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Poezja jest zła, lepsze są niezłe kobiety,
a nawet frytki. Wiersze zabijają w tobie
męskość. Kobiety, które piszą, są na ogół
brzydkie. Brzydkie kobiety są jak brzydkie słowa,

Odkryłem ostatnio, że poezja jest. Dla ciot
i prababek nie liczą się męskie zagrywki.
Prawdziwi mężczyźni są nie. Cierpliwi, którzy
drążą papier, nigdy nie będą zabawieni.

z tą różnicą, że słów czasami brakuje.
Mężczyznom nigdy nie brakuje. Brzydkie kobiety są
niejadalne. Nie ma brzydkich kobiet,
są tylko mężczyźni i poeci. Poezja jest

Kobiety, które widzisz, są tak gorące, że aż
parzą. Słuch ci wycieka uszami, słowa więzną
na papierze, a twoja mowa jest. Związana
kobieta to zawsze piękny widok, związana

zła, lepsze są niezłe kobiety, lepszy wróbel
w garści. Poeci często używają garści,
mężczyźni używają. Kobiet, udawanych
przez kobiety, jest wbrew. Pozorom nie ma końca.

tym czymś. Czego nie ma w poezji? Prawdziwych
mężczyzn jest coraz mniej i mniej i nie ma
co ukrywać się za językiem. I tak nie

Nikogo to zresztą nie dziwi, że poezja
jest. Zła czy dobra, kobieta to zawsze coś,
czego nie ma w poezji. Prawdziwi mężczyźni
mają to coś. Prawdziwi poeci mają to gdzieś.

zrozumiesz kobiety, choćbyś do niej mówił. Nie
będę waszym kolegą, odkryłem ostatnio,
że poezja jest, ale jej nie ma. Kobiety.
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Nikołaj Bierdiajew

Wojna i kryzys
świadomości
inteligencji
Szerokim kręgom inteligencji wojna niesie świadomość
wartości swojego narodu, czego była ona prawie całkowicie
pozbawiona. Rosyjska inteligencja nie została jeszcze
wezwana do władzy w historii i dlatego przywykła do
nieodpowiedzialnego bojkotowania wszystkiego, co historyczne

Wśród zdecydowanej większości rosyjskiej inteligencji wojna powinna wywołać głęboki kryzys świadomości, rozszerzenie horyzontu, zmianę podstawowych ocen życia. Jej utarte kategorie myślowe
okazały się zupełnie nieprzydatne do wydawania sądów na temat
tak potężnych zdarzeń, jak obecna wojna światowa. Świadomość
naszej inteligencji nie była zwrócona ku temu, co historyczno-konkretne, i nie posiadała organu do sądzenia i oceniania w tej
dziedzinie. Nieuchronnie posługuje się ona sądami i ocenami, które przejmuje z zupełnie innych, lepiej jej znanych dziedzin. Tradycyjna świadomość inteligencji była całkowicie zwrócona ku zagadnieniom polityki wewnętrznej i zorientowana wyłącznie na sprawy
społeczne. Wojna światowa nieuchronnie zwraca świadomość ku
polityce międzynarodowej i wywołuje wyłączne zainteresowanie
rolą Rosji w życiu świata. Horyzont świadomości staje się światowy.
Przezwyciężany jest prowincjonalizm świadomości, prowincjonalizm zainteresowań. Z woli losu schodzimy w przestwór ogólnoświatowej historii. Wielu tradycyjnie nastawionych rosyjskich inteligentów, którzy przywykli do oceniania wszystkiego według swoich
abstrakcyjno-socjologicznych i abstrakcyjno-moralistycznych kategorii, poczuło zakłopotanie, gdy stała się potrzebna ich żywa reakcja
na światowe zdarzenia o takiej skali. Znane doktryny i teorie okazały
się bezsilne wobec groźnego oblicza ogólnoświatowo-historycznego
fatum. Prowincjonalny horyzont rosyjskiego radykalizmu nie
obejmował takich światowych zdarzeń. Tradycyjna świadomość
przyzwyczaiła się do pogardzania wszystkim, co „międzynarodowe”, i całkowitego oddawania tego pod nadzór burżuazji. Lecz po
tym, jak zaczęła się wojna światowa, nikt już nie może odwracać
się z pogardą od tego, co „międzynarodowe”, bo obecnie to ono
określa wewnętrzne życie kraju. W rosyjskiej inteligencji obudziły
się instynkty, które nie mieściły się w doktrynach i były przez nie
stłumione, instynkty spontanicznej miłości do ojczyzny, i pod ich
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1.

Wojna światowa
nieuchronnie zwraca
świadomość
ku polityce
międzynarodowej

2.
Istotę kryzysu, który dokonuje się u nas pod wpływem wojny,
można sformułować następująco: rodzi się nowa świadomość
zwrócona ku temu, co historyczne i konkretne. Przezwyciężane
jest poznanie abstrakcyjne i doktrynerskie, wyłączany socjologizm
i moralizm naszego myślenia i ocen. Świadomość naszej inteligencji nie chciała znać historii jako konkretnej metafizycznej rzeczywistości i wartości. Ona zawsze operowała abstrakcyjnymi kategoriami socjologii, etyki lub dogmatyki, podporządkowując historyczną
konkretność abstrakcyjno-socjologicznym, moralnym lub dogmatycznym schematom. Dla takiej świadomości nie istniały narodowość i rasa, historyczny los, historyczna różnorodność i złożoność,
dla niej istniały jednie socjologiczne klasy lub abstrakcyjne idee
dobra i sprawiedliwości. Historyczne zadania, zawsze konkretne
i złożone, lubiliśmy rozwiązywać abstrakcyjno-religijnie, tj. banalizować je, sprowadzać do kategorii wziętych z innych dziedzin. Rosyjska świadomość posiada wyłączną skłonność do moralizowania
nad historią, tj. stosowania do historii kategorii moralnych wziętych z życia osoby.
Można i należy odsłaniać moralny sens procesu historycznego,
lecz kategorie moralne właściwe dla historii istotnie różnią się od
kategorii moralnych właściwych dla życia osoby. Życie historyczne
stanowi niezależną rzeczywistość, w której są niezależne wartości. Do tych rzeczywistości i wartości należy narodowość, która jest
kategorią konkretno-historyczną, a nie abstrakcyjno-socjologiczną.
W rosyjskiej potrzebie, aby wszystko w świecie przedstawić sobie
w sposób moralny i religijny, tkwi własna prawda Rosji. Rosyjska
dusza nie godzi się na oddanie czci bezsensownej, niemoralnej
i bezbożnej sile, ona nie przyjmuje historii jako naturalnej koniecz-
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jak i wszelką wartość, wypada utwierdzać ofiarą, ponad pomyślnością ludzi. Ona zderza się z wyłącznym utwierdzeniem pomyślności
narodu jako najwyższego kryterium. Godność narodu stawia się
wyżej od dobrobytu ludzi. Z punktu widzenia dobrobytu obecnego pokolenia można zgodzić się na haniebny pokój, lecz to nie jest
możliwe z punktu widzenia wartości narodu i jego historycznego
losu.
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Pochłonięcie walką
partii i klas osłabia
poczucie narodowe

żywotnym wpływem świadomość zaczęła się przekształcać. Przez
wielu ta zmiana świadomości przeżywana jest w sposób tragiczny i łączy się z poczuciem wyrzucenia za burtę historii. Ze światem
dzieje się nie to, co zwykli przewidywać, co powinno było dziać się
z nim według tradycyjnych doktryn i teorii. Trzeba przełamać nie
tylko swój „światopogląd”, ale również zwykłe, tradycyjne odczucia. Wymuszone przez ogólnoświatową historię zwrócenie się ku
zagadnieniom międzynarodowym, ku historycznym losom narodów i wzajemnym stosunkom między nimi, kieruje się także do
wnętrza życia każdego narodu, podnosi i umacnia poczucie oraz
samoświadomość narodową. Zwrócenie się ku temu, co międzynarodowe i ogólnoświatowo-historyczne, wyostrza poczucie wartości
własnego narodu i świadomość jego zadań w świecie. Z kolei pochłonięcie walką partii i klas osłabia poczucie narodowe. Szerokim
kręgom inteligencji wojna niesie świadomość wartości swojego
narodu, wartości wszelkiego narodu, czego była ona prawie całkowicie pozbawiona. Dla tradycyjnej świadomości inteligencji istniała
wartość dobra, sprawiedliwości, pomyślności ludu, braterstwa ludów, lecz nie istniała wartość narodu, zajmującego zupełnie szczególne miejsce w hierarchii światowych wartości. Naród wydawał
się im nie wartością samą w sobie, ale czymś podporządkowanym
innym, absolutnym wartościom pomyślności. Można to wytłumaczyć przede wszystkim tym, że tradycyjna świadomość inteligencji
nigdy nie była zwrócona ku temu, co historyczno-konkretne, zawsze żyła abstrakcyjnymi kategoriami i ocenami. U rosyjskiej inteligencji historyczne instynkty i historyczna świadomość są prawie
tak samo słabe jak u kobiet, które są niemal całkowicie niezdolne
do przyjęcia historycznego punktu widzenia i uznania wartości historycznych. To zawsze oznacza panowanie perspektywy pomyślności nad perspektywą wartości.
Wszelako konsekwentnie przeprowadzony punkt widzenia
pomyślności ludzi prowadzi do odrzucenia sensu historii i wartości historycznych, ponieważ wartości historyczne zakładają ofiarę
z ludzkiej pomyślności i ludzkich pokoleń w imię tego, co jest wyższe od pomyślności i szczęścia ludzi oraz ich empirycznego życia.
Historia tworząca wartości w istocie jest tragiczna i nie dopuszcza
żadnego postoju dla dobrobytu ludzi. Wartość narodu w historii,

Godność narodu
stawia się wyżej od
dobrobytu ludzi

Duchowy sens
wojny światowej

3.
Inną konsekwencją wojny dla naszej inteligencji powinno być przejście od świadomości głównie negatywnej do pozytywnej. W tradycyjnej inteligenckiej świadomości panował dystrybutywny, a nie
produktywny stosunek do życia, bojkotujący, a nie tworzący. Nasza świadomość społeczna nie była twórcza. Wojna swoim gorzkim doświadczeniem uczy, że naród powinien zdobyć dla siebie
pozytywną siłę i potęgę, żeby zrealizować swoją misję w świecie.
W rosyjskim narodzie i społeczeństwie powinna się obudzić produktywna i twórcza energia. W życiu narodu pozytywne momenty powinny zwyciężyć nad negatywnymi. To zakłada zaś inny stan
świadomości – bardziej mężny, odpowiedzialny, wolny i niezależny. Historyczna twórczość znajduje się ponad negatywną wojną
partii, kierunków, obozów i grup. Тylko tworząc, można sprawiedliwie rozdzielać. Rosyjska inteligencja nie została jeszcze wezwana do władzy w historii i dlatego przywykła do nieodpowiedzialnego bojkotowania wszystkiego, co historyczne. Powinno narodzić
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Lecz światowe wydarzenia domagają się zanurzenia w konkrecie,
zwiększenia energii myśli, dokonującej nowej pracy nad wszystkimi
nowymi faktami życia. Słowianofilskie, narodnickie lub socjaldemokratyczne schematy doktrynerskie są całkowicie nieprzystosowane do nowych wydarzeń światowej historii, ponieważ są wypracowane dla łatwiejszych i bardziej elementarnych rzeczywistości.
Rosyjskie myślenie zawsze było zbyt monistyczne, zbyt pochłonięte
jednym i wrogie wielości, zamknięte na konkretną różnorodność.
Wojna światowa wywołuje kryzys tego wyłącznego monizmu rosyjskiego myślenia, zawsze skłonnego gwałcić nieskończoną złożoność bytu. Należy nie myśleć gotowymi schematami, nie stosować
tradycyjnych kategorii, lecz zacząć myśleć twórczo o odsłaniającej
się tragedii światowej historii. Ogromny moralny i duchowy sens
wojny światowej wymyka się bowiem temu, kto gwałci historię
doktrynerskim punktem widzenia. To, co absolutne, nie stosuje się
do tego, co względne, historyczno-cielesne, nie mieści się w nim.
Wszelka względność naturalnego i historycznego procesu sprowadzona jest do jedności z tym, co absolutne, jedynie w głębi ducha,
a nie w powierzchownej rzeczywistości.
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Dusza nie otwiera
się przed różnorodną
historyczną
rzeczywistością

ności. Lecz to zdrowe i wartościowe ziarno powinno być wyodrębnione z ograniczonej, upraszczającej i schematyzującej świadomości. Powinniśmy otworzyć naszą duszę i świadomość na konkretną
i różnorodną rzeczywistość historyczną, posiadającą swoje specyficzne wartości. Powinniśmy uznać realny charakter narodu i wartość zadań narodowo-historycznych. Zagadnienie światowej roli
Rosji, jej losu nabiera ogromnego znaczenia, ono nie może zostać
rozcieńczone (растворен) przez zagadnienie pomyślności ludu,
sprawiedliwości społecznej itp. Horyzont staje się światowy,
ogólnoświatowo-historyczny. A ogólnoświatowej historii nie można
wtłoczyć w żadne abstrakcyjno-socjologiczne lub abstrakcyjno-moralne kategorie – ona zna swoje oceny. Rosja jest samodzielną
wartością w świecie, nierozcieńczoną przez inne wartości, i tę wartość Rosji należy donieść do życia bożego.
Tradycyjne stosowanie przez rosyjską inteligencję abstrakcyjno-socjologicznych kategorii do życia historycznego i zadań historycznych zawsze było jedynie swoistą i ukrytą formą moralizowania
nad historią. Gdy wybuchła wojna, wielu rosyjskich inteligentów
próbowało ocenić ją z punktu widzenia interesów proletariatu,
zastosować do niej kategorie socjologicznej doktryny ekonomicznego materializmu lub socjologicznej i etycznej teorii narodnictwa.
Również inteligenci innego obozu zaczęli stosować doktryny słowianofilskie i rozpatrywać ją wyłącznie z punktu widzenia prawosławno-dogmatycznego. Z kolei tołstojowcy bojkotowali wojnę ze
stanowiska swojego abstrakcyjnego moralizmu. Rosyjscy socjaldemokraci czy narodnicy także upraszczająco moralizowali nad
historią za pomocą swoich socjologicznych schematów, tak jak
słowianofile i tołstojowcy – za pomocą schematów religijno-abstrakcyjnych i religijno-moralnych. Wszystkie te tradycyjne
i doktrynerskie punkty widzenia nie uznają samodzielnych rzeczywistości historycznych i samodzielnych wartości historycznych.
Dusza nie otwiera się przed różnorodną historyczną rzeczywistością, a energia myśli nie pracuje nad nowymi twórczymi zadaniami,
ustanowionymi przez życie i historię. Myśl nie pracuje nad nowymi
faktami i zagadnieniami, nie przenika w konkretność życia światowego, lecz w upraszczający sposób stosuje swoje stare schematy, swoje skrótowe kategorie socjologiczne, moralne lub religijne.

Tylko tworząc,
można sprawiedliwie
rozdzielać

Celem życia narodów
nie jest pomyślność
i dobrobyt, ale
twórczość wartości

Tłumaczył Tomasz Herbich
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Mariusz Cezary Kosmala

***
Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się?
Jestem dzisiaj w nastroju. Kobiety
nie lubią poetów. Wolą mężczyzn
jest posiadanie. Kobiety
służą do kochania. Poetów
kochają inni. Poeci z pozoru
bywają mężczyznami. Przy kobietach
nawet najlepszy wiersz jest wyrazem nie.
Porozumienia między słowem a ciałem
kobiety są nad wyraz niezręczne. Zaufaj
mi, nie chcesz być poetą. Ja nie chcę
strzępić języka, ale dlaczego nie. Którzy
poeci mogą dorównać mężczyznom? Niektórzy
poeci mają swoich. Mężczyzn prawdziwych
jest coraz mniej. To smutne, bo co drugi to poeta.
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Wierzę, że to nastąpi
pod wpływem wojny

się w niej upodobanie ku temu, żeby być tworzącą siłą w historii.
Przyszłość wielkiego narodu zależy od niego samego, od jego woli
i energii, od jego twórczej siły i jasności jego historycznej świadomości. Od „nas”, a nie od „nich” zależy nasz los. Wiedza o dawnych rachunkach nie powinna w sposób tak wyłączny władać naszą świadomością i wolą. Negatywna reakcja nie powinna wiązać
naszej twórczej energii. W świadomości narodów odbierająca siły
idea pomyślności i dobrobytu powinna zostać zwyciężona wzmacniającą ideą wartości. Celem życia narodów nie jest pomyślność
i dobrobyt, ale twórczość wartości, heroiczne i tragiczne przeżywanie swojego historycznego losu. To zakłada zaś religijny stosunek
do życia.
Liberalny imperializm stanowi u nas próbę pozytywnej tworzącej świadomości, także w nim jest zwrócenie się do tego, co
historyczno-konkretne. Lecz liberalny imperializm zanadto tworzony jest na wzór zachodnioeuropejski, jest zbyt mało rosyjski i narodowy z ducha. Dusza rosyjskiej inteligencji odwraca się od niego
i nie chce widzieć nawet prawdy zawartej w nim. Świadomość
naszej inteligencji powinna zostać zreformowana, przeistoczona i wzbogacona nowymi wartościami. Wierzę, że to nastąpi pod
wpływem wojny. Lecz w duszy rosyjskiej inteligencji jest własna
nieprzemijająca wartość, która jest dogłębnie rosyjska. Ona powinna pozostać i przetrwać w nieuniknionym procesie europeizacji
Rosji i wciągnięcia jej w wir wszechświatowej historii. Należy ją tylko wyzwolić od negatywnego skrępowania i ograniczenia. Rosyjska inteligencja, wyzwolona z prowincjonalizmu, nareszcie wyjdzie
w przestwór historii i tam zaniesie swoje pragnienie prawdy na
ziemi, swoje często nieuświadomione marzenie o światowym zbawieniu i swoją wolę nowego, lepszego życia dla ludzkości. Ω
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Rosjanie do perfekcji opanowali
sztukę komplementowania Francuzów.
Kiedy Francuz wraca stamtąd i mówi,
że odnalazł tam bratnie dusze, to
w mojej głowie zapala się czerwona
lampka. Francuzi pieją z zachwytu
przed pałacami Petersburga.
I nie chcą wiedzieć tego, że są to
projekty włoskich architektów…

ez granic

Rosja to nie

.

jest imperium
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Z Alainem Besançonem
rozmawia Marcin Darmas

Alain Besançon: Chce pan ze mną rozmawiać
o Rosji, nieprawdaż?
Marcin Darmas: Tak.
– Smutny temat…
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Gdy markiz de Custine stał pod murami Kremla,
chcąc osobiście zrozumieć perspektywę zwykłego
poddanego cara, poczuł i strach, i szacunek. Wiktor
Jerofiejew czyni z Kremla budowlę misterną,
niemal mistyczną, gdzie zdrowy – i trzeźwy! –
mieszkaniec Moskwy nigdy nie dotrze. Jakie są
pańskie wspomnienia z pierwszej podróży do Rosji?
– Spędziłem tam najpierw rok jako młody człowiek. Później pojechałem tam jeszcze wiele razy, ale
wyleczony już z choroby komunizmu. Moje ozdrowienie miało miejsce w 1956 roku, po ujawnieniu
zbrodni stalinowskiego systemu w ZSRR. Natomiast

Rosja to dla
mnie przede
wszystkim
kłamstwo
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Kościoły na
Kremlu, rzekomo
rosyjskie,
są w istocie
zaprojektowane
przez
architektów
włoskich

sama Rosja jako kraj była doświadczeniem niezwykle
brutalnym i agresywnym. Zajęło mi lata, aby swoim przemyśleniom nadać odpowiedni kształt analizy intelektualnej. Rosja to dla mnie przede wszystkim kłamstwo. Kreml, jej symbol, to także kłamstwo.
Wieże tego pałacu były przecież czystą fantazją cara
Mikołaja I. Kościoły na Kremlu, rzekomo rosyjskie, są
w istocie zaprojektowane przez architektów włoskich.
Rosjanie nie potrafili w tamtym czasie postawić z cegły prostego muru! Szybko też zdałem sobie sprawę
z tymczasowości rzekomo odwiecznej Rosji. Oczywiście ona sama musi twierdzić inaczej… Natomiast
dla mnie Rosja jest wymysłem bardzo świeżym. Jej
źródeł należy szukać w wieku XV. Powstała z pomocą Niemców, Włochów, ale także Francuzów. Choć
prawdę mówiąc, Francuzi przesadzają trochę, jeśli
chodzi o ich wkład w powstanie Rosji. Prawdą jest
natomiast, że francuski funkcjonował tam jako język
literatów. Więc Rosja jest takim międzynarodowym,
europejsko-azjatyckim zlepkiem. Wystarczą jednak
gruntowne studia, aby odszyfrować ten kraj. Wtedy
przestaje on być fantomem i staje się czymś realnym,
namacalnym i mierzalnym. Jego rzekoma wielkość
wówczas blednie. To właśnie widziałem w Rosji i to
wynika z moich studiów nad nią. Ludzie Zachodu boją
się „wielkiej Rosji”, bo łykają rosyjską propagandę jak
pelikany. W istocie państwo to jest obecnie w słabej kondycji. Choć trzeba przyznać, że ma wspaniałą
dyplomację. Albo powiem inaczej – rosyjska polityka
zagraniczna obdarzona jest czymś w rodzaju „tupetu
dyplomatycznego”. Rosja umie talentem swoich dyplomatów mamić, kokietować, instrumentalizować innych ludzi, inne narody… I nie chodzi tutaj tylko o słabe państwa, lecz także o Niemcy, Anglię czy Francję!
Ten kraj przedstawia się jako światowe mocarstwo,
choć Rosja w gruncie rzeczy jest już tylko papierowym
tygrysem.
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– Moi ziomkowie podróżowali do Rosji już w czasach średniowiecza. Byli oni, jak to Francuzi, próżni
i lekkomyślni. Rosja doskonale zdawała sobie z tego
sprawę i potrafiła to wykorzystywać. I do dziś wielu Francuzów jeździ tam, zadowalając się tym, co
prawią im o demokracji ich rosyjscy znajomi. Pieją
z zachwytu przed pałacami Petersburga. Francuzi
nie chcą wiedzieć tego, co powiedziałem, że są to
projekty włoskich architektów… Rosjanie do perfekcji opanowali sztukę komplementowania Francuzów.
Kiedy Francuz wraca stamtąd i mówi, że odnalazł
tam bratnie dusze, to w mojej głowie zapala się czerwona lampka. Muszę jednak oddać sprawiedliwość
wielu Francuzom, którzy nie dali się zwieść, oczarować, oszukać i dokonali właściwych ocen. Na przykład Michelet, który w Rosji nigdy nie był, a potrafił
trafnie powiedzieć: Wczoraj jeszcze nam mówiła:
jestem chrześcijaństwem, jutro nam powie: jestem
socjalizmem. Także Anatole Leroy-Beaulieu napisał
w tonie niezwykle przyjacielskim być może najbardziej kompletną rzecz o Rosji.
A mnie się zawsze wydawało, że najlepszą książką
o Rosji są Biesy Dostojewskiego…
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– Ma pan rację. Ale trzeba umieć rozszyfrować Biesy.
To nie jest łatwa lektura. Nie należy popadać w pułapki zastawione przez Dostojewskiego: wściekłą nienawiść Karmazynowa do Zachodu czy postacie „dziewiczych prostytutek”, które u tego pisarza są niezwykle
ważnymi figurami! Nie dajmy się na to nabrać. Bo to
tylko geniusz Dostojewskiego mógł przeciwstawne
elementy tak ze sobą godzić.
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Mówi się, że Rosja jest silna słabością Zachodu.
Czego się pan nauczył w Rosji? O sobie
i o Francuzach?

24
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Pobożność
rosyjska nie
jest cnotą,
ale takim
rozczulaniem
się

Kanwą pana książki Święta Ruś jest opis rosyjskiego
kłamstwa. A mnie się wydaję, że Rosja nie łże, ale
raczej korzysta z siły „paradoksu Ciorana”… Ona jest
w Bogu, a jednocześnie poza Bogiem. Największy
nikczemnik i padalec klęczy na petersburskim bruku
i staje się świętym…
– Jak pan wie, moje myślenie o Rosji ewoluowało
w sposób ekstremalny. Ale jakiś czas temu zacząłem
się zajmować tzw. teologią mistyczną, która pozwala Rosjanom przeobrażać rzeczywistość. Pobożność
rosyjska nie jest cnotą, ale takim rozczulaniem się, powierzchowną kontemplacją i wylewaniem fałszywych
łez… Z jednej strony potworna nędza moralna tego
narodu, a z drugiej – świętość. Proszę zauważyć, jak tę
podwójną optykę stosują Gogol i Dostojewski… Cała
literatura rosyjska stoi na dwóch nogach: jesteśmy
nędznymi robakami, a kilka stron później: jesteśmy
panami świata, stojącymi wyżej w ewolucji niż inne
narody. Jesteśmy bliżej Stwórcy. Człowiekowi Zachodu
trudno dostrzec tę, bądź co bądź, powierzchowność
rosyjskiej natury…
Są jednak elementy wspólne dla Francji i Rosji.
Abstrahuję tu od ciągotek imperialnych na przykład
carów Rosji i cesarza Francuzów. Mam na myśli
raczej swobodę w głoszeniu „Dobrej Nowiny”.
Francuzi głosili Chrystusa mieczem, żeby kilka
wieków później ogłaszać się kolebką racjonalnego
myślenia. Po wielkiej rewolucji dziś „Dobrą Nowiną”
stały się prawa człowieka… Rosja też poczuwa się do
mesjanizmu. Tak zwana szkoła tartuska podkreśla
koncepcję Moskwy jako Trzeciego Rzymu. To
pozwala ponoć zrozumieć rosyjską duszę.
– Owszem, ma pan rację. Trzeba jednak pamiętać, że
nie ma czegoś takiego jak naród rosyjski. W związku
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Bierdiajew napisał, że Rosja nie wie, co to jest
granica…
– Oczywiście, oni nie potrafią zdefiniować swoich
granic. Pojęcie „Wielkie Imperium Rosyjskie” to kolejne nieporozumienie. Rosja to, proszę pana, przede
wszystkim Kościół! Cerkiew utożsamia się z państwem, które mówi o sobie, że jest „święte”, że to
„Święta Rosja”. Mój przyjaciel jezuita sformułował to
w formie tautologii: w Rosji to, co religijne, staje się
automatycznie narodowe, a to, co narodowe, staje się
religijne. Święty jest samowar, święta jest izba, broda
itp. itd. Trójca Święta, Maria Dziewica, Chrystus – oni
są w Rosji dobrami narodowymi znacjonalizowanymi! Kościół sakralizuje profanum, a państwo przywłaszcza sobie sacrum… Takie mechanizmy są obce
Francuzom. Powiem panu wprost, że slogan „Francja
krajem praw człowieka” mnie śmieszy. Dokument Bill
of rights stanu Virginia antycypował francuskie prawa człowieka i obywatela. W amerykańskim dokumencie były one zresztą o wiele bardziej precyzyjne
i mniej mętne od francuskiej karty. Tu znowu objawiła nam się ta francuska próżność. Pańska paralela
między Francją i Rosją wydaje mi się więc fałszywa.
Nacjonalizm francuski nie zrobił nigdy jakiejś zawrotnej kariery. Francja, jaka jest, każdy widzi. Ale Francja
nigdy nie była nacjonalistyczna. Tylko ruchy najsłabsze intelektualnie głosiły nad Sekwaną nacjonalizm.
Stendhal wolał Włochy od własnego kraju… Cała plejada francuskich myślicieli kierowała swoje zainteresowanie w stronę Anglii. Od lat 40. XX wieku filozofia
francuska jest pod przemożnym wpływem filozofii
niemieckiej: Hegel, Marks, Heidegger, Habermas…
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Moje pokolenie myślało po niemiecku, kategoriami
filozoficznymi, które były wypracowane przez Niemców! To dziwne, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy na
przykład swojego Bergsona, dziś zupełnie zapomnianego. Ale przecież wcześniej był Auguste Comte, całkiem przyzwoity myśliciel, który górował nad Marksem pod wieloma względami. Wracając jednak do
Rosji i jej literackich dokonań. Proszę sobie wyobrazić,
że styl Dostojewskiego kształtował się pod wpływem
francuskiej powieści kryminalnej. Ale to, co on pisał
w swoich Dziennikach o Francuzach, było potworne:
że jesteśmy narodem zniewolonym i okrutnym, niedouczonym i pretensjonalnym... Chociaż muszę przyznać, że ta jego krytyka nad Sekwaną niezwykle się
podobała i dalej podoba…
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Święty jest
samowar,
święta jest izba,
broda itp. itd.

z tym „naród rosyjski” nie może niczego głosić światu.
Rosja to twór bez granic. Powiem więcej – Rosja to
nie jest imperium.

Ale w jego twórczości najbardziej dostaje się jednak
Polakom…
– Oj, tak! Polak katolik, na dodatek szlachetnie urodzony, był dla Dostojewskiego najgorszym bezeceństwem pod słońcem.
Co pan sądzi o teorii „od białego do czerwonego
caratu”? Ponoć 80 proc. państwowego aparatu
Rosji, na czele z prezydentem Putinem, wywodzi się
z KGB.
– No właśnie, to cała Rosja. Bo gdy na przykład Niemcy wychodziły z koszmaru nazizmu, to wszystko się
w tym kraju zmieniło. Dusza niemiecka uległa totalnemu przeobrażeniu.
W Rosji zaś nie było procesu norymberskiego…
– …nie! Żadnej formy rozliczenia z przeszłością. Przyznam zresztą, że w całym dawnym bloku komuni-

styl
Dostojewskiego
kształtował się
pod wpływem
francuskiej
powieści
kryminalnej
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stycznym nie znam przypadku wymierzenia kary za
dokonane zbrodnie…
A Nicolae Ceaușescu?
– Ceaușescu został zabity przez komunistów. To nie
była forma sądowego rozliczenia z przeszłością, raczej
zwykła zemsta… Ale Pol Pot, który zamordował jedną
trzecią narodu Kambodży, czy został ukarany? W żadnym razie. Nie, z pewnością żaden kat komunistyczny
nie zawisł na stryczku. Więc oczywiście znów ma pan
rację, że jest ciągłość między „białym” a „czerwonym”
caratem, bo nie nastąpiło ideologiczne zerwanie, nie
postawiono linii granicznej pomiędzy jednym a drugim systemem. Bo jak sam pan powiedział, w Rosji nie
ma pojęcia granic!
Nie zostali również ukarani francuscy intelektualiści,
którzy do końca romansowali z komunizmem. Sartre
w latach 60. pisał, że w „Prawdzie” znalazł artykuły
pełne prawdy…

żaden kat
komunistyczny
nie zawisł na
stryczku
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– Powiem panu więcej. Para Sartre – Beauvoir stworzyła w kulturze i myśli francuskiej pustkę, która trwa
do dziś. Ten tandem, ku uciesze tęższych głów, stawia
się na piedestale i dokonuje jego sakralizacji. Francja
nie zrozumiała nic a nic ani z nazizmu, ani z komunizmu. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym punktem
stycznym między Francja i Rosją. Jest nim ślepa fascynacja komunizmem. Francja chciała widzieć w Rosji
realizację idei własnej rewolucji. Sartre wiedział po
1956 roku, tak samo jak ja, że komunizm był instytucją
zbrodniczą, a w przeciwieństwie na przykład do mnie
dalej go popierał. Cała plejada francuskich intelektualistów również. Taki mój serdeczny przyjaciel, Pierre Pascal, myśliciel chrześcijańskiej lewicy, wiedział
o wszystkim, a postanowił milczeć.
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Hołubił on obraz prostego
chłopa rosyjskiego,
takiego mużika à la Tołstoj
czy Dostojewski, nawet
kiedy ten chłop mordował
w imię komunizmu

A w samej Rosji, czy istnieje tam modny
szczególnie w XIX wieku podział na słowianofilów
i okcydentalistów?
– Oczywiście, podział ten jest w dalszym ciągu widoczny również dziś. Przy czym zwolennicy Zachodu
nie stanowią zwartego ugrupowania. Są wśród nich
zwolennicy Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Bardziej monolityczną grupę stanowią zwolennicy Związku Słowian skupionego pod berłem Moskwy. Polityka
Putina opiera się dziś na bardzo mocnym poparciu
ze strony takich właśnie ugrupowań słowianofilskich.
Mają one poparcie Kościoła ortodoksyjnego, co jest
dla mnie horrorem. Nie dlatego, że żywiłbym jakąkolwiek pogardę w stosunku do Kościoła prawosławnego. Przeciwnie, uważam, że będąc tego wyznania,
można być bardzo dobrym katolikiem. Powtórzę to
jednak jeszcze raz: w Rosji ortodoksyjny katolik ma
drugiego Boga, którym jest Rosja. Kościół jest tam narzędziem w rękach państwa.
A taka mieszanka państwowej ideologii z religią
tworzą koktajl Mołotowa.

Wielu fascynatów pisarstwa Dostojewskiego
odczuwa strach przed Rosją. To chyba właśnie
Dostojewski w swoich dziennikach napisał, że
Europa przypomina mu cmentarz, bardzo piękny, ale
cmentarz. Panie profesorze, jeśli pan się zgadza z tą
diagnozą, to na którym grobie złożyłby kwiaty?
– Ależ mój panie, niech pan raczej ubolewa nad tym,
że to raczej Rosja jest dziś jednym wielkim cmentarzyskiem dla tego umęczonego, biednego narodu! To nie
grób, nie cmentarz, ale wielka zbiorowa mogiła, do
której jeszcze niedawno wrzucano szczątki milionów
ludzi rozstrzelanych lub zmarłych z wycieńczenia i głodu. Gdy jestem w Rosji, to zastanawiam się, w którym
miejscu tego wielkiego cmentarzyska złożyć kwiatek.
Ale porównując za Dostojewskim Europę do wielkiego cmentarzyska, czyni pan zapewne aluzję do nie
najlepszej dziś kondycji Francji i innych krajów Europy,
które często znajdują się na granicy katastrofy. Ale to
stara teza. Głosił ją na przykład Monteskiusz, który
mówił, że dla Anglików połowa Francuzów przebywa
w szpitalu, a druga połowa znajduje się w więzieniu.
Ale niech pan zobaczy, Francja nadal istnieje i ręczę,
że kiedyś wyjdzie z kryzysu. Nie wiem, jak to zrobimy,
ale ręczę panu, że z tego wybrniemy zapewne nie gorzej niż pan, który skazany jest z tych strzępów rozmowy zmontować coś sensownego… Ω

Alain Besançon – francuski historyk, politolog i publicysta. Pracował m.in. jako dyrektor naukowy Szkoły Wyższej Nauk Społecznych
w Paryżu. Główną część jego dorobku stanowią prace rusycystyczne oraz sowietologiczne. Po polsku ukazały się m.in. Krótki kurs
sowietologii na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych,
Przekleństwo wieku i Święta Ruś.
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– Dobrze powiedziane! Na gruncie rosyjskim to wybuchowa receptura.
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w Rosji
ortodoksyjny
katolik ma
drugiego
Boga, którym
jest Rosja

Hołubił on obraz prostego chłopa rosyjskiego, takiego
mużika à la Tołstoj czy Dostojewski, nawet kiedy ten
chłop mordował w imię komunizmu. To uwłaczające!
Dobrze, przyjmijmy i takie wytłumaczenie, że Pascal
musiał tak pisać, bo miał powody, żeby się bać, bo
jego żona była Żydówką, a jego szwagier – trockistą.
Natomiast faktem jest, że ten lewicowy katolik milczał
albo nie mówił prawdy i bronił komunizmu.
Zresztą na palcach jednej ręki mogę policzyć sprawiedliwych, a wśród nich z pewnością znalazłby się Boris
Souvarine, również pochodzenia żydowskiego, ale
niezależny od francuskiej tradycji. Ten nie bał się mówić prawdy o komunizmie.

Gdy jestem
w Rosji, to
zastanawiam
się, w którym
miejscu tego
wielkiego
cmentarzyska
złożyć kwiatek

Także w Ameryce niektórzy wierzą
w konserwatyzm Putina. Może tylko nieco
ostrożniej, niż to się zdarza w Polsce

Po czyjej
stronie
jest tym
razem Bóg?
W swojej kremlowskiej obronie aneksji Krymu
przez Rosję Władimir Putin, jeszcze zanim
zaczął wymieniać bitwy, w czasie których
rosyjska krew została przelana na krymskiej
ziemi, mówił o starszej, silniejszej więzi
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Krym, jak stwierdził Putin, to miejsce położenia antycznego Chersonezu, gdzie książę Włodzimierz został ochrzczony. Jego duchowy wyczyn przyjęcia prawosławia (warto pamiętać, że stało się to
w 988 roku, czyli na długo przed schizmą 1054 roku – przyp. red.)
przesądził o ogólnej podstawie kultury, cywilizacji i ludzkich wartości,
które jednoczą ludy Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Rosja jest chrześcijańskim krajem, mówił Putin.
To przemówienie przypomina ostatnią grudniową odezwę,
w której dawny szef KGB mówił o Rosji jako sprzeciwiającej się dekadenckiemu Zachodowi:
Wiele państw euroatlantyckich oddaliło się od swoich korzeni,
w tym również wartości chrześcijańskich. Realizowane są koncepcje polityki zrównujące rodziny wielodzietne ze związkami osób tej
samej płci, wiarę w Boga z zawierzeniem Szatanowi. Jest to droga do
degradacji.
Czy słyszeliście ostatnio któregokolwiek zachodniego przywódcę, powiedzmy, Baracka Obamę, mówiącego w ten sposób?
Oskarżając „bolszewików”, którzy oddali Krym Ukrainie, Putin
zadeklarował: Niech Bóg ich osądzi.
Co tu się dzieje?
Jako że marksizm-leninizm jest martwą wiarą, Putin stwierdza,
że nowe ideologiczne zmagania toczą się pomiędzy rozwiązłym
Zachodem oraz światem tradycji, któremu Rosja chciałaby z dumą
przewodzić.
W nowej wojnie o przekonania, mówi Putin, to Rosja jest po
stronie Boga. Zachód zaś jest Gomorą.
Zachodni przywódcy, którzy porównują anektowanie przez
Putina Krymu do anszlusu Austrii przez Hitlera, deprecjonują go
jako zbira z KGB, nazywają domniemanym złodziejem, kłamcą i mordercą rządzącym Rosją, jak uczynił Holman Jenkins z „Wall Street
Journal”, wierzą, że roszczenia Putina, by odwoływać się do wyższej moralności, są czymś gorszym od bluźnierstwa.
Ale Władimir Putin doskonale wie, co robi, a jego pretensje
mają czcigodny rodowód. Ekskomunista Whittaker Chambers,
który zdekonspirował sowieckiego szpiega Algera Hissa, w momencie swojej śmierci był w trakcie pisania książki o Trzecim
Rzymie.
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Patrick J. Buchanan

Rosja jest
chrześcijańskim
krajem, mówił
Putin

Rosja jest po
stronie Boga.
Zachód zaś
jest Gomorą

Patrick J. Buchanan – amerykański paleokonserwatywny publicysta i polityk.
Starszy doradca Richarda Nixona, Geralda Forda oraz Ronalda Reagana, współzałożyciel dwutygodnika „The American Conservative”.
Tekst ukazał się pierwotnie na stronie http://www.buchanan.org/blog.
Publikacja za zgodą autora.
Tłum. L. Zaborowski.
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Masza Gessen, autorka książki o Putinie, w kontekście dwóch
ostatnich lat jego rządów stwierdziła, że Rosja znów przeistacza się
w lidera antyzachodniego świata.
Lecz wojna nie będzie toczona z Zachodem za pomocą rakiet.
Jest to kulturowa, społeczna i moralna wojna, w której rola Rosji,
według słów Putina, to powstrzymanie ruchu do tyłu i w dół, ku
chaotycznej ciemności i powrotowi do prymitywnego państwa.
Czy byłyby to „chaotyczna ciemność” i „prymitywne państwo”
ludzkości sprzed przyjścia Światła na świat?
Pisarka ta była zaskoczona, gdy przeczytała w styczniowo-lutowym newsletterze ze społecznego, konserwatywnego Światowego Kongresu Rodzin w Rockford (Illinois, USA), że spośród
„dziesiątki najlepszych trendów” na świecie w 2013 roku numerem
jeden było wyjście Rosji na pozycję prorodzinnego lidera.
W 2013 roku Kreml objął zakazem homoseksualną propagandę,
reklamy aborcji, aborcję po 12. tygodniu ciąży oraz świętokradcze
znieważanie wyznawców religii.
Gdy inne supermocarstwa maszerują w kierunku pogańskiego światopoglądu, pisze Allan Carlson ze Światowego Kongresu Rodzin,
Rosja broni judeochrześcijańskich wartości. W czasie ery sowieckiej to komuniści z Zachodu gromadzili się w Moskwie. W tym roku
siódmy Światowy Kongres Rodzin odbędzie się w Moskwie, w dniach
10–12 września.
Czy Władimir Putin nada mu myśl przewodnią?
W nowej, ideologicznej zimnej wojnie po czyjej stronie jest tym
razem Bóg? Ω
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Pierwszy Rzym był Świętym Miastem i stolicą chrześcijaństwa, które uległo Odoakerowi i jego barbarzyńcom w 476 roku
po Chrystusie. Drugim Rzymem był Konstantynopol, Bizancjum
(dzisiejszy Stambuł), zdobyty przez Turków w roku 1453. Miastem
sukcesorem Bizancjum, Trzecim Rzymem, ostatnim Rzymem dla
wyznawców dawnej wiary, była Moskwa.
Putin wychodzi z roszczeniem, by uznać Moskwę za Boskie
Miasto współczesności oraz punkt dowodzenia kontrreformacji
wymierzonej przeciwko nowemu pogaństwu.
Putin podłącza się pod niektóre z najpotężniejszych światowych tendencji.
Nie tylko poprzez bunt wobec tego, co duża część świata widzi
jako aroganckie sięganie przez Amerykę po światową hegemonię.
Nie tylko poprzez swoją plemienną obronę zagubionych Rosjan,
pozostawionych samym sobie po rozpadzie Związku Sowieckiego.
Wykorzystuje także ogólnoświatowy wstręt i opór wobec ściePutin wychodzi
ku hedonistycznej, laickiej i społecznej rewolucji nadchodzącej
z roszczeniem, by
z Zachodu.
uznać Moskwę
W kulturowej wojnie o przyszłość ludzkości Putin stanowczo
za Boskie Miasto
umieszcza rosyjską flagę po stronie tradycyjnego chrześcijaństwa.
współczesności
Jego ostatnie przemówienia zawierają echa słów Jana Pawła II,
którego Evangelium Vitae z 1995 roku ostro krytykowało Zachód za
jego opowiedzenie się po stronie „kultury śmierci”.
Co papież Jan Paweł uważał za moralne występki?
Kapitulację Zachodu wobec rewolucji seksualnej, łatwych rozwodów, szaleńczej rozwiązłości, pornografii, homoseksualizmu,
feminizmu, aborcji, małżeństw jednopłciowych, eutanazji, asystowanego samobójstwa – zastąpienie wartości chrześcijańskich wartościami Hollywood.
Publicystka „Washington Post” Anne Applebaum napisała, że
była oszołomiona, gdy usłyszała w Tbilisi gruzińskiego prawnika
mówiącego o dawnym prozachodnim reżimie Michaiła
Saakaszwilego: Oni byli LGBT.
W tym momencie otworzyły mi się oczy – napisała Applebaum.
Strach i wstręt do pandemii jednopłciowych małżeństw stał się
Zastąpienie wartości
globalny. W Paryżu jednomilionowa Moralna Większość przemachrześcijańskich
wartościami Hollywood szerowała we wściekłym proteście.

Kreml objął zakazem
homoseksualną
propagandę

Kiedy Hitler niespodziewanie
dla Stalina napadł na
Związek Sowiecki, to
Stalin po dojściu do siebie
rozpoczął przemówienie
do narodu od przywitania:
Bracia i siostry! – o tartusko-moskiewskiej szkole
semiotycznej i rosyjskim
pragnieniu stania się Trzecim
Rzymem rozmawiamy
z prof. Bogusławem Żyłką

Marcin Herman: Jest pan od
lat tłumaczem i popularyzatorem
w Polsce dorobku semiotyków z tzw.
szkoły tartusko-moskiewskiej. Jakie
były początki tej szkoły?
Bogusław Żyłko: Jak sama nazwa
wskazuje, szkołę tę utworzyli na początku lat sześćdziesiątych badacze z dwóch
ośrodków – estońskiego Tartu (w Polsce
kiedyś znanego jako Dorpat) ze starym
uniwersytetem i Moskwy. Od strony
personalnej podchodząc do zagadnienia genezy szkoły, za ojców założycieli
należałoby uznać Jurija Łotmana, który

Jednak to Łotman uchodzi za
założyciela.
– Tak, w odbiorze międzynarodowym
rzeczywiście Łotman stał się twarzą
szkoły, choć trzeba powiedzieć, że
w ciągu trzydziestu lat jej istnienia
przewinęło się przez nią wiele postaci
o nie mniejszym formacie duchowo-intelektualnym. Łotman został nieofi-

z miastem rodzinnym, z czasem stało
się swoim miastem, w którego pejzaż
wrosła też sama figura nie całkiem dobrowolnego przybysza znad Newy.

Kim więc był Jurij Łotman?

Jak zainteresował się pan szkołą
tartusko-moskiewską?

– Urodzony w 1922 roku, a więc jeszcze
w Piotrogrodzie, w rodzinie inteligenckiej, krótko przed wojną trafił do
armii w celu odbycia służby wojskowej
i stamtąd od razu na front, z którego
szczęśliwie wrócił już po kapitulacji
Niemiec. Studia odbywał już jako człowiek dorosły i dojrzały i choć ukończył
je z wyróżnieniem, nie mógł otrzymać
pracy z uwagi na swoje żydowskie pochodzenie (miał przy tym znakomite
charakterystyki od swoich frontowych
przełożonych, które dołączał do podań,
ale które potem jakoś tajemniczo „zaginęły”). Pamiętajmy, że był to okres
wzmożonego antysemityzmu, rozpętanego przez Stalina, „sprawy kremlowskich lekarzy” itd. Dlatego za uśmiech
losu można uznać, że nadarzyła się
okazja zatrudnienia się, początkowo
na godzinach zleconych, a później na
całym etacie w tartuskim Instytucie
Nauczycielskim. Stamtąd udało się
Łotmanowi przenieść na uniwersytet, dzięki wydatnej pomocy później
wieloletniego przyjaciela, a wówczas
kierownika Katedry Literatury Rosyjskiej – Borisa Jegorowa. Tartu pojawiło
się najpierw jako tymczasowa przystań, pozwalająca zachować związek

– Zaczęło się to podczas studiów
w Gdańsku w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Moje pokolenie, pewnie
nie całe, ale jakaś jego część, mocno
przeżywało sprawę unaukowienia humanistyki. Pamiętam, że w szkole średniej z lektur zupełnie nadobowiązkowych największe bodaj wrażenie zrobiła
książka Norberta Wienera Cybernetyka
i społeczeństwo, więc z dużym zapałem rzuciłem się na studiowanie tomu
tartuskich studiów semiotycznych. Był
to tom czwarty z 1968 roku. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności stałem się
wkrótce posiadaczem tomu pierwszego, wypełnionego w całości wykładami
Łotmana z poetyki strukturalnej, które
odebrałem jako rewelacje, w dużej
mierze określające, by tak rzec, moją
formację intelektualną. Pod sam koniec
tej dekady mogłem już zapoznawać się
na bieżąco z publikacjami semiotycznymi z Tartu. Niektóre ukazywały się
w mikroskopijnych nakładach 300–500
egzemplarzy; podsyłał mi je regularnie
z samego źródła mieszkaniec Pskowa,
którego poznałem, pilotując wycieczkę
z gdańskiego Juwenturu. Było to studenckie biuro podróży mieszczące się
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cjalnym liderem tej szkoły być może
też dlatego, że był najstarszy z nich
i miał za sobą inne doświadczenia
życiowe.
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Idea Trzeciego
Rzymu
zdeterminowała
całą historię Rosji

wówczas przewodził literaturoznawcom w Tartu, i Wiaczesława Iwanowa,
wnoszącego wiele nowych idei do ówczesnej myśli lingwistycznej i skupiającego wokół siebie sporą grupę specjalistów językoznawstwa i dyscyplin
pokrewnych. Z szerszej już perspektywy historycznej mieliśmy do czynienia
z fuzją tradycji literaturoznawczej, którą
reprezentował Łotman, powojenny absolwent Uniwersytetu Leningradzkiego,
z plejadą wybitnych profesorów, wśród
których byli (na przykład Borys Eichenbaum) uczeni wywodzący się z tzw.
rosyjskiej szkoły formalnej, najgłośniejszego chyba kierunku w dwudziestowiecznej nauce o literaturze (jego
stulecie uczczono w ubiegłym roku
w Moskwie specjalnym kongresem, zorganizowanym wspólnie przez Rosyjski
Państwowy Uniwersytet Humanistyczny – uczelnia powstała na fali zmian politycznych po rozpadzie ZSRR – i Wyższą
Szkołę Ekonomii) i lingwistycznej, głównie moskiewskiej, której uosobieniem
był wówczas Iwanow.

Poznał pan Łotmana osobiście?
– Kiedy na początku lat osiemdziesiątych przebywałem w Leningradzie

też się stało – Konstantin Czernienko
nie porządził długo i po nim nastał,
jak wiemy, Michaił Gorbaczow, który
ratując ZSRR, doprowadził do jego rozpadu. Następnego dnia spotkaliśmy
się już na rozmowie dotyczącej spraw
naukowych. Układałem wówczas antologię tekstów semiotycznych. Ukazała
się w Polsce dopiero w następnej dekadzie pod tytułem Semiotyka dziejów
Rosji. Radziłem się Jurmicha, tak go
nazywano w nieoficjalnych kontaktach,
co do jej zawartości, autorów, układu.
Napisał później do niej wstęp zawierający skrócony projekt semiotyki historycznej. Na zakończenie spotkania
wręczył mi ostatnie swoje publikacje.
Między innymi drugie wydanie biografii Puszkina z dedykacją. Znałem tę
książkę i przy okazji zapytałem, dlaczego tak powierzchownie potraktował
powstanie listopadowe, na które Puszkin zareagował wiernopoddańczymi
wierszami, znanymi też jako „antypolska trylogia”.
Co odpowiedział?
– Odpowiedział, zapamiętałem to dobrze, tymi słowy: Piat’ stranic wyriezała mnie cenzura!. Na zakończenie przekazał mi plik nadbitek swoich ostatnich
prac z prośbą o przekazanie ich warszawskim znajomym, profetom Marii
R. Mayenowej i Stefanowi Żółkiewskiemu. Co też uczyniłem przy najbliższej
wizycie w IBL.

