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Jakubowski o „Rzece zbrodni” 

M A T E U S Z  K .  D Z I Ó B

Jarosław Jakubowski o "Rzece zbrodni": Chciałem ukazać żywotność i 
atrakcyjność polskiego ducha, który odradza się po zaborach

Dlaczego Bydgoszcz? Jest w tym mieście coś, co przyciąga pisarzy. Może to jakaś 
aura, zapach zgnilizny ciągnący od wody? Ja w każdym razie bardzo wyraźnie 
wyczuwam w tym mieście mroczne fluidy – mówi Jarosław Jakubowski o swojej 
najnowszej książce "Rzeka zbrodni".

Mateusz K. Dziób: Na miejsce akcji „Rzeki zbrodni” wybrał pan Bydgoszcz – 
miasto panu nieobce, miasto, z którym jest pan związany. Czy to dlatego, że 
chciał pan ocieplić jego wizerunek? Zdaje się, że Bydgoszcz jest trzecim po 
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Sosnowcu (któremu też poświęcił pan jedno ze swoich dzieł, czyli „Czerwone 
Zagłębie”) i Radomiu miastem, z którego ciśnie się w sieci bekę. Nawet 
niektórzy politycy - nie wiem czy przypadkowo, czy też celowo - mówią o 
“Bydgoszczu” a nie “Bydgoszczy”.

Jarosław Jakubowski: Bydgoszcz to dziwna i trudna nazwa, prawda? Ale już 
Irena Santor śpiewała: „Zielono jest w mojej Bydgoszczy” i niech tak zostanie po 
wsze czasy.

Nie wiem, czy rzeczywiście z tą Bydgoszczą jest tak, jak Pan mówi, ale wiadomo, 
że nie ma to miasto najlepszego PR-u. Za komuny miało być siedliskiem 
wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, teraz aspiruje do roli, którą uzasadniałoby 
ósme miejsce w kraju pod względem liczby mieszkańców. Jednak nie napisałem 
książki po to, żeby ocieplać wizerunek Bydgoszczy. Przede wszystkim chciałem 
pokazać miasto z początku 1920 roku, kiedy na mocy Traktatu Wersalskiego 
przechodziło z rąk niemieckich w polskie. Bydgoszcz w dwudziestoleciu 
międzywojennym była jednym z największych i najpiękniejszych miast II 
Rzeczypospolitej i trzeba powiedzieć, że w dużej mierze zawdzięczała to 
niemieckiej spuściźnie cywilizacyjnej. Po 1920 roku w krótkim czasie stała się 
miastem ze znaczną przewagą polskiej ludności, na którą złożyli się autochtoni, ale 
przede wszystkim przybysze z Galicji, Kongresówki czy Pomorza. To był 
prawdziwy tygiel. Przyzna Pan, że to świetne tło dla powieści.

Zgadzam się – tło jest świetne. Powieść napisał pan w taki sposób, że 
rzeczywiście czuć ducha tamtego miasta. Inspirował się pan jakoś książkami 
Marka Krajewskiego, który bardzo dokładnie odtworzył przedwojenny 
Wrocław?

- Dziękuję za dostrzeżenie tego, na czym mi zależało. Co do inspiracji, 
przeczytałem parę książek Krajewskiego, ale nie były one bezpośrednim impulsem. 
Bydgoszcz ma zupełnie inną specyfikę niż Wrocław, choć podobnie wielkie 
znaczenie odgrywają w obu miastach drogi wodne, co starałem się wykorzystać w 
akcji powieściowej. Wrocław był w większym stopniu niemiecki, Bydgoszcz zaś 
zawsze nosiła w sobie silny polski pierwiastek. Moja powieść jest w pewnym sensie 
powieścią z tezą – mianowicie taką, żeby pokazać żywotność i atrakcyjność 
polskiego ducha, który odradza się po zaborach.
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I tę właśnie Bydgoszcz z lat 20. ubiegłego wieku wiernie pan zrekonstruował. 
Jak wygląda odtwarzanie miasta, którego już nie ma?

- Od dawna interesowałem się historią Bydgoszczy, szczególnie czasem 
Dwudziestolecia. Przeczytałem sporo artykułów, książek, przejrzałem albumy, 
mapy i księgi adresowe. Przeprowadziłem kwerendę w Archiwum Państwowym. 
Nieocenionym źródłem informacji jest też Internet. Oto mój cały „warsztat”. 
Reszta to wyobraźnia i pasja, bez której powieści się nie napisze.

Ile z tamtej Bydgoszczy zostało do dziś?

- Całkiem sporo, choć jak już powiedziałem dużo zrobiono, żeby Bydgoszcz 
przeobrazić, zrywając z mieszczańskim wizerunkiem. Na początku okupacji 
Niemcy zburzyli kościół jezuicki przy rynku, znajdującą się nieopodal synagogę, 
tuż po wojnie spalony został Teatr Miejski, najpiękniejszy gmach tamtej 
Bydgoszczy. Komuna zniszczyła część starego Kanału Bydgoskiego, zasypując jego 
odcinek w centrum. Wielu bydgoszczan do dziś nie akceptuje tych brutalnych 
ingerencji w miejską tkankę. Trwa nieustająca batalia o rekonstrukcję teatru i 
zachodniej pierzei Starego Rynku. Nadal jednak Brda i Kanał Bydgoski stanowią o 
charakterze miasta. Wystarczy przejść się na Mostową, Rybi Rynek czy Wyspę 
Młyńską, a poczuje się „genius loci”.

Jaka jest tożsamość mieszkańców Bydgoszczy? Czy czują oni jakąś nostalgię za 
tą piękną, dawną Bydgoszczą? I z drugiej strony – czy do Bydgoszczy 
przyjeżdżają wycieczki Niemców, którzy chcą zobaczyć swój „Klein Berlin”?

- Niemców się spotyka, choć nie w takiej liczbie, jak na przykład w Trójmieście. 
Nie mam wrażenia, że dawny Bromberg jest dla nich jakąś sentymentalną Mekką. 
Owszem, sporo tu śladów niemczyzny, jednak nie zdołała ona zapuścić jakichś 
głębokich korzeni, nie wytworzyła mitologii. To raczej polski żywioł wyrósł na 
niemieckim podglebiu. Warto zwrócić uwagę, że dzisiejsze symbole Bydgoszczy – 
posąg Łuczniczki czy fontanna Potop – to dzieła niemieckiego rzeźbiarza, Teatr 
Miejski grał dla niemieckojęzycznej widowni, a kościół jezuicki służył katolikom 
niemieckim, a mszę po polsku odprawiano tam raz w tygodniu. Dziś jednak 
dominuje opinia, że odtworzenie kościoła i teatru służyć będzie wzmocnieniu 
bydgoskiej tożsamości. Z czysto architektonicznego punktu widzenia z pewnością 
tak, dla budowy polskiej tożsamości miasta nie jest to już takie oczywiste. Byłbym 
za odbudową kościoła jezuickiego, choćby w zarysie, dlatego że przed nim w 1939 
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roku Niemcy dokonywali egzekucji bydgoszczan. Byłby to piękny gest pamięci. 
Teatr Miejski był z kolei wspaniałą budowlą, lecz nie zapisał się niczym znaczącym 
w historii miasta, jego odbudowa byłaby więc gestem czysto estetycznym.

Nie tylko pan pisze o Bydgoszczy. Weźmy np. Łukasza Orbitowskiego, który w 
„Innej duszy” opisał to samo miasto, tyle, że z lat 90. ubiegłego wieku.

- Widocznie jest w Bydgoszczy coś, co przyciąga pisarzy. Może to jakaś aura, 
zapach zgnilizny ciągnący od wody? Ja w każdym razie bardzo wyraźnie 
wyczuwam w tym mieście mroczne fluidy. Jest taki film Tadeusza Chmielewskiego 
pt. „Wśród nocnej ciszy”. Jeden z lepszych kryminałów, jakie w ogóle nakręcono. 
Akcja filmu toczy się w międzywojennej Bydgoszczy. Jest seria zbrodni, jest rzeka, 
spichrze, „Wenecja Bydgoska”, barki, spelunki w których przesiadują podejrzane 
typy i namiętności skrywane w mieszczańskich kamienicach. Koniecznie trzeba ten 
film obejrzeć, żeby zrozumieć na czym polega niepowtarzalny fenomen 
Bydgoszczy.

W “Rzece zbrodni” występują motywy nadprzyrodzone. Skąd decyzja o ich 
użyciu? Chodzi o nadanie fabule jakiegoś “mięsa”?

