić o nagości Jun jako o symbolu niewinności.
Gratyfikacje płynące z seksualnej i obyczajowej transgresji
są, w przypadku bohaterki, szalenie intensywne. Intensywne
jak jej wcześniejsze upokorzenie i uobecniona w relacji z pasierbem symboliczna i bezwiedna, pojawiająca się ni stąd, ni
zowąd, zemsta. Wyjście poza kulturę, jeśli symbolicznie, a nie
tylko w banalnej konwencji odwetu na niewiernym małżonku, traktować erotyczną relację Jun i Mormy’ego, jest jednak
krokiem w nieznane. Naznaczone zostaje, choć nie za pomocą bezpośredniego następstwa zdarzeń, a raczej na zasadzie
przypadku, zrządzenia losu, tragizmem. Nie po to jednak, by
z powieści zrobić moralitet. Narrator scenę erotyczną, w której
udział biorą Jun i Mormy, konstruuje z pozytywnie nacechowanych tropów i figur (metafor, pytań retorycznych, porównań i retardacji). Sama w sobie, choć naturalistyczna, stanowi małe poetyckie arcydzieło. Dla Mormy’ego intymna relacja
z macochą będzie jedynym ważnym doświadczeniem w jego
życiu, dla Jun końcem pewnego etapu, przyczyną opuszczenia sielankowego, umieszczonego poza czasem i przestrzenią,
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Quinnipak. Nie wiemy zresztą, czy poza nim jest dla Jun jakaś
alternatywa – inny porządek i sens, inna przestrzeń, w której,
choć przez chwilę, mogłaby się odnaleźć. Niepokojące mogą
być wnioski wyciągane z takiej interpretacji, oscylujące wokół
psychologii głębi i nierozstrzygalnych napięć w niej podkreślanych: pomiędzy kulturą i naturą, pomiędzy presją superego –
praktykowanego bezwiednie obyczaju, wyznawanych i interioryzowanych norm, obowiązującego tabu – i równie silnym
oddziaływaniem pierwotnych instynktów, dynamizmów popędowych.
Można przytoczoną wcześniej scenę odczytywać nieco inaczej, z perspektywy konstrukcji samego dzieła. W niej splatają się wszystkie istotne wątki i problemy. Ta symultaniczna
wręcz scena stanowi jeden z punktów kulminacyjnych powieści. Odtąd rozsypuje się i rozprasza, ulega przyspieszonej erozji
to, co w Quinnipak wydawało się archetypiczne, niezmienne,
nieskończone. W jakimś sensie idealne, w tym mianowicie, że
za takim życiem często się dzisiaj tęskni. Można również powiedzieć – normalne, choć nie do końca w konserwatywnym
sensie tego słowa. Normalne, czyli spokojne, oparte na uporządkowanej strukturze społecznej (z warstwą bogatych posiadaczy reprezentowaną przez Raila, warstwą zarządzającą –
zaufanych doradców i pomocników, której przedstawicielem
jest kierownik huty Andersson, oraz drobnych przedsiębiorców
[sklepikarzy], wreszcie ze służbą, robotnikami). Ludzie nowej
epoki – nieprzywiązani do miejsc, lecz do swych ambitnych
planów (jak budowniczowie kolei – Bonelli i Bonetti czy inżynier-architekt Horeau) pojawiają się, co prawda, na horyzoncie zdarzeń, wnikają w realistyczną sielankę Quinnipak,
nie od razu jej jednak zagrażając. Owa „normalność” miasteczka oparta jest również na silnych więziach emocjonalnych –
miłości i przyjaźni, a także na klasycznej relacji uczeń–mistrz
(Pehnt i Pekisch), z wygospodarowaną przestrzenią wolności
i tolerancji – wyrażającą się poprzez pobłażanie dla mniej lub
bardziej szalonych pasji (ukazanych w osobach Pekischa, Raila i Horeau). Jednoczesny pochód przecinających się w marszu dwóch orkiestr, nadejście wiadomości o upadku architektonicznych wizji i planów Raila i Horeau, narastający konflikt
ucznia i mistrza, Pehnta i Pekischa, oraz splecione z tymi
wydarzeniami nagłe zbliżenie Mormy’ego i Jun – stanowią
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niezwykłą kumulację brzemiennych w skutki emocji i wypadków, zamykającą drogę powrotu do owej sielankowej stabilności. Do świata tym bardziej normalnego, bo było w nim
również miejsce na ludzki błąd, odrobinę głupoty, infantylne
uniesienia, świata, którego moralny kodeks streszczały najlepiej słowa Pekischa, skrzętnie notowane przez młodego jeszcze Pehnta.
[…]
– Co to są świństwa?
– To rzeczy, których w życiu nie należy robić.
– A dużo ich jest?
– Zależy. Jeśli ktoś ma dużo wyobraźni, może narobić
dużo świństw. Jeśli ktoś jest głupi, może przeżyć całe życie
i nie przyjdzie mu do głowy ani jedno.
[…]
– Ujmijmy to tak. Ktoś wstaje rano, robi to, co ma zrobić,
a wieczorem idzie spać. I tu mamy dwie możliwości: albo
spokojne sumienie śpi, albo nie ma spokojnego sumienia
i wtedy nie śpi. Rozumiesz?
– Tak.
– A zatem trzeba dotrwać do wieczora w zgodzie z własnym sumieniem. Na tym polega problem. A do rozwiązania go wiedzie bardzo prosta droga: pozostać czystym.
– Czystym?
– Czystym w środku, to znaczy nie robić nic, czego trzeba by się wstydzić. I do tego miejsca nie ma nic skomplikowanego.
– Nie.
– Komplikacje pojawiają się, kiedy ktoś zda sobie sprawę, że pragnie czegoś, czego się wstydzi: strasznie chciałby
zrobić coś, czego robić nie wolno, co jest okropne czy sprawi
komuś ból. Okay?
– Okay.
– Wtedy pyta sam siebie: mam spełnić to pragnienie czy
wybić je sobie z głowy?
– Właśnie.
– Właśnie. Ten ktoś myśli i w końcu podejmuje decyzję.
Sto razy wybija je sobie z głowy, potem, któregoś dnia, nie
może się oprzeć i postanawia zrobić to, czego tak pragnie,
i robi to: i oto mamy świństwo.
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– Ale nie powinien tego robić, tego świństwa, prawda?
– Nie. Ale uważaj: zważywszy, że nie jesteśmy skarpetkami, ale ludźmi, naszym głównym celem nie jest to, by
pozostać czystym. Pragnienia to najważniejsza rzecz, jaką
mamy, i nie można ich oszukiwać w nieskończoność. Dlatego czasami warto nie spać, byle spełnić własne pragnienie. Robi się świństwo, a potem płaci za nie. I tylko to jest
naprawdę ważne: żeby, gdy przyjdzie czas zapłacić, ktoś nie
pomyślał o ucieczce i zapłacił z godnością. Tylko to jest ważne.
Pehnt myślał przez chwilę.
– A ile razy można je zrobić?
– Co?
– Te świństwa.
– Nie za dużo, jeśli chce się czasem pospać.
– Dziesięć?
– Może trochę mniej. Jeśli to prawdziwe świństwo, trochę mniej.
– Pięć?
– Powiedzmy dwa… zawsze potem wyskoczy jakieś
drugie…
– Dwa?
– Dwa9.
Nietrudno zauważyć, że „moralitet” Pekischa, w pewnym
sensie utopijny, bo gwarantujący człowiekowi prawo do błędu, do pragnienia i grzechu, wręcz go do niego predestynujący, jest tyleż realny, łatwy więc do zaakceptowania, co paradoksalny, bo zwiastujący upadek i rozpad, ilustrowany zresztą
na kartach tej samej powieści. Pekisch broni przyzwoitości
i ją podważa. Z jednej strony, moralną wytrwałość przypisuje
głupcom, ludziom ograniczonym, z drugiej, mówi o sankcjach,
wstydzie i godnym przyjmowaniu konsekwencji popełnionego „świństwa”. Przestrzega przed występkiem, ale i do niego,
w pewnym sensie i nie wprost, zachęca.
Wróćmy jednak do kulminacyjnej symultanicznej sceny przemarszu orkiestr, podczas której dochodzi m.in. do zbliżenia pomiędzy Jun i Mormym. Zobrazowane w niej zostały prawie
wszystkie istotne konflikty i problemy powieści, problemy jej
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bohaterów, choć zapewne traktować je można symbolicznie.
Śmierć muzyka, zlekceważona przez jej świadków, przypomina
o licznych w Zamkach z piasku wątkach wanitatywnych. W powieści Baricca łączą się one nierozerwalnie z postępem, z jego
przerażającą dynamiką, z jego surowymi prawami podporządkowanymi produkcji i zyskowi. Orkiestry grają i maszerują dalej – zachwycająco – jak ów postęp, którego nic nie zatrzyma,
póki ludzkie potrzeby nie zostaną zaspokojone. A – w przeciwieństwie do muzycznych marzeń Pekischa – nie zostaną, bo
postęp, szczególnie technologiczny, ciągle kreuje przecież nowe
zachcianki. Śmierć muzyka stanowi ofiarę, konieczną na drodze
ku realizacji idei. Tą ideą, jeśli powieść czytać dosłownie, byłby akustyczny eksperyment Pekischa, wprowadzający muzykę
na nowe tory. Ale nikt przecież nie oczekuje od muzyków ofiary z życia. Co innego postęp. Tu przebrany jedynie w alegoryczny
kostium muzycznego pochodu przechodzi do porządku dziennego nad śmiercią, zdradą i rozpadającą się w proch przyjaźnią. Orkiestry maszerują dalej.
Postęp, radykalne zmiany i transgresje stykają się niejednokrotnie w powieści Baricca z ulotnością ludzkiego życia
i ludzkich dokonań, ruiną międzyludzkich relacji, a ostatecznie ze śmiercią, nie zawsze kryjąc się za symbolem czy alegorią. Czasami to zetknięcie wyrażane jest expressis verbis. Nie da
się przeoczyć słów Anderssona, wynalazcy i kierownika należącej do Raila huty szkła, który, spoglądając tuż przed śmiercią na wystawne kryształowe kieliszki z turkusową obwódką,
do których masowej produkcji chce go zachęcić właściciel manufaktury, wystawia temu nowoczesnemu blichtrowi, a przez
to zapewne ludzkim pragnieniom, ponurą ocenę: „Gówno”10.
Nie przez przypadek, w innym zupełnie fragmencie, Rail mówi
do budowniczego kolei, a przy tym bezwzględnego dorobkiewicza Bonettiego: „Pan cuchnie śmiercią”11, gdy ten lekceważy zabójstwo popełnione na Mormym przez jednego z jego
pracowników, nie przez przypadek również powieść Baricca
wieńczą porażające skatologiczne przekleństwa Hectora Horeau, który, rozgoryczony z powodu odrzucenia projektu jego
„szklanego pałacu”, popada w stany maniakalno-depresyjne i trafia do przytułku dla wariatów. Tam „z systematyczną

skrupulatnością dzielił własne ekskrementy na małe kawałeczki, które następnie powoli wsuwał do ust i żuł, cierpliwie
i niewzruszenie. […] Potem, prawie niepostrzeżenie, jego
głos zaczął się sączyć między tysiące dźwięków […] korytarza zaludnionego przez niewinne monstra”. I tu Horeau rzuca
światu i ludziom klątwę, brzmiącą o wiele dosadniej niż skarga Hioba względem Boga i przodków, będącą w pewnym sensie jej bluźnierczą antytezą, choć zbudowaną z podobnych
niekiedy motywów (np. przeklinania dnia urodzenia). To coś
więcej nawet niż wypełnienie słów Hiobowej żony: „złorzecz
Bogu i umieraj!” (Hi 2, 9)12:
Gówno. Gówno, gówno, gówno, gówno. Jesteście wszyscy w jeziorze gówna. Tyłek wam gnije w oceanie gówna.
Gnije wam dusza. Myśli. Wszystko. Ohyda doprawdy imponująca, arcydzieło ohydy. Widowisko. Przeklęci nikczemnicy. Ja wam nic nie zrobiłem. Ja chciałem tylko żyć. Ale nie
można, prawda? Trzeba zdychać, trzeba stać w kolejce do
zgnicia, jeden za drugim, brzydząc się siebie wzajemnie,
z wielką godnością. Sami zdychajcie, łajdaki. Zdychajcie.
Zdychajcie. Ja będę patrzył, jak zdychacie, jeden po drugim, tylko tego pragnę, widzieć, jak zdychacie, i splunąć
na gówno, jakim jesteście. […] Gdziekolwiek byś był, mój
ojcze, ty i koszmar twoich słów, ty i skandal twojego szczęścia, ty i niesmak twojej podłości… obyś zdechł w nocy,
w strachu ściskającym gardło, z piekielnym bólem w środku, w stęchłej woni przerażenia. A razem z tobą niech zdycha twoja kobieta, miotając bluźnierstwa, które ją doprowadzą do raju nieskończonych udręk. […] Tego właśnie
chcę. Widzieć jak zdychacie, wy, którzy daliście mi życie.
A razem z wami ci wszyscy, którzy potem mi je zabrali, kropla po kropli, poukrywani wszędzie, szpiegujący nawet
moje pragnienia. Ja jestem Hector Horeau i was nienawidzę. […]13.
Dosadność jego słów poraża, bo oto okazuje się, że w czasach gwałtownego cywilizacyjnego postępu wizjoner nie ma
racji bytu – ta zarezerwowana jest dla takich jak Bonetti i Bonelli – liczących pieniądze, a nieliczących się z ludzkim życiem,
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Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań
A. Baricco, Zamki z piasku, op. cit., s. 254–255.
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dbających o zysk i użyteczność, nie o uroki samych wizji, ich
rozmach i estetykę. Postęp nie jest domeną marzycieli, nie
Ochojscy, nie Wokulscy i nie Barykowie – jeśli przywołać znane z literatury polskiej analogie – stają się jego protagonistami, lecz przyziemni, znający prawidła ekonomii pragmatycy.
Istotnym aspektem prozy Baricca jest więc napięcie pomiędzy idealizmem i merkantylizmem, pomiędzy umoszczeniem
się w cieple dobrobytu, sytości i bezpieczeństwa a romantycznym wizjonerstwem, przekraczaniem utartych schematów.
Mamy w Zamkach z piasku dwa modele postępu – ku jednemu wiedzie chęć przekraczania prawideł fizyki, technologicznych i estetycznych kanonów (Horeau, Rail, Pekisch), ku drugiemu chęć odniesienia finansowego sukcesu i wyposażenia
ludzi w wygodne nowoczesne urządzenia (Bonelli i Bonetti).
Alternatywa ta przekłada się również na osobiste wybory bohaterów powieści, dotyczące sposobu kreowania ich biografii.
Wspaniale konflikt ten obrazuje Pehnt – jako chłopiec zafascynowany mądrością swego mistrza – Pekischa, uczestniczący
w jego akustycznych i muzycznych eksperymentach, popartych nie tyle specjalistyczną wiedzą, ile ponadprzeciętnym zapałem i ciekawością ich kreatora, notujący wreszcie każde jego
słowo. Wchodząc w wiek dojrzały, zdobywając wykształcenie,
poznając uroki wielkomiejskiego codziennego życia z dala od
utopijnego Quinnipak, kształtuje swą biografię w taki sposób,
jaki według jego dawnego mistrza godny jest „skarpetek”, nie
ludzi. Ambicje dorosłego Pehnta – dobrego męża, troskliwego ojca i pracowitego agenta ubezpieczeniowego – wydają
się Pekischowi żałosne, małe, niegodne jego ucznia. W listach
do Pehnta z pogardą i sarkazmem wyraża się o jego fascynacji małymi zawodowymi sukcesami, o jego pragnieniu wygodnej i zrytualizowanej egzystencji, o pogoni za materialnymi
namiastkami utraconego raju. Dla domorosłego naukowca-amatora i marzyciela to nic innego jak zdrada, wyparcie się
samego siebie, a także wspólnych ideałów. Ostatni głos w tym
sporze, co jest kolejnym dowodem na to, iż Baricco stroni od
jednoznacznych ocen i wniosków, należy jednak do Pehnta. W odpowiedzi na listy swego dawnego mistrza, dobitnie
dyskredytujące jego wybory życiowe, pisze o innej normalności niż ta, do jakiej przywykł Pekisch. W jego rozumieniu to
Quinnipak, jako konglomerat dziwactw, marzeń i utopii, jest
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światem na opak, nie zaś stolica zaludniona zwykłymi urzędnikami, ojcami i mężami, wiodącymi swą monotonną egzystencję z dnia na dzień, bez szczególnych marzeń, dylematów
i oczekiwań:
[…] Kocham moją żonę, która jest kobietą inteligentną
i piękną. Lubię wracać do domu, wiedząc, że ją tam zastanę,
choćby nie wiem co zdarzyło się na świecie tego dnia. Lubię
spać przy niej i lubię budzić się razem z nią. Mam syna i kocham go, chociaż wszystko wskazuje na to, że jak dorośnie,
będzie agentem ubezpieczeniowym. Mam nadzieję, że będzie
to robił dobrze i że będzie porządnym człowiekiem. Wieczorem kładę się spać i zasypiam. A zgodnie z tym, czego mnie
nauczyłeś, to znaczy, że mam spokojne sumienie. I to wszystko. Takie jest moje życie. […]
Każdy ma taki świat, na jaki sobie zasłużył. Ja chyba zrozumiałem, że mój to ten tutaj. Dziwne w nim jest to, że jest
normalny. W Quinnipak nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Ale może właśnie dlatego dobrze się tu czuję. W Quinnipak
człowiek ma w oczach nieskończoność. Tu, jeśli już patrzysz
daleko, patrzysz w oczy twego syna. A to co innego.
Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale tutaj żyje się w bezpiecznym ukryciu. I jest to coś nie do pogardzenia. To piękne.
A zresztą, kto właściwie powiedział, że człowiek ma żyć bez
żadnej osłony i wychylać się ciągle poza gzyms tego, co go
otacza, w poszukiwaniu niemożliwego, w poszukiwaniu dróg
wyjścia, które by pozwoliły wymknąć się rzeczywistości? Czy
naprawdę musimy być wyjątkowi? […]14.
Wizjonerstwo, będące niezwykle istotnym motywem powieści Baricca, stawiane na piedestał nie tylko przez Raila
i Horeau, ale również przez Pekischa, znajduje swe przeciwieństwa: z jednej strony w ekonomicznej pragmatyce Bonellego
i Bonnettiego, z drugiej – w rzekomym filisterstwie i drobnomieszczańskości Pehnta. Ale ono samo nie jest zjawiskiem
jednorodnym. Ma bowiem swój pozytyw i negatyw, wzorzec
(„szklane domu” Horeau) i kopię – pochodzącą z warsztatu
partacza, której jednak prawdziwego marzycielstwa i romantycznego porywu nie brak (przedziwny humanofon Pekischa,
czyli „ludzkie organy”, w których pociągani za sznurki chórzyści
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wydają pojedyncze, zarezerwowane tylko dla nich dźwięki). W Quinnipak nikt tej różnicy nie podkreśla, nikt amatorskich zmagań z nauką i sztuką nie podważa, tak jakby sami
mieszkańcy ciekawi byli nieudanych kopii, potworków wynalazczości, zafascynowani płodami myśli tyleż wizjonerskiej,
co szalonej i niezdolnej znaleźć swego uzupełnienia w umiejętnościach i kunszcie. Takie zresztą są twarze kreatywności
i postępu oraz ich produkty. Każdy postęp ma swój śmietnik,
nieoficjalny obieg tandety, swoje ludowe odbicie. Tak jak akademickiej sztuce towarzyszy przecież kicz.
Podjęcie dialogu z rozproszoną formą powieściową Baricca, z jej treścią, której istotę stanowi rozpad, dekompozycja
i zdrada, inspirującą właśnie dlatego, że do żadnej sztancy literackiego warsztatu nieprzystającą, przysparza niemałych
kłopotów. Niemniej warto w takim przedsięwzięciu uczestniczyć, bo lektura Zamków z piasku prędzej czy później okazuje się ważką dla naszych ponowoczesnych i „płynnych” czasów nauką. Czytać tę powieść – to dać się zwodzić, to wiązać
rozproszone wątki, by za chwilę znów je zgubić, to opierać się
poczuciu bezradności, to tropić okruchy sensu, to cieszyć się
wreszcie z takich choćby urokliwych drobiazgów jak cytaty do
sztambucha – w postaci filozoficznych sentencji wygłaszanych przez starego Pekischa i innych jeszcze bohaterów. Tych
zresztą w powieści znajdzie się niemało, a i one, same w sobie,

przynoszą jakiś rodzaj satysfakcji. Choć trzeba sięgnąć i dalej,
i głębiej. Bo nawet tam, gdzie Baricco wabi czytelnika humorystyczną sentencją, tuż pod powierzchnią kryje się ważki egzystencjalny problem, podany w niezwykle kunsztownej – językowej i fabularnej – formie.
Abstract
Jacek Grębowiec, Unhurried struggles with a novel
Sand Castles by Alessandro Baricco – a diagnose of scattered world
The concept of a dialogue with a scattered form of Baricco’s
novel, with its content that considers mainly decay, decomposition and betrayal, is inspiring and troublesome at the same time
because it doesn’t fit into any stamp of literary work. To read this
novel is to let yourself to be misled, to link scattered plot just to
lose it a moment later, it is to resist the sense of helplessness,
to track the crumbs of a meaning, to enjoy the lovely little details as quotations to a jogger – in a form of philosophical sentences uttered by the characters. There are many characters in
that story, who, themselves, give a kind of satisfaction. Though,
one needs to reach further and deeper. Because wherever Baricco lures his readers with a humorous sentence, there, just right
beneath the surface, one can find an existential problem, hidden
in an extremely ingenious – linguistic and literary – form.

PORZĄDKOWANIE BIBLIOTEKI
Notes 7
Andrzej Zawada

Różewicz i Chamberlain
Często myślę o Różewiczu. Nie wiem czemu, ale wciąż
przychodzi mi na myśl. Niedawno wyjąłem z półki Przygotowanie do wieczoru autorskiego, zacząłem czytać. Otworzyłem
plik przygotowany parę lat temu, napisałem kilka zdań notatek. Od dawna wiem, że muszę napisać duży i zasadniczy szkic
o tym pisarzu, którego twórczość towarzyszy mi stale, od –
przynajmniej – pięćdziesięciu lat. Chyba nawet dłużej. Czytam go systematycznie, podzielam jego widzenie świata lub
się przeciw niemu buntuję, podziwiam go albo mnie drażni.
Jednak jego patrzenie jest mi bliskie. Może właśnie przez tę
prowincjonalność? Uważam ją za klucz do Różewicza, do jego
twórczości i do jego biografii.
Jednak – czy rzeczywiście jest to prowincjonalność? W jakim sensie, w jakim znaczeniu? Prowincjonalność jako stała
pamięć o swym pochodzeniu? Dokładniej: o miejscu urodzenia, o jego kulturowym dziedzictwie, zbiorowym doświadczeniu? Jako pamięć o tym, że jesteśmy dziełem czasu i miejsca?
I to, co możemy zrobić, to zdać sobie sprawę z tego determinizmu. Popatrzeć z dystansu, najlepiej pionowego. Popatrzeć
na swoje miejsce na Ziemi tak, jak posługujemy się mapą satelitarną w Google, ale może w odwrotnym porządku – popatrzeć najpierw z bliska, a następnie oddalać się, wznosić, aż to
nasze miejsce, nasze dziedzictwo, stanie się punkcikiem. Widocznym tylko dla nas, bo tylko my wiemy, gdzie się znajduje.
Milan Kundera w znakomitej i, oczywiście, niedocenionej
Zasłonie precyzyjnie definiuje prowincjonalność i to zarówno dużych, jak małych narodów, kultur od stuleci dominujących i kultur konsekwentnie ignorowanych. Te drugie to kultury krajów, o których lord Chamberlain raczył w sierpniu 1938
roku powiedzieć: „a far away country of which we know little”.
Zasłona to chyba lepsza, a przynajmniej bardziej esencjonalna

książka niż poczytny przed kilkunastu laty (kilkudziesięciu?!)
Żart tego świetnego czeskiego pisarza. Jej tekst to prawie wyłącznie cytaty, które chciałoby się utrwalić i zapamiętać.
Do premiera Chamberlaina nie sposób mieć pretensje czy
choćby żal. Filozofowie bardziej od niego znani nie byli lepsi.
W dedykacji na tomiku zatytułowanym zawsze fragment. recykling (1998) Tadeusz Różewicz napisał mi: „Panie Andrzeju, kąpaliśmy się w tej samej rzece – (o której Heraklit nic nie wiedział)”.
Tak czy inaczej powinienem i chcę napisać taki szkic. Poeta
skończył w zeszłym roku 92 lata. Czy mam się pospieszyć? Jest
w dobrej formie i niech tak pozostanie, życzę mu tego. Nie tylko z tej przyczyny, że spieszyć się nie lubię.
Porządkowanie biblioteki
„Habent sua fata libelli” – mawiali starożytni za Terencjanem, autorem z III wieku (Terentianus Maurus). Jak podają
Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski w Skrzydlatych słowach (wydanie z 1990 r., s. 658), jest to skrót od zdania, które
u tego autora poetyki, zatytułowanej De litteris, syllabis et metris, brzmi: „Pro captu lectoris habent sua fata libelli”, co znaczy: Los książek zależy od pojętności czytelnika.
Wczoraj, po powrocie z Wrocławia, przez cały wieczór, od
siódmej do północy prawie, sprzątaliśmy garaż. A konkretnie
pakowaliśmy do kartonów książki. Jakieś górnośląskie towarzystwo charytatywne ogłaszało się przed kilkoma dniami,
że będzie zbierać dziś przed południem makulaturę. W garażu od przynajmniej dziesięciu lat zalegało kilkaset książek,
w których buszowały, mieszkały, sikały i wszystko gryzły myszy. Były to publikacje w większości literaturoznawcze, tomy
krytyczne i zbiorki poezji, niegdyś kupowane z poświęceniem, za ostatnie pieniądze, kosztem ewentualnych atrakcji
życiowych, z których konsekwentnie rezygnowałem na rzecz
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biblioteki. I których zresztą w PRL-u raczej nie było, więc moje
poświęcenie nie było aż taką całopalną ofiarą. Niewątpliwie
przeczytałem to wszystko, niejednokrotnie dokładnie, zapisując szczegółowymi notatkami setki stronic i pozostawiając na marginesach ołówkowe uwagi, refleksje i polemiki Czy
warto było poświęcać życie na taką pracę, czy miało to sens?
Dla mnie miało. Byłem krytykiem literackim, polonistą, historykiem literatury XX wieku, własnych tekstów napisałem dość
sporo. Nie byłbym tym, kim zostałem, bez takiej pracy i bez
tej biblioteki. A ponadto była to praca ciekawa i dająca satysfakcję. Czego chcieć więcej? Przecież nie nieśmiertelności, pamięci potomnych, trwania wbrew przemijaniu? Nie bądźmy
śmieszni, czyli niemądrzy.
Kiedy tak wczorajszego wieczoru brałem do ręki kolejne
książki świetnych, wybitnych literaturoznawców, poetów, filozofów, czułem się jak barbarzyńca, profan i zdrajca. I to przykre uczucie musiałem wytrzymać, razem z kurzem, którego
pełno miałem w oczach, w nosie, w gardle i w płucach. Trudno,
poboli i przestanie. Wszystko płynie, a zwłaszcza uroda świata jest nietrwała. Jeżeli nie zajrzałem do żadnej z tych książek
przez jedenaście lat, to musi znaczyć, że nie są mi już potrzebne. Praktyka jest kryterium prawdy. Zabijcie mnie za to twierdzenie, a zwłaszcza za cytowanie niewłaściwego autora, ale
– niestety? – to prawo wciąż sprawdza mi się w życiu. Moje
książki – przecież tylko niektóre! Inne pozostają na regałach –
zrobiły swoje i teraz muszą odejść.
Już co najmniej kilka razy byłem świadkiem sytuacji, w której po śmierci czułego właściciela kochającego i gromadzącego
przez lata książki pozostaje duża biblioteka i cenne archiwum.
I co się dzieje? Otóż odejście twórcy tej biblioteki zamienia ją
z dnia na dzień w nader kłopotliwy, bo obszerny i nikomu niepotrzebny spadek. Przykładów nie podam, żeby nikomu niechcący nie wyrządzić przykrości. Biblioteki są bibliotekami,
póki żyją w nich, korzystają z nich, komunikują się z nimi ich
użytkownicy. I umierają w momencie śmierci swoich czytelników. Koniec, kropka, wykrzyknik, trzykropek.
O tym warto, a nawet należy pamiętać. Nie, żebym się
chwalił, ale za przyczyną tej świadomości moja biblioteka
podlega regularnemu strzyżeniu, przycinam ją stale jak żywopłot. Kiedy już zupełnie nie będzie potrzebna, wystarczy kilka
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kartonów i jeden samochód wysłany na rutynową przydrożną
zbiórkę makulatury.
Co na to Terencjan? Przyzna, że pojętność czytelnika też ma
swoje fizyczne ograniczenia?
Dezaktualizacja Wyspiańskiego?
Rano 15 czy nawet 16 stopni mrozu. Piękne słońce i na drzewach srebrna szadź, pola pod śniegiem, błękitniejącym w tym
ostrym świetle. Nie zdążyliśmy okryć róż i pewnie nam pomarzły, jak prawie co roku. Spróbuję obsypać je przynajmniej korą.
Zamierzałem użyć słomy – patrz: „Przyjdź, chochole, na wesele!” (Stanisław Wyspiański, 1901) – ale okazało się, że nasi
sąsiedzi rolnicy nie mają ani słomy, ani siana. Nie hodują już
krów, nie trzymają świń, po owcach słuch zaginął już dawno, po koniach takoż. Największym przedsięwzięciem gospodarskim w naszej wsi jest… tartak. A poza tym na wszystkich polach, jak okiem sięgnąć, wiosną zieleni się, a w czerwcu
żółci rzepak. Panowie kmiecie – to pyszne powiedzenie zapożyczam od mistrza kulinarnego Roberta Makłowicza – wstają późno, oglądają telewizję, a znużeni monotonią medialnej
sieczki, rozjeżdżają się po powiecie samochodami, zaaferowani bliżej mi nieznanymi interesami. Słoma? Też coś, panie profesorze! Niech pan na Allegro kupi sobie agrowłókninę!
Pamięć i milczenie
J. zareklamował mi pamiętniki Mieczysława Jastruna
i w ubiegłym tygodniu przyniósł mi ten tom, zatytułowany Pamięć i milczenie (Pułtusk 2006), zredagowany z rękopisu przez Andrzeja Lama. Czytam po trochu te wspomnienia,
ze współczuciem dla trudnego życia w epoce wyniszczających
wojen, nacjonalizmów i totalitaryzmów, życia przygniatanego, duszonego przez świadomość traconych szans i niezrealizowanych możliwości. I czytam też ze smutkiem zmieszanym
z niewyraźnym poczuciem winy, bowiem wszystkie te fakty,
przeżycia, cierpienia, przemyślenia, oceny, wnioski i ważne
egzystencjalne, a także etyczne refleksje będą musiały zniknąć
w niepamięci. Już nikną. Wprawdzie zostały utrwalone, ale
przysypią je doświadczenia i świadectwa następnych pokoleń.
I czytam trochę nieuważnie, mimo iż czynię sobie z tego zarzut. Czytam ze świadomością, że również mnie samego nie