Łotman włączył się do Gorbaczowowskiej pieriestrojki. Pisał, występował w telewizji moskiewskiej, zachęcając do porzucenia fatalistycznego
dualnego modelu rozwoju historycznego właściwego dziejom Rosji na
rzecz zachodniego modelu ternarnego,
gwarantującego autentyczny rozwój
i zabezpieczający przed powtarzaniem ciągle tych samych błędów. Mógł
wreszcie skorzystać z licznych zaproszeń i wyjeżdżać za granicę (do tej pory
był na liście niewyjezdnych). Otrzymał
niemieckie stypendium Humboldta,
które umożliwiło mu dłuższy pobyt
w Europie Zachodniej i w pewnym
sensie przedłużyło o parę lat życie.
Otóż w Niemczech doznał udaru mózgu. Trafił do szpitala, gdzie w trakcie
rutynowego badania wykryto też raka
nerki. Lekarze niemieccy prognozowali
jeszcze pięć lat życia. Przeżył cztery. Od
końca lat osiemdziesiątych utrzymywałem z nim kontakt listowny. Jego był
już tylko zamaszysty podpis, same listy
dyktował sekretarce. Ostatni swój list
wysłałem w dniu śmierci Jurmicha.
Na czym bazowała szkoła tartusko-moskiewska? Jak rozumiem,
mieli ambicje, by stworzyć teorię,
a właściwie metodologię wszystkiego.
– Określenie granic metody semiotycznej, o jakiej rozważano na letnich szkołach semiotycznych, które począwszy
od 1964 roku Łotman ze swoją katedrą
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na półrocznym stażu naukowym, pod
jego koniec zaryzykowałem wypad do
Tartu, było to możliwe właśnie dzięki
pomocy tej dwójki. Tartu było miastem zamkniętym, obok stacjonował
pułk bombowców strategicznych, dowodzony przez pułkownika Dżochara Dudajewa, przyszłego tragicznego
prezydenta Czeczenii. Przez tydzień
mieszkałem w dużym, wypełnionym
książkami w różnych językach, mieszkaniu Wolpertów. Pamiętam, że kiedy
drugiego dnia wybraliśmy się na wykład profesora Łotmana do klasycystycznego głównego gmachu uniwersyteckiego, to pierwsze jego pytanie
właśnie dotyczyło tego, w jaki sposób
dostałem się do Tartu – oficjalnie czy
incognito? Odpowiedziałem pytaniem
na pytanie – panie profesorze, a jak
pan sądzi? Po wykładzie (był to wykład
monograficzny o pisarzu i historyku
Rosji Nikołaju Karamzinie) profesor
zaprosił nas na kolację do swojego
domu. Późnym wieczorem, idąc przez
pusty stary park, toczyliśmy luźną rozmowę na różne tematy. W mieszkaniu
na pierwszym piętrze starej willi kontynuowaliśmy ją rosyjskim zwyczajem
w kuchni, komentując też aktualne
wydarzenia polityczne. Był to okres,
kiedy w Rosji zmieniali się często komunistyczni władcy i wówczas zmarł
Jurij Andropow. Zapamiętałem zdanie
gospodarza, mające trochę aforystyczną formę – Odszedł kolejny nieboszczyk i przyjdzie rządzić następny. Tak
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w starym Żaku, gdzie latem czasami zatrudniano mnie jako pilota, po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu. Pamiętam, że było to w siedzibie
ZSP w Warszawie.
Były to czasy pełne dziwnych paradoksów. Ów pskowianin nazywał się
Władysław Aloszyn, był sekretarzem
„Pskowskiej Prawdy”, terenowego oddziału moskiewskiej „Prawdy”, głównej
gazety KPZR, a jednocześnie wielkim
admiratorem kultury polskiej. Sam
wyuczył się języka polskiego. Po 1956
roku było to zresztą wśród inteligencji
rosyjskiej zjawisko dość powszechne,
w ogóle panowała moda na wszystko co
polskie – od filmu, plakatu, muzyki po
kosmetyki i ciuchy. Dzięki znajomości
naszego języka mój znajomy miał dostęp nie tylko do autorów polskich, ale
przez przekłady także do zachodnich.
Zawarliśmy taką prywatną umowę, że
ja będę mu wysyłał książki z Polski, a on
rosyjskie, w tym głównie wydawane
w Tartu. Na uniwersytecie pracowała
jego koleżanka ze studiów, znakomita romanistka i przy tym arcymistrzyni
szachowa Łarisa Wolpert, zaprzyjaźniona z rodziną Łotmanów. Dzięki niemu
zgromadziłem więc sporą kolekcję semiotyczną, w tym kilka z dedykacjami
Łotmana.

Oprócz Łotmana poznał pan innych
semiotyków i współpracował z nimi.
– Każdy z tych uczonych miał swoje
własne oblicze i nawet – jak by powie-

dział Czesław Miłosz – swoją pisarską, łatwo rozpoznawalną „dykcję”.
W ogóle trzeba powiedzieć, że szkoła
odbiegała od tradycyjnego schematu
mistrz – uczniowie. Tworzyło ją grono
wybitnych osobowości i w jej wypadku
jak najbardziej jest uprawniona formuła „jedność w różnorodności”. Nie
miała ona żadnej formalnej struktury,
swoich władz, nawet statutu. Była raczej, jak to powiedział, „niewidzialnym
college’em”, którego członków łączyła
pewna wspólność generalnych założeń
przy dużej swobodzie w wyborze tematów, gatunków i stylu wypowiedzi
naukowej. Było to spowodowane różnorodnością ich profesji badawczych.
Przez letnie szkoły przewinęli się niemal wszyscy przedstawiciele specjalności humanistycznych: od filozofów
i antropologów po znawców heraldyki
poetyki sanskryckiej.
Najbardziej chyba znani w Polsce są,
także dzięki panu, Boris Uspienski
i Władimir Toporow.
– Boris Uspienski, z którym z różną
intensywnością stykałem się od końca lat osiemdziesiątych, wyszedł od
zagadnień teoretycznych, związanych
z badaniami lingwistycznymi, potem
przeszedł do historii języka rosyjskiego, genezy i formowania się rosyjskiego
języka literackiego. Był z wykształcenia anglistą, więc taka kolejność jest
zrozumiała. Ale wcześnie zajął się też

ważnymi zjawiskami kultury rosyjskiej
(na przykład ikoną staroruską). Wespół
z Łotmanem napisał wiele fundamentalnych, można by rzec, programowych
artykułów o semiotycznym mechanizmie kultury – tak się nazywa jeden
z nich. Mnie szczególnie zainteresowały
jego prace z zakresu semiotyki historii.
Właściwie tę problematykę Uspienski
zaczął systematycznie zgłębiać, począwszy od niewielkiego, ale ważnego pod względem metodologicznym
szkicu Historia sub specie semioticae.
Pamiętam dobrze ten tekst, gdyż zreferowałem jego tezy na seminarium doktorskim prof. Marii Janion na gdańskiej
polonistyce. Pełniłem na tym seminarium rolę informatora od wschodnich
mądrości i zachęcony przez prowadzącą seminarium i kolegów przełożyłem
go i wysłałem do dwumiesięcznika
„Teksty”, gdzie się ukazał w 1976 roku.
I właśnie z tych semiotyczno-historycznych tekstów składał się cały tom Historia i semiotyka. Następny nosił tytuł
Religia i semiotyka. Komponowałem
je wspólnie z autorem w jego rzymskim mieszkaniu. Po rozpadzie ZSRR
Uspienski osiadł w Wiecznym Mieście,
skąd dojeżdżał do pracy do Uniwersytetu Wschodniego w Neapolu, dzieląc
czas między Neapolem i szwajcarską Lucerną. Nie obyło się bez pewnych kontrowersji i nawet sporów. Ale
wszystko skończyło się dobrze. Autor
był zadowolony z przekładu, wstępów, szaty edytorskiej. Trzecią książką,
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Jądro szkoły tworzyli, jak się rzekło,
lingwiści i literaturoznawcy. Ci ostatni
też musieli przejść trening lingwistyczny i wyuczyć się choćby podstawowej
terminologii, która też przeważa w metajęzyku semiotyki. Niejako naturalna
była zatem tendencja do potraktowania całej kultury języka, a właściwie
całego zestawu różnych języków. Przy
czym podstawową dystynkcją było
tutaj rozróżnienie języka naturalnego,
rozumianego na język prymarny, i języków wtórnych (mitologii, religii, folkloru, sztuki, filozofii, nauki itd.), które
są nadbudowane, jak na przykład
poezja, albo utworzone według wzoru
dostarczonego przez język naturalny.
Na przykład film. Kultura ze swojej natury jest poliglotyczna, potrzebne są
minimum dwa języki, by można mówić
o jakimś fenomenie kultury. Koncepcja
ta znajduje swoje potwierdzenie w danych neurofizjologii, w badaniach nad
mózgiem doszła do konstatacji tzw.
funkcjonalnej asymetrii wielkich półkul
mózgowych: lewa hemisfera zawiaduje
znakami dyskretnymi, prawa zaś – ciągłymi, kontynualnymi. Funkcjonowanie
całości wymaga współpracy obydwu
stron, która może być definiowana
w kategoriach dialogu bądź przekładu.
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organizował co dwa lata w ośrodku sportowym tartuskiego uniwersytetu – odbyły się cztery takie szkoły, piąta i ostatnia
zimą 1973 roku – jest rzeczą ważną, jeśli
ma ona posiadać jakąś wartość heurystyczną. Najprościej można te granice
ująć następująco: jej przedmiotem może
być wszystko, co można przekształcić
w przedmiot opisu lingwistycznego.
Czyli potraktować jako swego rodzaju tekst, mający swój plan treści i plan
wyrażenia. Nowością w tej szkole było
to, że głównym przedmiotem badania
(i jednocześnie narzędziem) było pojęcie
tekstu. Tym się ona różniła choćby od
szkoły lwowsko-warszawskiej, gdzie koncentrowano się głównie na izolowanym
znaku from logical point of view, jego
strukturze, funkcjach semantycznych
i tak dalej. Tutaj natomiast cały tekst,
w więc większa jednostka, jest potraktowany jako złożony znak, posiadający
jakieś swoje globalne znaczenie. Problemem dla każdej semiotyki, a zwłaszcza
semiotyki kultury, jest dylemat zawarty
w pytaniu: „wszystko w określonych warunkach może być znakiem, ale czy znak
jest wszystkim?”. Tekstem-znakiem nie
może być chaos, coś, co jest pozbawione wszelkiej organizacji, znajdujące się
w stanie totalnej entropii. Ale już obraz
chaosu, z jakim często mamy do czynienia w tekstach artystycznych albo naukowych, jest tekstem, bo został tak celowo skonstruowany. Jest już modelem
chaosu, jego artystyczną lub poznawczą
reprezentacją.

A Toporow?
– Z Władimirem Toporowem nie udało
mi się, i to raczej z mojej winy, spotkać bezpośrednio. Był on prawdziwym
tytanem pracy, wprawiającym w zdumienie wielorakością swoich zainteresowań i skalą projektów badawczych
wielu ludzi. Jego bibliografia liczy parę
tysięcy pozycji, w tym takie dzieła jak
kilkutomowy Język Prusów czy ostatnie
dzieło (również wielotomowe) Świętość

Nadal dużo pracuję. Ciągle brakuje mi
czasu. Staram się jakoś podsumować
to, co udało mi się zrobić, choć wiem, że
i tak czasu tego nie wystarczy. Jeszcze
raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pański – W. Toporow.
Pięknie napisane…
– O tej „winie” wspominał niejednokrotnie i na swój sposób w porządku
indywidualnym chciał „odpokutować”,
pisząc na przykład artykuł Literatura
rosyjska o pierwszym rozbiorze Polski.
W moim przekładzie ukazał się w Tekstach (ale już Drugich). Na to jeszcze
wystarczyło mu czasu, ale na uporządkowanie swojego olbrzymiego dorobku już nie. Wkrótce potem odszedł, ale
w naszej pamięci powinien pozostać
nie tylko jako wielki uczony, polihistor,
ale także jako wielki człowiek, niezależny duchowo, głęboko wierzący,
szlachetny Rosjanin. Moje kontakty nie
ograniczyły się do tej „wielkiej semiotycznej trójki”. Rozszerzyły się także na
inne postacie, należące już do kolejnej
generacji semiotyków i działających
w niepodległej Estonii.
Niepodległa Estonia kontynuuje tę
rosyjską szkołę?
– Tak. Choć sama szkoła zakończyła
swoją aktywność na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, to
jej osiągnięcia i niektóre idee rozwi-

jane są w nowych warunkach ustrojowych. Jest też personalna ciągłość.
Obecnie na polu semiotycznym działa
syn Jurija – Mihhail Lotman. Taka forma imienia i nazwiska wskazuje tu na
nową samoidentyfikację – nosiciel jest
Estończykiem i jest to jego świadomy
wybór. Zaskoczył mnie także innym
wyborem. Kiedy spotkałem go po raz
pierwszy pod koniec ostatniej dekady
ubiegłego wieku we włoskim Urbino
na konferencji poświęconej koncepcji
semiosfery (kryje się pod nią ostatnia wersja Łotmanowskiej semiotyki kultury), to pierwsze jego słowa
brzmiały: Jestem katolikiem. I rzeczywiście spotykaliśmy się później na
mszy w kościele katolickim w Tartu.
Innym badaczem, który wyszedł spod
skrzydeł Łotmana, jest Peeter Torop
zajmujący się teorią przekładu. Jego
książkę o przekładzie całkowitym udało się wydać po polsku w redagowanej
przeze mnie serii Literatura i okolice.
Choć szkoły już dawno nie ma, to jej
duch jeszcze żyje, patronując naszym
spotkaniom i wspólnym przedsięwzięciom edytorskim.
Szczególne miejsce w badaniach
szkoły tartusko-moskiewskiej zajmują
rosyjskie prawosławie i, co się z nim
ściśle wiąże, kultura i dzieje Rosji.
– Jak już mówiłem, szkoła stopniowo
poszerzała pole badań, zagarniając kolejne kręgi problemowe. Dość szybko
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i święci w rosyjskiej kulturze duchowej.
Z tego ogromnego dorobku wybrałem
cztery rozprawy i skomponowałem dwa
dyptyki. Pierwszy – Miasto i mit – dotyczył semiotyki miasta i zawierał obszerny artykuł o „tekście petersburskim
literatury rosyjskiej”. Drugi – Przestrzeń
i tekst – ukazywał dwie wzajemnie powiązane kategorie: przestrzeń jako tekst
i przestrzeń tekstu. Na moje propozycje Władimir Nikołajewicz niezmiennie
odpowiadał: Nikakich wozrażenij byt’
nie możet i służył pomocą w wyjaśnianiu nie do końca jasnych dla mnie sformułowań. Nie mogliśmy posłużyć się
pocztą elektroniczną, choć przy takich
pracach jest to najlepszy sposób komunikacji, bo mój korespondent stwierdził,
że na uczenie się tego nowego medium
jest już za stary. Pozostały listy. Po ukazaniu się w krakowskiej oficynie Universitas drugiej z wspomnianych książek
nadesłał list, który warto tu w całości
przytoczyć: Wielce szanowny i drogi
Kolego, niedawno otrzymałem egzemplarze mojej książki „Przestrzeń i rzecz”.
Dziękuję Panu za wszystko – za Pańską
inicjatywę przekładu moich tekstów, za
sam przekład (na ile mogę ocenić, niezmiernie skrupulatny), za „Słowo wstępne”. Nie ukrywam, że jest mi przyjemnie
zaprezentować się polskiemu czytelnikowi. Żywię, podobnie jak ludzie z mojego kręgu, do Polski stosunek szczególny, tłumaczący się zarówno miłością do
kultury polskiej, jak i świadomością tej
winy, którą tak trudno odpokutować.
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którą w ścisłej współpracy z autorem
wprowadzałem do obiegu w Polsce,
była obszerna monografia Krzyż i koło.
Z historii kultury chrześcijańskiej.
Wyglądało to tak, że oprócz stałego
kontaktu dzięki poczcie elektronicznej spotykaliśmy się w Rzymie i w ciągu kilku dni omawialiśmy niejasne dla
mnie miejsca, także podczas spacerów
po mieście. Jeden zapadł mi szczególnie w pamięć: pierwszego dnia, od razu
niemal po przyjeździe do Rzymu, gdzie
wybrałem się wówczas ze swoją żoną
Dorotą, która zawodowo zajmowała
się starożytnościami słowiańskimi, Borys Andriejewicz zabrał nas na nocny
spacer po mieście i pokazał najstarsze
kościoły – św. Klemensa i św. Praksedy – związane z działalnością Cyryla
i Metodego, apostołów Europy. Dzięki
tej kooperacji nie musiałem się obawiać, że opuściłem coś w przekładzie
bądź przełożyłem niewłaściwie lub niezgodnie z intencją autora.

Jak wynika z pism Uspienskiego
i Toporowa, centralne miejsce
w rosyjskim prawosławiu i rosyjskiej
myśli politycznej zajmuje idea
Trzeciego Rzymu. Uspienski pisze
wręcz, że idea Trzeciego Rzymu
zdeterminowała całą historię Rosji.
– Tak, jest to jedna z najważniejszych
konstrukcji religijno-politycznych
w dziejach Rosji i nie mogła ujść uwagi
semiotyków. Zwłaszcza intensywnie zajmował się nią Boris Uspienski i wyniki
jego analiz są tutaj najbardziej interesujące, gdyż pozwala on pojąć źródła niesłychanej żywotności tej idei w umysłowości czy mentalności rosyjskiej.
Jeśli dobrze zrozumiałem
Uspienskiego, Trzeci Rzym była to
idea apokaliptyczna?
– Tak, idea Trzeciego Rzymu kształtowała się w drugiej połowie XV wieku
w atmosferze nastrojów eschatologicznych i w oczekiwaniu na spełnienie się
apokaliptycznych proroctw. Jej słowną
formułę znamy ze świadectw pisanych
w tamtym okresie i z kanonicznego
tekstu pskowskiego mnicha Filoteusza,
aktywnego już w następnym stuleciu –
dwa bowiem Rzymy upadły, a trzeci
(czyli Moskwa) stoi, a czwartego nie
będzie. Aby rozwiązać zagadkę jej wital-

ności i przemożnego oddziaływania na
Rosjan, na całą społeczność rosyjską –
od władców po prosty lud – Uspienski
odniósł ją do dwóch sposobów percepcji czasu, z których jeden jest właściwy
świadomości historycznej, a drugi kosmologicznej. Wyjaśnienie pojawienia
się tej doktryny zgodnie z pierwszym
typem odbioru czasu, czyli z punktu
widzenia świadomości historycznej,
wygląda następująco: pojawiła się ona
jako skutek wcześniejszych zdarzeń,
z których najważniejsze to: upadek
Bizancjum zdobytego – jak wiadomo –
w 1453 roku przez Turków. Było to niejako karą za wcześniejsze przyjęcie przez
Greków Unii Florenckiej, przez ortodoksów zostało uznane to za herezję. Jednoczesne doszło do ostatecznego wyzwolenia się Moskwy w 1480 roku spod
panowania tatarskiego. Tam widzimy
triumf islamu nad chrześcijaństwem,
tutaj odwrotnie – prawosławie triumfuje nad islamem i wielki książę, panujący
w Moskwie, okazuje się jedynym zwycięskim władcą prawosławnym.
Ale jest jeszcze inna, bardziej doniosła interpretacja kosmologiczna, która
w ogólnych zarysach prezentuje się tak:
w 1492 roku miał nastąpić koniec świata, gdyż mijało 7000 lat od stworzenia
świata. Przyjmowano, iż świat został
stworzony 5008 lat przed narodzinami
Chrystusa.
Minął rok 1492 i nie nastąpił koniec
świata.

– Uznano, zgodnie z cyklicznym, a nie
linearnym pojmowaniem czasu, że zakończył się jeden cykl i rozpoczął nowy,
czyli wszystko wróciło do punktu wyjścia, do początku czasów i stworzenia
Kościoła Chrystusowego jako wyjściowego punktu w historii zbawienia,
z tym że teraz u progu nowego cyklu,
nowego tysiąclecia miejsce Jeruzalem,
a potem i Rzymu, zajmie Moskwa. To
ona będzie też nowym Rzymem (trzecim po Rzymie i Konstantynopolu),
a czwartego już nie będzie, bo samego
czasu już nie będzie.
I dlatego idea Trzeciego Rzymu
przetrwała?
– Uspienskiemu udało się rozwikłać
sekret przemożnego oddziaływania
tej doktryny. Często się u nas ludzie
dziwą, jak to Rosjanie mogą wierzyć
w takie fantastyczne historie. Uspienski, stosując podwójny klucz interpretacyjny, jednoczesne odniesienie do
czasu historycznego i kosmologicznego, perspektywy Boskiej i ludzkiej,
ukazał głęboki poziom tej idei. Właśnie połączenie w jednej, jak byśmy
powiedzieli, narracji kosmologicznego i historycznego uzasadnienia, albo
mówiąc inaczej – umieszczenie tej
świeckiej, ziemskiej historii w szerszej
i ontologicznie pierwotnej ramie kosmologicznego odbioru czasu zapewniło doktrynie Moskwa – Trzeci Rzym
szeroki rezonans, popularność i trwa-
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kich szczytów twórczości artystycznej
i naukowo-filozoficznej.
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zwrócono się w stronę historii i kultury i jej najważniejszych szeregów,
w ich wzajemnym powiązaniu. Kultura
istnieje w czasie, zwłaszcza w tych społecznościach, które Claude Levi-Strauss
określał niegdyś jako „gorące”. Ma
ona oczywiście swoje strefy „zimne”,
oporne na działanie czasu, na przykład
ponadczasowe mity, różne tabu, zakazy i nakazy stabilizujące kulturę, ale
jako całość jest ona – jakby powiedzieli
semiotycy – systemem dynamicznym,
w którym sama zmienność jest jej sposobem istnienia. Dzieje Rosji i kultury
rosyjskiej niejako naturalnie były w pozycji uprzywilejowanej choćby z tego
względu, że dla naszych semiotyków
była to kultura macierzysta, na którą
poprzez swoje badania też chcieli mieć
jakiś wpływ. W ich koncepcji naukowej
wszelkie automodele, autodeskrypcje
kultury były integralną częścią, oddziałującą zwrotnie na samą kulturę.
Wpisywali się przy tym, może nawet do końca sobie to uświadamiając,
w swoją rodzimą tradycję filozoficzno-intelektualną, w której zagadnienia
Rosji, jej duchowej odrębności, przeznaczenia dziejowego lokowały się
nieodmienne w centrum rosyjskiego
dyskursu. Miał on w dużym stopniu
charakter autotematyczny. A szczególnym, może nawet węzłowym problemem, była w tym dyskursie religia,
wiara i jej miejsce w całości kultury
rosyjskiej, rozumianej szeroko – od regulacji w życiu codziennym do wyso-

I nie zaszkodziły ich trwałości
rewolucja bolszewicka i komunizm?
– Takie konstrukcje głęboko zapadają
w to, co staromodnie można nazwać
psychologią etniczną. Dlatego nie
udało się ich wymazać z tej głębokiej
pamięci nawet bolszewikom. Można powiedzieć więcej, kiedy zachodziła potrzeba, to potrafili oni robić
z nich użytek. Podam przykład, dobrze
zresztą znany i dotyczący też doktryny, o której teraz rozmawiamy. Kiedy
Hitler niespodziewanie dla Stalina
napadł na Związek Sowiecki, to Stalin
po dojściu do siebie rozpoczął przemówienie do narodu od przywitania:
Bracia i siostry!. Już w czasie wojny
kazał zaprzestać represji wobec Cerkwi
prawosławnej i spotkał się na Kremlu
z patriarchą. Nakazał też nakręcenie
filmu o Iwanie Groźnym, bo uważał go
za wielkiego monarchę, który podłożył podwaliny pod przyszłe imperium.
Film wyreżyserował sam Siergiej Eisenstein, któremu w Kazachstanie stworzono wyśmienite warunki do pracy.

A dzisiaj?
– Parę lat temu spacerując listopadowym popołudniem po placu Czerwonym, widziałem i słyszałem, jak pod
cerkwią Wisilija Błogosławionego przewodniczka, być może nauczycielka,
z wielkim przejęciem opowiadała grupie młodzieży w wieku szkolnym właśnie o Moskwie jako Trzecim Rzymie.
Rosja odrzuciła komunizm, ale nie porzuciła myśli o imperialnej wielkości.
Wielu Rosjan wróciłoby chętnie do
Związku Sowieckiego, ale bez komunizmu – jego miejsce mogłoby zająć prawosławie. Ożywa wiele idei i symboli

z przeszłości. Mamy więc w dzisiejszej
rosyjskiej publicznej logosferze i Trzeci
Rzym, i Świętą Rosję, i „rosyjską ideę”,
i eurazjatyzm, a ostatnio także bliżej niesprecyzowany „rosyjski świat”
(russkij mir). Co jest ich wspólnym
mianownikiem? Chyba przekonanie
o wyjątkowości Rosji, jej wybraństwie,
szczególnym przeznaczeniu dziejowym. Jakieś odrodzenie rosyjskiego
mesjanizmu. Ostatnie nieporozumienia i już otwarty konflikt z Zachodem
też z tymi sprawami wyraźnie się wiążą. Po pieriestrojce i rozpadzie Związku Sowieckiego Rosjanie i ich nowe
elity prawdopodobnie szczerze chcieli
otworzyć się na Zachód i nawet wejść
w jego struktury. Ale byli zaskoczeni, że
Zachód stawia jakieś warunki, wymaga
dostosowania się do jego standardów
prawno-politycznych. Więc się zdziwili – jak to tak? Traktują nas jak jakąś
Maltę, a my przecież jesteśmy w ogóle
inni, mamy swoje wyobrażenia o tym,

jak świat ma być urządzony. I powrócili
do nich.
Czyli semiotycy ze szkoły tartusko-moskiewskiej dają nam klucz do
zrozumienia współczesnej Rosji?
– To, co się dzieje obecnie w Rosji,
zwłaszcza w zbiorowej psychosferze,
potwierdza modele teoretyczne budowane przez semiotyków tartusko-moskiewskich, dotyczące specyficznych cech kultury rosyjskiej i jej drogi
rozwojowej. Także wypływanie na
powierzchnię archaicznych, zdawałoby
się dawno zapomnianych, wyobrażeń
znajduje wytłumaczenie w ich rozważaniach o pamięci kultury, roli symboli
w długim trwaniu kultury. Pisali
o tym nieraz Jurij Łotman ze swoimi
kolegami. Ω
Rozmawiał Marcin Herman

Bogusław Żyłko – profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się semiotyką kultury, rosyjskimi doktrynami estetycznymi (zwłaszcza literaturoznawczymi) XX wieku, historią idei. Przed
paroma laty w wydawnictwie UG uruchomił (książką Olgi Freidenberg Obraz i pojęcie) serię wydawniczą Literatura i okolice. Przygodę z poważną nauką rozpoczął na początku lat siedemdziesiątych na
seminarium doktoranckim prof. Marii Janion (w 1979 roku obronił przygotowaną pod Jej kierunkiem
dysertację doktorską zatytułowaną Jurij Tynianow jako teoretyk i metodolog literatury). Zajmował się
osobą i dziełem Michaiła Bachtina (poświęcił mu swoją rozprawę habilitacyjną), a w ostatnim okresie
głównymi szkołami naukowymi w humanistyce rosyjskiej XX wieku, udostępniając w przekładach prace jej najwybitniejszych przedstawicieli (m.in. opublikował we własnym tłumaczeniu i opracowaniu
ponad 10 tomów prac semiotyków z grupy Tartu-Moskwa). Niedawno ukończył obszerną monografię
(w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) zatytułowaną Panorama myśli rosyjskiej XX wieku (Główne szkoły naukowe w humanistyce rosyjskiej XX wieku). Obecnie pracuje nad
książką o wschodnich intelektualnych fascynacjach Czesława Miłosza.
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W filmie jest scena intronizacji Iwana
IV, którego gra znakomity aktor Nikołaj Czerkasow, jak młody car (pierwszy władca, który sam sobie nadał ten
tytuł) wypowiada owe słynne zdanie
o dwóch upadłych Rzymach i trzecim,
ostatnim, czyli Moskwie. Stalinowi być
może chodziła po głowie myśl o przekształceniu po wojnie Moskwy w stolicę nowego świata i mógł w tym celu
posłużyć się starą koncepcją, aktualizując ją w nowych warunkach ustrojowo-politycznych. Ale chyba dość szybko
z tego pomysłu zrezygnował, bo po kilkuletnim okresie współpracy z Cerkwią
prawosławną w obliczu wspólnego
wroga powrócił do brutalnego narzucania społeczeństwu światopoglądu
naukowego zgodnego z materializmem
dialektycznym.
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łość. Dzięki temu mogła ona wpłynąć
na historię Rosji, pobudzając polityczne ambicje władców rosyjskich, które
skutkowały najpierw utworzeniem
Państwa Moskiewskiego, a następnie –
Imperium Rosyjskiego. Idea Moskwy
jako Trzeciego Rzymu nie była zresztą
jedyną, istniało też nie mniej popularne pojęcie Świętej Rusi.

A jak było później?

Jest pan jednym z tych badaczy,
którzy uważają, że nie należy
przykładać zbytniej wagi do
kwestii ideowych podczas analizy
współczesnej Rosji. Dlaczego?

Nie samą
ideą Rosja
stoi
Nie należy ulegać
narcystycznej skłonności
Rosjan do samouwielbienia
i koncentracji
wyłącznie na sobie –
mówi prof. Włodzimierz
Marciniak w rozmowie
z Marcinem Hermanem

– Problem sformułuję trochę inaczej.
Oczywiście, że należy przykładać znaczenie do kwestii ideowych, tak samo
jak do kwestii ekonomicznych czy też
społecznych. Rzecz w czym innym.
W Rosji ukształtowało się przekonanie, że obiektywnie istnieje zespół idei
(russkaja idieja) wyrażających historyczną odrębność i powołanie narodu
rosyjskiego. Pojawiać się więc zaczęło przekonanie, że historia jest areną
ujawniania się idei, a ludzie są wykonawcami woli tego zespołu. Koncept
rosyjskich idei ukształtował się pod
wpływem kulturowym romantyzmu,
a sformułowany został przez Władimira Sołowjowa w latach 80. XIX wieku. Prowadzi on także do wniosku, że
historia Rosji rozwija się równolegle do
historii powszechnej i toczy się w inny
sposób, specyficzny dla Rosji. Opisał to
już Nikołaj Karamzin, pisząc: Myśl nie
sprawa, a sprawa będzie nie po naszej
myśli, a zrządzeniem losu (po ustawu

– Co ciekawe, pojawienie się w Rosji
marksizmu dogmatycznego nie zmieniło zasadniczo tej sytuacji. „Legalni
marksiści” (Piotr Struwe i inni) hołdowali poglądowi, że historia Rosji toczy
się równolegle do historii powszechnej, chociaż zmierza do jednego celu.
Uniwersalność praw historii potwierdzała więc w ich rozumieniu specyfikę i odrębność Rosji. Dzisiejsi liberałowie rosyjscy rozumują podobnie.
Jegor Gajdar wielokrotnie powtarzał,
że naczelnym celem polityki powinno być wprowadzenie Rosji na ścieżkę
wzrostu gospodarczego, co utrudnia
lub wręcz uniemożliwia specyfika rosyjska. Problem polega na tym, że tak
rozumuje wielu myślicieli liberalnych
wywodzących się z marksizmu i nie ma
w tym niczego oryginalnego. W Polsce też warszawska szkoła historyków
idei ukształtowała się w środowisku
marksistowskim.
Co najbardziej przydaje się w analizie
polityki, historii czy społeczeństwa
rosyjskiego?
– Moja odpowiedź będzie banalna.
Wszystko się przydaje. Użyteczne są
narzędzia badawcze, którymi posłu-

Dzisiejsza Rosja jest mniej ideowa, niż
się wydaje?
– Nie wiem, co ta generalizacja ma
oznaczać, że Rosja jest bezideowa,
albo na odwrót – ideowa. Wydaje
mi się, że umiejętność żonglowania
ideami, zaczerpniętymi ze zbioru pod
tytułem russkaja idieja, jest w Rosji
perfekcyjnie opanowana, tylko czy
o to panu chodzi? Problem polega na
tym, że umiejętność ta nie jest dyscyplinowana, a jeśli jest, to w stopniu niewystarczającym, przez nawyk
pozostawania w zgodzie z faktami oraz
badania ich metodami naukowymi.
Chodzi wszak o zachowanie równowagi pomiędzy poznaniem zmysłowym a pojęciowym. W Rosji często ta
równowaga jest naruszana. Posłużę
się przykładem. W styczniu tego roku
przeczytałem w czasopiśmie „Ekspert”
artykuł Walerija Fadiejewa Na twiordoj
poczwie. Autor, specjalista w zakresie
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gują się różne nauki. Nie ma powodu
do rezygnacji z czegokolwiek. Rzecz
w czym innym. Nie należy ulegać
narcystycznej skłonności Rosjan do
samouwielbienia i koncentracji wyłącznie na sobie. Warto więc zawsze
i wszędzie zwracać uwagę na relacje – różne: ekonomiczne, polityczne,
kulturowe, religijne – z otaczającym
światem, w które od zawsze wchodzi Rosja. Dynamika tych relacji ma
ogromne znaczenie.
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sud’by). Stąd też przekonanie, że Rosja
ma swój los i rozwija się zgodnie z wyrokami tego sądu.

Skąd popularność, medialna,
a czasem na salonach władzy,
„jurodiwych” polityki jak Dugin,
Prochanow, Girkin-Striełkow?
– Zastanówmy się, czym są właściwie
„rosyjskie idee”. Czy to zespół poglądów ukształtowanych na przełomie
XIX i XX wieku, czy też dowolne idee,
pod warunkiem że narodziły się one
w Rosji. Czy pogląd, że Rosjanie stanowią superetnos, a Ukraińcy są narodem zdefektowanym biologicznie,
należy do kręgu rosyjskich idei? A co
zrobimy z narodowosocjalistyczną koncepcją przywrócenia sprawiedliwości

Boris Uspienski twierdził, że idea
Trzeciego Rzym ożywa i napędza
od wieków historię Rosji, tkwi też
głęboko w umysłach zarówno elit,

jak i ludu rosyjskiego po dziś dzień.
Nawet komunizm tego nie przerwał,
a wręcz nawiązywał do Trzeciego
Rzymu.
– Jurij Łotman i Boris Uspienski pojmowali kulturę jako system znakowy
modelujący ludzkie zachowania. Idee
powinny więc być badane jako wypowiedzi i to raczej w ujęciu historycznym. Taki przynajmniej wniosek wynika z ich artykułu o ideologii Piotra I.
Inna sprawa, że w tekstach Filoteusza
nie znajdziemy idei Trzeciego Rzymu.
Pisał on, że cesarstwo romejskie jest
wieczne, ponieważ obrane zostało za
miejsce Objawienia, a jednocześnie,
pisząc o popadnięciu w herezję Rzymu
papieskiego i Konstantynopola patriarszego, odwoływał się do biblijnego motywu trzech cesarstw, z których
każde upadnie. Dalej pouczał władcę
moskiewskiego, co ma on czynić, aby
jego wspaniałe państwo też nie popadło w herezję. No i władcy moskiewscy
tego nie uczynili. Dlatego wydaje mi

się, że idea, o której pan mówi, została
wymyślona dopiero w latach 60. XIX
wieku, gdy po raz pierwszy opublikowano rękopisy Filoteusza, wprowadzając zresztą do nich poprawki, zmieniające trochę ich sens. Czy idea może
napędzać historię czegokolwiek, a tym
bardziej wtedy, gdy ona nie istnieje?
Rosja nie różni się więc jakoś
drastycznie od innych państw? Można
ją, wbrew popularnemu przekonaniu
i narcyzmowi Rosjan, objąć rozumem?
– Pan nawiązuje do znanego epigramatu dyplomaty i poety Fiodora Tiutczewa. Tylko że on – chyba świadomie –
wprowadza nas w błąd, formułując
fałszywy problem. Niczego takiego
jak obszczyj arszyn nie ma, to rosyjska jednostka miary. Podobnie jak
mila jest miarą angielską. Może więc
wszystkie kraje różnią się od siebie
i Rosja nie stanowi pod tym względem
wyjątku? Ω

Włodzimierz Marciniak – politolog, sowietolog i znawca Rosji, dyplomata, profesor Wyższej Szkoły
Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Autor m.in. książki Rozgrabione imperium:
upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej. Zasiada w Polsko-Rosyjskiej Grupie
do Spraw Trudnych.
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najbardziej skrzywdzonemu narodowi
na świecie, jakim podobno są Rosjanie? Czy do tego kręgu ideowego należy też „uroczy” termin gienofond nacyi? Każdy z wymienionych przez pana
dżentelmenów zasługuje na uwagę.
Striełkow, jako rekonstruktor historyczny, to raczej praktyk polityki historycznej. Ciekawym przypadkiem jest
Aleksandr Dugin. To też rekonstruktor historyczny, ale w trochę innym
znaczeniu. Wiele lat temu w mistycznym kółku poety Jewgienija Gołowina został zainicjowany okultystycznie
przez Gejdara Dżemala, późniejszego ideologa odrodzenia islamskiego
w Rosji. Następnie zajął się geopolityką, zamiłowanie do której zaszczepił
Rosjanom jeszcze sir Halford Mackinder, jeden z założycieli London School
of Economics. To wszystko połączone
z wszelkimi możliwymi teoriami spiskowymi stworzyło mieszankę regularnie
aplikowaną zwykłym ludziom przez telewizor. Odnoszę wrażenie, że przynętę złapał Władimir Putin, z gorliwością
neofity posługujący się często frazeologią duginowską. Przypomnę tylko
słynną „największą katastrofę geopolityczną”. Mnie zaś się wydaje, że Dugin
pięknie nam rekonstruuje cykl życiowy
rosyjskich idei.
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zarządzania, dowodzi, że Rosja pomyślnie wyjdzie z kryzysu globalnego,
gdyż jej światopogląd jest w znacznym
stopniu bizantyjski, a nawet hezychastyczny. Hezychazm to nieprzerwana
cześć i służba Bogu, a jego adepci głosili możliwość ujrzenia Światłości Bożej
dzięki intensywnej modlitwie, kontemplacji i ascezie. Ten nurt mistyczny
rozwinął się w schyłkowym okresie istnienia imperium i napotkał w XIV wieku silny wewnętrzny opór. Autor przeciwstawia hezychastyczne poznanie
Boga poznaniu opartemu na pojęciach
zaczerpniętych z filozofii greckiej, którą
zresztą utożsamia z arystotelizmem.
Czy deklaracja otwartości na mistyczne praktyki Wschodu świadczy o ideowym czy też bezideowym obliczu
współczesnej Rosji?

– To słowo wymyśliliśmy w „Pressjach”
na oznaczenie pewnego sposobu bycia
Polakiem. Nie chodzi w nim o przynależność do polskiego etnosu ani nawet o przyjmowanie polskiego języka
i polskich obyczajów, czyli polskiego
etosu, lecz o akceptację polskiej idei.
„Eidos” to właśnie mniej wyświechtany synonim słowa „idea”. Sądzimy,
że tak właśnie rozumiana polskość łączyła rozmaite narody zamieszkujące
Rzeczpospolitą.
Jaka więc jest ta polska idea?

IDEA POLSKA,
IDEA ROSYJSKA

– Można jej szukać w jakiejś szczególnej polskiej koncepcji wolności, można
się jej dopatrywać w polskim republikanizmie, ale tak naprawdę polską
ideą jest mesjanizm, czyli budowa Królestwa Bożego na ziemi.
Polska teologia wyzwolenia?

W Polsce mesjanizm doprowadził
do koncepcji współudziału narodu
w cierpieniu Chrystusa, w Rosji
zaś do koncepcji prawosławnego
imperium. Trudno o większy kontrast.
Na początku XX wieku Nikołaj
Bierdiajew nawoływał, by Rosjanie
uczyli się od Polaków, jak naprawdę
buduje się Królestwo Boże na ziemi
Z Pawłem Rojkiem, autorem Przekleństwa
imperium, rozmawia Marcin Herman

– Bez obaw, nie ma tu żadnej herezji. Teologia wyzwolenia też zresztą
nie jest chyba z konieczności heretycka! W polskim mesjanizmie chodzi
o wcielenie chrześcijaństwa nie tylko
w sferze prywatnej, lecz także publicznej. O realizację zasad ewangelicznych
w życiu społecznym, gospodarczym
i politycznym. Nie jest to oczywiście
wyłączne zadanie Polaków, spoczywa
ono na Kościele jako całości, jednak to

W przypadku Rosji, według
semiotyków ze szkoły tartusko-moskiewskiej, centralne miejsce
zajmuje idea Trzeciego Rzymu.
Czym ona się różni od polskiego
mesjanizmu?
– Idea Moskwy – Trzeciego Rzymu –
jest bardzo bliska polskiemu mesjanizmowi. Oto dwa mało znaczące młode
narody na peryferiach Europy odkryły, że mogą podjąć najwznioślejsze
zadanie chrześcijańskie, które zostało
porzucone przez inne, starsze narody.
Polacy od XV wieku zaczęli rozumieć,
że mogą na swojej dzikiej północy
zbudować wspólnotę polityczną, która
będzie rzeczywiście wcielać w życie
zasady chrześcijaństwa. Ta idea jest
wyraźnie obecna już u Pawła Włodkowica czy Stanisława ze Skarbimierza. Negatywnym punktem odniesienia były wynaturzenia politycznego
chrześcijaństwa widoczne w państwie
krzyżackim. Niespełna sto lat później
Rosjanie zorientowali się, że po upad-
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właśnie Polacy dość wcześnie w ten
właśnie sposób rozumieli swoje szczególne zadanie w dziejach. O to nam
chodziło od sporów z fałszywym krzyżackim chrześcijaństwem, przez spory
z nowoczesnym absolutyzmem, aż do
sporów z ateistycznym komunizmem.
Dziś tradycyjny polski mesjanizm na
naszych oczach mierzy się z liberalną
demokracją.
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Co to jest „Polska ejdetyczna”?

Skoro są takie podobieństwa, to
skąd ideowa konfrontacja? Nawet
dziś oficjalna propaganda rosyjska
przypisuje Polsce rolę większą, niżby
to wynikało z naszego potencjału.

– Konfrontacja wcale nie była nieuchronna. Wielki Władimir Sołowjow
wskazywał kiedyś, że są trzy narody
mesjańskie – Żydzi, Polacy i Rosjanie.
Wierzył, że nieprzypadkowo wszyscy spotkaliśmy się na terenie dawnej
Rzeczypospolitej i zadanie budowy
wolnej teokracji powinno połączyć
nasze narody. Zamiast jednak współpracować, faktycznie w pewien sposób
rywalizowaliśmy ze sobą. Wynikało
to najpewniej przynajmniej po części
z tego, że rosyjska prawosławna idea
była o wiele bardziej ekskluzywna,
a Polacy mieli oparcie w uniwersalistycznym katolicyzmie. Dlatego zresztą
Sołowjow uważał, że budowa powszechnej teokracji wymaga akceptacji
przez cara prymatu rzymskiego papieża. Na spory polsko-rosyjskie w historii
można rzeczywiście spojrzeć właśnie
jako na konflikt między różnymi sposobami urzeczywistniania mesjań-

skiego posłannictwa. W inny sposób
rozwijaliśmy swoje mesjańskie intuicje.
W Polsce mesjanizm doprowadził do
koncepcji współudziału narodu w cierpieniu Chrystusa, w Rosji natomiast
do koncepcji prawosławnego imperium. Trudno o większy kontrast. Na
początku XX wieku Nikołaj Bierdiajew
nawoływał, by Rosjanie uczyli się od
Polaków, jak naprawdę buduje się Królestwo Boże na ziemi. Potem różnica ta
ujawniła się jeszcze bardziej, gdy rosyjskie rzekomo chrześcijańskie imperium
przekształciło się w jawnie ateistyczny
Związek Radziecki. Konfrontacja polskiego katolicyzmu z rosyjskim komunizmem była częścią tej mesjańskiej
rywalizacji. Dziś Rosjanie także wierzą,
że realizują w swoim społeczeństwie
alternatywny układ społeczny i kulturalny wobec Zachodu.

sji w cieniu tej oficjalnie promowanej
formuły. Fałszywy wybór między liberalną Europą a konserwatywną Rosją
wynika z tego, że nie dostrzega się żadnej innej alternatywy. Gdyby między
zgniłym Zachodem a niezłomną Rosją
istniało społeczeństwo, które faktycznie realizowałoby chrześcijaństwo
w życiu społecznym, Rosjanie mieliby poważny problem z utrzymaniem
swojej opowieści o sobie. Być może
dlatego Polska pozostaje jeszcze jakimś
punktem odniesienia. Jeśli bowiem nie
w Polsce, to nigdzie. Jeśli w ojczyźnie
św. Jana Pawła II nie udaje się zaproponować alternatywy dla świeckiej
nowoczesności, to pozostaje nam tylko
reżim Putina.

Nie tylko Rosjanie, wierzą w to
również niektóre konserwatywne czy
katolickie środowiska na Zachodzie,
a nawet zdarza się, że i w Polsce.

Czy zatem Trzeci Rzym jest z zasady
zły, tak jak przedstawia tę ideę
i w ogóle rosyjskie prawosławie Alain
Besançon? W jego ujęciu Rosja to
wręcz heretycka sekta, nawet chyba
użył takiego pojęcia – sekta założona
przez Iwana Groźnego.

– Obecne rosyjskie pretensje do budowy chrześcijańskiego państwa są
niestety dość groteskowe, bo przyjmowane oficjalnie prawosławie ukrywa
katastrofalną sytuację duchową i społeczną. Nadzieje zachodniej prawicy, że Putin jest ostatnim strażnikiem
tradycyjnych wartości, są śmiesznym
nieporozumieniem. Prawdziwe żywe
wspólnoty religijne pozostają w Ro-

– Idea Moskwy – Trzeciego Rzymu –
wcale nie musiała się rozwijać w kierunku Trzeciej Międzynarodówki. Pokazuję to w swojej najnowszej książce
Przekleństwo imperium. Wyróżniam
tam trzy idee: Nowego Konstantynopola, czyli prawdziwie chrześcijańskiego imperium w stylu Sołowjowa,
Nowego Rzymu, czyli świeckiego imperium w stylu Piotra Wielkiego czy Leni-
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Polacy też w ogromnej większości
negatywnie reagują na współczesne
rosyjskie idee.
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ku Konstantynopola religia prawosławna nie ma już żadnego innego oparcia
na ziemi poza ich dalekim wschodnim
Księstwem Moskiewskim. Poczuli, że
spoczywa na nich obowiązek obrony
i realizacji chrześcijaństwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
Widać to wyraźnie u metropolity Zosimy czy Filoteusza z Pskowa. W podobnym czasie pojawiła się więc w obu
naszych narodach podobna świadomość mesjańska. My jednak trzymaliśmy z pierwszym Rzymem, czyli
Stolicą Apostolską, a nie tworzyliśmy,
jak Rosjanie, trzeciego, po upadłym
Konstantynopolu.

Chciałbym wrócić jeszcze do czasów
średniowiecznych, do źródeł Polski.
Co zdecydowało o tym, że Polska

– Pan jest mocą swojego ludu. Polska
jest narodem chrześcijańskim. Nie
jest po prostu narodem, który przyjął
chrześcijaństwo. Nie mamy praktycznie żadnych elementów pogańskich
w naszej kulturze. Nie zachował się
żaden słowiański epos, nasza literatura zaczyna się od tekstów głęboko
chrześcijańskich. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Bez religii jesteśmy
niczym. Podstawową ideą, która nas
ukształtowała, jest już od średniowiecza właśnie koncepcja realizacji zasad
chrześcijaństwa w życiu społecznym,
politycznym i gospodarczym. Stanisław
ze Skarbimierza w 1400 roku w mowie
z okazji odnowienia Akademii Krakowskiej mówił o tym jako o czymś oczywistym. Nie mamy wysokiej kultury, nie
mamy bogactw naturalnych, jesteśmy
dziewiczym terenem, na którym
można przeprowadzić polityczno-teologiczny eksperyment. To jest właśnie idea, która nadaje trwałą tożsa-

Nadzieje zachodniej prawicy, że
Putin jest ostatnim strażnikiem
tradycyjnych wartości, są
śmiesznym nieporozumieniem

mość i niezmienną atrakcyjność polskiej wspólnocie politycznej.
Skoro według semiotyków znaki,
symbole mają ogromne znaczenie,
jaki wniosek można wyciągnąć
z tego, że nawet polska republika
ma za symbol piastowskiego białego
orła?
– Chesterton zauważył kiedyś, że polski biały orzeł jest właśnie idealnym
znakiem dla chrześcijańskiego narodu! Poczucie misji chrześcijańskiej było
bardzo widoczne także w kulturze sarmackiej. Wierzyliśmy, że wolnościowy
ustrój odpowiada lepiej zamysłowi Bożemu niż otaczające nas nowoczesne
absolutyzmy. Ale pełną świadomość
polski mesjanizm osiągnął oczywiście
po upadku Polski. Ostatnim jego wielkim przejawem byli Solidarność i Jan
Paweł II. Szykuję książkę na ten temat,
roboczo zatytułowaną Społeczeństwo
teologiczne, w której próbuję pokazać,
na czym polegał papieski mesjanizm,
spontanicznie realizowany przez Solidarność. To jest największe dziedzictwo ideowe, jakie posiadamy.
Mówimy jednak głównie
o przeszłości, nawet jeśli to przeszłość
niedawna – Solidarność, Jan Paweł II.
Czy naprawdę te wszystkie rzeczy,
o których pan mówi, wpływają
tak bardzo również na dzisiejszych
Polaków?