- Nadprzyrodzoność czy to się komuś podoba, czy nie, po prostu istnieje, więc nie 
ma powodu, żeby nie umieszczać jej w powieści realistycznej czy kryminalnej. 
Poza tym nie wszystko, a już szczególnie zbrodnię, da się wytłumaczyć stosując 
aparaturę racjonalno-logiczną. Jako reporter sądowy naobserwowałem i 
nasłuchałem się wielu morderców. Zbrodnie popełnione na zimno, z czystą 
premedytacją, należą do rzadkości, choć być może najbardziej szokują. Najczęściej 
jednak z czysto rozumowego punktu widzenia nie wiadomo, dlaczego człowiek 
zabija drugiego człowieka. Wchodzimy w sferę niejasną, ciemną, której nie 
oddadzą policyjne protokoły.

Morderca z pańskiego kryminału na miejscu zdarzenia wypisał modlitwę, którą 
dawniej odmawiali celebransi wchodząc po stopniach do ołtarza (“Aufer a 
nobis, quaesumus, Domine, iniquitates nostras”). Reformy posoborowe tę 
modlitwę zlikwidowały. Czy chodzi Pan na msze trydenckie, na których ta 
modlitwa jest przez kapłana odmawiana?

- Nie byłem jeszcze na mszy trydenckiej, ale w Bydgoszczy w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanego bydgoskim Sacré-Cœur, takowe 
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regularnie się odbywają, więc jeśli tylko będzie okazja, zajrzę. Nawiasem mówiąc, 
ten kościół występuje na kartach „Rzeki zbrodni”.

To na zakończenie – jakie są pana dalsze plany? Możemy spodziewać się 
kolejnego kryminału, zbioru opowiadań czy dramatu?

- Mam pomysł na kontynuację przygód komisarza Gajewskiego (głównego 
bohatera „Rzeki zbrodni” - przyp red.). Mam też rozgrzebany nowy dramat i tom 
opowiadań. Nie mam tylko czasu, żeby to wszystko doprowadzić do końca. W 
każdym razie pracy nie powinno zabraknąć. 

Rozmawiał Mateusz K. Dziób

Jarosław Jakubowski (ur. 1974) – poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk 
literacki, dziennikarz; współpracownik „Toposu”, członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, mieszka w podbydgoskim Koronowie; autor m. in. dramatu 
"Generał", "Czerwone Zagłębie", zbioru opowiadań "Oczy pełne strachu" oraz 
kryminału "Rzeka zbrodni". 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Panorama 

B ŁA Ż E J  G ĘB U R A  

Okna były otwarte, jak to w lipcu. Z jednych można było dojrzeć wewnętrzny 
dziedziniec college'u i jakichś ludzi, a z drugich usłyszeć głuche odgłosy pociągu 
właśnie osiągającego pobliską stację. Bibliotekarz długo i w milczeniu spoglądał to 
na moje zdjęcie paszportowe, list polecający z uniwersytetu, to znowu na mnie. 
Odniosłem wrażenie, że moja obecność jest mu mocno nie na rękę, choć w okresie 
wakacyjnym mało kto tu zaglądał. Mężczyzna podał mi najpierw formularz, przyjął 
dziesięć funtów i oszczędnym ruchem podsunął zalaminowaną legitymację 
czytelnika. Mimowolnie pomyślałem, że gdzieś daleko stąd, za wodą, w Europie 
Środkowo-Wschodniej, wiedziony bezbłędnym przeczuciem dyrektor pewnego 
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instytutu badawczego właśnie kiwa głową z uznaniem i jednocześnie prosi o 
więcej. 

Na ścianie u końca sali widniał portret ojca-założyciela, prezentującego się 
dostojnie w ciągle tych samych, niezmienianych od lat gronostajach. Szczerze 
mówiąc, trochę przypominał dyrektora. To samo milczące oblicze, niedające się 
wyprowadzić z równowagi. Nawet ten docierający zewsząd upał musiał przed nim 
skapitulować! Bibliotekarz też obywał się bez słów, czasem tylko śledząc wzrokiem 
moje ruchy. Świat jednak (poprzez fakt, że jego temperatura ciągle rosła) 
rozpraszał mnie, niby szepcząc: „Nie warto zostawać tu nawet sekundy dłużej!”. 
Wiedząc jednak, że dyrektor ma swoje - niezrozumiałe, jak na dzielącą nas 
olbrzymią odległość - metody, by kontrolować moje poczynania, gasiłem te porywy 
i sięgałem po książkę. Domyślałem się, że nie pochwaliłby czegokolwiek innego.

 
***

To dzięki niemu przyjechałem do Londynu, gdzie kocioł niepewności i domysłów 
huczał dokoła mnie. Po opowieściach fałszywych przyjaciół (a innych nie miałem) 
spodziewałem się na miejscu niemal drabiny Jakubowej, lecz najwyraźniej 
zastąpiono ją eskalatorem i to ten ostatni wynosił mnie - stypendystę z kontynentu 
- gdzieś wyżej, dalej, w błyskawicznym tempie, jak taśma pakunek, aż na ostatnie 
piętro galerii. Obok mnie podróżowała spokojnie, niby terakotowa armia Azjatów, 
która sprytnie podzieliła się na mniejsze, bardziej mobilne oddziały. Jednak nawet 
to nie uspokoiło mnie do końca, a nawet utrzymywało przy życiu zagadkową myśl, 
że jest tu więcej ludzi, niż przez wszystkie lata studiów widziałem w Instytucie. 
Bałem się, że maszyna nie podoła temu obciążeniu; że załamie się jak wafelek pod 
ciężarem przedstawicieli tych wszystkich kultur, które obdarzyły eskalator (być 
może nadmiernym) zaufaniem.

Jednak jakoś jechaliśmy. Turyści dopiero wchodzący do budynku, tam, gdzieś na 
dole, przy  sklepie z pamiątkami – patrzyli na nas z sympatią i oczekiwaniem, jakby 
kibicowali nam w osiągnięciu imponującego, choćby ze względu na wysokość, celu. 
Tymczasem wśród Azjatów zapanowało entuzjastyczne poruszenie. Osiągnęliśmy 
ostatnie piętro, amorficzna taśma wracała na dół. Powtarzałem w myślach 
nazwisko poleconego przez fałszywych przyjaciół malarza, jak gdybym bał się, że 
bez tego je zapomnę.
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Niepokój rósł zatem we mnie, ale nie powiedziałbym, że tylko z tego powodu. 
Trwało to już kilka dni. Przecież od przyjazdu czułem się dość nieswojo. Natomiast 
tutaj nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że mojej dezorientacji kibicowało jeszcze 
otoczenie. Dla przykładu, za ogromnymi szybami, do których przylgnęło 
kilkanaście osób, roztaczał się widok na galeryjny plac. Zerknąłem z ciekawości. 
Robotnicy coś tam kroili, spawali, przybijali deski. Czy znaczyło to, że galeria nie 
jest jeszcze w pełni ukończona; że na poły pozostaje wciąż starą elektrownią? 
Przyszedłem za wcześnie? Nie ma czego oglądać?

 Patrząc z wysoka, trudno było się zorientować. Zresztą, powoli przyzwyczajałem 
się do tego, że w tym mieście bardziej ceni się doświadczenia bliższe, pozbawione 
złudnej perspektywy, wręcz nasycone brukiem. Zostawiłem więc widok za sobą i 
przekroczyłem próg pierwszej sali, tej ze stałą ekspozycją. W wejściu do niej kłębił 
się tłum, który zagarnął mnie – niby od niechcenia. Byłem w środku.

 Na dogonienie azjatyckiej grupy nie miałem szans. Nie mogłem się zdecydować, w 
którą stronę iść. Zresztą sama wystawa niczego w tym względzie nie narzucała; 
umieszczone pod obrazami strzałki znosiły się nawzajem. Tamci zaś przemieszczali 
się kolejno, jeden za drugim, ale zadziwiająco płynnie; zupełnie jak tułów smoka, 
który falując odbijał się od ścian - nie tracąc przy tym czasu na kontemplowanie 
poszczególnych obrazów, instalacji, rzeźb.

Zresztą te ostatnie często zjawiały się niezapowiedziane, kradnąc konkurencyjnym 
sztukom show. Choćby twarz kobiety, którą krzyk i przerażenie uformowało w 
sześcian. Dość wygodne rozwiązanie, przynajmniej dla twórcy: dzięki temu mógł 
pokazać, jak nieszczęsna ubolewa nad niepożądanym zbryleniem. Rzeźba pełną 
gębą – pomyślałem – tyle, że w złoconej ramie, tak dla niepoznaki. 