dość to obchodzi. I konstatuję ten stan bez większego zdziwienia, nadmiernego bólu czy wyrzutów sumienia. Również
do własnych przeżyć, do własnej biografii trzeba nauczyć się
odnoszenia z racjonalnym dystansem. Nasze przygody były
ważne dla nas, bo stanowiły tworzywo naszego życia – nas
tworzyły. Dla kolejnych generacji będziemy tylko imionami
i datami. W najlepszym razie.
Listy do młodego pisarza
Znowu cierpię na niedobór sensu. Mój brak wiary w literaturę: przecież to jest nudne, to będzie nudne, nikogo to nie
interesuje. W zeszłym roku czytałem Listy do młodego pisarza, coś w rodzaju eseju autotematycznego, napisanego przez
Mario Vargasa Llosę. To świetna książka, mądra, wypełniona
uwagami i sformułowaniami tyle trafnymi, co esencjonalnymi, tak, że robi wrażenie układanki cytatów. Nie muszę chyba dodawać, że w mojej niezbyt oczytanej ojczyźnie przeszła
niezauważona? I nic dziwnego, ponieważ – jak sam autor zaznacza na początku swojego pisania – żyjemy w jednym z krajów, „gdzie literatura, dla przeważającej części mieszkańców
pozbawiona większego znaczenia, utrzymuje się na obrzeżach
życia społecznego jako zajęcie nieomal sekretne”. (przekład:
Marta Szafrańska-Brandt, Wydawnictwo Znak, 2012, s. 7).
A może…?
A może tym istotnym tematem, którym powinienem się zająć, jest śmierć literatury?
Przecież tego właśnie zjawiska jestem od dawna świadkiem. Co więcej – już o tym piszę. Uświadamiam sobie, że
podjąłem tę męczącą mnie kwestię w kilku opublikowanych
tekstach Notesu („Znaczenia”), na przykład w felietonie Mamy
o czym myśleć, napisanym na prośbę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich we Wrocławiu (Oset, pokrzywa, 2011), w odcinku Notesu pt. Pisarze szybko jadą („Znaczenia”, nr 7), w chyba
nazbyt osobistym eseju pt. Ginący gatunek (Oset, pokrzywa).
Niesłychanie ważny temat zjawiska, jakim jest zanik potrzeby czytania literatury, leży mi przed nosem, a ja go nie widzę.
Choć jednocześnie go wyczuwam, o czym świadczą wymienione wyżej tytuły moich rozważań. Po kilku tysiącach lat posługiwania się literaturą jako niezbywalnym narzędziem poznawczym, umożliwiającym refleksję na człowieczeństwem

we wszelkich jego wymiarach i przekazywanie wiedzy o nim,
ludzkość właśnie z tego doskonałego narzędzia rezygnuje. Doszliśmy do kresu samopoznania? Nie chcemy już więcej wiedzieć o sobie? Tradycja okazuje się ciężarem nie do zniesienia?
Wracamy do tabula rasa?
Te pytania brzmią prymitywnie, nieznośnie banalnie, sentymentalnie, są jak idiotyczne uproszczenie. Być może należy
je formułować oględniej, bardzie subtelnie, finezyjnie; spróbować dzielenia włosa na czworo. Ale coś jest, jak się powiada, na rzeczy. Pisarze już nie tylko szybko jadą, ale obecnie ich
książki rodzą się wręcz martwe.
Powinienem się temu procesowi przyglądać, jestem świadkiem tego umierania, z którego skali nie zdajemy sobie sprawy. Trudno, będę płaczką żałobną, którą się omija z daleka,
zatykając sobie uszy. Jeżeli nie chcemy czytać literatury, tym
bardziej nie znajdą się czytelnicy jej czarnych nekrologów.
Skoro należy, według Martina Lutra, sadzić drzewa mimo
przekonania o możliwym rychłym końcu świata, to należy
również spisywać współczesne myśli. Mimo prawie pewnego
braku zainteresowania.
Wiersze
Od rana nie ma prądu, nie mogę używać komputera, chętnie więc korzystam z tego pretekstu, żeby oddać się lekturze.
Wczoraj wyjąłem ze skrzynki pocztowej nowe „Zeszyty Literackie”, przeczytałem więc sobie wspomnienia Piotra Kłoczowskiego Lekcje z Miłosza. Jakże inne od mojego jest życie literatów, prawdziwych artystów! Paryż, Paryż, i jeszcze raz Paryż,
wielomiesięczne pobyty w Paryżu, spotkania, mądre rozmowy
o twórczości i sensie życia, czytanie wierszy, godziny zadumy
w bibliotekach, czułe pochylenia nad tekstami, niespieszna
praca edytorska, długie rozmyślania w galeriach przed pięknymi obrazami, wieczorki literackie w doborowym gronie pokrewnych dusz…
Cudowny, nieosiągalny, niedzisiejszy świat. Nie jestem pewien, czy chciałbym prowadzić tak wspaniałe życie, tak bardzo
odległe od mojej rzeczywistości polskiej wioski i prowincjonalnego uniwersytetu. Życie przepełnione Sztuką, odwrócone
plecami do zawsze pochmurnego nieba, rąbania drzewa, karmienia nierasowych psów, uprawiania zwyczajnego ogrodu
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zarastającego chwastami i rytego przez krety, chodzenia po
gumnie w gumofilcach.
Ach, artyści, parnasiści, mieszkańcy pozłacanych wież z kości
słoniowej, która dla prostych, niezdolnych do wychynięcia poza
codzienność takich jak ja prostaczków jest budzącym obrzydzenie rezultatem traktowania natury z feudalną wyższością.
Tuż obok, w następnym szkicu, mowa jest o poezji X. Kiedyś, w latach jego i mojej młodości, byłem pod urokiem tej poezji. Jej realistyczna obrazowość i refleksyjna lapidarność przemawiały do mnie bardzo mocno. Ale później, w tak zwanym
stanie wojennym, poeta wyruszył w świat i uznał się za poszukiwacza piękna. Dobrze, wszyscy jesteśmy go głodni. Lecz
czy to zawęził obszar poszukiwań, czy może zdefiniował piękno nazbyt konwencjonalnie, dość, że jego wiersze przestały do
mnie przemawiać.
*
Musiałem wczoraj przerwać pisanie – prądu wciąż nie było,
a w laptopie rozładowała się bateria. Kontynuuję więc następnego dnia dość wcześnie rano, nim pojadę do powiatowego
miasta S. i zmieszam się z tłumem gospodyń miotających się
w euforii świątecznych zakupów. Też muszę kupić to i owo.
Zanim jeszcze zacząłem planową lekturę, „Zeszyty” otworzyły mi się przypadkowo na cytacie i przeczytałem, co następuje:
Dużo słucham muzyki: Bacha, Mahlera, Chopina, Szostakowcza.
[…]
Czasem przemawiają do mnie obrazy w muzeach
I nagle znika ironia.
Uwielbiam przyglądać się twarzy mojej żony.
Zobaczyłem najpierw ten fragment i pomyślałem: co
za niedobry wiersz! Banalny i dźwięczący jakąś fałszywą nutą.
W tamtej chwili nie wiedziałem, czyjego jest autorstwa, uczuciu niesmaku nie towarzyszył więc jeszcze bardziej zasadniczy
zawód. Mimo wszystko – tak uważam – nie jest dobrze, kiedy
znika ironia. Zwłaszcza z autoportretu artysta powinien spoglądać na nas przenikliwie.
A może ja nie rozumiem? Nie pojmuję istoty sztuki? Może
już lepiej będzie, jak założę gumofilce i pójdę do stodoły rąbać drzewo?

80

*
Obejrzałem film Listy do M., polską wersję z gatunku komedii romantycznej. Była lepsza, niż się spodziewałem – dowcipna, pomysłowa, dość wartka. Przeszkadzały mi natomiast zbyt
dosłowne zapożyczenia z angielskich pierwowzorów. Przede
wszystkim z Love actually, ale również z Bezsenności w Seattle
i innych – powtórzone pomysły, sceny, muzyka… Love actually to film z rozmachem i energią, porywający i wyciszający
jednocześnie. Listy do M. nie mogą konkurować z takim kinem;
polski film, choćby był dobry, może jedynie stać się cieniem.
Małe narody i słabsze kultury nie współtworzą cywilizacji globalnej. I kropka.
Czasami mogą wtrącić swoje trzy grosze. Między jednym
a drugim oddechem świata może się zdarzyć moment, króciutka pauza, w którą wskoczy lokalna egzotyka. Nagroda
Nobla dla Sienkiewicza albo Miłosza, muzyka Pendereckiego, Danton Wajdy… I tyle – czyli naprawdę bardzo dużo, jak
na nasze osiągnięcia i możliwości.
Takie są reguły rzeczywistości, działające niezmiennie od kilku tysięcy lat. Chcesz zaistnieć w świecie, musisz je zrozumieć
i przyjąć. Jeżeli chcesz zostać zauważony, czyli nawiązać komunikację ze światem, musisz użyć języka zrozumiałego dla świata. Nie mam na myśli jedynie języka w znaczeniu słownikowym
– np. języka angielskiego. Mówię o powszechnie zrozumiałym
systemie znaków, pojęć, symboli, wiedzy, doświadczeń i postaw,
mówię o paradygmacie kulturowym. Język w znaczeniu lingua
jest tu, oczywiście, fundamentem, ale tylko i zaledwie fundamentem. Cała nadbudowa wznosi się nad nim.
Przejęliśmy tę nadbudowę od innych, z Zachodu; można powiedzieć, że przyszliśmy na gotowe. Zrozumiał to w lot młody
polski szlachcic, który najpierw zapragnął zostać angielskim
marynarzem, a później pisarzem. Perfekcyjnie opanował język
angielski – wiedział, że bez spełnienia tego warunku musiałby pozostać niemy. Jednak wiedział również, że nie wystarczy
mówić, trzeba jeszcze być słuchanym i rozumianym. Nie zarzucił więc brytyjskiego czytelnika opowieściami o narodowym
nieszczęściu Polaków, o zaborach, niewoli, strachu, nielojalności, zdradzie, tragicznych wyborach i wyrzutach sumienia.
Nie epatował Sybirem, kajdanami, deklasacją ani kolaboracją.
Przełożył te doświadczenia, te emocje, te fakty i te dylematy

moralne nie tylko na uniwersalny język angielski, ale również
na uniwersalny system pojęć, obrazów i symboli. O dramacie
niewierności, ucieczki i o ich konsekwencjach, czyli życiu jako
karze, opowiedział poprzez postać żeglarza, kapitana znanego
w portach dalekowschodnich mórz jako Lord Jim.
Czyli: albo komunikujemy się z globalną rzeczywistością
za pośrednictwem globalnego kodu, albo nie istniejemy. Tę
sentencję powinniśmy mieć przed oczyma, kiedy zabieramy
się do pisania.
Czy nie dlatego mój znajomy, światowy poeta, kontempluje
obrazy w najznamienitszych galeriach?
Książki do pisania
Często dostaję książki, chyba częściej dostaję, niż kupuję.
Choćby wczoraj – przywiozłem z Instytutu opasły tom pod tytułem Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach,
rozmowach oraz studium o obecności romantyzmu w poezji
Zbigniewa Herberta. W pierwszej, która jest antologią tekstów
o tytułowej poetce, znalazła się moja recenzja z 1992 roku. Zapomniałem o niej, jak o wielu innych pisanych dla „Twórczości”.
Wczoraj przejrzałem ten tekst sprzed dwudziestu lat i zobaczyłem, że jest niezły, niegłupi i spostrzegawczy. Lecz cóż z tego?
Takich tekstów pisze się multum. Studium o Herbercie jest tak
zwaną książką profesorską – mam być recenzentem wniosku
o tytuł profesora.
Wszystko to są przykłady książek, jak je zdefiniowała dziesięcioletnia wówczas O., „do pisania”. Nie do czytania. Muszą
zostać napisane. Z różnych powodów: a to jubileuszu, a to dla
awansu (doktorat, habilitacja, profesura), jak również z potrzeby istnienia wydawnictwa (żeby przetrwało, musi działać, czyli publikować książki), lub też – może najczęściej – ponieważ autor ma taką psychiczną potrzebę. Autor musi pisać,
żeby nie popaść w depresję, żeby się nie załamać, żeby nie
zwariować, żeby zaspokoić swoją próżność, żeby zrobić coś
z porankiem, żeby w noc bezsenną utrzymać upiory poza kręgiem światła etc. etc.
Ale czy to, co jest potrzebne autorowi, instytucji (takiej jak
np. uniwersytet), grupie ludzi (szczerzy i fałszywi przyjaciele
jubilata), wydawnictwu i innym, jest potrzebne także czytelnikom? Pytanie retoryczne, a odpowiedź oczywista.

Tak by się wydawało.
Ja sam napisałem bodaj piętnaście książek, z których tylko
dwie znalazły czytelników, czyli jedną kupiło kilkanaście tysięcy osób, a drugą kilkadziesiąt tysięcy. Pozostałe miały nakład
od kilkuset do kilku tysięcy egzemplarzy. Też, oczywiście, znalazły czytelników, albo raczej to czytelnicy znaleźli te książki.
Szanuję i cenię tych pojedynczych adresatów co najmniej tak
samo jak tych, którzy przyczynili się do kolejnych edycji i dodruków. Każdy pojedynczy tekst w rękach choćby jednego czytelnika jest rozmową z kimś życzliwie zainteresowanym. Staje
się rozmową, nie monologiem.
Co z tego wynika? Jeżeli ciśnie nas potrzeba pisania – piszmy. Nie koncentrujmy się na pytaniu, czy piszemy „do czytania”, czy jedynie „do pisania”. Sami nie odgadniemy prawidłowej odpowiedzi. Dobra recepta jest oczywiście następująca:
piszmy tak, żeby nasze teksy nadawały się „do czytania” i żeby
również były „do pisania”, czyli powstawały z rzeczywistej, wewnętrznej potrzeby. Prosta recepta, nieprawdaż? A czy recepty
pomagają, to już…
Książki do czytania
Podczas polsko-hiszpańsko-rosyjskiej konferencji, którą zorganizowaliśmy w Instytucie Dziennikarstwa, Marek Miller, reporter „Gazety Wyborczej”, w swoim bardzo interesującym,
wręcz inspirującym wystąpieniu powiedział, że reportaż jest
najbardziej naturalną i pożądaną formą narracji. Ludzie chcą
wiedzieć o wydarzeniach, których nie byli świadkami i ktoś musi
im o tym opowiedzieć. Chcą znać prawdę.
Ja też tak myślę i tej potrzebie przypisuję zjawisko, nasilające się już co najmniej pół wieku, przeniesienia społecznego
zainteresowania z prozy fabularnej na dokumentalną, z fikcji
na fakt. Ktoś mógłby ripostować, i to zasadnie, że przecież jesteśmy świadkami nadzwyczajnej i rosnącej popularności prozy fantastycznej. Zgoda. Tyle że ten argument nie podważa
mojego twierdzenia, ale je wzmacnia. Rzeczywistość chcemy
współcześnie poznawać poprzez relacje dokumentalne. Tym
się zajmują media i w nich musi się znaleźć miejsce na relację pogłębioną, refleksyjną, czyli reportaż. Natomiast kiedy
nasze potrzeby estetyczne nie mogą zostać w pełni zaspokojone przez relacje, choćby najlepiej skomponowane i zdolne
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ewokować sensy metaforyczne, wówczas chcemy zagłębić się
w fikcji. Dla współczesnego człowieka musi to być fikcja żywiołowa, nietamująca wyobraźni, wręcz totalna. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistości wydaje nam się postne, mdłe,
ubogie, w efekcie nie potrafi utrzymać naszego zainteresowania. Dlatego realizm jest w sztuce już przeszło od stu lat
traktowany jako ciasny anachronizm. Świat – i samych siebie – poznawać możemy na dwa zdecydowanie różne sposoby: poprzez literaturę faktu albo (i) poprzez literaturę fantasy.
Twierdzę więc z całą odpowiedzialnością, że wartość poznawcza opowieści o przygodach Harry’ego Pottera i wartość poznawcza dobrych reportaży są równoważne.
A przy okazji pomyślałem, że również autobiografie powinny być relacjami z życia, bo jeśli będą koncentrować się na refleksjach, a nie na zdarzeniach, przestaną być interesujące.
Marek Miller powiedział jeszcze, że kiedy z zespołem młodych
dziennikarzy przygotowywał duży reportaż zbudowany z relacji ludzi, którzy przeżyli Auschwitz, materiał dokumentalny
podzielił się niejako naturalnie na dwie części: wspomnienia
oraz relacje z wydarzeń. I okazało się podczas pracy, że wspomnienia są nieprzydatne. Reportaż może i musi operować materiałem surowym, budulcem, czyli faktami. Wszelkie późniejsze konstrukcje, kompozycje, nieuchronne nadbudowy stają
się interpretacjami.
Bardzo trudno byłoby tak pisać o sobie, o własnej przeszłości. Chociaż zdaję sobie sprawę, że tylko takie pisanie, możliwe
bezstronna relacja, mogłoby mieć szansę u czytelnika. Czyli
nie wspomnienia, nie pamiętniki, nie autobiografia, a reportaż z życia.
*
Wczoraj zmarł w Nicei Sławomir Mrożek. Nagle, po – jak
przeczytałem – „banalnym zabiegu chirurgicznym”, zupełnie
niespodzianie. Liczył sobie 83 lata. Był genialnym dramaturgiem. Jego Tango jest idealną diagnozą naszych czasów, całego XX wieku i procesów społecznych, którym podlegamy
współcześnie. Cudowna metafora, urzekająca pięknem i przerażająca prawdą. Szkoda, że już mało kto ją rozumie. Jednak
trudno wymagać od Edka, żeby się zachwycił właśnie takim
swoim portretem. Żyjemy przecież w okresie cywilizacyjnej
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i mentalnej dyktatury Edków. Dla partii politycznych Edkowie stanowią właściwy elektorat, dla rynku pożądany „target”,
a dla wielkich instytucji są wymarzonymi, bo identycznie sformatowanymi owieczkami. Być może w przyszłości nasze czasy
zostaną nazwane globalną epoką edwardiańską?
*
Od dłuższego czasu, bo wyłącznie późnym wieczorem,
przed zaśnięciem, czytam powieść Davida Lodge’a Autor, autor. Nie jest to esej biograficzny, lecz klasyczna fikcja, tyle że
stworzona na materiale biografii angloamerykańskiego pisarza Henry’ego Jamesa. Bardzo przyjemna lektura, do niespiesznego smakowania i dobrze przetłumaczona. Wczoraj
przed północą zwrócił moją uwagę taki oto fragment:
„W kulturze anglosaskiej ostatnich dziesięcioleci coś się wydarzyło, jakieś potężne sejsmiczne tąpnięcie wywołane różnymi współdziałającymi siłami – takimi jak stopniowy zanik
analfabetyzmu, spłycenie wykształcenia, rozbuchanie kapitalizmu, wypaczenie systemu wartości przez dziennikarstwo
i reklamę – sprawiło, że dla adepta sztuki pisarskiej niemożliwe stało się połączenie wysokiego poziomu i popularności,
co w najlepszych swych latach osiągnęli Scott i Balzac, Dickens
i George Eliot” (Autor, autor, s. 384–385). Powyższa refleksja
Davida Lodge’a, zapisana jako fragment monologu Jamesa,
odnosi się do Anglii końca XIX wieku. Że diagnozuje również
reguły naszej współczesności, jest oczywiste i Lodge to dyskretnie sugeruje, łagodząc jedynie ostrość zjawiska za pomocą
klasycznego stylu twórcy Portretu damy. Z samego epicentrum
tych procesów, wyostrzonych przez różnice cywilizacyjne właściwe Wschodniej Europie i wzmocnionych przez ingerencję
systemu komunistycznego, opisał je później Sławomir Mrożek.
*
Przed snem, czyli około północy, staram się przeczytać kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt stronic dobrej prozy. Zanurzenie w piękny tok mądrej narracji jest, po całym dniu pełnym
zgiełku i wrzawy, jak oczyszczająca kąpiel. Bardzo pilnuję tego
rytuału, jest dla zdrowia mojej głowy niezbędny.
Przez minione dwa tygodnie czytałem opasłą powieść Henry’ego Jamesa Portret damy. W bardzo dobrym przekładzie

Marii Skibniewskiej. Zachęciła mnie do tej lektury biograficzna powieść Davida Lodge’a Autor, autor, zresztą świetnie napisana i też dobrze przetłumaczona przez Jerzego Kozłowskiego.
Portret damy to przenikliwa, niespieszna i drobiazgowa rekonstrukcja psychologiczna życia młodej kobiety pod koniec XIX
wieku. Zapytany wczoraj, o czym jest ta książka, zdałem sobie sprawę, że nie ma w niej prawie akcji, jest za to uważne
i rozumne przyglądanie się życiu. Za zdania w rodzaju „Najwidoczniej hrabina czuła potrzebę włączenia idei wieczności do
swoich rozrywek” chętnie włączę Jamesa do niewielkiej grupy

moich najulubieńszych pisarzy. Jestem pod wrażeniem bogactwa narracji, mądrości narratora – a właściwie autora – oraz
głębi postrzegania i rozumienia świata. Doskonała powieść.
Kojąca i niepokojąca. Harmonijna i gorzka. Jej literacka perfekcja wynika z nadzwyczajnej uważności w patrzeniu na ludzi.
Zaś dogłębna umiejętność analizowania ludzkiej psychiki jest
możliwa tylko dzięki precyzji i finezji niespiesznego opowiadania. Treść tworzy formę, a forma tworzy treść. Nic tu nie jest
pierwsze ani ważniejsze. Zupełnie jak w pytaniu o uprzedniość
jajka lub kury.
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TRANS U WSPÓŁCZESNYCH SZAMANÓW BURIACKICH (UŁAN UDE)1
Bartosz Jastrzębski

W badaniach nad szamanizmem szczególnie istotnym, ale
i szczególnie kłopotliwym, jest zagadnienie transu: odmiennego stanu świadomości, w którym szaman kontaktuje się
ze światem duchowym i zamieszkującymi go istnościami. Każdy badacz staje w końcu przed koniecznością zinterpretowania owego nadzwyczajnego stanu (nawet jeśli uchyla się przed
pytaniem o jego istotę) i usytuowania go jakoś w całości społecznego, psychicznego i religijnego życia szamana. Stany szamańskiej ekstazy doczekały się tedy już rozlicznych wyjaśnień
tak ze strony antropologii, etnologii, religioznawstwa i socjologii, jak i psychologii i psychiatrii. Mnogość tychże interpretacji onieśmiela wręcz, a jednak każe tym samym uznać to zjawisko za nadal problematyczne i wymagające dodatkowych
obserwacji i badań oraz stawiania nowych hipotez. W niniejszym artykule podejmuję próbę przybliżenia zjawiska ekstazy na przykładzie współczesnych szamanów buriackich z Ułan
Ude. Opieram się przy tym głównie na wypowiedziach samych
szamanów dotyczących tej kwestii (zabranych w czasie prowadzonych z nimi wywiadów intensywnych) oraz – w mniejszym stopniu – obserwacjach uczestniczących, jakie miały miejsce podczas badań terenowych prowadzonych przeze
mnie wraz z Jędrzejem Morawieckim w 2011 roku.1
W biografiach szamanów powtarzają się charakterystyczne
motywy. Duchowy życiorys szamana zaczyna się na ogół chorobą szamańską (często dotykającą go jeszcze w dzieciństwie), poświadczającą otrzymanie daru szamańskiego (utkcha). Choroba
ta, mająca z punktu widzenia wybrańca ciężki, wręcz dramatyczny przebieg, jest wyrazem woli duchów, zmuszających przyszłego szamana do wypełnienia swojego przeznaczenia. Podług
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1
Tekst jest zmodyfikowanym fragmentem książki Współcześni szamani
buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude, ukaże się w 2014 roku nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

„kanonicznych”, etnograficznych opisów życia szamanów, choroba powinna ustąpić w momencie otrzymania z rąk doświadczonego mistrza pierwszego święcenia (inicjacji). Dopiero po zakończeniu burzliwego okresu choroby szamańskiej2, zakończonej
tąże inicjacją, szamani przystępują do swej „normalnej” szamańskiej praktyki i – normalnego życia. Oczywiście poziomów wtajemniczenia jest wiele3, aż po eksploracje najwyższych sfer świata duchowego (Pachiejew: „Tylko trzech szamanów w Buriacji
kontaktuje się bezpośrednio z Buddą czy Jezusem”4), jednak pod
okiem nauczyciela szaman-nowicjusz może już wchodzić
w trans i eksplorować niższe z tych sfer. Badacze wskazują, że
w historycznym szamanizmie wchodzenie w trans wcale nie
było tak powszechne i trudno byłoby je określić jako element codzienności szamana. Wspomina o tym Metzo: „Choć trans stanowi być może najbardziej uderzający aspekt praktyki szamańskiej, to badania etnograficzne buriackiego szamanizmu z końca
XIX i początku XX wieku wyraźnie wskazują, że trans nie był niczym powszechnym, przeciwnie, był rzadkością. Ci, którzy mogli
wchodzić w trans, czynili to jedynie w specyficznych, nadzwyczajnych i niejako krytycznych sytuacjach”5. Jednak we współ-
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2