– Kiedyś brałem udział w dyskusji
w Centrum Myśli Jana Pawła II. Mówiłem o mesjanizmie. W dyskusji brał
udział także Sławomir Sierakowski,
który nieoczekiwanie powiedział, że
jako polski inteligent podpisuje się pod
hasłem budowy Królestwa Bożego na
ziemi. Nawet jeśli tracimy żywy związek z chrześcijaństwem, pozostaje postulat przemiany rzeczywistości, poszukiwania porządku, który byłby bardziej
ludzki. Ten postulat jest czymś bardzo
charakterystycznym dla polskiej kultury. Nie sądzę, by na dłuższą metę
projekt ten był możliwy bez religii, ale
może ożywiać także ludzi, którzy nie
mają z nią bezpośredniego związku.
Polacy są rewolucjonistami świata.
Dziś chyba o tym trochę zapominamy,
ale jeszcze w pokoleniu naszych rodziców to było czymś oczywistym.
Oprócz mesjanizmu jest jeszcze idea
przedmurza…
– Zastanawiam się, jaki związek łączy
mesjanizm i – nazwijmy to tak – antemuralizm. Idea mesjańska oznacza
budowę Królestwa Bożego na ziemi,
a idea przedmurza zakłada chyba, że
zostało ono już zbudowane i teraz pozostaje tylko go bronić. Antemuralizm
byłby więc o wiele bardziej zachowawczy niż mesjanizm. Jest to też na
pewno stanowisko łatwiejsze, bo nie
wymaga zakwestionowania status quo.
Wydaje mi się, że misjonizm przedmu-
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przeżyła jako samodzielny twór okres
feudalnego rozbicia, mimo że miała
mniejsze zasoby materialne niż takie
podmioty jak na przykład Śląsk,
Czechy, księstwa włoskie, niemieckie
czy francuskie?
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na, i Nowego Jeruzalem, czyli chrześcijańskiego państwa bez imperialnych
dążeń. Bardzo szybko pierwotna idea
chrześcijańskiego imperium przekształciła się w Rosji najpierw w pustą formę
za czasów carskich, a potem w swoje
przeciwieństwo za czasów sowieckich.
Komunizm radziecki był perwersyjnym przekształceniem prawosławnego
mesjanizmu. Zawsze jednak istniała
alternatywa dla tych nurtów, obecna
na przykład u staroobrzędowców czy
współcześnie w myśli Aleksandra Sołżenicyna. Alternatywa Rosji skupionej
na sobie, pielęgnującej swoje wartości,
ale nienarzucającej ich nikomu, Rosji
chrześcijańskiej, nieulegającej pokusie podporządkowania religii polityce.
Mam nadzieję, że doczekamy kiedyś
tryumfu takiej Rosji. A Besançon, skądinąd wybitny znawca rosyjskiej kultury,
opiera się w swojej krytyce jednak na
bardzo konserwatywnej wizji chrześcijaństwa. Jakiekolwiek próby przemiany
rzeczywistości społecznej i politycznej traktuje z góry jako niebezpieczną
gnozę.

Naukowcy ze szkoły tartusko-moskiewskiej oraz zwolennicy tej
szkoły twierdzą, że ich metodologii
można użyć do analizy wielu różnych
dziedzin. Pan próbował przyłożyć
metody semiotyków do analizy
polskich idei i ich wpływu na historię,
tak jak semiotycy analizowali Rosję.
I jakie jeszcze były efekty, poza tym,
o czym już pan powiedział?
– W swojej książce Semiotyka Solidarności starałem się pokazać zasadniczą
różnicę między kulturą zachodnioeuropejską a kulturą rosyjską, która
w naszych czasach wspaniale przejawiła się w różnicy między myśleniem
Solidarności a myśleniem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dla
kultury zachodniej, co zresztą stwierdzali Jurij Łotman i Boris Uspienski,
charakterystyczne jest dopuszczanie
wielu rozmaitych punktów widzenia.
Historycznym przejawem tego było
na przykład napięcie między władzą
kościelną a państwową, a dziś widać
to wyraźnie w akceptacji społecznego,
politycznego i kulturowego pluralizmu.
Kultura rosyjska miała i ma nadal zasadniczo charakter binarny. Dopuszcza

Nie uwierzę, że tylko Polacy, Rosjanie
i Żydzi mają swoje idee mesjańskie
czy quasi-mesjańskie.

– Każdy z wielkich narodów historycznych jest ejdetyczny. To znaczy, każdy
z tych narodów wytworzył pewien
ideał, którego realizacji się poświęcał. Ideały te miały różną treść, ale wywoływały historyczne napięcie, które
swoją drogą prowadziło do ogromnego rozwoju kulturalnego, politycznego
i gospodarczego. Polska na tym tle wyróżnia się o wiele bardziej religijnym
charakterem swojego eidosu. Nasz
naród zdefiniował siebie jako naród
służący Kościołowi. Wydaje mi się, że
ze względu na misjonistyczny czy mesjanistyczny charakter kultury polskiej
o wiele łatwiej znaleźć nam wspólny
język z Amerykanami czy Rosjanami
niż z Czechami, którzy uchodzą, chyba zresztą słusznie, za pozbawionych
wszelkich złudzeń zwolenników ciepłej
wody w kranie.
Trzeci Rzym to w dużym stopniu
idea apokaliptyczna. A jak tam
z apokalipsą po polsku?
– Tak, idea Trzeciego Rzymu miała wyraźnie apokaliptyczny charakter. Moskwa miała być nie tylko Nowym, lecz
także Ostatnim Rzymem. Po starożytnym Rzymie nastał Konstantynopol,
po Konstantynopolu nastała Moskwa,
ale po Moskwie nie będzie już żadne-

go ziemskiego cesarstwa, tylko nastąpi
koniec świata. Władca tego państwa
pełni zarówno misję mesjanistycznego władcy, budującego chrześcijańskie królestwo na ziemi, jak i apokaliptycznego katechona, opóźniającego
swoimi wysiłkami powtórne przyjście
Chrystusa i dającego światu czas na
nawrócenie.
No, tak. Putin – czekista, a jednak
katechon…
– Tak czasem się mówi! W polskim mesjanizmie było zaś chyba mniej apokaliptycznego napięcia. Polscy mesjaniści
swoje zadanie widzieli w kontynuacji
wielkiego zadania przemiany rzeczywistości, a nie w wypatrywaniu końca
czasów. Na tym zresztą polega nieporozumienie związane z współczesnymi
apokaliptykami z kręgu pisma „Czterdzieści i Cztery” którzy widzą swoich
poprzedników w polskich mesjanistach. Nic bardziej mylnego! To nie nadzieja na koniec, lecz nadzieja na nowy
początek ziemskiego świata rozpalała
Mickiewicza, Słowackiego i Cieszkowskiego. Ponoć Jan Paweł II spytany, kiedy będzie koniec świata, odpowiedział
ze zdziwieniem, że świat się dopiero
rozpoczął! Ω

Paweł Rojek – filozof i socjolog, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”. Ostatnio wydał książkę Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR
i NSZZ Solidarność w 1981 roku. Niebawem ukaże się jego nowa książka Przekleństwa imperium.
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jeden punkt widzenia, wszystkie pozostałe uznawane są za fałszywe. Walka
między zwolennikami patriarchy Nikona a staroobrzędowcami w XVII wieku
dotyczyła między innymi tego, iloma
palcami należy wykonywać znak krzyża. Symbolika była u obu stron taka
sama: dwa palce miały oznaczać dwie
natury Chrystusa, trzy palce – Trójcę
Świętą, różnica polegała tylko na tym,
które palce miały co symbolizować.
Ludzie ginęli nie w imię znaczonego,
lecz znaczącego! To jest naprawdę
niesamowite, ale podobny sposób
myślenia można znaleźć w polskich
dokumentach partyjnych z 1981 roku.
Solidarność przyjmowała wielość
punktów widzenia jako coś naturalnego, dopuszczała nawet obecność
partii komunistycznej w życiu społecznym. Partia natomiast uznawała
Solidarność nie za rzeczywistego partnera, lecz za efekt działalności obcych
sił lub rezultat błędów we wcielaniu
idei komunistycznej. W tym sensie
walka między władzą a opozycją była
prawdziwą wojną kulturową, walką
Wschodu z Zachodem. Co więcej, postawiłem hipotezę, że ta wschodnia
forma myślenia obecna była w latach
90. w tak zwanym polskim liberalizmie, czyli w ideologii „Gazety Wyborczej” i Unii Wolności!
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rza jest pewnym wypaczeniem prawdziwego mesjanizmu. Tym, czego potrzebujemy, jest zrozumienie, ile mamy
rzeczy do zrobienia wewnątrz, a nie
tylko, ile czai się niebezpieczeństw na
zewnątrz.

Marzenia
w Rosji nazywają
się geopolityką
Gra nie toczy się o Krym czy Donbas.
Toczy się o Europę – bo jeśli Unia
chce pełnić czołową rolę na świecie,
odzyskiwać dawną rangę – nie może
sobie pozwolić, żeby ktoś jej zagrał
na nosie. Toczy się o Rosję. Scenariusz,
w którym Rosja wkroczy w kolejną
fazę dezintegracji, jest całkiem
realny – Leszek Moczulski w rozmowie
z Marcinem Furdyną i Markiem Rodzikiem

Leszek Moczulski: Karol Marks pisał,
że historia powtarza się: najpierw jako
tragedia, drugi raz jako farsa. W tym
sensie można by zestawić sytuację
dzisiejszą, ale z rokiem 1938 – choć
będzie to farsa zupełnie głupkowata.
Chamberlain prowadził pragmatyczną
brytyjską politykę imperialną, której
zasada była następująca: mocarstwo
europejskie, które dąży do dominacji
nad Europą, musi zostać zniszczone.
O ile to możliwe – bez uciekania się do
wojny. Jeżeli porównamy to z dzisiejszą
sytuacją, to musimy zadać sobie podstawowe pytanie: kto tu jest mocarstwem? Oczywiście, że nie Rosja, tylko
Zachód. Pod każdym względem są to
nieporównywalne wielkości.
Jednak jeszcze kilkadziesiąt lat
temu Związek Radziecki konkurował
z Zachodem jak równy z równym.
– Do lat 70. ubiegłego stulecia mieliśmy do czynienia ze światem dwubiegunowym. Biegunem określamy

Jak poważne są te różnice między
Związkiem Radzieckim a dzisiejszą
Rosją?
– Różnice są przede wszystkim jakościowe. W momencie kiedy funkcjonował świat dwubiegunowy i zaczynał
się wyłaniać świat wielobiegunowy,
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ośrodek, który przyciąga, skupia wokół
siebie mniejsze kraje, narzuca im jakieś
(formalne lub nieformalne) ograniczenia. Stany Zjednoczone ściągały uwagę
innych państw przez bogactwo, możliwości, gwarancje bezpieczeństwa.
Narzędziami sowieckimi były natomiast ideologia i przymus. Około roku
1970 pojawił się trzeci biegun – chiński, który z jednej strony posługuje się
takimi narzędziami jak przymus i ideologia, z drugiej – olbrzymim skokiem
gospodarczym. Świat zaczął stawać się
wielobiegunowy.
Związek Radziecki najpierw stracił status bieguna, następnie status wielkiego
mocarstwa i zaczął się rozsypywać. Moskwa musiała oddać kraje obozu sowieckiego, aby utrzymać Związek Radziecki,
a gdy okazało się to niewystarczające –
zrezygnować z republik sowieckich, aby
zachować w całości Rosję. Działo się tak
nawet mimo poparcia Amerykanów,
którym w latach 1990–1991 zależało na
utrzymaniu niegroźnego już Związku
Sowieckiego, który miał być czynnikiem
stabilizacji w rzekomo zagrożonym anarchizacją regionie.
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Marcin Furdyna, Marek Rodzik:
W publicystyce bardzo często
pojawiają się opinie, że dzisiejszy
kryzys ukraiński przypomina
sytuację z końca lat 30. Padały
m.in. sformułowania, że realna jest
perspektywa „nowego Monachium” –
porozumienia Zachodu z Rosją
kosztem interesów ukraińskich. Czy
istnieją jakieś analogie?

Świata. Wartość sprzedaży nie jest jednak imponująca – stanowi co najmniej
połowę (a niektórzy twierdzą nawet,
że jedną trzecią) wartości eksportu wyrobów spożywczych z Polski. A przecież
Polska nie jest jakimś mocarstwem gospodarczym, w tym – rolniczym.

W Rosji funkcjonuje jeszcze przemysł
zbrojeniowy…

– Formalna mocarstwowość militarna
Rosji opiera się na jednym, samotnym
czynniku: broni rakietowo-nuklearnej.
Rosja ma mniej więcej tyle głowic nuklearnych, ile miał Związek Radziecki.
Ale strategiczna broń nuklearna nie ma
współcześnie możliwości wojskowego
zastosowania. Mamy dwa rodzaje tej
broni: masowego zniszczenia i precyzyjnego rażenia. Broń masowego zniszczenia miała zastosowanie wyłącznie polityczne: podczas zimnej wojny
uniemożliwiała rozpoczęcie globalnego konfliktu. Wojskowo można było ją
wykorzystać tylko w jednym przypadku – w celu zniszczenia przeciwnika
kosztem zniszczenia samego siebie.
Słowem: wojna dla samej wojny, bez
celu politycznego. Stany Zjednoczone
nie chciały wojny, co wymagało posiadania broni nuklearnej, gdy Związek
Radziecki nie był dość silny, aby globalną wojnę rozpocząć, lecz broń nuklearną musiał mieć.

– …który w związku z wojną rosyjskoukraińską dostał straszliwy cios, co
było zapewne jedną z przyczyn ostrej,
a w istocie rozpaczliwej, awanturniczej
polityki Putina, ponieważ Ukraina była
poważnym partnerem w tym zakresie.
Przy czym Ukraina nie produkowała
(może poza czołgami – ich największa
fabryka na świecie jest w Charkowie)
wyrobów finalnych, tylko ich części.
Przykładowo, wszystkie wojskowe
śmigłowce rosyjskie mają ukraińskie
silniki, dopiero od bodajże dwóch lat
Rosjanie zaczęli produkować własne.
Ale najbardziej nowoczesny przemysł
zbrojeniowy to wcale nie Donbas, tylko Dniepropietrowsk, Zaporoże itd.
Rosyjski przemysł zbrojeniowy (podobnie jak ukraiński) jest w zasadzie
jedynym przemysłem pomyślanym na
eksport – głównie do krajów Trzeciego

Mówimy o gospodarce, ale chyba
nie można zapominać, że Rosja
jest państwem, które przeznacza
olbrzymie sumy na zbrojenia.

Dlaczego musiał?
– Ponieważ będąc biegunem polityki światowej, musiał uzyskać status
wielkiego mocarstwa. Bez strategicznej broni nuklearnej nikt by go za takie
mocarstwo nie uznał.
Teoretycznie rzecz biorąc, biegunem polityki światowej może być kraj,
który nie ma statusu wielkiego mocarstwa, ale przyciąga i grupuje wokół
siebie inne kraje oraz organizuje wykorzystanie ich energii społecznej. Kiedy
w XVIII wieku zaczynał formować się
biegun zachodni, początkowo w Wielkiej Brytanii, to nie była ona jeszcze
wielkim mocarstwem europejskim
i nie angażowała się bardziej w kontynentalne przepychanki, a tym samym
nie zużywała swoich zasobów energii
społecznej. Natomiast Sowieci uważali, że sama idea komunistyczna, liczba
ludności i rozległe terytorium nie są
wystarczające, dlatego chcieli mieć status wielkiego mocarstwa. Potrzebowali
jakichś materialnych dowodów, które
by ten status potwierdzały. Ponieważ
nie mogła przewodzić światowej nauce
czy kulturze ani stać się czołową potęgą gospodarczą, kontynuowała model
przyjęty grubo wcześniej przez carat:
potężne siły zbrojne.
Uchodziły za największe na świecie.
– Chińskie były jeszcze większe – w początku lat 40. ubiegłego wieku ponad
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wany w pierwszej wojnie światowej,
a zniszczony dopiero wskutek katastrofy w drugiej. Przez całe dwudziestolecie Niemcy rozbudowywały swój
potencjał. Rzesza hitlerowska robiła to
metodami awanturniczymi, drukując
papiery wartościowe, które w rzeczywistości żadnej wartości nie miały –
ale pozwoliło to jej uruchomić w pełni
posiadany potencjał gospodarczy i odbudować potężny Wehrmacht – stając
się jedną z największych potęg świata.
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Związek Radziecki był drugim albo
trzecim mocarstwem gospodarczym
świata. Dziś Rosja z trudem mieści
się w pierwszej dziesiątce. Bo jeśli
przeliczymy PKB po nowych, niższych
cenach ropy naftowej, to Korea Południowa wyprzedzi Rosję w tym zestawieniu. To są porównywalnej wielkości
gospodarki, ale nikt przecież nie powie, że Korea Południowa jest światowym mocarstwem.
Druga różnica jakościowa: gospodarka Związku Radzieckiego była oparta na
rozwiniętym przemyśle przetwórczym.
Rosja nie jest mocarstwem przemysłowym, ale mocarstwem bananowym,
tzn. żyjącym z eksportu jednego towaru – surowców energetycznych – którego nie tworzy, tylko pozyskuje. Gospodarka radziecka była w minimalnym
stopniu uzależniona od gospodarki
światowej – w przeciwieństwie do gospodarki rosyjskiej, która jest całkowicie zależna od sytuacji na rynkach
światowych. Względnie drobne zmiany
w cenach ropy naftowej, niezależnych
od rządu czy giełdy moskiewskiej, dają
Rosji nadmiar środków albo ich niedostatek. W związku z tym nie można
nawet zaplanować w miarę pewnego
budżetu na kilka lat do przodu.
Niemcy hitlerowskie w 1938 roku
miały ogromny potencjał produkcyjny
i gospodarczy, który osiągał pierwsze
lub drugie miejsce na świecie. Ten potencjał został stworzony jeszcze przed
1914 rokiem, nienaruszony i rozbudo-

W czasie zimnej wojny czynnik
militarny dalej pozostawał tym
głównym.

– Liczba pocisków rakietowych z głowicami nuklearnymi świadczyła o potędze państwa. Ich posiadanie stanowiło
narzędzie polityczne uniemożliwiające wybuch wojny, a równocześnie
potwierdzało status wielkiego mocarstwa. De Gaulle, wbrew najpotężniejszym graczom na scenie światowej, zaczął budować siłę nuklearną
dla wywindowania pozycji politycznej
swojego państwa. Doskonale wiedział, że i tak warunkiem efektywnego
powstrzymania ewentualnego ataku
Związku Radzieckiego jest akcja Stanów Zjednoczonych. Dlatego przy całej
swojej polityce emancypacji od Stanów Zjednoczonych w okolicznościach
przełomowych stawał po stronie Waszyngtonu – tak jak w czasie kryzysu kubańskiego, kiedy momentalnie
zapewnił, że USA może w zupełności
polegać na Francji.
Powtarzam jednak: dzisiaj broń
nuklearna jako narzędzie polityczne
jest reliktem minionej epoki – w okresie zimnej wojny obie strony zdawały
sobie przy tym sprawę, że nie mogą
jej militarnie wykorzystać. Obecnie
część polityków czy dziennikarzy o tym
zapomniała. Dzisiaj do takiej metody mogliby sięgnąć tylko terroryści
lub państwa skrajnie fundamentalistyczne, które nie liczą się z druzgocącym atakiem odwetowym. Proszę
zwrócić uwagę: Izrael stworzył broń
nuklearną, aby się zabezpieczyć przed
wrogimi państwami arabskimi. Sche-

mat myślenia był następujący: jeśli
np. Egipcjanie na nas ruszą, zrzucimy
bombę atomową na Kair, co spowoduje klęskę, z której Egipt nigdy się nie
podniesie. A dzisiaj? W konfrontacji
z Hamasem takie zabezpieczenie Izraela jest bezużyteczne – determinacja
terrorysty w odróżnieniu od determinacji szefa normalnego państwa nie
liczy się z biologicznym przetrwaniem.
Zagrożenie nuklearne można i trzeba dzisiaj traktować poważnie, ale
w granicach realiów. Trzeba wcześniej
zadać sobie pytanie, skąd to zagrożenie może przyjść – bo na pewno nie ze
strony Rosji. To nie przeciwko państwu Putina Amerykanie budują tarczę
antyrakietową.
A zagrożenie konwencjonalne?
– Armia rosyjska nie jest w stanie prowadzić wojny światowej, co najwyżej
konflikty lokalne. Parę lat temu w Gruzji udało się Rosjanom wygrać małą
wojenkę, choć działania wojskowe
przeprowadzono bardzo nieudolnie.
Skutki były takie, że Rosjanie zaczęli
przebudowę armii, aby przygotować ją
do prowadzenia działań konwencjonalnych. W przypadku Ukrainy widzimy,
do jakiego stopnia się to udało. Specjalnością rosyjską, rozwijaną jeszcze
w Związku Radzieckim, jest wojna subwersyjna – czyli sterowana z zewnątrz
rewolucja w drugim kraju. Można powiedzieć, że rozwinęli to lepiej niż
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poziomie. RAF miał samoloty z początku lat 20., operacyjne wojska lądowe
nie istniały, a Royal Navy, choć najpotężniejsza na świecie, była w stanie
kontrolować tylko dwa akweny strategiczne, gdy istniała konieczność obrony trzech. Francuzi dysponowali armią
potężną, ale bardzo osłabioną redukcjami, które prawie nieprzerwanie
następowały po poprzedniej wojnie,
z niedostatkiem nowoczesnego sprzętu. Cóż z tego, że produkowała nowoczesne samoloty, skoro przez ostatnie
kilkanaście miesięcy prosto z fabryk
potajemnie kierowała większość dla
republikańskiej armii hiszpańskiej?
Zresztą, dwa lata rządów Frontu Ludowego wpędziły gospodarkę francuską w głęboki kryzys. Groźby wojenne
Hitlera w Paryżu i Londynie odbierane
były jako zapowiedź militarnej klęski.
Konieczny był rok–dwa, aby wykorzystując własny wielki potencjał gospodarczy, uzyskać przewagę militarną
nad Rzeszą i nie dopuścić, aby Hitler
rozpętał wojnę. Dlatego Chamberlain musiał jeździć do Berchtesgaden,
Bad Godesberg czy do Monachium –
i grzecznie się zachowywać, co robił
z niemałym wstydem. Rok później sytuacja militarna była już inna, a przywódcy francuscy czy brytyjscy zachowywali się zgoła inaczej.
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25 milionów w szeregach. Jednak wcale nie oznaczało to, że z tego względu wszyscy będą uważali je za wielkie
mocarstwo. W przypadku ZSRR – cóż
to za wielkie mocarstwo, które nawet
posiadając bardzo silną armię, prosi,
aby sprzedawać mu zboże – i to po
niskich cenach, bo nie ma pieniędzy?
Trzeba było stworzyć taką sytuację,
w której czynnik militarny stał się
głównym elementem wielkomocarstwowości. Wojsko najbardziej cenne
jest podczas wojny, wtedy wszystko
zależy od niego. Ale Związek Radziecki nie mógł rozpocząć wojny – m.in.
dlatego że był za słaby gospodarczo,
a więc nie mógł rozbudować wojska
do potrzebnego poziomu. Wybrano
więc – raczej intuicyjnie niż rozumowo – szczególną koncepcję. Wystarczy prowadzić politykę, która będzie
utrzymywała świat na krawędzi wojny.
Spowoduje to, że czynnik militarny
stanie się znów najważniejszy. Kilka tysięcy pocisków nuklearnych gotowych
do użycia wystarczało. Wprawdzie
dość szybko zorientowano się, że to
broń polityczna, nie do użycia militarnego – ale aby utrzymać równowagę,
trzeba było konstruować i budować
coraz to nowe i nowe.
Wróćmy do roku 1938. Otóż Hitler
miał już potężną armię – i to nie polityczną, ale realną, gdy Wielka Brytania była jej prawie pozbawiona. Przez
kilkanaście lat wydatki na obronę
utrzymywała na najniższym możliwym

Może nawet bardziej niż zagrożenie
wojną podkreśla się zagrożenie
okresowego wstrzymania dostaw
rosyjskiego gazu, od którego Europa
jest mimo wszystko w jakimś stopniu
uzależniona.
– To tylko pozornie dowód uzależnienia innych od Rosji, a w rzeczywistości dowód na uzależnienie Rosji od
innych. W najbliższym czasie w Kłajpedzie zostanie uruchomiony gazoport: Litwa będzie w stanie odbierać
tyle gazu, że będzie mogła zaspokoić
potrzeby wszystkich krajów bałtyckich
i część odsprzedać Polsce. Część przeznaczy nawet na eksport do krajów
bałtyckich i Polski. Do wiosny przyszłego roku zacznie działać nasz gazoport
(od dłuższego czasu mamy już naftoport w Gdańsku). Dla nas odcięcie
ropy naftowej rodzi jedynie konieczność znalezienia innej drogi dostaw,

a co za tym idzie wydania większych
pieniędzy przez jakiś czas. Nic więcej.
Oczywiście musimy przez cały czas
otrzymywać znaczne rezerwy gazu, co
jest dosyć kosztowne. Natomiast Rosji
pieniądze z nieba nie spadną. Zresztą przy obecnym kursie ropy naftowej
wszystkie plany finansowe Moskwy legły w gruzach. Rosjanie przyjęli w budżecie, że cena za baryłkę ropy naftowej (Brent) nie spadnie poniżej 104
dolarów, a obecnie obniżyła się poniżej 90 dolarów – pomylili się aż o 10%.
Zważywszy że dochody z eksportu
surowców energetycznych stanowią
połowę potrzeb budżetowych Federacji Rosyjskiej, jak na razie zmalały
już o 5% i dalej maleją. Co ważniejsze,
sankcje zachodnie zaczynają działać,
a tracący kontrolę nad wydarzeniami
Putin w swoisty sposób je wspomaga,
represyjnie ograniczając import „od
wrogów”.
Niemcy hitlerowskie w takiej sytuacji w warunkach pokojowych nie znalazły się nigdy!
Dowodzi Pan, że Rosja nie jest ani
potęgą gospodarczą, ani polityczną –
można by zapytać: czego więc
obawiają się ci wszyscy politycy
i dziennikarze, którzy straszą dziś
wielkim wschodnim mocarstwem?
– Rosja nie jest dziś żadnym mocarstwem światowym – nie może interweniować we wszystkich rejonach

świata i wpływać na globalne wydarzenia, jak to robią Stany Zjednoczone.
Może oczywiście rozmawiać z Brazylią,
tylko że dla Brazylii, która ma ponad
190 milionów mieszkańców, Rosja ze
140 milionami nie jest ani starszym
bratem, ani wielką potęgą. Dla Chin
jest pustkowiem z surowcami i niewystarczającą liczbą obywateli.
Ale nie wszystko na świecie rozwija się w kategoriach globalnych. Są też
niższe poziomy. Rosja jest mocarstwem
regionalnym, choć przewodzi w bardzo skromnym regionie, który w najlepszym wypadku obejmuje większość
byłych republik sowieckich…
… które Putin próbuje skupić w Unii
Eurazjatyckiej.
– Zinstytucjonalizowanie regionu,
w którym Rosja jest mocarstwem, jest
dużo słabsze, niż to sobie Putin wyobraża. Problem polega na tym, że ten
region obejmuje terytorium byłego
Związku Radzieckiego wyłącznie w marzeniach. Marzenia w Rosji nazywają
się geopolityką. Rosjanie mogą sobie
myśleć, że oto stworzą taką wschodnią Unię Europejską. Są różnice na plus
i na minus. Przewaga Rosji w ewentualnej Unii Euroazjatyckiej byłaby
ogromna, żądne z państw UE nie ma
nawet w połowie takiej pozycji. Tylko
że wśród członków UE są trzy państwa,
z których każde dysponuje większym
potencjałem niż Rosja.
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stanie jak podczas wojny gruzińskiej.
Dlaczego sięgnął? Bo było zagrożenie,
że Ukraińcy zduszą całkowicie separatystów, najemników i wspierający ich
specnaz. Oddziały ukraińskie, regularne i ochotnicze, są słabo wyszkolone,
gorzej uzbrojone – ale zdeterminowane, wiedzą, o co walczą. Gdyby uzyskały końcowy sukces, zdemaskowałoby
to słabość militarną Rosji. A że straty
spadochroniarzy okazały się nadspodziewanie wysokie, Putin tym bardziej
musiał zgodzić się na rozejm.
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Hitler, który w przeciwieństwie do Putina nie potrafił zorganizować wojskowo mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji. Proszę pamiętać, że w Drugiej
Rzeczypospolitej Korpus Ochrony
Pogranicza powstał właśnie po to, aby
udaremnić Związkowi Radzieckiemu
prowadzenie wojny subwersyjnej na
naszym terenie.
Wojsko, które kierowała Rosja na
Ukrainę, przeznaczone było właśnie
do roboty dywersyjnej, wywrotowej.
Okazało się jednak, że rozbudowany
specnaz nie wystarcza. Dzięki czemu Rosjanie zaczęli odnosić sukcesy w Donbasie? Bo skierowali tam
jednostki spadochronowe. Czemu nie
zwykłe dywizje liniowe? Formowanie, wyposażenie i szkolenie jednostek
desantu powietrznego jest wyjątkowo drogie. Nie wykorzystuje się ich
do innych zadań niż atak z powietrza.
Byłoby to czyste marnotrawstwo. Chyba że w sytuacji krytycznej. Sowieci
w 1941 roku mieli trzy dywizje lotniczodesantowe – nie w pełni uzbrojone
i niedostatecznie wyszkolone – których
użyli operacyjnie dopiero w obronie
Moskwy! Tego typu oddziały nie mają
rzeczywistej broni ciężkiej, są przewidziane tylko do zaskakujących ataków
z powietrza, zajmowania kluczowych
punktów i bronienia ich do przyjścia
jednostek liniowych. Dlaczego sięgnął
po nie Putin? Bo te jednostki przeszły
już modernizację i doszkolenie, gdy
pozostałe są jeszcze w takim samym

– Rosjanie doskonale wiedzą, że ich
potęga zaczęła się wtedy, kiedy w ich
granicach znalazły się dorzecze Dniepru i kraje bałtyckie. Stanęli w obliczu sytuacji, w której kluczowa część
dorzecza Dniepru, a więc 40 milionów
ludzi, zostało utraconych. Z punktu
widzenia planów budowy wokół Rosji Unii Euroazjatyckiej Ukraina była
najważniejszym państwem. Z uwagi
na strukturę fizyczną świata Rosja bez
Ukrainy i Białorusi zostaje w istocie
wypchnięta z Europy (zlewiska atlantyckiego) w zlewisko bezodpływowe –
czyli centralną część Azji. Oznacza to
bardzo duże ograniczenie potencjału demograficznego i ekonomicznego – dla nich stratą nie do przyjęcia
jest cała Ukraina, a nie Krym, który
poza turystyką nie ma gospodarczego znaczenia, i Donbas, czyli zagłębie
węglowe, które gospodarcze znaczenie już straciło. Konstrukcja euroazjatycka, którą Moskwa chce stworzyć,
bez Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu
będzie fikcyjna, a bez samej Ukrainy –
kaleka. Gra toczy się o całość regionu, a nie o jakieś kawałki. Tymczasem
przykład Ukrainy staje się zaraźliwy –
powoli zaczynamy to dostrzegać na
Białorusi.
W jaki sposób izolacja na arenie
międzynarodowej wpłynie na Rosję?

Znów mamy do czynienia z przeciwieństwem sytuacji z 1938 roku.
Niemcy nie starały się izolować, wręcz
przeciwnie, chciały rozbijać izolację:
zarzucały, że są blokowane ze wszystkich stron, że się ich okrąża. Hitler sam
kroczył ku katastrofie, ponieważ potencjał Rzeszy był zbyt słaby do realizacji nakreślonych przez niego planów,
ale Rzesza okazała się wystarczająco
potężna, przynajmniej po 1936 roku
(zaczęło oddziaływać przywrócenie
obowiązkowej służby wojskowej), aby
przegrać dopiero po dziesięciu latach.
Związek Radziecki, który w stosunku
do obecnej Rosji był potęgą, nie mógł
się podnieść po izolacji narzuconej mu
przez politykę Reagana, mimo że ta
polityka skończyła się pod koniec lat
80. – wystarczyło, że zaznaczyły się jej
skutki. Rosja Putina nie może być traktowana jako równorzędne mocarstwo
w stosunku do Zachodu, pogrąża się
w izolacji, próbuje sztuczkami ratować
prestiż swojego przywódcy. Jedynym
rozwiązaniem, które leży w zasięgu
Putina, jest przegrać w taki sposób,
żeby można było ogłosić zwycięstwo.
Była już szansa, aby tego spróbować.
Pierwsze porozumienie o zawieszeniu
broni w Donbasie można było uznać za
sukces: Rosja wspomogła swoich rodaków na Ukrainie, zmusiła Kijów, aby
respektował ich prawa obywatelskie,
spokojnie można wycofać wojsko i zakończyć konflikt. Putin z tej okazji nie
skorzystał. Może dlatego że Ameryka-

nie wyraźnie stwierdzili, że nie wystarczy wycofanie się z Donbasu, muszą
jeszcze opuścić Krym. Putin udał, że
tego nie słyszy.
Gra nie toczy się jednak o Krym
czy Donbas. Toczy się o Europę – bo
jeśli Unia chce pełnić czołową rolę na
świecie, odzyskiwać dawną rangę, nie
może sobie pozwolić, żeby ktoś jej
zagrał na nosie. Toczy się o Rosję – to
koniec mitu supermocarstwowego,
ale i zagrożenie spoistości imperium.
Toczy się o Putina, bo gdy się przyzna
do przegranej, przestanie istnieć jako
polityk. Nie chcąc dopuścić do takiego
rozwiązania, musi równocześnie eskalować konflikt, jak i starać się stworzyć
warunki, w których mógłby wyjść z całego kryzysu bez utraty twarzy.
Czyli porażka Rosji jest tylko kwestią
czasu?
– Jedyną możliwością osiągnięcia
przez Putina krótkotrwałych korzyści
na Ukrainie byłaby powtórka ze scenariusza gruzińskiego, ale pod warunkiem utraty twarzy przez Zachód.
Ale Zachód nie ma żadnych powodów
osłabiania własnego prestiżu w imię
interesów rosyjskich. Już w tej chwili – a sytuacja jest przecież dynamiczna – odrobienie strat gospodarki rosyjskiej wymagałoby co najmniej pięciu
lat korzystnej współpracy z Zachodem. Obecne pokolenie zachodnich
polityków czuje się oszukane przez
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– Nie można prowadzić polityki
w oderwaniu od warunków zewnętrznych i liczyć na to, że będzie się znaczącym graczem na scenie międzynarodowej. Jeden przykład. Na początku
XIX wieku Chiny były najludniejszym
krajem świata, prawdopodobnie miały
najliczniejszą armię na świecie, mocną
gospodarkę, ale za sprawą własnej izolacji nie były nawet dostrzegane jako
podmiot polityki międzynarodowej.
Związek Radziecki nauczył się żyć
w izolacji między innymi dlatego, że
carska Rosja starała się ją cały czas
zachować – co zresztą przekładało się
na opóźniony rozwój. Sowieci starali się ten stan rzeczy jeszcze bardziej
umocnić – Stalin mógł nie narzekać,
że rządził otoczony swego rodzaju
kordonem sanitarnym, bo w latach
20. i na początku 30. dawało się tak
przetrwać. Ale dla dokonania skoku gospodarczego, a co za tym idzie
zbrojeniowego, trzeba było pożegnać się z izolacją. Bez technologii,
bez materiałów i kredytów Zachodu
żądna z pięciolatek by się nie powiodła. Ta sama faza powtórzyła się po
drugiej wojnie światowej: w latach 50.
radziecka izolacja zaczęła pękać – jeżeli się aspiruje do miana światowego mocarstwa, trzeba intensyfikować
zewnętrzne kontakty. Dzisiejsza Rosja,
która jest tylko mocarstwem regionalnym, nie stanowi wyjątku od tej
reguły. Im bardziej się zamknie, tym
bardziej się skurczy.
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Projekt Putina byłby bardziej kulawy
bez Ukrainy…

Czy konsekwencje wojny na Ukrainie
mogą doprowadzić do dezintegracji
albo nawet rozpadu Rosji?
– Scenariusz, w którym Rosja wkroczy w kolejną fazę dezintegracji, jest
całkiem realny, ponieważ to rozległe
państwo jest rozrywane przez sprzeczne interesy różnych obszarów. W wielu
wypadkach może się okazać, że małe
narody będą uważały pozostanie w Rosji za opłacalne, ale ludziom języka
rosyjskiego wręcz odwrotnie. Dotyczy
to przede wszystkim prowincji na Dalekim Wschodzie, ciążącym ku Japonii,
i we wschodniej Syberii (obszar między
Jenisejem a Bajkałem) – są to obszary bogate w surowce, między innymi
w ropę i gaz, z których zyski czerpie
przede wszystkim Moskwa.

obrazem rzeczywistości zachodniej
czy japońskiej, który w zestawieniu
z realiami rosyjskimi będzie pobudzał ruchy odśrodkowe. Putin swoimi
awanturniczymi działaniami jedynie
przyspiesza to, co nieuniknione.
Zamykając temat analogii
historycznych – nie ma zatem żadnych
podobieństw dzisiejszej sytuacji
międzynarodowej z tą z 1938 roku.
– Sytuacja w porównaniu do 1938 roku
jest podobna tylko w jednej formie:
narzędziem jest mniejszość etniczna.
Ale poza tym nie ma żadnych analogii. W 1938 roku Niemcom sukces
przyniosły potężna armia i rozbrojeni
przeciwnicy, którzy – zwłaszcza Francja i Czechosłowacja – nie byli w stanie strategicznie opracować sytuacji.
Dziś mamy do czynienia z Rosją, która
jest cieniem swojej dawnej potęgi,
zarówno pod względem jakościowym,
jak i ilościowym. Ukraina nie została

pozostawiona samej sobie, uzyskała
wsparcie nie tylko w Polsce i Stanach
Zjednoczonych, lecz również w Unii Europejskiej, gdy Czechosłowacja w 1938
roku została porzucona przez własnych
sojuszników – Francję i ZSRR. Żądania
Hitlera podczas Anschlussu czy przy
kryzysie sudeckim umacniały niemiecki prestiż na arenie międzynarodowej,
a obecne żądania rosyjskie wywołują
odwrotny skutek – autorytet Moskwy
upada. Świat widzi, że Rosja zachowuje się już nawet nie tyle nieobliczalnie, co histerycznie – odpowiadając na
sankcje innych własnymi, ale samobójczymi. Putin tyle naczytał się o głupich
kapitalistach, którzy wszystko oddawali
Hitlerowi, aby zaszkodzić ZSRR, że sam
zapragnął pójść śladami Führera. Zapomniał tylko, jak tamten skończył. Ω
Rozmawiali:
Marcin Furdyna, Marek Rodzik

Leszek Moczulski (ur. 1930) – polityk, historyk, geopolityk. Działacz opozycji antykomunistycznej
w PRL. Współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wieloletni przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej. Autor książek: Wojna polska 1939, Przerwane powstanie polskie 1914,
Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni.
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Na wschód od Jeniseju, czyli na
obszarze wiecznej zmarzliny, gdzie
warunki bytowe są niezwykle trudne,
dochodziło do wydarzeń, które zmusiły Moskwę do wyłożenia pieniędzy,
aby nie powtarzały się więcej w tak
drastycznej formie. Trudno nam powiedzieć o skali tych przypadków, ale
dochodziło do sytuacji – jak we Władywostoku – kiedy zimą przestawano
ogrzewać mieszkania z powodu braku
węgla, którego Rosja jest wielkim eksporterem! Proszę pamiętać, że średnie
temperatury osiągają tam -10 stopni
Celsjusza, a realne przekraczają -20.
Kłopoty żywnościowe zostały natomiast zażegnane nie dzięki władzy centralnej, a Chińczykom. Na tym obszarze
mieszka około 8 milionów obywateli
rosyjskich i 3 miliony Chińczyków, który
produkują żywność w dolinie Amuru –
ale wszystkie powiązania cywilizacyjno-ekonomiczne kierują się w stronę
Japonii. Dla tych ludzi przynależność
do Rosji nic nie daje, zwłaszcza że
to głównie władza scentralizowana
pobiera korzyści z miejscowych bogactw naturalnych. Podobnie jest we
wschodniej Syberii, choć tam akurat
dominują wpływy chińskie.
Proces rozpadu Rosji trwa już od
dłuższego czasu: na transformacji
w latach 90. zyskały Moskwa i Petersburg – inne ośrodki dużo mniej. W dodatku coraz szerszy dostęp do internetu i mediów zachodnich będzie karmił
rosyjskiego widza wyidealizowanym
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Rosję, która do tej pory kreowała się
na wiarygodnego partnera. Oczywiście z pewnych racji politycznych czy
ekonomicznych zachowują się wobec
Putina dość łagodnie, ale to pokolenie
polityków już zawsze z dużą rezerwą
będzie podchodziło do współpracy
z Moskwą. W każdym razie najbardziej
optymistyczny, choć mało prawdopodobny wariant dla Rosji nie wykracza poza zatrzymanie Krymu i części
Donbasu, i to za cenę rozbicia własnej
gospodarki. A jeśli Rosja będzie musiała ustąpić, a wszystko wskazuje na to,
że tak się stanie, rozgrywka będzie się
toczyła o zwartość państwa.

Genezyp Metafizyka przenika Polesie. W otwierającym
Kapen zbiór Straszny gość opowiadaniu Twarda proswirka
de Vahaz Kostia zostaje w nocy porwany przez diabły
Nad uczniem jest nauczyciel
Nad nauczycielem – dyrektor
Nad dyrektorem – minister
Nad ministrem – premier
Nad premierem – prezydent
Nad prezydentem – marszałek Piłsudski
Nad marszałkiem Piłsudskim – Bóg
Nad Bugiem – Brześć
A nad Brześciem – Kostek Biernacki

SZEŚĆ twarzy Kostka
Małopolska 1914. Przez drogę sunie szereg żołnierzy odzianych
w szare mundury. Z południa nadjeżdża konno szef żandarmerii.
Podkręca wąsa i patrzy się zimnym wzrokiem po idących legionistach. Powstrzymuje w ustach przekleństwo i odjeżdża. Nie więcej
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Diabeł
brzeski
niż dwa kilometry dalej maszerujący spotykają drzewa, na których
powoli, raz w prawo, raz w lewo, dyndają wisielcy. Poprzez gawiedź
legionistów przemyka: Kostka Wieszatiel, Kostka Wieszatiel.
Kraków 1926. Tłum robotników z bojowymi okrzykami na
ustach sunie po bruku. Naprzeciw protestujących wychodzi wojsko, słychać już stosowne rozkazy, żołnierze przygotowują broń,
robotnicy z pieśnią na ustach idą dalej. Już wiadomo, że poleje się
krew. Nagle z jednej z uliczek wychodzi mężczyzna, podchodzi do
dowódcy oddziału. Krótka rozmowa. Żołnierze wycofują się. Tłum
chwyta mężczyznę i podrzucając go, skanduje: Kostek, Kostek.
Bereza Kartuska 1934. Gimnastyka, wynędzniali mężczyźni
w podartych ubraniach robią przysiady w tumanach pyłu. Znudzony strażnik stojący na zewnątrz krzyczy tylko: hop, hop, hop, hop.
Nagle jego głos robi się sztywny i ostrzejszy. Któryś z więźniów
klnie pod nosem, Wojewoda Biernacki przyjechał.
Bagna Polesia 1936. Pod wiejską chałupę zajeżdża samochód.
Wysiada z niego dwóch policjantów, kopniakiem wyważają drzwi.
Wyciągają półnagiego chłopa, pokazują coś siedzącemu w samochodzie mężczyźnie. Ten kiwa powoli głową. Auto znika w puszczy. Obudzeni chłopi szepczą: Wojewoda komunę ruga.

Przypadek Brunona Kosteckiego satanisty
Pamięć o Biernackim jest w pewnym sensie sukcesem komunizmu. W pamięci potocznej kojarzony jest przede wszystkim jako
demoniczny dowódca twierdzy Brześć i Berezy Kartuskiej (co jest
zresztą fałszem, bo dowódcą obozu był inspektor policji Bolesław
Greffiner). Prawdą jest natomiast to, że jako wojewoda niejednokrotnie ściągał swój garnitur i przebrany za zwykłego poleskiego
chłopa przemierzał swoje województwo, aby słuchać, o czym mówią ludzie. Znikał więc w odmętach terenu i przesiąkał atmosferą
dzikiego, pierwotnego i pogańskiego Polesia.
Biernacki sięgał po pióro i zaczynał spisywać wszystko to, co
zobaczył i usłyszał podczas podróży po Polesiu. Powstały z tego
jedne z najciekawszych dzieł w literaturze polskiej. Po opublikowaniu opowiadań Biernackiego posądzono o satanizm, co jeszcze
bardziej zdemonizowało jego postać. Cóż, jeśli się nazywa zbiór
opowiadań Diabeł zwycięzca, nie ma się czemu specjalnie dziwić.
Ale tom z 1931 to tylko zapowiedź późniejszego utworu, czyli
Nocnego gościa. Było to pierwsze dzieło w historii polskiej literatury realizmu magicznego.
Polesie, obraz diabelski
Księżyc, pucułowata, oszukańcza bestia, wyglądał już zza
frontu, co stoi na szosie do Dubna, pusty, szczera ruina, gdzie
tylko lisy i sowy mieszkają, a w głębokich podziemiach czort

Z punktu widzenia literackiego to najbardziej polska ze wszystkich powieści z dwudziestolecia międzywojennego. Wszystkie
opowiadania Biernacki utkał w formie gawędy snutej po polsku,
białorusku, jidysz i ukraińsku. Niewykluczone, że wiele z nich to
historie, które usłyszał od mieszkańców Polesia. Czytając jeden
zbiór, można poznać wszystkie języki Kresów, cały przebogaty,
dziś już nieznany świat kresowy. Jest zatem i polszczyzna ukraińska, jest i polszczyzna żydowska, jest też tutejszy język ludzi,
którzy nie są związani z nikim: ani z Białorusinem, ani z Polakiem, ani z Ukraińcem. Wszyscy oni mówią na ofiarę – żertwa,
na kapłana – żrec, na ślub – wieniec – i anioł chroniciel na stróża
niebiańskiego.
Ale to nic, w to wszystko jest jeszcze wplątana metafizyka.
Świat Polesia jest przepełniony magią, czarami, zaludniony przez
diabły, czorty i czarownice oraz pradawne pomniejsze bóstwa.
Wszystkie je napotyka na swojej drodze chłop Kostia, który przemierza poleskie bagna, rozmawia z ludźmi i niejednokrotnie musi
ratować swoją duszę. Przed czytelnikiem rozpościera się istnie
manichejski obraz świata, gdzie z jednej strony stoją pradawne diabły i opętani przez nich ludzie, z drugiej strony siły (niekoniecznie związane z chrześcijaństwem), które starają się je
zwalczyć. Na Polesiu nie wszystko jest tak, jak być powinno. To
przenicowany w pewien sposób świat, w którym normalne metody podziału rzeczywistości nie odnoszą oczekiwanych efektów.
Znajdzie się w opowiadaniach Biernackiego cień fascynacji jego
epoki. Będzie zatem demonizm i Tadeusza Micińskiego, i Józefa
Albin Herbaczewskiego, będzie przemykał też Gogol i, czego chyba
sam autor nie był świadomy, trochę Schulz.
Metafizyka przenika Polesie. W otwierającym zbiór Straszny
gość opowiadaniu Twarda proswirka Kostia zostaje w nocy porwany przed diabły, które każą mu pomóc sobie, inaczej pogrążą go
na wieki. Rozeszło się o sprawę prozaiczną. Stojący na posterunku
przy starym młynie sołdat po pijanemu wpadł do wody. W chlebaku trzymał zaś proswirkę, czyli poświęconą pszenną bułeczkę. Jej
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na pewno sprawiłby tryzny po swojej ciotce świni, gdyby nie
to, że nie lubi on, podlec, duszy sołdackiej.
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Polesie 1937. Mężczyzna w lnianym ubraniu żwawo maszeruje leśną ścieżką. Ręką pozdrawia smolarzy, którzy akurat zrobili
sobie przerwę. Dosiada się, mówi z nimi chwilę, pali fajkę i narzeka na polskich urzędników. Kiwa głową, gdy dzielą się troskami.
W końcu odchodzi. Kilka dni później, już jako wojewoda, jedzie do
urzędu i krzyczy na urzędników. Zebrani pod oknem ludzie kiwają
głowami i mówią: Srogi wojewoda – dobry wojewoda.
Warszawa 1952. Strzęp człowieka szarpany przez trzech ubeków. Biją go, jak zwykle po nerkach, po głowie, po brzuchu.
Zza biurka wstaje oficer, gasi na ręce torturowanego papierosa
i chwytając urękawiczoną dłonią szczękę ofiary, pyta przez zęby:
Biernacki, zaczniesz ty mówić?

– Postoj, czarcie – przerwałem – u Polaków nie ma cara…
– Jest…
– Bies jesteś, a głupi, jak kura na rzecze. Gdzie ten car?
– W „ichniej” Moskwie, w Warszawie. A nazywa się Piłsudski.

Widać i czarty poleskie przed Piłsudskim drżą.
Szatan nie śpi i ludzkie dusze na wskroś przenika. Czasami, aby
zmorę od człowieka odegnać, trzeba uciekać się do ostatecznych
środków, tylko krwią można przekupić złego.
Krzyż ukradli w cerkwi, którą lud chrześcijański nazywał
cudowną, niemowlę zagrabili w przydrożnej chacie. Podjechali
do brzegu Dniepru, promem przewieźli krzyż i dziecko na
wyspę Niedrużkę. Za pomocą drabin i sznura wciągnęli na
szczyt kolebkę i ciężkie drzewo krzyża. Odbili Chrystusa od
drzewa i rzucili w Dniepr ze skały. Na miejsce Zbawiciela
legła na krzyżu kochanka zmory, tymi gwoździami przybił ją
sam Podkowa. Potem obaj Kozacy ustawili krzyż w wykutym
dole, na dnie którego leżało płaczące niemowlę. I zarzucili dół
kamieniami, a krzyż utrzymał się prosto i stoi do dziś dnia,
choć ciało i kości panienki z Potoka rozniosły już dawno po
świecie orły i kruki.