Trochę dalej obraz czterokrotnie przedstawiający to samo pomieszczenie, ale tylko 
w jednym wariancie widać, jak dziewiętnastowieczny wąsacz popija kawę przy 
porannej gazecie. Czyli, że tam go nie ma, a zaskoczony widz odnajduje go tutaj, w 
pełni zrelaksowanego? Nie ukrywam, wszystko to robiło wrażenie, ale nadmiar 
atakujących mnie eksponatów i błyszczące z plakietek nazwiska psuły mi – i tak 
mocno już nadwątlony - humor. Nigdzie nie mogłem znaleźć prac poleconego mi 
malarza. Do tego zwisające z sufitu bryły o abstrakcyjnych kształtach! Ni to 
modele, ni to wycinanki. Nikt nie powiedział, że trzeba schylić głowę!
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Gdy tylko chciałem się przyjrzeć losowo wybranemu płótnu, w nadziei, iż właśnie 
odnalazłem zbiega, okazywało się, że niweczę pracę staruszka szkicującego w 
skupieniu niuanse obrazu. Czułem, że powoli wygrywa we mnie zniecierpliwienie. 
Możliwość pomyłki nie wchodziła tu w grę, to było dokładnie to uczucie. 
Momentalnie stanęła mi przed oczami decydująca rozmowa w Instytucie, podczas 
której dyrektor powiedział:

– Proszę się nie łudzić. Nie wyjeżdża pan sam.

Chociaż wszystko rozgrywało się w mojej pamięci, dość przekonująco odwrócił 
głowę w stronę okna, za którym padał deszcz. Minuty mijały, ale moje pytania 
zbywał milczeniem. Co prawda niedługo potem, w kasie, gdzie pobierałem 
stypendium, spotkałem dziewczynę, którą wysłali do Brighton. Zamieniłem z nią 
kilka słów, życzyłem udanej podróży i pomyślałem, że dyrektorowi nie mogło 
chodzić o coś tak oczywistego: to, że są jeszcze inni stypendyści. O ile się 
orientowałem, Londyn wybrałem tylko ja. Nie rozumiejąc słów ciągnących się za 
mną od dyrektorskiego gabinetu najpierw próbowałem traktować je (kolejno) jak 
blef, zapowiedź, że w trakcie wyjazdu nie mogę wykonać żadnego fałszywego 
ruchu, a potem kpinami odpędzałem je od siebie, próbując skupić się raczej na 
pochodzie zdjęć z podróży po opuszczonych indiańskich rezerwatach. Doskonale 
zdawałem sobie sprawę, że czegoś się ode mnie oczekuje. Tylko czego konkretnie?

Oczekiwania Instytutu stanowiły zagadkę, regulamin stypendium był więcej niż 
lakoniczny. Okazanie biletów z deklarowanymi datami wyjazdu, opis wyników 
naukowych. Stosunkowo łatwe. Gdy w niedowierzaniu otwierałem usta, aby 
dopytać dyrektora o szczegóły, ten odpowiadał:

− Nie musi pan dziękować. Życzę powodzenia. Na biurku leży pański list 
polecający.

I znowu zwracał się w stronę szyby, za którą prezentował się deszczowy, choć 
jeszcze nie-angielski krajobraz. To wszystko? Indiański tropiciel ze zdjęcia patrzył 
na mnie z upozowanym politowaniem. Czy to moja wina, że nie wiedziałem, co 
mam robić, skoro trafiłem jakby na wypaloną ziemię? Rozejrzałem się. Smoczy 
ludzie przemieścili się chyba już do następnych sal; w każdym razie nie byłem 
pewien, kiedy widziałem ich po raz ostatni. Stanowili dla mnie pewną atrakcję, ale 
nie było szans ich wytropić. Widzieli więcej, szybciej i lepiej, bo zbiorowo. Czy 
mógłbym konkurować z ich nowoczesnym sprzętem rejestrującym? Mając do 
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dyspozycji tylko jedną parę oczu? Do tego nie zdając sobie sprawy z tak wielu 
rzeczy?

Już w samolocie, zacząłem hodować w sobie nikłe, kiełkujące dopiero słowo 
sprzeciwu. W bagażu (zresztą niedużym) wiozłem sporo pytań i niepokojów. W 
efekcie nie przestudiowałem porządnie przewodnika; przejrzałem go jedynie, 
jeszcze na lotnisku, na chwilę przed wylotem. To chyba przez to wszystko mi się 
pomieszało. Boudika, Cromwell, monstrualne pożary. Kto by się tym przejmował? 
Już nie wiedziałem, co było przed, po, a co rozgrywało się właśnie teraz. Chyba 
tylko tyle, że mieliśmy lipiec, bieżącego roku.

Zresztą, czy można było się dziwić, że trudno tu cokolwiek ustalić, choćby 
wstępnie się zorientować? Opis pod jednym z pejzaży wyjaśniał, że w czasie 
drugiej wojny światowej obowiązywał zakaz ich sporządzania. Wyspa dla wroga 
miała być jedynie nieprzeniknionym konturem, aby uniknąć skutecznych 
bombardowań. Przepis ten oczywiście potem cofnięto, ale każdy wie, jak to jest z 
zakazami: niby odwołane a jednak obowiązują, choćby w mocno zdegenerowanej 
formie.

Byłem zmęczony, musiałem usiąść. Kto by wytrzymał tak szalone tempo? Zresztą 
nie dotyczyło ono tylko galerii. Już drugiego dnia, ciężkie brytyjskie monety 
rozpruły mi portfel. Wtedy machnąłem na to ręką, przeklinając funty, pensy, i 
kupione dla pewności szylingi oraz gwinee. Imperium najwyraźniej nie dawało za 
wygraną i domagało się nowych podbojów, choćby tylko ekonomicznych. 
Natomiast, gdy tylko wychodziłem za próg pensjonatu, w którym wynajmowałem 
pokój, na celownik brało mnie tutejsze słońce, sarkastycznie nie odpuszczające 
każdemu, kto znajdując się na otwartej przestrzeni, spodziewał się czegoś zupełnie 
innego. Z komunikatów meteo zapamiętałem tylko frazę: "lato stulecia". 
Dopytywałem o to Hindusa w recepcji, ale ten tylko ścierał dłonią pot z czoła i 
dalej w milczeniu liczył stosy banknotów. 

Z drugiej strony jednak, czy do galerii wybrałem się po to, żeby odpocząć? 
Nonsens. Podnoszę się i mijam to, co współczesna sztuka ma tutaj najlepszego. Na 
podłodze deski opatrzone wzorami zębatek, kół, zygzaków, zaś z sufitu zwisa 
wulkan, niby lewitujący kocioł zalewający lawą wioskę umieszczoną poniżej. Ludzi 
artysta chyba zdążył ewakuować. Choć nie wiadomo, nie mogę dostrzec figurek, 
ale kto wie? Może nie poczuwa się do solidarności z frajerami osiedlającymi się 
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pod wulkanem i oczekuje ich rychłego upłynnienia? Opis instalacji niczego nie 
przesądza. Obstawiam, że zabarykadowali się w domach i  czekają. Trudno, nie 
mam przecież całego dnia. Każdy wie, że katastrofy zbyt mocno angażują; zarówno 
ofiary, jak i obserwatorów. 

Następne sale, to gra świateł. Rozżarzone neony, turyści nie wiedzą, czy lampa 
błyskowa w ich aparacie, to też część dzieła. Mimo to robią zdjęcia, pewnie jestem 
przez przypadek uchwycony na jednym z nich, gdy znudzony trafiam do sali, o 
której wcześniej mi nie mówiono, nie polecano, o której naprawdę milczy katalog.

Pomieszczenie zwraca uwagę ciemniejszą tonacją, sugerującą nabożne skupienie, 
choć zwiedzających nie brakuje, tłoczą się przy ramach, ale jakoś inaczej, 
dostojniej. Ktoś zakrywa ręką usta w szczerym zachwycie i właśnie ten gest 
pomaga mi odnaleźć płótno, które usprawiedliwia tak szczególne warunki. Na 
pierwszy rzut oka trudno cokolwiek dostrzec. Wibruje tylko chmura złotego pyłu, 
coś się kłębi, jakby wybuch czegoś niezwykle interesującego – może ze względu na 
niego ludzie tak tu stoją? Do tego – w samym środku – wyraźne zaokrąglenia, a 
pod spodem nieco morskiej wody. Chyba zbyt niejasne połączenie, choć przykuwa 
uwagę.