Obszerniej omawiam to zjawisko w innym miejscu: Dar, choroba szamańska i inicjacja u współczesnych szamanów buriackich (w druku – „Literatura Ludowa” 2014).
> 3 „[…] w szamanizmie buriackim istnieje maksymalnie trzynaście
stopni wyświęcania szamana. Większość szamanów dochodzi tylko do
piątego lub szóstego stopnia, a tylko wybitne jednostki osiągają dziewiąty
stopień święcenia. Wraz z osiągnięciem kolejnego stopnia moc szamana i jego
uprawnienia wzrastają. Wielkim uznaniem i szacunkiem cieszą się zwłaszcza ci
szamani, którzy osiągnęli od 7 do 9 stopnia wyświęcenia. Niezmiernie rzadko
spotykany jest 13 stopień wyświecenia, który nadawali szamanowi sami
bogowie”. V. Belyaeva, Szamani i lamowie w sercu Sajanów. Współczesny system
wierzeniowy Buriatów Doliny Tunkijskiej, Wrocław–Poznań 2009, s. 122–123.
> 4 Wywiad przeprowadzony 30.03.2011, Ułan Ude.
> 5 K. Metzo, Shamanic Transformations: Buriat Shamans as Mediators of
Multiple Worlds, [w:] Religion, Morality, and Community in Post-soviet Societies, ed. M.B. Steinberg, K. Wanner, Indiana University Press 2008, s. 222.
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czesnym szamanizmie wejście owo zdaje się być nieodzownym
momentem legitymizacji szamana oraz warunkiem koniecznym
skutecznego prowadzenia przez niego praktyki uzdrowicielskiej
czy – szerzej – realizacji daru i powołania szamańskiego. Jak
wspomniano, praktykę tę należy rozumieć szeroko: chodzi nie
tylko o schorzenia somatyczne, ale także problemy psychiczne,
emocjonalne, nerwowe, rozterki i napięcia egzystencjalne.
W nie mniejszym stopniu do zadań szamana należy także reagowanie na niekorzystne lub groźne „obiektywne” okoliczności życia zwracających się do niego osób, wynikające z tak czy inaczej
zaburzonego układu duchowych sił. Przyczyny wszystkich dolegliwości i przykrych wypadków tkwią bowiem w świecie duchowym, do którego należy mieć dostęp, by postawić trafną diagnozę i przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze. „Szamańska
konstrukcja przyczynowości – wyjaśnia Humphrey – mówi, że
zdarzenia, których nie można inaczej wytłumaczyć, są efektem
zemsty zaniedbanych duchów, czyli dusz zmarłych ludzi, przeistoczonych w wyniku dawnych przewinień w ‘opiekunów’ gór,
skał, drzew czy źródeł”6. Dusze chorych mogą być tedy dręczone
przez różne nadprzyrodzone istoty, mogły się też zagubić w zaświatach lub nawet zostać porwane do krain podziemnych. Niezwykle istotnym momentem leczniczej procedury szamana jest
ustalenie pochodzenia – poznanie rodu – zwracającego się
o pomoc człowieka. Dzięki temu może on rozpoznać, jakie duchy
odpowiedzialne są za nieszczęścia i choroby, a co za tym idzie
komu, gdzie i jakie należy złożyć ofiary bądź jaki rytuał odprawić. Na ogół bowiem „winowajcami” są duchy przodków – często odległych – bądź duchy związane z miejscem narodzin,
a także wszelkie inne duchy (np. miejscowe, będące często duchami dawno zmarłych szamanów, tzw. sataki), które z takich
lub innych przyczyn poczuły się urażone czy wręcz obrażone. By
się jednak upewnić, a przede wszystkim dowiedzieć się, jakiej
ofiary czy też zadośćuczynienia żądają duchy, trzeba skomunikować się z nimi – wejść w trans (choć niekiedy, w lżejszych przypadkach, wystarczy „bryzganie” – niewielka, „standardowa”, by
tak rzec, ofiara z wódki lub mleka). W trans wchodzą szamani
posługując się odpowiednią techniką: kamłając, niekiedy też posiłkując się przy tym alkoholem. Procedura wchodzenia
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C. Humphrey, Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego
po socjalizmie, przeł. A. Halemba, Kęty 2010, s. 284.
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w kontakt z duchami zgadza się tu tedy z tradycyjnymi opisami
znanymi z literatury przedmiotu. „Kontakt ten – referuje Szyjewski – nawiązuje się w trakcie obrzędu szamańskiego, czyli
w terminologii religioznawczej kamłania, zawierającego określone techniki transotwórcze: ekstatyczny taniec ze śpiewem
z towarzyszeniem bębna lub innych instrumentów perkusyjnych, niekiedy wspomagany zażyciem halucynogenu. Cel obrzędu, a zarazem główna funkcja szamana, to leczenie ludzi i zwierząt, walka z różnymi żywiołami i kataklizmami, przewidywanie
przyszłości. Trans jest swego rodzaju przewodnikiem po królestwach zaświatowych, który sprawia, że szaman staje się przekaźnikiem hierofanii kosmicznej”7. By ten cel osiągnąć, szaman
przy pomocy odpowiedniej techniki wchodzi zatem w odmienny stan świadomości. Czym ów stan w istocie swej jest? Autor Etnologii religii w następujący sposób próbuje rzucić światło na ów
arcyciekawy, acz trudny do zadowalającego wyjaśnienia fenomen: „doświadczenia szamana mają charakter doświadczenia
religijnego typu stanu zmienionej świadomości (ASC). Każdy
przekaz religijny jest próbą syntezy danych pochodzących
z dwóch źródeł: tego, co organizuje się w świadomości na jawie,
oraz stanów transowych, które udostępniają zawartość podświadomości normalnie ukrytej pod naszą świadomością. Ich
ujawnienie wywołuje zmianę świadomości. Dzięki nim dostrzegany świat wydaje się być rozbitym na dwie strony: normalnie
postrzeganą, zwykłą rzeczywistość, i ukrytą poza nią rzeczywistość ‘tamtego świata’, na którą można wpływać obrzędami magii i religii. Druga rzeczywistość rządzi tą pierwszą, sprawiając,
że podstawowym światopoglądem w takich kulturach jest paradygmat animizmu, rozumianego jako ogólny system poznania
i interpretacji świata, wiążący człowieka, zwierzęta i rośliny
w jeden żyjący organizm kosmiczny. Oznacza to, że podobnie jak
zachowanie człowieka, które jest widzialnym skutkiem jego niewidzialnych myśli, wyobrażeń czy emocji, tak rzeczy i ich przemiany w zwykłym świecie można wyjaśnić jako skutki gry ożywionych, uosobionych i ubóstwionych lub demonicznych mocy
stanowiących istotę rzeczy, również w normalnej rzeczywistości
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A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005, s. 115. Dogłębną analizę struktury kamłania na przykładzie szamanizmu jakuckiego znajdziemy
także w: E. Nowik, Szamanizm syberyjski, przeł. I. Borowik, L. Parczewska,
A. Szyjewski, Kraków 1993.

niewidzialnych. Wejście w kontakt z tymi mocami umożliwiają
właśnie transy, które mogą być albo kontrolowane, albo niezależne od woli, posesyjne”8. W podobnym duchu, tyle że posiłkując się dodatkowo kategoriami Jungowskiej psychologii głębi,
pojmuje stan transu Wasilewski: „wszystko co pochodzi z jej
[psychiki] ‘odwrotnej’, ciemnej i niekontrolowanej strony może
być traktowane jako przesłanie ze świata ponadzmysłowego.
Ów świat to domena duchów i zmarłych przodków, które to istoty mają orientować się we wszystkim, co pozostaje poza zakresem ludzkiej wiedzy, praktyki i codziennego doświadczenia. By
uzyskać od nich informacje o przyszłości, wiedzę tajemną itp.,
należy przejść na drugą stronę, normalnej, dziennej świadomości – pogrążyć się w sferze snu, wizji, halucynacji”. I dalej badacz
wyjaśnia: „Poza polem świadomości, które aktywizowane jest
w warunkach normalnej działalności społeczno-kulturowej człowieka, istnieje owa ciemna strona, przez jednych zwana nieświadomością, a przez innych podświadomością. Składają się
na nią – według sformułowań wywodzącej się od Junga psychologii głębi – w pierwszym rzędzie archetypy, czyli zbiorowe,
wspólne wszystkim ludziom praobrazy, wywodzące się zapewne z okresu dzieciństwa rodzaju ludzkiego oraz rozmaite treści
nabywane indywidualnie, na które z różnych powodów nie było
miejsca w polu świadomości. To właśnie obrazy z nieświadomości ujawniają się we śnie i stanach halucynacji, czyli obserwacji
własnych wyobrażeń jako istniejących na zewnątrz”9. Niewątpliwie kategorie psychologii głębi stanowią atrakcyjne narzędzie
interpretacyjne ekstaz i transów szamańskich. Wyjaśnienia tego
rodzaju pozostają jednak z konieczności jedynie hipotezą, równie niedowodliwą, jak i pozostałe, na przykład psychopatologiczna czy funkcjonalno-społeczna. Trudno dokładnie określić,
co dzieje się z szamanem podczas transu, i nie wiadomo, czy
w ramach obecnie obowiązującego paradygmatu naukowego
można to w ogóle ustalić. Równie dopuszczalny jak schemat interpretacyjny psychologii głębi jest model przyjmujący literalną
interpretację przeżyć szamańskich – że oto szaman spotyka duchy. Ich istnieniu nie można zaprzeczyć z tych samych przyczyn,
dla których nie można go potwierdzić. Tak czy inaczej rozwiązanie tego problemu pozostaje jak dotąd chyba poza zasięgiem
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antropologa religii i zapewne współczesnych zachodnich badaczy w ogóle. Pozostaje dalsze badanie i stawianie śmiałych hipotez. Być może kiedyś zadowalająca odpowiedź na to pytanie będzie możliwa jako skutek rzetelnego współdziałania wielu nauk
– od etnologii począwszy aż po medycynę z neuropsychiatrią,
neurobiologią i neurofizjologią włącznie. W tym właśnie kierunku idą badania prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk. W następujący sposób opisuje ich
fascynujące, choć wstępne i dalece niepełne, wyniki Charitonowa: „Mózg szamana wykonuje podczas seansu pracę, którą można z łatwością podzielić na stadia i lokalizować wzrost aktywności poszczególnych części kory mózgowej na danym etapie
seansu. Co znamienne, podczas wykonywania pracy w mózgu
szamana buduje się – jak to nazywa Swiderska – oś nadświadomości: aktywizuje się przednia część kory mózgowej w prawej
półkuli i płat potyliczny w lewej półkuli. To potwierdziło dotychczasowe hipotezy: szaman wykonuje pracę twórczą, prawa półkula jest bardziej aktywna. Lewa półkula jest przy tej pracy jakby
wyłączona. Aktywność werbalna ustaje. Większość szamanów
wchodzi w stan medytacji. Jeżeli w trakcie seansu pojawiała się
jakakolwiek werbalizacja, była ona natychmiast widoczna w obrazie lewej półkuli, zdarzało się to jednak bardzo rzadko. Aktywizacja sfery wzrokowej świadczyła o widzeniach, o obrazach, które pozwalały transformować własne, wewnętrzne życie
duchowe. Co ciekawe, klient, z pewnym przesunięciem czasowym, generował podobne obrazy. Aktywizacja poszczególnych
obszarów mózgowych świadczyła ewidentnie o tym, że u klienta pojawiają się kompatybilne wizje, generowane pozawerbalnie. A więc szaman oddziałuje na mózg klienta – to jest bezsporne. Większości jednak rzeczy wytłumaczyć nie potrafimy”10.
Widzimy zatem, że próby szerokiego, interdyscyplinarnego badania szamanizmu są podejmowane. Z całą pewnością spodziewać się można, iż odsłonią one kolejne istotne elementy składające się na nasz obraz i rozumienie szamańskiego transu.
Wchodzenie w trans odbywać się może w ramach indywidualnego spotkania szamana z wiernym lub też w trakcie zbiorowego rytuału, jaki obserwowałem w stowarzyszeniu szamanów
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A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2008, s. 344.
J.S. Wasilewski, Podróże do piekieł, Warszawa 1985, s. 166–167.

10
Ucieczka z królestwa atrap. Z Walentyną Charitonową rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia. Kultura–Komunikacja–Społeczeństwo”, nr 4 (2010), s. 15.
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Tengeri. Najpierw parę słów o tym drugim. Abstrahując, z racji
empirycznego, nie zaś teoretycznego charakteru niniejszej pracy, od wieloletniej – i skądinąd bardzo interesującej – debaty
oraz wysiłków definicyjnych dotyczących pojęcia rytuału, dla
potrzeb mojej pracy odwoływać się będę do jego lapidarnego
– acz przejrzystego i adekwatnego w stosunku do tego, co obserwowałem – ujęcia sformułowanego przez Alexandra, a pomocniczo również do rozstrzygnięć Goody’ego. Ten pierwszy
powiada więc: „Rytuał zdefiniowany za pomocą ogólnych i podstawowych pojęć jest przedstawieniem, zaplanowanym lub improwizowanym, które prowadzi do przejścia od codziennego życia do odmiennego kontekstu, w którego obrębie codzienność
ulega transformacji. […]. Podczas tradycyjnych rytuałów religijnych w życie codzienne wkracza ostateczna rzeczywistość, to
znaczy byty transcendentne lub siły uwalniające jej przekształcającą moc”11. To, co obserwowałem i w czym uczestniczyłem
podczas obrzędu w Tengeri, całkowicie takiemu rozumieniu odpowiada – konkretna rzeczywistość wnętrza chaty na przedmieściach postsowieckiego Ułan Ude zostaje przekształcona
– za sprawą bytów transcendentnych, duchów – w arenę metafizycznego spektaklu. W wyniku określonej sekwencji działań
całkowicie zmieniają się związki znaczeniowe i ich kontekst12, co
ma daleko idące świadomościowe i kulturowe konsekwencje dla
całej zaangażowanej grupy. Z kolei Jack Goody, rozróżniając rytuały magiczne i religijne, zwraca uwagę na formalny aspekt rytuału, a ściślej biorąc na brak (co odróżnia go od jak najszerzej rozumianej „nauki”) „naturalnych”, racjonalnych związków między
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B.C. Alexander, Ritual and Current Studies of Ritual: Overwiev, [w:]
Anthropology of Religion: A Handbook, ed. S.D. Glazier, Greenwood Press
1997, s. 139.
> 12 Należy w tym miejscu wspomnieć, iż owa zmiana, którą generuje
rytuał, ma cały szereg dalekosiężnych, nader istotnych skutków społeczno-kulturowych. Tak je ujmuje Rappaport: „Wykonywanie mniej lub bardziej
niezmiennych sekwencji formalnych czynów i wypowiedzi niekodowanych
przez wykonawców logicznie pociąga za sobą ustanowienie konwencji, zawarcie kontraktu społecznego, stworzenie zintegrowanych porządków konwencjonalnych, które zwać będziemy Logoi (od Logos w liczbie pojedynczej), wyposażenie kodowanego przekazu w treści moralne, skonstruowanie czasu i wieczności, przedstawienie paradygmatu stworzenia, wytworzenie pojęcia świętości i uświęcenie porządku konwencjonalnego, ustanowienie kategorii rzeczy tajemnych, przywołanie doświadczenia numinotycznego, świadomość boskości, uchwycenie tego, co uświęcone, i ustanowienie porządków znaczeniowych wykraczających poza teorię znaczenia”.
R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, przeł. A. Musiał, T. Sikora, A. Szyjewski, Kraków 2007, s. 56.
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środkami a celami działania: „mianem rytuału określamy kategorię ustandaryzowanych zachowań (obyczajów), których relacja między zastosowanymi środkami a celami działania nie jest
‘naturalna’ (intrinsic), czyli jest albo irracjonalna, albo pozaracjonalna. W tej ogólnej grupie mieszczą się czynności magiczne,
z istoty swej irracjonalne, ponieważ służą celowi pragmatycznemu, którego nie realizują zastosowane procedury, a jeśli realizują, to z innych powodów niż przyjmowane przez osobę im
poddawaną, a nawet przez osobę je wypełniającą […]. Akty
religijne z kolei mogą być irracjonalne (jak w przypadku wielu rodzajów ofiar i modlitw) lub pozaracjonalne, jak wiele publicznych obchodów. Zawsze jednak jakoś odnoszą się do istot
nadprzyrodzonych”13. A w innym miejscu ów autor precyzuje:
„rytuał magiczny ma określony cel praktyczny, znany wszystkim, którzy go odprawiają, i chętnie wyjawiany przez każdego
rdzennego rozmówcę. Natomiast za religijny należy uznać rytuał, który ma charakter wyłącznie ekspresyjny, nie ma wywoływać żadnego konkretnego rezultatu, nie jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu, lecz jest celem samym w sobie”14. Owo
rozróżnienie na rytuały magiczne i religijne w przypadku szamanizmu – i być może nie tylko – jest użyteczne, choć nie całkiem
ostre. Jak wspomniałem, w szamańskim rytuale niezbędna jest
obecność duchów, a więc istot nadprzyrodzonych, co sytuowałoby go po stronie rytuału religijnego. Równocześnie jednak
w ramach obserwowanego (i opisanego poniżej) obrzędu wierni na ogół zwracają się do duchów z „konkretnymi sprawami” –
mogą być to prośby o pomoc, zapytania „o przyszłość”, właściwy
wybór w palącej kwestii lub sposób rozwiązania konkretnych
problemów. Ekspresyjne i bezinteresowne wyrażanie czci dla
duchów – czy to w postaci rytuału, czy modlitwy – nie jest nawet czymś do końca dla szamanów i ich wiernych zrozumiałym.
„Modlić się to po prostu prosić o coś”15, stwierdza zdecydowanie
Pachiejew. Szamani zatem – przy asyście wiernych – realizują
często cele praktyczne i bardzo konkretne (rytuał magiczny), ale
zwracają się do istot nadprzyrodzonych (rytuał religijny). I choć
z pewnością odróżnić można teoretycznie jeden typ rytuału od
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J. Goody, Mit, rytuał i oralność, przeł. O. Kaczmarek, Warszawa 2012,
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Ibidem, s. 47.
Wywiad przeprowadzony 27.03.2011 (Ułan Ude).

drugiego, to jednak nie mam pewności, czy istnieją rytuały „wyłącznie ekspresyjne”, będące „celem samym w sobie”. Wydaje się,
że każde zwrócenie się ku istotom nadprzyrodzonym ma – choćby i niewyrażany wprost – cel, jakim jest przynajmniej pozyskanie ich generalnej przychylności. W każdym razie w przypadku
szamanizmu buriackiego owe dwa typy rytuałów w znacznej
mierze nakładają się na siebie, albowiem – co przyznają sami
szamani – relacje z duchami mają quasi-handlowy charakter.
I my, i one czegoś chcemy – trzeba jedynie uzgodnić odpowiednie warunki wymiany. Ragnajew – były szamanista nawrócony
na chrześcijaństwo – stwierdza: „Najwspanialsze i najdziwniejsze w chrześcijaństwie jest to, że Bóg Cię po prostu kocha, takim, jakim jesteś. W szamanizmie tego nie ma. Jest za to układ:
dałeś – otrzymasz. Poraziła mnie świadomość, że Bóg nie łaknie krwi, że syci się duchem, że nie woła ciągle: daj, daj. A duchy
– wiedziałem już o tym dobrze – darły się bez przerwy: dawaj,
dawaj. To było jak reket. Zwykły haracz. Spójrzcie na te wszystkie drzewka obwiązane wstążeczkami, na te wszystkie miejsca
duchów, obsypane monetami. Ludzie nie robią tego z miłości.
Robią, bo się boją, że jak nie zatrzymają samochodu, nie poleją
wódki, nie zapłacą, to duchy im urwą koło”16. Należy, rzecz jasna,
zachować pewien dystans względem słów tego właśnie rozmówcy – w końcu jest chrześcijańskim konwertytą – niemniej
jednak wymienny, „transakcyjny” i pragmatyczny charakter więzi pomiędzy duchami a szamanami i ich wiernymi był niejednokrotnie przez nich opisywany.
Przejdźmy jednak do samego rytuału. Przebiega on w następujący sposób: na początku następuje wspólna inwokacja – przy akompaniamencie bębnów – wszystkich biorących udział w obrzędzie szamanów. Oddają oni cześć duchom
i wzywają je na miejsce ceremonii. Szamani ubrani są w stroje obrzędowe. Na ubiór ów składają się: peleryna nomorgo,
potocznie określana przez szamanów jako kamłajka – jest to
rodzaj tradycyjnego buriackiego chałatu zwanego degeł. Ponadto buriacka czapka, potoczne zwana chabszy, oficjalnie:
majchabszy, z przyczepionymi do niej kolorowymi, głównie
błękitnymi i żółtymi, wstążkami oraz charakterystyczną zasłoną na oczy z nitek, wstążek i piór. Na piersiach szamani mają
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zawieszone toli (jedno lub więcej) – zwierciadło szamańskie.
Szamani posiadają laski szamańskie oraz kostur baig, który
pełni rolę przewodnika. Prócz tego szamani posiadają oczywiście bębny (bur. chese lub düngür) i pałki (bur. tojbor) do uderzania w nie17. Przed obrzędem stoją oni zwróceni w kierunku niskich stołów ofiarnych (bur. szeree), na których ustawiono
kadzidła, a także ofiary – mleko, tłuszcze, wódkę i ciasteczka.
Tego rodzaju ofiary przynoszą i ustawiają na bocznych stołach
wszyscy wierni i goście. Po chwili przerwy pojawia się szaman niższej rangi. Siada na stołku – tyłem do zgromadzonych,
przodem do stołów ofiarnych – i rozpoczyna wchodzenie
w trans. Najpierw asystujący szaman zakłada mu majchabszy,
czyli „koronę szamańską” z piórami, wstążkami i kosmykami
sierści zakrywającymi twarz18. Kiwając się miarowo i uderzając w bęben, szaman rozpoczyna kamłanie – improwizowane
zaklinanie duchów w języku staroburiackim. Uderzenia bębna są coraz szybsze, podobnie jak tempo rytualne przyzywania. W przypadku szamanów niższej rangi ci bardziej doświadczeni pomagają wejść w trans, również kamłając i uderzając
w swe bębny. Po kilku minutach kamłanie i bębnienie zostaje przerwane: szaman podnosi się i obraca w kierunku zgromadzonych. Ma pochyloną sylwetkę i zmieniony głos. W tym
momencie zgromadzeni – pouczono ich o tym wcześniej –
nie mogą spoglądać na szamana. Od tej chwili bowiem przez
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E.N. Sawikowa wspomina: „Strój szamański i atrybuty są bardzo drogie; kosztują 50–60 tysięcy rubli [cztery–pięć pensji lekarza pracującego
w szpitalu – B.J]. Żeby go kupić, musiałam wziąć kredyt…”.
> 18 Można, jak sądzę, potraktować majchabszy jako rodzaj maski,
zwłaszcza że funkcja tej pierwszej wydaje się w dużej mierze zbiegać z rytualną funkcją tej drugiej. Powiada o niej bowiem Paul Connerton: „w niemal
każdym tańcu ceremonialnym noszący maskę reprezentują ‘duchy’, a więc
– w większości przypadków – dusze zmarłych. […] sformułowanie ‘reprezentować’ musi tu być rozumiane w swym dosłownym, etymologicznym
sensie: czynić ponownie obecnym, a więc sprawić, by to, co zniknęło, pojawiło się na nowo. Noszenie maski oznacza więc utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z istotami ze świata niewidzialnego. Gdy taki bezpośredni
kontakt zostanie nawiązany, konkretny aktor i przedstawiany przez niego
duch stają się jednym. Dopóki aktorzy i tancerze noszą maski, na mocy faktu, że zasłaniają one ich twarze, nie są one przedstawicielami zmarłych, lecz
‘stają się’ przodkami. […] mieszkańcy zaświatów mogą pojawić się w naszym świecie bez porzucania własnego, jeśli tylko wiemy, w jaki sposób ich
przywołać”. P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012, s. 141. W przypadku szamanów buriackich nałożenie „korony” również zbiegało się z porzuceniem niejako swojej tożsamości
i oddaniem ciał we władanie zjawiającym się duchom – głównie duchom
przodków, jej zdjęcie zaś kończyło epizod posesji.
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szamana działa i przemawia duch, jego ciało jest – jak często
wprost to określano – „wynajęte”, „wydzierżawione” duchowi.
Szamani, jak sami później twierdzili, nie są w tym momencie w pełni świadomi, znajdują się w głębokim stanie onirycznym. Duch przemawia do zebranych – głos szamana jest
zmieniony: basowy, ochrypły, urywany. Następnie asystujący
szaman sadza tego, który jest w transie, na materacu. Jest to
czas „audiencji” – poszukujący pomocy na klęczkach, z głowami schylonymi nisko do ziemi podchodzą do szamana-ducha
i mogą zadać pytanie lub poprosić o błogosławieństwo. Pytanie musi zostać zadane po buriacku. Jeśli ktoś nie zna buriackiego, zapisuje je na kartce razem ze swym imieniem i nazwiskiem oraz datą i miejscem narodzin i podaje je asystującemu
szamanowi, który tłumaczy je na buriacki. Szaman-duch odpowiada, krótkimi, z trudem wyrzucanymi z siebie frazami.
Uderzenie rytualną laską oznacza, że może podejść kolejna
osoba. Po przyjęciu kilku osób (co trwa jakieś kilkanaście minut) szaman-duch podnosi się i podchodzi do ofiarnych stołów. Po krótkiej inwokacji kilkakrotnie podskakuje energicznie
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(asekurowany przez asystujących szamanów) i w którymś momencie osuwa się bez siły w ramiona towarzyszy, którzy sadowią go na krześle, po czym zdejmują mu maskę i nakrycie
głowy. Często wychodzeniu z transu towarzyszy atak kaszlu
lub torsji, niekiedy z wymiotami – na ten ostatni przypadek
asystujący szamani mają przygotowane plastikowe miednice,
czasem też szaman jest odprowadzany do osobnego pokoju.
Następuje chwila przerwy, po czym do transu przystępuje kolejny szaman – silniejszy, wyżej postawiony w hierarchii. Procedura się powtarza, przy czym znaczniejsi szamani na dłużej
wchodzą w trans i przyjmują więcej osób. Najmocniejszy szaman kamła na końcu i siada nie na materacu, ale na specjalnym masywnym „tronie” z litego drewna. Po ostatnim transie
wszyscy szamani składają dziękczynienie przy stołach ofiarnych i odprawiają duchy, a następnie wychodzą na dwór, by
tam dokonać bryzgania wódką.
Na zewnątrz jest również przygotowany niewielki stos ofiarny, na którym składa się ciasteczka i skrapia olejem, wódką
i mlekiem. Stosik zostaje podpalony. Wierni powinni również

wziąć przyniesione przez siebie ofiary w postaci wódki oraz słodkości i rozlać/rozrzucić je na cztery strony świata, obracając się
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wódkę winno się rozlać do końca, bo zostawienie czegoś dla siebie (co mimo wszystko niektórzy uczestnicy robili) może wywołać zazdrość i gniew
miejscowych duchów. W ten sposób obrzęd zbiorowy dobiega
końca.
Tenże rytuał w następujący sposób opisuje jeden z uczestniczących w nim szamanów z Tengeri (Bato-Munko Żambałowicz): „Polejemy herbatę, olej, postawimy lampady, rozwiniemy jedwab, nałożymy czapki, złożymy chadak, nie będziemy
przecież ich wołać do pustego stołu. Potem zaprosimy ich po
kolei, usadzimy na chujmek – najbardziej zaszczytnym miejscu. Będzie wódka, mleczko… O nikim nie wolno zapomnieć,
należy się modlić do wszystkich 13 chatów, bóstw Syberii i Dalekiego Wschodu. Do białego starca trzeba się zwrócić osobno.
Cała reszta też się zleci – duchy gór i wszystkie pomniejsze –
nikt ich nie prosi, ale oni zawsze przychodzą, żeby się najeść.
Wszyscy staną w kółko, trzeba naszykować dla nich specjalny
talerz, żeby nikt się nie obraził. Trzeba im czytać modlitwy 30
minut, potem polewać po białej linii – i mleko, i wódkę, i herbatę, rozłożyć im ciasteczka, cukierki, pierniczki, na wierzch
masło – część spłonie w maleńkim ognisku. Potem wejdziemy w trans, podejdą ludzie i otrzymają informacje – dlaczego
chorują, skąd ich nieszczęścia. Może to zły duch? A może jakiś
czarownik naszkodził? Od lat dziewięćdziesiątych rozwinęła
się tu bardzo mocno czarna magia, trudne czasy. Wszystkiego
należy się dowiedzieć od swoich ongonów – oczyścić, odprawić obrzędy wedle ich wskazówek”19.
Jak widzimy zatem, podstawą działalności szamańskiej
jest trans osiągany zarówno we względnej izolacji (jako indywidualne spotkanie z pojedynczym wiernym lub małą grupą rodzinną), jak i w ramach ogólnodostępnego wydarzenia
społecznego, jakim są różne zbiorowe obrzędy organizowane
przez stowarzyszenie szamańskie. Przyjrzyjmy się temu, w jaki
sposób sami szamani odczuwają, opisują i interpretują stan
transu, stanowiący współcześnie kulminacyjny punkt zarówno
zbiorowego obrzędu, jak i praktyki szamańskiej w ogóle.