Niemniej część z opowiadań zabarwił Biernacki niezwykle specyficznym humorem. W opowiadaniu o nawiedzonym domu, który jak powszechnie wiadomo, nawet jeżeli stoi w centrum miasta,
sprawia wrażenie, że jest na odludziu, strach rozbiera kobiety. Co
więcej, spotykają upiora przykre historie:
Wobec tego biedny strach został zaliczony do grupy duchów
wcale nie istniejących, a obawa przed nim była sklasyfikowana
jako grzech śmiertelny, za który dwóch wikarych groziło

W przedstawianym przez niego sporze nie idzie o przegonienie
stracha z domu, lecz o przejęcie przez klasztor jezuitów ogródka
przyległego do nawiedzonego domu, na co nie chce pozwolić były
legionista Celestyn Okpimurek – poganin, co u Piłsudskiego
służył, miał dwie żony, a więc niczego się nie bał.
Równocześnie to świat pełen przemocy i zła. Jedni zabijają swoje dzieci, inni, aby odwrócić los, muszą dokonać takiego
okrucieństwa, żeby i Bóg, i Szatan odwrócili od nich swój wzrok.
Polskie Kresy wyłaniające się z jego twórczości mają naprawdę
niewiele wspólnego ze współczesnym, przypominającym Arkadię wyobrażeniem, pełne są tajemnych sił i straszliwych zbrodni.
Białoruska i ukraińska ludność prawosławna jest nieufna wobec
Lachów katolików. W pewnym sensie opowiadania Biernackiego
są kluczem do zrozumienia polskich Kresów Wschodnich. Świat
mroczny i posępny, dla polskiej administracji nieprzyjazny, daleki
od idyllicznych wyobrażeń. Świat, w którym wielokrotnie to Polacy są źródłem zła. Warto pamiętać, że pisał to zwierzchnik polskiej
administracji na tym terenie.
Na zakończenie warto wspomnieć o jednej rzeczy. Zgodnie
z zachowanymi wspomnieniami współwięźniów Biernackiego
z czasów komunistycznych wielokrotnie wykazał się on chrześcijańskim miłosierdziem i nie zdradzał satanistycznych zapędów. Ω
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siedmiu tysiącami lat wędzenia w czyśćcu, a jeden wikary
i dwóch proboszczów podwyższało tę stawkę do jedenastu
tysięcy lat.
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obecność ból czortom sprawiała i pragnęły się jej jak najszybciej
pozbyć. Napatoczył się Kostia, któremu diabły wyjaśniły, w czym
rzecz. Proswirka miała tak straszną moc, bowiem została poświęcona na nabożeństwie za duszę „polskiego cara”.
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Czasem trudno
zmieścić trumnę
w domu

Umarli znikną – w ogóle ich nie będzie – nie będzie ani jednego
umarłego – i o to właśnie chodzi cywilizacji, która chce być
cywilizacją popiołów, ponieważ nie chce być tym, czym była
przez wieki – cywilizacją trumien – grobów – zwłok.
		Rejtan. Upadek Polski,
		
Jarosław Marek Rymkiewicz

CYWILIZACJA
TRUMIEN
Ewa Rżysko

Godziny cukrowe! Ktoś kiedyś słyszał? Adam
Strug zna tylko „godziny minione”. A na Podlasiu,
w Narewce, może jeszcze w kilku okolicznych wsiach,
mają godziny cukrowe. I takich godzin zażywają

Ciepłe czerwcowe dni. Z rodziną i przyjaciółmi spędzamy wakacje
na Podlasiu. Krajobraz jakby żywcem wyjęty z obrazów Chełmońskiego. Jakby czas się zatrzymał. Łany zbóż, bociany na łąkach,
w tle błękitne niebo z kłębiącymi się na horyzoncie gęstymi chmurami. Luźna zabudowa, pojedyncze gospodarstwa. Dużo przepięknie zachowanej drewnianej architektury. Jedziemy krainą
„otwartych okiennic”. Snycerka przypomina łowicką wycinankę.
Drewniane ptaszki, konie, harfy zdobią okna i szczyty dachów.
Domy wyglądają niemal jak chatki z piernika. Takie aż za ładne.
Ale wystarczy wymówić głośno nazwy kolejnych wiosek: Soce,
Puchły, Cieluszki, żeby poczuć się trochę jak w innym świecie. Nie
mamy wątpliwości, że miasto zostało daleko za nami. Nawet dalej,
niżby się mogło wydawać.
Moje obawy z każdym dniem maleją. Wtapiam się w ten krajobraz i zaczynam wierzyć, że tu jest to możliwe. Że oni ciągle tak
robią jak ich dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, praprapradziadkowie itd. Że oni ciągle wiedzą, że tak się powinno,
jeśli się jest człowiekiem. Że to jest ważne, że jeśli się odpuści, zrezygnuje, to stanie się coś złego. I zastanawiam się, co oni wiedzą
o życiu, że tak podchodzą do śmierci?

Ptaszki, konie,
harfy zdobią okna

Pani Nadieżda ma 82 lata. Jest prawosławna, jak wszyscy w wiosce. Spotykamy ją, gdy siedzi na ławce przed domem. Towarzyszą
jej koleżanki – dwie Marysie i Nina – wszystkie w podobnym wieku. Raczej nie za wiele rozmawiają, tylko patrzą przed siebie. Nasz
samochód stanowi nie lada wydarzenie. Tutaj nikt obcy nie zajeżdża, bo w ich wiosce droga się kończy. Za lasem już jest Białoruś.
Pani Nadieżda ma bystre spojrzenie, twarz pooraną zmarszczkami
i spracowane ręce. Spod grubej kamizelki wystaje ciemnozielony
sweter i brązowa bluzka. Na głowie ma zawiązaną chustkę w kwiaty. Na nogach grube, ocieplane buty. Mówi chętnie, ale zachowuje
dystans. Widzi po rejestracji, skąd przyjechaliśmy. Nigdy nie wiadomo, co z nas za jedni.
– Mężczyźni poumierali, to tylko takie dziewczyny zostały jak
my. Dawniej to się chowało, a teraz to wie pani… Może pod płotem będziemy leżeć. Jak mój mąż umierał, to kilka dni czuwałam. Dzień, noc, siły już nie starczało. Syn mi świec naszykował
i siedziałam. Przy mnie ostatni dych dał. A potem znów czuwanie, zeszli się sąsiedzi i przy zmarłym my czuwali. Tak u nas
jest. W domu czy żona, czy syn, czy matka – też siedzi. W nocy
i w dzień trzeba siedzieć. Ja kilka dni siedziałam. Batiuszkę sprowadziłam, mąż się wyspowiadał. Potem po śmierci batiuszka znów
przyjechał, modlił się z nami, śpiewał.
Zadajemy kolejne pytania. Dowiadujemy się, że zmarłym
wkłada się do trumny zioła poświęcone na święto „Uspienia
Bożej Macierzy” (oficjalna nazwa to Uspienije Preswiatoj
Bohorodicy, Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy, obchodzone
jest 28 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego). Te same
zioła, które wcześniej wkłada się za ikonę w domu, żeby Matka
Boska go chroniła. Zmarłemu daje się jeszcze ikonę. Kobietom
zwykle z Maryją, a mężczyznom z Jezusem Chrystusem.
To samo usłyszę jeszcze od innych mieszkańców Podlasia. 40 dni
po pogrzebie rodzina, znajomi i sąsiedzi znów gromadzą się na
modlitwę, zwykle idą potem na poczęstunek do domu (u katolików ten zwyczaj jest kultywowany 30. dnia po pogrzebie).
Potem jeszcze podobne modlitwy i spotkanie są w rocznicę
śmierci. Chcę jeszcze coś doprecyzować o czuwaniu, ale widzę, że

81

Nadieżdę zaczynają irytować nasze pytania. Tak jak byśmy pytali, czy jak pada, to ziemia jest potem mokra.
– A co ja nie wiem, co trzeba robić? Ja jestem religijna i wiem,
co trzeba robić. Patrzę na człowieka i wiem, jak wygląda. Jak rodzina umiera, to kto nie będzie czuwał, pani to sobie wyobraża?
Przecież musi swoja rodzina siedzieć.
Wszystkie koleżanki kiwają głowami na potwierdzenie. I zapada cisza, którą nagle przerywa jedna z Maryś.
– Jak inaczej upilnuje?
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Zmarłemu daje
się jeszcze ikonę

JAK INACZEJ UPILNOWAĆ?

ŻEGNAM CIĘ, MÓJ ŚWIECIE WESOŁY
Z Michałem odwiedzamy proboszcza jednej z nielicznych parafii
rzymskokatolickich. Na Podlasiu katolicy są w mniejszości – stanowią zaledwie 17% mieszkańców. Rozmawiamy o czuwaniu przy
zmarłych. Ksiądz potwierdza, że ten zwyczaj wciąż jest tu pielęgnowany. Nawet jak ktoś umiera w szpitalu, to przywożą go zwykle do domu. Trumnę stawia się w dużym pokoju. Wieko otwarte.
Przychodzą rodzina, znajomi, sąsiedzi. Nie ma znaczenia, jakiego kto jest wyznania. Tak jak się znali za życia, tak przychodzą
czuwać po śmierci. Ludzie przychodzą zwykle ubrani na czarno.
Przynoszą kwiaty. Pali się gromnica. Odmawiają różaniec, koronkę. W każdej wsi jest kilka kobiet, które zwykle zaprasza się do
prowadzenia modlitw. Często są to osoby z chóru parafialnego lub
po prostu takie, które potrafią lepiej śpiewać. Mają swoje śpiewniki, w których ręcznie spisały pieśni od swoich babć, prababć. Ktoś
ostatnio przepisał te pieśni do komputera. Ksiądz pokazuje mi
ładnie wydrukowany i zbindowany egzemplarz Pieśni pogrzebowych
z Narewki. Ma tylko jeden, więc nie może go nam podarować. Na
szczęście mamy ze sobą aparat i Michał robi zdjęcia każdej stronie.
Kiedy potem w domu porównuję wersję starej pieśni Żegnam cię,
mój świecie wesoły (w pięknym wykonaniu Adama Struga) z wersją
z Narewki, to wyobrażam sobie te stare zeszyty – śpiewniki. Pomięte kartki, pismo w wielu miejscach niewyraźne, starte od trzymających dłoni, może rozmyte od łez, które pewnie nieraz popłynęły.
Temu, kto potem przepisywał, mogło być trudno wszystko odszyfrować. Pewnie przepisywał po czasie, kiedy już babcia nie mogła
podpowiedzieć. Zwykle ważne rzeczy doceniamy po czasie.

Ludzie przychodzą
zwykle ubrani
na czarno

Żegnam was, godziny cukrowe,
Momenta i dni karnawałowe.
Już zegar wychodzi, innych nie zawodzi.
Do wiecznego spania
Śmierć duszę wygania.
Bije dwunasta godzina.

Godziny cukrowe! Ktoś kiedyś słyszał? Internet takich godzin
nie zna. Adam Strug zna tylko „godziny minione”. A na Podlasiu,
w Narewce, może jeszcze w kilku okolicznych wsiach, mają godziny cukrowe. I takich godzin zażywają.
U NAS SZACUNEK JEST

Na Podlasiu,
w Narewce (...) mają
godziny cukrowe

Panią Stasię spotykam przed kościołem. Jest środek tygodnia,
zostało pół godziny do wieczornej mszy świętej. Lustruje mnie
wzrokiem. Tu, gdzie katolików jest tak mało, wszyscy się znają.
Ale wystarczy, że przedstawia mnie ksiądz proboszcz, i pani Stasia
chętnie zaczyna rozmowę. Jest ubrana skromnie. Czarna prosta
bluzka i czarne spodnie. Siwe włosy krótko obcięte. Miła, pogodna twarz. Mówi bardzo spokojnie. Chociaż ma lekko zachrypnięty
głos i co chwilę wypowiedź przerywa jej atak kaszlu, to jej głos ma
w sobie coś kojącego.
– Czasem trudno zmieścić trumnę w domu. Ale się starają. Skoro za życia miał miejsce w domu, to i po śmierci powinien. Przychodzą wszyscy. Kto chce, kto tak czuje. Nikt nie zaprasza. Kto ma
sumienie dla zmarłego, ten przychodzi. Kwiaty się przynosi. Znajomi i sąsiedzi to przychodzą na godzinę, dwie. Rodzina zwykle
całą noc siedzi. Ktoś mówi: to ja się poświęcam, i całą noc się modli. Zawsze ktoś czuwa. Modlą się koronką, różańcem. Śpiewają.
Takie święte piosenki, piękne. Gromnicę mu palą. A inne światła
to pogaszone. I lustra zasłonięte. I telewizor się wynosi, bo to nie
pasuje do takich modlitw. Do śmierci.

CORAZ CZĘŚCIEJ SIĘ ZDARZA
Pani Agnieszka jest lekarzem w szpitalu w Hajnówce. Ma piątkę dzieci. Wysoka, szczupła, ubrana na sportowo. Uosobienie
łagodności i spokoju. Rozmawiamy, stojąc pośrodku jej wypielę-
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Do trumny zwykle się wianuszki daje, te poświęcone w oktawę
Bożego Ciała. I jeszcze coś, z czym zmarły się za życia nie rozstawał. Ja mojemu mężowi prawo jazdy dałam. Całe życie z nim chodził, to niech ma po śmierci.
Kiedyś trumnę stawiali na taboretach. To jak już ją zabierali na
pogrzeb, to wtedy taborety trzeba było wszystkie przewrócić, żeby
śmierć w domu nie została. Ale to, wie pani, takie zabobony. A teraz trumnę na takiej podstawce z chłodnią przywożą, to już nie ma
czego przewracać. Za to przeważnie drzwi do domu nie zamykają,
zawsze ktoś zostaje. Z trumną się idzie na koniec wsi, do krzyża.
Tam jeszcze ksiądz krótką modlitwę zmówi. Czasem ktoś jeszcze
powie, że żegnamy sąsiada, że dobry był z niego sąsiad…
Młodzi też przychodzą – z takim szacunkiem, bardzo uważnie
przychodzą. Szczególnie do rówieśników. Niedawno młody chłopak
zmarł w wiosce obok. Poszłam do cerkwi, złożyłam kwiaty, świece
mu zapaliłam. Dużo młodych było. W mieście to chyba nikt nie patrzy, bo tyle tych ludzi. Ale u nas jest szacunek. I jeszcze się trzyma
ta wiara od wieków, że do zmarłego trzeba iść. Nawet jak bezdomnego chowają, to ludzie się zbierają. Ja sobie nieraz myślę, przynajmniej po śmierci ludzie sobie przypomną, że to był człowiek.
Zbierają się, modlą. Nas tak rodzice uczyli i tak już jest. Zawsze
mama czy tato nam mówili, że na ostatnie pożegnanie trzeba iść.
I na tę ostatnią drogę dać dobry uczynek – jaki kto by nie był. Bo co
nam zostanie po śmierci? Każdy tam pójdzie, każdemu tam droga.
Dwadzieścia dwa lat minęło, jak chowałam mojego męża. Zawsze to w pamięci zostanie, jak ludzie czuli do człowieka, jak się
wspólnie modlili. To duże wsparcie dla rodziny. Bo cóż można
pomóc zmarłemu? Przecież tam nie ma bogactwa. Zostanie tylko
modlitwa.
Co też pani mówi, w mieście się nie czuwa przy zmarłych? A na
co są te domy pogrzebowe? Tak wyjść i zgasić światło? Ja się nie
spotkałam, żeby człowieka tak zostawić.
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To oczywiście moje domysły, ale faktem jest, że wersja z Narewki
nie pasuje do żadnej innej wersji, jakie znalazłam. Przekręcone wyrazy, inna odmiana słów, czasem zmieniony szyk zdania. I jeszcze
ostatnia zwrotka, w której zachował się językowy rarytas:

Poszłam do cerkwi
złożyłam kwiaty,
świece mu zapaliłam

EPILOG
Nie pozwalali jej
odejść, chociaż
przyszedł na nią czas

Po wakacjach spotykam się z koleżankami. Opowiadam o Podlasiu,
o czuwaniu przy zmarłych. Nagle jedna z nich mówi, że ojciec jej
męża niedawno zmarł. Pochodził z Białegostoku. Syn w Warszawie
martwił się, jak wszystko zorganizuje, bo mama była w tym czasie
w szpitalu. Ale wszystko się udało. Sąsiadki pomogły, przyszły panie, które poprowadziły modlitwy, śpiewy. Ale czy oni nie mieszkają w bloku? – dopytuję. Tak, w bloku. Mąż nie wyobrażał sobie,
żeby nie było czuwania.
Żegnam cię, mój świecie wesoły,
Już idę w śmiertelne popioły.
Rwie się życia przędza,
Czas mnie w grób zapędza.
Bije pierwsza godzina.

Ω

Autorka dziękuje mężowi
Michałowi za pomoc w zbieraniu
materiałów i przeprowadzaniu
wywiadów.
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Mariusz Cezary Kosmala

Kobiezja
Poezja jest nie. Męska rzecz to coś zupełnie
kobiecego. Kobiety lubią misie, misie
lubią. Dzieci nie. To wiersz tylko dla dorosłych.
Niektórzy rosną tylko po to. A co potem?
Potem nie. Ważne jest tylko to, co tu i te raz
na chwilę przyswojone wyrazy męs. Kości
zostały wyrzucone i jak zwykle wy. Grywam
sobie czasami w chińczyka. Czy ja? To kobieta
wybiera z kim za. Gra skończona, możesz spocząć
na laurach. Którą Laurę wolisz po. Całować
te wszystkie najwrażliwsze miejsca na ciele i umyśle
kobiety. Bywają o wiele przyjemniejsze
od poezji rzeczy. Ładne rzeczy i wszystkie
męskie, i takie rzeczy. Wiście na swoim miejscu!
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gnowanego warzywniaka. Dzieci – kilkunastoletnie – biegają po
grządkach, a ona ze stoickim spokojem upomina Michałka, Zosię
i Marysię, że to, na czym stoją, to ogórek, estragon lub bazylia.
Właśnie skończył się rok szkolny. Rozmawiamy o współczesnym
świecie, który neguje cierpienie, chce je wyprzeć, wyrzucić poza
nawias. Pani Agnieszka opowiada o scenie ze szpitala. Nad łóżkiem 90-letniej umierającej pani Marianny debatują krewni. Ale
dlaczego ona cierpi? Co można zrobić, żeby poprawić jej wyniki krwi
i moczu? Jak można polepszyć jej sprawność?
– Nie pozwalali jej odejść, chociaż przyszedł na nią czas. Niestety zdarza się i u nas teraz, że chory czuje, że umiera, chce do
domu, ale krewni wolą go trzymać w szpitalu. Nie chcą go zabrać.
A to takie nieludzkie, że my go wtedy musimy trzymać. Umiera z dala od swoich, wśród obcych ludzi… Coraz częściej tak się
zdarza.

Cień Wielkiego Stepu

Przepowiednia
z kraju ludzi,
zwierząt i bogów
Tomasz Wielki Step odcisnął niezatarte piętno na dzisiejszej
Grzywaczewski Rosji. Wśród historiografów, historyków idei
i filozofów znad Wołgi trwają spory o jego wpływ
na rosyjskie państwo i rosyjską duszę

Na Wielkim Stepie
jest przestrzeń

Wielki Step rozciąga się od dawnych polsko-ukraińskich Dzikich
Pól i Stepu Pontyjskiego nad Morzem Czarnym, aż po wybrzeże
Morza Żółtego w Mandżurii na północno-wschodnich rubieżach
Chin. Ten największy na świecie obszar bezkresnych łąk, półpustyń i nielicznych lasów przecina Eurazję, łącząc azjatycki Daleki
Wschód z Europą Wschodnią. Na Wielkim Stepie zimy są surowe,
a lata gorące. Nie ma tutaj naturalnych przeszkód geograficznych:
gór, wielkich rzek, gęstych lasów. Ziemia nie daje plonów.

O zamieszkujących go przez wieki ludach wiemy bardzo niewiele.
Nie pozostawili po sobie obszernych źródeł pisanych, miast czy
świątyń. A jednak ekspansja Mongołów, którzy zbudowali największe imperium lądowe w dziejach, uznawana jest przez część
historyków za najważniejsze wydarzenie w nowożytnej historii
świata. Wielki Step odcisnął niezatarte piętno na dzisiejszej Rosji. Wśród historiografów, historyków idei i filozofów znad Wołgi
trwają spory o jego wpływ na rosyjskie państwo i rosyjską duszę.
Wielki Step kładzie się cieniem na myślach liberałów flirtujących z Zachodem spod znaku Piotra I, konstruktorów Trzeciego
Rzymu od mnicha Filoteusza lub panslawistów Nikołaja Danielewskiego wierzących w odrębność cywilizacyjną Słowian. Wyzwanie
okiełzania mrocznego serca Azji spędza sen z powiek rosyjskim
elitom intelektualnym poszukującym ideowego uzasadnienia dla
dziejowej roli Rosji. Efektem tych wysiłków okazała się błyskotliwa synteza grupy antybolszewickich emigrantów z lat 20. ubiegłego wieku. Etnograf Nikołaj Trubieckoj, historyk sztuki Piotr
Suwczyńskij, filozof Georgij Fłorowskij oraz ekonomista Piotr Sawickij, publikując w 1921 roku almanach Exodus ku Wschodowi, dali
początek nowemu nurtowi w myśli rosyjskiej – eurazjatyzmowi 1.
Mówiąc w dużym skrócie, autorzy tej idei założyli, że Rosja jest
emanacją cywilizacji eurazjatyckiej całkowicie odrębnej zarówno
od cywilizacji europejskiej, jak i cywilizacji Azji – chińskiej, japońskiej albo hinduskiej. Najazd Mongołów nie był więc kataklizmem,
ale wprost przeciwnie – katalizatorem umożliwiającym niezwykłą syntezę tradycji prawosławnych i azjatyckich. Dał początek
1

W publikacjach w języku polskim występują różne wersje tego pojęcia: eurazjatyzm, euroazjatyzm, euroazjanizm, eurazjanizm.
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Na Wielkim Stepie jest przestrzeń. Ciągnąca się przez setki, tysiące
kilometrów pustka. Są też ogromne stada i ich hodowcy. Koczownicy. Wielki Step jest matecznikiem nomadów – widma krwawej
pożogi ciążącej od wieków nad Europą na Zachodzie i Państwem
Środka na Wschodzie. To w obawie przed nimi niebiańscy cesarze
budowali Wielki Mur. Równie imponujący co Wielki Step.

Wielki Step kładzie
się cieniem na myślach
liberałów flirtujących
z Zachodem

Trop Ossendowskiego
Pozostawiając to pytanie otwartym i nawiązując do tematu przewodniego 73. numeru „Frondy”, czyli apokaliptycznych wizji, warto być może spróbować odwrócić kartę Wielkiego Stepu i oddać
głos jej mieszkańcom nie z miast nad Wołgą i Newą, ale z samego

Hutuhtu w Narabanczi-Kure opowiedział mi treść
przepowiedni „Władcy Świata” podczas jego przypuszczalnej
bytności w 1890 roku pośród lamów i mnichów.
– Gdy „Władca Świata” zjawił się pośród nas, wówczas uczynił
przepowiednie na przeciąg 50 lat.
„Wielki Nieznany” rzekł:
„Ludzie coraz bardziej będą zapominali o swojej duszy,
troszczyć się zaś będą tylko o ciało. Wielki grzech i rozpusta
2 Cytat z F.A. Ossendowski, Ludzie, zwierzęta, bogowie, Wydawnictwo Polskie
R. Wegner, Poznań 1929, s. 188–189. Pisownia oryginalna.
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jądra tych pustkowi – kraju Czyngis-chana. Jeden z najbardziej
poruszających opisów Mongolii z okresu rewolucji październikowej (czyli mniej więcej wtedy, gdy rodził się eurazjatyzm) zawarty
jest w pełnym przygód reportażu awanturniczym Ludzie, zwierzęta i bogowie pióra Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Nasz
rodak, mieszkający wtedy w Krasnojarsku, uznał, że od spotkania
z bolszewikami lepsza jest ucieczka przez dziką tajgę pokrywającą Republikę Tuwy na południowo-wschodniej Syberii, w stronę
mongolskich stepów. Gdy również ten kraj objęła pożoga „czerwonej zarazy”, pisarz bezskutecznie próbował przedrzeć się przez Tybet do brytyjskich Indii. Ostatecznie trafił do Azjatyckiej Dywizji
Konnej „krwawego barona” Romana Ungerna von Sternberga, który – tytułując się chanem Mongołów – najpierw wypędził z Urgi
(dawna nazwa Ułan Bator) Chińczyków, a następnie przygotowywał się do wojny z komunistami i ataku na Zabajkale. Uchodzący za szaleńca dowódca, słynący z palenia przeciwników żywcem
w piecu lokomotywy, był jednocześnie buddystą zafascynowanym
ideą panmongolską, a konkretniej wizją panowania rasy żółtej nad
światem. Znajdujący się pomiędzy baronowym młotem a bolszewickim sierpem Ossendowski wypełniał dla Ungerna tajne misje,
wędrując po stepach nazywanych przez niego „krajem szatana”.
W trakcie licznych eskapad miał okazję wysłuchać przepowiedni
kogoś określanego mianem „Władcy Świata”. Zamiast opisywać jej
treść, lepiej oddać głos samemu pisarzowi uznawanemu za jednego z najważniejszych twórców polskiej szkoły reportażu 2:
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Od spotkania
z bolszewikami
lepsza jest ucieczka
przez dziką tajgę

nowemu unikalnemu konglomeratowi ludów i tradycji mającemu
swoje źródła w Wielkim Stepie. Ta z założenia antyokcydentalna
wspólnota geograficzna, historyczna i etniczna ma oczywiście do
spełnienia swoją misję dziejową – zachowanie duchowej substancji ludzkości niszczonej systematycznie przez materialistyczny
Zachód.
O ile pierwiastek religijno-mistyczny może być trudno uchwytny dla przeciętnego odbiorcy, o tyle w wymiarze politycznym
eurazjatyzm prowadzi do bardzo praktycznych wniosków. Rosja
jako łącznik między Zachodem a Wschodem jest odrębną całością
i jako taka może harmonijnie łączyć różne ludy żyjące pod jej panowaniem, odrywając się jednocześnie od wąskiego szowinizmu
słowianofilstwa i wiernopoddańczego zafascynowania łacińskim
Zachodem. Idee tego prądu intelektualnego powróciły do głównego obiegu po upadku ZSRR m.in. za sprawą prac Lwa Gumilowa
Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu i Dzieje etnosów Wielkiego Stepu,
w których krystalizuje się pojęcie narodu eurazjatyckiego. W ten
nurt myślenia wpisuje się retoryka Władimira Żyrinowskiego –
lidera Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, a przede wszystkim Aleksandra Dugina, redaktora naczelnego pisma Elementy
i głównego ideologa Eurazjatyckiego Związku Młodzieży. W wymiarze stricte geopolitycznym zainteresowanie eurazjatyzmem
wzrosło gwałtownie w wyniku powołania do życia przez Kreml
nowej organizacji międzynarodowej, czyli Unii Eurazjatyckiej, grupującej Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan oraz Tadżykistan
i przedstawianej oficjalnie jako przeciwwaga dla Unii Europejskiej.
Odbywająca się równolegle aneksja Krymu i tocząca się wojna
hybrydowa na wschodniej Ukrainie dały asumpt do dyskusji, czy
nowa twarz starego jak świat (albo przynajmniej jak Księstwo
Moskiewskie) rosyjskiego imperializmu będzie miała w nowym
XXI‑wiecznym wydaniu oblicze eurazjatyzmu.

Ossendowski
wypełniał dla
Ungerna tajne misje,
wędrując po stepach
nazywanych przez
niego „krajem szatana”

Takie są opowiadania i legendy o „Wielkim Nieznanym”,
o „Władcy Świata”.
Podziemna kraina
Kim jest ów tajemniczy „Władca Świata”, którego słowa przywołuje Ossendowski, i czym jest królestwo Agharty? Zgodnie z relacją
reportażysty to podziemna kraina, której mieszkańcy żyją w pokoju i harmonii. Wejście do tego tajemniczego świata jest dobrze
strzeżone, aby nigdy nie dotarli tam zdeprawowani, grzechem ży-

Dla mnie, znającego Azję od kresu do kresu tego
kontynentu, nie ulega wątpliwości, że zbliża się czas,
gdy 800 miljonów głodnych, zrozpaczonych, pałających
nienawiścią Azjatów różnych szczepów ruszy na Zachód,
gdzie białe ludy wykonywują ostatni swój tan nad własnym
grobem i zapominając o wielkim duchu, który uśpiony
życiem – milczy 3.

Apokaliptyczna wizja militarnej inwazji Azji na cywilizację
zachodnią jak dotychczas się nie ziściła. Na razie wielkie armie
nie ruszyły na bój, a obszar ten wydaje się względnie spokojny
w porównaniu z radykalnym islamizmem na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Północnej albo agresywną polityką Moskwy wobec
3 Ibidem, s. 190.
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jący na powierzchni naszej planety ludzie. Zgodnie z proroctwem
„Władca Świata” miałby wraz ze swymi poddanymi wyjść
z ukrycia w roku 2029. Koncepcja Agharty pojawiała się już wcześniej w pismach francuskiego okultysty markiza Alexandre’a
Saint-Yves’a d’Alveydre’a zafascynowanego sanskrytem. Pełnymi
garściami czerpie on z zakorzenionej zarówno w buddyzmie, jak
i hinduizmie legendzie Szambali, niebiańskiego królestwa ukrytego gdzieś w centralnej Azji, północnym Tybecie lub na południowej Syberii. Wprawdzie sama Agharta wydaje się europejskim
przetworzeniem dalekowschodnich podań, lecz jej wpływ był tak
silny, że Hitler wysłał nawet ekspedycję do Lhasy, stolicy Tybetu,
z zadaniem odnalezienia w pałacu dalajlamów, Potali, sekretnego
zejścia do mitycznych podziemi.
Ossendowski, dosyć trzeźwo podchodząc do tego typu opowieści, nie poddaje się fascynacji samą krainą, ale raczej próbuje
odnieść przepowiednię do otaczającej go katastrofy I wojny światowej (nazywanej wtedy Wielką Wojną) i hekatomby zgotowanej
ludziom przez Lenina i Dzierżyńskiego. W przytłaczającym chaosie rozpadu zachodniej cywilizacji dostrzegł szansę na odbudowę
dawnej potęgi Azji. Kończąc swoją książkę i niejako komentując
zasłyszaną przepowiednię, napisał:
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zapanują na ziemi. Ludzie zaczną pożądać krwi i śmierci
braci. Przygaśnie półksiężyc, a czczący go będą żyli
w poniewierce, męczarniach, nędzy i nieustającej wojnie.
Wrogowie ich poniosą klęskę od ludzi słońca, lecz nie staną
się lepsi, i spotka ich powtórna klęska na wojnie, która
skończy się hańbą w oczach innych ludów. Spadną korony
z głów wielkich i małych mocarzy… Widzę osiem koron, które
rozprysły się w proch. Widzę bitwy wszystkich ludów, nawet
morze i powietrze będą szkarłatne od krwi. Runą państwa,
zginą ludy. Przyjdą głód, mór, zbrodnie, jakich nie znał
dotychczas świat. Nastąpią czasy wrogów boskiego ducha
w człowieku. Podniesie się czterdzieści setek miljonów ludzi
na głód i zgubę. Ludy zaczną koczować, ścigane przez śmierć…
Zginąć muszą trzy największe, najpiękniejsze miasta.
Rozpadną się rodziny, zaginie prawda i miłość. Z 10 000 ludzi
pozostanie tylko jeden, nagi i szalony, i nie będzie miał sił
i wiedzy, aby odbudować dom i znaleźć pożywienie. Będzie
wył jak wilk, i gryzł swoje własne ciało. Będzie zjadał trupy
umarłych i czyhał na życie bliźnich. Nareszcie w porywie szału
zwróci się do Boga, chcąc stoczyć z nim walkę śmiertelną.
Wtedy ja, Władca Świata, poślę na Zachód i Wschód szczepy
zapomniane, aby z wyroku Boga przyniosły karę i zbawienie.
Głos mój posłyszą wierni od krańca do krańca ziemi. Zjawią
się trzy wielkie państwa, a będą istniały 71 lat od dnia
zjawienia się. Później nastąpi 18 lat krwawych wojen, zguby
i zdziczenia. Wtedy przyjdę na ziemię ja, przyjdę z siłami
Aharty!

Próbuje odnieść
przepowiednię
do otaczającej go
katastrofy I wojny
światowej

Odsłonięta flanka imperium
Rosyjscy ideolodzy eurazjatyzmu zapewne dobrze rozumieją potencjalne zagrożenie, jakie rysuje się na geopolitycznym horyzoncie ich ojczyzny. Po raz pierwszy od wieków Rosja ma realnie
odsłoniętą wschodnią flankę swojego imperium. Spór z Chinami
o tereny obecnego rosyjskiego Dalekiego Wschodu toczył się od
XVII w. i wraz z postępującym upadkiem Pekinu prowadził do wypierania Chińczyków, czego ukoronowaniem był traktat pekiński
z 1860 roku kończący II wojnę opiumową, na mocy którego cały
Kraj Nadmorski z Władywostokiem (ros. Zdobywca Wschodu)
Przejeżdżałem
nieopodal chińskiego
przypadł w udziale imperium carów. Dzisiaj sytuacja wygląda diakosmodromu, z którego metralnie odmiennie. To Rosja boryka się z ogromnymi problemami wewnętrznymi – alkoholizmem, narkomanią, postępującym
wysyłani są na
rozwarstwieniem społecznym i wzrostem opartym na eksporcie
orbitę tajkonauci
ropy i gazu, który łatwo może paść ofiarą klątwy surowcowej. Ale
największym z nich jest być może demografia. Kraj Putina zwyczajnie się wyludnia. W szczególności dotyczy to Syberii. Ogromne obszary pomiędzy Uralem a Morzem Ochockim zaczynają

93

pustoszeć. Ludzie uciekają z terenów, na których panują skrajnie
trudne warunki życia. Pojawia się coraz więcej opuszczonych wiosek. W 2013 roku tylko na północy Kraju Krasnojarskiego miałem
okazję zobaczyć dwa takie przykłady. Wioska Janow Stan, która
kiedyś liczyła sobie ponad stu mieszkańców, obecnie jest osadą
widmem. Mieszkają tam tylko pracownicy stacji meteorologicznej w liczbie trzech. W leżącym kilkaset kilometrów na północ
za kołem podbiegunowym mieście Igarka żyło przed upadkiem
Związku Radzieckiego ok. 20 tysięcy ludzi, dzisiaj jest ich niespełna 9 tysięcy. I to pomimo że niedaleko uruchomiono właśnie
eksploatację gigantycznych złóż ropy naftowej Wankor (notabene
z przeznaczeniem głównie na rynek chiński). A mowa tutaj o środkowej Syberii nad Jenisejem, nie zaś o najbardziej odległych od
centrum ośrodkach imperium. Tymczasem systematycznie rośnie
chińskie osadnictwo na Syberii. Statystyki są bezlitosne. Zgodnie
z danymi spisu powszechnego przeprowadzonego przez Rosstat
w 2010 roku od roku 2002 liczba ludności zmniejszyła się o 1,6%,
przy czym jednocześnie ubyło 4,8 miliona etnicznych Rosjan.
Chińską prowincję graniczną Heilongjiang zamieszkuje 38 milionów ludzi. Dla porównania po drugiej stronie Amuru, w całym Dalekowschodnim Okręgu Federalnym żyje ich zaledwie nieco ponad
6 milionów. Chińczycy szukają na rosyjskiej ziemi terenów uprawnych, pracy w sektorze drzewnym i wydobywczym, a nawet żon.
Chińczycy nie piją i nie biją (a przynajmniej nie tyle co Rosjanie),
za to ciężko pracują. Są więc dobrym materiałem na męża. Kreml
ma pełną świadomość powagi sytuacji i próbuje jej przeciwdziałać,
uruchamiając kolejne inicjatywy: Ministerstwo ds. Rozwoju Rosyjskiego Dalekiego Wschodu, specjalne zasiłki z tytułu urodzenia
i wychowania dziecka (podniesienie dzietności), program pomocy
dobrowolnym przesiedleńcom z terenów byłego Związku Sowieckiego, Wschodni Plan Gazowy lub też plan osiedleńczy dla terenów pogranicza. Efekty na razie są mizerne. Trendu nie udało się
ani znacząco zahamować, ani tym bardziej odwrócić.
W warstwie oficjalnej współpraca pomiędzy Pekinem a Moskwą
rozwija się pomyślnie. Szczególnie spektakularnym jej przejawem
są dwie inwestycje w obszarze energetyki – budowa ropociągu
ESPO (East Siberia – Pacific Ocean) oraz podpisany 21 maja 2014
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państw byłego ZSRR. Sam będąc w Chinach, nie widziałem militarystycznych parad ani zdesperowanych ludzi pragnących przemocą wydrzeć Europie i Ameryce jej bogactwa. Widziałem za to
nowoczesne autostrady, ogromne kompleksy przemysłowe, inwestycje infrastrukturalne, elektrownie wiatrowe. Przejeżdżałem
nieopodal chińskiego kosmodromu, z którego wysyłani są na orbitę tajkonauci – jak Pekin nazywa swoich astronautów. A było to na
północnym zachodzie Państwa Środka, na obszarach tradycyjnie
znacznie biedniejszych i gorzej rozwiniętych w porównaniu z megamiastami wschodniego wybrzeża. Na mongolskiej Gobi widziałem sznury ciężarówek wiozących węgiel wydobyty spod jałowej
ziemi. Jeżeli potwierdzą się przewidywania The Economist Intelligence Unit, Mongolia będzie w roku 2014 drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką świata (z wynikiem 15,3% wzrostu PKB).
Ten niebywały wzrost zawdzięcza ona gigantycznym inwestycjom
w sektorze wydobywczym, a to dopiero wierzchołek surowcowej
góry, która kryje się pod piaskami pustyni. Jednym z najważniejszych graczy są tutaj – a jakżeby inaczej – Chiny.

Statystyki są
bezlitosne

Przez śnieżne zamiecie, przez kurzawy piasku Gobi widzę
stepy Mongolji,; widzę około ruin Karakorum i dalej na UbsaNor wielkie barwne obozy wojenne, tabuny koni, wielbłądów
i stada bydła. (…) Dalej na Zachodzie, jak okiem sięgnąć,
widzę zarzewia pożarów, słyszę huk i ryk dział, łuny ognia,
krzyki mordowanych, wycie zdobywców, odgłosy bitew… 4

Czy dla analityków Instytutu Hudsona słowa naszego rodaka
nie zabrzmiałyby zaskakująco znajomo? Ω
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wizja zamieni się w „azjatoeuryzm” z dominującą potęgą Wschodu i kadłubową Rosją na obrzeżach upadającego Zachodu. Jeden
z rosyjskich analityków cytowanych w raporcie Instytutu Hudsona
mówi: Nikt w Azji nie traktuje Rosji jako Azji. Chiny i Wschód to nowy
Zachód.
Na koniec oddajmy jeszcze raz głos Ossendowskiemu:
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Braki surowcowe
zmuszą Chiny
do militarnej
konfrontacji z Rosją

roku kontrakt stulecia pomiędzy Gazpromem a China National
Petroleum Corporation opiewający na kwotę 400 miliardów dolarów i przewidujący dostarczanie do Państwa Śródka 38 miliardów
metrów sześciennych błękitnego paliwa rocznie przez okres 30 lat.
Dla potrzeb jego realizacji wybudowany zostanie nowy gazociąg
o wdzięcznej nazwie Siła Syberii. Szkopuł w tym, że na ESPO to
Chińczycy pożyczyli Rosjanom pieniądze. Konkretnie 25 miliardów dolarów – 15 miliardów Rosnieftowi i 10 miliardów Transnieftowi. W przypadku Siły Syberii zaś negocjowana przez wiele lat
cena za tysiąc metrów sześciennych wydaje się dla Kremla wysoce
niesatysfakcjonująca. Wprawdzie klauzula cenowa objęta jest tajemnicą, ale eksperci wskazują, że oscyluje ona w okolicach 350 dolarów i w najgorszym wariancie zagrożona może być rentowność
całego przedsięwzięcia. W obydwu przypadkach to decydenci
z Zakazanego Miasta dyktują jastrzębiom Putina warunki. Nie zaś
odwrotnie.
W 2008 roku analitycy z Instytutu Hudsona (konserwatywnego
amerykańskiego think tanku) opublikowali tekst The Great Siberian War of 2030. Dokument dostępny jest obecnie w oficjalnym
obiegu online na stronach Departamentu Obrony USA. Raport
został złożony na ręce dyrektora wpływowego, choć unikającego
rozgłosu wydziału ONA (Office of Net Assesment), którego zadaniem jest opracowywanie analiz z bardzo różnych obszarów wymykających się standardowym procedurom prognozowania. Jego
autorzy twierdzą, że braki surowcowe zmuszą Chiny do militarnej
konfrontacji z Rosją w celu przejęcia jej złóż ropy i gazu. Z punktu
widzenia rosyjskiego niedźwiedzia śmiertelnym zagrożeniem pozostaje demograficzna przewaga południowego sąsiada. Czy jedynym sposobem jego rozwiązania może się okazać wojna?
Obecnie takie scenariusze pozostają w sferze political fiction.
Podobnie jak przepowiednia „Władcy Świata” pozostaje w dużej
mierze legendą luźno zakorzenioną w wierzeniach buddyjsko-hinduistycznych. Współpraca gospodarcza pomiędzy dwiema potęgami kwitnie, a konflikt na Ukrainie odsuwa wizję przymierza
rosyjsko-amerykańskiego jako przeciwwagi dla Pekinu. Jednak dynamika międzynarodowej szachownicy potrafi być nieobliczalna.
Być może ideolodzy eurazjatyzmu obawiają się właśnie tego, że ich

Tomasz Bardamu

Czy warto znęcać się tyle nad Marią Peszek? – spytacie. Spotkałem
się z tym zarzutem w życiu już wielokrotnie, czasem myśl ta budzi
mnie w środku nocy i szczerze mówiąc, wciąż nie jestem pewien

Kto chce pokoju…
albo o pożytkach
ze krwi w stolcu
		
		

Mistah Kurtz – he dead
A penny for the Old Guy

W roku 1969 Edwin Starr pytał:
Wojna, huh, yeah, po co ona
komu? Absolutnie po nic. Uh-huh – odpowiadał od razu.
Zauważ, drogi czytelniku, że niezliczone rzesze artystów, filozofów, proroków, historyków, wojskowych i entuzjastów amatorów, zamieszkujących
wszystkie kontynenty świata i reprezentujących znaczną część istnieją-

cych na nim cywilizacji, spisywały od
tysięcy lat grube tomiska przemyśleń
na temat wojny. Mogłem zacząć ten
artykuł od Szekspira, mogłem zacząć
go od Homera, mogłem zacząć od
Tukidydesa. Ale nawet pal licho sławy, co mi tam, mógłbym wyrzucić ich
wszystkich w cholerę, złożyć na jedną
wielgachną kupę te gigantyczne tomy
makulatury wyprodukowanej przez
całą resztę i wylosować na chybił trafił
jakieś zdanie albo dwa. Założyłbym się
o poważne pieniądze, że trafiłoby się
coś poważniejszego niż Edwin Starr

o,
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o
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Sorr y Polsko, ,
Sorr y Polsko
Sorr acz mi ,
wyb y Polsko ,
Sorr y Polsko ,
Sorr y Polsko
Sorr acz mi
w yb

i wszyscy wyglądalibyśmy od razu na
znacznie mądrzejszych. No więc po
co – spytacie – narażam nas na śmieszność, krzywdzę siebie i was? Robię
sobie podśmiechujki z poważnych czasopism, zasłużonych redaktorów i szanowanych sekretarzy redakcji, trywializuję ważkie tematy. Otóż, abstrahując
od moich osobistych przywar, Edwin
Starr nie powiedział tego najpiękniej
i z pewnością nie najmądrzej, ale być
może najefektywniej. Otóż osobiście
wydaje mi się, że spośród wielu fascynujących aspektów wojny szczególne
miejsce zajmuje pytanie bezbłędnie
sformułowane przez Starra w bezpretensjonalnym haśle – huh, yeah, what
is it good for?. W końcu znaczna część
filozofii wojny to próba odpowiedzi na
to właśnie pytanie. Ale właśnie, czy
samo to, że w wojnach naparzamy się
niemalże równie długo, co odprowa-

dzamy kał czy spożywamy jedzenie,
i w dalszym ciągu nie jesteśmy do końca pewni what is it good for?, nie jest
fascynujące? Naturalnie, dla filozofa
to żadna nowość taki problem. Gdzie
wojna sprawiedliwa, a gdzie uzasadnienie indukcji? Pewnie, co racja, to
racja, ale jednak spójrzmy prawdzie
w oczy – kogo obchodzi indukcja?
Natomiast wojna, ach, wojna to dopiero konkret. Rakiety latają! Flaki latają! Granaty latają! Umięśnieni kolesie
naparzają z kaemów! – Tratatatata! –
Te onomatopeje! Te wykrzykniki! Tu
w oknie czai się snajper! Pod tamtym
drzewem umiera nazista! Wszędzie
wykrzykniki! Filmy Wajdy! Kawaleria!
Dzieję się! Wojna! Och! Ach! Emocje! Konkret! A to przecież nawet nie
przedmiot materialny, nie da się go
wziąć w garść, dotknąć skóry szorstkiej
jak papier ścierny, wyczuć pod skórą

Masa zniszczeń, ruin i słoni
Albo może w ten sposób indukcję możesz stosować całe życie i lać na nią
całe życie. Ona zawsze jak ten wierny pies stróżować będzie przy nodze.
Gotowa na każde skinienie głowy. Nie
musisz znać jej imienia, nic wiedzieć
o jej problemach, uzasadnieniach,
zastosowaniach. Nie znać daty jej
urodzin ani rozmiaru biustonosza. Ba,
możesz w ogóle nie mieć pojęcia, co
to za jedna, a ona i tak będzie z tobą
do usranej śmierci. Natomiast Wojna
to stworzenie zupełnie innego gatunku. Możesz nie spotkać jej przez dekady, może całe życie, pewnie nawet
nie zauważysz, że coś cię ominęło. Ale
gdy pewnego dnia zdarzy się tak, że
przyjdzie odpowiednia chwila, w jednej chwili runie na ciebie w całej swej
nagłości, w ułamkach sekund uderzy
całym brutalnym konkretem swojej
masy. Jak tryliardy walących się ceglanych murów, jak adekwatna liczba
lecących na twój łeb wież Eiffla, jakby
wszystkie słonie Afryki i Azji, uznawszy
nagle, że cię nienawidzą, załadowały się do niezwykle długiego pociągu
i rozpędziwszy go do prędkości zupełnie niemożliwej do osiągnięcia dla

irracjonalnie wielkiego składu obładowanego słoniami, uderzają w ciebie
czołowo. A jeśli uda ci się przeżyć tę
katastrofę i wydobędziesz się jakimś
cudem spod tej masy zniszczeń, ruin
i słoni, wyobraź sobie, czołgasz się,
z ledwością poruszając ciałem, w którym nie pozostała ani jedna cała kość,
a skórze tylko w paru miejscach udaje
się wciąż zasłaniać mięso, rozglądasz
się lękliwie wkoło, a do wciąż ogłuszonego szokiem mózgu powoluteńku
dociera niewyobrażalny koszmar prawdy, że tam, gdzie kiedyś były domy
i samochody, ulice i drzewa, sklepy,
szkoły, psy, przechodnie, że wszędzie
wkoło przestrzenie zajmowane niegdyś
przez ludzi i przedmioty teraz wypełnia
całkowicie wojna. Rozwalona jak upity
menel, na powierzchni wielu kilometrów, w płaszczu zdobnym w ludzkie
wnętrzności, gruz i leje po pociskach,
podparła bok łokciem, nadęty brzuch
jej się trzęsie, gdy gęba powoli wykrzywia się w rechocie. Najpierw lekki
jęk, później coś jak łkanie dzieci, coraz
głośniejsze i piskliwsze, jak koty w rui,
jak pisk syreny alarmowej, jak sypiące się z nieba pociski i wrzaski umierających. Tak ją rozbawiła ta własna
wszechobecność, że cała trzęsie się
w spazmach, brzuch jej podskakuje
jak worek kartofli, podbródki niczym
piłeczki tenisowe wibrują, obijając się
o siebie nawzajem, kiedy ty wykrzywiasz mokrą od łez twarz w potwornym grymasie bezradnej rozpaczy

i przerażenia kaleki, w żaden sposób
nie mogąc zmusić dwóch zrośniętych
z tobą, zakrwawionych płatów mięsa,
zupełnie już nieprzypominających ramion, do uniesienia bezradnie wiszących na ich końcach dłoni, chcąc ich
palcami zatkać kikuty uszu, w desperackiej nadziei, że stępi to może raz po
raz przeszywającą je agonię dźwięków
eksplozji.
Jak długo trwać może taki obrazek?
Rozpacz jest pułapką wiecznego trwania – patrząc na czas z perspektywy
pogrążonego w stanie agonalnym ludzkiego ochłapu, przeszłość, przyszłość
i teraźniejszość zapadają się razem
w wieczność niewyobrażalnego cierpienia bez nadziei. Ale to też kiedyś się
skończy. Przy odrobinie szczęścia może
udać ci się umrzeć w parę dni, może
później. Może też jutro, pojutrze, za
rok, lat 20, stulecie, wojna się skończy,
zniknie, pójdzie gdzie indziej. Wchłonąwszy wszystko, pozostawi po sobie
zupełną pustkę. Absolutną nicość aż
po horyzont. Jedynie, jak to w porządnym zakończeniu romansu być powinno, w duszach kalek, w samej ich głębi,
pozostanie wszechobecna aż do ich
śmierci.
Ale żarty na bok. Pewnie, że żaden
romans, tylko fantasmagoria. Jakaś
masochistyczna fantazja o umieraniu.
Gdzie obiecany konkret? Gdzie czołgi?
Stal? Karabiny? Drony? Pot, naprężone mięśnie, bombardowania, egzekucje jeńców, eksplozje? Gdzie prawda
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ma coś do powiedzenia o wojnie, gdy
na taką indukcję wszyscy srają równo,
to odpowiedź wydaje się równie prosta jak wersy Edwina Starra – wszechogarniająca, absolutna, nieskończona
konkretność.
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twardego bicepsa. Co najwyżej sekwencja działań, a może nawet, o zgrozo!, zjawisko społeczne! Ale znajdź mi,
drogi czytelniku, coś bardziej konkretnego niż wojna. Przecież to sama esencja konkretności! Nie ma masy i w zasadzie, patrząc na sprawę naukowo
i ściśle, w ogóle jej nie widać. Ale gdy
realizuje się w czasie i przestrzeni, jej
obecność pochłania wszystko, całkowicie, po ostatnią kosteczkę. Nie można
o niej zapomnieć, nie da się od niej
uciec. Nieustannie pochłania wszystkie
myśli, spojrzenia, uczucia. Gdy ta twarda, ciężka realność, absolutna konkretność wlana zostanie w abstrakcyjny
problem filozoficzny, ten od razu nabiera poważnej wagi i nagłości. Ale wtrąćmy może jednak, że przecież mimo tej
potwornej i gęstej masywności czasem
chciałoby się ją opisać jako subtelną
kusicielkę, adorowaną przez setki poetów, błędnych rycerzy, podstarzałych
generałów i zwykłych świrów. Dla wielu
z nich, wydaje się, że musimy w to wierzyć, ucieleśniała poezję i tajemnicę.
Niczym luksusowa kurwa potrafi każdego zadowolić, jak lubi. Profesjonalistka
w każdym calu. Gdy szuka frajera, wie
doskonale, któremu rzucić niedopowiedziany uśmiech, którego skusi tajemnicą, któremu stanie, gdy cisnąć nim
o ścianę, a któremu ordynarnie pokazać obnażone cyce. Jak wszystko na ziemi, wojna ma wiele twarzy. No ale jeśli
spytać wprost, bez farmazonów i pretensjonalnych metafor, czemu każdy

konujący się wciąż na naszych oczach
pozwalają nam już sięgnąć wyobraźnią
do tego dnia gdy osiągniemy całkowitą
kontrolę. A co? Kto bogatemu zabroni?
Proszę sobie wyobrazić! Przedmioty nie
stawiają oporu. Gną się pod dotykiem
jak plastelina. Jeszcze niby jakoś wyglądają, jeszcze pachną czy wypuszczają
strączki. Ale ich własna natura staje się
zupełnie nieistotna. Nie warto wspominać – ustawienia fabryczne – przypadek. Wystarczy właściwie przekręcić
gałeczkę i siup! Świat ukazuje się nam
jako metafizyczna modelina. Czysta
potencjalność, której nasz mózg nada
formy według woli. Pomyśl o lodach
czekoladowych i – raz! dwa! – rozpływają ci się w ustach. Rower. Samochód.
Willa. Basen. Plaża w Grecji. Co tam!