Jednak jest coś jeszcze. W ogólnym rozedrganiu dostrzegam linię 
rozpoznawalnego kształtu; trzy żagle wyraźnie górujące nad wodą i wskazujące 
kierunek; po lewej stronie majaczy miasto. Czy to do niego zmierza jacht? Czy to 
jest port docelowy? Obraz malarza fałszywych przyjaciół  – groźny, niby mafijne 
ostrzeżenie, a jednak wspaniały. Tylko ten świetlisty wybuch...

Dyrektor znowu się przypomniał i błysnął do mnie okiem, jakby chciał dodać coś 
jeszcze. Uważnie mi się przyglądał.

– Pewnie spodziewa się Pan zobaczyć te wspaniałe rzeczy, o których wszyscy 
mówią: galerie, muzea, bulwary... W pewnym sensie tak, to jest warte uwagi, ale 
proszę nie dać się zwieść. Trudno uwierzyć, ale mają tam o wiele więcej. Cud, że 
zmieścili. Skąd wiem? Proszę się tak nie dziwić, też byłem. Wiem.

Wtedy nie mogłem na to nic odpowiedzieć. Natomiast teraz obraz bez reszty 
pochłonął moją uwagę. Próbując zrozumieć, co przedstawiają pojedyncze cząstki 
barw, świadomie nieukończone kontury, nie poczułem, że stojąc innym na drodze, 
blokuję przejście, co za moimi plecami kwituje się wiązką międzynarodowych 
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przekleństw. Ocknąłem się dopiero po chwili. Zniecierpliwiony niesprzyjającymi 
okolicznościami, przyspieszam kroku. Mijam rozbawionych Japończyków, 
Niemców skupionych nad eksponatem, który okazuje się dla nich zbyt trudny i 
Amerykanów mówiących „what's up” do obrazu Picassa. Po napisach orientuję się, 
że to już siódme piętro, podobno mają tu taras...

Popycham szklane drzwi i mówię do siebie: „Jak to? Do tej pory byłem ślepy?”. A 
może powiem, że nie zdawałem sobie sprawy? Zabrzmi to żałośnie, bo przede mną 
uformowała się panorama miasta i wszelkie wątpliwości momentalnie skarlały. 
Londyn był wszędzie. Nanizany na linię rzeki dorzucał od siebie niejednorodną 
bryłę budynków na przeciwległym brzegu. Powiązanie stanowił most 
przypominający rozedrganą pajęczą sieć, po której ludzie przemieszczali się jak 
nieświadome jeszcze niczego ofiary. Słońce z konsekwencją paliło w błękit, drzewa, 
zatłoczony bulwar. Buzował świat, trudno zaprzeczyć. W tym zaskoczeniu nie 
pomyślałem jeszcze o kapitulacji, powrocie. Karmiono mnie zachwytem, żeby uśpić 
moją czujność; bym przymknął oczy na wątpliwości.

Nic oczywistego, niby upał, ale jak może być groźny, skoro mamy sam środek 
sezonu a mimo to rzeka płynie bez przeszkód? Podobnie jak w przypadku 
bulwaru, na niej też było dość ciasno. Barki ustawiały się jedna za drugą, choć 
jakoś statycznie, nieprzekonująco, w każdym razie nie dawałem za nie głowy. 
Przyszło mi na myśl, że to tylko imitacja ruchu rzecznego, spreparowana po to, 
żeby turyści mieli okazję złapać dobre ujęcia: znajomy układ budynków, krajobraz 
na pocztówkę.

Nie chciałem tracić z oczu tego widoku. Więc musiałem zostać. Niebo przecinały 
samoloty śpieszące na któreś z lotnisk, a kopuła Św. Pawła harmonijnie wieńczyła 
kompozycję. Ostatecznie mogłem przecież sobie pozwolić na chwilę wytchnienia. 
Czy do tej pory nie traktowałem wszystkiego co tu widzę zbyt poważnie? Na siłę 
doszukując się jakiegoś drugiego dna? A miałem do czynienia tylko i wyłącznie z 
życiem w dobrze usytuowanym centrum świata.

Uczucie niepewności musiało wynikać po części z tego, że jeszcze nie potrafiłem 
wczuć się w tutejszy rytm mijania ludzi na chodnikach, psychologię tłumu w 
metrze, zwyczaj szybkiej, sprawnej obsługi mnie jako klienta w sklepie, barze, 
restauracji. Na dodatek rzadko miałem okazję z kimś porozmawiać. Moja 
komunikacja z otoczeniem sprowadzała się do wymieniania nazw towarów i usług, 
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które chcę wykupić, a także przypadkowej wymiany zdań w podziemnym 
wagoniku, czy wskazaniu drogi turyście. Pewnego dnia siedziałem w Hyde Parku, 
gdy jakiś mężczyzna w dość połamany sposób zadał mi błagalne pytanie:

− Gdzie tutaj jest miejsce, w którym mogę mówić co chcę?

Zabrzmiało to dwuznacznie, więc przez sekundę zastanawiałem się o co właściwie 
pyta. Poradziłem, żeby skierował się w stronę Marble Arch. Już zdążył skręcić w 
niewidoczną aleję, gdy wyobrażałem sobie jego reakcję po dotarciu na miejsce. Co 
zrobi, gdy nieznacznie zboczy z trasy i zamiast przyniesionej przez kogoś mównicy 
najpierw zobaczy wyrzeźbiony, koński pysk? Może pomyśli, że perfidnie go 
oszukałem, albo po prostu zda sobie sprawę, że takiego miejsca naprawdę nigdzie 
nie ma i co więcej, nie można go oczekiwać. Bo cóż znaczy trójkącik na mapie; 
informacja, że jest tu gdzieś miejsce, gdzie wolność wypowiedzi jest niczym 
nieskrępowana?

Mój losowy rozmówca powinien wtedy zrozumieć, że skoro nie da się mówić tego, 
co się chce, to pod żadnym pozorem nie powinno się tego robić; nawet jeśli świat, 
park, czy przypadkowy przechodzień gorąco zachęca cię, żebyś chociaż spróbował. 
Swoim pytaniem jednak mocno mnie zaniepokoił. Przypomniał o obawie, że po 
powrocie do kraju będę mówił inaczej niż przedtem, że zapomnę języka, że kraj, 
który noszę ciągle przy sobie znacznie się skurczy.

Z tą myślą patrzę na ludzi, którzy stojąc obok mnie na tarasie, mają przed sobą to 
samo co ja. Miasto, w którym lepiej siedzieć cicho, jeśli zaczynasz mieć wrażenie, 
że coś tu jest nie tak. Dlatego postanawiam, że nie będę się z niczym zdradzał; a 
przynajmniej do momentu, w którym nie będzie już można tego uniknąć. A potem 
zobaczymy.

Nie powiem, zmęczył mnie ten oślepiający blask, śmiech przechodniów, rosnąca 
wciąż temperatura i nagromadzenie komunikacyjne. Pognębiony opuściłem 
budynek i bezwiednie przeszedłem mostem w stronę kopuły. Zanurzyłem się w 
wolne przestrzenie między budynkami. Miasto, po krótkiej przerwie, znowu stało 
się czymś niejednorodnym, pociętym na drobne kawałki, nie dającym się ująć w 
całości. W wąskich uliczkach dostrzegłem pierwsze iskry i szpalery małych 
płomieni. Chciałem kogoś zaalarmować; dać znak, że znowu się zaczyna, ale 
dopiero teraz dotarło do mnie, że dyrektor musiał się pomylić. Z pewnością byłem 
sam. I ani śladu Chińczyków.  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Nie jesteśmy sami we wszechświecie. O 
książce „Marsjanin” Andy’ego Weira 

B A R T E K  M A K O W S K I  

„Marsjanin” Ridleya Scotta stoi w blokach startowych wyścigu po Oscary. 
Film z Mattem Damonem w roli głównej ma szansę zgarnąć 7 statuetek. 
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Warto przy tej okazji sięgnąć do literackiego pierwowzoru. Tym bardziej, że 
ten, poza tym, że jest świetną rozrywką i najczystszą fantastyką naukową 
przez duże „N”, może sporo powiedzieć o człowieku XXI wieku.
 