Elwira Sawienkowa tak wspomina swój pierwszy trans:
„Swego pierwszego transu nie pamiętam. Bywają pełne transy i niepełne. Długość transu zależy od tego, ile zadaje się
pytań. Często wchodzę w trans, ale niecodziennie. Uczę się
przecież, czytam, pracuję w Tengeri […]. Różne są sprawy:
znajomy brata dzwoni zaniepokojony – złapał trzy ‘gumy’ jednego dnia. Trzeba było pobryzgać samochód. Albo: kobieta –
śpiewaczka operowa z Ułan Ude – pochowała dwóch mężów,
trzeci choruje. Trzeba było odprawić duchy poprzednich mężów. Albo duch zmarłej babci chodzi ciągle za dziewczynką,
jego też trzeba odprawić… Trzeba zawsze znaleźć przyczynę
choroby”20.
Sergiej Pachiejew tak ujmuje ów stan: „Kiedy kamłam, zaczynam się w środku trząść, huśtać, bujać coraz mocniej. I czuję, że jeśli wypuszczę z rąk nić świadomości, to mogę już nie
powrócić. Czekają mnie kolejne święcenia. I czuję znów strach,
jeszcze głębszy. Boję się wejść w pełny trans. To trochę jakbyś
był kompletnie pijany, mówisz coś, a potem nie pamiętasz, dowiadujesz się od ludzi, co robiłeś. To jest zawsze niebezpieczne, bo duchy, nawet duchy twoich przodków, bywają niesforne.
One nie mają swojego ciała. I kiedy wejdą w twoje, niechętnie
je opuszczają. Część szamanów popada niestety w szaleństwo.
Wlazł w nich jakiś duch i został. Koniec, kropka”21.
Wiktor Szono zaś tak charakteryzuje stan transu: „W czasie
kamłania informacja idzie bezpośrednio. Wcześniej wchodziłem w trans alkoholem, na północy można – idąc śladami ludów miejscowych – używać grzybków. Teraz staram się wejść
w odmienny stan świadomości bez tych wehikułów. Najważniejsze, by dążyć do koncentracji i czystej świadomości, bo
wszystkie przeszkadzacze, ziemskie porosty i narośle odbiorą ci
ostatecznie siłę, to nie ulega wątpliwości. Wszyscy mamy swoją
biologiczną wytrzymałość, to są sprawy nieubłagane, szamanów to również dotyczy. Z początku kontakt był błyskawiczny
i intensywny. Kiedy byłem na Kołymie, byłem w stanie uleczyć
kogoś w czasie jednego seansu, czasem dotykając go po prostu.
Mogłem też powalić kogoś na odległość, za pomocą palców.
Potem zrozumiałem, że z tej siły korzystać nie wolno. Zająłem
się więc zamiast tego masażem, pracowałem jako masażysta,
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wchodziłem jednak w trans.[…]. Ja zachowuję nad tym resztki
kontroli, ale wiem, że są tacy, którzy nie pamiętają niczego, inni
im potem muszą wszystko odtworzyć z notatek. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, do tej pory nie rozumiem,
co się ze mną dzieje. Wchodzę na jakąś ścieżynkę i idę. U mnie
to jest zwykle droga muzyczna, idę za pomocą słuchu, bo ja nie
tyle widzę, co słyszę. Dopiero z tych dźwięków próbuję potem
rekonstruować jakieś obrazy”22.
Z kolei Daszytcyrjen tak oto próbuje wyjaśnić stan transu:
„Pamiętam swój pierwszy przypadek. Kobieta źle się czuła. Pobryzgałem wódką i pomogło, poczuła się lepiej. Później, z Kiachty, przyjechał cały autobus, bo jej pomogłem…
Nie wiem, jak to wyrazić, bo to jakby bieganie, nie dosłownie oczywiście. Trans to specyficzna rzecz. Jak upijesz się
wódką, to nie powiesz, żeś utracił świadomość, niby funkcjonujesz wśród ludzi, niby widzisz, mówisz, ale na następny
dzień większości rzeczy nie pamiętasz. Z tym jest podobnie.
A w trakcie transu oddajesz ciało, coś je ściska, miętosi, wykręca. Myśli wszystkie się czopują i wtedy oni w ciebie wchodzą.
Czasem siebie słyszysz, czasem widzisz z daleka, różnie bywa.
Ale ja w sobie nie znikam, nie mam tak dalekich podróży, jak
Bair Żambałowicz, który przemierza czasy i krainy. Ja nie widzę innych światów. Ot, czasem pokażą mi czyjąś miejscowość,
czasem jakiś strzępek ich wspomnień, żebym zrozumiał, z jakiego pochodzą wieku. Ale ja raczej słyszę. Potem wychodzę
z transu, a Bair Żambałowicz mówi: Mongoł mówił przez niego, słyszeliście, że Mongoł nakazał złożenie ofiary. Ja nic nie
mówię, ale dziwię się, bo ja słyszałem zupełnie co innego. Różnie z tymi głosami bywa. […]. Tylko że wiecie, ja nie mam tak
silnego daru jak niektórzy. Są tacy, co twierdzą, że widzą obrazem, albo że im coś szepce na ucho, prawdziwym ziemskim
głosem. Ja nie widzę oczami i nie słyszę uszami, to tylko myśli
we mnie chodzą. Ja się kontaktuję z duchami poprzez myśli,
a nie poprzez ciało. Prawdziwe widzenia utraciłem, one znikły
po przyjęciu szamańskich święceń. Jestem zwykłym facetem,
wykonuję swoją robotę”23.
Tak tedy wchodzenie w trans (zarówno indywidualne,
jak i podczas obrzędów zbiorowych), by skomunikować się
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z odpowiednimi duchami, staje się zasadniczą częścią praktyki – życia zawodowego – szamanów. Odnosząc się do owych
ekstaz szamańskich, Bazylow stwierdza: „Podstawową kwestią jest to, że owe ‘ataki’ i ‘omdlenia’ nie mogą być oddzielone od rytuału. Są konstytutywną i nieodłączną jego częścią,
logicznie powiązaną z jego celami i podstawami. Szaman traci świadomość, drży w konwulsjach, wykonuje ‘dzikie’ podskoki i temu podobne, ponieważ jest to przewidziane przez
rytuał. Musi więc być wykonane. On nie zakłóca rytuału. Zaś
pozostali jego uczestnicy wiedzą, co te niezwykłe zachowania implikują. Jeśli szaman trzęsie się od stóp do głów lub
wpada w gniew, oznacza to, że duchy wkroczyły weń lub że
walczy z demonami. Jeśli natomiast spoczywa bez zmysłów,
oznacza to, że jego dusza opuściła ciało i udała się do innego
świata. Zatem podczas transu, tak jak w okresie choroby szamańskiej, szaman zachowuje się, jak wymagają od niego wierzenia jego ludu”24. Stan transu (nawet najbardziej przerażający dla postronnych) uwiarygodnia zatem szamana i wpisuje
go w określoną tradycję – jego niezwykłe zachowanie budzi
niepokój, a równocześnie zaufanie – oto szaman prawdziwie
kontaktuje się z duchami, co oznacza, że jego pomoc będzie
skuteczna. Interwencja szamana bywa zaś konieczna zarówno w poważnych chorobach, jak i drobnych niedogodnościach
dnia codziennego. Przekonanie o skuteczności nawet drobnych zabiegów szamańskich (np. bryzgania) jest wśród Buriatów (a także znacznej części ludności rosyjskiej) duże. Gienadij
Iwanow, niedeklarujący się jako szamanista absolwent dawnego Uniwersytetu Marksistowsko-Leninowskiego w Leningradzie, obecnie zawodowy kierowca, wspomina na przykład:
„Raz, jadąc samochodem, nie zatrzymałem się i nie pobryzgałem na świętym miejscu. Ledwo co ujechałem i od razu złapałem gumę. Innym razem, wracając z żoną z Polski, utknęliśmy
na lotnisku w Irkucku. Pobryzgałem, oddałem cześć duchom
i miejsce nagle jakimś cudem się znalazło… Niektórzy szamani i lamowie są bardzo mocni. Potrafią jednym klaśnięciem zatrzymać samochód, taka to siła…”25. Rzadko spotyka się po-
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stawę całkowicie wykluczającą skuteczność wszelkich praktyk
szamańskich. Znamienne są tu słowa doktor psychiatrii Maszy
Plastyniny (skądinąd bardzo negatywnie nastawionej do psychicznych skutków działalności szamańskiej): „Jako naukowiec
jestem stuprocentową ateistką i dlatego wiem, że w Buriacji
jest może tylko dwóch lub trzech prawdziwych szamanów”26.
Wszystko wskazuje więc na to, że szamani w ciągu dwudziestu lat, które zbiegły od upadku komunizmu, wywalczyli sobie ustalone miejsce na arenie życia społecznego współczesnej
Buriacji.
Szamani narzekają – zupełnie podobnie jak lekarze konwencjonalni – iż ludzie zbyt późno zgłaszają się ze swymi
problemami. Borys Daszytcyrjen żali się: „Ludzie przychodzą
do nas za późno. Najpierw leczą się konwencjonalnie, a później, już w beznadziejnym stanie, przychodzą do nas albo do
lamów”27. Podobnie utyskuje Bato-Munko Żambałowicz: „Ludzie przychodzą z powodu problemów w pracy, długów, debetów, kłopotów z uzyskaniem kredytu… Duchy zawsze pomogą, zawsze jest wyjście. No, chyba żeby zaawansowany
nowotwór… Ludzie przychodzą do nas za późno, nie rozumieją, że najważniejsza jest profilaktyka. Nie odwiedzają nas
regularnie, nie składają ofiar, nie robią badań i prześwietleń.
A potem, kiedy złamie ich ból i strach – zaczynają się miotać –
biegać pomiędzy lekarzem, dacanem, wiedźmą, jasnowidzem
i szamanami. Wtedy nawet szaman jest bezradny, nie jesteśmy bogami, jak się ktoś tak zapuści, to nic już nie pomoże”28.
I jeszcze Pachiejew: „Niestety, zauważyłem, że im bardziej ludziom pomagasz, tym więcej chcą. Próbuję wytłumaczyć, że
tak nie wolno, że to chciwość, a chciwość to grzech. Nie podam
im na tacy całego świata – a niektórzy tak by chcieli”29.
Szamani są więc świadomi ograniczenia swoich mocy, faktu, że wejście w trans i ustalenie przyczyn zagrożenia czy choroby może być spóźnione, przez co działania uzdrowicielskie
będą nieskuteczne. Krótko mówiąc, wejście w trans zawsze
pozwala ustalić diagnozę, nie zawsze jednak oznacza efektywną pomoc. Ani szamani, ani sprzyjające im duchy nie są
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wszechmocne. Niemniej oczywiście na ogół coś da się zrobić
– inaczej przecież ich praktyka przestałaby być wiarygodna
i w końcu straciłaby rację bytu. Podkreślają oni przeto również
znaczenie „profilaktyki”, która w tym momencie staje się nakazem regularnej praktyki religijnej – odwiedzania szamanów
i składania stosownych ofiar. Zastanawiające zresztą i trudne
do jednoznacznego ustalenia są tu relacje między „nieuchronną biologią”, o której szamani nieraz wspominają, a zakresem
tego, czego mogą oni w swoim przekonaniu jednak dokonać.
„Nieuchronną biologią” jest z całą pewnością fakt, że ludzie
umierają. Jednak umierają zawsze na jakieś choroby, a te –
teoretycznie przynajmniej – zawsze można też leczyć. Gdzież
jest więc granica owej nieuchronności? Nie jest to zresztą problem szamanów jedynie – zmagają się z nim wszelkie praktyki lecznicze, zachodniej medycyny nie wyłączając. W każdym
razie szamani często płynnie przemieszczają się pomiędzy
dyskursem quasi-naukowym a stricte szamańskim. Tak jak Bato-Munko Żambałowicz, narzekając, iż klienci/pacjenci: „nie
odwiedzają nas regularnie, nie składają ofiar, nie robią badań
i prześwietleń”. Składanie ofiar i prześwietlenia zdają się funkcjonować w tej wypowiedzi na tym samym poziomie.
Wejście w inną rzeczywistość – trans – wycieńcza psychicznie i fizycznie, zawsze też niesie ze sobą niebezpieczeństwo,
że „coś pójdzie nie tak”, że zjawi się nieoczekiwany lub groźny
duch lub też przywołane duchy nie będą chciały opuścić ciała
szamana, co spowoduje, że jego dusza zostanie na stałe uprowadzona w inny wymiar. Duchy mogą stać się groźne, gdy nie
są zadowolone z ofiary, a bywa, że żądają ofiar trudnych bądź
niemożliwych do spełnienia. Mogą zaistnieć także trudności
(zwłaszcza u mniej doświadczonych szamanów) z identyfikacją duchów lub tego, czego żądają. Wiktor Szono powiada:
„Duchy są różne, doznania są nieprzewidywalne. Tamten świat
nie zna scenariuszy. Zawsze można się pomylić. Zaszkodzić komuś lub sobie […]. Duchy również cierpią, one również mają
swoje żądze. Jeśli ludzie przestają odwiedzać miejsca, w których duchy gospodarzą, to te robią się zupełnie nieznośne. Im
po prostu potrzeba obrzędów”30. W każdym przypadku duchy
należy traktować bardzo poważnie – i to nawet wtedy, gdy
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one same zachowują się dziwacznie bądź śmiesznie i robią
wrażenie całkowicie niegroźnych, a nawet „pociesznych”. Daszytcyrjenow stwierdza: „Duchy są wobec mnie bardzo wyrozumiałe, należy to podkreślić. Nigdy mi nie groziły, nie próbowały mnie przestraszyć. Siedzą sobie na górach, pozdrawiają,
‘Żyj szczęśliwie’ – wołają, a ja jadę dalej. Czasem wskoczą do
samochodu, patrzę w lusterku, a te siadają na tylnej kanapie. Wtedy trzeba sypnąć pszenicą przez okno i od razu znikają”. Wspomina jednak także: „Kiedy mieszkałem w lesie, niejednego gospodarza przyszło mi podejmować. To było już po
święceniach. Przylezie taki w twoich myślach i dyszy, póki nie
zwrócisz na niego uwagi. A potem się przedstawia, jestem taki
a taki, cmoka, chrząka, tłumaczy, jak należy pobryzgać, by mu
zrobić dobrze. Kiwasz głową, kładziesz się spać, na następny dzień o wszystkim zapominasz, ale jak wieczorem zgasisz
światło, on znowu pakuje ci się do domu, ale tym razem burczy wściekle:
– Obrażasz mnie? Chcesz się zmierzyć, kto silniejszy?
– Przepraszam, jutro już pobryzgam, obiecuję – odpowiadam.
Ludziom o tym nie opowiadam, nie ma się czym chwalić,
kto mnie zresztą zrozumie, skoro ja sam tego nie pojmuję?”31.
Duchy są zatem kapryśne i nieprzewidywalne, a ich żądania często dziwaczne i niezrozumiałe. Nie są przy tym skłonne
do ich negocjowania. W przypadku konfliktu – choć pochodzą
z „zaświatów” – ich działania wywołują niebezpieczne skutki
w świecie fizycznym. W tym sensie nie są całkowicie niematerialne i transcendentne wobec uniwersum fizykalnego, ontologicznie sytuują się gdzieś „pomiędzy” światem boskim
a materialnym. Posługują się przecież swoistymi „astralnymi”
ciałami i konkretnymi głosem i mową.
W kontekście problemu bezpośredniej styczności z duchami warto więc zatrzymać się przy kwestii sposobu ich przejawiania się, ich – inaczej mówiąc – wyglądu. Daszytcyrjenow
powiada: „Jak wyglądają duchy? Normalnie, jak ludzie. W każdym razie w moich widzeniach, mogę mówić tylko za siebie.
Chociaż te z lasu bywają specyficzne, włochate jak małpy.
Oglądam czasem telewizję, pokazują tam yeti w sensacyjnej
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oprawie, robią wielki szum, ale yeti przypomina zwykłego
leśnego ducha, ja takie widzę na żywo. Inna rzecz, że dwóch
identycznych nie ma, z czasem zaczynasz dostrzegać pomiędzy nimi różnice”32. Duchy przodków pojawiają się w człowieczej postaci, najczęściej w tradycyjnych strojach buriackich.
Pachiejew wspomina, że duchy jego przodków były „odziane
w bogate szaty, w srebro i złoto”. Duchy nie zawsze są jednak
antropomorficzne. Zwłaszcza te pomniejsze mogą mieć wygląd zgoła inny. Pachiejew tak opisywał duszka swojego gabinetu: „To najlepiej narysować, trudno opisywać. Takie małe
stworzonko, trudno je nawet nazwać człowieczkiem, domowy
duszek, a właściwie nie tyle domowy, co biurowy, gabinetowy. Duszek zeskakuje z szafki, pląsa swoimi nóżkami, miota
się, biega po całym gabinecie, wyraźnie czegoś szuka. Wygląda jak mała uśmiechnięta ośmiorniczka”33. Sawienkowa zaś:
„Ja duchy widziałam bardzo dokładnie. Wyglądały jak obrazy ludzi. Niektóre w starych ubraniach, niektóre we współczesnej odzieży. Wiele różnych duchów widziałam…”34. Podobnie
Żambałowicz: „Zacząłem widzieć ludzi w starych ubraniach,
rozprawiali nade mną, szeptali coś między sobą”35. Pachiejew
tak zaś opisuje widzenie swego przodka: „Gdy jest w człowieczej postaci, ma taki bardzo duży bęben, nosi go na plecach
jak żółw skorupę. Bardzo mocni są tacy szamani. I tak stoję na miejscu katastrofy, stoi dziadek, babcia, wszyscy moi
przodkowie-szamani stoją za mną. Po drugiej stronie drogi
też stoją dwaj szamani – tacy chudzi, wysocy Buriaci. Jeden
w białym stroju szamańskim, a obok jego bliźniak, bardzo podobny, tylko w czarnym stroju. Ich szaty bardzo pięknie wyszyte złotymi nićmi, widzę ich bardzo wyraźnie”36. Duchy wyglądają i mówią. Mówią zazwyczaj językiem zrozumiałym
dla szamana i najczęściej jest to język buriacki. Ale są odstępstwa od tej reguły. Niekiedy bowiem duchy używają trudno dziś zrozumiałego języka staroburiackiego, mongolskiego,
rosyjskiego bądź ich osobliwych, improwizowanych mieszanek. Bądź też – jak u Szono – wypowiadają się na przykład
„po rosyjsku z mongolskim akcentem”. Choć trudności stricte
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językowe nie są częste, szamani – przynajmniej ci ze stowarzyszenia Tengeri – uczą się buriackiego, a niekiedy też korzystają z pomocy swojego nauczyciela. Większym problemem
jest oczywiście – zwłaszcza na początku praktyki – zrozumienie sensu wypowiedzi, symbolicznego kodu, którym się duchy posługują, i jego właściwa interpretacja. Tu potrzebny jest
już odpowiedni poziom wtajemniczenia i dogłębna praktyka.
„Wychodzę z transu, a Bair Żambałowicz mówi: Mongoł mówił
przez niego, słyszeliście, że Mongoł nakazał złożenie ofiary. Ja
nic nie mówię, ale dziwię się, bo ja słyszałem zupełnie co innego. Różnie z tymi głosami bywa”37 – przyznaje Daszytcyrjen,
a Szono z kolei: „ Stanąłem przed obo, ofiarowałem pieniądze,
zapałki i papierosy. Wiedziałem jednak, że to mało, że [duchy]
czekają na inną ofiarę. Latały nade mną dwie gęsi, tłumaczyły
coś, ale nic nie zrozumiałem”38.
Wchodzenie w trans, mimo że staje się u szamanów jedną
z praktyk codzienności, nie traci jednak powagi i niezwykłości,
tej szczególnej aury trafnie oddawanej przez Ottowskie numinosum, majestas, tremendum. Poruszanie się między światami pozostaje doświadczeniem granicznym, poruszaniem się
na krawędzi normalności i obłędu, życia i śmierci. W zaświatach
nie działają bowiem żadne mechanizmy obronne wytworzone
przez nas w ludzkim świecie, nie funkcjonują tam żadne znane nam prawidła. To „świat bez scenariuszy”, przez co wkraczanie weń jest każdorazowo swoistą – przywołując tytuł książki
Wasilewskiego – „podróżą do piekieł”. Jest to funkcjonowanie
w dwóch równoległych (choć wbrew euklidesowej geometrii często jednak przecinających się) rzeczywistościach. W tym
sensie doświadczenie życiowe szamanów przypomina życie
ludzi cierpiących na psychozy39: dwa odrębne światy niekiedy
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Dodatkowym niebezpieczeństwem jest używanie do wchodzenia
w trans substancji psychoaktywnych – w przypadku badanych szamanów
alkoholu (jedynie Szono wspomina o grzybach halucynogennych, wskazując jednocześnie, że ich używanie jest bardziej rozpowszechnione na północy, w Jakucji). Spożywanie w celach rytualnych mocnego alkoholu jest
u szamanów w Ułan Ude powszechne, a wódka jako z jednej strony „wehikuł” wspomagający drogę w „zaświaty”, z drugiej zaś „standardowa” ofiara,
jest wszechobecna. Negatywne – psychiczne i fizyczne – skutki spożywania alkoholu podczas wchodzenia w trans są na tyle wyraźne, że o problemie tym mówią wprost sami szamani. Przyznają oni, że wielu z nich popada w alkoholizm, a rzekome transy przeistaczają się w klasyczne seanse
psychozy alkoholowej. W związku z powyższym w stowarzyszeniu Tengeri
38

nakładają się na siebie, a niekiedy nawet ten magiczny sprawia
wrażenie ukrytej podstawy i istoty tego drugiego. W zwykłym
świecie społecznych relacji nie można jednak wciąż i wprost odwoływać się do duchowych korzeni wszystkich zjawisk, co powoduje konieczność wykształcenia przez szamanów podwójnej niejako narracji o swym życiu – jednej „normalnej”, opartej
przynajmniej częściowo na zwyczajowych, społecznie akceptowanych normach konwersacyjnych i dyskursach, oraz drugiej
ściśle duchowej, w znacznej mierze uwewnętrznionej, a dostępnej tylko nielicznym wtajemniczonym.
Abstract
Bartosz Jastrzębski, Trans at contemporary Buryat shamans
In the research on shamanism, the crucial but at the same
time the most troublesome is the concept of trans: a distinct
state of awareness in which the shaman gets in contact with
spiritual world and with beings that live there. Each researcher finally faces the necessity of interpreting this very unusual
state and to place it in a social, psychological and religious life
of a shaman. In contemporary shamanism, entering trans is an
inseparable moment of shaman’s legitimacy and an essential
requirement to be able to run healing practice or – putting it
in a wider context – realization of a gift and shamanic calling.
This practice should be treated in a broad perspective: it is not
only about somatic illnesses but also psychological, emotional
and nervous problems, dilemmas and existential tension. Not
of less importance is the task of responding to adverse or dangerous “objective” life circumstances of people who address
a shaman because of an impaired spiritual forces structure.
Reasons for all the illnesses and unpleasant accidents lie in the
spiritual world that one needs to have access to, to be able to
post an accurate diagnosis and take proper measures. In this
article, the author presents and analyses the most important,
developed so far concept of trans and compares it with the results of field work run among Buryat shamans.
na przykład Żambałowicz bardzo stanowczo zwalcza nadużywanie alkoholu: w czasie otwartych obrzędów szamani nie piją, zabroniono również szamanom i wiernym „ukradkowego” dopijania wódki przeznaczonej na ofiarę. Co więcej, kilku szamanów musiało opuścić stowarzyszenie w związku
ze swym nałogiem.
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TRUDNA RZECZ, CZYLI O „BYCIU PIĘKNYM”
Antoni Płoszczyniec

Autor niniejszego tekstu nie jest ekspertem od bycia pięknym, ale właśnie dlatego nie znalazł lepszej formy wypowiedzi niż właśnie esej. Jak wskazuje tytuł, tekst będzie p r ó b ą
podjęcia zagadnienia, na czym polega b y c i e p i ę k n y m,
oraz próbą wyeksplikowania paru kwestii związanych z tym
pojęciem.
Kwestia „bycia pięknym” zostanie ujęta z perspektywy popularnych trendów w kulturze, naznaczonych kultem samoakceptacji, samozadowolenia i pozytywnego myślenia: Don’t
worry, be happy. Jak się zdaje, w sprawie bycia pięknym nie
wszystko jest takie oczywiste, jak głosi choćby wiele tak zwanych „kobiecych” pism czy idące za trendem głosy, będące tubą
współczesnych mass mediów.
Bezpośrednim bodźcem (a może raczej: pretekstem?) do
spisania niniejszych rozmyślań było parę wpisów na temat definicji „bycia piękną”, zamieszczonych na blogu określającym
się jako „kobiecy”. Swoje rozważania będę chciał ukazać na tle
konfrontacji z poglądami tamże zamieszczonymi – niemniej
niniejszego eseju nie należy traktować jako polemiki z blogerkami, chociażby ze względu na formę i charakter ich wpisów,
a także przyjętą przez nie optykę. To jest esej filozoficzny, tamto – blog o tematyce rozwojowej.
II
Jak dowiadujemy się ze strony krufkowa.pl, jej autorka,
Magda, jest 22-letnią studentką polonistyki. Skądinąd jest
osobą sympatyczną. Na krufkowa.pl pisze „delikatnie i kobieco o kobietach i z kobietami”1. 25 lipca 2013 roku zapowiedziała nowy cykl na blogu: „Zaprosiłam do współpracy kilkanaście blogerek, niewykluczone, że wkrótce zaproszę kolejne.
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Chciałabym, żeby każda z nich podzieliła się swoją definicją
piękna oraz sposobami na to, jak radzić sobie z kompleksami”2.
Czego możemy dowiedzieć się od blogerek na temat tego,
co to znaczy „być pięknym”? Najczęściej stawiany jest nacisk
na samoakceptację, na to, żeby przyjmować siebie takim, jakim się jest. „Jestem piękna, bo jestem sobą”3. Nie znaczy to,
żeby być doskonałą – chodzi o docenianie samej siebie i dostrzeganie tego, że te wszystkie niedoskonałości mogą łączyć
się w p i ę k n ą c a ł o ś ć. Samoakceptacja łączy się z dbałością o swoje ciało i staraniami o dobre samopoczucie; jak pisze
autorka blogu Happier at Life: „Akceptuję moje ciało, to dlatego delikatnie smaruję je, masuję szczotką do ciała, nakładam
balsam, a później ubieram”4. Dbanie o siebie jest czynnością
przyjemną, dającą wiele satysfakcji. „Bycie piękną” wiąże się
z upiększaniem, które niekiedy przypomina rytuał w sensie
kontemplacyjnym5, ergo – „bycie piękną” zakłada pewien dynamizm, stawanie się tego piękna lub jego rozwój, bycie jeszcze piękniejszą. Samo zaś piękno jest przede wszystkim pięknem o d c z u w a n y m. Do „bycia piękną” nie jest wymagana
figura modelki, bardziej liczy się osobowość i samoakceptacja, bycie pewną siebie. Wedle blogerek „bycie piękną” polega
w znacznej mierze na byciu kobiecą, wręcz na promieniowaniu kobiecością, wyrażaniu jej, a także na wyrażaniu radości, wesołości, na uśmiechaniu się. Autorki wpisów dbają też
o „własny styl” i podkreślają zadowolenie płynące z bycia niepowtarzalnym. Nie powinno się zbyt często porównywać do

> 2 http://www.krufkowa.pl/2013/07/moj-przepis-na-piekno-nowy-cykl-na-blogu.html (data dostępu: 5 VIII 2013, godz. 2318).
> 3 http://www.krufkowa.pl/2013/08/moj-przepis-na-piekno-happyholic.html (data dostępu: 5 VIII 2013, godz. 2347).
> 4 http://www.krufkowa.pl/2013/07/moj-przepis-na-piekno-happier-at-life.html (data dostępu: 5 VIII 2013, godz. 2359).
> 5 Ibidem.
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innych – przecież jesteś sobą i m a s z b y ć sobą. Rzecz jasna
– piękno to rzecz względna.
Wszystkie te uwagi są osadzone w dodatkowym kontekście wskazówek, jak radzić sobie z kompleksami, i jak się zdaje, właśnie ów kontekst wyznacza praktyczny charakter owych
wpisów6.
III
Niektóre uwagi blogerek są naprawdę godne uwagi. Przypominają o wielu banałach, które są jednak ważnymi banałami: żeby nie wyolbrzymiać własnych kompleksów, że nikt nie
jest idealny itp. Niemniej jest parę rzeczy, z którymi zgodzić się
nie można.
Zacznijmy od autentyczności. Jeszcze nigdy w europejskim
i amerykańskim dyskursie egzystencjalno-aksjologicznym nie
podkreślano tak z n a c z e n i a, wagi autentyczności jak obecnie – widomy znak popularyzacji życia codziennego oraz rozwoju społeczeństwa masowego. Bojowy obieg autentyczności
na ustach i w mózgach ludzi XX i XXI wieku zapewne nie odbył
się bez wpływu takich postaci jak Fryderyk Nietzsche7 („Stań
się tym, kim jesteś!”), Abraham Maslow8, Meher Baba9 czy egzystencjaliści spod znaku Sartre’a i Camusa10. Z kolei Charles
Taylor, wybitny kanadyjski filozof, komunitarysta, wydał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku The Ethics of Authenticity11. Co ciekawe, pewne wątki pozytywnego znaczenia
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6

Już z tego względu ten esej nie stanowi polemiki z uprzednio cytowanymi autorkami, ponieważ jego cele są stricte teoretyczne.
> 7 „C o m ó w i c i s u m i e n i e? – «Winieneś stać się tym, kim jesteś»” (F. Nietzsche, Wiedza radosna („La gaya scienza”), przeł. L. Staff, Warszawa 1907, § 270, s. 219).
> 8 Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, przeł. J. Radziecki, Warszawa 2006, passim.
> 9 Żyjący w latach 1894–1969 indyjski mistrz duchowny, który ogłosił
się inkarnacją Boga. Od lipca 1925 roku do śmierci zachowywał ścisłe milczenie, komunikując się z ludźmi za pomocą tabliczki z alfabetem lub gestów. Jego częstym powiedzeniem było „Don’t worry, be happy”, które zainspirowało Bobby’ego MacFerrina do skomponowania popularnej piosenki
pod tym tytułem.
> 10 Raczej nie należy wymieniać w tym kontekście Heideggera, u którego autentyczny modus bycia Dasein daleko odbiega od zwykłych określeń
autentyczności, nie jest również związane z Sartre’owskim wyborem samego siebie i własnej absolutnej wolności. Sartre wprawdzie korzystał z Heideggera, ale ten utrzymywał, że nie ma z Sartre’em nic wspólnego i że autor Bytu i nicości niewiele z niego zrozumiał.
> 11 Wydania polskie: 1996 i 2002 rok.
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„bycia sobą” pojawiały się już w filozofii średniowiecznej, np.
u świętego Tomasza z Akwinu12.
„Jestem piękna, gdy jestem sobą” – cóż, sprawa nie wydaje się taka prosta. Rzecz jasna, czyjeś piękno może czerpać
z autentyczności, lecz piękno i autentyczność bynajmniej nie
są tym samym, a samo bycie autentycznym nie implikuje bycia
pięknym. Wielu ludzi jest szpetnych (w szerokim sensie tego
słowa) właśnie przez to, że są tacy, jacy są. Gdyby coś w sobie
zmienili, to może byliby piękni. Twierdzenie, że oni są „piękni
na swój sposób”, niewiele mówi. Nierzadko bywa też, że piękno wiąże się w ł a ś n i e z tym, co nieautentyczne, fałszywe
i zwodnicze. Wystarczy wspomnieć o Gorgiaszowej koncepcji
sztuki jako pięknej złudy. Jak to jest, że tak płynnie mówi się
o pięknych kłamstwach, lecz coś zaczyna zgrzytać w języku,
gdy się mówi o „pięknej prawdzie”? Często zresztą to fałszywe
diamenty więcej błyszczą od prawdziwych.
W związku z powyższym zapytać można, czemu autentyczność miałaby być pięknem13. A jeśli nawet by była, to jak by
ową autentyczność realizować, skoro staje się powszechnym
przedmiotem dążenia oraz treścią promocji, jeśli nawet nie
wprost: nakazem? Czyż ujmowanie „bycia sobą” w formę imperatywu nie przybiera formy paradoksalnej właśnie dlatego,
że jest to imperatyw pochodzący „z zewnątrz”?14 Na czym miałaby polegać autentyczność, jeśli tysiące gardeł nawołuje mnie
do tego, abym był sobą? Czy skutkowałoby to przerostem indywidualizmu nad personalizmem, tego, co partykularne, nad
tym, co osobowe?15
Niemniej są gruntowniejsze racje do podważenia znaku
równości między autentycznością a pięknem. Bycie pięknym
najogólniej polega na tym, że pewien przedmiot X posiada