Powietrze staje się sokiem pomarańczowym! Twoje ręce są ze złota! Twoje
ręce – nonsens! Wszystko jest twoimi
rękoma! Świat zewnętrzny rozpływa
się w nieistotności. Przestaje istnieć
w jakikolwiek sposób, o którym warto by wspominać. Całkowicie zależny, poruszany myślą, staje się de facto
przedłużeniem nas samych. Fragmentem psyche. Przybudówką wyobraźni.
Kolejnym aspektem zbiorowej psychozy. Unicestwimy granice tożsamości!
Nic poza nami! Wszystko w nas! Ach,
ziemio obiecana onanistów! – przez
wieczność tylko nicość, my i nasza nieograniczona wyobraźnia!
Oto ostateczna granica ekspansji.
Sen ludzkości. Ostateczne marzenie.
Ale zostawmy to. Będziemy tworzyć
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Pozwolę sobie wyjaśnić. Proszę państwa, świat poznawany przez intelektualną spekulację jest cieniutki, lekki,
tak przezroczysty, że niemal fikcyjny.
Jego widmowość wzbudza ciekawość,
ale też emocjonalnie alienuje. Bardziej
poruszają nas rzeczy, które oglądamy,
słyszymy, wąchamy, czujemy skórą
bądź językiem. Rzeczy, wśród których
żyjemy i które do tego życia są nam potrzebne. Potrafimy je kochać i ich nienawidzić, niektórych pożądamy, innymi
gardzimy. Umiemy zmieniać je pracą
rąk, ale też okłamując się co do ich natury, zmieniać je oczami. I im bardziej
je kontrolujemy, im bardziej zależne są
w swej istocie od naszych rąk i oczu,
tym bardziej ten świat tracąc autonomię, odrealnia się. Staje się naszym
wytworem, podróbą, symulacją. No
właśnie. Czemu nie. Tylko że stajemy
tu przed oczywistym problemem. Otóż
jesteśmy ludźmi i to jest dokładnie to,
czym się zajmujemy. Nasza specyfika,
chwała, chluba i przedmiot zazdrości.
Inni dostosowują się do środowiska,
my dostosowujemy środowisko do
siebie. Oznacza to oczywiście ekspansję i takie też jest nasze przeznaczenie.
Nieustannie rozszerzająca się całkowita
kontrola otoczenia sięgająca jak daleko
się da i jeszcze dalej, aż poza granice
sensu, a wtedy będzie nam pewnie
wszystko jedno. Do tego momentu
jeszcze bardzo dużo pracy przed nami,
acz nasze dotychczasowe osiągnięcia
i dynamiczny rozwój technologii do-
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wojny objawiana nam w technice reportażu? Gdzie realność? Doprawdy,
spytacie, czy aby na pewno prawda
jest dla pana najważniejsza? No i tak,
głupio wyszło, naturalnie, powinienem
przeprosić. Więc bardzo mi przykro,
muszę przyznać z żalem, że reporter
ze mnie jak z koziej dupy trąba. Ale
widzicie, przynajmniej tyle tu prawdy, że państwa nie okłamuję. Zgoda,
to niewiele, ale przecież i tak tym wygrywam z wcale sporą kupą nagradzanych profesjonalistów. No więc, będąc
szczery i zwracając się do państwa jak
do przyjaciół – panowie, panie, drogie
dzieci, przecież tu wcale nie chodzi
o realność czołgów. Oczywiście, z całym szacunkiem. Wspaniałe maszyny.
Pojazdy opancerzone w ogóle szalenie mi imponują. Ale przecież wojny
toczyć można bez czołgów i bez zbrój
płytowych. One naturalnie znakomicie
pasują wizualnie do tematu, ale ostatecznie, gdy myślę o wojnie jako o zjawisku radykalnie realnym i absolutnie
konkretnym, to gdy odrzucimy na bok
zjawiska niepotrzebne, przypadkowe,
różne bonusy i ozdobniki, wyłuskamy
jądro ze skorupki, zredukujemy do istoty, krótko mówiąc, to chyba jasne jest,
że ostatecznie realny jest tylko ból.
Nie ma nic, jak sądzę, bardziej konkretnego i namacalnego. Ba, śmiem
twierdzić, że niewielka poranna
migrena jest sto razy realniejsza niż
sto osiemdziesiąt osiem ton Panzerkampfwagen Maus.
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czyści, ból jest jak kotwica przykuwająca nas do żołądka. Jak wyrzut sumienia.
Ciągłe przypomnienie, że nie uciekniesz
od siebie. Ból jest zmysłem, którym
czuje się istnienie. Który objawia nam je
w całej brutalności. Nie informuje, ale
zmusza do brania udziału. Gwałci umysł
konkretnością przedmiotów, czasów
i miejsc. Miłość czy chuć potrafią skręcić bebechy, ale przecież nie tak jak kop
w jądra.
Wpadanie na ściany
Wzrok, słuch, myśl widzą abstrakcje,
typy. Są zarówno skutecznym narzędziem poznania, jak i najważniejszym
narzędziem fantazji. Czerwień, która
może być tu i tam, niski dźwięk nieistniejący w ogóle nigdzie. Przypadkiem
spełnione w pewnych czasoprzestrzennych koordynatach możliwe struktury jakości. Natomiast ból w dupie
ma jakości i typy, nic już nie mówiąc
o koordynatach. Nie powie ci, co jest
czerwone, a co przezroczyste. Może
pozwoli się domyślić, co jest ciężkie,
a co stanowczo zbyt głośne, ale to zupełnie nieważne. Ważne, że z pewnością uświadomi ci z całą mocą, że coś
jest. Cios, dźgnięcie, zadrapanie to najbardziej intymne spotkaniem z Innym.
Zwalenie się do leśnego rowu nauczy
cię więcej o istocie pokrzyw niż doktorat z botaniki.
W końcu klasyczną manifestacją
autonomii przedmiotu zewnętrznego
jest rąbnięcie w niego twarzą… Prze-

praszam, chciałem, a jakże, pomałpować oksfordzkiego profesora z zeszłego wieku i poopowiadać o tym, jak to
dziecięca lekcja o wpadaniu na ściany
z dużą prędkością konstytuuje treść
wyrażenia „przedmiot”, a za nią całej
koncepcji świata zewnętrznego. Ale to
głupie. Prawda jest taka, że złamana
ręka jest ostatecznym końcem wszelkich fantazji o abstrakcji. O treściach
pojęć. O koordynatach czasoprzestrzennych. O istnieniu w wiecznym
marszu ludzkości. Złamana ręka to
jest konkret. Ostateczny i niepowątpiewalny dowód na istnienie świata
zewnętrznego. Oczywiście, w teorii,
z perspektywy formalnej, naukowej,
ścisłej, z perspektywy dyskusji w internecie czy kłótni u szwagra przy wódce
można uśmiechnąć się szeroko i rzucić
krótkie spierdalaj. Ale w rzeczywistym
doświadczeniu ból jest ostatecznym
dowodem. Nie pozostawia miejsca na
wątpliwości. Umysł i zmysły są demokratyczne, otwarte na dyskusje. Często
usłużne, gotowe, by nam dogodzić. Ból
jest dla duszy Mao Tse-tungiem. Nie
pozwala na dyskusję, nie znosi pytań,
nienawidzi wątpliwości. W dupie ma
twój sceptycyzm, twoje teorie. Historia
myśli ludzkiej jest pełna ekscentryków,
idealistów, konwencjonalistów, relatywistów, setek innych -istów, i o ile jest
nam wiadomo, ani jeden z nich nie
spędził życia, obijając się o meble. Ból
jest samooczywistą prawdą w większym stopniu niż wszystkie tautologie
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mować smród, podcierać dupę, golić
wąsy. Przystrajać zwierza w ubrania,
narzędzia, samochody, komputery,
czołgi i rakiety. No przecież władamy
światem i równie łatwo poruszamy
ręką małpy jak biegiem rzeki. No bo co
z tego, że w środku jest trochę małpiego mięsa, jak wokół stal, uran i silikon.
Trochę zwierzę, nie ma co się kłócić.
Nienawistnicy będą nienawistnikować. Zazdrośnicy będą pluć. No ale,
ale przecież 99% to budynki, drzewa,
rzeki, wzgórza, sztuczne zęby, protezy,
czołgi, krawaty, nuklearne silosy, promy kosmiczne, iPady, czajniki, obrazki
od świętej komunii, scyzoryki szwajcarskie, lusterka, śrubki. Czy sama przyszłość nie jest naszą kończyną, skoro
coraz lepiej umiemy nią poruszać?
A marzenia, fantazje, wizje, plany? Czy
nie lepiej w ogóle zapomnieć, że nasze
jelita produkują gówno?
Zapominamy. Tacy już jesteśmy z natury. Nasz wzrok, słuch i myśl ciągną nas
poza ten skórzany worek wnętrzności.
Brzydzą je krosty, pierdy, brak wyrafinowania. Wolimy oglądać coś innego. Ale
poza tym wszystkim w naszej naturze
jest jeszcze ból. Jest niczym ostatni krąg
duszy. Ukryty pod warstwami odczuwań, w samym środku jestestwa.
Jeszcze głębiej niż małpa, schowany
w tej budowli ze skóry, żył i mięśni, pociętej rzekami krwi, żółci i moczu. Gdy
wzrokiem i myślą jesteśmy miliony kilometrów stąd, czując się lekcy jak puch,
zrobieni z powietrza i zupełnie przezro-
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ten świat jeszcze setki, jeśli nie tysiące
lat. Sens wydaje się tak kruchy w tych
naszych fantazjach, ale przecież jeszcze przez pokolenia będziemy go kuli,
rozkręcali, tłukli, palili. Oto i siła pragnienia. Cały absurd człowieczeństwa.
Umysł, zajęty wieczną kontemplacją,
pragnienia zajęte wieczną ekspansją. Już spuśćmy zasłonę milczenia na
inne narządy. Tak czy inaczej, wszystkie są niezadowolone z tego, co mają.
Wszystkie pragnące wieczności. Bo
człowiek jest stworzeniem marzeń.
Setki tysięcy lat zajęło mu skonstatowanie, że jest małpą. Jak ten roztrzepany
profesor z czarno-białej komedii, całkowicie pochłonięty jakimś niezwykle
ważnym odkryciem, chodzi po mieście
w dwóch różnych butach i nie swoim płaszczu. No i my tak samo, z głową w chmurach. Marzymy o totalnej
ekspansji, o swoich zasługach, urodzie,
wyjątkowości. Myślimy sobie: Jaki
ładny mam nosek! A jakie łydeczki!.
O swoich wierszach. I czemu nas ciągle
nie ma na Księżycu. Sporo myślimy, jak
to ładnie myślimy. A także o śmierci.
I subatomowych cząsteczkach. I o Jolce
spod trójki i jej cycuszkach. Tak leziemy rozanieleni, a tu nagle – łup! bęc!
O mój Boże! Ten zwierz to ja! Jaka ohyda! Jaki wstyd! Skandal! Draństwo!
I olewamy temat, naturalnie. Głośno się o tym nie mówi. Po co drążyć?
Taka jest właśnie nasza natura, że każe
nam nie bywać w domu. Uciekać od
tej małpiości. Nie myśleć o niej. Perfu-
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mi wszechświata. Dzięki temu możemy
myśleć o zbawieniu w życiu hipotetycznych mieszkańców jakiejś przyszłej
utopii i nadużywać pierwszej osoby
liczby mnogiej. Abstrakcja przypadkiem ucieleśniona. Niby w jakimś tam
sensie jesteś małpą, ale tak naprawdę to jak bardzo potwornie nie jesteś
małpą? No bo co może być odleglejsze
od śmierdzącego zwierzaka od x? Cóż
za arcydzieło eskapizmu! Pamiętacie
duszę? Zupełna amatorka. Takie tam
przezroczyste zwierzę, które nie rucha.
Niby niewidzialne, ale jednak widzialne. Niby nieśmierdzące, ale jednak jebiące ziemskim chlewem.
Bo mimo wszystko religia przemawiała zawsze do ludzi w jakiś tam
sposób konkretnych. Twardo umocowanych w czasie i przestrzeni. Niekoniecznie chcących tu być, ale z pewnością tu będących. To dlatego zawsze
najbardziej trafiała do cierpiących.
Przygwożdżonych bólem do żołądka,
mięsa, skóry, flaków. Ludzi z migreną,
zaparciem, niestrawnością, głodnych,
chorych, poparzonych. Zbyt świadomych swych bebechów, by fantazjować
o byciu zmienną w czasoprzestrzeni
widzianej znikąd. Dopiero gdy jedyne,
co ci pozostało, to trawienie i rozmnażanie (o pompowaniu krwi czy oddychaniu nie warto chyba nawet wspominać), a potem już tylko i wyłącznie
powolny rozkład i gnicie, dopiero wtedy da się dostrzec całe piękno obietnicy, że istnieje coś poza tym. Dopiero

wtedy ta myśl ściska trzewia i wypełnia
oczy łzami.
Doświadczeniem człowieka współczesnego, przychodzącego znikąd,
odtwarzającego swoją tożsamość
z przypadkowego dzieciństwa, arbitralnie wybranych pociętych fragmentów
przekazu telewizyjnego, radiowego,
stron internetowych, komiksów, gazet
i książek, któremu znaczna część życia
upływa na zajęciach zastępczych, symulacjach służących jedynie temu, by
populacja nie pozabijała się z nudów,
z reguły nie jest doświadczenie nędzy
istnienia. Prędzej jest to doświadczenie pustki i apatii. Od nieśmiertelności
bardziej pociąga go fikcja. Symulacje
sensu, znaczenia, wyjątkowości, kostiumy udające tożsamość, wreszcie
po prostu fantazje. Te wszystkie rzeczy, które stają się w coraz większym
stopniu najbardziej charakterystycznym produktem naszej cywilizacji.
Bezpieczne substytuty realności z reguły wygodnie pozbawione elementów, które mogłyby narazić klienta na
dyskomfort.
Ból jest w tym świecie niczym najeźdźca z kosmosu. Straszliwy w swej
realności. Jednoznaczny, emocjonalnie
poruszający, wymuszający zaangażowanie, złowieszczy. Ignorujący społeczne konwenanse, autonomie, godności,
tożsamości, narracje. Kiedy się pojawia, jego obecność jest totalna. Nie da
się przed nim ukryć ani uciec. Przemocą zmusza ofiarę do poświęcenia mu
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cyjną w samych założeniach. Bytem
hipotetycznym, którego istnienie wymaga dowodu. Ponieważ po pierwsze i przede wszystkim podmiot jest
podmiotem zdania Ja myślę. Najpierw
więc deskrypcja, potem to, co podpada pod zmienną. Oto i duch człowieka
współczesnego! Nasza nieśmiertelność! Nasza ucieczka! Może dlatego do
naszego wypełnionego fantazmatami
narcystycznego mózgu myśl o małpie
w ogóle dotarła. Dobra, jesteśmy zwierzakiem, które jeszcze chwilę temu
siedział na drzewie i wcinał banana.
Ale przecież przede wszystkim jesteśmy podmiotem zdania! Oto i nasza
duma! Zmienna naszym sztandarem!
Zmienna naszą chwałą! To właśnie czyni nas bohaterami historii i obywatela-
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logiczne razem wzięte. Najwyższą racją
i najbardziej przekonującym argumentem. Założyłbym się o nieposiadany
majątek, że dowolnego logika da się
przekonać o fałszu zasady tożsamości
przy pomocy obcęgów i akumulatora.
Ale poza bólem obrażeń jest jeszcze
inny typ bólu i inny typ dowodu. Ból
wewnętrzny. Ból choroby. Boląca głowa, płonące trzewia. Poniekąd jest to
ból egzystencjalny. Bo tak jak uderzenie objawia istnienie innych przedmiotów, tak ten objawia istnienie.
Realne istnienie. Pamiętają państwo
Kartezjusza? Śmiem twierdzić, że jest
ojcem albo przynajmniej patronem
tego człowieka współczesnego, który
coraz bardziej rozpływa się w fikcji.
Człowiek Kartezjusza był postacią fik-

Koń barwy ognia
Ten nieuchwytny argumentacją dramatyzm jest ważny. O wojnie łatwo
jest czasem myśleć jako o przesuwaniu
chorągiewek na mapach. Von Clausewitz z pewnością miał rację, pisząc
o kontynuacji polityki innymi środkami,
ale takie ujęcie zdaje się zaciemniać
przynajmniej jeden kluczowy aspekt
sprawy. Ten, o którym w Apokalipsie
napisano: I wyszedł inny koń
barwy ognia,/ a siedzącemu na nim
dano odebrać ziemi pokój. Ta rola
Wojny jako herolda końca świata
u boku Śmierci i Głodu przypomina

nam, że tak jak Wojna od zawsze jest
traktowana jako kontynuacja polityki, tak też od zawsze widziana jest
jako nieszczęście. Co zresztą expressis
verbis znajdziemy również u praojca
realpolitik, Tukidydesa. Natomiast kluczem do zrozumienia tego nieszczęścia
jest, jak sądzę, widzenie wojny przede
wszystkim jako praktyki, której natura
objawia się przez uczestnictwo. Krótko mówiąc, ośmielę się rzucić śmiałą
tezę, że aby zrozumieć wojnę, trzeba doświadczyć jej osobiście. Co też
sugeruje, że aby do tego zrozumienia
efektywnie się zbliżyć, warto sięgnąć
po twórczość tych, którym udało się jej
doświadczyć.
Ponieważ powyższe dwa zdania
mogły wywołać u co wrażliwszego czytelnika szok poznawczy, spieszę z wyjaśnieniem, że tak, wiem, że wszyscy
wiedzą, ale są mi one tu niezbędne do
dalszej argumentacji i powinny być dokładnie tam, gdzie są, drukiem w akapicie powyżej, a w ogóle to niczego nie
żałuję. Zaskarżcie mnie. No więc, skoro
upewniliśmy się, że te proste fakty
są znane wszystkim obecnym, mogę
wreszcie cię, drogi czytelniku, spytać – na Boga, co ty czytasz? Nie masz
nic lepszego do roboty? Autor nie ma
zielonego pojęcia o temacie i z dużym
prawdopodobieństwem jest jeszcze
bardziej skonfundowany niż ty. Fakt,
oglądał parę filmów wojennych, czytał
parę książek, a w młodości zgromadził
dużą kolekcję G.I. Joe. Czy zbliża go to

do zrozumienia, do czego służy wojna?
Może, ale w jakim stopniu? Weźmy tę
historyjkę o wojnie i bólu. To naturalnie fantazja w więcej niż jednym sensie. Jak to się ma do tematu? Czy to
fantazja o wojnie, czy fantazja o byciu
w obrazie Boscha? Czy w tych okolicznościach jest jakaś różnica? Czy autor
odróżniłby te dwa miejsca od siebie?
Chciałem tu napisać, że to tylko banalna historia o tym, że wojna to piekło,
a cholera jasna, przecież WSZYSCY
WIEDZĄ, że wojna to piekło. Nie napisałem, ugryzłem się w język w porę. Bo
jak się nad tym zastanowić – skąd ja
mam niby wiedzieć, czy wojna to piekło? Czy ty wiesz, że wojna to piekło?
Czy to naprawdę jest oczywiste? Czy
np. opowieści o piekle okopów I wojny Remarque’a współtworzące nasze
współczesne rozumienie natury konfliktu zbrojnego mają coś wspólnego
z ich współczesną rzeczywistością? Czy
okopy odeszły, ale piekło zostało?
Czy nie sugerowałem czegoś podobnego, pisząc o bólu jako istocie wojny?
Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego pytania – no więc po co komu ta
wojna? Czy możemy to wiedzieć? Jeśli
chodzi o Starra, to nie przeżywał tutaj
specjalnych rozterek epistemicznych:
Absolutnie po nic. Uh-huh – rzuca od
razu, a oczami wyobraźni widzimy,
jak niebiańskie cherubinki porywają
go żywcem do nieba hipisowskiego
komunału, gdzie na wieki trwać będzie w latach 60. XX wieku w gablotce
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sekundę rozciągniętą w tysiąclecia. Być
może tak właśnie wygląda skondensowana realność. A może po prostu
cierpienie jest istnieniem. Czy stąd ta
pielgrzymka rasy ludzkiej ku totalnemu zatraceniu się w fantazji? Czy to
ucieczka przed tą samotną agonią na
obrzyganej podłodze?
W tę czy w tamtą, mniejsza z tym.
Mówiąc krótko, otóż uważam, że
realność wojny jest realnością bólu.
I o tej realności właśnie wymyśliłem
sobie tamtą historię prawdziwą. Łapiecie? Nie o prawdziwych zdarzeniach,
prawdziwych czołgach i autentycznych
talibach, ale o prawdziwości bólu, rozpaczy, strachu! O tej właśnie prawdziwości, która stawia nas ponownie
przed pytaniem: na co to komu?, które
teraz, mam nadzieję, brzmi odrobinkę
bardziej dramatycznie.
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całej uwagi. Izoluje ją wewnątrz jej ciała. Odcina od cywilizacji i jej zabawek.
Pozostaje tylko ona, ból i trwanie. I oto
objawia się istnienie! Czas ciągnący
się jak makaron. Ból zmuszający cię do
powolnego przeżuwania każdej sekundy. Rwąc myśli, uniemożliwia ucieczkę w abstrakcję. Oto i podmiot w swej
nagości. Bez historii, bez narracji, bez
jakiejkolwiek możliwości świadomego wyboru. A jednak jak kurewsko
istniejący! Jak potwornie realny! Czy
potrafiłbyś sobie wyobrazić, że cię
w tej chwili nie ma? Czy tak się czuje
zmienna zdaniowa? Nie czujesz tej potwornej konieczności – metafizycznej?
biologicznej? – i nie przeklinasz jej?
Ból kończy wszelkie żarty, śmieszkowanie, kuglarskie sztuczki, filozofie, psychoanalizę, rozmowy o sztuce,
wszelkie racjonalizacje i sceptycyzmy.
Wywraca do góry nogami towarzyskie konwenanse, pozy, manieryzmy,
społeczne role i savoir-vivre’y. Ten cały
odrealniony cywilizacyjny teatr konwencji. Zmusza do szczerości, nie daje
szans na udawanie. Zdziera kulturowe
tożsamości, role społeczne i narracje.
Pozostaje jedynie miotające się po
podłodze ranne zwierzę, które nie ma
już gdzie ukryć się przed samym sobą.
Może tylko leżeć tam, gdzie upadło,
w tym dokładnie miejscu, w tej dokładnie chwili. Skręcać się z przerażenia na myśl o śmierci. Wdychać smród
swoich płynów ustrojowych i czuć na
twarzy ich ciepłą wilgoć. Przez każdą

Peszek na koniec wojny
Przyznawszy się do niekompetencji
i wezwawszy niekompetentnych do
milczenia, nie pozostaje mi nic innego,
jak kontynuować i przejść do gwałtownego zwrotu akcji. Dalej będę
twierdził, że nie wierzę, bym potrafił
ostatecznie rozstrzygnąć poruszany
problem, ale zaproponowałbym pewne rozwiązanie metodologiczne, które,
jak sądzę, może się okazać przydatne
w innych przypadkach. Ale zwróćmy
najpierw uwagę na pewien ciekawy
aspekt historii kontrowersji. Jak wiadomo, w spojrzeniu na wojnę kultury XX wieku dominowała radykalna

skoczeniem. Sięgając po cięższy kaliber
literatury, Ernst Jünger był człowiekiem od pacyfizmu bardzo odległym,
zawodowym oficerem, szanującym
„militarne wartości”. Mimo to w jego
książkach wojna ma charakter raczej
niejednoznaczny, jego opinie również
są raczej wyważone. Szukając na siłę,
pewnej retorycznej symetrii można doszukać się w futuryzmie, ich „higienie
narodów” i wierszach o cekaemach.
Ale w tym wszystkim był jednak pewien posmak prowokacji czy żartu.
No i co z tego wszystkiego wynika? Pół literatury zdziera gardła, że
koszmar!, obłęd!, masakra!, a drugie
pół mruczy, że w sumie, i wzrusza ramionami. No więc jednak piekło? Jak
mówiłem, nie wiem, czy piekło. Ale
mam też inny pomysł interpretacyjny.
No bo właściwie dlaczego oczekiwać
po strażaku zachwalania pożarów, a po
policjancie nocnych patroli? Może po
prostu szukanie symetrii jest głupie.
Może pacyfizm nigdy tak naprawdę
nie kontestował typów kochających
zapach napalmu o poranku. Szaleńców
opętanych dźwiękami trąbek i zapachem prochu. Może oś sporu była trochę inna.
W końcu, jak już wspominaliśmy, od
dawien dawna istnieje relatywny konsensus w głównym nurcie kultury, wedle którego najprościej rzecz ujmując,
wojna jest zła. Naturalnie, jedni lubią
ciastka, drudzy marchewki, trzeci żyją
z grabieży, więc jak doskonale wiemy,

w praktyce różnie to bywało. Ale ludzie kulturalnie w zasadzie zgadzali się
co do zasady. Kontrowersja nie dotyczy
więc tego, czy wojna jest zła, tylko raczej tego, czy tak zła, że jest absolutnie
po nic. Uh-huh. Słowami innego poety, czy wojna to piekło? No i właśnie
w tym miejscu warto zrobić pauzę
i dodać uwagę metodologiczno-dydaktyczną. Otóż stawianie problemów moralnych na ostrzu noża przez
formułowanie problemu w sposób,
który sugeruje, że między dwoma
skrajnościami nie ma odpowiedzi
umiarkowanych, więc jedyne możliwości to afirmacja bądź negacja, to
dobra metoda manipulacji, ale bardzo
zła metoda rozumowania. Tak więc,
zaprzeczeniem zdania wojna to piekło
nie jest stwierdzenie, że wojna jest
w pytę, ale również wszystkie bardziej
zniuansowane stanowiska. Między
nimi te, które nie zaprzeczając, że wojna zawsze jest zła, mimo to uważają,
że dopuszczalne jest w niektórych okolicznościach stosowanie jej jako narzędzia politycznego. Co zresztą wydaje
się zupełnie naturalne, gdy tylko zdecydujemy się zrezygnować z operowania wyłącznie kategorią zła absolutnego i dopuścimy jakiś rachunek wartości
mniej onieśmielających.
W wielkich trudach uporaliśmy się
więc z teoriami politycznymi wyekstrapolowanymi z refrenu soulowego
przeboju z lat 60. za pomocą paru
vonclausewitzyzmów i trywialnej uwa-
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perspektywa pacyfistyczna. I tak np.
Céline, zajmujący się przez moment
wojną zawodowo, zapewne podpisałby się pod opinią Starra. W swojej
Podróży do kresu nocy autor przedstawia wojnę jako światową eksplozję
obłędu i ostateczną emanację nędzy
świata. Inny dosadny obrazek znajdziemy w Czasie Apokalipsy Francisa Forda
Coppoli. Apokaliptyczna scenografia
towarzysząca chaosowi bitwy o most
to w zasadzie wysokobudżetowa tabliczka z napisem „WOJNA TO PIEKŁO”.
To oczywiście jedynie dwa skromne
przykłady. Gdyby zebrać całą tę twórczość do kupy, to pewnie można by
tam cały ukryć Wietkong i zapraszać
Rosenbergów na weekendy. Wszyscy
to i tak znają do twardego rzygu.
Więc to tak tylko, gwoli przypomnienia, że do wojny się wali z największych kalibrów. Gdy się do tego już
przyzwyczaimy, literatura wojenna
nietworzona przez pacyfistów może
lekko zaskoczyć. Weźmy Kondotierów
Gan-Ganowicza. Autor wielokrotnie
gloryfikuje tam walkę z komunistami
w krajach Trzeciego Świata, a jego lekka, przygodowa narracja niewiele ma
wspólnego z apokaliptycznymi wizjami
Céline’a. Więc mimo że niekoniecznie
spodziewałem się okrzyków Niech żyje
śmierć! czy Boże, daj nam tysiąc lat
wojny, to jednak muszę przyznać, że
akapit, w którym jakby od niechcenia
wojna określona jest wprost, jednoznacznie jako zło, był jednak lekkim za-
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obok książek Jima Morrisona i mumii
śp. Arthura Lee. No i oczywiście, przepraszam, mając szansę jako pierwszy
rzucić kamieniem w hipisa, każdy czuje
swędzenie dłoni, ale ja tym razem nie
o tym chciałem pisać. Bo przecież ten
wers jest w jakimś sensie uniwersalny,
czy może lepiej, nie zestarzał się jako
komunał. Do dziś brzmi, jakby piosenkarz wyśpiewywał jakąś oczywistą oczywistość. Jakby pytał, czy psy
gonią koty albo czy Hitler był podły.
No bo w końcu każdy wie, że wojna to
absurd, że wojna to bezsens, że wojna
to piekło. No i w zasadzie to czemu
nie, może i tak. Nie twierdzę w każdym
razie, że jest inaczej. Twierdzę tylko,
że jak papugi powtarzamy wciąż za
innymi, zamiast czasem wstrzymać się
od głosu.

doszukać się tu też bardziej prozaicznego sensu. Pojawiającą się w tym
fragmencie listę drobnych wykroczeń,
których artystka unika, łatwo skojarzyć z ideologią tzw. nowoczesnego
patriotyzmu. Warto być może przypomnieć tą dziwną ideologijkę, która
zdaje się przeżywać ostatnio zastój.
Obywatelskie zasługi Marii Peszek to
obok sprzątania odchodów po swoim
psie (którego, jak zgaduję, artystka po
prostu nie ma) sztandarowe przykłady promowanych przez zwolenników
tej opcji zachowań obywatelskich (już
z samych przykładów można się domyślić, jak potwornie stereotypowo
mieszczańskie było to towarzystwo).
Owe drobnostki konstytuować miały
właśnie nowoczesny patriotyzm, de-

finiowany w opozycji do tradycyjnego
patriotyzmu. Podział naturalnie zbudowany na znanym każdemu Polakowi
odwiecznym dualizmie III RP – fajnych
i obciachowych. Tak więc gdy tradycyjny patriota machał flagą, nowoczesny sprzątał po psie. Pierwszy szedł na
msze, drugi szedł na festyn. Kiedy tradycyjny był ponury, nowoczesny był
ludyczny do porzygu. Pierwszy sfrustrowany, drugi uśmiechnięty. W pewnym sensie ostatecznym ukoronowaniem tej dziwnej subkultury, jej
estetyki i quasi-ideologii był niesławny biały orzeł z czekolady, wielka
atrakcja zeszłorocznego Dnia Flagi.
Imprezy, na której wystąpiła również
Maria Peszek.
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ci Polsko/ ani jednej kropli krwi. Myślę,
że w tej brawurowej dekonstrukcji polskości, obok kwestii klasowych i estetycznych, zawarte jest właśnie mocne doświadczenie tego, co wcześniej
określiłem jako konkretność wojny. Nie
jakiejś historycznej wojny, tej czy tamtej. Te bywają różnorodne, jak sądzę,
i myślę, że gdzieś moglibyśmy znaleźć
jakąś zupełnie niekonkretną, wojnę
totalnie, dajmy na to, eteryczną. Myślę
raczej o uczuciu konkretności, które
budzi w nas sama idea wojny. Tą groźbę przemocy, która nadaje abstrakcji
konkretny, znajomy kształt. Przy czym
niekoniecznie musi chodzić o przemoc
fizyczną. Myśl o zniszczeniu starych
form, rozpadzie Cywilizacji. O realności czyhającej na progu niefunkcjonujących konwencji społecznych. Ten
strach przed barbarzyńcami znajdziemy choćby w pierwszej zwrotce Sorry,
Polsko: Gdyby była wojna/ byłabym
spokojna […] Nie musiałabym wybierać/ ani myśleć jak tu żyć/ Tylko być,
śpiewa wokalistka.
W tej samej piosence znajdujemy
również dość zaskakującą sugestię co
do tego, czym dla autorki jest cywilizacja. Płacę abonament/ i za bilet
płacę/ Chodzę na wybory/ Nie jeżdżę
na gapę/ Tylko nie każ mi umierać,
zwierza się Peszek, przy okazji pięknie
ilustrując neurotyczne uzależnienie
od uporządkowanego świata symulacji i histeryczny strach przed nieprzewidywalną realnością. Ale możemy
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gi metodologicznej, by zachowując
decorum, dojść do trywialnego rozwiązania, które zdaje się zresztą dość
mocno sugerować krytykowane wcześniej widzenie wojny jako „przesuwanie chorągiewek na mapach”. Wymiar
ludzki zaginął nam gdzieś po drodze,
wraz z opinią o tym, ile zła zawiera jedna wojna. Autor miga się zaś z wszystkich sił od zajęcia stanowiska. No więc
ślepy zaułek! Trumna! Zgon! Ach,
oczami wyobraźni widzę cię, czytelniku, jak z wściekłością uderzasz w ramię
fotela, ciskasz o ścianę filiżanką, jak
wściekły żądasz od sprzedawcy zwrotu
pieniędzy. Ale przedwcześnie! Przedwcześnie! Bo teraz właśnie rozlegają
się werble! Bo to był trik, sprytny podstęp autora, by zmylić twoją czujność
przed popisowym numerem wieczoru!
Będzie płacz, będzie śmiech, bo oto
po raz pierwszy w Europie podjęta zostanie sensacyjna próba zakończenia
artykułu o wojnie za pomocą popularnej wokalistki młodzieżowej – Marii
Peszek.
Chciałbym postawić pytanie – czy
Maria Peszek doświadczyła kiedyś wojny? Myślę, że owszem, tak. Że w pewnym naciąganym, ale interesującym
sensie, jak najbardziej. Wspomnijmy tu
wypowiedź artystki sprzed dwóch lat,
w której zapowiedziała natychmiastową emigrację w razie zagrożenia militarnego. Motyw ten poruszała również
w swoim przeboju Sorry Polsko, gdzie
dramatycznie wyznaje: Nie oddałabym
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Gdyb bym spok kojna,
była szcie spo abym ra
Nare zcie był m wybie
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kie typy trafiają się wszędzie od setek
lat, tylko je ignorujemy, a potem zapominamy. Nie podejmuję się postawienia jakiejkolwiek diagnozy. Acz ciągle
zdaje mi się, że widzę w tych młodych
ludziach przyszłość. Powolną, nieuniknioną dezintegrację społeczeństw niescalonych jakąkolwiek formą wspólnoty kulturowej. Nieprzywiązanych
szczególnie do jakichś konkretnych
miejsc, czasów czy ludzi. Bohaterów
jedynie własnej opowieści, która w naturalny sposób stopniowo przekształca
się z opowieści realistycznej w fantazję
o potędze. Fikcje z wolna się kumulują, aż któregoś dnia masa zmyślonych
przyczyn i skutków siłą bezwładu od-

rywa w końcu continuum od historii
realnego świata, a autor od dawna już
zamieszkujący raczej swoją fantazję
niż ziemię przestaje istnieć, stając się
w końcu wytworem własnej wyobraźni. Widzę przyszłość wojny, realnej
i tryumfującej samą groźbą realności. A w cieniu tej wojny gromadkę
przerażonych solipsystów miotających
się w panice po świecie, nieustannie
uciekających, szukających rozpaczliwie
pustego kąta, by znów przykleszczyć
się do świata abonamentów telewizyjnych, psich kup, biletów autobusowych i odpłynąć w krainę fantazji.
Oto moje doświadczenie wojny, która jest piekłem. Ω
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sorr y Polsko
sorr acz mi co,
wyb arczają
wyst rażająco
prze żyć
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się ona ciekawym studium pewnego
przypadku człowieka. Nie przekonuje
mnie jako muzyk, ale jako narzędzie
diagnostyczne poleciłbym w ciemno.
W końcu ci młodzi ludzie, którzy w głębi serduszek skrywają plan natychmiastowej ucieczki, gdy tylko Bestia Wojna
przekroczy granicę, muszą w czymś
przypominać czterdziestoletnią dziewczynkę skandalistkę. Czy wszyscy jej
trochę nie przypominamy? Jestem
przekonany, że podczas czytania o planowaniu ucieczki przed ewentualną
wojną wielu czytelnikom musi przypominać się konwersacja z tym czy innym
znajomym, kolegą, przyjacielem, członkiem rodziny czy współpracownikiem.
Niektórzy być może nawet wspominają
własne przemyślenia, jeszcze inni własne plany skrywane w głębi zalęknionego serduszka. Sprawa mnie porusza, bo znam te myśli. Bo kiedyś już
uświadomiłem sobie, że spotkawszy
takiego dezertera twarzą w twarz, nie
wiedziałbym, co mu zarzucić. Do czego się przyjebać? Z drugiej strony, gdy
przy tej okazji przypomniałem sobie
o słowach: coś jej winien? Oddać życie, zabrzmiały one dla mnie jakoś tak
skandalicznie, obrazoburczo.
Przyznaję, że to wszystko mnie
smuci, ale smuci mnie jak jesień, jak
nieuchronne przemijanie. Czy jest to
problem społeczny? Brakuje mi danych. Jak dużo jest tych dezerterów?
Czy wszyscy naraz, tutaj? Teraz? Czy
ich populacja się zwiększa? A może ta-
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Relacja Peszek i nowoczesnego
patriotyzmu jest o tyle groteskowa,
że mroczny, histeryczno-depresyjny
image artystki z okresu promowania Sorry, Polsko pasował do estetyki
„ruchu” jak pięść do nosa. Ale nie ma
też raczej wątpliwości, że słowa Płacę
abonament/ tylko nie każ mi umierać
to bezpośrednie, choć zahaczające
o autoparodię odwołanie do filozofii „ruchu”. Gdy przełknąć pierwszy
dysonans estetyczny, Mieszczaństwo
Nowoczesnego Patriotyzmu to esencja
„cywilizacji” rozumianej jako struktura
społeczna chroniąca swych członków
przed rzeczywistością. Odgradzanie
się od niej rytuałami, konwencjami,
sztucznymi tożsamościami. Choćby te
drobne zachowania „obywatelskie”
przypominające rytuały ludzi cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Te obsesje na punkcie uśmiechu i, o Boże!, festyny. A na
samym dole uzależniające symulacje,
których jedynym celem jest dostarczanie ludziom substytutu sensu życia,
status społeczny, fajność, ideologia,
filatelistyka, branża porno. Tylko nie
każ mi umierać, jak śpiewa artystka.
To też nazwałbym doświadczeniem
wojny.
Ale czy warto znęcać się tyle nad
Marią Peszek? – spytacie. Spotkałem
się z tym zarzutem w życiu już wielokrotnie, czasem myśl ta budzi mnie
w środku nocy i szczerze mówiąc,
wciąż nie jestem pewien. Wydaje mi

Maria Peszek (Wprost):
Udaliśmy się z Edkiem w półroczną podróż do Azji. Kiedy wyjeżdżałam, wydawało mi się, że już nigdy niczego nie napiszę ani nie zaśpiewam. Myślałam, że nie
muszę ani pisać, ani pracować, ani wracać, ani nawet żyć, jeśli tak zdecyduję.
To było okazało się wyzwalające i dało mi energię. Wróciłam do Polski w sierpniu, pod koniec września tą samą metodą co zawsze narzuciłam sobie rygor –
odcięłam się od wszelkich zobowiązań zawodowych i jakichkolwiek, tylko kilka
koncertów w roku.

Andrzej Horubała (Uważam rze):
Opisać Marii Peszek ludzi z tamtych lat, powtarzających za papieżem słowa psalmu, którzy także zbroili się do walki ze złem, walki
ze złem w latach 80. I wygrywali. Przełamując własny strach, nie
przystępując do nowych związków, nie popierając komuny, nie
wchodząc na drogę czerwonej kariery.
O tym nie opowiedzieliśmy Marii Peszek i jej rówieśnikom, więc
może śpiewać kpiarsko: „Pan nie prowadzi mnie/sama prowadzę się/własną drogą/zawsze obok...”. Nie opowiedzieliśmy też
najwyraźniej o naszych dołach i depresjach, o naszym katolickim,
prywatnym przeżywaniu codzienności.
Maria Peszek (Wprost):
Kobieta przychodzi po pomoc, bo ma depresję, czy też smutek chroniczny, a lekarz mówi jej, że to nic takiego, tylko niech sobie zrobi
dziecko. Co oczywiście mi się przytrafiło.
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Kasza i śrubokręt:

Maria Peszek (Playboy):
Ja w PLAYBOYU!!? Nie nadaję się. Jestem zaprzeczeniem waszych dziewczyn.
Ale ostatnio z kolegami zrobiliśmy bardzo piękne, trochę lynchowskie zdjęcia
dla sklepu erotycznego Horn & More.
Maria Peszek (Wprost):
To jest spory kłopot w Polsce, jednak nie jest tu lekko.
Zagrałam kiedyś w reklamie banku.
Maria Peszek (Wprost):
Było mi potrzebne coś, do czego są przywiązani raperzy – mitologia własnej osoby.
Chciałam przy tworzeniu tekstów być patronem popaprańców, wykolejeńców, ludzi –
psów, którzy żyją poza utartą normą. Jezus stał się dla mnie symbolem tych spraw.
Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje dotknięty, bo nie o to chodzi.

Andrzej Horubała (Uważam rze):
Mkniemy po płatnej autostradzie, zafascynowani i zasmuceni, nieświadomi tego,
że Maria Peszek sama sobie strzeliła w stopę, że w „Polityce” i „Wprost” wydrukowano już wywiady, które niczym precyzyjnie zainstalowane ładunki obracają
w gruzy całą konstrukcję płyty „Jezus Maria Peszek”.
Człek, jak po kiksie przeciwnika w debacie prezydenckiej, przeciera oczy. Jak
można było popełnić taki błąd? Jak można było tak głupio się zachować? Oto
Peszkówna wymyśliwszy, by użyć depresji jako wehikułu promocyjnego, zalała
media opowieściami o wielkich cierpieniach, jakich doznawała, polegując w Tajlandii na hamaku, jak bardzo cierpiała w Bangkoku pod prysznicem. Efekt jest
piorunujący. Jacek Żakowski, z pietyzmem cytując fragmenty piosenek i wypytując o poglądy, sprawia, iż Peszkówna z każdym zdaniem pogrąża się i odrywa od
odbiorców. Z Tajlandii słać komunikat „Sorry Polsko”, w ciepłych morzach doznawać egzystencjalnych lęków? Obnażać fakt, że genezą przejmującej elegii „Zejście
awaryjne” jest przygoda na wczasach? I biegać z tygodnika do tygodnika, by było
głośno, by ludzie kupili płytę, by wydrukować sesję pokazującą zbolałą twarz?

Ω
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Jeźdźcy apokalipsy
Jakub Baran Do wywołania apokalipsy wystarczą amerykańskie
uzbrojenie, cywilne pick-upy, telefony satelitarne
i dżihad. A co najważniejsze – logika maszyny wojennej

10 czerwca półtora tysiąca dżihadystów wkroczyło do Mosulu,
drugiego co do wielkości miasta w Iraku. Gdy zdobyli centrum
miasta, iracka armia uciekła w popłochu, pozostawiając magazyny wypełnione amerykańską bronią, hummerami i ciężką artylerią. Na pastwę bojowników pozostawiono także banki, z których
w ciągu jednej nocy dżihadyści ukradli pół miliarda dolarów, stając
się najbogatszą organizacją terrorystyczną na świecie. Po zdobyciu
Mosulu Zachód ogarnęła histeria. Świat obiegły wiadomości o masakrach jazydów, prześladowaniu chrześcijan, masowych egzekucjach, obrazy dekapitowanych dziennikarzy i krzyżowanych dzieci.
ISIS urosło do rangi egipskiej plagi, bojownicy pojawiali się znikąd,
zajmowali kolejne miasta, wycinając w pień ludność cywilną. Wydawali się raczej krwiożerczymi bestiami niż żołnierzami. Szarańczą, a nie oddziałami zbrojnymi. Amerykańskie bombardowania
nie przynosiły rezultatu – ISIS po każdym uderzeniu odradzało się
jak hydra. Sam Obama posunął się do stwierdzenia, że celem dżihadystów jest apokalipsa.

29 czerwca, w pierwszy dzień ramadanu, Al-Bagdadi ogłosił
przekształcenie ISIS w Państwo Islamskie (IS), a siebie samego
uznał za kalifa, wzywając wszystkich muzułmanów do zjednoczenia
pod jego czarnym sztandarem. Jakim cudem niedobitki po irackiej
Al-Kaidzie stały się najpotężniejszą organizacją terrorystyczną na
świecie, o której sekretarz obrony USA George Hagel powiedział, że
przekracza wszystko, co widzieliśmy do tej pory?
Odpowiedź jest następująca. Do wywołania apokalipsy wystarczą amerykańskie uzbrojenie, cywilne pick-upy, telefony satelitarne
i dżihad. A co najważniejsze – logika maszyny wojennej. Pojęcie to,
ukute przez francuskiego filozofa Gilles’a Deleuze’a w książce Tysiąc
płaszczyzn określa typ organizacji będącej wynalazkiem nomadów – zewnętrznym wobec aparatu państwa i odrębnym od instytucji militarnej1.
Kiedy myślimy o wojnie, zazwyczaj mamy na myśli konflikt pomiędzy dwoma państwami, z których każde dysponuje własnym
rządem, ekonomią i populacją. Przedłużeniem polityki każdego
z tych państw jest właśnie wojna – przytoczmy tu klasyczną defini1

G. Deleuze, F. Guattari, Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, przeł. B. Banasiak [w:] „Colloquia Communia”, nr 1–3, 1988, s. 249.