Astronauta i członek zespołu badawczego misji załogowej na Marsa Mark Watney 
znalazł się w paskudnej sytuacji. Jego misja zostaje przerwana przez potężną 
burzę. W trakcie ewakuacji w bohatera uderza pędzona wiatrem antena 
komunikacyjna. Pozostali członkowie ekspedycji przekonani o śmierci kolegi 
wydostają się na orbitę. Mark jednak przeżywa, ale nie ma się z czego cieszyć. Jest 
sam. Na obcej planecie. Z ograniczonymi zapasami tlenu, wody i prowiantu. Jego 
załoga nie wie, że przeżył, a on nie ma jak skontaktować się z Ziemią. Astronauta 
musi szybko wziąć się do pracy, bo inaczej ma szansę stać się pierwszym 
człowiekiem, który zginął na Marsie.

Robinson XXI wieku

„Marsjanin” korzysta ze sprawdzonego przez Daniela Defoe schematu. Po motyw 
Robinsona Crusoe na Marsie autorzy sięgali już pół wieku temu. Popularność 
opowieści o Czerwonej Planecie była wówczas napędzana przez dwa zupełnie 
przeciwstawne żywioły: euforię spowodowaną początkami podboju kosmosu i 
zimnowojenną histerię inwazji, w której zielone ludziki były odpowiednikiem 
czerwonych sołdatów. Nic dziwnego, że pośród dziesiątek powieści fantastyczno-
naukowych powstałych w latach 50. I 60. XX w. znalazły się również takie, 
których tematem była walka o przetrwanie samotnego kosmicznego rozbitka. O ile 
jednak w dziełach takich, jak „No Man Friday” Rexa Gordona, bohater napotykał 
na marsjańskich odpowiedników Piętaszka, o tyle Mark – z wiadomych względów 
– jest na czerwonym globie sam. 

Gdzie upatrywać przyczyn renesansu kosmicznej robinsonady? Bo sukcesy 
„Grawitacji” i „Marsjanina” zdają się o nim świadczyć. Znów powody zdają się 
znajdować na przeciwległych biegunach: z jednej strony technologia w końcu 
pozwala na realistyczne przedstawienie kosmosu, który w dobie niszczejącego 
środowiska jest coraz częściej postrzegany jako alternatywa ludzkości (patrz: 
„Interstellar” Nolana), z drugiej - brak zaufania do technologii, która zrosła się z 
życiem człowieka, a jednocześnie jest już na tyle skomplikowana, że niewielu tak 
naprawdę pojmuje jej działanie.
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Dotychczas powracającym w opowieściach o rozbitkach motywem był lęk przed 
bezradnością człowieka wobec odcięcia od zdobyczy cywilizacji. Robinsonady XXI 
wieku przedstawiają zgoła odmienny problem: uzależnienia człowieka od wadliwej 
technologii. Mark otoczony jest przez wynalazki, które pozwalają przeżyć, ale nie 
są wolne od usterek (zgodnie ze złotą regułą fabuły, coś w końcu „musi pójść nie 
tak”). W dobie komputerów, których zasad działania nie potrafimy już ogarnąć 
umysłem, perspektywa tego, że technika zawiedzie w ekstremalnie niebezpiecznej 
sytuacji wydaje się bardzo nieprzyjemna. Nie bez przyczyny najprostsze 
technologie okazują się w „Marsjaninie” najbardziej niezawodne („Oczywiście 
taśma klejąca działa w warunkach bliskich próżni. Taśma klejąca działa wszędzie. 
Taśma klejąca to prawdziwa magia i powinniśmy ją bardzo cenić” stwierdza 
Mark). 

Bardziej „naukowa” niż „fantastyczna”

W porównaniu do filmu Scotta, w jego literackim pierwowzorze o wiele większa 
uwaga przywiązana jest do metod przetrwania na Marsie. Ekranizacja skupia się 
na tym, jak sprowadzić Marka na Ziemię, w książce akcent przesunięty jest na 
rozwiązania, które pomagają Watney’owi przeżyć. Sprzyja temu narracja 
pierwszoosobowa zastosowana w książce - duża jej część jest stylizowana na 
transkrypcję dziennika prowadzonego przez marsjańskiego Robinsona. 

Weir - prywatnie programista i amator wszystkiego, co związane z eksploracją 
kosmosu - przemyca dzięki temu do „Marsjanina” setki procedur, opisów sprzętów 
i przedmiotów oraz obliczeń, które o dziwo nie nudzą czytelnika. To czyni jego 
dzieło bardziej „naukowym”, niż „fantastycznym”. Książka nie jest wolna od 
nieścisłości.  Mądrzejsi ode mnie wyliczają błędy i uproszczenia w obliczeniach. 
Sam dodaje do nich brak wzmianki o tym, że wyniesione przez Marka na otwartą 
przestrzeń ziemniaki musiały mieć paskudny smak - skrobia rozkłada się na cukry 
proste w temperaturze bodaj poniżej -2 stopni Celsjusza, więc kartofle 
przetrzymywane w marsjańskim chłodzie musiały być obrzydliwie słodkie. 

Siła jednostki tkwi w grupie

Mimo to, nie sposób nie przyznać Weirowi dbałości o detale i scjentyzmu, dzięki 
którym jego praca przypomina skupione na aspekcie naukowym opowiadania 
Lema i Asimova (którego autor stawia sobie, obok Arthura C. Clarke’a, za wzór). 
Co jest chyba najlepszą z możliwych recenzji. Nie jest przy tym pozbawiony 
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humoru. Wręcz przeciwnie, tego jest w książce pod dostatkiem. Pogoda ducha i 
dystans do siebie i sytuacji, w jakiej się znalazł, ratuje Marka nie rzadziej, niż 
kosmiczny kombinezon. Na początku lektury jego amerykański optymizm i 
praktyczność może razić przyzwyczajonego do narzekania polskiego odbiorcę. 

„Marsjaninowi” brakuje typowej dla dobrej fantastyki dwuznaczności i 
paraboliczności, a autor nie ma językowego polotu klasyków gatunku: buduje 
proste zdania i sztampowe dialogi. Po macoszemu traktuje postacie drugoplanowe. 
Dzieło jest na wskroś behawiorystyczne i na próżno szukać w nim głębszej analizy 
psychiki Marka i innych bohaterów. Zarówno o pracownikach NASA, jak i 
pozostałych członkach załogi nie wiemy wiele więcej ponad to, że za wszelką cenę 
starają się wyciągnąć Watney’a z bagna, w które wdepnął i poświęcają się temu 
zadaniu całkowicie. 

W ostatecznym rozrachunku można bowiem tę zdecydowanie rozrywkową pozycję 
interpretować jako pean na cześć nie tylko ludzkiej woli przetrwania, ale także 
społecznej natury homo sapiens. Bo nawet niegościnny świat i zdradliwa 
technologia będą miały problem z zabiciem człowieka, póki ten wie, że nie jest sam 
we wszechświecie. 

Marsjanin 

Autor: Andy Weir

Wyd. Akurat, Warszawa 2015 

Strony 382  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Mniejszości są w większości (Książek) 

P I O T R  B O L C  

Skoro tak dobrze zaczynało nam iść, podążajmy dalej tropem literackich 
przedstawień nowoczesności. Zapytajmy się więc: jakie motywy pojawiają się 
w nowych książkach najczęściej? Co na tyle przyciąga uwagę autorów, że 
muszą taki a nie inny wątek koniecznie umieścić w swoich książkach, 
będących przecież dowolnym dziełem ich wyobraźni? Czy są jakieś motywy 
wspólne, na które uważny czytelnik napotyka co rusz, otwierając kolejne 
książki?
Otóż takie motywy są. Dowody poniżej.

Zacznijmy od książki „Kruchy lód” autorstwa Anny Jansson . Jest to współczesny 1

kryminał, którego główną osią fabularną jest zagadka śmierci Cecilii, córki pastora. 
Wokół tej osi krążą różne popularne motywy: zemsta upokorzonego chłopaka, 
mania seksualna szkolnego woźnego, czy zapędy pedofilskie nauczyciela wuefu. 
Nas jednak w tej chwili interesuje zupełnie inny wątek: wątek uchodźcy z Egiptu.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli Autorka książki umieszcza taki wątek w 
powieści, to nie robi tego bez powodu, zwłaszcza w gatunku o tak precyzyjnej 
konstrukcji, jak kryminał. Dlaczego zatem wątek uchodźcy z Egiptu pojawia się w 
tej książce? Odpowiedzmy pytaniem na pytanie: a dlaczego pojawia się tam wątek 
zboczonego woźnego wąchającego dziewczęce majtki? A wątek pedofilski? 
Widocznie w społecznym obiegu w Szwecji o takich rzeczach się dyskutuje. 
Czytelnik kryminałów czytając o tym, uzna książkę za wiarygodną, a o to przecież 
chodzi w tym gatunku. Zatem temat uchodźców musi być w Szwecji czymś 
bliskim, powszechnym. Nie słyszałem na przykład o polskim kryminale, w którym 
wątki uchodźców by występowały. W Szwedzkich jest inaczej.