> 12 „Stań się tym, czym jesteś – oto czego od nas wymaga natura. Staraj się zaktualizować aż do najdalszych granic wirtualności bytu rozumnego, którym jesteś” (E. Gilsen, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza
z Akwinu, przeł. J. Rybałta, Warszawa 2003, s. 321).
> 13 Podkreślam: użyte wyrażenie nie sugeruje, że autentyczność nigdy
nie jest c z y m ś pięknym, lecz wyraża przekonanie, że autentyczność nie
jest z pięknem t o ż s a m a.
> 14 „N a ś l a d o w c y. — A: «Jakto ? Nie chcesz żadnych naśladowców?» B: «Nie chcę, by mnie w czemś naśladowano; chcę, by każdy chadzał
śladem swej własnej ułudy, tak samo, jak ja to czynię». A : «Więc?»” (F. Nietzsche, op. cit., § 255, s. 215).
> 15 Por. J. Maritain, Jednostka a osoba, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, red. H. Krahelska, Warszawa 1965, s. 80–82.

własność P (przez którą rozumieć będziemy piękno). Właśnie
to mamy na myśli, gdy mówimy „O, jaki piękny obraz/widok/
samochód/etc.” – my przypisujemy jakiejś rzeczy pewną własność lub własności, za sprawą których dana rzecz jest charakteryzowana jako piękna. O ile dana rzecz posiada bądź realizuje pewną wartość, o tyle można nazwać ją dobrem. Kiedy
zaś określona rzecz jest rozpoznawana jako dobro, czyli rzecz
wartościowa? Zawężając do przedmiotu naszych rozważań:
jakie warunki muszą zostać spełnione, aby daną rzecz zidentyfikować właśnie jako piękną? Są p r z y n a j m n i e j dwa
wymogi: 1) X musi faktycznie posiadać bądź realizować wartość P; 2) to, co uchodzi za X, rzeczywiście jest X-em. Pierwszy
wymóg wyraża okoliczność, ż e dana rzecz j e s t wartościowa (np. piękna), drugi zaś wymóg wiąże się z autentycznością
i stanowi warunek dla pierwszego wymogu, by móc adekwatnie z i d e n t y f i k o w a ć przedmiot wartościowy. Jeśli zachwycam się pewnym diamentem, to aby zdanie „Ten diament
jest piękny” było słuszne, przedmiot mojego zachwytu musi
być nie tylko faktycznie piękny, ale również musi być autentycznym diamentem, a nie kunsztownie pociętym cyrkonem.
Pierwszy wymóg odnosi się do w a r t o ś c i, zaś drugi odnosi się do dobra, czyli r z e c z y w a r t o ś c i o w e j. Wynika
stąd, że utożsamianie piękna z autentycznością jest błędem
utożsamienia rzeczy pięknej z warunkiem jej istnienia oraz
mylnym utożsamieniem dobra i wartości.
Wbrew temu można utrzymywać, że każda rzecz jest piękna, ponieważ piękno jest jednym z transcendentaliów, a zatem każda rzecz j e s t p i ę k n a o tyle, o ile j e s t. Innymi
słowy, „piękno” jest terminem, który przekracza granice wszelkich przedmiotów i który można stosować zamiennie z terminem „byt”16. Jednakże ujęcie piękna jako transcendentalnego
jest poza zakresem niniejszych rozważań. Nie przesądzając
o zasadności mówienia o pięknie jako cesze transcendentalnej, należy zwrócić uwagę, że na gruncie Lebensweltu, życia
codziennego, gdy jakaś osoba wypowiada sąd, że „ten oto X
jest piękny”, to jednocześnie ta osoba wyraża swoje przekonanie, że rzecz, o której się wypowiada, posiada pewną własność
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16
Por. S.T. Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki, Wrocław 2006,
rozdział III (s. 108–157), gdzie znajduje się historyczna prezentacja średniowiecznych koncepcji transcendentaliów.

lub własności, za sprawą których ona jest piękna; pierwotne
i intuicyjne rozumienie sądu „ten oto X jest piękny” wcale nie
dotyczy sugerowania, że ów X jest piękny o tyle, o ile jest (bytem). Pierwotny sens owego sądu nie jest m e t a f i z y c z n y
(gr. ta meta ta physika – to, co następuje po fizyce, ponad fizyką), lecz e s t e t y c z n y, bo dotyczący s p o s t r z e ż e ń (gr.
aísthesis – wrażenie zmysłowe).
Akceptowanie siebie takim, jakim się jest, może dawać jakąś satysfakcję, przyjemność, a nawet pocieszenie i pozwala dowartościować się, ale to wcale nie czyni nas lepszymi
ani tym bardziej piękniejszymi – to jedynie czyni nas bardziej z n o ś n y m i dla siebie samych. Człowiek szczęśliwy
nie jest człowiekiem dobrym, dopiero człowieka zasługującego na szczęście można nazwać dobrym. Nie wszystko, z czym
przyjemnie się obcuje, jest pięknem. Czując się lepiej ze sobą,
nie jesteśmy lepszymi ludźmi, jedynie bardziej zadowolonymi
z życia. Można pokusić się o stwierdzenie, że najgorliwszymi
głosicielami wielkiego znaczenia autentyczności są ci, którzy
bardzo dobrze czują się w swojej skórze (ze względu na własną wielką wartość bądź skłonność do pychy), albo ci, którym nie pozostaje do chwalenia się nic poza tym, że są właśnie sobą.
Co więcej, jakkolwiek zwrot „bycie sobą” lub „bądź sobą”
wydaje się oczywisty, to trudno uchwycić sens zasadności tych
zwrotów właśnie jako nakazów moralnych: „Po cóż tworzyć
zasadę z tego, czem jesteście i być musicie?”17. Czy to może być
pewien zabieg marketingowy, za sprawą którego kreuje się
pewną sztuczną potrzebę? Zabieg, za sprawą którego rzecz,
która wydaje się być normą lub koniecznością, nagle staje się
powinnością?
W żadnym razie nie zaprzeczam, że autentyczność jest wartością. Neguję jedynie zbytnie wywyższanie autentyczności
ponad inne wartości oraz staram się odróżniać stosowanie terminu „autentyczny” wobec dóbr od stosowania tego samego
terminu wobec wartości. Nie twierdzę również, że samoakceptacja jest czymś godnym pożałowania. Wprost przeciwnie, ona
często może stać się przyczynkiem do zmian na lepsze.
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17

F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa
1905, § 9, s. 15.
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IV
Cytowane blogerki podkreślają pewne zdania, które zdają się implikować, że piękno jest czymś subiektywnym. „Jestem piękna, gdy jestem sobą”. Zwróćmy uwagę: nie „jest się
pięknym, gdy jest się sobą”, lecz to „(j a ) jestem piękna, gdy
jestem sobą”. Bardzo dużo wypowiedzi mówi właśnie o czuciu
się pięknym. Oto charakterystyczny fragment:
P o c z u ł a m się piękna, gdy w pewnym momencie zrozumiałam, że te wszystkie niedoskonałości, tworzą
w gruncie rzeczy całkiem fajną – nieidealną całość. J e s t e m p i ę k n a , g d y j e s t e m s o b ą. W zasadzie
wszystkie elementy pasują do siebie i składają się na nie-perfekcyjną, ale piękną i jedyną w swoim rodzaju osobę.
Przestałam analizować każdy szczegół swojego ciała, który
mi się nie podobał, a z a c z ę ł a m p a t r z y ć na siebie
całościowo. I m o i m o c z o m u k a z a ł a s i ę całkowicie wyjątkowa i unikalna kobieta. To była prawdziwa rewolucja w moim p o s t r z e g a n i u s a m e j s i e b i e 18.
Dodatkowo te subiektywizujące rysy piękna są przetkane
twierdzeniami lansującymi dopieszczanie i dbanie o siebie samego – rzecz jasna, w zdrowych granicach, bo autorki wpisów
zachwycają skromnością i dystansem. Podkreśla się również
względność piękna w myśl potocznego przekonania: „każda potwora znajdzie swojego amatora”. Z kolei autorka blogu
Happier At Life podkreśla, że za czucie się kobiecą (a co za tym
idzie, również piękną) odpowiedzialne są zmiany w sferze
hormonalnej.
Wpierw należałoby wprowadzić pewne dystynkcje wobec
samego rozumienia „subiektywności” piękna. Stwierdzenie, że
„piękno jest czymś subiektywnym”, może 1) znaczyć to samo,
co zdanie „piękno jest czymś, co istnieje w umyśle podmiotu
postrzegającego, jest własnością jego spostrzeżeń, myśli lub
wspomnień, a nie samych rzeczy”; 2) przyznawać występowanie piękna wyłącznie w aktualnych spostrzeżeniach i doznaniach i nigdzie poza nimi; 3) utożsamiać „czucie się pięknym”
z „byciem pięknym” oraz uznawać, że nie można przenosić,
rzutować własnego odczuwania piękna na inne osoby; 4) traktować subiektywność jako synonim relatywizmu i orzekać
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18

http://www.krufkowa.pl/2013/08/moj-przepis-na-piekno-happyholic.html (data dostępu: 7 VIII 181 5 ). Rozstrzelenia moje – A.P.
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względność wszelkiego piękna – każdemu podoba się coś innego; 5) uznać piękno za coś, co nie może być sensownie ujęte
jako coś niezależnego od wszelkiego obserwatora lub podmiotu. Różne te znaczenia piękna są obecne w tekstach wyżej wymienionych autorek. Warto zaznaczyć, że koncepcje te mogą
być ze sobą łączone lub występować oddzielnie oraz że określenie 2) jest radykalizacją 1). Rzecz jasna, wymienione znaczenia nie wyczerpują wszystkich możliwych sposobów rozumienia „subiektywności” piękna.
W żadnym razie nie staram się rozstrzygnąć sporu o to, czy
piękno jest subiektywne, czy obiektywne. I rzeczywiście, kwestia ta wydaje się być nadzwyczaj zagmatwana – czy można zupełnie wyabstrahować piękno od postrzegania jako coś
o b i e k t y w n e g o? Czy ma sens mówienie, że choćby wyginęli ludzie i wszystkie rozwojowo wyższe rodzaje zwierząt,
to kwiaty pokrywające bezludną planetę wciąż byłyby piękne,
skoro już sam opis takiej hipotetycznej sytuacji zakłada podmiot o p i s u j ą c y ją?
Przyjmijmy te uwagi i uznajmy, że nadawanie pięknu znamion o b i e k t y w n o ś c i jest co najmniej problematyczne. Niemniej, z f e n o m e n o l o g i c z n e g o punktu widzenia, wydaje się, że całkowita subiektywizacja piękna jest
nieuprawniona. Gdyby piękno było w rzeczy samej czysto subiektywne (zwłaszcza w sensie 2.), to byłoby ono czymś konstytuowanym przez podmiot, czymś przez niego w y t w a r z a n y m . Fenomenologicznie zaś rzecz biorąc, gdy osoba Y
przypisuje oglądanemu przez siebie przedmiotowi X własność
P, to P jawi się Y-owi jako coś, co jest przez niego z a s t a n e lub z n a j d o w a n e , a nie ustanawiane. W takim razie
należałoby prędzej mówić, że piękno nie tyle ma charakter
o b i e k t y w n y (czyli że jest własnością rzeczy ujętej „samej
w sobie”, niezależnie od wszelkiego podmiotu), co p r z e d m i o t o w y (czyli że jest własnością tego, co „stoi naprzeciw”
podmiotu, co jest własnością tego, względem czego ów podmiot jest charakteryzowany jako podmiot). W pewnym sensie
można powiedzieć, że piękno jest obiektywne o tyle, o ile owo
obiectum uczyni się przedmiotem dla jakiegoś podmiotu (lub
o ile jest zdolne do stania się przedmiotem).
Wydaje się, że zbytnia subiektywizacja prowadzi do dwojakiej omyłki: po pierwsze, do mylenia posiadania P z tym, że

myślę lub czuję, że mam P, a po drugie, do mylenia tego, że
coś ma P, z tym, że ja myślę lub czuję, że to coś ma P. Porządek myśli i rzeczy nie jest ten sam. Można posiadać własność P,
nie wiedząc o tym. Nie ma nic sprzecznego w sytuacji, w której piękna niewiasta z przekonaniem (a nie tylko z grzeczności)
kwestionowałaby przypisywanie jej piękna. Owo zaprzeczanie
nie czyni jej niepiękną. Niewiedza zawsze może się zakraść,
a równie dobre zanegowanie piękna może być wynikiem pewnego złudzenia aksjologicznego zwanego resentymentem19
lub innych „błędów” o charakterze zgoła „nie-poznawczym”.
Zresztą w jaki sposób rzeczy takie jak samce pawi, masywy
górskie, Mona Lisa albo Dezyderata mogłyby uchodzić za piękne, skoro one nie mogą być świadome tego, że takie są?
Analogicznie coś może posiadać P, choćbyśmy o tym nie
wiedzieli lub twierdzili inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby sensownie przypisywać jakiejś r z e c z y piękno, mimo
rozbieżnych opinii na jej temat.
Relatywistyczna maksyma „de gustibus non est disputandum” nie może być rozumiana w tym sensie, iż jedna i ta sama
wartość estetyczna jest dla jednej osoby czy też grupy osób
pozytywna, a dla drugiej – negatywna. Może ona znaczyć tylko tyle, iż pewne wartości estetyczne są dla jednych dostępne,
a dla innych niedostępne. Piękno może jawić się jedynie takim
oczom, które są na nie otwarte20.
Nie należy utożsamiać ze sobą piękna
i p r z y j e m n o ś c i. Wystarczy wspomnieć, że czucie przyjemności może występować na najniższych szczeblach życia21,
zaś warunkiem postrzegania piękna wydaje się być przede
wszystkim rozwinięty intelekt, pewna sublimacja pierwotnych popędów życia, a także coś, co zakłada obecność kultury
lub rozwój osobowy człowieka.
Zbytnia subiektywizacja piękna prowadzi też do kilku niewiarygodnych rozstrzygnięć. Gdyby istotnie piękno było całkowicie subiektywne, ludzka jaźń byłaby zaprawdę boską
siłą, która samą myślą zapełniałaby świat pięknem, a my sami

>

żylibyśmy w cudownym miejscu, niczym nieskażonym. Zresztą to byłoby nadzwyczaj zabawne, gdyby ta sama kobieta była
piękna o 19-tej, a o 20-tej już nie, podczas gdy zmieniło się jedynie jej postrzeganie siebie samej, a nie jej wygląd, usposobienie, charakter czy osobowość. Analogicznie byłoby w sytuacji, gdyby przekonanie zmieniła nie ona, lecz np. tłum czy
grupa ludzi. Zbytnia subiektywizacja piękna odbiera również
podstawę do dyskusji nad pięknem; piękno przestaje w ten
sposób być i n t e r subiektywne (łac. inter – między, wśród).
V
Niniejszy esej poświęcony jest kwestii ontologiczno-aksjologicznej, namysłowi dotyczącemu „bycia pięknym”. Nawet jeśli tak jest, że piękno to własność przedmiotowa (vel obiektywna), a nie subiektywna, to nadal wiele pytań pozostaje bez
odpowiedzi. Kwestie ś c i ś l e e s t e t y c z n e, jak kryterium
piękna, są poza zakresem niniejszych rozważań. Podobnie pytania: czym jest piękno (definicja piękna) oraz na czym ono
polega (teoria piękna)?22 Nie wiemy też, czy piękno jest własnością rzeczy, czy własnością lub współwłasnością samych
własności tej rzeczy. Podać pod wątpliwość można też i to, że
piękno w ogóle jest własnością.
Piękno jest tajemnicze. Na ową tajemniczość „składa się”
to, ż e j e s t przed nami coś pięknego, choć pełnej eksplikacji wymyka się nam „c o” i „j a k” owego piękna. I być może
właśnie w tym tkwi przyciągająca siła tego, co piękne, tajemniczość, która jest nie do wyczerpania, która stale jest poza naszym zasięgiem i językiem. W każdym razie nadal pozostaje
prawdą to, co 2500 lat temu pisał Platon – że trudne są rzeczy piękne23.
Abstract
Antoni Płoszczyniec, Being beautiful – a difficult thing
The article is an attempt to approximate the meaning of
“being beautiful”. These contemplations, from the borderline
of ontology and aesthetics, are set into the context of popular
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contemporary believes which present beauty from hedonistic and subjective perspective and identify it with self-acceptance and being authentic. Referring to the phenomenological method, I try to point out that accepting such concepts is

incoherent, leads to oversimplification (e.g. identifying a condition of beauty with being beauty), obliterates the source
meaning of objective character of beauty and leads up to narrowing varieties of beauty.

„MADRYT JEST CENTRUM WSZECHŚWIATA
I WSZYSCY PRZYJEŻDŻAJĄ TU BAWIĆ SIĘ”.
Rola miasta w kinie Pedro Almodóvara
Marta Kaprzyk

„Po raz pierwszy o Madrycie usłyszałem z ust mojej matki,
kiedy byłem bardzo mały. Opowiadała nam w taki sposób, jak
opowiada się bajki o wróżkach, że kiedy była małą dziewczynką, przyjechała do Madrytu i spacerowała ulicą Alcalá […]. Dla
dziewczynki z początku wieku, z La Mancha, wyjazd ten musiał
być tak niesamowity, jak podróż na księżyc – mieszkańcy tego
regionu mało podróżują, a w tamtych czasach podróżowali jeszcze mniej. Matka przedstawiała mi Madryt jako miasto z bajki, a ja wyobrażałem go sobie jak z ilustracji encyklopedii, które bardzo lubiłem oglądać”1 – tak w jednym ze swoich esejów
wspominał Pedro Almodóvar. Reżyser przyjechał do Madrytu
w 1968 roku2 i już trzy lata później poczuł, że dojrzał do tego,
by zrobić pierwsze kroki w świecie filmu. Od tamtej pory stolica Hiszpanii jest jednym z głównych i jednocześnie najbardziej
fascynujących bohaterów jego twórczości: z własnym charakterem i psychologią. Nieustannie ewoluującym, dynamicznym,
ale i naznaczonym piętnem upływającego czasu. W kinie Almodóvara Madryt ma wiele twarzy: jest idylliczny, otwarty i pełen
frywolności, ale w tym samym czasie bywa wyludniony, smutny, czasami odrażający czy wręcz apokaliptyczny, a także bardzo
nowoczesny, imponujący, rozkwitający. Wszystkie te oblicza Madrytu współistnieją, przemieniając to miasto w filmach Hiszpana w modelowy przykład przestrzeni postmodernistycznej.
Ewa Mazierska zwraca uwagę na różnorodność portretów Madrytu, jaką w swojej twórczości prezentuje Pedro Almodóvar: „Po pierwsze, jest to miasto niesłychanie heterogeniczne i to na wielu poziomach: ekonomicznym, kulturowym,
klimatycznym, a nawet ontologicznym. Na pierwszym z tych