Szarańczą, a nie
oddziałami zbrojnymi

2 Ibid., s. 239.
3 Ibid.
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Samarkanda. Efekt tej wojny psychologicznej był taki, że Mongołowie zostali uznani za przybyszy z piekła, Tartaru – stąd w Europie
nazywano ich Tatarami. Ich najazdy miały być karą za grzechy, zwiastunem apokalipsy. W oczywisty sposób odbiło się to na morale
europejskiego rycerstwa – kto chciałby walczyć z samym diabłem?
Państwo Islamskie posługuje się tą samą logiką. W walce z regularnym wojskiem używa głównie cywilnych półciężarówek, wypełnionych uzbrojonymi w kałasznikowy (lub zdobyczne M16) bojownikami. Niektóre z nich mają zamontowane karabiny maszynowe
lub wyrzutnie rakiet. Jeszcze inne są przerabiane na samochody
pułapki, których używa się w samobójczych atakach. Dzięki swojej mobilności – i znikomym kosztom eksploatacji – oddziały IS są
w stanie zniwelować liczebną i technologiczną przewagę swoich
przeciwników. Takie działania określane są mianem wojny manewrowej, która polega na uderzaniu w czułe punkty przeciwnika,
wciąganiu go w zasadzki, ciągłym przerzucaniu własnych sił w celu
wykorzystania efektu zaskoczenia i rozproszeniu oddziałów wroga.
Krótko mówiąc, chodzi o przejęcie inicjatywy i dyktowanie przeciwnikowi własnych warunków prowadzenia walki. Po tym jak lekkie
oddziały zmechanizowane dżihadystów w szybkim tempie zajęły
kolejne miasta w Iraku, ich ofensywę okrzyknięto wręcz „nowym
blitzkriegiem”.
Al-Bagdadi stosuje też jeszcze jedną metodę Czyngis-chana –
przejmowanie technologii wojennej wroga. Mongolska kawaleria
nie była przystosowana do oblegania miast aż do czasu przejęcia
chińskich machin oblężniczych wraz z kadrą inżynierską. Podobnie
IS, zaczynając od kałasznikowów, wzbogaciło się o amerykańskie
wozy opancerzone, czołgi, ciężką artylerię, a nawet samoloty syryjskiego lotnictwa. Krążą również niepotwierdzone informacje o użyciu arsenału chemicznego z czasów Husajna. Można powiedzieć, że
bojownicy wprowadzili w życie strategię Ludwika Mierosławskiego
z czasów Wiosny Ludów – kosami zdobędziemy karabiny, karabinami armaty, a armatami twierdze.
Okrucieństwo IS, podobnie jak w przypadku mongolskiej hordy,
również ma charakter strategiczny. Ukrzyżowane dzieci i obcięte głowy mają wzbudzić lęk potencjalnych przeciwników i zdusić
wszelki opór w zarodku. Czy Mosul oddany bez walki przez ucie-
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Najazd mongolskiej
hordy na Europę,
Persję i Chiny

cję Clausewitza. Wojna partyzancka, wojna domowa czy powstanie
toczą się wprawdzie w granicach państwa, ale mają ten polityczny charakter, służą obaleniu władzy, przejęciu instytucji państwa
i ponownemu ustanowieniu rządów nad obywatelami. Można tu
mówić o wojnie w granicach państwa.
Wojna rozumiana jako działanie maszyny wojennej zasadniczo
różni się od tego modelu. Deleuze podkreśla, że maszyna wojenna jest zewnętrzna w stosunku do aparatu państwa2. Jej celem nie
jest zdobycie kontroli na danym terenie, tylko zniesienie suwerennej władzy. Nie okupuje terytorium, ale porusza się dalej, szukając
nowych zdobyczy. Kiedy wciąż nam się powtarza, że wojna musi
kosztować coraz więcej – co samo w sobie jest przede wszystkim
sloganem reklamowym przemysłu zbrojeniowego – maszyna wojenna żywi się czym popadnie, żerując na zasobach wytworzonych
przez państwo. Powołuje prędkość przeciwko powolności3, lotne
brygady, których jedynym celem jest samo prowadzenie wojny
przeciwko ciężkozbrojnej armii i równie ociężałej biurokracji, stworzonej do zarządzania ludźmi.
Najsłynniejszym przykładem wtargnięcia maszyny wojennej
w granice aparatu państwa jest oczywiście najazd mongolskiej
hordy na Europę, Persję i Chiny. Ciężkozbrojne rycerstwo nie miało
żadnych szans z konnymi łucznikami Czyngis-chana i jego następców. Mongołowie cały swój dobytek nosili ze sobą, a ich projekcję
siły – czyli zasięg działań zbrojnych – ograniczały tylko pastwiska
dla koni. Zamiast okupacji podbitych terenów pozostawiali lojalnych – i często przerażonych – lokalnych namiestników, których
głównym zadaniem było zbieranie podatków na dalsze podboje.
Sami ruszali dalej, by złupić i puścić z dymem kolejne państwa.
Obok mistrzowskiego opanowania taktyki, świetnego dowodzenia, poczty konnej i wywiadu główną bronią Mongołów był terror.
Po wkroczeniu na nowe terytorium Czyngis-chan wycinał w pień
pierwsze napotkane miasto, tak żeby wieść o jego okrucieństwie
mogła się rozejść po całym państwie. W wielu przypadkach następne miasta poddawały się same – za przykład może tu posłużyć

Kto chciałby walczyć
z samym diabłem?
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tej historii samego proroka i podbojów z czasów świetności arabskiego imperium. Podobnie ustrój i administracja Państwa Islamskiego wzorowane są na wskazaniach Koranu i przykładzie pierwszych
wieków kalifatu. Podbite tereny dzielą się na wilajaty (województwa), te z kolei na imalahy (powiaty). Na ich terytoriach pobierana
jest obowiązkowa jałmużna (zakat), która zastępuje system podatkowy. Obowiązuje też prawo szariatu, pryncypialnie wprowadzane
przez dotychczasowych badaczy prawa koranicznego.
Jednak przekształcenie maszyny wojennej w aparat państwa
wyznaniowego może być początkiem końca. ISIS jest być może
najbogatszą organizacją terrorystyczną na świecie, ale pół miliarda
kradzionych dolarów i zyski z przejętych pól naftowych to zdecydowanie za mało dla państwa, które chce toczyć wojnę na wszystkich
frontach. Maksyma Państwa Islamskiego brzmi wprawdzie „Trwanie i ekspansja”, ale prawda jest taka, że trwać będzie ono o tyle,
o ile będzie w stanie prowadzić dalsze podboje. IS wydaje się także odchodzić od swojej dotychczasowej strategii, jaką był „nowy
blitzkrieg”. Trwające ponad miesiąc oblężenie kurdyjskiego Kobane
w północnej Syrii pokazuje, że dżihadyści mogą nie mieć szans
w wojnie konwencjonalnej. Ich podstawowe atuty – ruchliwość
wojsk i działanie z zaskoczenia – nie mają zastosowania w toczonej
obecnie walce pozycyjnej. Co więcej, stacjonujące wokół miasta
oddziały stały się łatwym celem dla amerykańskiego lotnictwa –
Bojownicy zaczynają tracić zdobyty wcześniej ciężki sprzęt, artylerię i czołgi. Równolegle trwa ofensywa peszmergów (oddziałów
Kurdów), którzy odbijają kolejne miejscowości w rejonie Mosulu
i zbliżają się do samego miasta.
Oczywiście jeżeli Państwo Islamskie wycofa się spod Kobane,
wojna nie skończy się z dnia na dzień. Będzie to jednak klęska propagandowa, którą z pewnością spróbuje wykorzystać dla swojego
dżihadu Al-Kaida. Ważniejsze jest jednak to, że IS nie będzie już
nieuchwytną hordą najeżdżającą terytorium wroga, ale państwem
zmuszonym bronić swoich granic i poddanych, którego infrastrukturę można będzie bombardować, a ekonomię doprowadzić do
skraju załamania. Losy tej wojny są nieznane – jest jednak pewne,
że apokalipsa została odwołana. Ω
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Spojrzeć na dżihad
jako na narzędzie
prowadzenia wojny,
nie zaś zbrodniczą
ideologię

kających żołnierzy nie przypomina Samarkandy? I czy Joe Biden,
wiceprezydent USA, twierdzący, że ISIS są barbarzyńcami, których
miejsce jest w piekle, pada ofiarą tej samej histerii, przez którą
Mongołowie wydawali się przybyszami z Tartaru?
Proponuję spojrzeć na dżihad jako na narzędzie prowadzenia
wojny, nie zaś zbrodniczą ideologię. Po pierwsze, daje on teoretyczną możliwość powołania pod broń każdego muzułmanina, co
sprawia, że ISIS może w sytuacji zagrożenia przekształcić się w maszynę wojenną, w której wszyscy cywile na jego terytorium staną
się bożymi bojownikami. Faktycznie, w szeregi Państwa Islamskiego ściągają terroryści z całego świata arabskiego, a także Czeczenii
czy Azji Środkowej. Również wielu zwykłych Irakijczyków przyłącza się do IS – ich motywacją jest zarówno wypełnienie religijnego obowiązku, jak i obietnica wojennych łupów. Nie można też
zapomnieć o ochotnikach z krajów zachodnich, z których wielu jest
konwertytami bez islamskich korzeni.
Po drugie, z racji tego, że Państwo Islamskie żywi się wojną,
uznanie jej za dżihad sprawia, że może ona nigdy się nie skończyć.
Cel dżihadu – jakim jest ustanowienie ummy, islamskiej wspólnoty,
na terytorium całego globu – jest tak odległy, że Al-Bagdadi może
wciąż na nowo mobilizować swoich zwolenników do walki. Właśnie przez to, że IS może się rozwijać tylko w warunkach wojennych, przekształcenie go w Państwo Islamskie, kalifat, stało się koniecznością po faktycznym podbiciu terytoriów Iraku i Syrii. Celem
kalifatu jest zajęcie wszystkich ziem należących do pogan – celem
Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii byłoby co najwyżej utrzymanie
zdobyczy terytorialnych i ustanowienie administracji państwowej.
W obliczu ataków ze strony Kurdów, Armii Irackiej, Syrii i koalicji
państw zachodnich równałoby się to przejściu do defensywy i sprostaniu kosztów wojny obronnej.
Z tego powodu IS przeprowadza ofensywę symboliczną. Teolodzy związani z Państwem Islamskim starają się znaleźć w Koranie jak
najwięcej przykładów potwierdzających, że to właśnie IS jest prawowitym kalifatem. Do tych działań można zaliczyć także mit, który
tworzy wokół siebie sam Al-Bagdadi. Przyjął on imię pierwszego sunnickiego kalifa Abu Bakra, a poza tym wywodzi swoje pochodzenie
od samego Mahometa. Zwycięstwa IS mają być powtórzeniem świę-

Zwycięstwa IS mają
być powtórzeniem
świętej historii
samego proroka

Prawy
terror
W Europie, nawet w krajach
katolickich, takich jak
Francja czy Włochy,
wojujący prawicowi
ekstremiści wolą się
odwoływać do nazizmu,
socjaldarwinizmu,
integralnego
tradycjonalizmu Evoli –
do wszystkiego poza
chrześcijaństwem

Jarosław Tomasiewicz: Oczywiście.
Tak jak dziś ikoną terroryzmu jest
Osama bin Laden, tak 30–40 lat temu
byli to Ulrike Meinhof i Andreas
Baader. Fala lewackiego, na ogół neomarksistowskiego, terroryzmu wezbrała po studenckiej rebelii 1968 roku. To
Frakcja Armii Czerwonej (RAF) w Niemczech, Czerwone Brygady we Włoszech, Akcja Bezpośrednia we Francji,
Gniewna Brygada w Wielkiej Brytanii,
Meteorologowie (Weathermen) w USA,
Lewica Rewolucyjna (Dev Sol) w Turcji,
Japońska Armia Czerwona – by wymienić tylko najważniejsze. Dodajmy do
tego ugrupowania „narodowowyzwoleńcze”, czyli separatystyczne i irredentystyczne: ETA, IRA, Front Wyzwolenia
Narodowego Korsyki, Front Wyzwolenia
Quebecu, Czarne Pantery, Partię Pracujących Kurdystanu, które na ogół też
przyjmowały frazeologię lewicowo-rewolucyjną… Apogeum ich działalno-

Dlaczego ugrupowania „narodowowyzwoleńcze” – a więc w swej istocie
nacjonalistyczne – przyjmowały
lewicową ideologię?
– Nacjonalizm mniejszościowy z natury rzeczy ma charakter rewolucyjny,
więc szuka sojuszników wśród innych
wrogów status quo. Do tego dochodzi
kwestia swego rodzaju intelektualnej
mody czy też, jak kto woli, hegemonii.
Po II wojnie eksplodowała dekolonizacja, a ruchy antykolonialne miały na
ogół charakter lewicowy, zaś np. ETA
wzorowała się na algierskim Froncie
Wyzwolenia Narodowego. Doskonale widać to w Irlandii Północnej, gdzie
praktycznie całe spektrum polityczne
społeczności irlandzkiej (katolickiej)
zostało zdominowane przez lewicę:
od umiarkowanej (Socjaldemokratyczna Partia Pracy) przez radykalną (Sinn
Féin/IRA) po skrajną (Irlandzka Republikańska Partia Socjalistyczna i jej
przybudówka Irlandzka Armia Wyzwolenia Narodowego, INLA). Natomiast
druga, brytyjska (protestancka) strona
barykady to głównie centroprawica
(Ulsterska Partia Unionistów), prawica (Demokratyczna Partia Unionistów)
i ultraprawica (Ulsterska Awangarda),
choć istnieją też lewicowi unioniści

(Postępowa Partia Unionistów).
Grupy paramilitarne lojalistów –
Ulster Defence Association, Ulster
Volunteer Force, Loyalist Volunteer
Force – odzwierciedlały to zróżnicowanie ideologiczne.
Jak często po terror sięgali ci,
którzy uznawali się za obrońców
tradycyjnych wartości, ładu,
narodowej tożsamości? Mam tu
na myśli zarówno grupy ze skrajnej
prawicy, jak i te odrzucające podobną
identyfikację choćby na rzecz tzw.
trzeciej pozycji, inaczej terceryzmu.
Czy były one liczne?
– To zależy w jakim okresie. Przykładowo w dwudziestoleciu międzywojennym terror, terroryzm zdecydowanie
częściej stosowali ultraprawicowcy.
Tu może należałoby poczynić uwagę natury terminologicznej: zdaję sobie sprawę, że dla wielu czytelników
„Frondy” naziści, faszyści itp. nie mają
nic wspólnego z prawicą, są lewicowcami. Ich stosunek do tradycji nieraz
rzeczywiście pozostawał ambiwalentny, podobnie program gospodarczy.
Tym niemniej trzeba pamiętać, że ruchy te powstały jako reakcja na działania komunistycznej czy socjaldemokratycznej lewicy i to lewica pozostawała
(pomijając sporadyczne przypadki
„sojuszu ekstremów”) ich głównym
wrogiem. Doskonale widać to nie
tylko w propagandzie (nawet jeśli
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ści to lata 1977–1978 – porwania premiera Aldo Moro we Włoszech i prezesa związku pracodawców Hannsa
Martina Schleyera w RFN.
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Leszek Zaborowski: W kontekście
potencjalnych aktów terrorystycznych
na terytorium Europy, Stanów
Zjednoczonych czy Kanady myślimy
dziś zwykle o zagrożeniu ze strony
islamistów. Wydaje mi się jednak,
że w latach 60., 70. i 80. XX wieku
terroryzm był na tych obszarach
przede wszystkim domeną skrajnej
lewicy. Najczęściej wspomina się
przykłady Niemiec i Włoch, ale
zjawisko chyba nie ograniczało się do
tych państw?

A po II wojnie światowej?
– Po II wojnie palma pierwszeństwa
w terroryzmie początkowo nadal należała do skrajnej prawicy – taki charakter miała Tajna Organizacja Wojskowa
(OAS), terroryzująca swymi zamachami Francję w pierwszej połowie lat 60.
(słynne są choćby próby zgładzenia
prezydenta de Gaulle’a, uwiecznione przez Fredericka Forsytha w Dniu
szakala). W USA w tym samym czasie
nasiliły się akty przemocy ze strony
Ku‑Klux-Klanu, wymierzone w aktywistów ruchu praw obywatelskich.
Natomiast później terroryzm ultraprawicowy (czy też, jak kto woli, antylewicowy) wyraźnie osłabł. Przemocą w zasadzie przestała posługiwać
się prawica konserwatywna, co przed
II wojną wcale nie było oczywiste; wyjątek stanowiła tzw. Służba Akcji Obywatelskiej (SAC), utworzona w 1960
roku przez gaullistów. W Stanach Zjednoczonych znaczny rozgłos zyskał ruch
Posse Comitatus, jednak Posse, oparte
na idei niezależnych od państwa szeryfów, miało charakter raczej parapolicyjny niż terrorystyczny (choć niektórzy jego członkowie, jak Gordon Kahl,
zamieszani byli w akty przemocy).
Tu i ówdzie egzystowały niewielkie
bojówki neofaszystów (Wehrsportgruppe Hoffmann czy Volkssozialisti-

sche Bewegung Deutschlands w RFN,
The Order i Aryan Republican Army
w USA), pozbawione wszakże politycznego znaczenia.
Z krajów europejskich jedynie we
Włoszech utrzymywał się żywotny nurt
czarnego terroru: Ordine Nuovo, Ordine Nero, Lotta di Popolo, Nuclei Armati Rivoluzionari… To ich dziełem była
strategia napięcia, czyli kampania zamachów bombowych w pierwszej połowie lat 70., która doprowadzić miała
do ustanowienia w kraju prawicowej
dyktatury. W 1974 roku w Italii doliczono się 628 aktów terroru – w lwiej części czarnego. O skali zjawiska świadczy
to, że policja skonfiskowała nie tylko
14 tysięcy pistoletów i 234 tony materiałów wybuchowych, ale też… dwa
działa.
Czy taka sama dynamika występowała
na innych kontynentach?
– Nie. Na przykład w Turcji lata 70.
to apogeum terroryzmu prawicowego, rozszczepionego na dwa nurty:
nacjonalistyczny (Ülkücü – Idealiści,
zwani potocznie Szarymi Wilkami)
i islamistyczny (Akincilar – Jeźdźcy).
Liczebność Szarych Wilków oceniano
w 1980 roku na 200 tysięcy aktywistów (z organizacji tej wywodził się,
przypomnijmy, Mehmet Ali Ağca).
Przed wojskowym zamachem stanu
1980 roku Turcja pogrążała się w pełzającej wojnie domowej – uzbrojeni

ekstremiści z prawa i lewa przejmowali kontrolę nad całymi dzielnicami czy
uniwersytetami. Liczba ofiar konfliktu
sięgała pięciu tysięcy. Również w Ameryce Łacińskiej ten okres to apogeum
działalności szwadronów śmierci – prawicowych bojówek parapolicyjnych
zwalczających pozaprawnymi metodami lewicową opozycję. Stosunkowo
silna pozostawała też skrajna prawica
w Japonii, połączona z przemocą dwojakimi więziami. Z jednej strony są to
samurajskie i militarne tradycje (czego
dowodem są nie tylko paramilitarne
struktury w rodzaju Korpusu Obrony
Narodowej, ale też spektakularne seppuku słynnego pisarza Yukio Mishimy
w 1971 roku). Z drugiej – bliskie koneksje z japońską mafią yakuza, z których
zrodziła się tzw. prawica gangsterska
(ninkyo uyoku).
Wróćmy jeszcze do metod, którymi
posługiwały się wspomniane grupy.
Jak często ich działania powodowały
ofiary śmiertelne?
– Nie ma terroryzmu bez ofiar. Specyfiką modus operandi neofaszystowskich
terrorystów była taktyka strzelania
w tłum, czyli uderzania na oślep. Jej
teoretyczne uzasadnienie próbował
dać Mario Tuti: Jest oczywiste, że aby
potrząsnąć bezwładnymi masami, niekiedy trzeba uderzyć właśnie w nie, na
ślepo. Faktycznie jednak wyrażała ona
tyleż antydemokratyczną ideologię
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demokraci (Żelazny Front), a nawet
liberałowie (Zakon Młodoniemiecki)!
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przejmowała ona czasem część frazeologii i haseł przeciwnika), ale właśnie
na twardym gruncie statystyki ofiar
przemocy. Z rąk nazistów czy faszystów
ginęli głównie komuniści i odwrotnie.
Jeśli więc kogoś razi użycie w tym kontekście określenia „ultraprawicowy”,
może mówić „antylewicowy”…
I właśnie takie ugrupowania najchętniej, najintensywniej, najbardziej
systematycznie sięgały wtedy po przemoc: squadristi we Włoszech, freikorpsy i Oddziały Szturmowe NSDAP
w Niemczech, Żelazna Gwardia w Rumunii, Kaptur (La Cagoule) we Francji,
Falanga w Hiszpanii, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, chorwaccy ustasze… Ich liczebność szła w tysiące, stosowały przemoc na skalę masową: od
starć ulicznych (np. krwawa niedziela
w Altonie w 1932 roku) po spektakularne zamachy, takie jak zabójstwo króla
Jugosławii Aleksandra i francuskiego
premiera Barthou w Marsylii w 1934
roku.
Pamiętajmy jednak, że w tych czasach obyczaje polityczne były dużo
brutalniejsze niż obecnie. W Niemczech komuniści nie byli bezbronnymi owieczkami masakrowanymi przez
nazistów – komunistyczny Związek
Czerwonych Frontowców dotrzymywał
w ulicznej przemocy kroku SA (przykładem może być choćby zabójstwo
Horsta Wessela). Swoje bojówki posiadały też partie umiarkowane: konserwatyści (Stalowy Hełm), socjal-

Z jakich środowisk rekrutowali się ich
członkowie?

Czy często dochodziło w tych czasach
do konfrontacji między terrorystami
ze skrajnej lewicy oraz tych
podkreślających swój antykomunizm?

– Z bardzo różnych. Najwięcej było
młodych ludzi z klasy średniej, na ogół
studentów, przeważnie pochodzących
z rodzin o faszystowskiej (mówimy
tu o Włoszech) tradycji. Na przykład
Franco „Giorgio” Freda, jeden z najbardziej znanych włoskich czarnych terrorystów, studiował prawo. Studencki
charakter miała generalnie francuska
organizacja Occident. Sporo było też
młodzieży, powiedzmy, lumpenproletariackiej. To też stały składnik bojówek – Wojciech Wasiutyński wspominał, że przed wojną ONR tworzył
tzw. Drużyny Towarzyskie, czyli grupy
uliczne typu gangowego, do których
należał element mało zainteresowany
ideologią, poza tym, że nie lubił Żydów
i policji. Symptomatyczne, że Josef
Bachmann, który w 1968 roku dokonał zamachu na przywódcę niemieckiej Nowej Lewicy Rudiego Dutschke,
był niewykwalifikowanym robotnikiem. I wreszcie znajdujemy tam też
profesjonalistów – byłych wojsko-

– Do bezpośrednich konfrontacji między lewicowymi i prawicowymi terrorystami raczej nie dochodziło – jedni
i drudzy wszak działali w konspiracji.
Natomiast starcia typu bojówkarskiego – napady na lokale, bójki uliczne –
były (w każdym razie we Włoszech
w czasie tzw. lat ołowiu) na porządku
dziennym. Jedną z pierwszych akcji
Czerwonych Brygad było porwanie
działacza neofaszystowskiego związku
zawodowego CISNAL w Turynie. Z kolei
neofaszyści w 1979 roku wdarli się do
budynku rozgłośni radiowej w Rzymie
i ranili z broni palnej pięć debatujących na antenie feministek. Nierzadkie
były też ofiary śmiertelne, jak Sergio
Ramelli, pobity na śmierć przez antyfaszystów na ulicy… Ale Włochy i tak
były względnie spokojne w porównaniu z Turcją, gdzie na stołówkach nie
wydawano studentom noży w obawie
przed starciami na tle politycznym!

Na przełomie lat 80. i 90. lewacki
terror zaczyna słabnąć. ZSRR chyli się
ku upadkowi, niektóre organizacje –
takie jak włoskie Czerwone Brygady –
w wyniku aresztowań praktycznie
przestają istnieć. Czy w tym czasie
wspomniane proporcje zaczynają
się zmieniać? A może działalność
grup wywodzących się ze skrajnej
prawicy czy ruchów trzeciej pozycji
także uległa równoległemu osłabieniu
w latach 90.?
– Czarny terroryzm, i tak słabszy od
czerwonego, słabnie proporcjonalnie jeszcze bardziej. W USA w latach
90. rozwija się wprawdzie fenomen
stanowych milicji obywatelskich, ale
(pomijając już defensywny, a nie terrorystyczny charakter ruchu) jego impet
został zatrzymany przez falę oburzenia
po zamachu w Oklahoma City (sprawca zamachu, Tim McVeigh, oskarżany był, trochę na wyrost, o związki
z milicją). Efemeryczny charakter miał
też terroryzm tzw. Armii Boga – luźnej siatki wojujących przeciwników
aborcji, którzy przeprowadzali zamachy na kliniki i lekarzy dokonujących
zabiegów przerywania ciąży. W Europie najbardziej znana grupa neofaszystowska stosująca przemoc – opiewany w skinowskich piosenkach brytyjski
Combat 18 – miała charakter bardziej
chuligański niż terrorystyczny: jej
członkowie swoje porachunki załatwiali za pomocą pięści, pałek i noży, jedy-

na próba bardziej zaawansowanego
technologicznie zamachu bombowego
spaliła na panewce. Złożony ze skinheadów i kiboli Combat 18 to przykład
ciekawego zjawiska: subkulturyzacji
ekstremów. Polityczni ekstremiści zostają wypchnięci nie tylko z politycznego mainstreamu, ale w ogóle z głównego nurtu życia społecznego, ich oazą
stały się subkultury. Przykładem może
być utworzony przez norweskich blackmetalowców nazistowski i satanistyczny Black Circle, odpowiedzialny na
początku lat 90. za serię podpaleń kościołów i dwa zabójstwa. Jeszcze bujniej rozkwitło to zjawisko w USA, gdzie
biali rasiści tworzą liczne więzienne,
uliczne i motocyklowe gangi, takie jak
Aryan Brotherhood, Nazi Lowriders czy
Public Enemy No. 1. Podkreślić jednak
trzeba, że mają one charakter czysto
kryminalny, nie stawiają sobie celów
politycznych.
Ponadto w latach 90. coraz częściej pojawiała się postać „samotnego
wilka” – kompletnie wyalienowanego
ekstremisty, który do stosowania terroru nie potrafi przekonać nawet ludzi
o podobnych poglądach, dlatego zamachy planuje i przeprowadza w pojedynkę. To przypadki Davida Copelanda
w Wielkiej Brytanii czy Franza Fuchsa
w Austrii.
Jak często terrorystyczna aktywność
skrajnej prawicy czy ugrupowań
trzeciej pozycji była w czasie zimnej
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wych, funkcjonariuszy służb, najemników, na ogół dużo starszych od swych
towarzyszy.
Nieco inaczej wyglądało to w USA,
gdzie członkowie KKK czy Posse Comitatus rekrutowali się w znacznej mierze z farmerów, robotników fizycznych
i drobnych przedsiębiorców.
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sprawców, ile ich narastające poczucie
alienacji. Jej egzemplifikacjami były zamachy bombowe na placach w Mediolanie (1969) i Brescii (1974), na dworcu kolejowym w Bolonii (1980 – 80
ofiar!), na Oktoberfest w Monachium
(1980), na urząd w Oklahoma City
(1995 – 168 ofiar!!!).

– Dobre pytanie, ale bez dostępu do
archiwów tajnych służb pewnie długo
nie poznamy na nie odpowiedzi (jeśli w ogóle). Autorzy tacy jak Daniele
Ganser (NATO’s Secret Armies) czy
Philip Willan (Puppetmasters) skłonni są postrzegać terroryzm jako jeden wielki teatr marionetek. Według
Willana CIA miało sterować nawet
działalnością Czerwonych Brygad poprzez swojego agenta, znanego dziś
teoretyka ultralewicy Antonia Negriego!
Moim zdaniem nie można sprawy
tak upraszczać. Choć nie lekceważę
teorii spiskowych, to podchodzę do
nich sceptycznie. Jest faktem, że tajne
służby Wschodu i Zachodu starały się
infiltrować i wykorzystywać organizacje terrorystyczne. Zarazem wszelka
zakulisowość, brak kontroli stwarzają
pokusę nielegalnych działań i załatwiania swoich interesów. Przypomnijmy,
że w czasie zimnej wojny w krajach
NATO tworzono zakonspirowane paramilitarne struktury (we Włoszech pod
nazwą Gladio), które miały uaktywnić się w przypadku komunistycznego
przewrotu. W słabym, skorumpowanym i silnie upartyjnionym państwie
takim jak Włochy tajne służby lub przynajmniej pewne ich ośrodki mogły się
uniezależnić i prowadzić własną grę,

60. członkowie John Birch Society czy
Minutemen chcieli bronić amerykańskiego systemu politycznego przed zagrożeniem komunistycznym. Już dwadzieścia lat później, gdy Louis Beam
pisał Leaderless Resistance, prawicowi
ekstremiści byli rewolucyjną mniejszością, inwigilowaną i represjonowaną
przez państwo.
Skrajną prawicę i trzecią pozycję
często kojarzymy z takimi zjawiskami
jak neopogaństwo, kult rasy… Jak
wielu spośród ich przedstawicieli
sięgających po terror odwoływało się
do katolicyzmu, protestantyzmu czy
prawosławia?
– Niewielu. Jedynie w USA dostrzec
możemy chrześcijańską motywację
w działaniach Armii Boga. Także starsza
generacja rasistów z KKK odwoływała
się do protestantyzmu, ale już młodsi, choćby ci z The Order, to wyznawcy
Aryan Nations (a więc pewnej mutacji
tzw. angloizraelityzmu, który daleko
odbiegł od chrześcijańskich korzeni) lub
neopoganie. McVeigh swój czyn motywował odwetem za krwawe spacyfikowanie sekty Gałąź Dawidowa w Waco,
ale nie jako jej wierny, tylko obrońca
amerykańskiej konstytucji. W Europie,
nawet w krajach katolickich, takich jak
Francja czy Włochy, wojujący prawicowi
ekstremiści wolą odwoływać się do
nazizmu, socjaldarwinizmu, integralnego tradycjonalizmu Evoli – do wszystkie-

go poza chrześcijaństwem. Wyjątkiem
była efemeryczna grupa Bojownicy
Chrystusa Króla w Hiszpanii pod koniec
lat 70. No i może jeszcze Juan Krohn,
lefebrysta, który w 1982 roku usiłował
zasztyletować Jana Pawła II. Katoliccy integryści pokroju Dereka Hollanda
z Third Position może i wznoszą okrzyk
„Niech żyje śmierć!”, ale w czynach pozostają ostrożni.
A Anders Breivik?
– Fakt, Breivik pisał o obronie „chrześcijańskiej Europy”, ale to nieporozumienie. Breivik odróżnia chrześcijaństwo kulturowe (Christendom) od
religii chrześcijańskiej (Christianity).
Chrześcijaństwo kulturowe aprobuje z pobudek pragmatycznych – jako
jedyną platformę kulturową mogącą
połączyć wszystkich Europejczyków.
W swej publikacji Deklaracja niepodległości 2083 przyznaje wprost, że osobiście nie jest „szczególnie religijnym
człowiekiem”.
Często konflikt w Irlandii Północnej
przedstawiany jest w kategoriach
konfliktu religijnego.
– Nic bardziej błędnego! Konflikt
w Irlandii Północnej nie toczył się
o dogmaty wiary czy nawrócenie heretyków, tylko o mieszkania komunalne,
preferencje w zatrudnieniu i ordynację
wyborczą. To konflikt społeczno-
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czego dowodzi historia loży masońskiej
P2. Z kolei antykomunizm mógł być
płaszczyzną współdziałania pewnych
konserwatywnych sektorów establishmentu i prawicowych ekstremistów.
W listopadzie 1996 roku w tureckiej
wiosce Susurluk miał miejsce wypadek
samochodowy, w którym zginęli jadący
tym samym autem Abdullah Çatlı –
członek Szarych Wilków i mafioso –
oraz Husejn Kocadağ – wysoki funkcjonariusz policji – a parlamentarzysta
Sedat Bucak został ranny. Zdarzenie
to w symboliczny sposób unaoczniło
związki między głębokim państwem
(tj. tajnymi służbami), zorganizowaną
przestępczością i ekstremistami.
Tu jednak warto zwrócić uwagę na
ciekawe zjawisko: początkowo włoscy neofaszyści, mając powiązania
z niektórymi ośrodkami władzy, czuli
się częścią status quo, dlatego chcieli
autorytarnymi metodami bronić systemu przed komunistycznym zagrożeniem. Próbą realizacji tego scenariusza był spisek ks. Junia Borghesego
w 1970 roku, zwany Rosa dei Venti.
Stopniowo jednak skrajna prawica
wypychana jest z establishmentu, co
skłania niektóre jej odłamy do rzucenia
wyzwania status quo traktowanemu
już jako wróg. Wspomniany wcześniej
Freda napisał książkę La disintegrazione del sistema, w której postulowal
„sojusz ekstremów” w celu obalenia
systemu demoliberalnego. Podobnie
wyglądała sytuacja w USA. W latach
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wojny prowokowana przez CIA i inne
służby specjalne? W tym kontekście
często przywołuje się choćby przykład
Włoch i operacji „Gladio”.

Przejdźmy teraz do XXI wieku.
Jakie grupy skrajnie prawicowe
i tercerystyczne najczęściej
dokonywały aktów terroru na terenie
Europy czy Stanów Zjednoczonych?
Które z nich są dziś uważane za
największe zagrożenie?
– Grupy? Żadne. Jak już mówiłem
wcześniej, ultraprawica w krajach
Zachodu została zepchnięta na sam
skraj marginesu – tak wąski, że nie
ma miejsca dla żadnej zorganizowanej
grupy mogącej stosować terroryzm,
gdyż zostałaby rozbita przez służby,
zanim przeszłaby do czynu. W rezultacie występować mogą jedynie z jednej strony spontaniczne na ogół bójki
uliczne (jak ta, która zakończyła się
w 2013 roku w Paryżu śmiercią antyfaszysty Clementa Merica), z drugiej –
terror „samotnych wilków”. Najbardziej znanym jest oczywiście Breivik,
ale byli też inni, jak Maxime Brunerie
z Unite Radicale, który w 2002 roku
usiłował zabić prezydenta Francji,
czy Gianluca Casseri, tradycjonalista,

Jakie widzi Pan różnice między
nimi a terrorystami doby zimnej
wojny? Czy zmieniły się charakter ich
działań oraz typowy profil skrajnie
prawicowego terrorysty?
– To zupełnie inna skala zjawiska: pół
wieku temu istniały zdyscyplinowane
organizacje z setkami czy nawet tysiącami zdeterminowanych członków,
teraz mamy do czynienia z wyalienowanymi indywiduami. Czy zmieniła
się motywująca ich ideologia? Pewnie
tak – to w jakiejś mierze znak czasu,
że Breivik obnosił się ze swym anty-

rasizmem (tak!) i poparciem dla Izraela. Przede wszystkim jednak, mam
wrażenie, zmienił się profil psychologiczny ultraprawicowych terrorystów
i kandydatów na nich. Dziś nie
sposób dostrzec w nich „politycznego
żołnierza” – bojownika ascety,
którego wyidealizowany obraz wykreował przywódca Żelaznej Gwardii
Codreanu, a próbował reanimować
Derek Holland. To już nawet nie „narzeczony śmierci”, straceńczy samotnik, na którego stylizował się Stefano
Delle Chiaie. To narcystyczny socjopata pokroju Breivika, pozbawiony
empatii, mający problem z odróżnianiem rzeczywistości od swoich fantazji. Symptomatyczne, że morderca
z Utoya był zagorzałym fanem gier
typu Warhammer…
Od dłuższego czasu obserwujemy
w Polsce ożywienie ruchu narodowo-radykalnego, którego członkom
często przypisuje się – nie oceniam
tu, czy słusznie – skłonność do
stosowania przemocy. Czy według
pana w przyszłości niektórzy jego
działacze mogą sięgnąć po metody
terrorystyczne?

– Nie sądzę. W latach 90. poziom ulicznej przemocy politycznej był dużo wyższy – bijatyki między anarchizującymi
punkami a skinami nacjonalistami naprawdę były codziennością. A jednak
to bojówkarstwo nie przerosło w terroryzm. Dlaczego? Po pierwsze, w Polsce
nie mamy zakorzenionej tradycji terroryzmu, pomimo epizodów takich jak
sztyletnicy 1863 roku czy PPS Piłsudskiego w roku 1905. Po drugie, poziom
społecznej frustracji odległy jest od
wrzenia i desperacji. Po trzecie, polskie
społeczeństwo pozostaje bierne, nieufne i zatomizowane – ludzi trudno jest
wyciągnąć na legalną manifestację,
a co dopiero wciągnąć do terrorystycznej konspiracji. Problemy Brunona K.
ze skompletowaniem grupy zamachowej dobitnie tego dowodzą. Oczywiście to nie wyklucza wyczynów pojedynczych szaleńców takich jak
Ryszard C., zabójca Marka Rosiaka
z łódzkiego biura PiS, ale to raczej sprawa dla psychologa niż politologa. Ω
Rozmawiał Leszek Zaborowski

Jarosław Tomasiewicz – doktor habilitowany, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu
Śląskiego oraz członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
Autor książek, m.in. Terroryzm na tle przemocy politycznej i Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy
w polityce, oraz licznych artykułów naukowych.

131

który w roku 2011 zastrzelił dwóch
Senegalczyków.
Czym innym jest potencjał przemocy. Ten niewątpliwie największy jest
w Grecji, gdzie kryzys ekonomiczny
w połączeniu z masowym napływem
imigrantów przyniósł bezprecedensowy sukces Złotego Świtu. Znakiem
firmowym tej partii jest z jednej strony
szeroko rozbudowana pomoc społeczna świadczona ubogim Grekom, z drugiej – vigilantism, czyli organizowanie
samoobrony obywatelskiej przeciw
imigrantom. Członkowie Złotego Świtu
niejednokrotnie uczestniczyli w atakach na imigrantów czy lewicowców,
z ich rąk zginął w zeszłym roku komunistyczny raper Pavlos Fyssas. Wprawdzie zabójstwo to było skutkiem przypadkowej bójki, ale od vigilantismu
łatwo przejść do terroryzmu.
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-polityczny między dwoma wspólnotami etnicznymi, które na skutek anglicyzacji Irlandczyków mówią już tym
samym językiem, więc główną różnicę
między nimi uwidacznia religia przodków. Zresztą też z wyjątkami, bo
marksistowsko-leninowska INLA
chlubiła się protestantami w swoich
szeregach.
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Wtłoczeni w świat perspektyw, ideałów racji,
Ssący z mlekiem matki powojenną idyllę,
Mamy w sobie własne, kolorowe Auschwitz,
Zbutwiałego Chrystusa, niezburzoną Bastylię,

I wcale nie chcemy stać się perfekcyjni,
Zdławieni nekropolią ideałów krat,
Pragniemy pozostać grzeszni i omylni,
Do samego końca mieć niewiele lat.

Wypluci na padół przez kosmiczną macicę,
Martwe noworodki, którym kruche krtanie
Zmiażdżyli w dobrej wierze troskliwi rodzice,
Pompując opuszkami harmonijne drganie,

Dziś martwi błądzimy pirytowym Edenem,
Lecz drzemie nam w sercach miłości żywej kwiat,
Pokolenie Kaina jednak ma znaczenie,
To nam przyszło zabić ten okrutny świat.

Podrzynano nam gardła w nieświadomej winie,
Usypiano w szkołach serc zbyt głośne bicie,
Tworzono z nas trybiki w globalnej machinie,
Filtrującej w tętnicach każde szczere życie,

W mundurach indygo wyjdziemy na ulice,
Tuszując wrażliwość rozcieńczonym męstwem,
Mcdonaldów szeregi zapłoną jak znicze,
I nasz cichy orgazm stanie się zwycięstwem.

Plastikowe rzygi kolejnych zębatek,
Antidotum na kompleks starego pokolenia,
Zbluzgani orszakiem ,,iPodów i klapek”,
Nieludzko odarci z prawa do cierpienia,

A gdy realizmu przestrzelą nas kusze,
Nim w oparach marzeń zaczniemy dogasać,
Wyplujemy w powietrze wirtualne dusze
I trenem nam będzie gwiazdka w nawiasach.

Nosimy w sobie Atlantyk milczenia,
Gdy blaszane kłamstwa dotkliwie nas ranią,
Choć mówi się o nas: epoka bez znaczenia,
Rozstrzelane ciała bolą nas tak samo.

			

Adam Jaworski

			

20 IX 2014

Cyfrowi
tubylcy
Bogna Obidzińska

...Daj mi dłoń, tak daleko port,
gdzie dziś dom, gdzie ulica słońc.
Aleją gwiazd, aleją gwiazd biegniemy,
Bóg drogę zna,
pod niebem gwiazd, pod niebem
gwiazd żyjemy, a każdy sam...
		
Marek Dutkiewicz

Gry czy też konflikty międzypokoleniowe kojarzą się zwykle z formowaniem
antytez wobec zastanych tez odziedziczonych po przodkach – czasem
po dziadkach, częściej po rodzicach.
Rok ’68 i zbuntowane rzesze młodzieży
obrażonej na swoich rodziców hipokrytów, w USA robiących „purytański” majątek za pomocą wojny, w RFN wspinających się po szczeblach kariery jako
„porządni obywatele” bez rozliczenia
swoich wojennych wyczynów itp., są
przykładem takiej relacji.
Myślenie o pokoleniach w paradygmacie rodzinnym jest jak najbardziej
naturalne i prawidłowe, ale pod warunkiem, że dostrzeżemy kilka okoliczności towarzyszących i wynikających
z nich szczególnych konsekwencji:
1. wbrew oczywistemu poczuciu następowania kolejnych generacji p o
sobie, w znacznej mierze pokolenia „antytetyczne” występują na zasadzie łańcucha, a więc jako ogniwa
ciasno ze sobą splecione, wręcz nierozłączne, a okresy ich wzajemnego
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2. równie ważne, co oddziaływanie pokoleń będących dla siebie generującymi, jest wzajemne oddziaływanie
pokoleń pośrednich – tych oddalonych od siebie nie o całe biologicznie znaczące odstępy lat (20–30),
ale o dekadę lub 15 lat – mowa jest
o „starszych kolegach”, „kolegach
starszego rodzeństwa” itd.;
3. nie wszystkie rocznikowo zbliżone
grupy ludzi tworzą pokolenie w sensie znaczącym, tj. samoświadomym
i generującym historyczną zmianę
lub choćby aurę.
Te trzy okoliczności dość dobrze tłumaczą naszą obecną sytuację. W ostatnich latach, poza retrospektywami
dotyczącymi historycznych pokoleń,
takich jak Kolumbowie (ostatnio nazywani też „pokoleniem 44”), Młoda
Polska, romantycy czy jeszcze wcześniej kościuszkowcy, nieco miejsca poświęca się w sferze publicznej pokoleniu X i ostatnio pokoleniu Y, które jest
punktem skupiającym niniejszy szkic.
Pomija się natomiast trzy pokolenia
bezpośrednio poprzedzające i sobie
współczesne, które uwarunkowały i nadal warunkują pokolenia X i Y.
Mówiąc o igrekach, nawiązać należy
zatem do wszystkich pięciu generacji
poniekąd łącznie, w ich wzajemnych

nazwane tu pokoleniem T, są pokoleniem tragicznym. Urodzeni w czasach
stalinowskich, należący do pokolenia U, rośli w czasach stabilizującej
się ubecji. W nazewnictwie odniesiemy ich jednak do innego U – cienia
wojennych u-Bootów, jako że sami
przybierali z grubsza podobną politycznie potężną, a niejawną strategię,
służąc udatnie strukturom komuny. Natomiast pokolenie W wreszcie
może się kojarzyć z walką – urodzeni
w latach 60. mieli około 20 lat podczas wydarzeń lat 80., które scaliły ich
światopogląd.
Uważny czytelnik dostrzeże, że niewymienione zostało jeszcze jedno pokolenie, obecnie pięćdziesięcioparolatków (czy ludzi „pod sześćdziesiątkę”). Nie jest to przeoczenie, ale
raczej trudność w ustaleniu danych,
a nawet narzędzi pomiaru – ta grupa
polskiego społeczeństwa wydaje się
czymś w rodzaju czarnej dziury, gdzie
wpadają przedmioty, pracownicy, dochody, informacje, ba – całe przedsiębiorstwa państwowe – ale skąd niewiele
wypada. Prawdopodobnie ktoś należący do jednego z pokoleń przylegających
(może starsze ciemne u-Booty, a może
młodsi walczący?) byłby w stanie coś
więcej o nich powiedzieć. Być może
czarne dziury należą do u-Bootów, lecz
jako mniej wyrazistą frakcję tej grupy
pozostawmy ich jako czarne dziury.
Często z typem czarnej dziury utożsamiane jest pokolenie iksów. Powo-

dem nieporozumienia może być fakt,
że rzeczywiście są oni – a przynajmniej
do niedawna byli – trochę niewiadomą: nie dorobili się majątków, rodzin,
posad na widocznych stanowiskach
ani potężnych koneksji. „Żyją, aby
pracować” – mówi się o nich, „single”, „egoiści”, wreszcie „emigranci”,
w przeciwieństwie do starszych walczących uważających się i uważanych
za patriotów oraz, co może zaskakujące, do igreków, którzy z wyjazdów zagranicznych korzystają, kiedy chcą i ile
chcą, ale świetnie się czują również
w Polsce, zakładając firmy w wirtualu,
zatrudniając się u tych, którzy im dają
odpowiednie warunki, i ceniąc sobie
wygody „pracy, aby żyć”.
Jednak zauważmy, kiedy igreki dorastały, w początkach XXI wieku, dookoła
było już zasadniczo wszystko: nieograniczony (bo wreszcie tani) dostęp do
wszelkich narzędzi, aplikacji, danych,
i co najważniejsze: do ludzi, przy tym
unijne dofinansowania i budżety, a nawet już nie prawa, ale przywileje konsumentów, przywileje pracowników,
przywileje pacjentów, przywileje studentów i przywileje dzieci. Fundamentem życia igreków jest to, że wszystko
mogą i że doskonale potrafią z tego
korzystać. Jeśli igreki w porę dostrzegą,
co warto budować, to prawdopodobnie coś solidnego zbudują.
Kiedy dorastały iksy, większości
z tych dobrodziejstw nie było. Nic
szczególnego się też właściwie nie
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relacjach lub więcej – wpływach. Za
Wergiliusza po naszym Czyśćcu obieramy pokolenie X i to z jego perspektywy
opiszemy pozostałe, ponieważ jest to
grupa, która prawdopodobnie najwięcej widzi.
Ale, określmy wpierw pobieżnie
cały przedmiot oględzin: pokolenie Y
stanowią najmłodsi uczestnicy świata
dorosłych, czyli dwudziestoparolatkowie. Jakieś 10–15 lat od nich starsi
określani pokoleniem X to obecni
trzydziestoparolatkowie, urodzeni
mniej więcej między 1974 a 1980 rokiem. Ciekawym pokoleniem nie tyle
poprzedzającym, co wyprzedzającym
iksów w kilku dziedzinach są obecni czterdziestoparolatkowie, których
na potrzeby tego tekściku, podążając
z alfabetem wstecz, nazwiemy pokoleniem W. W obręb rozważań włączymy następnie sześćdziesięciolatków,
urodzonych w okolicach lat 1952–1957,
których nazwiemy pokoleniem U, oraz
w końcu najstarszych, którzy funkcjonują jako pokolenie – czyli ludzi urodzonych tuż przed wojną i w jej czasie,
tak że ich dzieciństwo przypadło na
okupację i czas tuż po niej. To pokolenie nazwiemy T.
Dodajmy na marginesie, w kwestii terminologii: alfabet jest nam tu
dość na rękę, ponieważ możemy dla
ułatwienia ukuć hasła pomagające
w zapamiętaniu charakterystyki (choć
uproszczonej) również tych trzech pomijanych pokoleń. Dzieci wojny,
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oddziaływania zachodzą na siebie
całymi dekadami;

tacy byli: dzielni z ducha na szczęście
bardziej niż z doświadczeń.
Najtrudniejszy wysiłek lat 80. ponieśli tragiczni, budując już od lat 70.
ruch wolnościowy, próbując dopasować świat do czegoś, co tylko przeczuwali jako mityczny porządek rzeczy,
nie mając jednak o nim zielonego
pojęcia, bo i skąd. Urodzili się wszak
w piekle, a dorastali w jego przedsionkach, z przedwojennymi rodzicami –
świętymi, mitycznymi – ale milczącymi w najlepszym razie. Milczącymi,
zarówno jeśli stawiali bierny opór, jak
i jeśli dali się wciągnąć. Świat tragicznych jest podwójnie fatalny, bo wzrastali, myśląc, że są przedkomunistyczni
jak ich rodzice, gdy tymczasem wiedzę
o świecie, a nawet etos uczciwości
wgrywane mieli w postaci o 90 stopni
przesuniętej. Gdyby o 180, toby się
zorientowali...
Brudną robotę lat 80. zrobili zaś ci,
którzy w komunizm weszli jak w masło, bez rozterek, bez przeczuć o innym świecie, żywiący się mułem tego
Acherontu drugiej wojny jak ryby, czyli
u-Booty oraz czarne dziury, młodsi koledzy wciągani przez pokolenie
u-Bootów do (półlegalnych nawet za
komuny) gier polityczno-biznesowych.
Co ciekawe, oni nadal nie wyszli z komuny: za długo żyjący z w jej systemie,
za słabo wykształceni i za mało obyci,
aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, kopią dalej swój Acheront, jak
dziwaczny kanał pośród reszty ludzi,

pracując w ukradzionej firmie państwowej i chuchając na swój kiczowaty
dom pod miastem, lukrowany medialną wersją wydarzeń. Ich paradygmat
jest bardziej wirtualny niż realny i tylko
oni o tym nie wiedzą.
Walczący zaś uczestniczyli w wydarzeniach lat 80. nieskażeni, za młodzi –
z podziwem i szczerą wiarą obserwujący zarówno walkę tragicznych, jak
i cwaniactwa u-Bootów oraz przyczajenie czarnych dziur oczekujących na
swoją szansę – walczący nie podejrzewali oszustwa, przywiązani do ideałów.
Walczyli, jak mogli: byli harcerzami,
nosili bibułę i ostentacyjnie modlili się
na Anioł Pański w komunistycznych
ciągle jeszcze liceach. Uczestniczyli
w sposób chwalebny, bez ryzyka umoczenia się w czymś brudnym. To dzięki
temu oni – walczący – kształcili potem
iksów na obraz i podobieństwo własnych marzeń.
Kształcili, ale swoim wspaniałym
adeptom nie zapewnili pola samorealizacji adekwatnego do danych im kompetencji, horyzontów i zaszczepionych
misji. Bo też nie było w mocy walczących zapewnienie takiego pola – oni
byli 10, 15 lat tylko starsi od iksów, więc
za mało było czasu na stworzenie nowych przestrzeni, istniejące pola wszak
sami zaś pozajmowali. A ponieważ
walczący byli przy tym pionierami nowej rzeczywistości, w większości mając
też do utrzymania rodziny, a przed
sobą całą Polskę do odbudowy – i tak
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talne, indywidualne, otwarte, specjalistyczne, poszerzone, pogłębione,
alternatywne, poziomowane, interaktywne, twórcze i interdyscyplinarne,
a do tego nabite literaturą, filozofią,
religiami, astrofizyką, eksperymentami
w prawdziwych instytutach, fakultetami z prawdziwymi profesorami prawdziwych uczelni, uzupełnione o zajęcia artystyczne i pracę charytatywną.
Ponieważ nie weszły jeszcze wyszczuplające gorsety wielkiej reformy systemu edukacji, nauczyciele w liceach tej
pierwszej pięciolatki po 1990 roku mogli wszystko. Mieli też podatny grunt,
jako że w wyżu demograficznym
przebrali sobie uczniów i pracowali ze
zmotywowanymi i zdolnymi – zatem
rosły im skrzydła i kształcąc przyszłych
autentycznych intelektualistów, spełniali się.
Podobnie czynili ich koledzy w innych branżach, inni walczący, którzy
wybrali w początku lat 90. zarządzanie
gospodarką w instytucjach publicznych i biznes – czy to własny, czy to
w przedsiębiorstwach i postspółdzielniach „sprywatyzowanych” przez
u-Booty, czy to w zachodnich korporacjach wchodzących szybko na nasz
rynek. Błyskawiczne kariery, szybkie
stanowiska, majątki, gra na giełdzie.
W roku 1991 wystarczyło być inteligentnym, po studiach i znać choć jeden język obcy, aby zostać menedżerem. W kraju panował głód młodych,
dzielnych i otwartych. Oni, walczący,
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wydarzyło: wolność została właśnie
wywalczona przez starszych, o wchodzeniu do UE nikt jeszcze nie słyszał,
nikt nie wybrał ani nie żegnał papieża, nie zdarzył się żaden kataklizm. Za
to znaczenie miały nauka i twórczość:
liceum w początkach lat 90. (pojawiały
się wówczas pierwsze telefony komórkowe), studia w drugiej połowie tej dekady (w 1996 roku na UW dostępny był
już e-mail, zielone literki na czarnym
ekranie; w 1998 na pecetach używało się Outlooka do ściągania e-maili,
mało kto zaglądał jednak do internetu przez przeglądarki, bo łącza telefoniczne nabijały za to ogromne sumy).
Iksów było przy tym dużo, jeden z tych
pożądanych demograficznych wyżów. Na każdym etapie edukacji zatem
panowała duża konkurencja – dostanie się do dobrego liceum wymagało
pasji i znajomości wszystkiego, w tym
języków obcych, których podstawówki późnych ciemnych i smutnych lat
80. dostarczały niedużo, chyba że ktoś
miał szczęście i do jego szkoły przyjeżdżali afroamerykańscy misjonarze z Peace Corps. Mimo to każdy się uczył,
jak mógł. Pierwsza połowa lat 90. to
były zaś najlepsze czasy polskich liceów: nauczycielami zostali ci, których
marzenia o świetnej szkole mogły się
wreszcie ziścić – choć już nie dla nich
samych, ale dla iksów właśnie – najstarsi przedstawiciele walczących.
Stworzyli oni dla iksów wszelkie możliwe programy rozwoju: eksperymen-

rozróżniając detali, u-Booty, ponieważ
z powodu różnic po prostu likwidują
przeciwników, czarne dziury, ponieważ
robią z ludzi niewolników i ci nawet
nie mają czasu ust otworzyć, a igreki
wreszcie, ponieważ nie wiedzą, nie rozumieją, nie czują, że można się lubić,
nie zgadzając się – co dla iksów stało
się powietrzem i koniecznością. Jak
skłonni oddać własne poglądy utopiści, igreki dążą do małego raju zgody
i wspólnoty, ceniąc pokój i radość bycia
razem bardziej niż jasność stanowisk.
Uzasadniając tę postawę, igreki
z konkretną powagą mówią o sobie,
że mają mit założycielski. W dodatku
podwójny – śmierć Jana Pawła II i katastrofę smoleńską. Te dwa momenty
sprawiły, że dorastające igreki w Polsce doznały tego, czego najbardziej
pragną: jedności. Jedności między nimi
samymi, jedności z innymi, a nawet
jedności pomiędzy pozostałymi, kimkolwiek by oni byli.
Pokolenie Y nie cierpi, jak tragicy,
na resentymenty względem tych, którzy ponoć mieli lepiej; nie skrywa, jak
u-Booty i czarne dziury, sumień obciążonych zdradą samych siebie i pożarciem przyjaciół; nie ma, jak walczący,
karków zesztywniałych od doglądania
wydajności firmy; nie jest wreszcie, jak
iksy, przetrzymane lub całkiem wycofane z życia osobistego na potrzeby misji
artystycznej, intelektualnej, duchowej, światopoglądowej lub społecznej. Pokolenie igreków nie otrzymało

co prawda dobrej edukacji w instytucjach – ale też w zasadzie nie potrzebuje jej, bo wszystko jest dla niego dostępne. Igreki więc faktycznie są innym
pokoleniem – nie pod pewnym względem innym, jak różnią się od siebie
pokolenia poprzednie, ale pod niemal
każdym względem: to pokolenie jest
samowystarczalne i samodzielne. Nie
antytetyczne, ale od źródła inne. Czy
więc to oni stanowią wreszcie koniec
naszego posttraumatic stress disorder
po drugiej wojnie światowej i po komunie oraz nowe otwarcie?
Z pewnością nie wszystkie igreki
zdają sobie sprawę, ale wielu czuje, że
czegoś jednak od pozostałych pokoleń
potrzebują: drogowskazów i mandatów, jeśli przekroczą wskazówki przedstawione na znakach. Potrzebują też
zaufania, że nie tylko dojadą do celu,
ale jeszcze innych przywiozą – ludzi
brakujących, nowszych, których
nie dały rady stworzyć iksy, dzieci
u-Bootów i tragicznych. Tymczasem
igreki czują się nielubiane, wykreślone,
wyobcowane – i nieadekwatne – jakby pozostali sądzili, że oni nie odczytają nawet drogowskazów. Więc czy
mamy pokolenie, które nie zlekceważy
igreków i któremu igreki, The Digital
Natives, zaufają? Czy czyjeś wskazówki przyjmą i pozwolą komuś przekazać
sobie bardziej subtelne reguły współbycia niż swoboda wszechmocy i okupiona zdystansowaniem jedność? Ω
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waniem, wyjaśnianiem, rozdzielaniem
cierpliwie jak archeolodzy ziarenka po ziarenku zaszłości – zakładając
czasopisma naukowe i popularne, jak
„Fronda”. Zawłaszczone w żywotach
i problemach poprzednich pokoleń iksy
pracowały bezfinansowo, dla idei. Zawodowo zaś trafiały na posady o wiele
za słabe nie tylko dla swoich możliwości, ale i dla oczekiwań ekonomicznych
umożliwiających na przykład założenie
rodziny. Pracowały w dwóch, trzech
miejscach, nie mając czasu na siebie
i kółko się zamykało, „single”, „egoiści”. Niektóre, aby się uwolnić lub
by znaleźć sobie miejsce, wyjechały,
„emigranci”. Wiele innych iksów – nie
znajdując w ogóle miejsca w biznesie,
administracji państwowej ani uczelniach i instytucjach kultury – stało się
pionierami społeczeństwa obywatelskiego, zakładając teatry (niezależne),
kapele (offowe), stowarzyszenia edukacyjne (alternatywne), organizacje
charytatywne i związki światopoglądowe: od prawa do lewa, od metafizyki
do stylizacji, od racjonalizmu do magii.
Zwykle z gorącą misją, ale w przyjaźni, niezależnie od światopoglądowych
rozbieżności.
Tego ostatniego nie rozumieją
inne pokolenia: walczący, ponieważ
nie mieli czasu ani motywacji, aby się
rozejrzeć i zauważyć różnice w poglądach, aż było za późno, tragiczni, ponieważ przeciwstawiają siebie reszcie
świata, w kontrastowym otoczeniu nie
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mieli co robić. Zresztą, pionierzy patrzą
przed siebie, nie za siebie, a rzadko tylko na boki. Do tego wszystkiego
byli przecież sami – za przewodników
mając antyautorytety, czyli rywalizujących ze sobą i gryzących się
u-Bootów i czarne dziury, którzy jak
freon dokańczali dzieła rozrywania
telepiących się, jeszcze co zdrowszych
struktur społecznych, zajęci obsiadaniem jak muchy rad nadzorczych,
monopolizowaniem mediów i oczernianiem wszystkiego, co jasne.
W tle tego wszystkiego, coraz szerzej otwierając oczy z zadziwienia
i przerażenia światem nagle im obcym
oraz rosnącym osamotnieniem i z coraz bardziej beznadziejnej tęsknoty
za tym, czego nigdy nie zaznali, czyli
bezpieczeństwem i jednoznacznością,
za światem czarno-białym, tragiczni przywiązywali do siebie jedynych,
którzy już dorośli na tyle, by rozumieć,
a z drugiej strony niepotrzebnych,
zostawionych na lodzie, niezagospodarowanych, czyli iksów. Więc iksy
zajęły się tym, w czym były najlepsze:
słuchaniem, studiowaniem, obserwo-