 Anna Jansson, Kruchy lód, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2014, 1

tłumaczenie Magdalena Wiśniewska.
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Wiadomo już zatem, o jaką mniejszość chodzi. Skupmy się więc na tym, w jakim 
kontekście pojawiają się takie wątki w literaturze popularnej, jak przedstawiciele 
mniejszości z krajów islamskich są ukazywani i co z tego wszystkiego wynika?

Na pierwszy ogień niech idzie „Kruchy lód”.

Historia Malakiego al Hakima jest smutna. Pochodzi z Egiptu, jest Koptem. 
Fundamentalistyczni sąsiedzi spalili jego dom, zamordowali ojca i brata. 
Zdecydował się więc na wyjazd, zostawiając na miejscu matkę i cztery siostry 
(rzecz bardzo charakterystyczna). W Szwecji nie spotkał się z ciepłym przyjęciem 
– urząd imigracyjny odrzucił jego prośbę o azyl. Niepowodzenie spotkało go 
również w komisji do spraw obcokrajowców. Obawiając się deportacji, uciekł 
przed policją. Wtedy z pomocą przyszedł mu pastor Johannes Stahl, ojciec 
zamordowanej później Cecilii. Pastor przeznaczył mu swoją piwnicę na kryjówkę. 
Egipcjanin „(…) siedział przy zgaszonym świetle w kotłowni, zwinięty w kłębek za 
skrzynią na drewno. Tam, w ciemnym jak sadza mroku, zdecydował się spożywać 
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posiłki.” . Wszystko, czego Egipcjanin potrzebował, to „(…) odpoczynek i spokój, 2

mały kąt, gdzie nikt go nie dosięgnie. Bezpieczeństwo. Cisza. Nic więcej.” .3

Od razu przywodzi to na myśl ukrywanie się przed gestapo albo przed bezpieką. 
Tylko że tamte zagrożenia były inne. A tutaj? Co grozi Egipcjaninowi? Deportacja 
do matki i czterech sióstr, które porzucił?

W przekonaniu pastora coś jednak groziło, skoro zdecydował się go ukrywać. Z 
jednej strony przebija tutaj niezwykłą chęć pomocy – dobrzy i bezpieczni Szwedzi 
chcą pomóc przedstawicielowi dzikiego kraju, w którym giną ludzie, ale z drugiej 
niezwykła naiwność i prostoduszność. Przebija się to w momencie, gdy okazuje się, 
że uchodźca i córka pastora, Cecilia, nawiązują romans. Widać to także w 
momencie, w którym Egipcjanin ucieka z domu Stahlów. Ucieczka ta następuje w 
dniu urodzin pastora. Otóż jego żona nagle przypomina sobie o Egipcjaninie i 
schodzi do piwnicy, by przynieść mu kawałek tortu. Egipcjanin śpi, gdy ona 
wchodzi. Chcąc zrobić mu niespodziankę, podchodzi do niego na palcach, po czym 
nagle zaczyna śpiewać urodzinową piosenkę. Reakcja Egipcjanina jest nerwowa – 
zrywa się z posłania, rzuca na nią i zaczyna dusić. Gdy zdaje sobie sprawę z tego, 
co się dzieje, puszcza ją i ucieka. To pokazuje, że często najlepsze intencje potrafią 
mieć odwrotny skutek (chociaż Malaki potem naprawia swój błąd, odwdzięczając 
się pastorowi – happy end musi być zawsze, nawet w kryminałach).

Więc może jednak szwedzkie służby imigracyjne są jak gestapo, skoro stworzona 
przez szwedzką pisarkę postać żyje aż w takim zagrożeniu, że rzuca się na 
każdego, kto niepostrzeżenie wejdzie do jej kryjówki? Książka nie jest napisana 
przez autora o doświadczeniu uchodźczym, a przez autorkę szwedzką. Widocznie 
Szwedzi tak to sobie wyobrażają (bądź jest to tylko literackie przerysowanie). 
Ukrywanie uchodźcy wbrew swoim władzom jest też wyraźnym buntem 
przeciwko organizacjom zajmującym się imigrantami.

Pokazuje to jeszcze jedną rzecz. Społeczeństwo szwedzkie, bogate, zasobne, 
zagłaskane dobrobytem i poczuciem bezpieczeństwa, nie jest w stanie wczuć się w 
sytuację ludzi dotkniętym konfliktami. Dla szwedzkiej autorki jest to oczywiste, że 
pamiętający konflikt Egipcjanin przez cały czas zmaga się z traumą, która jak w 

 tamże, s. 59.2

 tamże.3
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wymienionym wyżej przykładzie każe mu rzucać się do gardła każdemu, kto się do 
niego zbliży. W tej samej książce jest inny fragment, w którym Malaki pada na 
ziemię, nakrywając głowę rękami, gdy córka Stahlów odpala petardę. To 
oczywiście przesadzone reakcje, ale nie dla ludzi, którzy od lat nie mieli do 
czynienia z żadnym konfliktem. Dla laika tak to właśnie musi wyglądać – świadek 
wojny (dorosły mężczyzna) pada na ziemię, ilekroć słyszy wystrzał.

Tak więc z tej książki przebija obraz żyjącego w zagrożeniu przedstawiciela kraju 
arabskiego, który widział okropności, których przeciętny Szwed nawet nie możne 
sobie wyobrazić, i któremu trzeba pomagać wbrew władzom.

Niestety, nie wszyscy w Szwecji zdają się tak uważać. Po morderstwie Cecili 
podejrzenie pada bowiem na uchodźców, w efekcie czego ich obóz zostaje 
podpalony. Czegoś się więc Szwedzi obawiają. „(…) Najpierw uczestniczyli w 
wojnie, teraz, gdy tu przyjeżdżają, rozwiązują konflikty z użyciem przemocy ” – 4

tłumaczy sprawca podpalenia. Zderzają się tutaj więc dwie wizje uchodźców – 
jednocześnie są to osoby padające na ziemię na odgłos wstrzału, a z drugiej ludzie 
stosujący przemoc, nawykli do brutalności, a więc tacy, którzy nie będą „tu” 
pasować („tu”, czyli w miejscu, gdzie widoczne żadnej przemocy się nie stosuje).

Kolejną pozycją, w której motyw mniejszości odgrywa pewną rolę, jest „Grób w 
górach” duetu Michael Hjorth i Hans Rosenfeldt . Jednym z wątków tego 5

pokaźnych rozmiarów kryminału jest wątek rodziny z Afganistanu, która z 
niewyjaśnionych przyczyn traci głowę rodziny. Małżonka, Shibeka Khan, robi 
wszystko, żeby dowiedzieć się, co stało się z zaginionym Hamidem.

Jak więc przedstawiona jest rodzina uchodźców w tej powieści? Od razu czuje się, 
że w zamyśle Autorów tak właśnie powinna wyglądać wzorcowa rodzina 
emigrantów z krajów arabskich. Shibeka nie jest podobna do większości 
muzułmańskich kobiet – jest aktywna, ma rozległe kontakty towarzyskie, pracuje 
w szpitalu, szkoli się w tej dziedzinie i uczy się szwedzkiego . Dzieciom podaje i 6

 tamże, s. 322.4

 M. Hjorth, H. Rosenfeldt, Grób w górach, Wydawnictwo Czarna Owca, 5

Warszawa 2013, tłumaczenie Alicja Rosenau.

 tamże, s. 19.6
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potrawy tradycyjne, i szwedzkie . W domu rozmawia z dziećmi po szwedzku. 7

Stara się im przybliżyć to, co dobre i wartościowe w obu kulturach. Robi to, bo nie 
chce, żeby zderzenie ich starej kultury i kultury szwedzkiej doprowadziło do 
konfliktu . Jednym słowem – multi-kulti w czystej postaci.8