poziomów dolny kraniec Madrytu jest wyznaczony przez robotnicze osiedle, na którym mieszka rodzina Glorii z Czym sobie na to zasłużyłam?, górny – elegancki apartament, zajmowany przez Pepę z Kobiet na skraju załamania nerwowego,
na innym poziomie skrajności stanowią homoseksualne ekscesy bohaterów Pepi, Luci, Bom i przywieziony ze wsi konserwatyzm obyczajowy babci z Kwiatu mego sekretu, na jeszcze
innym – upalny Madryt z Prawa pożądania i madrycki chłód
z Czym sobie na to zasłużyłam? U Almodóvara można również odnaleźć Madryt realistyczny – w Labiryncie namiętności i sztuczny – w Kobietach na skraju załamania nerwowego”3.
Zadziwia mnogość strategii filmowych, które wykorzystuje Almodóvar, by zaprezentować Madryt jako przestrzeń kinematograficzną i socjokulturową. Jego pierwsze filmy: Pepi,
Luci, Bom i inne dziewczyny z naszej dzielnicy oraz Labirynt namiętności to swoista kronika wydarzeń w postfrankowskim
Madrycie, których Almodóvar był jednocześnie świadkiem
i pomysłodawcą. Reżyser uznawany jest za jednego z założycieli i głównych reprezentantów ruchu społeczno-kulturowego, który nazywał się la movida madrileña (madrycka movida)
i powstał około roku 19774, a momentem kluczowym w jego
formowaniu się była śmierć generała Francisco Franco w 1975
roku. „Miasta to przedmieścia i zanieczyszczenie, hałas i nędza, ale czasami również i z tych niedoskonałości wywodzi się
ich wielkość” – pisał Pedro Almodóvar. – „Ale Madryt był nie
tylko tą nędzą, odkryłem również zwariowane miasto, które
za czasów dyktatury potajemnie bawiło się i przygotowywało
do błyskawicznych zmian w chwili, gdy koszmar przeminie”5.
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Weronika Bryl-Roman w swojej rozprawie Madrycka movida jako ruch kulturowy oferuje wiele definicji movidy, której
określenie zarówno statusu, jak i jednoznacznych ram chronologicznych jest bardzo trudne z wielu powodów. Po pierwsze,
definicje movidy zależą od pochodzenia krytyka (Hiszpanie definiują ją nieco inaczej niż krytycy zagraniczni), ale także osobistej postawy wobec tego ruchu (czy autor danej publikacji jest
wyłącznie badaczem, czy jej uczestnikiem; w tym drugim przypadku warto zastanowić się, czy autor identyfikuje się z tym
ruchem, czy jest wyłącznie biernym obserwatorem). Bez wątpienia, można uznać, iż movida madrileña była ruchem kulturowym (bądź społeczno-kulturowym), który łączył w sobie
młodych artystów związanych z kinem, muzyką, fotografią,
modą, literaturą i malarstwem. Alberto Mariñas (proponujący oznaczenie movimiento aglutinador – ruch scalający6), autor katalogu do wystawy Madryt lata osiemdziesiąte, przyznał,
że movida była zupełnie spontaniczna i dzięki temu bardzo
eklektyczna, bez wspólnych strategii twórczych czy manifestów. Mariñas podkreśla, iż ruch ten, obecnie często lekceważony, był elementem przełomowym w kulturze hiszpańskiej,
natomiast sama nazwa „movida” jest „leksygraficzną reprezentacją abstrakcyjnego i wielokształtnego zbiorowego stanu ducha, w którym odnajdywała się ograniczona, lecz istotna liczba młodych ludzi (w tym także tych uparcie uważających się
za młodych), demonstrujących usilne pragnienie rozkoszowania się życiem”7. Ponadto w większości przypadków artystów
związanych z movidą talent był kwestią zupełnie nieistotną.
Liczyły się przede wszystkim oryginalność, odwaga w wyrażaniu opinii i głoszeniu idei oraz pogarda dla wszelkich tematów
tabu. Głównym centrum rozwoju tego ruchu był madrycki klub
Rock-Ola, który dla Almodóvara był „wielkim uniwersytetem,
na którym wszystkiego się nauczył”8. Mark Allinson uważa, iż
„wykorzystanie Madrytu w większości filmów jest celebracyjne, co więcej, częściej zaakcentowane naumyślnie, niż wywodzące się z naturalnego stanu rzeczy. W wielu obrazach [Almodóvara] Madryt jest, po prostu, całym światem”9.
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Madryt z czasów movidy stanowi przestrzeń dla dwóch filmów reżysera: Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z naszej dzielnicy oraz Labirynt namiętności. Allinson pisze, że „[t]e dwa filmy prezentują się niemal jako dowód, materiał dokumentalny
z epoki stabilnie i stanowczo zakorzenionej w Madrycie, oferującej wizję miasta, która jest stronnicza (w więcej niż jednym
znaczeniu tego słowa): ograniczona do wybryków kultury
młodych, która wciąż musi uzyskać hegemonię nad kulturalną elitą miasta; i […] selekcjonująca to, co interesujące z tej
subkultury, zamiast filmowania absolutnie wszystkiego”10.
Zbiór przestrzeni filmowych z tego okresu formują dyskoteki,
kluby i prywatne mieszkania, gdzie spotykali się movidowcy.
Mark Allinson uważa, że ludyczność filmu Pepi, Luci, Bom i inne
dziewczyny z naszej dzielnicy potwierdza fakt, że spotkania te
odzwierciedlały prawdziwego ducha Madrytu11.
W wielu filmach Pedro Almodóvara należy rozdzielić obrazy miasta na przestrzenie otwarte i zamknięte (wnętrza)
i w taki sposób można również rozróżnić filmowy Madryt
z czasów movidy. W Pepi, Luci, Bom ekscesy głównych bohaterów rozgrywają się przede wszystkim we wnętrzach i mieszkaniach (między innymi w Casa Costus w dzielnicy Malasaña,
czyli domu należącym do znanej pary malarzy Costus, którą
tworzyli Enrique Naya i Juan Carrero12) lub w miejscach ukrytych, znanych wyłącznie ówczesnej bohemie. W tych uniwersach Madryt wydaje się dławić dopiero co odzyskaną wolnością. Z kolei w filmie Labirynt namiętności większość wydarzeń
rozgrywa się w przestrzeniach publicznych: na targach, ulicach, w kawiarniach czy lotnisku. Wnętrza służą tutaj przede
wszystkim uzupełnieniu charakterystyki osobowości i charakterów postaci. Ewa Mazierska pisze, że „[m]iejscem szczególnie ważnym ze względu na postmodernistyczną mise-en-scène
jest madrycki pchli targ […], El Rastro. Niegdyś obfitował on
w najświeższe produkty twórczości członków movidy, takie
jak płyty hiszpańskich grup punkowych, plakaty i fanziny oraz
przedmioty potrzebne im do tworzenia […], obecnie można
znaleźć pozostałe po niej pamiątki. Rastro było też miejscem,
gdzie członkowie i sympatycy movidy spotykali się w celach
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towarzyskich i erotycznych. Od sceny takich erotycznych spotkań zaczyna się Labirynt namiętności”13. Sam Almodóvar pisał
o tym obrazie następująco: „W 1981 roku zrobiłem film, którego przesłanie brzmiało: «Madryt jest centrum wszechświata
i wszyscy przyjeżdżają tu bawić się»”14. Podsumowując, można
powiedzieć, że movida była nie tylko jednym z głównych tematów wczesnej twórczości Pedro Almodóvara, ale także tworzyła przestrzeń filmową dla poszczególnych wątków i scen.
Spełniała rolę tła wydarzeń, uzupełniała portrety bohaterów,
wyjaśniała ich kontrowersyjne bądź niezwykłe zachowania,
a same filmy są uważane przez niektórych krytyków za jedno z bezcennych i emblematycznych świadectw całej movidy.
Według mnie obraz Madrytu znany z pierwszych filmów Almodóvara jest bez wątpienia najważniejszy, gdyż determinuje unikalny styl filmowy reżysera: we wszystkich jego filmach
przestrzeń spełnia nadrzędną rolę, natomiast sama movida
pomogła wykrystalizowaniu się postawy Almodóvara wobec
moralności. Echa tego ruchu można odnaleźć także w kolejnych filmach reżysera, takich jak Złe wychowanie lub Przelotni kochankowie.
„W Labiryncie namiętności […] pokazywałem Madryt wybuchowy i kosmopolityczny, rdzeń nerwowy świata, gdzie
wszystko się działo i nikogo to nie obchodziło”15 – pisał Almodóvar i dodawał, że pragnął „ukazać, iż Madryt jest najważniejszym miastem na świecie, że jest to miejsce, do którego wszyscy ściągają i gdzie wszystko może się zdarzyć”16. Jego trzeci
film, Pośród ciemności, ponownie toczy się głównie we wnętrzach, a najważniejszym z nich jest klasztor zamieszkiwany
przez ekscentryczne zakonnice. Ciężko więc na podstawie tego
obrazu wnioskować o charakterze Madrytu, Mazierska zwraca
jednak uwagę na to, iż nawet ten ograniczony wycinek, który przedstawia reżyser, doskonale pasuje do obrazu Madrytu
z jego poprzednich filmów, jako miasta hedonistycznego, heterogenicznego i tolerancyjnego17. Główna bohaterka filmu,
grana przez Cristinę Pascual, po wprowadzeniu się do klasztoru, podczas opowiadania swojej historii przyznaje, że „gdy
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tylko przybyła do Madrytu, zasztyletowała człowieka”, natomiast ukochanym miejscem eskapad sióstr zakonnych jest
wspomniany wcześniej niedzielny pchli targ Rastro (sama nazwa tego osobliwego miejsca oznacza również „ślad” i pochodzi od plam z krwi pozostawianych przez ciągnięte po ulicach
zwierzęta: w XVII i XVII wieku El Rastro był bowiem przeznaczony głównie do handlu mięsem)18.
Inną twarz Madrytu ukazuje Almodóvar w filmie Czym sobie na to wszystko zasłużyłam?. Tutaj Madryt jest ponurym
zbiorowiskiem klaustrofobicznych bloków i stresujących przestrzeni mieszkalnych dzielnicy robotniczej. Bohaterka filmu,
Gloria, żyje wraz ze swoją rodziną w jednym z identycznych
bloków, a pejzaż ten, jak przyznaje sam reżyser, nie został wybrany przypadkowo. Pedro Almodóvar w rozmowie z Frédéricem Straussem powiedział, że dzielnica, w której kręcono zdjęcia do filmu, była jedną z gigantycznych inwestycji z czasów
rozkwitu dyktatury frankistowskiej i odzwierciedlała opinie
władzy na temat komfortu dla proletariatu. Dzielnice te nie
nadawały się jednak do życia i nazywano je ulami. Gdy reżyser
pracował w filmie telekomunikacyjnej Telefónica, spędzał długie godziny na obwodnicy rozciągającej się wzdłuż tych blokowisk i mógł obserwować stamtąd te gigantyczne zbiorowiska,
które za każdym razem robiły na nim przygnębiające wrażenie
i prowokowały do myślenia. Dlatego też Almodóvar ucieszył
się na myśl, by umieścić tam akcję swojego kolejnego filmu,
zastając na miejscu właściwie gotową scenografię19. Pomimo
swojej deprymującej atmosfery, blokowisko Glorii ma w sobie coś, co Ewa Mazierska nazywa „wiejską bezpośredniością”:
wszyscy mieszkańcy się znają, a na tablicy przed blokiem
oprócz nazwisk mieszkańców widnieją także ich zdjęcia. Autorka zwraca również uwagę na to, iż mimo że osiedle ukazane
przez Almodóvara jest uosobieniem wielkiego, nowoczesnego,
zuniformizowanego miasta, znajduje się również zadziwiająco
blisko natury: wśród kilku niepozornych drzew, stanowiących
namiastkę miejskiego parku, teściowa Glorii i jej wnuk znajdują jaszczurkę20. Babcia jest bardzo ważną bohaterką w kontekście filmowego obrazu miasta, ponieważ reprezentuje
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postawę zdecydowanej niechęci wobec Madrytu. Nienawidzi
miasta, czuje się w nim samotna, marzy o powrocie do wsi,
z której pochodzi, i mawia: „Nie możemy dłużej żyć w Madrycie. Tutaj się dusimy”. Na końcu filmu spełnia swoje marzenie
i wsiada do autobusu mającego zawieźć ją do prawdziwego
domu. Mark Allinson zauważa, że powrót wraz z wnuczkiem
Tonim do miejsca jej urodzenia przywołuje na myśl podobną
podróż, którą odbyła rodzina w finale modelowego filmu hiszpańskiego neorealizmu, Surcos Josego Antonia Nievesa Conde.
Również matka Leo z Kwiatu mojego sekretu, innego filmu Almodóvara, chce wrócić do miejsca swojego pochodzenia, przerażona madryckimi skinheadami i obecnością samochodów21.
Ewa Mazierska uważa, że jeśli Madryt z kina Pedro Almodóvara nieustannie ewoluuje, a bohaterowie zmieniają się, Czym
sobie na to zasłużyłam? może być uważane za swoistą granicę
determinującą kierunek tych zmian: „O ile miasto z pierwszych
filmów Almodóvara to Madryt movidy, a Madryt z Czym sobie
na to zasłużyłam? to proletariackie metropolis, o tyle scenerię
następnych filmów tego reżysera można określić jako Madryt
burżuazyjny i konsumpcjonistyczny”22. Autorka podkreśla, że
bohaterowie kolejnych filmów, takich jak Prawo pożądania,
Kwiat mojego sekretu czy Drżące ciało (niezależnie od umiłowania kiczu bądź obyczajowych ekscesów), doceniają znacznie bardziej swoją życiową stabilizację i dostatek.
Pedro Almodóvar uważa, że „Prawo pożądania jest melodramatem hiperrealistycznym, pełnym czarnego humoru
i czerwonej, spotniałej namiętności madryckiego lata”23. Jego
głównymi bohaterami jest rodzeństwo – Pablo oraz Tina (która będąc jeszcze chłopcem, była molestowana przez swojego
wychowawcę-księdza, następnie przeszła operację zmiany
płci na prośbę swojego ojca, z którym połączył ją krótkotrwały, ale bardzo intensywny romans). Tina, postać tragiczna filmu, uważa się za osobę niedoskonałą i postanawia nigdy nie
zaufać żadnemu mężczyźnie. Niestety, nawet gdy zwiąże się
z kobietą, także nie będzie jej dane zaznać prawdziwego szczęścia. „Tak oto my, mieszkańcy Madrytu, w większości przypadków kochamy nie tego, kogo trzeba, i jesteśmy kochani przez
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nieodpowiednie osoby”24 – pisał Pedro Almodóvar, jakby miał
na myśli wykreowaną przez siebie bohaterkę. Mark Allinson
zauważa, że „[c]zasami interakcje między miastem i bohaterami są bardziej bezpośrednie, czy wręcz spersonalizowane”25,
i jako przykład podaje jedną z najsłynniejszych scen z twórczości Almodóvara, w której Tina, wracając do domu w upalną
noc, prosi mężczyznę sprzątającego ulicę, by ten polał ją wodą,
którą zmywał z bruku czerwcowy kurz. Stojąc na ulicy w kompletnie przemoczonej (wymownie czerwonej) sukience, mówi
swojemu bratu, że zawsze marzyła, by móc zrobić coś podobnego. Na jej twarzy pojawia się uśmiech i Tina znów czuje się
dobrze na madryckiej ulicy. Czerwcowy upał miasta nie tylko
czyni życie bohaterów jeszcze bardziej nieznośnym, ale wydaje się również metaforą ich uczuciowości. Wysokie temperatury stają się nie tylko wytłumaczeniem dla chwilowych zaćmień czy irracjonalnych zachowań, ale są też jednoznaczną
analogią do tytułowego pożądania.
Trudności techniczne i prawne uniemożliwiające reżyserowi
kręcenie pewnych scen filmowych na ulicach Madrytu zmusiły
go do coraz częstszej pracy w studio. Przejawem tej zmiany są
między innymi sceny z Kobiet na skraju załamania nerwowego. Główna bohaterka filmu, Pepa, zamieszkuje piękny, przestronny apartament w jednej z modnych dzielnic Madrytu,
a na ogromnym tarasie hoduje zwierzęta domowe. Ewa Mazierska uważa, że „menażeria Pepy […] to przykład typowej
dla postmodernizmu kultury techno. Charakteryzuje się ona
tworzeniem plastikowych enklaw, w których doświadcza się
przyjemności niemal identycznych z naturalnymi”26. Według
Mazierskiej „Almodóvar czyni aluzję do kultury techno także
poprzez wizualny styl swojego filmu; jest to sztucznie naturalny styl hollywoodzkiego studia, a dokładnie: melodramatów z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Najbardziej odczuwa się ten styl w ostatniej scenie filmu, kiedy Pepa i Candela
wychylają się z tarasu mieszkania Pepy, by popatrzeć na śliczny, cukierkowy, zbudowany w studiu Madryt”27. Mimo wspomnianych trudności wiele scen Kobiet na skraju załamania ner-
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wowego zostało nakręconych w naturalnych plenerach, jednak
ambicją Almodóvara było stworzenie iluzji sztuczności. Núria
Triana-Toribio zauważa, że przed pierwszym klapsem na planie chodniki zostały idealnie zamiecione, a stare budki telefoniczne zastąpione nowymi28.
Mark Allinson zauważa, że „typowe dla Madrytu elementy wykorzystywane są zarówno by podkreślić autentyczność
miejsc, jak i po to, by wygłosić komentarz bardziej dialektyczny, nierzadko satyryczny lub wręcz parodystyczny”29. Autor
przyznaje jednak, iż dyskurs ten nigdy nie przestaje być formą
apoteozy dla miasta, tak jak w jednej z końcowych sekwencji
Kobiet na skraju załamania nerwowego, w której znany z kina
sensacyjnego motyw pościgu samochodowego rozgrywa się
na ulicach Madrytu i zawiera całą serię motywów charakterystycznych zarówno dla kina Pedro Almodóvara (jak zdesperowaną zachowaniem swojego mężczyzny bohaterkę czy osobliwe wykorzystanie transportu miejskiego, w tym wypadku
taksówki), jak i dla miasta (jak obwodnice, widoczne prace
budowlane czy lotnisko)30. Co więcej, według Allinsona, w Kobietach Madryt jawi się szczególnie jako mikrokosmos (a nie
metropolis) czy wręcz afirmacja małości miasta, którą odczuwa reżyser. Ta spoistość – jak pisze autor – wizji Madrytu jest
określana na przykład poprzez ukazywanie charakterystycznych budynków pejzażu miejskiego początkowo w sposób pośredni, a następnie jako właściwych elementów filmowego
krajobrazu (w opisywanym filmie wieża telekomunikacyjna
Torre España najpierw ukazuje się w dzienniku telewizyjnym
oglądanym przez bohaterkę, a następnie Pepa mija wieżę spacerując po ulicach Madrytu).
W filmie Kika ulubione miasto Pedro Almodóvara przedstawiane jest przede wszystkim przez program telewizyjny:
równolegle do rozwoju wątków obserwujemy bowiem proces powstawania programu Lo peor del día (Okropności dnia),
którego gospodynią jest Andrea Caracortada (Andrea z Blizną). To zdesperowana reporterka, która, ubrana w uniform
przypominający zbroję, z kamerą przytwierdzoną do czoła,
przemierza na swoim motocyklu całe miasto w poszukiwaniu
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sensacji. Każdy program rozpoczyna od wymienienia w bardzo
teatralny sposób wszystkich zbrodni, o których dowiedziała się
w ostatnim czasie. Katarzyna Citko uważa, że Lo peor del día
jest kwintesencją tego, co nazywamy spektaklem: „[…] jest to
czysty, skondensowany strumień przemocy o silnych konotacjach erotycznych, w najbardziej widowiskowym wydaniu”31.
Badaczka zauważa również, że w swoim futurystycznym kostiumie Andrea przypomina pierwszą filmową kobietę-maszynę, czyli Marię z Metropolis Fritza Langa: „Podobnie jak
ona, bohaterka Almodóvara reprezentuje znamienne połączenie seksualności i technologii, podniety i niebezpieczeństwa,
uosabiając ideał męskiego pożądania, jako że technologia zdaje się umożliwiać kontrolę nad cielesnością, a męskie fantazje
znajdują wszak odzwierciedlenie w idei kontroli”32. Do tej makabrycznej formuły programu perfekcyjnie pasuje wystrój studia. Almodóvar wykreował szczególny rodzaj przestrzeni, która przywodzi na myśl sam Madryt. Posępne opisy i fragmenty
wideo, które ilustrują opisywane zbrodnie, wspaniale komponują się ze scenografią imitującą centrum niemal pustynnej,
złowieszczej metropolii. Studio telewizyjne zmienia się dzięki temu w miasto wewnątrz innego miasta, a Lo peor del día
staje się świadectwem czasów, w których media spełniają kluczową rolę w procesie kształtowania świadomości społecznej.
Sam Almodóvar tłumaczył: „Kika opowiada o problemie życia w wielkim mieście, co chciałem przedstawić jako aurę wyczuwalną w powietrzu, i dlatego też prawie w ogóle w filmie
nie jest pokazane samo miasto”33. Andrea wyśmiewa codzienne tragedie, trywializuje bliskość śmierci. Ponieważ w jej studiu nie ma ludzi, a jedynie puste czerwone krzesła, jej słowom
towarzyszy sztuczny aplauz, nagrane wcześniej oklaski, jakby
widz, czyli przeciętny mieszkaniec miasta, właściwie w ogóle jej nie interesował. Według Katarzyny Citko: „W Kobietach
na skraju załamania nerwowego miasto było przestrzenią idylliczną, pełną życia i zamieszkałą przez życzliwe osoby […] zaś
presja i napięcie wynikały jedynie z tego, że mężczyźni porzucali kobiety odchodząc z innymi. Natomiast w Kice miasto staje
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się agresywnym molochem i piekłem, pełnym podglądaczy,
nieudolnych stróży prawa i maniaków seksualnych, zaś mężczyźni nie opuszczają kobiet, lecz zwodzą je, oszukują, szpiegują, a nawet zabijają”34.
Topografia miasta jest nie bez znaczenia w przypadku tytułowej bohaterki filmu. Madryt, który obserwujemy przez okna
mieszkania Kiki, to typowa miejska dżungla, pełna wysokich,
identycznych, szarych bloków mieszkalnych. W dodatku kobieta jest obserwowana przez dwoje voyeurystów: Ramona,
jej męża, ogarniętego manią podglądania, oraz Andreę, która z kolei chce mieć na oku życie i otoczenie Ramona, swojego byłego kochanka. Bardzo często oko kamery utożsamiane
jest ze spojrzeniem widza, o czym świadczą ujęcia, w których
niejako podglądamy Kikę zza jej okien. W ten sposób sami stajemy się voyeurystami oraz, mimowolnie, świadkami dokonanego na kobiecie gwałtu. Małgorzata Jakubowska słusznie
zauważa, że „[d]zisiaj wielkomiejskie okna wychodzą na inne
okna. Ustawione wobec siebie jak wystawy sklepowe. Voyeuryzm jest niemal wymuszany przez urbanistykę”35. Mark
Allinson natomiast pisze, że „Almodóvar wykazuje szczególną fascynację urbanistyczną widokami z okien i balkonów, co
jest charakterystyczną cechą w mieście, które zostało skonstruowane w orientacji pionowej: pnąc się do nieba słynnego
przez swój blask”36. Podobne sceny pojawiają się także w filmach Prawo pożądania lub Kobiety na skraju załamania nerwowego i Allinson zauważa w tym przypadku silną inspirację
Oknem na podwórze Alfreda Hitchcocka, jednego z ulubionych
reżyserów samego Pedro Almodóvara. Sytuacje portretowane
w tych filmach według badacza „mogą wydarzyć się wyłącznie w granicach środowiska miejskiego, gdzie życie innych jest
niejako wystawiona na widok tych, którzy mają ochotę patrzeć”37.
Poza pierwszymi filmami Pedro Almodóvara: Pepi, Luci,
Bom i inne dziewczyny z naszej dzielnicy oraz Labirynt namiętności, trzecim, który mówiłby tak wiele o mieście, jest bez
wątpienia Drżące ciało. Pomimo że Madryt jest ciągle obecny
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w twórczości reżysera i nieustannie ewoluuje, to w ostatnim
z wymienionych filmów możemy bezpośrednio obserwować
jego transformację. Katarzyna Citko podsumowuje: „Filmowa
przestrzeń, jak zwykle bywa w filmach Almodóvara, służy do
charakteryzowania zdarzeń i bohaterów. W Drżącym ciele ponownie poruszamy się po ulicach Madrytu, ale urbanistyczna przestrzeń jest inna niż w Kice (w tym filmie abstrakcyjne obrazy miasta przywoływały wizję apokaliptyczną), inna
niż w Kobietach na skraju załamania nerwowego (tu miasto
stwarzało wrażenie sielankowe i idylliczne), inna niż w Kwiecie mojego sekretu (tu z kolei miasto było smutne i wyludnione w swych nocnych pejzażach), inna niż w Czym sobie na to
zasłużyłam? (ten obraz eksponował bezduszne i porażająco
brzydkie pejzaże madryckich peryferyjnych blokowisk). Drżące
ciało przynosi wizję Madrytu nowoczesnego, rozwijającego się
i rozkwitającego”38.
Mark Allinson policzył, iż w scenariuszu pierwszych scen
dwunastego z kolei pełnometrażowego filmu Pedro Almodóvara nazwa hiszpańskiej stolicy wspominana jest co najmniej
siedemnaście razy, co więcej, według autora reżyser w Drżącym ciele nadaje Madrytowi „wyjątkowość bliską adoracji”39.
We wspomnianych początkowych sekwencjach poznajemy historię narodzin Victora, który (gdy reżyser powróci do jego historii, opowiadając ją z perspektywy o dwadzieścia lat późniejszej) będzie głównym bohaterem filmu. Mark Allinson nazywa
Victora „Synem totalnym Madrytu”, ponieważ matka urodziła
go w autobusie miejskim na środku wyludnionej ulicy w noc
1969 roku, dokładnie wtedy, gdy minister informacji i turystyki Manuel Fraga ogłosił w ogólnokrajowym radiu „stan wyjątkowy”. Poprzez pojawienie się podobnych detali Madryt w kinie Pedro Almodóvara jest nie tylko stolicą Hiszpanii, ale także
zwierciadłem dla transformacji kraju40. Z okien swojego domu
Victor może obserwować, jak zrujnowane domy są stopniowo zastępowane imponującymi, nowoczesnymi budynkami.
Chłopak dojrzewa, a wraz z nim zmienia się miasto na przestrzeni lat po upadku dyktatury, zarówno w sferze urbanistycznej, jak i społecznej oraz ideologicznej. Aby podkreślić
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charakter tych zmian, reżyser umieszcza na samym końcu filmu scenę bliźniaczą do początkowej. Tym razem jednak to Victor jedzie do szpitala, by na świat mógł przyjść jego syn. Znów
obserwujemy ulice Madrytu w czasie świątecznym, tym razem
jednak miasto tętni życiem. W opublikowanej wersji scenariusza Almodóvar przyrównuje tę gwarną aleję do prostytutki powracającej na ulicę41.
Funkcja miasta jako metafory pojawia się w Drżącym ciele po raz kolejny, gdy Clara, kochanka Victora, widząc po raz
pierwszy miejsce, w którym żyje chłopak, porównuje ten pejzaż do Sarajewa zniszczonego przez wojnę. Katarzyna Citko
zauważa, że: „Jest to metafora, którą odnieść można także do
ówczesnego stanu duszy Victora, zranionej przez niezasłużony
pobyt w więzieniu i nieodwzajemnioną, doskwierającą miłość
do Eleny. Między innymi poprzez tego typu przenośnie Almodóvar buduje efekty melodramatyczne”42.
Reżyser powiedział: „Tak, jak inni moi bohaterowie, Madryt
jest przestrzenią, której nie wystarczy mieć przeszłości, ponieważ przyszłość nieustannie ją ekscytuje”43. Bez wątpienia, Pedro Almodóvar od początków lat osiemdziesiątych pozostaje
głównym filmowym portrecistą stolicy Hiszpanii. Prezentuje
mnogość twarzy miasta, a także jego transformacje społeczne,
polityczne czy architektoniczne, zachowując swój własny styl
i wyrażając swoją bezwarunkową miłość do tego miasta i nieuleczalną fascynację, ponieważ, jak sam pisał: „Madryt jest tak
samo nieogarniony jak istota ludzka. Tak samo sprzeczny i różnorodny. Tak samo jak ludzie mają tysiąc oblicz (wiele z nich
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sprzecznych), to miasto jest dla mnie połączeniem tysiąca innych miast”44.
Abstract
Marta Kaprzyk, „Madrid is the center of the Universe
and everyone goes there to have fun”. The role of a city
in movies of Pedro Almodóvar
From the very beginning, the capital of Spain is one of the
main and most fascinating motives in creations of Pedro Almodóvar. A city is a place where the majority of action in Almodóvar’s movies takes place. It determines protagonists and
events and it becomes itself a peer film character with its own
mentality and personality. In movies of the Spaniard, Madrid
has lots of different faces and is constantly evolving: it is colorful and idyllic (Women on the Verge of a Nervous Breakdown),
open, liberal and frivolous (Pepi, Luci, Bom and Other Girls on
the Heap, Labyrinth of Passions), sad and desolate (The Flower
of My Secret), soulless, unpleasant and strikingly ugly (What
Have I Done to Deserve This?), almost apocalyptic (Kika) as
well as modern and developing in a flash (Live Flesh) simultaneously. Different faces of Madrid coexist combining into
a postmodern space.
The texts presents multiplicity of film strategies which are
employed by Almodóvar to show a city as a cinematographic and sociocultural sphere. Starting with his oldest movies,
which are a certain chronicle of events in post Franco’s Madrid that Almodóvar witnessed and created himself, to his latest movies, presenting political and social transformations of
the city.
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ZORGANIZOWANY DŹWIĘK –
MUZYKA ROCKOWA JAKO FORMA KOMUNIKACJI
Marek Okólski

Mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze.
Frank Zappa

Muzyce rockowej, przynajmniej w Polsce, poświęcono
znacznie mniej namysłu teoretycznego aniżeli muzyce klasycznej czy jazzowej. Istnieje natomiast spora liczba wydawnictw biograficzno-faktograficznych dotyczących muzyki popularnej. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania
wielowymiarowości i wielokodowości rockowych kompozycji
oraz zwrócenie uwagi na bogactwo aspektów im towarzyszących.
Na wstępie należy omówić najważniejsze stanowiska dotyczące komunikacyjnych walorów muzyki poważnej. Jest to
istotne z uwagi na zróżnicowanie tych stanowisk, szczególnie
wyraźne, gdy weźmie się pod uwagę cele, które muzyka poważna ma realizować. Czy jest ona zatem intelektualną metodą twórczych poszukiwań w swej czystej postaci? Czy, jak głosi bardziej liberalne stanowisko, za którym opowiada się część
teoretyków muzyki i muzykologów, dopuszcza się do niej to,
co poza- i ponadmuzyczne, zwłaszcza elementy komunikacji
emocjonalnej. Specjalista zajmujący się analizą muzyki rockowej nie będzie miał żadnych wątpliwości co do statusu komunikacyjnego obiektu swych badań. Dla niego takie kwestie jak:
emocje, doświadczenia i byty pozamuzyczne będą współtworzyły „wypowiedzi dźwiękowe”. To właśnie tę złożoność procesów kształtujących zjawisko wybitnie gitarowego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka rockowa, planuję omówić
w poniższym artykule.
Postrzeganie muzyki jako sztuki asemantycznej ma miejsce do dnia dzisiejszego. Przekonania o braku jakiegokolwiek
znaczenia tej sztuki w sensie semiotycznym można się doszukiwać już we wczesnych rozważaniach starożytnych Greków,

a bezpośrednio wypływa ono z zachowanych pism środowiska
naukowego bliskiego muzyce absolutnej, zwłaszcza najbardziej radykalnego odłamu tego nurtu – estetyków z drugiej
połowy XIX w. Nie wiązali oni twórczości muzycznej w żadnym stopniu ze światem zewnętrznym ani nawet ze swego
rodzaju przeżyciami psychicznymi. Dostrzegali wyraźną autonomię istnienia uszeregowanych, zaplanowanych i zestawionych – wedle określonych reguł – dźwięków1. Autonomiczność muzyki zasadzać się miała na totalnej niezależności od
innych dziedzin czy sztuk. Muzyka absolutna nie jest powołana do przedstawiania czegokolwiek, a także nie może być
treścią wypełniającą konstrukt werbalny. Powyższe stanowisko teoretyczne najlepiej egzemplifikuje muzyka instrumentalna, którą charakteryzuje przede wszystkim własny szkielet
formalny2. To stanowisko teoretyczne współgrało z przekonaniem o autoteliczności muzyki. Poszlaki tego sposobu rozumowania możemy odnaleźć w pismach Hegla, który poświęca
miejsce analizom i porównaniom dźwięków języka werbalnego i specyfiki tonów kreowanych dla samych siebie3. Czołowym myślicielem nurtu promującego muzykę absolutną był
Edward Hanslick – ważny dziewiętnastowieczny muzykolog
i estetyk. Wyrażał przekonanie o prymacie absolutności, a także czystości muzyki instrumentalnej, pozbawionej programu
i tekstu4.
Bardziej liberalne zdają się nurty przyznające muzyce pewne treści komunikacyjne. Przeglądając literaturę przedmiotu, można wielokrotnie natrafić na twierdzenie, że muzyka znaczy samą siebie. Może stanowić to dowód na to, iż nie

>
>
>
>

1
2
3
4

E. Kofin, Semiologiczny aspekt muzyki, Wrocław 1991, s. 7.
B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983, s. 296.
E. Kofin, op. cit., s. 7–8.
Encyklopedia muzyka, red. S. Żurawski, Warszawa 2007, s. 312.

KULTURA – FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 113

artykułuje ona niczego zewnętrznego wobec siebie samej. Nawet Hanslick, w toku swoich późniejszych badań, odstąpił od
całkowitego negowania przekazywania pewnych treści przez
muzykę instrumentalną. Wprowadził on do muzykologii teorię istnienia specyficznego muzycznego piękna, wyrażonego
na drodze ograniczonej jedności formy i treści. Jednocześnie
przeczył on zdecydowanie głosom teoretyków, którzy chcieliby widzieć wyrażanie konkretnych emocji w twórczości muzycznej5. Twierdził także, że treścią muzyki są dźwięki ułożone w pewną strukturę. Dla odmiany Hermann Kretzschmer
zdecydowanie nie dostrzegał możliwości utrzymania absolutystycznej wizji muzyki, zwłaszcza gdy za jej treść uważa się
„istotę” czysto muzyczną. W tym miejscu rodzi się koncepcja
formalna, o którą do dnia dzisiejszego spierają się semiolodzy,
skoncentrowana wokół rozważań nad tożsamością formy i treści – znaku i „oznaczanego zjawiska muzycznego”. Współczesny polski muzykolog Michał Piotrowski uważa, że szczególnie
w muzyce znak musi wskazywać na odmienny obiekt6.
Z punktu widzenia semiotyki pierwszy ze sposobów postrzegania muzyki – tj. autoteliczny – można uznać za „jej
znaczenie własne”. To dobrze ugruntowane stanowisko w muzykologii stanowi radykalną opozycję względem przekonania
o istnieniu „znaczeń pozamuzycznych”. Ich charakter jest silnie
powiązany z rzeczywistością opisywaną7.
Wyżej wspomniany Piotrowski wprowadza jeszcze inne kategorie w ramach powyższego sporu. Naturalnie wyróżnia on
koncepcje autonomiczną i heteronomiczną, niemniej dodatkowo wprowadza jeszcze pojęcie impresywizmu. Koncepcja
autonomiczna łączy się z kwestią przeźroczystości. W ramach
tej estetyki istota muzyki zawiera się w tym, co dźwiękowe,
i nie rodzi jakichkolwiek konotacji pozadźwiękowych. Nie
znajdują tu zatem zastosowania takie określenia jak: oznaczanie czegoś, symbol, metafora, a nawet znak. Muzyka nie staje
się nową postacią, tudzież przeobrażeniem bytu już istniejącego w wymiarze pozamuzycznym. Idea muzyki autonomicznej postuluje tworzenie nowej jakości, opartej na jej autoteliczności, a także na pewnym osobliwym konstrukcie zwanym
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muzycznym stanem rzeczy, który wyraża treści endosemantyczne lub jest znakiem operacyjnym. Mamy tu do czynienia z czystą formą, swobodnym układem dźwięków opartych
na pewnych logiczno-składniowych regułach8.
Przyznanie muzyce prawa do samoznaczenia rodzi dalsze konsekwencje. Nieuchronnie pojawia się problem relacji wewnątrzmuzycznych, nie tylko tych mających charakter muzycznego continuum. Występuje tu problem przynależności tej struktury do
systemu znaków. Jurij Łotman stworzył teorię dotyczącą mechanizmów powstawania znaczeń. Mówi on o zjawisku zewnętrznego lub wewnętrznego przekodowania. Pierwsze określa mianem
paradygmatycznego, gdy system dźwięków zostaje zapisany
za pomocą symbolicznych znaków, czyli nut. Nuty znaczą muzykę, a muzyka znaczy nuty (opozycja: notacja–wykonanie). Drugie
nazwał przekodowaniem syntagmatycznym – nie występuje ono
w oparciu o obopólne odniesienia dwóch różnych struktur, ale
na skutek przeobrażeń immanentnych. Tego rodzaju przekodowanie jest możliwe dzięki wzajemnej korelacji szeregu elementów lub ich większych kompozycji. Można wtedy dostrzec fenomen wieloczłonowego przekodowania wewnętrznego9.
Zupełnie inny charakter semiologiczny posiada kategoria
heteronomiczności. Zakłada ona, że istota muzyki nie jest równoznaczna z muzyką jako taką. Sens muzyki wypływa z rzeczywistości pozamuzycznej i kieruje ją ku czemuś pozadźwiękowemu. Innymi słowy, manifestuje się w niej realność, która
sama jest „nie-muzyką”. W tym kontekście jak najbardziej trafne okażą się sformułowania takie jak znak, symbol, przenośnia
czy wrażenie. W tej sytuacji można śmiało stwierdzić, że muzyka staje się uchwytna jako fenomen, posiadający odniesienie do rzeczywistości istniejącej już przed początkiem wszelkiej muzyki i zupełnie od niej niezależnej. Heteronomicznie
uwarunkowana materia dźwiękowa rodzi pewne konsekwencje także dla struktury muzycznej. Poczyna ona komunikować,
informować, oznaczać, a także symbolizować. Należy podkreślić, że w założeniach kompozycyjnych muzyka znaczy, naśladuje bądź imituje niemuzyczny stan rzeczy10.
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M. Piotrowski, Muzyka i rzeczywistość pozamuzyczna, „Studia Metodologiczne” 1985, nr 24, red. W. Kutte, Poznań, s. 155–156.
> 9 E. Kofin, op. cit., s. 15–16.
> 10 M. Piotrowski, op. cit., s. 145–151.