Dies irae

Jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że reforma liturgii,
w tym także kalendarza liturgicznego i brewiarza, zniszczyła
tę i tak cienką nić porozumienia międzypokoleniowego,
kodu kulturowego; kiedyś wystarczyło powiedzieć
„w niedzielę Gaudete” i wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
Teraz nie jest już to dla wielu takie oczywiste. Nie
wspominając, że np. dzisiejsze pokolenia mogą mieć
kłopoty ze zrozumieniem poematu Missa pagana
Edwarda Stachury, bo już nie wszyscy wiedzą, czym
są Confiteor, Prefacja itd. Jeszcze pokolenie Stachury,
nawet nie znając łaciny, dokładnie wiedziało, do czego
to się odnosi. Dzisiejsze młode pokolenie już nie. Czy
reformatorzy zdawali sobie sprawę, że podcinają korzenie
nie tylko Tradycji, ale w ogóle cywilizacji zachodniej?
Dies irae to jedna z najbardziej znanych sekwencji. Sekwencja to
forma chorałowa wywodząca się od melizmatycznego fragmentu
jakiegoś innego śpiewu, np. ostatniej sylaby Alleluja. Pod dźwięki tej sylaby podkładano nowy tekst, tzw. prosa ad sequentiam.
Taka jest jedna z teorii dotyczących początków ich powstawania.
Sekwencja stała się jedną z najpopularniejszych form literackich
i poetyckich w średniowieczu, a jako forma muzyczna i liturgiczna
weszła do proprium missae i wykonywana była po Alleluja, przed
Ewangelią. Celowo nie używam tu określenia „forma gregoriańska”, gdyż sekwencjom nie przysługuje ono w sensie ścisłym,
jednak należą one do repertuaru monodii liturgicznej Kościoła
rzymskokatolickiego.
Do czasu Soboru Trydenckiego powstało kilka tysięcy sekwencji, w tym wiele lokalnych (samych polskich sekwencji zachowało

Dzień ów będzie dniem gniewu,
dniem ucisku i utrapienia,
dniem ruiny i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku,
dniem chmury i burzy,
dniem trąby i krzyku wojennego –
przeciwko miastom obronnym
i przeciw basztom wysokim.
			
(Sof 1,15-16)
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się około 150 tekstów), jednak Sobór uznał tę wybujałą twórczość
liturgiczną za nadużycie i, w ramach ujednolicania repertuaru liturgicznego, usunął je niemal wszystkie, pozostawił jedynie:
Victimae Paschali laudes (na Niedzielę Zmartwychwstania), Veni
Sancte Spiritus (na Zesłanie Ducha Świętego), Lauda Sion (na Boże
Ciało) i Dies irae (jako część mszy żałobnej, tekst tej sekwencji
przypisywano Tomaszowi z Celano). W XVIII wieku jeszcze do
tego zestawu dołączono Stabat Mater (na Wielki Piątek). Sobór
Watykański II jeszcze bardziej ograniczył liczbę sekwencji, pozostawiając obowiązkowe wykonanie tylko dwóch pierwszych. Tym
samym zaprzestano wykonywania podczas mszy żałobnych sekwencji Dies irae.
Tekst Dies irae – perła poezji średniowiecznej – jest głęboko
zakorzeniony w tradycji biblijnej, nie można zatem powiedzieć, że
jest wyłącznie wyrazem typowo średniowiecznych lęków dotyczących śmierci i sądu. Jest bezpośrednim nawiązaniem i rozwinięciem proroctwa Sofoniasza:

RZEKOMY ANACHRONIZM
Dlaczego ostatni sobór wycofał z użytku liturgicznego ten tekst?
Oficjalna „polityka” teologii posoborowej mówi, że Kościół powinien przestać straszyć wiernych piekłem, bo to może tym bardziej
odpychać od niego, a poza tym, że jest to nauka „anachroniczna”.
Podobnie ma się rzecz ze straszeniem Sądem Ostatecznym. A więc
Kościół może zachęcać do wiary tylko na zasadzie zachęty pozytywnej (tak jakby sama prawda nie wystarczyła do przyciągania).
Sławny współtwórca reformy liturgicznej, kard. Annibale
Bugnini pisał o Dies irae, że tekst ten nacechowany jest negatywnym dziedzictwem średniowiecznym, które kładło zbyt duży
nacisk na strach i rozpacz związane z wyrokiem. Zastąpiono więc
tego rodzaju teksty (tu Bugnini wymienia obok Dies irae również
inny sławny tekst – Libera me) innymi, które lepiej i skuteczniej
wyrażają chrześcijańską nadzieję i wiarę w zmartwychwstanie2.
Libera me to bardzo podobny w wyrazie do Dies irae tekst responsorium używanego przed Soborem Watykańskim II w obrzędach
pogrzebowych. Tekst ten wyraża prośbę do Boga o zmiłowanie się
w dniu Sądu Ostatecznego. W obecnym kanonie mszy żałobnej
tekst ten został zastąpiony pieśnią Przybądźcie z nieba.
Sąd Ostateczny przedstawiany jest we współczesnej teologii
jako ostateczne wypełnienie dziejów. Jednak jak można tak drastycznie amputować całą resztę pokładów znaczeniowych, skoro
1

Do pozostałych inspiracji nowotestamentalnych można zaliczyć także Łk 21,25–28
i 1Tes 4, 16–17.
2 Por. A. Bugnini, (1990), „46.II.1”, The Reform of the Liturgy: 1948–1975, „The Liturgical Press”, s. 773.
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są one głęboko zakorzenione w Piśmie Świętym, które bardzo dosadnie go opisuje? Jest to wyraźne zafałszowanie prawdy o tym,
czym ma być i będzie Sąd Ostateczny.
Usunięcie praktycznie Dies irae z liturgii naruszyło w pewnym
sensie tę delikatną równowagę pomiędzy tremendum a fascinosum.
Aby zaś mogło zaistnieć fascinosum, musi być także, chociażby
dla smaku, element tremendum. Należy pamiętać o zasadzie lex
credendi – lex orandi, która mówi o tym, że modlitwa, a więc także
i liturgia, odzwierciedla stan naszej wiary. Jak się modlimy, tak też
i wierzymy. Jeśli liturgia została pozbawiona tego bardzo istotnego elementu, rzutuje to w bardzo istotny sposób na stan naszej
wiary. Wiara taka może stać się triumfalistyczna albo – z drugiej
strony – miałka i pusta. Czy sama wiara chrześcijańska pozbawiona elementu tremendum nie traci przez to smaku? Czyż nie jest
wiarą, której wyłamano kły i obcięto pazury? Pominięcie Dies irae
w liturgii żałobnej jest odebraniem śmierci jej wymiaru powagi
i grozy, która, cokolwiek by mówić, jest jej nieodłącznym elementem. Jest spłyceniem, zepchnięciem na plan dalszy tego niepokoju, który towarzyszyć ma nam, gdy myślimy o Dniu Pańskim
i zapytujemy samych siebie: czy jesteśmy na niego gotowi?
Być może w pojęciu reformatorów dokonano usunięcia z liturgii tekstu, który był projekcją średniowiecznych lęków na temat
śmierci czy sądu, ale to była nie tyle projekcja, ile raczej rodzaj objęcia sferą sacrum tego zupełnie naturalnego dla ludzi strachu przed
nimi. Nie można przecież spychać w niebyt tej bardzo istotnej części ludzkiej egzystencji. Tekst Dies irae był tych naszych egzystencjalnych lęków wyrazem, był również w jakimś sensie odpowiedzią
na nie. Jak człowiek współczesny, któremu świat nie zaspokoi tego
rodzaju tęsknot za odpowiedzią totalną na jego potrzeby egzystencjalne, może znaleźć ją w Kościele, w którym obecnie wolno
mówić tylko: „Alleluja” i „Jezus cię kocha!”? Przecież to jest płytki
triumfalizm. A przecież przez całe wieki Kościół modlił się właśnie
w ten sposób, że wyrażał lęk zarówno przed śmiercią (Libera me),
jak i przed sądem, obok jednoczesnej postawy Przyjdź, Panie Jezu!
(Ap 22,20). Jedna postawa nie wyklucza przecież drugiej. A więc
liturgia obejmowała kiedyś całego człowieka, razem z jego zupełnie
naturalnymi lękami, bez udawania, że tego lęku nie ma.
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Wśród nowotestamentalnych inspiracji tekstu Dies irae
wymienić można scenę opisu sądu ostatecznego z Ewangelii
św. Mateusza, w którym Chrystus mówi o Synu Człowieczym, który zasiądzie na tronie i będzie oddzielał sprawiedliwych i potępionych niczym pasterz, który oddziela owce i kozły (Mt 25, 31-46),
oraz wizję sądu z Apokalipsy, który to sąd będzie się odbywać na
podstawie tego, co jest zapisane o wszystkich ludzkich uczynkach
w księdze życia (Ap 20,11-15)1.

3 Na temat nieobecności spraw ostatecznych zarówno w dyskursie świata, jak i Kościoła bardzo dosadnie wypowiada się kard. Joseph Ratzinger: Jeżeli z powodu
konformizmu pragnie się uwolnić od diabła i wszystkich niewygodnych aspektów
wiary, to przyjmuje się postawę nie egzegety czy interpretatora Pisma Świętego,
ale postawę człowieka widzącego problem tylko z pozycji współczesności. (...) W rezultacie, tego typu bibliści budują swoje sądy, opierając się jedynie na własnej wizji
świata, a nie na autorytecie Biblii. Mówią oni jako szczególnego rodzaju filozofowie
czy socjologowie, a ich filozofia zawiera wyłącznie banały, bezkrytycznie akceptujące tę prowizoryczną przecież wizję świata. (...) Nauczanie Kościoła powinno
znaleźć język adekwatny do wiecznie ważnych i słusznych treści. Życie jest sprawą
najwyższej wagi, musimy być czujni, by nie zagubić szansy życia wiecznego, które
jest niczym innym jak przyjaźnią z Chrystusem, możliwą do osiągnięcia dla każdego
z nas. Nie powinniśmy polegać na takiej mentalności, która powiada, że wystarczy
zachowywać się tak, jak czyni to większość, a wtedy – siłą rzeczy – jakoś to będzie.
Katecheza powinna dążyć do tego, by nie być tylko jedną z wielu opinii, ale by być
pewnością zaczerpniętą z wiary Kościoła; by jej treści przewyższały treści wszystkich

obiegowych mniemań. A tymczasem w wielu współczesnych katechezach pojęcie
życia wiecznego jest zaledwie wspomniane, a problem śmierci lekko dotknięty. Jeżeli już mówi się o śmierci, to jedynie szuka się wyjścia, jakby ją oddalić lub uczynić
lżejszą. U wielu chrześcijan zanikła świadomość eschatologiczna; śmierć otoczona
jest milczeniem, budzi strach, a częstokroć próbuje się ją zbanalizować. Kościół od
wieków uczył nas modlić się o szczęśliwą śmierć i o to, aby dany był nam czas na
przygotowanie się do niej. Dzisiaj nagła śmierć jest uważana za łaskę. A przecież
nieakceptowanie śmierci czy brak poszanowania dla niej znaczy tyle, co nieakceptowanie i nieposzanowanie życia. (…) Niewątpliwie wszyscy dzisiaj uważamy się za
dobrych. Na cóż więc innego mielibyśmy zasługiwać jak nie na niebo! Za taki stan
rzeczy odpowiada kultura, która na siłę wynajduje nam okoliczności łagodzące
i stara się wykraść człowiekowi poczucie winy za grzechy. Ktoś kiedyś zaobserwował, że wszystkie dominujące dziś ideologie opierają się na jednej podstawie: na
upartej negacji istnienia grzechu, to znaczy na negacji właśnie tej rzeczywistości,
którą wiara wiąże z piekłem i czyśćcem. J. Ratzinger, V. Messori, Raport o stanie
wiary, Michalineum, Kraków–Warszawa–Struga 1986, s.124–128.

EFEKT ŚNIEŻNEJ KULI
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Zasada lex orandi – lex credendi mówi o tym, że reguła modlitwy
(porządek nabożeństw, teksty liturgiczne, również wystrój świątyni) jest jednym ze źródeł reguły wiary (doktryny Kościoła). Należy
zatem mieć na uwadze, że nawet pozornie drobna zmiana w liturgii, taka jak właśnie usunięcie jakiegoś tekstu liturgicznego, ze
względu na zawarte w nim rzekomo negatywne dziedzictwo ciemnego średniowiecza, wywoła swego rodzaju efekt kuli śnieżnej zarówno w wierze Kościoła, jak i w teologii.
Wiara katolicka utraciła – miejmy nadzieję, że nie bezpowrotnie – bardzo istotny element, jakim jest strach przed karą, sądem
i piekłem. Właściwie wszystkie te trzy elementy stały się tematem tabu we współczesnym Kościele (podobnie jak we współczesnym świecie takim tematem tabu jest śmierć)3. Jest to w dużym

stopniu pójście za duchem świata; współczesny świat jest właśnie
w ogromnym stopniu epikurejski, nie chce słyszeć o śmierci, więc
usuwa myśl o śmierci poza horyzont swojego postrzegania. Należy
pamiętać o tym, że epikurejskie podejście do zagadnienia śmierci
jest sprzeczne z chrześcijaństwem.
Innym ponurym aspektem tego usunięcia Dies irae z liturgii jest
butna postawa reformatorów, którą można wyczytać ze słów kard.
Bugniniego: my lepiej wierzymy niż całe pokolenia naszych przodków, lepiej także umiemy wyrażać naszą wiarę w zmartwychwstanie, wobec tego ulepszymy liturgię, by lepiej tę wiarę obrazowała.
Czyż nie jest to dokładne zaprzeczenie zasady lex orandi – lex credendi, która mówi o tym, że aby trzymać się prawdziwej wiary, należy polegać na wierze i sposobie wyrażania jej naszych przodków?
Jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że reforma liturgii, w tym
także kalendarza liturgicznego i brewiarza, zniszczyła tę i tak
cienką nić porozumienia międzypokoleniowego, kodu kulturowego; kiedyś wystarczyło powiedzieć „w niedzielę Gaudete” i wszyscy
wiedzieli, o co chodzi. Teraz nie jest już to dla wielu takie oczywiste. Nie wspominając, że np. dzisiejsze pokolenia mogą mieć kłopoty ze zrozumieniem poematu Missa pagana Edwarda Stachury,
bo już nie wszyscy wiedzą, czym są Confiteor, Prefacja itd. Jeszcze
pokolenie Stachury, nawet nie znając łaciny, dokładnie wiedziało,
do czego to się odnosi. Dzisiejsze młode pokolenie już nie. Czy
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Jednym słowem Kościół poniósł tu niepowetowaną stratę, tak
jakby wyrzekł się cząstki własnego dziedzictwa w imię jej rzekomej anachroniczności. Strata polega właśnie na zapomnieniu tego
wymiaru dnia sądu, o którym sekwencja Dies irae nam przypominała. Dzień sądu będzie także dniem wypełnienia się rzeczywistości, ale nie można zapomnieć o tym jego drugim wymiarze. Jeżeli
coś znika z liturgii, znika także z naszego horyzontu wiary, odtąd
jesteśmy w jakimś sensie ubożsi o ten fragment.

ZWIERCIADŁO EPOKI
Być może dałoby się obronić tezę, że o stosunku do prawdy
o Sądzie Ostatecznym danej epoki świadczą opracowania muzyczne sekwencji Dies irae. Moje ulubione jej opracowanie to motet
pod tym samym tytułem żyjącego na przełomie XV i XVI wieku
Antoine’a Brumela, jest on długi i monotonny, ale wyjątkowej
urody i dobrze oddający ducha tego tekstu (spokojny i dostojny,
bo niepróbujący oddać w sposób dosłowny opisywanych wydarzeń, jak chcą czynić opracowania romantyczne, np. Verdiego,
czy współczesne, jak Pendereckiego czy Jenkinsa, to wiele mówi
również o stanie ducha ludzi epoki renesansu, w której powstawały takie właśnie opracowania tego tekstu). Wyjątkowo piękne jest
też wykonanie Huelgas Ensemble pod dyrekcją Paula van Nevela
4 Wymieńmy choćby kilku najpopularniejszych kompozytorów, którzy dosłownie cytują melodię sekwencji Dies irae w swoich utworach: F. Liszt Totentanz, S. Rachmaninow Rapsodia na temat Paganiniego, G. Mahler II symfonia, Ch. Gounod Faust,
H. Berlioz Symfonia fantastyczna. C. Saint-Saëns Dance macabre.
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z obowiązkowym w jego rekonstrukcjach brzmieniem puzonów,
nadającym refleksyjnego charakteru, skierowującym myśli ku rzeczom ostatecznym i przypominającym nieco trąbę, o której tekst
wspomina.
Z kolei spośród opracowań barokowych na szczególną uwagę
zasługuje opracowanie Jeana-Baptiste’a Lully’ego, który swój motet Dies irae skomponował z wielkim rozmachem i blaskiem, typowo barokowa oprawa pozwala tym bardziej błyszczeć zacytowanej
na początku melodii oryginalnej z całą jej mocą.
Chorałowa melodia Dies irae, jako bardzo wyrazista i połączona
z tekstem mówiącym o śmierci i rzeczach ostatecznych, pobudzała
wyobraźnię wielu twórców i była często wykorzystywana w rozmaitych świeckich utworach. Między innymi zafascynowany jej
charakterem Franciszek Liszt wykorzystał ją w swoim utworze
Totentanz na fortepian i orkiestrę. Utwór ten jest cyklem wariacji
na temat melodii tej sekwencji. Użyte tu przez kompozytora środki wyrazu mają wzbudzać grozę, jednak typowa dla romantycznej
mentalności emfaza sprawia, że na dzisiejszym słuchaczu piekielne dźwięki sprawiają wrażenie niemal komiczne. To jest mniej
więcej ten rodzaj grozy, który wywołują w nas dzisiaj „filmy grozy”
Friedricha Murnaua. Utwór ten jest swego rodzaju świadectwem
stanu duchowości i mentalności ludzi czasów romantyzmu, który przyjmował spuściznę średniowiecza wraz z jego lękiem przed
sądem i karą jako pewien rodzaj folkloru, bez poważnej refleksji
na tematy eschatologiczne. To, co wieki wcześniejsze ujmowały za
pomocą szlachetnego brzmienia, tu zostało sprowadzone do epatowania słuchaczy „strasznością”.
Czyż nie takiego epatowania chcieli uniknąć ci, którzy usunęli Dies irae z liturgii Kościoła? Czy nie pomylili oni przypadkiem „dziedzictwa średniowiecznego” z romantycznym o nim
wyobrażeniem? Ω
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reformatorzy zdawali sobie sprawę, że podcinają korzenie nie tylko Tradycji, ale w ogóle cywilizacji zachodniej?
Czy nie jest podobnie również na poziomie muzycznym, że
wraz z usunięciem Dies irae, które oprócz tego, że jest perłą poezji
średniowiecznej, jest także pewnym toposem muzycznym i w ogóle kulturowym, do czasów reformy liturgicznej – doskonale rozpoznawalnym przez wszystkich, mających choćby mizerną orientację
muzyczną. Ilu przeciętnie wykształconych katolików umiałoby
teraz rozpoznać chorałową melodię tej sekwencji? Czy przypadkiem nagle bywalcy sal koncertowych, którzy usłyszą liczne przecież utwory muzyki tzw. klasycznej, cytujące melodię Dies irae, bez
pomocy przewodników koncertowych, nie będą umieli już tego
muzycznego cytatu rozpoznać, a więc będą de facto głusi na to, co
kompozytor przecież nie bez powodu zawarł w tej muzyce4? Czy
nie jesteśmy zatem świadkami kolejnego momentu świadczącego
o zerwaniu międzypokoleniowego związku kulturowego, o tym, że
ta kultura staje się nieczytelna, przestaje ona już rozumieć samą
siebie?

David Zanim apokaliptyka poważy
Dark się na słowo nadziei, musi się
w niej dokonać wyolbrzymienie
ludzkiego cierpienia i szaleństwa.
Nadzieja może się pojawić
tylko w dolinie śmierci
Wypaczyliśmy sens słowa „apokalipsa”. W swoim podstawowym znaczeniu
nie dotyczy ono destrukcji ani przepowiadania przyszłości, lecz ujawniania.
Tego, co James Joyce nazywał epifanią – momentem, w którym zdajesz
sobie sprawę, że cała twoja tak zwana
miłość do młodej damy, wszystkie wyznania, sny i wysiłki, by zostać przez
nią zauważonym, były przejawami złej,
obsesyjnej próżności. W ogóle nie chodziło o nią. Chodziło o ciebie. Prawdziwy świat, w którym żyłeś, poruszałeś
się i byłeś, odsłonił się. Zaczyna to do
ciebie docierać. Nie jesteś tym, za kogo
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i inne apokalipsy

się uważałeś. Apokalipsa właśnie się wydarzyła lub, jeśli wolisz,
ujawnienie.
Apokaliptyka zmienia wszystko. Jej intensywna uwaga żywiona względem tego, co pojedyncze, tego, co nieustannie przepływa nam przed oczami, musi zawstydzać, jeśli pomyślimy o naszym
zamknięciu na to, co bezpośrednie. Wytwarza w umysłach niepokój, który może zostać przezwyciężony tylko poprzez przemianę naszych wyobrażeń, przez poddanie się jego estetycznemu autorytetowi, przyzwolenie na to, by pokrzepił nasze leniwe sumienie.
To, co apokaliptyczne, pokazuje nam to, czego nie widzimy. Nie
może zostać skomponowane czy wypowiedziane przez siły, które
trwają jako podtrzymujące rzeczy takimi, jakimi są, których działanie jest usprawiedliwiane przez koronowanie ich jako sposobu,
w jaki sprawy mieć się powinny, i których największą zaletą jest
realizm. Początkiem apokaliptyki jest wzięcie na warsztat tego, co
mamy na myśli, mówiąc „realistyczny”. Jeśli te siły to but, który, by
użyć wyrażenia Orwella, wiecznie depcze twarz człowieka, apokaliptyka jest głosem tej twarzy. To, co apokaliptyczne, wbrew wszelkim pozorom, neguje „wieczność” tego deptania.
Apokaliptyka zna sposoby leczenia głuchoty i wychowania umysłu odpowiednie zarówno dla bardzo ludzkiego dyspozytora buta,
jak i bardzo ludzkiej twarzy pod nim. W naszym oszołomieniu jesteśmy przyzwyczajeni do nadawania miana dobrych wieści oraz
pozytywnych wiadomości najbardziej wysysającej ducha, ckliwej
strawie, jaką można sobie wyobrazić. Jakakolwiek piosenka lub

Początkiem
apokaliptyki jest
wzięcie na warsztat
tego, co mamy
na myśli, mówiąc
„realistyczny”
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Takie zniekształcenie rodzi napięcie w wyobraźni widowni i o ile
zbywanie go w sytuacji, gdy jest widoczne jak na dłoni, nie przyniesie nikomu ulgi, o tyle poddanie się mu – może. Przypomnijmy sobie
cierpliwie stopniowaną apokalipsę, którą prorok Natan zgotował
królowi Dawidowi za pomocą opowieści pomyślanej tak, by sabotować jego moralną nieświadomość. Aranżując śmierć Uriasza Hetyty
w celu dostosowania sytuacji i lepszego ukrycia swojej seksualnej
relacji z jego żoną, Batszebą, Dawid próbował kontynuować życie
i karierę, zasłaniając się brakiem świadomości głębokiej rozwiązłości swego zachowania. Natan wkracza z niechcianym, oświecającym
słowem, które okazuje się, mimo wszystko, decydujące dla zdrowia
tak króla, jak i jego królestwa. Opowieść Natana o bezlitosnym bogaczu i jego niepotrzebnej kradzieży baranka należącego do biedaka
wywołuje gniew Dawida, nim zdaje sobie on sprawę, że prorok pokazuje mu lustrzane odbicie tego, jak sam potraktował Uriasza. To,
co apokaliptyczne, nie będzie nikomu schlebiać, uprzywilejowywać
potężnych albo winszować nam szczerych intencji, lecz oświetli to,
co ciemne. Będzie namiętnie odsłaniać. Sprawi, że przejrzymy.
Nagle świat i rola, jaką w nim pełniliśmy, stają się zupełnie inne.
To, że zaczynamy zdawać sobie sprawę, co się dzieje, spada na nas
z taką siłą, że wszystko ulega odnowie. W taki właśnie sposób tego
typu opowieści (a przede wszystkim przypowieści Jezusa) działały
według N.T. Wrighta od zawsze: Zapraszają słuchaczy do nowego
świata, i onieśmielają ich, by uczynili go swoim własnym, by spojrzeli na swój codzienny świat przez jego pryzmat, z wewnątrz tego
układu punktów odniesienia. Walka o zrozumienie przypowieści to
walka o narodziny nowego świata (...).
W tym momencie to, według jakich preferencji zgromadziłem
omawiane przykłady pod parasolem apokaliptyki, powinno być
oczywiste. Wedle mojej wiedzy pozostałem wierny uczonemu
konsensusowi dotyczącemu definicji apokaliptyki jako gatunku
literackiego. Rozszerzę jej zasięg, wskazując obecność charakterystycznego, apokaliptycznego impulsu w określonych przykładach z literatury i, z braku lepszego terminu, kultury popularnej.
W ostatnim rozdziale tej książki rozepnę parasol jeszcze szerzej,
opisując apokaliptykę jako szczególny rodzaj spojrzenia na świat
i życia w nim (...).
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To, co apokaliptyczne,
nie będzie nikomu
schlebiać

historia, która przedstawia konflikt w ramach naciąganej, eufemistycznej interpretacji, kliszy lub triumfalnego, cukierkowatego
zakończenia, z łatwością dopada nas w ramach rodzinnej rozrywki.
I jest dokładnym przeciwieństwem tego, co apokaliptyczne. Apokaliptyka maksymalizuje rzeczywistość ludzkiego cierpienia i szaleństwa, nim poważy się na słowo nadziei (by zbyt lekkie zwycięstwo
nie uczyniło nagrody zbyt lekką). Nadzieja nie może się pojawić
nigdzie indziej niż w cienistej dolinie śmierci. Czy jest coś zaskakującego w tym, że często widząc to, nie chcemy tego przyjąć do
wiadomości (...)?
Biorąc pod uwagę naszą tendencję do widzenia i słyszenia tego,
co chcemy zobaczyć i usłyszeć, przy jednoczesnym ignorowaniu
reszty, potrzebujemy wszystkiego, co tylko możemy napotkać na
drodze do przebudzenia. Obrazy, dźwięki i opowieści o apokaliptycznej ekspresji są celowo paradoksalne w taki sposób, że wytrącają umysł z równowagi, niezależnie od tego, jakimi starymi,
samouzasadniającymi formami wcześniej się zadowalał. Właśnie to
Flannery O’Connor określa jako „zniekształcenie”. Interesuje mnie
tworzenie odpowiedniego przykładu zniekształcenia, gdyż zaczynam wierzyć, że jest to jedyny sposób na to, by ludzie przejrzeli
na oczy.

Wedle mojej
wiedzy pozostałem
wierny uczonemu
konsensusowi
dotyczącemu definicji
apokaliptyki jako
gatunku literackiego
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śledcza proza Rudy’ego Wiebe’a w The Temptations of Big Bear
zdaje się odtwarzać rozdział z historii rdzennych Amerykanów
poprzez pryzmat słów Baranek zabity jest godzien (Ap 5,12 – przyp.
tłum.).
Podczas gdy dyspozycyjny pop i ballady w stylu „jak trudno być
mną” dominują na falach radiowych, demaskowanie starego i inicjowanie nowego wydaje się główną wizją twórców takich jak Fela
Kuti, Bob Marley i Bruce Cockburn. Hip-hop, który często traktuje
kobiety pogardliwie, uromantycznia przemoc i celebruje materialny dostatek jako szczyt sukcesu, w dużej mierze odstąpił od swojego apokaliptycznego pierworództwa, ale Blackalicious, Jurassic 5,
Lauryn Hill i Beastie Boys są inspirującymi wyjątkami. Na ten moment tak zwany przemysł country jest zjawiskiem zbyt smutnym,
by bardziej się w nie zagłębiać, ale pozostają zawsze Johnny Cash,
Nick Cave, Bruce Springsteen, Victoria Williams, Tom Waits i, na
swój przekraczający granice gatunków, autor piosenek z prawdopodobnie najbardziej bezbłędnym rozeznaniem moralnym na ekranie
swojego radaru, Elvis Costello. Nie mówiąc o pochwałach dla Boba
Dylana.

fronda LUX 73 / Dziady 2014

152
David Dark / Flannery O’Connor…

Hip-hop, który często
traktuje kobiety
pogardliwie (...)
odstąpił od swojego
apokaliptycznego
pierworództwa

Niniejsza praca jest skoncentrowana na wszelkiego rodzaju
przekazach, które uwydatniają, ujawniają moralne bankructwo
naszych wyobrażeń lub są pamfletem na nie, drażniąc nas w taki
sposób, byśmy uzyskali lepszy sposób patrzenia na życie w świecie.
W swoim pełnym determinacji gniewie wobec czułostkowości i jej
zagrożeń Flannery O’Connor jest najprawdopodobniej najlepszym
przykładem tego, jak Tak i Nie (tzn. afirmacja stworzenia i sprzeciw wobec kształtu otaczającego nas świata – przyp. tłum.) mogą
się zbiegać. Jako samoświadomi praktycy tego, co apokaliptyczne,
miejmy w pamięci jej przykład, rozpatrując apokaliptyczne cechy
społecznej satyry w Simpsonach, jak również humor i liryczny protest obecne w muzyce Radiohead czy Becka. Rozrywka i poważny
kulturowy komentarz, jak zobaczymy, nie wykluczają się wzajemnie, a spojrzenie na Truman Show, Matrix czy filmy braci Coen
przez okulary Flannery O’Connor mogą nam pomóc zacząć dostrzegać apokaliptyczny wysiłek w pozornie zaskakujących rejonach.
Bez pomocy O’Connor jesteśmy skłonni do odrzucania, jako
niepotrzebnie wypośrodkowanego, ambiwalentnego tonu niektórych spośród najbardziej wartościowych artystycznych ekspresji.
Można nawet stwierdzić, że bez pewnej dozy ambiwalencji nie ma
apokaliptyki.
Mając w głowie to kryterium, możemy bardziej docenić poezję
i prozę Czesława Miłosza, który potrafi jednym tchem sławić Amerykę jako dom odważnych, nieugiętych obrońców ludzkiej godności
i od niechcenia czynić aluzje, że jest Bestią opisaną w Apokalipsie.
W jego i naszym kontekście historycznym pisarstwo Fredericka
Douglassa uderza nas swoją apokaliptyczną siłą. Rozbiera założenia
właściwe swoim czasom za pomocą narzędzi, które w jego czasach
zdawały się nie mieć racji bytu poza jego czaszką, podobnie jak
przyszłość w wypadku orwellowskiego Winstona Smitha. Apokaliptyka zajmuje się opowieściami wykluczonych oraz zawstydzającymi faktami z historii. Odrzuca to, że niewiedza jest błogosławieństwem, podkreśla, że prawda wyjdzie na jaw. Apokaliptyczna moc
słów prawdy jest siłą napędową Informatora Michaela Manna oraz
Quiz Show Roberta Redforda. Odsłonięcie świata podziemia (pozostającego poza zasięgiem wzroku strażników) jest głównym zadaniem Niewidzialnego człowieka Ralpha Ellisona, podczas gdy

Nie chciałbym
jednak pominąć
apokaliptycznej
mocy performance’u,
której pionierem był
Charlie Chaplin

Tekst jest fragmentem rozdziału książki Everyday Apocalypse: The Sacred
Revealed in Radiohead, The Simpsons, and Other Pop Culture Icons, skróty
i tytuł pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawnictwa Brazos Press/
Baker Publishing Group z dnia 29 października 2014 roku oraz autora. Wszystkie
prawa wydawcy zastrzeżone. Tłum. L. Zaborowski.
David Dark – amerykański pisarz, ostatnio wydał The Sacredness of Questioning
Everything. Wykładowca na Uniwersytecie w Belmont oraz w więzieniu dla kobiet
stanu Tennessee. Mieszka w Nashville.
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z przykładów, które rozpatruję w niniejszej książce. Dla myślących w sposób apokaliptyczny podobne transformacje są zawsze
w toku, bez względu na to, czy zadają sobie w danym momencie
trud skupienia uwagi, czy nie. Nasza gorączkowa aktywność gromadzenia i błędnych pomiarów, za pomocą której porządkujemy
naszą egzystencję i którą nierozumnie nazywamy interesownością,
zostaje ukazana jako głupia i krótkowzroczna w świetle apokaliptycznej sztuki, która odsłania sedno sprawy: królestwo tego świata
staje się Królestwem Bożym i nie zależy to od naszego uznania lub
wierności mu w naszej przeładowanej teraźniejszości. Tak czy owak
nadchodzi. Jest, nadeszło i ma nadejść. Mamy przywilej patrzenia,
modlenia się i dostrzegania w chwalebnym międzyczasie, w szczególności w najmniej spodziewanych zakątkach. Wyobrazić sobie na
nowo teraz jest naszym zadaniem i rozkoszą. Przyjrzyjcie się uważniej. To jest na wyciągnięcie ręki. Ω
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Gdy tracimy z oczu
tę nieprzejrzystość,
przestajemy
dobrze widzieć

Jest to tylko miniaturowy szkic, w żadnym wypadku niewyczerpujący, nie chciałbym jednak pominąć apokaliptycznej mocy
performance’u, której pionierem był Charlie Chaplin, a przedstawicielami tacy artyści jak Andy Kaufman i Laurie Anderson, których
medytacje wzywają nas do głębszego zrozumienia naszych słów
i czynów, ich konsekwencji i naszej transcendentnej śmieszności.
Epifanie te są nadal obecne w pracy Iry Glassa i jego kohort w This
American Life, emitowanego w National Public Radio, którego
cierpliwie tworzone historie pozwalają nam wyobrazić sobie życie, począwszy od telemarketerów, przez porywaczy, po ewangelistów, w duchu odroczonego sądu. Myślę również o pracy Michaela
Moore’a i ministerstwie kulturalnej rewolucji, jakim jest magazyn
Adbusters. Wszystko to, a nawet więcej, występuje też ewidentnie
w niemal wszystkim, co otrzymujemy od R.E.M. i U2.
W naszych czasach większość tego, co uchodzi za rozrywkę,
służy koniec końców temu, co rosyjski reżyser Andriej Tarkowski
określa jako totalną destrukcję w ludzkiej świadomości wszystkiego, co ma coś wspólnego z poczuciem piękna. Jako że nie aspiruje
do powołania innego niż czarowanie widza wystarczająco długo, by
coś mu sprzedać, kultura medialna okalecza ludzkie dusze, tworząc
bariery między człowiekiem a kluczowymi pytaniami dotyczącymi
jego egzystencji, jego samoświadomością jako bytu duchowego.
Doświadczenie filmu Tarkowskiego jest trudne do opisania, lecz,
tak jak dzieła Wima Wendersa czy Mike’a Leigh, w jakiś sposób
przywraca zakłopotanie, które narasta, gdy zostajemy skłonieni
do głębszego (po spojrzeniu na nowo) patrzenia na świat. Apokaliptyka specjalizuje się w przywracaniu nam wizji świata i żyjących
w nim ludzi jako w cudowny sposób nieprzejrzystych. Gdy tracimy z oczu tę nieprzejrzystość, przestajemy dobrze widzieć. Jak zauważył C.S. Lewis, gdybyśmy byli w stanie zobaczyć istotę ludzką,
jakąkolwiek istotę ludzką we właściwej jej transcendentnej chwale
i nieskończonej wartości, bylibyśmy kuszeni, by paść z uwielbieniem na kolana (...).
James Joyce ukazywał rolę artysty jako swego rodzaju kapłana,
który potrafi przemienić pozornie przyziemny codzienny chleb pospolitego doświadczenia w promieniujące ciało nieprzemijającego,
nieskończonego życia. Coś z tej przemiany jest obecne w każdym

Królestwo tego
świata staje się
Królestwem Bożym

Fantastyka
alternatywna
i jej wrogowie
Maciej Fantastyka alternatywna to jedna z polskich
Parowski specjalności. Po 1989 roku poczynają się ukazywać
teksty, w których przekleństwa polskiej historii
(rozbiory, przegrane wojny, złe sojusze, fatalne
decyzje kadrowe) zostają zawieszone lub odwrócone.
W Chinach fantastyka alternatywna jest zakazana
Konwencje fantastyki mierzącej się z polskim losem ewoluowały
zależnie od ograniczeń. Na przełomie lat 70./80. wybucha fantastyka socjologiczna, antytotalitarna, używająca kosmicznego
kostiumu (mistrzem był w tym Janusz A. Zajdel, bardzo dobrzy –
Marek Oramus, Edmund Wnuk Lipiński, Wiktor Żwikiewicz).
Dziesięć lat później kwitła znacząca odmiana fantastyki religijnej
(Marek S. Huberath, Jacek Dukaj, Janusz Cyran, Rafał A. Ziemkiewicz, Marcin Wolski, Jacek Sobota, Wojciech Szyda). Potem
zjawiła się fantastyka tzw. bliskiego zasięgu krytykująca wprost
rzeczywistość po upadku komuny (błyszczeli tu Rafał A. Ziemkiewicz, Andrzej Ziemiański, Konrad T. Lewandowski, Jacek Inglot,
znowu Oramus i Wolski),

Fala fantastyki alternatywnej nawiązuje do poprzedników i jest
częścią większego procesu – odzyskiwania cenzurowanej i zakłamywanej przeszłości. Ukazują się wreszcie książki i studia, o których
poprzednie pokolenia autorów nie mogły nawet śnić. A że mniej
fantastykę ograniczają naukowe rygory, to pozwala ona marzyć,
krzepić, przestrzegać, straszyć i – oczywiście – drwić. Czasem spadają na nas w tej prozie plagi gorsze niż w rzeczywistości; ale już
żadna instancja nie broni nazywać ich nieszczęściami. Przykładowo
u Jacka Dukaja (Xawras Wyżryn) i Marcina Wolskiego (Jedna prze-

Pytania, marzenia, hipotezy – gra z fatum
Powstał rodzaj literackiego nurtu, w Narodowym Centrum Kultury ukazało się kilkanaście książek w serii Zwrotnice Czasu.
Sprzyjają tej prozie Wydawnictwo Literackie, SuperNowa, Znak,
Fabryka Słów, Zysk i S-ka.
Autorzy: Jacek Dukaj, Marcin Wolski, Szczepan Twardoch,
Jacek Inglot, Adam Przechrzta, Andrzej Ziemiański, Zbigniew
Wojnarowski, Łukasz Orbitowski, Konrad T. Lewandowski, Adam
Pietrasiewicz i Wojciech Bogaczyk, Wojciech Szyda, Maciej Parowski, Wit Szostak, opowiadają o Polsce i świecie, jakich nie było, ale
mogłyby być albo przynajmniej się przyśnić.
U Łukasza Orbitowskiego w powieści Widma nie wybucha Powstanie Warszawskie, ale ocalałe miasto też, jak w realu, wpada
w ręce Sowietów. Warszawa wprost dławi się od broni, która nie
wypala, i losów, które się nie dopełniły w męczeństwie i wielkości.
Mamy tu dyskusję z polskim fatalizmem, ale też szukanie metafizycznego sensu w ofierze, porażce. Dziwną klęskę przynosi wielowątkowa rzeczywistość Lodu Jacka Dukaja. Erudycyjna powieść
nagradzana przez zagraniczne i krajowe kapituły opowiada o świecie, w którym nie wybucha I wojna światowa, Polska nie odzyskuje
niepodległości, ale nasi ziomkowie dobrze sobie radzą na rubieżach cesarstwa, zwłaszcza że z Syberii wylewa się na świat magiczna zmarzlina, wywracająca dotychczasową fizykę.
Podobnie u Adama Przechrzty w powieści Gambit Wielopolskiego – Polak z połowy XIX wieku wejrzy w przyszłość i wzorem
margrabiego spróbuje zapobiec Powstaniu Styczniowemu. Jest to
decyzja uczciwa, okazuje się oto, że wszystkie wersje przyszłości,
w których Romanowowie tracą władzę, byłyby i dla ludności imperium, i dla Polaków dużo gorsze. Toteż carat przetrwa, Lenin i Stalin nie zaistnieją w historii, do hekatomby wojen światowych nie
dojdzie, ojczyzny mieć nie będziemy, ale Polacy mocno rozszerzą
wpływy w imperium.
Przechrzta przegrywa Powstanie Styczniowe, Konrad T. Lewandowski w powieści Orzeł bielszy niż gołębica długo pozwala je
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Polakom wygrywać, za sprawą tzw. twardochodu (protoczołgu
na parę i ropę). Później komplikuje sprawę, toteż w jego powieści
nawet metafizyczny wynalazek Tesli pracującego dla naszych nie
zdoła zapobiec temu, co nieuchronne.
Fatalność można odwrócić, przerzucając w zły czas nowoczesne
formacje i bronie. Tak jak w Asymetrii. Rosyjskiej ruletce Piotra Gibowskiego, w Raquarok 1940 Mariusza Mortki czy w www1939com.
pl Marcina Ciszewskiego, który komandosów z Afganistanu wysyła w sukurs żołnierzom Września i tak dość skutecznie walczącym
pod Mokrą.
Większość książek nurtu – historiozoficznych i batalistycznych – nie mogłaby się oficjalnie ukazać przed 1989 rokiem. Kontestują aksjomat PRL-u, że punktem Omega naszej historii jest
przyjęcie ustroju z rąk Sowietów. System sowiecki też zresztą zostaje z historii cudownie anihilowany.
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Mamy tu dyskusję
z polskim fatalizmem

grana bitwa) wojna 1920 roku kończy się porażką, a Polska ląduje
w sowieckiej zonie. Ale także w tej opresji spróbuje sobie poradzić.