Gdyby tak ten wątek pozostał, brzmiałoby to bardzo naiwnie. Jednak okazuje się, 
że Autorzy są bardziej wyrafinowani w swoim opisie życia afgańskiej mniejszości w 
Szwecji. Shibeka nie potrafi do końca wyzbyć się ograniczeń wynikających z jej 
kultury, i to pomimo faktu, że po zaginięciu męża to ona jest głową rodziny, więc 
teoretycznie nie jest podległa mężowi. Ujawnia się to w sytuacji, gdy chcąc 
dowiedzieć się czegoś o losie męża Hamida, kontaktuje się z działem śledczym 
szwedzkiej telewizji. Autorzy sporo miejsca poświęcają ukazaniu tego, jak Shibeka 
męczy się, zastanawiając się, czy wolno jej zadzwonić do obcego mężczyzny 
(prezentera telewizyjnego), a potem, czy wolno jej spotkać się z nim w kawiarni, 

 tamże, s. 54.7

 tamże, s. 55.8
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by omówić całą sprawę. Myśli intensywnie o tym, jak zareagowałby na to mąż 
(którego już nie ma), jak zareagowaliby znajomi, jak zareagowałyby dzieci (kilku-
kilkunastoletnie). Zastanawia się także, czy może te dzieci, jako mężczyźni, 
powinni w jej imieniu rozmawiać z  telewizją. Mimo wszystko Shibeka przełamuje 
kulturową barierę i decyduje się sama nawiązać kontakt z telewizją. Znajomym i 
dzieciom nie mówi zaś nic.

Drugi symptom porażki multi-kulti stanowią jej dzieci, zwłaszcza nieco starszy 
Mehran. Chłopiec dowiaduje się o decyzji matki odnośnie kontaktu z 
dziennikarzami i wpada w gniew. Jest przekonany, że matka nie powinna się 
spotykać ze Szwedem, a już tym bardziej nie powinna podejmować sama żadnych 
decyzji. Okazuje się, że zdaniem Mehrana fakt, że matka uczy się szwedzkiego i 
adoptuje się do szwedzkiej kultury zmienia ją w zachodnią kobietę. Mehran jest 
pod wrażeniem swoich muzułmańskich sąsiadów, którzy zabierają go do meczetu i 
uczą praktyk religijnych. Okazuje się, że chłopiec woli, gdy matka mówi do niego 
w paszto, a nie po szwedzku. Daje również o sobie znać lęk przed deportacją – coś, 
co łączy tę książkę z „Kruchym lodem”. Okazuje się zatem, że Szwecja wcale nie 
jest takim rajem dla uchodźców, skoro zagrożenie deportacją tylekroć się przewija .9

Na koniec gniewnej rozmowy pomiędzy Shibeką a Mehranem pada stwierdzenie z 
ust chłopca, że nie są Szwedami . To symptomatyczne, że te słowa padają z jego 10

ust (czyli z ust następnego pokolenia), a nie z ust matki. To ona przecież spędziła w 
rodzinnym kraju więcej czasu i powinna być z nim bardziej związana. Tymczasem 
to ona stara się uczyć szwedzkiego, ona szkoli się na pielęgniarkę, ona wprowadza 
do ich rodziny elementy szwedzkiej kultury. Wszystko to jest nieskuteczne. Jej 
wysiłki Mehran kwituje stwierdzeniem, że nie są Szwedami.

To stwierdzenie można rozumieć na kilka sposobów. Z jednej strony pewne 
obciążenia kulturowe są silniejsze od człowieka i wszelkie próby mieszania kultur 
bądź ich modyfikowania kończą się niepowodzeniem (w Mehranie jednak 
zwycięża muzułmanin). Z drugiej zaś strony może być to przyznanie, że fakt 
mieszkania w Szwecji, chodzenia do szwedzkiej szkoły i umiejętności posługiwania 
się tym językiem czasami nie wystarczają, by się nazwać Szwedem (nawet w 

 tamże, s. 213-215.9

 tamże, s. 216.10
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drugim pokoleniu). Prawdopodobnie zawsze będzie się auslanderem (jak pięknie 
określają Niemcy człowieka, który od trzech pokoleń siedzi w Niemczech).

Ostatnia książka będzie się trochę różniła od poprzednich, ale tylko z pozoru. 
Mowa o książce „Niebezpieczny dar” Marcusa Sakey’a . Jest to alternatywna 11

wizja świata, w którym mniejszość ludzi zaczyna rodzić się z nadnaturalnymi 
cechami. Okazuje się, że nadprzeciętne zdolności stają się „niebezpiecznym 
darem”, którego posiadacze są wyłapywani, odbierani rodzinom, pozbawiani 
nazwisk i szkoleni w zamkniętych ośrodkach. Doprowadza to oczywiście do 
konfliktu pomiędzy „Obdarzonymi” a większością społeczeństwa, czego skutkiem 
jest seria zamachów terrorystycznych i powołanie rządowej agencji mogącej 
likwidować uznanych za niebezpiecznych „Obdarzonych” bez żadnej oficjalnej 
zgody.

 M. Sakey, Niebezpieczny dar, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015, 11

tłumaczenie A. Krochmal i R. Kędzierski.
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To oczywiście fantastyczna fabuła, ale czy nie możemy łatwo dostrzec czerpania 
wątków z naszej rzeczywistości? Czy nie mamy teraz do czynienia z mniejszością, 
którą uznajemy za zagrożenie? Czy nie jesteśmy skłonni rezygnować z naszej 
prywatności i przyznawać agencjom rządowym nadmiernych uprawnień za 
poczucie bezpieczeństwa?

Pojawienie się tej książki jest wyrazem poczucia zagrożenia mniejszością, która się 
nagle pojawiła, nad którą nie można (ale się chce) zapanować i którą wiele od nas 
różni. To poczucie zagrożenia prowadzi do nieadekwatnych kroków – 
rozbestwiania służb, które dla naszego dobra chcą nas podglądać i podsłuchiwać 
na każdym kroku. Widać też jeszcze inną obsesję naszego świata. Autor chce nas 
przestrzec przed tym, aby nikogo nie stygmatyzować, aby pilnować, by nikt nie 
poczuł się inny, prześladowany. Tak jest w książce – „Obdarzeni” ewidencjonowani 
i pozamykani w specjalnych szkołach czują się obcy. Wielu z nich kupuje na 
czarnym rynku dokumenty mające ukryć ich prawdziwą tożsamość. Wytykanie 
inności doprowadza w końcu do zamachów terrorystycznych. Problem w tym, że 
(jak zostało powyżej udowodnione) sprawienie, by „obcy” przestali być „obcy” jest 
bardzo trudne.

Mamy problem z mniejszościami. Jest to problem, nad którym teraz intensywnie 
pracujemy. Trzy zaprezentowane przeze mnie kryminalno-sensacyjne „czytadła” są 
tego dowodem. 

�27



LUX 4

Miasto, masa, mural 

J O A N N A  WA L

Dobry street art wynika z doświadczenia ulicy. O „Żeby było ładnie” 
Sebastiana Frąckiewicza.

„Artyści na ulicę” - tak w 1921 roku Bruno Jasieński wzywał do natychmiastowej 
futuryzacji życia. I stało się. Po niespełna wieku artyści w kapturach wychodzą na 
miasto i  z puszką farby przelewają na ścianę co im w duszy gra. Sztuka ulicy broni 
się sama i wcale na Banksy'm się nie kończy. Jest bezkompromisowa, otwarta i 
krytyczna - bez pytania wdziera się w przestrzeń miejską, zabiegając o uwagę 
zwykłego przechodnia. Kondycja polskiego street artu nigdy nie była lepsza. A 
skoro osiągamy w tej dziedzinie szczyty, to na co niebawem przyjdzie kolej?

Sztuką ulicy nazywano kiedyś żonglerów lub artystów chodzących na szczudłach. 
Gdy w Polsce wybuchł boom na graffiti, z ambon krzyczano, że ta antysztuka jest 
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najczystszym przejawem wandalizmu i braku poszanowania własności materialnej 
zwłaszcza przez młode pokolenie. Gdy graffiti ewoluowało do sztuki ulicy, 
obwieszczono narodziny nowego języka. Zaczęto tworzyć festiwale poświęcone 
twórczości młodych studentów ASP, którzy na Katowice Street Art Festiwal 
przelewali kreatywne wizje z blejtram na ścianę. I wówczas myślano, że na 
Banksy'm street art się skończył. Aż do teraz. O boomie i kryzysie polskiego street 
artu w rozmowach z Sebastianem Frąckiewiczem słychać głosy: Ixi Color, 
Patyczaka, Mariusza Libela, Sepe, Magdaleny Drobczyk, Michała Kubieniec, 
Teresy Latuszewskiej-Syrda, Sainera, Pikaso, Zbioka, Oteckiego i M-city. 