Skoro muzyka znaczy, wytwarza znaki i jest także określana
mianem języka artystycznego (niewerbalnego), to można pokusić się o próbę rozpatrzenia jej jako systemu komunikacji11.
Dopatrując się w muzyce cech systemu językowego, przyznajemy za de Saussure’em, że ma ona określoną strukturę w bezładnej całości dźwięków i szumów. Jest częścią świadomości
społecznej znajdującą się poza jednostką. Jednak wbrew przekonaniom de Saussure’a istnieją wykwalifikowane jednostki, które potrafią tworzyć lub modyfikować system muzyczny.
Od lat w Europie pozostajemy w konwencji systemu dur–moll.
Naturalnie znamy z przeszłości próby różnego rodzaju modyfikacji, choćby Schonbergowską dodekafonię. Odbiorca musi
jednak posiadać pewną kompetencję komunikacyjną i praktykę, aby zrozumieć i poznać zasady tego artystycznego konstruktu dźwiękowego12.
Najprostszym modelem komunikacyjnym w muzyce jest
– wyraźnie zakorzeniony w schemacie Shannona i Weavera13 – układ, w którym kompozytor za pośrednictwem kanału
optycznego komunikuje się z wykonawcą. Ten z kolei jest w tej
konfiguracji przekaźnikiem i używa kanału akustycznego, aby
skomunikować się z odbiorcą (słuchaczem). W procesie komunikacji zaangażowane są różnego rodzaju żywe bądź martwe ogniwa (nuty, instrumenty, wykwalifikowane jednostki,
przyrządy do magazynowania dźwięku itd.) tworzące łańcuchy komunikacyjne, niemniej dominującą rolę i tak odgrywają nadawca i odbiorca. Słuchacz nie analizuje sygnałów akustycznych, w ich fizycznym aspekcie, jako pewnych wartości
wyrażonych matematycznie. Wyławia on (w stopniu, na jaki
pozwala mu kompetencja komunikacyjna) specyficzne muzyczne cechy i ich zadania strukturalne. Opisany proces przeistaczania się informacji dźwiękowej posiada u swojej podstawy ogólnoludzkie zdolności biologiczno-fizjologiczne (przede
wszystkim słyszenie). Pierwszorzędną rolę w procesie dekodowania komunikatu muzycznego stanowią jednak wpojone

odbiorcy normy muzycznego słuchania, przyswojone w procesie edukacji14.
W XX w. olbrzymia część muzykologów uznawała tylko muzykę poważną za godną zainteresowania w rozumieniu badawczym. Słuchając IX symfonii Beethovena i chcąc rozważać
jej walory na poziomie intelektualnym, musimy nieuchronnie
znać teorię dzieła muzycznego, aby nasze dociekania były trafne. Nicolai Hartmann dzieli to, co słyszymy w muzyce, na pewne warstwy: wewnętrzne i zewnętrzne. Stoją one w hierarchicznym porządku i wynikają z siebie nawzajem. Umiejętność
rozróżnienia zawiłości struktury muzycznej (warstwowości)
cechuje właśnie kompetencję komunikacyjną, zbliżoną do tej,
jaką posiada wykształcony kompozytor15.
Hartmann uważa, że tego rodzaju wiedza i doświadczenia muszą być zbliżone do „zasobów intelektualnych” kompozytora. Wtedy dopiero staje się możliwe pełne korzystanie
z tego, co w aspekcie komunikacyjnym oferuje muzyka. Niezbędna jest tu technika właściwego słuchania. Pozwala ona
na doświadczenie tak zwanego „innego”, przy czym owa „inność” jest tu jedynie niedoskonałą lemmą, wybraną spośród
wielu, w celu nazwania wyobrażenia czegoś, co z racji swej
natury pozostaje nieuchwytne16. Współczesność ukazała nam
jednak w sposób dobitny, że muzyka nie dociera do społeczeństwa jedynie za pośrednictwem zawodowców. Istnieje też pozycja przeciętnego słuchacza. Jest więc różnica pomiędzy muzyką faktycznie skomponowaną a percypowaną. Upływ czasu
powoduje naturalną zmianę w recepcji dzieła. Zdecydowanie
inaczej Bacha odbierali ludzie mu współcześni, inaczej klasycyści, a jeszcze inaczej odbieramy go my. Pomijam kwestię
wielości wersji tego, co wykonywane, a także wzrostu znaczenia stroju równomiernie temperowanego w wieku XVIII, który
w kolejnym stuleciu opanował całkowicie muzykę Zachodu17.
Dla większości teoretyków jedynie muzyka poważna stanowi punkt wyjścia do rozważań muzykologiczno-filozoficznych,
uznających ją za godną analizy w kategoriach zbliżania się do
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absolutu. W obrębie klasycznej twórczości Zachodu ścierają
się akademickie koncepcje dotyczące charakteru muzycznego
przekazu, natomiast krytyka popularna nie posiada żadnych
wątpliwości co do statusu komunikacyjnego muzyki rockowej.
Muzyka rockowa stanowi wokalno-instrumentalny gatunek muzyki popularnej. Jest połączeniem elementów amerykańskiego folkloru muzycznego, do którego zaliczyć można country and western, a także, wyrosłego z gruntu niewolniczej
pieśni negro-amerykańskiej, bluesa (przekształconego potem
w oparciu o elektryczne instrumentarium w rhythm&blues)18.
Bardzo istotną kwestię w muzyce negro-amerykańskiej stanowi rytm. Ma on wyjątkowy komunikacyjny charakter, pośredniczy w kontakcie na trzech płaszczyznach: twórca–twórca, twórca–odbiorca, odbiorca–odbiorca. Rytm podstawowy – inaczej
puls lub beat – jest bazowy dla procesów dialogicznych i wynikających z nich muzycznych sensów. To również tutaj pojawiają się odchylenia (offbeats), w których te sensy się manifestują.
Odchylenia tworzą superstruktury odmienne wobec miary podstawowej, wymienionego wcześniej beatu. Wszystkie te cechy
organizują system muzycznych kodów, odbieranych przez słuchacza, a manifestujących się w emocjach muzyków i ich odbiorców. Zarówno twórca, jak i odbiorca dokonują wewnętrznej
rekonstrukcji utworu w oparciu o bluesową pulsację oraz o pewne filary znamionujące warstwę kompozycyjną muzyki, mającej
swe źródła na styku różnorodnych zamysłów i idei. Warto wspomnieć, że chorus, riff i break to terminologia stosowana do dziś
zarówno przez zespoły z mainstreamowych scen, jak i amatorów muzykujących w rozlicznych salach prób na całym świecie.
Tego rodzaju nazewnictwo ma swój początek w twórczości bluesmanów. Na koniec należy wspomnieć jeszcze o zjawisku synchronii19. Ruch synchroniczny pojawia się w bluesie jako wynik
esencjonalnego beatu, będącego podstawą wymiany energetycznej i właściwego dla tego rodzaju twórczości pobudzenia
emocjonalnego. Źródło tych właściwości tkwi właśnie w pieśni
(work song), która towarzyszyła czarnoskórym robotnikom podczas pracy na plantacjach, a jej podstawowym zadaniem była
synchronizacja pracy fizycznej20.
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Swoista ludowość muzyki bluesowej sprawia, że osadzona
jest ona w tradycji wokalnej. Wynika to bezsprzecznie z jej genezy jako aktywności muzycznej towarzyszącej pracy na polu
oraz z roli „kanału” dla wyrażania emocji. Naturalną cechą bluesowych wykonań jest autentyczność i ekspresywność, która
znajduje ujście we wspomnianej dominacji wokalności, będącej (po dzień dzisiejszy) fundamentalnym elementem gatunków muzyki popularnej związanych z bluesem. W związku z tym nie wszystkie elementy muzyki negro-amerykańskiej
można ująć w zapisie nutowym. Również w tradycji europejskiej odnajdziemy elementy wymykające się tej metodzie notacji. Dzieje się tak na skutek istotnej wariabilności utworów,
często stających się improwizacjami w warunkach koncertowych. Ten aspekt jest jeszcze bardziej ewidentny w muzyce
jazzowej21.
Dla bluesa, który jest esencją jazzu, znamienne jest pojęcie
feelingu, które doskonale zadomowiło się w dzisiejszej muzyce
rockowej. Jazzmani twierdzą, że „czucie bluesa” to dokładnie
to samo, co feeling jazzowy. Wiekowi – zwykle czarnoskórzy –
bluesmani, podobnie jak ich nieżyjący już muzyczni protoplaści (np. Leadbelly22), twierdzą, że blues to pewien stan umysłu.
Przejawia się on w różnych nastrojach – przeważnie melancholijnych. T-Bone Walker powiada, że istnieje jeden jedyny
blues – stanowi go bazowa, dwunastotaktowa forma harmoniczna, a reszta to czysta improwizacja23.
Muzyka bluesowa posiada oczywiście swój wymiar społeczny, będąc jednym z elementów jednoczących wspólnotę.
Jej integracyjny wpływ nie manifestuje się jedynie poprzez
zbiorowy charakter wykonywania-odbierania, ale także dzięki
spójnym walorom ekspresywnym na płaszczyźnie wykonawczej i odbiorczej. Dzięki temu powstają jednorodne, współdzielone treści. Bluesman urasta tu do roli pewnego rodzaju nadawcy komunikatu, który werbalizuje poczucia i sensy,
związane z bluesowym stanem umysłu. Ma tu miejsce szczególna dla tego wykonawstwa tak prawdziwość, jak i celowość
ekspresji, która jednoczy wspólnotę na gruncie jednakowych
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przekonań i wierzeń. Stąd pełen i właściwy odbiór zakłada pewien stopień wtajemniczenia. Inną znaczącą cechą negro-amerykańskiej twórczości jest intensywność. Wykonania
są przepełnione różnego rodzaju środkami ekspresji. Zwykle
przejawia się to w umiejętnym podtrzymywaniu napięcia.
W tym miejscu swój początek odnajduje poliekspresyjność,
a wszystkie kwestie okołomuzyczne nabierają znaczenia. Będzie to znamienne dla muzyki rockowej24.
Proces twórczy i wykonawczy w muzyce negro-amerykańskiej posiada cechy dialogu. Improwizacja jest traktowana jako
pewnego rodzaju przepowiednia zawarta w strumieniu świadomości. Naturalnym i pierwszoplanowym instrumentem dla
bluesa jest gitara akustyczna, wcielająca się w rolę rozmówcy,
by w ten oto sposób jawić się jako autonomiczna postać występu. Innym wymiarem dialogu jest wymiana twórca–twórca, będąca filarem jazzowej improwizacji. Sytuacja pomiędzy
twórcą a odbiorcą jest także bardzo ważna – słuchacz reaguje
na przykład aplauzem po wyśmienitej partii solowej. To tradycja, która przetrwała również w twórczości rockowej25.
Powszechny jest pogląd, że to Bob Dylan w Stanach Zjednoczonych lub The Beatles czy The Rolling Stones w Europie doprowadzili do zupełnej zmiany muzycznej świadomości. Wszyscy oni czerpią z tradycji negro-amerykańskiej, a twierdzenia,
że Bob Dylan był pierwszym prawdziwym poetą muzyki popularnej, deprecjonują rolę wielu czarnoskórych pieśniarzy bluesa ludowego, tworzących u schyłku XIX w.26
Atmosfera w brytyjskich klubach muzycznych na początku lat sześćdziesiątych była przesiąknięta fascynacjami bluesowymi. Wtedy swoją popularność zdobywali Beatlesi, którzy nie tylko eksploatowali motywy bluesowe, ale posiedli
niesamowitą zdolność do łączenia ich z tradycją europejską.
Sposób, w jaki czerpali z tych muzycznych tradycji, w kontekście rezonansu społecznego, bez wątpienia można określić
mianem fenomenu kulturowego XX w. Ich niezwykłe predyspozycje wynikały z umiejętności równomiernego rozłożenia
ciężaru gatunkowego, a także łatwości i naturalności syntetyzowania różnych „muzycznych obyczajowości”. Nagrania

>
>
>

24
25
26

W. Siwak, op. cit., s. 16–17.
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z początkowego okresu twórczości grupy zdradzają wykorzystanie bluesowych komponentów, takich jak dialogiczność
(zawołanie–odpowiedź), instrumentalne traktowanie głosu
(np. „Yeah, yeah, yeah”), a także pewien rodzaj feelingu, o którym wspominałem wcześniej. Elementy negro-amerykańskie
zostały zrównoważone poprzez melodykę europejską i jej linearny charakter27.
Specyfika drugiej połowy lat sześćdziesiątych sprawiła, że
flirt zespołu z rockiem psychodelicznym był nieunikniony –
dostrzec go można w dorobku The Beatles już w roku 1966,
kiedy to ukazał się głośny Revolver. Gatunek popularnie określany psychodelią miał swój początek w San Francisco, dlatego pierwotnie określany był jako San Francisco Sound (lub acid
rock)28.
Rozwój muzyki popularnej zawdzięcza wiele zetknięciu się
dwóch światów wyrastających z bluesa – rocka i jazzu. Kiedy
mówimy o połączeniu jazzu z rockiem, nieuchronnie pojawia
się postać Milesa Davisa – człowieka, który wywarł ogromny
wpływ na muzykę (nie tylko jazzową). Istnieje przekonanie,
że jako pierwszy włączył on do jazzowego języka instrumenty
elektryczne, których potencjał dostrzegł właśnie w nagraniach
grup rockowych drugiej połowy lat sześćdziesiątych. Krytyka uznaje za pierwszy album fusion dwupłytowe wydawnictwo Davisa pt. Bitches Brew (1970). Należy jednak zaznaczyć,
że genialny wynalazek Fendera – elektryczne pianino Rhodes
– pojawiło się u Davisa już na płycie Miles in The Sky (1968),
a znaczącą rolę pełniło na krążku In a Silent Way (1969)29.
Działania Davisa miały w dużym stopniu charakter intuicyjny. Inspiracje stają się jednak łatwo dostrzegalne, kiedy słuchacz posiada – wspominaną już wcześniej – kompetencję
komunikacyjną, polegającą w tym wypadku na świadomości chronologii i wzajemnego przenikania się stylów muzyki
popularnej30. Oczywiste więc okaże się, że rock o „jazzowym
odchyleniu” charakteryzuje znaczna komplikacja walorów harmonicznych, w których osadzone zostają bardziej zdyscyplinowane solowe popisy.
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Warto dostrzec, że muzyka rockowa, obok filmu, telewizji,
radiofonii, komputera i Internetu, stanowi jedno z najważniejszych zjawisk kulturotwórczych XX w. Z perspektywy teoretyka
muzyki popularnej można wyróżnić kilka podstawowych cech
znamionujących opisywany gatunek. Pierwszą i zarazem najbardziej podstawową jest kwestia braku partytury. Twórczość
rockowa pozbawiona jest opozycji notacja–wykonanie, gdyż
utrwala się ją za pomocą mediów elektronicznych, a proces
twórczy jest przeważnie działaniem całej grupy muzyków31.
Pomimo trwającego sporu muzykologów, dotyczącego
kwestii semiotycznych i aspektów komunikacyjnych muzyki, nie mam wątpliwości, że muzyka rockowa znaczy i komunikuje. Wiele argumentów na potwierdzenie mojej tezy padło
już wcześniej. Z perspektywy teoretycznej należy zauważyć, że
muzyka popularna jako medium masowe nie została należycie
opisana. Denis McQuail twierdzi, że jest to skutkiem niejasności w charakterze jej oddziaływania na społeczeństwo. Muzyka nagrywana, odtwarzana i reprodukowana została wtłoczona w ogólne pojęcie fonogramu jako produktu fonografii.
W tej kategorii sytuowane są płyty długogrające, single, kasety, a współcześnie także pliki mp3. Muzyka popularna może
być traktowana jako pewien szczególny rodzaj komunikowania masowego. Wpisuje się ona bowiem w schemat, w którym
źródłem komunikatu jest zbiorowość lub, bardziej formalnie,
organizacja (np. wytwórnia), komunikująca się z dużą grupą
odbiorców (np. za pomocą fonogramów)32.
Szersze badania pokazują, że istnieją o wiele bardziej złożone czynniki charakteryzujące procesy komunikacyjne zachodzące w muzyce rockowej, która jest bezsprzecznie prężnym
motorem aktywizacji społecznej na różnych polach otaczającej nas rzeczywistości. Twórczość w muzyce popularnej wyróżnia wysoka kontekstowość. Funkcje przekazu mieszczą
się w uwewnętrznionym i podzielanym, zarówno przez artystów, jak i publiczność, kontekście kulturowym33. W rocku
także istotna jest kompetencja komunikacyjna, pozwalająca
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odbierać wszystkie składowe zawarte w komunikacie muzyczno-werbalnym. Oczywistym wymogiem kompetencyjnym
jest znajomość historii muzyki popularnej. Pozwala ona odnosić i odczytywać pewne zabiegi interpretacyjne lub cytaty muzyczne, co umożliwia pełniejszą recepcję i zrozumienie komunikatu. Osadzenie kulturowe, osłuchanie, oczytanie umożliwia
dekodowanie treści zawartych na concept albumach i odnoszenie ich do całości dokonań kompozytorskich podziwianego artysty.
Aktywność odbiorcy jest fundamentem pełnego korzystania z wachlarza odniesień, które pobudzają emocje, skojarzenia i przemyślenia związane z przekazem. Podobnie również
jak w muzyce klasycznej relacja słuchacza do muzyki nie wyczerpuje palety znaczeń, jakie w zależności odbiorca–dzieło
mogą się manifestować. Transkodowanie symboliczne musi
wystąpić u każdego słuchacza z innego kręgu kulturowego34.
Nieliczne polskie badania poświęcone muzyce rockowej
sprowadzają przekaz komunikatu do kodu muzycznego i tekstowego. Wynika to z przekonania, że charakter wypowiedzi
twórców rockowych ogranicza się do produkowania i reprodukowania chwytliwych przebojów o błahej treści i czysto
konsumpcyjnym charakterze. Tymczasem dla osoby posiadającej kompetencję komunikacyjną, rozumiejącą konwencję oraz znającą historię muzyki popularnej, wielokodowość
rocka jest oczywista. Spotykamy tutaj trzy podstawowe systemy: dźwięk, słowo, obraz. Wyróżnić możemy w tym kontekście stylistyczno-semantyczne składowe, których rock jest
korelatem. Są to następujące elementy: muzyczno-dźwiękowy, słowno-tekstowy, ikoniczno-okładkowy, ikoniczno-sceniczny35. Wszystkie one podlegają pewnej formie ekspresji.
W warstwie muzyczno-dźwiękowej dzieje się to na płaszczyźnie wokalnej i instrumentalnej. Rockowa ekspresja jest pokrewna omawianej wcześniej ekspresji negro-amerykańskiej.
Występuje tu bogata paleta środków. Wokalista nie jest ograniczony rygorem, z którym muszą się mierzyć chociażby soliści
operowi. Ma możliwość stosowania krzyków, zawołań, szeptów, jednym słowem – dźwięków nieokreślonych, a dostępnych głosowi ludzkiemu w procesie komunikacji. Modulacje

>
>

34
35

W. Siwak, op. cit., s. 19–20.
M. Rychlewski, op. cit., s. 27–29.

obejmują: barwę głosu (tu częsta jest celowa deformacja, bardzo dla rocka znamienna i postrzegana jako wartość), intonację, infleksję. Wokaliści nierzadko korzystają z możliwości
techniki, w postaci popularnych w muzyce rockowej efektów
elektronicznych36.
Płaszczyzna wokalna jest nieuchronnie częścią aspektu
słowno-tekstowego – należy zaznaczyć, że jest to element,
który posiada najbardziej znaczeniotwórczy potencjał. Wynika to oczywiście z semiotycznego charakteru języka. Należy
zauważyć, że konotacje słowa w komunikatach rockowych są
dużo szersze. Warstwa tekstowa stanowi często semantyczną
organizację wytworów znacznie obszerniejszych i dużo bardziej skomplikowanych niż piosenka. Warto wspomnieć jeszcze o funkcjonowaniu tekstu rockowego, zwłaszcza o jego
poetyckim charakterze. Poezja zdeterminowana jest czysto językowo i przeznaczona do czytania bądź recytacji, cechuje ją
wysoce autoteliczny charakter. Inaczej wygląda kwestia tekstu
poetyckiego w muzyce rockowej. Tutaj tekst jest ściśle zintegrowany z muzyką, a przede wszystkim ze wspominaną wcześniej wokalną ekspresją, i to w jej ramach nabiera „drgającego” charakteru. Choć zdarzały się w historii rocka bardzo udane
adaptacje wielkiej poezji (Niemen – Enigmatic [1971]), to jednak teksty rockowe odarte z muzycznego środowiska tracą
swój właściwy sens, a na pewno bezcelowe byłoby ich rozpatrywanie na płaszczyźnie czysto literackiej. Fakt ten w sposób
dobitny ukazuje wagę ekspresji37.
Ekspresja instrumentalna w warstwie muzyczno-dźwiękowej powiązana jest ze sprzętem elektronicznym. Najistotniejsza w tym przekazie jest niepodważalnie gitara elektryczna.
Stanowi ona podstawowy instrument rockowej wypowiedzi.
Zachowuje taki sam strój jak gitara akustyczna czy klasyczna,
jednak ułatwiony zostaje dostęp do niższych progów, co owocuje poszerzeniem palety dźwięków wysokich. Instrumentoznawstwo zalicza ją do elektrofonów z uwagi na fakt, że wyposażona jest w przetwornik elektryczny – tak zwany pick
up, który zmienia akustyczne drgania strun w impulsy elektryczne, a te po wzmocnieniu i przetworzeniu przez efekty są

emitowane za pośrednictwem głośników już w formie dźwiękowej38.
Bardzo istotnym rockowym kodem jest wspominany kod
ikoniczno-okładkowy. Truizmem dla fascynatów rocka zdawać
się będzie dostrzeżenie wielkiej wagi, jaką dla wydawnictw
tego kręgu ma okładka, która w propozycjach płytowych muzyki poważnej tak znaczącego charakteru nie posiada. Należy zauważyć, że w reedycjach wykonań muzyki klasycznej,
choćby w przypadku Czterech pór roku pod dyrekcją Herberta
von Karajana, obwoluty przedstawiają odmienne grafiki lub
reprodukcje. Z taką sytuacją niemal nigdy nie mamy do czynienia, jeżeli mówimy o rockowych reedycjach – często po
tak zwanym remasteringu. Okładka jest zespolona z materiałem zawartym na nośniku i przynajmniej od drugiej połowy
lat sześćdziesiątych stanowi graficzną eksplikację treści znajdujących się na krążku lub bezpośrednio związanych z osobami twórców. Śmiało więc można stwierdzić, że komunikuje39.
Komunikat ten sam w sobie zbudowany jest z określonego rodzaju kodów symbolicznych. Muzycy często posiadają stałych współpracowników zajmujących się projektami ich
okładek, czasami odpowiadają oni za całość szaty graficznej albumu. W XXI w. dotyczy to przeważnie płyt CD, choć
winyl przeżywa swój renesans. Warto dodać, że pomimo
znacznego spadku sprzedaży nośników fizycznych i ekspansji formatu mp3, firmy komputerowe wyszły naprzeciw zapotrzebowaniom fascynatów. Okładki można ściągać, przyporządkowywać do konkretnych albumów i wyświetlać je
w oknie odtwarzacza (a także wypełniać bogate pola informacyjne stworzone w ramach programu organizującego pliki muzyczne w komputerze, np. iTunes). Tego rodzaju funkcję
spełniał w tradycyjnej fonografii inlay, gdzie można było odnaleźć wszelkie dane dotyczące nazwisk, dat itp.40
Jedną z najbardziej znanych okładek w historii rocka jest ta
zaprojektowana do płyty Dark Side Of The Moon (1973) zespołu Pink Floyd, autorstwa grupy Hipgnosis. Okładka przedstawia rozszczepienie światła w pryzmacie, symbolizując tym samym złożoność egzystencji, o której rockowa suita opowiada.
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Co więcej, jest owa płyta doskonałym połączeniem ambitnej
twórczości i sukcesu komercyjnego41.
Innym istotnym komponentem składającym się na przekaz rockowy jest element sceniczny. W muzyce poważnej jest
on skonwencjonalizowany i mało różnorodny, poza nielicznymi wyjątkami, które charakteryzują występy takich wirtuozów jak Ivo Pogorelić czy Nigel Kennedy. Dla rocka potężne
znaczenie posiada ruch i wygląd sceniczny. Rzecz jasna zmieniał się on przez lata, podlegając różnym wpływom pozamuzycznym. Sceniczności nie należy ograniczać jedynie do koncertów. Muzyk rockowy stwarza dla siebie pewną kliszę, która
funkcjonuje w mediach i spełnia funkcję komunikacyjną, niosąc znaczenia, chociażby w aluzyjnej formie, która jest dla muzyki rockowej znamienna42.
Lata sześćdziesiąte cechuje rozwój koncepcji sztuki performance’u. Wpływy te dostrzegamy m.in. na scenach rockowych. Tego rodzaju charakter posiadały z pewnością występy
Pink Floyd lub King Crimson. Znamiona tych realiów artystycznych nosiły także – zwłaszcza pierwsze – koncerty Jimiego
Hendriksa. Charakter sytuacji koncertu rockowego objawia
się właśnie we wspominanym wcześniej ruchu scenicznym,
powiązanym ściśle z określonymi zachowaniami wpisanymi
w rodzaj symbiozy pomiędzy instrumentem a używającym go
wykonawcą. Dziś już nikogo nie dziwi, kiedy gitarzysta tarza
się lub turla po scenie, uwalniając swoje emocje. Jedno jest
pewne – koncert rockowy generuje silne przeżycia, które występują zarówno u twórcy, jak i u odbiorcy. Elementy performance’u dają im ujście. Myślenie i działanie pojawiają się tutaj
równocześnie. Każdy występ sceniczny posiada element świadomej gry i działań spontanicznych, które dla muzyki rockowej
są naturalne43.
Bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu muzyki popularnej
pełni nośnik jej zapisu. W odróżnieniu od muzyki klasycznej,
która jest oparta na niezmiennej i bardzo precyzyjnej notacji, muzykę rockową (w przeważającej części) określa pamięć
elektroniczna. Struktura singla ustanowiła pierwsze ramy dla
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postrzegania rocka przez pryzmat spójności i wielokodowości.
Dobór piosenek nie był jeszcze wtedy podyktowany jakimś zamysłem twórczym, lecz komercyjnym – w różnych rejonach
świata wyglądało to inaczej. Okładki również nie wykraczały
wtedy poza dość banalne fotografie44.
Zanim jednak opiszę inne nośniki, warto byłoby przyjrzeć
się czarnemu krążkowi z perspektywy jego formy, która zdeterminowała procesy twórcze w muzyce rockowej praktycznie na trzy dekady. W tym kontekście bez wątpienia należy
scharakteryzować pojęcie concept albumu. Utrzymuje się, że
pierwszym tego rodzaju wydawnictwem był longplay The Beatles – Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (1967), są jednak
głosy twierdzące, że formę tę jako pierwszy zastosował Frank
Zappa ze swoją grupą Mothers Of Invention na dwupłytowym
albumie Freak Out (1966). Jak wynika z nazwy, concept album
charakteryzuje pewien zamysł twórcy, scalający poszczególne utwory. Czasami jest to postać bohatera, którego perypetie poznajemy, słuchając zawartości krążka (The Who – Tommy [1969]), niejednokrotnie tematem przewodnim jest jakieś
zjawisko społeczne, wokół którego ogniskują się teksty zawarte w nagraniach (Jethro Tull – Thick As A Brick [1972]). Rzeczą
znamienną dla formy konceptualnej jest dość płynne przechodzenie w siebie kolejnych utworów (oddzielonych w połowie
albumu wymuszonym elementem ciszy), podczas gdy zwyczajne płyty zawierają zestaw niepowiązanych ze sobą tematycznie piosenek. Po wysłuchaniu strony pierwszej zachodzi
konieczność odwrócenia nośnika i ponownego nastawienia
igły. Zamysł ten zrealizowano również w projekcie kasety magnetofonowej, ona także posiadała dwie strony i przed wynalezieniem odtwarzaczy z funkcją auto reverse wymagała odwracania w magnetofonie45.
Muzyczne reguły dotyczące concept albumu nie są ścisłe.
Zwykle dąży się do zacierania granic pomiędzy utworami lub
wprowadzenia interludiów. Częstym zabiegiem jest wykorzystywanie repetycji niektórych tematów melodycznych, mających dla całości charakter klamrowy. Wszystkie wymienione zabiegi, zwłaszcza w realizacjach kultowych i dojrzałych,
są umiejętnie wykorzystane i dobrane w sposób wyważony.
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Warstwa muzyczna czy dźwiękowa koresponduje z elementem
literackim. Innymi słowy, zachodzi tutaj, osiągnięte w dość prosty sposób, usemantycznienie komunikatu muzycznego poprzez
wplecenie naturalistycznych efektów dźwiękowych oraz zbudowanie związków pomiędzy tekstem i muzyką. Wszystkie te cechy posiadały także swój wyraz w sferze okładkowej. Również
tutaj starannie przemyśliwano eksplikację graficzną zawartości
słowno-muzycznej płyty, co tylko potwierdza semiotyczną spójność komunikatu rockowego – concept album to jej najjaskrawsze potwierdzenie46.
Edward Macan dostrzega w obrębie longplaya funkcjonowanie tzw. „wieloczęściowej suity rockowej”, dając za przykład
choćby płytę Atom Heart Mother (1970) Pink Floyd. Badacz
doszukuje się w tym przypadku powiązań kompozycyjnych
z dziewiętnastowiecznymi gatunkami, takimi jak poemat
symfoniczny czy muzyka programowa. Płyta długogrająca determinuje czas trwania zawartego materiału. Standardowe
wydawnictwo liczy sobie od ponad trzydziestu minut po trochę więcej niż pięćdziesiąt47.
Początek lat osiemdziesiątych przynosi wynalazek w postaci płyty kompaktowej, który został opatentowany przez holenderską firmę Philips. Nośnik CD przyczynił się do nadwątlenia
semiotycznej triady – dźwięk, słowo, obraz. Należy zauważyć, że okładkowe gabaryty zostały znacznie pomniejszone
i pozbawione możliwości włączenia do nich happeningowych
atrybutów, choćby takich jak zamek błyskawiczny wszyty
w okładkę albumu The Rolling Stones Sticky Fingers (1971),
zaprojektowaną przez Andy’ego Warhola. Wprowadzenie nagrywarek w połowie lat dziewięćdziesiątych zapoczątkowało
zanik semiotycznej triady, której całkowita atrofia nastąpiła
wraz z pojawieniem się – znanego dziś doskonale – formatu
mp348.
Innym ważnym wydarzeniem dla muzyki popularnej było
niewątpliwie powstanie, za sprawą firmy Sony, walkmana –
przenośnego magnetofonu kasetowego. Po raz kolejny zmiana
technologiczna wywiera wpływ na muzyczną percepcję, która
nabiera możliwości istnienia w przestrzeni nieograniczonej,
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a źródło (odtwarzacz) zyskuje mobilność. Jednocześnie następuje odarcie z „odświętnego” nastroju zamkniętej przestrzeni
i przeniesienie do otwartego obszaru miasta samego procesu
muzycznej absorpcji.
Format mp3 powstał w połowie lat siedemdziesiątych
w niemieckim Instytucie Frauenhofera, jako rezultat badań
dotyczących możliwie największej kompresji muzyki, przy
jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości. Popularyzacja
formatu mp3 odbyła się w Internecie, w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych. W 2001 r. firma Apple wypuściła na rynek pierwszy odtwarzacz plików mp3 o pojemności 5GB, tak
zwany iPod. Wspominałem już, że oprogramowanie organizujące zasób plików mp3 posiada funkcje podtrzymujące wielokodowość rocka, są one jednak tak naprawdę wykorzystywane chyba tylko przez fascynatów. Dodatkową konsekwencją
jest zniesienie podstawowej dychotomii, istniejącej w świecie
muzyki popularnej XX w., tj. nośnik–odtwarzacz. Dziś iPod jest
sam w sobie nośnikiem i odtwarzaczem, na skutek czego ten
pierwszy ulega wirtualizacji49.
Warto także wspomnieć o doniosłej roli „instytucji” studia w procesie produkcji nagrań rockowych. Specyfiką rockowej twórczości, wynikającą z pamięci elektronicznej, jest długi
proces realizacji nagrań. Nagrywanie płyty posiada cechy nieustannej zmiany w sferze aranżacji, kompozycji i brzmienia.
Jest to oczywiście konsekwencją braku zapisu nutowego, który precyzowałby wszelkie partie instrumentalne, o czym szerzej już pisałem. Koniec lat sześćdziesiątych przynosi przełom
w dziedzinie rejestracji muzyki pod postacią nagrywania wielośladowego. Pozwalał on rejestrować poszczególne instrumenty metodą prób i błędów, aż do uzyskania satysfakcjonującego kształtu. Taśmę można było ciąć i łączyć w dowolny
sposób. Początek lat siedemdziesiątych to już ośmio-, a nawet
dwunastościeżkowe konsole. Wszystkie te czynniki sprawiły,
że istotną rolę w produkcji płyt zaczęli odgrywać realizatorzy
dźwięku, którzy w przyszłości będą kojarzeni z określonymi
brzmieniami czy gatunkami. Tutaj również pionierami był zespół The Beatles i wspominany już album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (1967). Należy zauważyć, że całość miała
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zdecydowanie studyjny charakter. Wielośladowość pozwalała na rejestrację sporego instrumentarium, prowadziła twórców w osobliwe rejony muzycznych stanów i, niestety, uniemożliwiała prezentację koncertową. Artyści po prostu nie byli
w stanie w tamtym czasie odtworzyć materiału płytowego
w warunkach koncertowych. Lata siedemdziesiąte przynoszą
dynamiczny progres w technice studyjnej. Dobrze sytuację tę
odzwierciedla pojęcie ukute w tym czasie – „wirtuozi studia”50.
Ciekawe badania podjął Marek Jeziński, wyróżniając kilka
ściśle określonych funkcji komunikacyjnych muzyki popularnej, co udało się uczynić dzięki kategoriom Romana Jakobsona. Pierwszą z nich jest funkcja integracyjna. Umożliwia ona
organizowanie się odbiorców-słuchaczy, jednoczących się wokół wspólnego ośrodka zainteresowania. Drugą istotną funkcją jest ekskluzywność wynikająca ze zróżnicowania zapatrywań stylistycznych, gatunkowych i zainteresowań muzycznych
(subkultury). Istnieją grupy o wykluczających się przekonaniach muzycznych. Posiada to swoje przełożenie na jednoczenie się wokół słuchanej muzyki oraz wyraźne separowanie
od tej wartościowanej ujemnie. Kolejna jest funkcja komunikacyjno-agitacyjna (perswazyjna). Artyści komunikują treści
często o charakterze politycznym i starają się wywrzeć wpływ
na słuchaczy poprzez próbę wykreowania u odbiorcy określonych wrażeń, które w dalszej konsekwencji spowodują rzeczywiste działania. Istnienie funkcji emotywno-ekspresywnej,
ściśle związanej z autentycznością komunikatu rockowego,
wiąże się ze sferą emocji, która w muzyce popularnej stanowi niezwykle istotną przestrzeń, przy czym w wywoływaniu
odpowiednich emocji pośredniczy funkcja estetyczna. Pełnia
odbioru muzyki rockowej wymaga zatem określonych kompetencji estetycznych. Ostatnią z zaproponowanych przez Jezińskiego kategorii jest funkcja fatyczna. Polega ona na nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu z odbiorcami. Podczas koncertów
rockowych publiczność żywiołowo i jednolicie reaguje na komunikaty pochodzące ze sceny. Artyści często prowadzą dialog z publicznością, podtrzymując z nią kontakt za pomocą