„Street art leży na przecięciu trzech pól, trzech sił, trzech tradycji. Pierwsze pole to 
post-grafffiti (…). Można powiedzieć, że postgraffti to jest taki korzeń street artu, 
kod genetyczny. Drugie pole, czy siła, to jest kultura DIY (do it yourself), czyli 
założenie, że jesteśmy niezależni, tworzymy przy pomocy tanich, łatwo dostępnych 
środków – szablon, plakat, vlepka, klej z mąki. Ale także DIY na poziomie 
organizacji kultury, w kontrze do mainstreamu: własne media, własna przestrzeń 
do dyskusji, no i oczywiście własna przestrzeń wystawiennicza.” Bo wbrew 
pozorom sztukę ulicy podziwia się także w galeriach sztuki. 

Boom streetartowy był środowiskową odpowiedzią na boom reklam. Im częściej na 
ulicach outdoory wyrastały jak grzyby po deszczu, tym bardziej wzrastała 
niezgoda na zastaną rzeczywistość. Twórcy murali chcieli „odczarować język”, 
zabawić się treścią i formą i dzięki przewrotnej dwuznaczności zmusić 
przechodniów do samodzielnego myślenia. Tak było jeszcze parę lat temu. Jak jest 
dziś? O co teraz walczy się pędzlem?  Przeciw czemu się buntować? Doszliśmy do 
momentu, w którym sztuka ulicy bazuje częściej na czystym wrażeniu 
estetycznym, niż na walce w słusznej sprawie. Nawet nurt antykonsumpcjonizmu 
Banksy'ego czy Twożywo przestał zachwycać tak, jak na początku, gdy usłyszał o 
nich cały świat.  

To dzięki takim guru w tej dziedzinie oczy świata zwróciły się na mury kamienic. 
Banksy nadał street artowi rozpędu. Zaczął wyprowadzać sztukę z cienia ulicy, 
choć sam artysta nigdy z ukrycia nie wyszedł. Mimo, że świat pokochał jego prace, 
nie można pominąć krytycznych opinii, oskarżających go o banalizację i spłycanie 
tematu swojej sztuki. 

A jak jest ze sztuką murali i panującej od kilku lat mody na muralozę? Nie 
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wszystko co pojawia się w przestrzeni miejskiej jest street artem. A już na pewno 
mural nie równa się street art. Najlepiej wiedzą o tym m.in. mieszkańcy Łodzi, 
która słynie z wieloformatowego malarstwa Fundacji Urban Forms. Ale czy moda 
na murale spowodowana jest jedynie ozdabianiem nieefektywnych przestrzeni 
miasta, by zabić w nich szarość i nudę, czy to sposób nowej, twórczej narracji 
młodych kreatywnych? Murale są hipsterskie i dobrze pasują do schematu 
młodych, gniewnych z wielkich miast, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Katowic. „Ze 
sztuką jest tak, że każdy człowiek przegląda się w danym dziele. Nie widzisz 
dzieła, tylko to, co wcześniej dowiedziałeś się i zobaczyłeś. Ta wiedza uruchamia 
wewnątrz pewne skojarzenia i tworzy nowy schemat, który może cię poruszyć albo 
nie.” 

Trzeba pamiętać, że spora część streetartowych prac powstaje nielegalnie, w nocy, 
gdy nikt nie widzi. Są jednak oryginalne metody pracy, takie jak u Magdaleny 
Drobczyk: „Jeśli się spinasz, że przyjdzie policja, to istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ta policja faktycznie się pojawi. Kiedyś wraz z Miszmasz 
i Raspajzanem malowaliśmy sobie taki tryptyk na jednym z głównych skrzyżowań 
w Katowicach. Postanowiliśmy zainscenizować to wszystko tak, żeby wyglądało na 
legalną realizację: wyciągnęliśmy kanapki, na chodniku postawiliśmy sobie termosy 
i do dzieła. Policja oczywiście przejeżdżała, zwolniła, ale się nie zatrzymała.”

Polski street art to niesamowicie szczera gałąź sztuki, która jest wolna, żywa i 
elastyczna. Doskonale odpowiada na potrzeby i panujące nastroje społeczne. Jej 
krytycyzm nie pozwala zatracać się bezwiednie w ulicznym chaosie. To intryguje, 
pobudza emocje i zmusza do myślenia. Uczy walki o słuszną sprawę. I co ciekawe, 
porywa coraz większe rzesze młodych i odważnych, których nie odstrasza nawet 
policyjna groźba odpowiedzialności karnej. Akt odwagi na rzecz wyższej idei 
zasługuje na podwójne uznanie. 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Koreański film (3) – zbrodnia, 
bezkarność, zbrodnia 

K R Z Y S Z T O F  K A R N K O W S K I

�

Planowałem ten tekst napisać jeszcze w grudniu. Nikt mnie jednak nie 
popędzał, a innych spraw i zadań spadło na mnie sporo, więc do tematu 
historycznych rozliczeń wracam w styczniu. To chyba nie jest najgorszy 
miesiąc, by się tym zająć. Owszem, grudzień wydaje się być najbardziej 
oczywisty – grudzień to głośne strzały, czerwona krew, świeży ból i rany. Ale 
styczeń też ma swoją dramatyczną, zapomnianą wymowę. Mogę sobie ją 
wyobrazić – rodziny na Wybrzeżu pochowały już swoich bliskich, lub wręcz 
przeciwnie – dociera do nich, że nie odnajdą ich ciał, a już na pewno 
sprawiedliwości…

Z tym właśnie obrazem kojarzy mi się koreański dramat sensacyjny „26 lat 
później”. Obejrzany w lato i trochę w ciemno. Właściwie – atrakcyjny thriller 
z dużym potencjałem komercyjnym, wpisujący się w nurt azjatyckiego kina 
zemsty. Grupa ludzi chce pomścić nieukaraną zbrodnię z przeszłości, której 
ofiarą padli ich najbliżsi.

„26 lat” to film fabularny, jednak retrospekcja, cofająca nas do 
dramatycznych wydarzeń, to bardzo dopracowana, robiąca wielkie wrażenie 
animacja. Trafiamy w sam środek piekła brutalnie pacyfikowanych 
zamieszek. Ktoś traci siostrę, ktoś ojca, czyjąś matkę przypadkowa kula 
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dopada w mieszkaniu, gdy wybiera imię dla przyszłego dziecka. Mamy też w 
tym piekle „jedynego sprawiedliwego”, żołnierza, dostrzegającego nagle 
bezsens i okrucieństwo rozgrywającej się wokół niego rzezi. To właśnie on po 
latach zbierze ekipę, w której znajdą się między innymi policjant, lekko 
karykaturalny gangster czy utalentowana i nagradzana łuczniczka. Każde z 
nich będzie miało do odegrania rolę w bardzo misternym planie, którego 
celem jest były tyran. Po latach – jesteśmy w domu – majętny, szanowany i 
wciąż pociągający za wiele sznurków emerytowany polityk. Były prezydent, 
któremu masakra posłużyła jako środek do zdobycia władzy. Zbrodniarz, 
mający na swoje zawołanie policję i media. Jego przeciwnicy to szaleńcy i 
bandyci. Geun-hyeon Jo zrobił film, który z jednej strony z szacunkiem 
oddaje dramat bohaterów i pokolenia ich rodziców, a z drugiej spełnia 
wszystkie warunki, by być trzymającym w napięciu, atrakcyjnym kinem 
akcji.

Masakra w Kwangju – krwawe stłumienie kilkudniowych protestów 
przeciwko puczowi wojskowemu w grudniu 1979. Zamieszki w Kwangju 
wybuchły pół roku później, 17 maja 1980. Oficjalne dane, zebrane w 
śledztwie przeprowadzonym wiele lat później mówią o prawie 300 zabitych. 
Opozycja i część badaczy szacuje, że mogło być ich ponad dwa tysiące. W 
napisach do filmu mowa już o 4122 potwierdzonych ofiarach. Rana 
krwawiąca do dziś. Tam rzekomi komuniści, tu element antysocjalistyczny, i 
tylko uroki życia w państwie autorytarnym (i postautorytarnym!) wszędzie 
jakoś nieprzyjemnie podobne.

26 lat (26-nyeon), Korea Południowa, 2012, reż. Geun-hyeon Jo 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