komentarzy pomiędzy utworami oraz specyficznych dla tej sytuacji komunikacyjnej interakcji51.
Jak widać, fenomen rockowej twórczości stanowi złożony konglomerat zależności i sensów, generowanych przez
wszystkie opisane wyżej atrybuty w postaci okładek, tekstów, ekspresji scenicznej, wykorzystania poezji, pracy w studio, a także podstawowego i źródłowego dla siebie elementu
– korespondencji emocjonalnej ze słuchaczem (niedostępnej
dla kompozycji klasycznych). Także dziś muzyka rockowa zachowuje swoje bogactwo odniesień. Uwzględnia konteksty historyczne, stylistyczne, społeczne, brzmieniowe… Jest więc
nieustannie wartościowym przedmiotem analiz.
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W. Siwak, op. cit., s. 118–121.

Abstract
Marek Okólski, An organized sound – rock music as
a form of communication
The entry is devoted to the speech of music, both classical
and rock music. The text is an entrance to a review of major
musicological and philosophical views concerning communicative and semi-logical aspects of classical music. The first
part of the text manifests a crack in a theoretical description
of philharmonic music. It presents a set of judgments, granting philharmonic music no semantic capacity. Another part
underlines the opposite position as well as a moderate view.
Afterwards, the development of rock music is presented from
chronological and historical perspective with a clear emphasis on the role of blues and jazz. The second part of the article
takes up the plurality of references and opulence of meanings
contained in rock creations. It approximates conditions which
refer to the content and form, in the context of preservation
on phonograms. The text shows and clarifies the complexity
of albums, work in a studio and concerts. It also postulates recognizing the plurality of codes in rock music and tries to look
at its transformation and functions as one of the most significant cultural and influential factors which have communicative character in the 20th and 21st century.
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M. Jeziński, op. cit., s. 80–85.

AKTUALNOŚCI – RECENZJE – NOTY

RECEPCJA FILMU – JAK JĄ BADAĆ?
Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. Konrad Klejsa,
Magdalena Saryusz-Wolska, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013.
Arkadiusz Lewicki

Recenzowanie tomu takiego jak Badanie widowni filmowej.
Antologia przekładów pod redakcją Konrada Klejsy i Magdaleny Saryusz-Wolskiej jest zadaniem trudnym, by nie rzec karkołomnym. Nie sposób znaleźć w nim bowiem słabych punktów,
a kilka uwag, które skreślę w dalszej części recenzji, to jedynie
sugestie dotyczące spraw drugorzędnych i nie zmieniają one
ani na jotę pozytywnej, a może wręcz entuzjastycznej, oceny
całości. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że książka pod redakcją Klejsy i Saryusz-Wolskiej to pozycja niezwykle cenna, wypełniająca istotną lukę w polskim filmoznawstwie, w którym
problematyce recepcji filmu poświęcano zadziwiająco mało
miejsca, a zaprezentowane w tomie tłumaczenia zarówno klasycznych, jak i nowszych i najnowszych tekstów zagranicznych
są świetnym tej luki uzupełnieniem, szczególnie że wybrano
artykuły dotychczas na język polski jeszcze nietłumaczone.
Lista zalet Badań widowni filmowej jest długa i niewątpliwie otwiera ją, niezwykle solidny i opatrzony bardzo obszerną bibliografią zawartą w przypisach, wstęp autorstwa Klejsy
i Saryusz-Wolskiej, będący nie tylko nakreśleniem metodologii
przyjętej przez autorów tomu przy wyborze tekstów, które się
na niego złożyły, ale także nieocenioną pomocą dla każdego,
kto będzie kiedykolwiek prowadził badania poświęcone recepcji filmu, wspomniano w nim bowiem o niemal wszystkich
najważniejszych pozycjach dotyczących tego zagadnienia.
Autorów tomu należy pochwalić jednak nie tylko za wstęp
rozpoczynający antologię, ale także za konstrukcję całości, która jest niezwykle wyrazista i funkcjonalna. Zachowanie porządku chronologicznego – niedotyczącego czasu powstania poszczególnych artykułów, ale historii kina i mediów
– zapewnia tomowi przejrzystość i pokazuje, że badania nad
publicznością tworzą spójną, uzupełniającą się, a równocześnie uwzględniającą zmienność społeczno-technologiczną,

konstrukcję. Przejście od jednych z pierwszych badań nad publicznością kinową przeprowadzonych przez Emilie Altenloh,
przez rozważania Susan Ohmer nad zastosowaniami metod
George’a Gallupa do badania widowni amerykańskiej, analizę telewizyjnego sitcomu przeprowadzoną przez Johna Fiskego, aż do tekstów Birgit Stark oraz Jeana Burgessa i Joshui
Greena poświęconych odpowiednio posługiwaniu się EPG i fenomenowi internetowych vlogów, pokazuje, jak różne mogą
być podejścia badawcze, a jednocześnie uświadamia czytelnikowi pewną ciągłość, jaką w tych badaniach można zauważyć.
Kolejną wartą podkreślenia pozytywną cechą Badania widowni filmowej są jej niewątpliwe walory edukacyjne i możliwość wszechstronnego wykorzystania tej książki w praktyce dydaktycznej. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że stanie się
ona jednym z podstawowych podręczników do nauczania takich przedmiotów jak „recepcja mediów” czy „społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów masowych”, znajdujących się
w programach zajęć na przykład studiów dziennikarskich,
a poszczególne artykuły będą niezwykle cennym materiałem
dla studentów i nauczycieli akademickich na różnych kierunkach uniwersyteckich.
Jednak największą zaletą antologii przygotowanej przez
Klejsę i Saryusz-Wolską jest to, że może stanowić ona także
świetną metodologiczną podstawę i inspirację do kolejnych
badań nad publicznością (nie tylko) filmową. Naukowiec, który będzie chciał podjąć się kolejnych eksploracji fenomenu recepcji mediów, znajdzie w recenzowanym tomie całą gamę
różnorodnych podpowiedzi, dotyczących możliwych do zastosowania technik i metod badawczych. Od klasycznych
metod socjologicznych prezentowanych przez Altenloh czy
opisywanych przez Ohmer, przez propozycję badania różnorodnych rankingów filmowych przedstawioną przez Josepha
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Garncarza, pogłębione wywiady przeprowadzone i zinterpretowane przez Annette Kuhn, analizę takich fenomenów jak
rozmowy w kinie (artykuł Janet Staiger), listów pisanych do
reżysera (tekst Petera Krämera), wypowiedzi homoseksualnych fanów Star Treka (opracowanie Henry’ego Jenkinsa), badania nad wpływem kina na przemysł turystyczny (artykuły
Rodanthi Tzanelli oraz Martina Barkera i Ernsta Mathijsa) czy
sposobów funkcjonowania amerykańskich wypożyczalni wideo (tekst Daniela Herberta), aż do kultury uczestnictwa opisanej na podstawie analizy vlogów znajdujących się na portalu YouTube (Burgess, Green) – czytelnik otrzymuje cały
wachlarz możliwości związanych z różnorodnymi sposobami
i możliwościami badania fenomenu odbioru przekazów audiowizualnych. Nawet nieco słabsze artykuły pojawiające się
w tomie, jak na przykład opracowanie Fritza Reusswiga, Julii Schwarzkopf i Philippa Pohlenza, mogą stanowić cenną inspirację. Choć wspomniane powyżej badania zaproponowane
przez niemieckich naukowców są, w moim odczuciu, oparte
na nieco tendencyjnych podstawach, a niektóre hipotezy zostały przez nich uznane za dogmaty, to i tak warto uważnie zapoznać się z tym tekstem, zawiera on bowiem bardzo ciekawą
i dającą się zastosować do bardzo różnorodnych analiz metodę
zbierania materiałów empirycznych.
Oczywiście można w Badaniach widowni filmowej znaleźć
artykuły bardziej i mniej interesujące. Zdaję sobie sprawę, że
takie hierarchizowanie wynika często z indywidualnych gustów i zapatrywań czytelnika, ale według mnie szczególnie
wartościowe wydają się teksty Annette Kuhn, Susan Ohmer,

Lakshmi Srinivas (jako jedynej reprezentującej „niezachodni”
punkt widzenia), a przede wszystkim artykuł Davida Gauntletta, będący niezwykle odważną, a jednocześnie rzeczową
i wyważoną polemiką z tradycyjnymi badaniami dotyczącymi
(rzekomego) wpływu ekranowej przemocy na widownię. Gdybym miał z kolei wymienić artykuły, które można by ewentualnie w tym tomie pominąć, to wydaje mi się, że oprócz wymienionego już opracowania Fala uderzeniowa. Blockbuster
Pojutrze i jego wpływ na świadomość ekologiczną niemieckiej
widowni, byłby to tekst Birgit Stark dotyczący używania Electronic Programme Guide, zawierający uproszczenia prowadzące z kolei do niepotrzebnych uogólnień. Podstawowym błędem wydaje się niewzięty przez autorkę pod uwagę fakt, że
interfejsy i funkcje EPG nie są zestandaryzowane, więc pewną
wątpliwość budzą niektóre ustalenia poczynione przez Stark,
choć samo zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób rozwiązania
technologiczne determinują nasz kontakt z mediami, wydaje
się interesujące.
Na zakończenie raz jeszcze chciałbym podkreślić, że tom Badania widowni filmowej. Antologia przekładów pod redakcją
Konrada Klejsy i Magdaleny Saryusz-Wolskiej to książka niezwykle udana, interesująca, inspirująca i wypełniająca poważny brak w dziedzinie dostępnych po polsku książek filmoznawczych. Niewątpliwie zainteresuje ona wszystkich miłośników
kina i innych mediów audiowizualnych i stanie się pozycją
obecną w wielu sylabusach zajęć studiów, w ramach których
pojawia się refleksja nad odbiorem i publicznością mediów
masowych.

BARDZIEJ „TAM” NIŻ „TU”
Henryk Martenka, I tu, i tam, Margrafsen, Bydgoszcz 2013, ss. 231.
Bartosz Jastrzębski

Navigare necesse est. Vivere non est necesse – jak powiadali starożytni, na których tak chętnie się przecież – mimo upływu tysiącleci – wciąż powołujemy, słusznie dopatrując się
w blasku ich świata zarówno własnych źródeł, jak i niedosięgłych wzorców. W tej kwestii również więc przyznajmy im rację: żeglowanie, ruch, peregrynacja w istocie są koniecznością,
są nieusuwalnie wpisane w ludzką kondycję. Prawdę tę potwierdzają, innymi już słowy, także najwybitniejsi ze współczesnych myślicieli. I tak Josif Brodski, z właściwą sobie bezpośredniością, wyznaje: „Jednym z największych zafałszowań
historycznych, które wchłonąłem wraz z licealnym atramentem, była koncepcja, że człowiek przeszedł w swym rozwoju od istoty koczowniczej do osiadłej. Ta idea […] paraliżuje
człowieka bez reszty. Przygważdża go tak, jak tylko potrafią
to zrobić wygody fizyczne mieszczucha, którego umysł zresztą
spłodził tę koncepcję […]. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą;
to oczywiste, że zwierzę ludzkie woli osiadły tryb życia, nieunikniony zresztą wobec rosnącej liczby ludności na świecie.
Można sobie jednak wyobrazić osadnika, który rusza w drogę,
kiedy wrogowie splądrują jego siedzibę albo zniszczy ją trzęsienie ziemi, lub kiedy usłyszy głos Boga obiecujący mu inną
ziemię. Równie łatwo można wyobrazić sobie taki krok, kiedy
człowiek zwietrzy zagrożenie. […]. I tak człowiek osiadły rusza przed siebie, staje się koczownikiem”1. Podróż zatem (której koczownictwo jest skrajną postacią) podejmowano z rozmaitych względów: wędrowano, by umknąć przed realnym
zagrożeniem dobytku, wolności czy wręcz życia, ale uciekano też przed codziennością, która stała się po prostu obmierzłą, dokuczliwą lub nieznośnie nudną. Podróżowano, by dokądś dotrzeć, by ujrzeć rzeczy niezwykłe, fascynujące i inne,
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J. Brodski, Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, Kraków
1996, s. 104–105.

by ujrzeć w końcu własną twarz w tych nowych widokach,
pod nieoczekiwanymi kątami, wielokroć odbitą. Żeglowano
z musu i dobrowolnie, daleko i blisko, chwytając się najróżniejszych środków lokomocji lub rezygnując z nich na rzecz
swojskiej, przewidywalnej krzepy własnych nóg. Wędrowano odczuwając przy tym lęk i niewygodę albo też zażywając
rozkoszy i wytchnienia. Okazuje się bowiem,że uciec można
od wszystkiego niemal, ale nie od podróży samej, w której –
w pewnym sensie – wciąż jesteśmy, tak jak nieuchronnie płyniemy w nieznane zanurzeni w wartkim strumieniu czasu.
Podróże, w jakie zabiera nas Henryk Martenka, nie mają
w sobie dramatyzmu exodusu, ani nerwowego napięcia właściwego wędrówkom-transgresjom, wyznaczającym sobie ryzykowne, ekstremalne cele. Nie są też realizacją projektu maksymalnej konsumpcji wrażeń, nie stanowią zapisu – tak dzisiaj
częstego – spektaklu estetycznego i emocjonalnego „obżarstwa”, uganiania się za podnietami, niczym głodomór za cukierkami. To podróże – w najlepszym tego słowa znaczeniu
– epikurejskie. Przyjemne, lecz wyważone – zatem niewywołujące czkawki przesytu. To wędrówki smakosza i erudyty podsuwającego tematy do refleksji, przypominającego godne pamięci postacie, lecz nie mędrka, sądzącego, że zna wszystkie
odpowiedzi. Te wojaże nie przypominają ślizgania się jeno po
powierzchni fali, ale też nie mają ambicji ekstremalnych wyczynów nurków głębinowych – to rozkoszne buszowanie w międzystrefie, pośród feerycznych migotań rafy tego świata.
Zbiór reportaży I tu, i tam Henryka Martenki to lektura wciągająca jak dobry film BBC – trudno zaiste się od niej oderwać.
Składają się nań obrazy z najróżniejszych stron świata: z tak
odległych i egzotycznych dla zwykłego czytelnika rejonów jak
Chile, Panama, Angola, Brazylia, Wietnam czy Tahiti, ale też
z tych lepiej (często zresztą pozornie) znanych – by wymienić
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Niemcy, Irlandię czy Anglię. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze
cztery reportaże tematyczne – dotyczące kolejno mikrokosmosu światowych lotnisk, różnorodności obyczajów kulinarnych, wierzeń religijnych, a na koniec także globalną wędrówkę szlakiem małych i dużych konkursów muzyki klasycznej. Tak
chyba należałoby powiedzieć: to efektownie i z wprawą podane obrazy, kadry, składające się na swoiste panoptikum, choć
nie z gatunku tych, które chcą porażać makabrą lub epatować
dziwacznością czy perwersją. Proporcje tych reportaży są doskonale wyważone: ich objętość pozwala na uchwycenie jakiegoś wybranego elementu, szczegółu wręcz, owych dalekich
krain, ale takiego, który – na mocy metonimii – streszcza jak
w soczewce i odzwierciedla w pewien sposób całość. W stosunkowo krótkich tekstach – niczym w wybornej potrawie –
znajdujemy więc wszystkie składniki gwarantujące satysfakcjonujący intelektualne podniebienie smak: odrobinę historii
i polityki, trochę lokalnych osobliwości i ciekawostek (częstokroć ilustrowanych fotografiami autora), nie brakuje również
uwag dotyczących miejscowych zwyczajów, przyrody, klimatu czy kulinariów. Jest szczypta humoru, znajdziemy i ciekawą
refleksję, i zgrabne podsumowanie tego, co dostrzegły oczy.
A przede wszystkim zewsząd przebija się ów odświeżający powiew innego świata – odległego od problemów i „problemików” naszego rodzimego podwórka, fascynujący i zachęcający
do eksploracji, a nade wszystko uwodzący obietnicą swobody,

niczym nieskrępowanej włóczęgi. Autor pisze w którymś miejscu: „W egzotycznych miejscach spotykam tłumy młodych ludzi, niemal dzieciaki, z wielkimi plecakami i niewielkim budżetem. Niesie ich ciekawość świata i ledwie co uświadomione
poczucie wolności. Mówią w różnych językach, ale zawsze
znajdując jeden, wspólny z rówieśnikami. Tworzą świat, w którym nic ich nie ogranicza i oni sami nie kreślą żadnych granic.
Marzę, by pośród tej rzeszy wagabundów było więcej młodych Polaków. Zachęcam ich do podróży, bo ta da im więcej
niż szkoła, rodzina, a nawet lektura”. I tym ów zbiór reportaży
ma być chyba przede wszystkim: zachętą właśnie, protreptikosem, jak powiadali – znów oni! – starożytni. To nie teksty,
które (przez swą obszerność i wnikliwość) mają nam zastąpić
podróż, lecz takie, które obudzić w nas mają jej nieugaszone
pragnienie. Martenka daje nam skosztować smakołyków i od
razu wskazuje, gdzie takich łakoci dostaniemy znacznie więcej, jeżeli tylko porzucimy swoje „tu” na rzecz mrugającego
zalotnie„tam”. W każdym razie ja, po lekturze Martenkowych
tekstów, od razu zapragnąłem wrzucić plecak na grzbiet i ruszyć w dal, i to pomimo faktu, że nawet najbardziej mi życzliwi
nie zaliczają mnie już do „niemal dzieciaków”, wskazując z wymownym westchnieniem siwe włosy na mej głowie (choć ja
wciąż uporczywie twierdzę, że to rozjaśniony słońcem „platynowy blond”). Ale co tam: żeglowanie jest koniecznością. Nie
tylko dla małolatów.

SZTUKA KRYTYKI
Marian Kisiel, Critica varia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
Andrzej Zawada

Marian Kisiel, autor, który literaturze współczesnej poświęcił kilkanaście książek, rzutki i wybitnie niezależny krytyk, od
lat systematycznie czytający i opisujący współczesną rzeczywistość literacką, profesor Uniwersytetu Śląskiego, analizujący tę rzeczywistość z całą precyzją nowoczesnego humanisty,
przygotował właśnie kolejny zbiór swoich studiów i esejów.
Nadał mu tytuł Critica varia.
Tytuł klasyczny, głęboko osadzony w tradycji literackiej,
w krótkiej formule informujący czytelnika o tym, czego może
się spodziewać. Czyli: erudycji, racjonalizmu i precyzji, krytycyzmu w rozumieniu Kantowskim, różnorodności tematów
i pretekstów tematycznych, różności – w znaczeniu różnienia się, odrębności – proponowanego patrzenia na materię,
o której mowa. A także, o czym się przekonamy otwierając
tom, odmienności gatunkowej poszczególnych tekstów, ich
stylistycznego i kompozycyjnego urozmaicenia, świadomego
posługiwania się formą – czyli literackości obecnej nie tylko
w warstwie tematycznej, w funkcji przedmiotowej, ale w tym
samym stopniu i z tą samą intensywnością literackości podmiotowej, czyli kreatywnego podejścia autora do gatunkowych konwencji wypowiedzi tak zwanej krytycznoliterackiej.
Może na wstępie rzecz zanadto skomplikowałem, ale to
z powodu dążenia do zwięzłości. Przejdźmy więc może do
większej opisowości, a zatem bardziej „faktograficznej” perspektywy.
Najnowsza propozycja książkowa Mariana Kisiela złożona
została z czterech modułów.
Na moduł pierwszy – znacząco zatytułowany Przeglądy –
składają się trzy rozprawy, syntetyczne wypowiedzi, łączące
kompetencje historyka i krytyka literatury, obejmujące jednoczącym spojrzeniem całość procesów historycznoliterackich
zachodzących w polskojęzycznej twórczości drugiej połowy XX

wieku i początku wieku XXI. Rozpoczynająca książkę rozprawka porządkuje i analizuje pytania oraz perspektywy badawcze
odnoszące się do polskiej prozy powstałej na emigracji, począwszy od 1939 roku (Narracje emigracyjne). Rozprawa druga
– Tekst Orientacji – otrzymała znaczący podtytuł: Jak czytano/
czytamy ‘nieobecne pokolenie’? Orientacja jako duża formacja literacka kształtująca wizerunek polskiej literatury przede
wszystkim w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, formacja kontrowersyjna czy dyskusyjna zarówno w swoim czasie, jak teraz, musi być, dla potrzeb tyleż historii literatury, co
współczesnej świadomości literackiej, odczytana i zinterpretowana całościowo. Marian Kisiel zajmuje się tym zjawiskiem
nie po raz pierwszy i jego obecna wypowiedź posiada wartość
zasadniczą i, powiedziałbym, gruntowną. Bardziej szczegółowym nawrotem do tego ważnego wątku jest zamieszczony
w dalszym ciągu książki esej pt. Świat, czyli literatura. Stanowi
on nowe odczytanie twórczości Andrzeja K. Waśkiewicza, będące niewątpliwie cenną rewizją krytyczno- i historycznoliteracką. Ostatnim – trzecim – tekstem tego pierwszego modułu
jest wypowiedź pt. Po roku 1989, rozważająca możliwości i konieczności, jakim podlegać będzie synteza literatury polskiej
najnowszego okresu, rozpoczętego tytułową datą.
W module drugim – Portrety – schodzimy z poziomu projektowania syntez na poziom konkretnych, jednostkowych
twórczości. One też traktowane są całościowo, niemniej mamy
tu do czynienia z lekturą dzieła życiowego sześciu autorów.
Marian Kisiel wybrał do swoich dociekliwych rozważań pisarzy niekoniecznie najbardziej poczytnych czy powszechnie
uznanych za „ikonicznych” dla literatury współczesnej. Przygląda się całościowym światopoglądom krytyków (Stanisław Baczyński, Tymon Terlecki, Jacek Łukasiewicz, Andrzej
K. Waśkiewicz). Czyta z tej właśnie perspektywy wywiady
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Marii Kuncewiczowej. Za ogromnie cenny w tej grupie – choć
wszystkie teksty są świetne i ważne – uważam esej poświęcony „życiopisaniu” i także „życioczytaniu” tak znakomicie uprawianemu przez nieodżałowanego Stefana Szymutkę (Literatura: marzenie i śmierć). Portrety są również cennym przykładem
odnawiania przez Mariana Kisiela zaniedbanego przez krytykę gatunku portretu literackiego, doprowadzonego niegdyś do
doskonałości przez Tadeusza Mikulskiego i Kazimierza Wykę.
Moduł trzeci jest najmniejszy, nosi tytuł Rozmowy. Jako
czytelnik trochę żałuję, że składa się jedynie z trzech tekstów.
Te trzy rozmowy z nieżyjącymi już autorami, powieściopisarzem Wojciechem Żukrowskim oraz literaturoznawcami, profesorami Ireneuszem Opackim i Henrykiem Markiewiczem,
wydobywają przede wszystkim świadomość literacką rozmówców prof. Kisiela i ich pojmowanie literatury jako swego
rodzaju aktywności także w wymiarze społecznym. Marian Kisiel powinien powrócić do uprawiania tego gatunku krytycznoliterackiego, w jaki zmienia dziennikarski gatunek zwany
wywiadem. Potrafi zainspirować pisarzy – bo Ireneusz Opacki

i Henryk Markiewicz to również twórczy pisarze – do precyzyjnych wypowiedzi autotematycznych.
I ostatni segment książki, czwarty. Nosi tytuł Laudacje i rzeczywiście składa się z krótkich tekstów pochwalnych przygotowanych z okazji jubileuszy lub nadawania doktoratów honorowych. Jako że odnoszą się one do pisarzy najwybitniejszych
(Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Wiesław
Myśliwski), stanowią interesujący dokument życia literackiego,
a także przyczynek do współczesnej świadomości literackiej.
Marian Kisiel jest z gatunku tych krytyków, którzy nie poprzestają na ustalonych ocenach, przyjętych odczytaniach, nie
chodzi uczęszczanymi drogami interpretacyjnymi. Jego kolejne i liczne publikacje obejmują całe spectrum aktywności
krytyka literackiego i badacza literatury. To czytelnik, literaturoznawca i pisarz oryginalny i niezależny, uważny w dostrzeganiu detali i dysponujący szeroką perspektywą kulturoznawcy. Critica varia stanowi najnowszy i świetny przykład tych
możliwości, a jako że jest to bardzo dobrze napisana książka,
ma swoją wartość zarówno poznawczą, jak estetyczną.
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i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake’a (2006).
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Wrocławskiego. Jego podstawowe prace (rozprawy naukowe
i eseje) dotyczą najnowszej historii kultury i polityki kulturalnej,
kultury masowej i ludowej, dziennikarstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Jest członkiem redakcji czasopism „Literatura Ludowa”,
„Kultura i Komunikacja (2K)”,„Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”.
Marta Kaprzyk – absolwentka studiów licencjackich
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz filologii hiszpańskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kontynuuje oba kierunki
na studiach drugiego stopnia. Pasjonuje się kinem współczesnym, a w szczególności znaczeniem filmowych przestrzeni,
rolą kostiumów i dekoracji oraz związkami kina z malarstwem.
Arkadiusz Lewicki – dr hab., absolwent wrocławskiej
polonistyki, filmoznawca, dyrektor ds. ogólnych w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm
w filmie fabularnym (2007), Od House’a do Shreka (2011), Seks
i Dziesiąta Muza (2011); teoretyk dzieła filmowego zainteresowany m.in. sposobami jego funkcjonowania w kulturze
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