Ku pokrzepieniu serc – gra z historią
Już wiosną 1991 roku Jacek Pietrucha w opowiadaniu Lepsza przeszłość pisał o sowieckich temporalnych agentach cofających się do
1905 roku, by zabić Piłsudskiego, ale przeszkodzą im też podróżujące w czasie polskie służby. Marcin Wolski w Alterlandzie szkicował losy Warszawy, zniszczonej i kwitnącej, w której na przemian
panują nazizm, komuna, ale też wolność. Podobnie u Bogaczyka
i Pietrasiewicza w Powrotach, gdzie odmiany sojuszy dokonywane
przy końcu sierpnia 1939 roku sprowadzają na Polskę głównie nieszczęścia, bo nie ma już dobrych wyjść.
Na pewno nie ma? W powieści Wallenrod każe Wolski Polakom
iść z Hitlerem na Sowiety, byle tylko uniknąć konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow. W powieści Macieja Parowskiego Burza.
Ucieczka z Warszawy ’40 niemiecko-sowiecki pakt nie wypala, bo
we wrześniu 1939 roku spada wielki deszcz, niemieckie czołgi grzęzną w błocie, Francja i Anglia ruszają, a Stalin zastyga w blokach
startowych. Dlatego Hitler już wiosną 1940 roku może być osądzony i zesłany na Wyspę Świętej Heleny, a do ocalałej Warszawy zjeżdża światowa intelektualna elita.
Nie zawsze chodzi o Polskę, ale często napotykamy naszych
w tych fantastycznych grach z historią. W Quietusie Jacka Inglota

Hitler już wiosną
1940 roku może być
osądzony i zesłany na
Wyspę Świętej Heleny

Jednostka pod presją
Historia alternatywna to losy jednostek, które gnąc się bądź stawiając opór okolicznościom, zyskują moc uruchamiania dziejowych lawin i kierowania ich biegiem. Toteż przypomina często
postaci szkalowane, przemilczane, niedocenione.
Często powraca w niej Piłsudski, na którego próbują dokonać
zamachu, Piłsudski przywoływany podczas seansu spirytystycznego czy reanimowany przez lekarzy magików, by stawiać czoła
zagrożeniom, którym sami pułkownicy nie sprostają. To ostatnie
w powieści Wilczy legion Adama Przechrzty. U Andrzeja Ziemiańskiego w Bombie Heisenberga oddziałuje na dzieje Piłsudski wirtualny. Dostają w tej prozie mocne karty wyraziści osobnicy, jak
ksiądz Popiełuszko czy młody poeta Wojtyła, człowiek nie tylko
religijnego charyzmatu.
Odwrotnie u Wita Szostaka, który w Dumanowskim, alternatywnej wizji Krakowa, wywodzi zabawnie, że nie rozkwitłaby tu
twórczość trzech wieszczów, bo lunatyczny, „gród Kraka” zmieniłoby ich w pieczeniarzy, naukowców bądź biznesmenów.
Wracają pytania o męczeństwo Traugutta, zdradę Igo Syma,
Janka Krasickiego i Marcelego Nowotki, o gest Becka, trafność
przepowiedni Studnickiego i wizji Ossowieckiego. Oglądamy tu
wcześniejszą o dwie dekady rozróbę wznieconą przez inkarnacje
naszych marcowych Chamów i Żydów na sowieckim UW. Na froncie wschodnim Trzebiński spotyka się z Jüngerem, Willy Brandt
debatuje w Warszawie z Melchiorem Wańkowiczem o przebiegu
przegranej przez Hitlera polskiej kampanii. Znajdziemy tu i innych, takich jak Ciano, Orwell, Koestler, Camus, Oppenheimer,
Einstein, gubernator Franck, Beria, Goebbels, marszałek Montgomery (któremu uciera nosa generał Sosabowski), ale więcej
jest swojaków. Spierają się więc Boy-Żeleński i Irzykowski, Bruno
Schulz i Nałkowska, Witkacy i Gombrowicz...
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jących mu interweniować w przebieg II wojny światowej. Oni też
marzą, redefiniują swój los, szukają przyczyn, wypatrują cudownych dźwigni, których poruszenie mogłoby odwrócić fatum. Dla
pocieszenia, ale też nauki, żeby w przyszłości nie dać się ogrywać
losowi.
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Julian Apostata wygrywa, chrześcijaństwo przetrwa jako chora religia przemocy i miecza w Japonii, ale może odrodzi się na
peryferiach cesarstwa wśród arystokratów dzielnej Wenedii (!).
U Szczepana Twardocha w powieści Sternberg nie wybucha rewolucja francuska, to znaczy dochodzi do niej w Wiedniu. U tegoż
Twardocha w powieści Wieczny Grunwald zamiast odwróconej
historii wojen z Krzyżakami mamy pozaczasowy wir, w którym
zmagają się żywioły niemiecki, polski, czeski, ruski – reprezentowane przez pachołków i rycerzy, a potem przez bioroboty zrodzone w metalowych łonach.
Dziwny, chłodny świat schyłkowego Rzymu bez Chrystusa,
w którym wcielenie i zabawienie się nie dokonały, a słowo apostołów nie odmienia oblicza ziemi, wykreował Marek S. Huberath w powieści Druga podobizna w alabastrze. W powieści Quo
vadis. Trzecie tysiąclecie Martina Abrama mamy replikę Sienkiewicza. W 2112 roku globalna korporacyjna władza zamiast chleba
i igrzysk znów rzuca chrześcijan na pożarcie otumanionej tłuszczy.
Nawiasem mówiąc, uprawiają ten typ fantastyki także narody,
które historii nie potrzebują poprawiać, bo grała po ich stronie.
Amerykanin Philip K. Dick w głośnej powieści Człowiek z Wysokiego Zamku pozwolił państwom Osi wygrać wojnę, Hitlerowi
panować w Europie i kosmosie, a Stanom popaść pod japońską
okupację.
Sięgają po takie odmienione historie nacje gorzej doświadczone niż my – w rosyjskiej fantastyce wraca figura „popadańca”,
współczesnego człowieka o cudownych możliwościach, pozwala-

Żeby w przyszłości nie
dać się ogrywać losowi

Na antypodach – katastrofizm i czarnowidztwo!

Jedna Faustyna
wybiera świętość,
druga – obrazoburczą
sztukę

Snucie alternatyw jest przejawem wolności, ale nie jedynym. Istnieje też w dzisiejszej fantastyce polskiej nurt mroczny, zajęty
przyszłością mniej określoną, dokonującą się w całkowicie wymyślonych światach, pełniących funkcję metafory czy znaku. Widać w tej prozie eskalację przemocy i brutalnością wziętą, trudno
określić, ze współczesnych makabrycznych horrorów, z komputerowych strzelanek, z lewackich ideologii. Może z przeczuć rojących
się w młodych głowach pod wpływem wydarzeń na Bałkanach,
w Afganistanie, na Ukrainie. Z sytuacji globalnej i z przebiegu publicznych potyczek pełnych brutalności i nienawiści.
Lecha Jęczmyka, promotora fantastyki od lat 60., będącego do
dziś dla pisarzy i fanów autorytetem, niepokoi ta odmiana, bo dostrzega w niej groźną manierę. W niepublikowanym szkicu Pokój
z widokiem na wojnę, czyli Kanarki w burdelu zestawił identycznie
brzmiące sceny bestialstwa z kilku książek 1, po czym odczytał
1

Chodzi o powieści: Dziki mesjasz Rafała W. Orkana, Opowieści z meekhańskiego
pogranicza. Roberta M. Wagnera, Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi
Tokarczuk, Trzeci świat Macieja Guzka oraz zbiory opowiadań – Zaksięgowani Jakuba Małeckiego i Pory mroku Pawła Palińskiego.
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rzecz na jednym z konwentów, także autorów wprawiając w konsternację. Nie przypuszczali, że pisząc niczym w stadzie, wyprodukowali tyle okropności. Pytania Jęczmyka – o odpowiedzialność za
produkty wyobraźni, o ich moc sprawczą, o możliwą demoralizację czytelników – zabrzmiały bardzo boleśnie. Wobec podobnych
wyzwań stawiało nas kiedyś malarstwo Zdzisława Beksińskiego,
bardzo skądinąd przez fantastów cenionego.
Rzecz nie dotyczy fantastyki alternatywnej, o niej Jęczmyk wyraża się z uznaniem. Sięgając po losy i nazwiska konkretnych osób,
wyrzekają się autorzy nurtu makabry, zresztą nie jest im ona do
wywarcia wrażenia potrzebna. Za suspensem stoi tu nie zasada
szoku, lecz odwracanie wyroków historii, przywracanie dobrego
imienia, ocalanie pokrzywdzonych, budzenie nieprzytomnych. Fantastyka alternatywna apeluje do intelektu, wymaga wiedzy o procesach, które odwraca i dekonstruuje, a także o mechanizmach
propagandy spod różnych znaków, bo i z nią wchodzi w spór. Po
równi dywizjom i ideologom, zdrajcom i kłamcom gra na nosie.
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Nawet jeśli traktować rzecz jako zabawę i kompensację, to
przecież nie sposób uprawiać tej gry bez filozoficznej refleksji nad
rolą i możliwościami jednostki. Każdej jednostki. Jeśli nie chodzi
o prawdopodobną grę faktami, to o emocjonalnie uzasadnioną kreację alegorii i nowych mitów. Oto Wojtek Szyda w powieści Fausteria
obdarza bohaterkę siostrą bliźniaczką. Przed nami dwa wcielenia
jednego losu – kuszone są obie, jedna Faustyna wybiera świętość,
druga – obrazoburczą sztukę. Janusz Cyran w opowiadaniu Jeruzalem, wprawiającym w drżenie religijnych ortodoksów, pokazuje
alternatywnego Chrystusa, który nie wytrzymuje męki i upokorzony mści się na ludziach okrutnie. Racja Krzyża, który był głupstwem
dla Greków i zgorszeniem dla Żydów, ciekawie się broni w tym krótkim, niby retorycznym tekście nasyconym wielkimi emocjami.
Tak się bawią umysły odważne, wolne, długo krępowane setkami zakazów i tabu.

Żadnych marzeń?
Tak rozumiana fantastyka alternatywna też budzi oczywiście niepokój. Stawiają ją pod ścianą Adam Krzemiński z „Polityki” i poeta
Leszek Szaruga, redaktor „Nowej Polszy” oraz „Przeglądu Politycznego”. Ciekawe, że tępią próby wybicia się polskiej wyobraźni na
niepodległość w pismach niemiecko- i rosyjskojęzycznych .
Osobny jest przypadek literata i publicysty (m.in. „Polityki”)
Ziemowita Szczerka. W pracy Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski kwestionuje on en bloc pozytywne wizje (marzenia) fantastów alternatywnych. Pokazuje II Rzeczpospolitą
jako – nawet w razie cudownego zwycięstwa z Hitlerem – skazaną
na gospodarcze i socjalne gnicie, kraj bez pomysłu na siebie, rozsadzany przez antysemityzm i inne konflikty. Szczerek lekceważy
wzmożenie polskiego ducha w 20-leciu, kiedy Odrodzona budowała Gdynię i COP, wygrywała lotnicze challenge’e, dekodowała Enigmę, buzowała artystycznie i intelektualnie. Przegapia integracyjną
siłę II RP, która odparła inwazję Sowietów, wychowała patriotyczną młodzież, stworzyła państw podziemne, a nie wykreowała polskich Quislingów.

Fantastyka
alternatywna
apeluje do intelektu

Kto tu jest zakompleksiony?
Szaruga z Krzemińskim jeszcze gorzej kryją emocje, bo zamiast
jak Szczerek argumentować, po prostu histerycznie ostrzegają
Niemców i Rosjan, że niepokój panuje w Warszawie.
Gdyby Hitler nie miał wąsów, szkic Krzemińskiego w „Süddeutsche Zeitung”, przedrukowany w „Forum”, był jeszcze parokrotnie
klonowany w „Polityce”. Zarzuty: polska fantastyka alternatywna
jest trywialna, to literatura obsługująca traumy i lęki ludzi z kompleksami, niegotowych stawić czoło przyszłości. Na prawicy rośnie
fronda narodowo konserwatywnych fanatyków, alarmuje Krzemiński, na Zachodzie fantastyka alternatywna służy intelektualnej zabawie, w Polsce zaspokajają te bajki żądzę odwetu. I udaje,
że przed 1989 rokiem, za Lema, wyglądała ta odmiana fantastyki
lepiej, bardziej odpowiedzialnie. Nieprawda – przed 1989 rokiem
wybierano nam przyszłość, historia XX wieku była nietykalna. Za
snucie współczesnych alternatyw autorzy mogliby trafić do kicia,
trzeba idioty albo Niemca, żeby tego nie pamiętać.
Kuriozalny jest ten niemiecki głos w polskim domu, broniący
Hitlera przed naszym fanatyzmem. Krzemiński nie pisnął przeciw
wrednej bajce Naszych matek, naszych ojców, nie drwił, kiedy „zakompleksione” komando z Bękartów wojny robiło porządki w okupacyjnym Paryżu. Ba, zaakceptował AmbaSSadę Machulskiego. Za
humor. Bo na serio to by były przecież prawicowe miazmaty!
Polski głos Szarugi w rosyjskim domu też brzmi groteskowo.
Przywołując szkic Mariusza Grabowskiego Historia, czyli lek na
poprawę polskiego samopoczucia, pomstuje Szaruga na pomiesza-
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nie kultury z polityką, jakby nie znał pojęcia literatury politycznej (historycznej, wojennej, marynistycznej…). Nominuje swoich
idoli odmiany (Paranicki, Chwin/Lars), niesłusznie wywodzi
nurt od znaczącego (nie dla niego) historyka Pawła Wieczorkiewicza, streszcza rzecz źle, nazywa lekceważąco „majstrowaniem
w wyobraźni”. Wreszcie bezczelnie wmawia autorom marksizmleninizm, co jest szczytem idiotyzmu, bo akurat próba rozbicia
łańcucha heglowskich konieczności jest sednem odmiany. Szaruga zapędza się, nie zauważając, że wyłamał się nawet z lewego
frontu, bo akurat w Wiecznym Grunwaldzie Krzemiński dostrzegł
literackie wartości, w czym nieoczekiwanie okazał się zgodny z Kapitułą Nagrody im. Józefa Mackiewicza, która wyróżniła książkę
Twardocha.
Wszystko razem wygląda przerażająco. Mamy w fantastyce
polskiej gorzką wiedzę narodu miażdżonego przez historię i odpowiadający jej wymiar refleksji i marzenia. Zamiast wyjaśnić –
Niemcom, Rosjanom, światu – skąd to się bierze, Krzemiński
z Szarugą piszą donosy. Jakby Hitler (i Stalin) byli dla nich wcieleniem heglowskiej konieczności, niby Napoleon dla Beethovena.
A ruszenie choćby linijki w tej części historii powszechnej, która
dotyczy Polski – zbrodnią przeciw ludzkości.
W powieści Rok 1984 Orwell ostrzegał, że kto weźmie władzę
nad historią, ten będzie rządził teraźniejszością. Pacyfikacja historycznej wyobraźni może być równie groźna. W Chinach, tak
przynajmniej twierdzi Žižek w filmie Perwersyjny przewodnik po
ideologiach, fantastyka alternatywna jest zakazana. Ω
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Grając na zniżkę fantastyki alternatywnej, musi Szczerek szargać opinię II RP jak kiedyś sowieccy politrucy, a dziś szermierze
pedagogiki wstydu. Wizją Polski zapyziałej, która sama z siebie
bez zmiażdżenia przez Hitlera i tresury Sowietów, nie wybrałaby
nowoczesności – wpisał się Szczerek, w żałosny cykl pouczeń, którymi zanudzał nas Gomułka i następcy.
Frazesy o pokracznej, niesprawiedliwej II RP legitymizowały ich
polityczne wybory, których nie chcieli uznać za zdradę. Były też
mandatem do sprawowania władzy z obcego nadania, którego nie
umieli nazwać haniebnym.

Mamy w fantastyce
polskiej gorzką
wiedzę narodu
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Kino Dni Ostatnich
Marcin Herman

W latach świetności kina powstały
najlepsze apokaliptyczne
filmy. Mimo że od tego czasu
minęło wiele lat, to wciąż
się nie zestarzały. Pokazują
też zróżnicowane podejście
do Czasów Ostatecznych
w różnych kulturach i krajach
Temat apokalipsy fascynuje artystów
od dawna i od dawna próbują się
z nim z lepszym lub gorszym skutkiem
mierzyć. Kino to sztuka może nie najważniejsza, ale mająca największą siłę
oddziaływania i oddająca dobrze ducha czasów. Przynajmniej tak było do
niedawna, bo niektórzy mądrzy ludzie
twierdzą, że dziś kino przeżywa poważny kryzys. No, ale to właśnie w latach
świetności kina pojawiły się najciekawsze obrazy apokaliptyczne. Dziś już nieco zapomniane, a szkoda, może warto
do nich powrócić po latach. Wydaje
się, że w czasach, gdy te filmy powstały, wątki apokaliptyczne były odbierane przez widzów głównie jako ciekawy
estetyczny sztafaż, dziś może byłyby
odebrane bardziej dosłownie.

Poniższy krótki wybór takich apokaliptycznych filmów jest wyborem
skrajnie subiektywnym; zdaję sobie
sprawę, że pominąłem sporo dzieł.
Ale te wybrane wydają mi się najwybitniejsze nie tylko same w sobie,
ale też jako wyraz szerszych kulturowych i filozoficznych tendencji. Poza
tym odzwierciedlają podejście do
Czasów Ostatecznych w trzech kulturach: rosyjsko-sowieckiej, polskiej
i amerykańskiej.
„Człowiek radziecki” patrzy
na apokalipsę
Elem Klimow (1933–2003) to reżyser,
który był członkiem sowieckiej nomenklatury filmowej, choć przez długi czas
funkcjonował na jej obrzeżach i nie
było mu łatwo robić filmów. W latach
1985–1990 był jednak przewodniczącym Związku Filmowców ZSRS. Piszę
o tym nie po to, by Klimowa lustrować.
Otóż jest rzeczą niecodzienną, że za
sprawą Klimowa w 1985 roku sowiecki
przemysł filmowy wypuścił film apokaliptyczny. Chodzi o obraz Idź i patrz.
Sam Klimow uznał go za swoje opus

upadkiem, Stalin skutecznie sięgnął
po rosyjski mesjanizm i panslawizm,
by zmobilizować narody ZSRS do boju.
Święta Rosja, Trzeci Rzym, jednocześnie patron Słowian, jako ostatni bastion obrony przed złem jest wątkiem
od dawna i mocno obecnym w tej kulturze, niezależnie od tego, czy jest to
Rosja biała czy sowiecka, czerwona czy
taka jak obecnie.
I na koniec mała ciekawostka – w filmie bohaterowie, głównie białoruscy
chłopi, posługują się językiem białoruskim. Dziś reżim Łukaszenki w formalnie niepodległej Białorusi zabrania
posługiwania się miejscowym językiem
także w kinie. To ciekawy paradoks.
Czasy ostateczne po polsku
Podobnie jak dla Klimowa Idź i patrz
to film osobisty, oparty na jego przeżyciach, tak dla Andrzeja Żuławskiego
osobisty był film Trzecia część nocy
(1971). Młody wówczas twórca również
wplótł do swego dzieła własne wspomnienia z czasów okupacji. I podobnie
jak w przypadku Klimowa, wydarzenia
z II wojny światowej przedstawione
są jako apokaliptyczne. Swoją drogą, tego rodzaju odczytanie tej wojny
narzuca się samo, a nie jest wbrew
pozorom powszechne i częste. Dzisiejsi apokaliptycy często widzą znaki
we współczesności, nie zajmuje w ich
rozważaniach dużo miejsca misterium
zła z okresu II wojny światowej czy szerzej – z XX wieku.

Ale wróćmy do Żuławskiego i jego
debiutanckiego i moim zdaniem jednocześnie najlepszego obrazu (debiutanckiego, jeśli chodzi o filmy kinowe).
Postaci grane przez Małgorzatę
Braunek czytają na początku i na końcu
fragmenty Apokalipsy według św. Jana,
nawiązanie jest więc oczywiste i podsuwane przez twórcę (a w zasadzie
twórców, bo przy filmie współpracował
z Żuławskim Ernest Bryll).
W warstwie wizualnej i formalnej
film to dzieło pełne ekspresji, wybitne,
w przesłaniu można zaś dopatrzyć się
zgodności z chrześcijańską ortodoksją,
gdyż odpowiedzią głównego bohatera
na zło i jego rządy jest ofiara z siebie
samego. Szkoda tylko, że Żuławski, jak
to było już zawsze w jego późniejszych
filmach, poświęcił klarowność przekazu na rzecz ekspresji swojej rozbuchanej wyobraźni.
Równie ciekawa jak sam film była
reakcja nań w Polsce. Zebrał niemal
wyłącznie miażdżące recenzje. Najwyraźniej w PRL, choć był dla artystów
„najweselszym barakiem w obozie”,
takie akurat metafizyczne podejście
do okupacji i wojny (która to wojna
przecież legitymizowała całe ówczesne
władze i elity) to było już za dużo.
Trzecia część nocy jest godna odnotowania także z innego powodu.
Mimo że chrześcijaństwo i Kościół są
od dawna mocno obecne w polskim
społeczeństwie i jego kulturze, kultura
polska przesiąknięta jest też romanty-
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mocy oddziaływania. Aż trudno uwierzyć, że mający już wtedy swoje lata
sowiecki reżyser w upadającym powoli
ZSRS nakręcił tak pełne rozmachu
i nowoczesne dzieło. Dynamiczne, ale
jednocześnie długie ujęcia, nierzadko
kręcone „z ręki” (albo tak wystylizowane), świetna gra aktorska i reżyseria,
niezależnie od tego, czy chodzi o sceny
kameralne, czy zbiorowe. W tym filmie
nawet dźwięk i ledwo dostrzegalne
szczegóły mają ogromne znaczenie i są
wstrząsające.
Wszystko to razem daje apokaliptyczną i uduchowioną wizję świata,
w którym szaleje zło, a nie po prostu
kolejny film wojenny produkcji ZSRS, jakich było mnóstwo. Nie będzie tu stricte chrześcijańskiego wybawienia ani
nawet chrześcijańskiego męczeństwa.
Jedyna siła mogąca przeciwstawić się
złu to sowieccy partyzanci i ich pepesze.
Apokaliptyczna wizja jest więc niepełna i oddana częściowo na służbę
sowieckiej „polityki historycznej”. Ale
też nie mogło być inaczej, wiadomo,
iż w 1985 roku w kinie ZSRS nie było
możliwości ukazania starcia na Białorusi dwóch zbrodniczych, potężnych
i demonicznych sił, czyli machiny imperium sowieckiego i III Rzeszy. To z kolei
sugestywnie opisał Timothy Snyder
w głośnej książce Skrwawione ziemie,
która jest dobrym suplementem filmu
Klimowa.
Inna sprawa, że w czasie II wojny światowej, w obliczu zagrożenia
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magnum i uważał, że powiedział nim
w kinie już wszystko, co chciał.
Tytuł nawiązuje do słów z Apokalipsy św. Jana: ...usłyszałem pierwsze
z czterech Zwierząt mówiące jakby
głosem gromu: „Przyjdź!” i ujrzałem....
Scenariusz napisali wspólnie Klimow
i białoruski pisarz Aleś Adamowicz.
Przy pracy nad scenariuszem i reżyserią filmu Klimow korzystał z własnych
doświadczeń i wspomnień z dzieciństwa, które przypadło na lata II wojny
światowej.
Akcja dzieje się na Białorusi
w 1943 roku. Tam podczas II wojny
światowej działy się rzeczy straszliwe.
Było to bezpośrednie zaplecze zbliżającego się frontu wschodniego, trwały
więc walki partyzantów z Niemcami
i miejscowymi kolaborantami. Najbardziej cierpieli na tym cywile. Do tego
okupacja niemiecka w byłym ZSRS była
z założenia niezwykle brutalna i bezlitosna. Film spięty jest klamrą – na
początku i na końcu mamy znaczący
i poruszający motyw „starego dziecka”.
Główny bohater, kilkunastoletni chłopiec, po tym jak Niemcy wymordowali
całą jego wioskę, przemierza ogarnięty
pożogą, śmiercią i okrucieństwem kraj.
Choć nakręcony niemal 20 lat temu,
Idź i patrz i dziś można nazwać filmem
totalnym. Dosłownie wgniata widza
w fotel i wprawia w ogromny niepokój. Jest niezwykle nowatorski – nawet
dzisiejsze filmy wojenne, naszpikowane efektami specjalnymi, nie mają tej

Pastor rewolwerowiec
rozwala Bestię
To był jeden z ostatnich klasycznych
westernów w historii kina. Chodzi
o Niesamowitego jeźdźca (Pale Rider –
dosłownie: Jeździec na siwym koniu)
w reżyserii Clinta Eastwooda z 1985
roku. Ale z drugiej strony, czy w stu
procentach można nazwać ten film
„klasycznym westernem”? W tej najbardziej widocznej, zewnętrznej warstwie fabuły – tak. Były rewolwerowiec
ratuje mieszkańców miasteczka przed
złymi i chciwymi bandytami.
Ale gdy zajrzeć głębiej, są tam metafizyczne i apokaliptyczne nawiązania.
Sam tytuł nawiązuje do Apokalipsy według św. Jana. Oficjalna notka na temat
filmu z Wikipedii i portali filmowych
wyjaśnia wiele: Jeździec przybywa jako

Zachód, szukając wolności od państwa.
Co więcej, źli szeryfowie działają w porozumieniu z bogatym poszukiwaczem
złota. Widzimy więc patologiczny styk,
jak byśmy to dziś powiedzieli, państwa
i biznesu. To wbrew zasadom wolnego
rynku, a przecież wolny rynek to w kulturze amerykańskiej rodzaj świętości.
Ale dobro i tak zwycięża.
Amerykański pesymizm
apokaliptyczny
Błędem byłoby jednak stwierdzenie,
że optymizm amerykańskiej kultury
jest nieuleczalny i wszechogarniający.
Mamy też drugi, dużo słynniejszy
amerykański film apokaliptyczny.
Chodzi oczywiście o Czas Apokalipsy
Francisa F. Coppoli (1979). O tym arcydziele powiedziano chyba już wszystko albo prawie wszystko, jest to też
do dziś jeden z najczęściej oglądanych
filmów w historii, więc nie ma sensu
tu się mądrzyć. Ale warto tylko zwrócić
uwagę właśnie na to, że reprezentuje inne oblicze amerykańskiej kultury, dużo bardziej pesymistyczne niż to
z Niesamowitego jeźdźca.
Tak samo jak w filmie Eastwooda
jest w Czasie Apokalipsy państwo przesiąknięte złem. I nie zmienia tego fakt,

że samo walczy z innym złem – komunistycznym i z samozwańczym demonicznym wodzem szaleńcem Kurtzem.
W osatniej scenie „dobry” amerykański bohater staje się katem „złego”, po
czym... Po czym mamy różne wersje
zakończenia – zastępuje Kurtza albo
odpływa w siną dal. Ale jedna czy druga wersja dla przesłania filmu niewiele
zmienia. Dalej szaleją zło i zniszczenie.
Jest w tym albo bezpośrednia inspiracja myślą George’a Orwella, albo ta
sama intuicja, co u wybitnego angielskiego wizjonera. Orwell, czego wyrazem jest m.in. Rok 1984, twierdził,
że samo pojawienie się wyzwania ze
strony totalitaryzmów nieodwracalnie
krok po kroku doprowadzi do zniszczenia resztek wolności i wypłukania wartości także z państw „wolnego świata”. Według Orwella, stając do starcia
z wyzwaniem nazistowskim, a potem
komunistycznym Zachód, by zwyciężyć, powoli się do nich upodabnia, bo
sytuacja wojny czy stanu wyjątkowego
premiuje wszelkie patologie i arbitralność władzy. I dlatego prawie nic
w Roku 1984 nie różni Oceanii od Eurazji. Innymi słowy, This Is the End. Ω

Od red.: Przeczytaj na końcu tego numeru tekst
Krzysztofa Kłopotowskiego, a będziesz wiedział
już wszystko. No prawie.
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rezultat modlitwy 15-letniej Megan,
w której cytuje Psalm 23. Główny przeciwnik jeźdźca nazywa się Stockburn,
którego imię nawiązuje do piekła.
Po tym jak pokonał przedstawiciela
złych – olbrzyma Cluba – jednym uderzeniem młota, kaznodzieja wypowiada: well, the Lord does certainly work
in mysterious ways (Bóg działa w tajemniczy sposób). Na pokusę służby
w mieście kaznodzieja odpowiada: Nie
można służyć Bogu i mamonie. Sam
Eastwood przyznał, że film zawiera
wielką liczbę biblijnych paralel. Robert
Jewett uznał, że Pale Rider jest polemiką z Pawłową tezą, iż pomstę należy
zostawić Bogu (Rz 12,19-21). Pale Rider
jest wyrazicielem Bożej pomsty.
Mamy tu więc bardzo amerykańskie
podejście do apokalipsy. Amerykański
kapłan mający oczywiście bezpośrednią więź z Bogiem (jak to amerykańscy
ewangelikalni protestanci) bierze na
Jego polecenie rewolwer, dostaje zgodę i krwawo rozprawia się z wysłannikami piekieł. Innymi słowy, duch amerykańskiego optymizmu i aktywizmu,
który dosięgnął nawet apokalipsę.
Ale ciekawy jest jeszcze jeden wątek
filmu. Źli rewolwerowcy noszą odznaki
szeryfów. Mamy tu więc, również typowe dla pewnych silnych nurtów amerykańskiej kultury i myśli politycznej,
przesłanie, że państwo przesiąknięte
jest złem i nie należy mu ufać. Wszak
amerykańscy pionierzy uciekali z Europy do Ameryki, a potem dalej, na Dziki
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zmem, to współcześnie mało jest apokalipsy w polskim kinie czy literaturze.
Paradoksem jest więc, że jeden z najbardziej sugestywnych w ostatnich latach apokaliptycznych filmów polskich
nakręcił twórca, który jest daleko od
Kościoła. I dopiero film Jana Komasy
Miasto ’44 na nowo otworzył temat
apokaliptyczny w polskim kinie. W odniesieniu znowu do II wojny światowej. I znowu przesłanie jest podobne
jak w pamiętnym filmie Żuławskiego –
najlepszą odpowiedzią na zło w czasach apokalipsy jest miłość. Banalne?
Może, ale przecież tak jest w Nowym
Testamencie.
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Owa powieść jest jednym z pierwszych dzieł z gatunku theological
fiction1 na świecie, a już na pewno pierwszą tego typu w Polsce. Została wydana po raz pierwszy w roku 1920. Sam zaś autor nie dość,
że był księdzem, to na dodatek przez pewien czas był sekretarzem
nuncjatury apostolskiej w Monachium, a z rąk Leona XIII otrzymał krzyż Bene Meritus. Jak polski duchowny żyjący i tworzący
100 lat temu sportretował tytułowego Antychrysta i jego czasy?
Antychryst socjalista

Mateusz K. Dziób

Antychryst
po polsku

Była to bowiem epoka wynalazków praktycznych, udogodnień życiowych i zbytku. Po wszechświatowej wojnie 1914 r. i przewrotach, które
stały się jej następstwem powtórzyło się w całym świecie to, co przeżyła Francja po upadku Terroru. Reakcja była tym powszechniejszą
i bardziej gwałtowną, im cięższym był i demagogiczny ucisk i nieznośniejszym panowanie proletariatu. (…) Kapitalizm mścił się, zakuwając pracujące masy w twardsze, niż kiedykolwiek przedtem kajdany,
krwawymi represjami i głodem zmuszając opornych do milczenia. (…)
A równocześnie z tym rozpoczęła się niesłychana orgia bogactw i użycia. Kult złotego cielca i rozkoszy wygniótł wszelką religię i etykę.
(…) Pracujące tłumy poddane zostały specjalnym rygorom i zamknięte
w osobnych dzielnicach i miastach, by biedą i niechlujstwem nie razić
wyrafinowanego wykwintu bogaczów. Po wszystkich krajach świata
surowe ustawy przykuwały robotnika do jego warsztatu, jak niegdyś
1

W powieści pojawiają się również motywy science fiction (!). Antychryst włada
np. bronią ostatecznej zagłady, która nazywa się maszyna Lucyfera.
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Antychryst socjalista, obierający sobie za stolicę Kraków
i nieszczęśliwie zakochany w Polce? Takie rzeczy
tylko w Antychryście. Powieści z ostatnich dni świata
autorstwa ks. Jana Gnatowskiego vel Jana Łady

Kult złotego cielca
i rozkoszy

Świecki arcyświęty

Przypadek?
Nie sądzę!

Ks. Gnatowski przewidział, że we wspomnianym już socjalizmie
prędzej czy później zagości kult jednostki, który chcąc nie chcąc
wypełni naturalną pustkę powstałą po wyrugowaniu religii z życia
społecznego. Juda Gesnareh chociaż twierdził, że religia to „zabobon”, odbierał od swoich wyznawców (bo jak inaczej ich nazwać?)
cześć niemal boską. Był czczony przez nich jak żywy bóg. Na jego
cześć budowano ołtarze, przy których zawsze znajdowały się świeże kwiaty. Opisy kultu Gesnareha z powieści przypominają sceny,
z którymi mieliśmy do czynienia za czasów „wujka” Stalina i które
wciąż oglądać możemy w Korei Północnej. Znamienne, że sam kult
Antychrysta nazywano liturgią i używano doń tradycyjnego kadzidła. Wszystko to podobało się Judzie i sam siebie kazał nazywać
„Boskim” bądź „Najświętszym”.
Antychryst okazał się więc także mistrzem paradoksów. Chociaż gardził religią, a w szczególności chrześcijaństwem, to jednak
wykorzystywał wiele z jej elementów. Nienawidząc Ukrzyżowane2 Należy jednak dodać, że w mniemaniu autora nie tylko socjalizm był zły. Tak samo
bowiem jak socjalizm ks. Jan Gnatowski potępiał kapitalizm. Świadczy o tym epilog
powieści, w którym czytamy o tym, jak chrześcijaństwo triumfuje zarówno nad
kapitalizmem, jak i socjalizmem i dzięki temu urzeczywistnia się Królestwo Boże
na ziemi.

3 Sto lat temu wegetarianizm musiał nieźle szokować ludzi.
4 Dość obrazowa scena, zwłaszcza że zdaje się, iż jednym z największych zwycięstw
diabła jest zanegowanie w pewnych odłamach chrześcijaństwa realnej obecności
Chrystusa w Najświętszych Postaciach.
5 Ks. Jan Łada szeroko inspirował się przypowieścią Malachiasza. Dziś z przydomkiem
Pastor et nauta utożsamia się Jana XXIII.
6 Dziś nie brak byłoby oskarżycieli ks. Jana Łady o antysemityzm, zwłaszcza że w pewnym momencie pisze on o tym, że… motorem przyjmowania wiary w Antychrysta
było dla Żydów ofiarowane przez niego złoto.
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go, sam do niego się upodabniał – żył w ubóstwie, „głosił panowanie sprawiedliwości, pociechę cierpiącym i triumf maluczkim”,
nakazywał „cierpliwość, przebaczenie krzywd i miłość”. Był do
tego stopnia dobroduszny, że nie jadł nawet mięsa i uważał się
za wegetarianina3. Uzdrawiał, a jedyną ceną, jaką uzdrawiany
musiał zapłacić za to, było zaparcie się Jezusa. Najbardziej jednak w chrześcijaństwie Antychryst atakował krzyż i całą teologię
cierpienia (taki Bóg w jego mniemaniu był słabym Bogiem, on zamiast tego proponował kult siły i radości zawartej w zasadzie carpe
diem). Juda negował Chrystusa także swoim wyglądem (kędziory
na jego głowie przypominały głowę mitycznej Gorgony), a przez
uczonych był, słusznie zresztą, uważany za manichejczyka i lucyferiańczyka. Pogardę dla chrześcijaństwa okazywał także wtedy,
kiedy zasiadał na tronie, a jego nogi spoczywały na skrzyni z konsekrowanymi hostiami4.
Juda Gesnareh zwalczał zawzięcie chrześcijaństwo, które było
jego największym wrogiem. Codziennie dokładał więc swoją cegiełkę do cierpień i tak już przetrzebionego chrześcijaństwa,
zmuszonego przez los do tego, by zejść do katakumb. Za pontyfikatu Wiatora I (zwanego Pastor et nauta5) pod wpływem krwawych
prześladowań papiestwo przeniosło się bowiem z Rzymu do Ziemi
Świętej. Tam jednak chrześcijanie także byli (szczególnie przez
chasydów6) represjonowani i papież Paweł VI wraz z wiernymi
musiał uciekać, by raz jeszcze zamieszkać w Rzymie. Wieczne Miasto nie było jednak już tym samym miastem, bowiem – zgodnie
z dekretem panujących tam komunistów – wysadzono w powietrze fronton bazyliki św. Piotra wraz z całą kolumnadą Berniniego.
Chrześcijaństwo w tych czasach stało się również prawdziwą
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chłopa do gleby. Nie powinno nas więc dziwić, że w takich
historyczno-społecznych okolicznościach Antychryst Łady
okazał się… socjalistą!
Tak samo bowiem jak z religią (którą nazywał „zabobonem”)
Juda Gesnareh – bo tak owemu Antychrystowi było na imię – walczył z bogaczami, którzy opanowali świat i ssą mu krew, jak wężowisko
pijawek, obróciwszy ludy w niewolę gorszą od murzyńskiej. Z jednej
strony głosił coś w rodzaju świeckiej religii (o której za chwilę);
z drugiej zaś, na swoich sztandarach wypisywał hasła społecznego
wyzwolenia. Być może idee przezeń głoszone dziś nazwalibyśmy
po prostu teologią wyzwolenia? Możemy się tego tylko domyślać2.
Jakby tego było mało, jego pochód szedł bądź co bądź ze wschodu – kierunku, z którego nadeszła (i to właśnie w roku pierwszego
wydania powieści!) bolszewicka zaraza. Przypadek? Nie sądzę!

Nie jadł nawet
mięsa i uważał się
za wegetarianina

Piękna i bestia
Tym, co wyróżnia Judę Gesnareha spośród apokaliptycznych demonów przedstawionych we wszystkich innych powieściach, jest…
uczucie, którym darzy chrześcijankę, Edytę Strattford. W całym
swoim afekcie Antychryst był paradoksalnie bardzo ludzki. Świata
poza Edytą nie widział, do tego stopnia, że plany podboju papiestwa tworzył wyłącznie pod kątem odbicia chrześcijanom wybranki swojego serca. Kobieta okazała się dla niego ważniejsza niż
wszystkie królestwa świata. Sama zainteresowana owo nieszczęśliwe uczucie skwapliwie wykorzystywała. On był panem świata, ale
ona była jego panią i władzy swej nadużywała bezlitośnie. Był posłuszny każdemu jej skinieniu. Oczywiście nietrudno się domyślić, że
oprócz afektu czuł do niej również pewien rodzaj nienawiści, bowiem nigdy nie mógł posiąść jej do końca. Uczucie, którym Juda
obdarzył Edytę, było tak głębokie, że jego ran nie uleczył nawet
romans z piękną Kaliną (która w przeciwieństwie do dziewiczej
Edyty oddała mu swoje ciało)9.
Nie jest jednak tak, że Edyta wykorzystywała tylko słabość
Gesnareha do siebie. Sama także darzyła go miłością, ale miłością bezcielesną – pragnęła dla niego tylko jednego: zbawienia. Ta
nowa Joanna d’Arc (jak gdzieniegdzie ją nazywano) po wielu perypetiach wyruszyła w końcu na swoją ostatnią krucjatę, w trakcie
której zamierzała nawrócić Antychrysta. Rozmowa o wierze budziła w nim wicher wściekłości i bólu. Zamiast miłości znajdował kazania
7 Znamienne, że USA pojawiają się tylko w jednym zdaniu powieści. Przypomnijmy –
jest rok 1920 i autor pewnie nie przypuszczał, że XX wiek będzie należał właśnie
do tego hegemona. Wszystkie wydarzenia opisane w powieści rozgrywają się na
Starym Kontynencie.
8 https://www.youtube.com/watch?v=QMQ4JicUs1A
9 Swoją drogą ks. Łada wprost genialnie przedstawił niewieścią psychikę. Kobiety
przezeń wykreowane są wiecznie niezdecydowane i mają sto myśli na minutę.
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i to kazania, będące w jego oczach bluźnierstwem. Każde z nich paliło
go rozżarzonym żelazem, wierciło mózg nieznośnie. Ten pojedynek,
w czasie którego niedoszła siostra Tadea (Edyta pragnęła zostać
zakonnicą, ale pod wpływem objawienia zrezygnowała ze swoich
planów) wyciągała przeciw demonowi najbardziej logiczne argumenty, trwał wiele dni. Edyta nie zaparła się swojej wiary nawet
wtedy, kiedy Juda zapowiedział, że ocali jej brata od śmierci10, kiedy tylko ona zaprze się Chrystusa. Odmowa rozsierdziła go tak, że
zabił ją na miejscu strzałem z pistoletu. Cóż… nie doczekaliśmy się
happy endu.
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Nieszczęśliwe
uczucie skwapliwie
wykorzystywała

hipsterką i religią dla wyższych sfer (przede wszystkim dla intelektualistów). Zaczęło się bowiem ono pojawiać obficie w literaturze,
sztuce, a nawet modzie Stanów Zjednoczonych Europy7 (pokazy
mody opisywane przez Ładę skojarzyły mi się z tymi przedstawionymi w filmie Roma Federico Felliniego8).

Apokalipsa trwa
[Uwaga! W dalszej części artykułu znajdują się szczegóły zakończenia utworu].

Tak skończyła się ta tragiczna miłość, ale sama apokalipsa jeszcze
trwała. W pewnym momencie na scenę dziejów raz jeszcze wkroczyli przybywający z zaświatów i zapowiedziani przez św. Jana
w jego Apokalipsie prorocy Henoch i Eliasz. Ci wyruszyli do stolicy
Antychrysta – Krakowa – i tam na rynku głównym zdemaskowali
go przed tłumem, strącając z tronu za pomocą błyskawicy. Następnie Eliasz rozpoczął misję ewangelizacyjną wśród kazimierskich
Żydów, a Henoch w tym czasie głosił słowo Boże wyznawcom Najświętszego. Niestety obaj zostali przez Antychrysta pochwyceni
i straceni. Sam Antychryst (pomimo że posiadł superbroń zwaną
„maszyną Lucyfera”) zginął zaś w momencie ostatecznego ataku
na papieski Rzym. Bronią, za pomocą której papież Piotr II 11 pokonał demona, były… monstrancja oraz egzorcyzmy!
Na całym świecie nawróconym na chrześcijaństwo w wyniku
pokonania Złego zawitał pokój. Papież stał się duchowym przywódcą ludzkości. Wątpię jednak, czy ktokolwiek z nas chciałby żyć
w takiej rzeczywistości. Zanikła [bowiem] twórczość, ustało wesele,
rozwiała się troska o dobra doczesne. Rozwinęła się nad wszelką miarę
pobożność, praktyki religijne stały się główną funkcją społeczeństwa,
10 Było to wtedy, kiedy Juda Gesnareh z egzekucji chrześcijan urządził masowe widowisko. Widać, że autor wzorował się na Quo vadis Sienkiewicza.
11 Imię przybrane przez papieża jest jednym z kilku nawiązań do przepowiedni Malachiasza, w której czytamy, że ostatnim papieżem w dziejach świata będzie Piotr
Rzymianin…

Wyruszyli
do stolicy
Antychrysta –
Krakowa

12 To, że owa kometa zniszczy ludzkość, głosił profesor Hoodley Simrock, jednakże
nikt go nie słuchał, a wszyscy śmiali się z jego proroctw.
13 Przepiękna jest scena, w której papież wyrzuca Bogu to, że go zostawił, a wtedy
hostia z jego kielicha podnosi się i wzlatuje ku niebu. Chrystus jest więc tym, który
trwa przy ludzkości – tak jak sam zapowiedział – przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).
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Mariusz Cezary Kosmala

Krztuńki
Koniec świata poezji nie będzie końcem świata.
Tamten poeta jest brzydki, tamten poeta jest pe. Dałem
się nabrać na jego usta. Koniec świata. Poezji
nie będzie. Ale ja się jeszcze odgryzę. Ty się
odgryziesz. Pan, pani, państwo też się odgryzą
i będzie koniec. Świata coraz mniej. Więcej kobiet
niż mężczyzn, więcej mężczyzn nie. Pamiętam to mniej
więcej. W końcu to także był mój. Świat, który się
skończy, skoczy ci. Prosto do gardła płyną światła
tamtego. Świata nie będzie. Nie wie życie,
że się rozrzuci po wszystkich? Przede wszystkim po
ezji. Koniec świata nie będzie końcem wszech. Świata
nie połkniesz, nawet jeśli masz to głęboko. W ustach
rośnie ci świat i chcesz go od. Gryźć język, aż się skończy.
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Pełnym
niegrzebanych
trupów

świat przybrał pozór olbrzymiego klasztoru (…) słońca w nim było
niewiele, ale burz mniej jeszcze. Sielanka jednak nie trwała długo
i ludzie szybko zapomnieli o wydarzeniach związanych z Judą
Gesnarehem. Po kilkudziesięciu latach znów dawne, wrogie Kościołowi prądy zaczęły odżywać, a ludzkość znów zaczęła odwracać
się od Boga. Tymczasem w kierunku Ziemi zaczęła pędzić kometa12, która ponownie wzbudziła powrót pobożności. We wszystkich
stronach świata tłumy poczęły cisnąć się do świątyń, procesje pokutne
napełniały ulice, trwoga objęła myśl ludzką. Nastąpiła fala kataklizmów, katastrof i klęsk żywiołowych. W obliczu zbliżającej się do
Ziemi komety świat stał się wielkim cmentarzem, pełnym niegrzebanych trupów. Żywi zazdrościli umarłym, błądząc wśród opustoszałych miast i zdziczałych pól i oczekując śmierci. Ostatnim żyjącym
człowiekiem na ziemi został stary papież Piotr II 13. Zginął w obliczu blasku komety, która okazała się mieć kształt… krzyża. I wtedy
dokonało się to, co było przepowiedziane przed wiekami. I minął świat
ten jak przed nim minęły inne, i pozostała w miejscu jego moc i chwała
Boża. A trąby Archaniołów grać poczęły ziemi umarłej pierwsze hasło
Zmartwychpowstania: – Na sąd! Na sąd!! Na sąd!!!. Ω

Demon ruchu działa w przestrzeni, poprzez zakłócenia
przepływu czasu i daje ludziom niecodzienne
możliwości. Jednak nie pozwala ich użyć w dobrych
celach, popycha bohaterów w kierunku szaleństwa
i zagłady. Jest siłą, która zmusza do transgresji
i prowadzi do rozproszenia życia człowieka

Adrian Jaworek Moje zainteresowanie prozą międzywojenną pojawiło się przez
przypadek. Zajmuję się powieścią kryminalną i w trakcie poszukiwania jej początków w polskiej literaturze popularnej trafiłem
na twórczość Stefana Grabińskiego. Pisarza wyjątkowego i – co
stwierdzam ze smutkiem – zapomnianego. Nie dowiedziałem się
o nim nic na studiach licencjackich i magisterskich, mimo że miałem zajęcia z kultury i literatury popularnej. Dopiero w trakcie
pisania dysertacji nadrobiłem te braki. Lekturę twórczości Stefana
Grabińskiego polecam każdemu, kto chciałby się zmierzyć z pisaApokalipsa (z greckiego rzem nazywanym polskim Edgarem Allanem Poe.
apokalypsis) oznacza
Zanim przejdę do właściwej interpretacji wybranych opowiazdjęcie zasłony,
dań ze zbioru Demon ruchu, chciałbym ustalić kilka elementów.
odsłonięcie
W trakcie zajęć ze studentami zauważyłem, że apokalipsa postrzei objawienie
gana jest wyłącznie jako synonim końca świata. Zapewne wynika
to z dużej liczby tekstów postapokaliptycznych funkcjonujących
w obrębie kultury popularnej. Mnie zainteresował źródłosłów tego
pojęcia. Wszystkim nam umknęło to, że apokalipsa (z greckiego

Spojrzenie krytyków
Stefan Grabiński zaczął publikować w dwudziestoleciu międzywojennym. Za jego pierwsze interesujące dzieło uważa się wspomniany zbiór Demon ruchu (pierwsze wydanie w roku 1919).
Niestety, autor ten nie porozumiał się z krytykami tego okresu.
Ten brak zrozumienia polegał na upartym ignorowaniu czy
też niedostrzeganiu całkowicie oryginalnych i swoistych ideowo-artystycznych założeń tej twórczości1. Problemem była odmienność
kontekstowa – gdzie fantaście do skamandrytów i Awangardy
Krakowskiej? Ze Stefana Grabińskiego był żaden piewca codzienności i odzyskanej niepodległości, literatura była dla niego formą
światopoglądu, wyrazem bardzo indywidualnej koncepcji i widzenia
rzeczywistości2. Jego twórczość miała za to inne wyjątkowe cechy,
na których poznał się na przykład Karol Irzykowski.
Odmienność twórczości Stefana Grabińskiego polega na jego
oryginalności. Żadne z jego dzieł nie powstało w wyniku naśla1

A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński, czyli jak się pisze „dreszczowce” [w:] Prozaicy
dwudziestolecia międzywojennego, red. B. Faron, Warszawa 1972, str. 233.
2 Ibid., str. 224.
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Grabiński.
Apokalipsa
ruchu

apokalypsis) oznacza zdjęcie zasłony, odsłonięcie i objawienie.
I właśnie na tym ostatnim elemencie, czyli objawieniu, chciałbym
skoncentrować swoją uwagę. Traktowanie tekstów apokaliptycznych i postapokaliptycznych wyłącznie jako formy opisu końca świata znacznie zuboża możliwości interpretacyjne. Dla mnie
sama myśl o tym, że można określone dzieło potraktować jako
opis świata po objawieniu (lub nawet postobjawionego) sprawia,
że mam ochotę po raz kolejny przeczytać moje ulubione powieści fantastycznonaukowe. Takie podejście wymaga odnalezienia
momentu objawienia, chwili, w której świat się przemienia i nagle
okazuje się, że może mieć ono negatywny wydźwięk.
Różne rodzaje objawień można odnaleźć w opowiadaniach zawartych w zbiorze Demon ruchu Stefana Grabińskiego. Ich siła bierze się z tego, że zawsze odkrywają pewien wcześniej ukryty świat,
ale zdarcie zasłony tajemnicy nie zawsze ma pozytywne skutki dla
osoby, która dokona tego aktu.

Gdzie fantaście
do skamandrytów
i Awangardy
Krakowskiej?

3 Ibid., str. 225.
4 Ibid.
5 Ibid., str. 227.
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Tym bardziej należy docenić twórczość Grabińskiego – ukazuje
ona kontekst historyczny, ale też wymusza na czytelniku skomplikowane procesy myślowe. Jego teksty stały się dzięki temu
ponadczasowe.
Opisana w Demonie ruchu kolej może drażnić. Wszystkie opowiadania w zbiorze dotyczą tej formy przemieszczania się, ale
irytująca jest nie powtarzalność tematu, tylko porównanie go ze
współczesnością. Nie sądzę, aby dzisiaj, jak to ujął jeden z bohaterów Stefana Grabińskiego, można było opiumizować się ruchem.
Dzień dzisiejszy pozwala jedynie na nabawienie się nerwicy spowodowanej niekończącymi się opóźnieniami.
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Lektura Demona
ruchu dostarcza nie
tylko wstrząsów, ale
także wiedzy o kolei

downictwa, nie odwoływały się one do innych, wcześniejszych
utworów w polskiej literaturze popularnej. Współcześnie powiedzielibyśmy, że autor znalazł własną niszę, którą sprawnie zapełnił. Jedynym wzorem dla Stefana Grabińskiego był Edgar Allan
Poe, którego postrzegał jako ideał niedoścignionej doskonałości,
darzony bez zastrzeżeń trwałym i niezmiennym podziwem3. W prozie
Stefana Grabińskiego nie przez przypadek pojawiają się przenikanie się światów, fantastyczne wypadki, które objawiają się wyłącznie wybranym, i mroczna atmosfera opowiadań. Wszystko to jest
wynikiem fascynacji twórczością Edgara Allana Poe. Polski autor
posiadł wyjątkową umiejętność budowania napięcia, grania emocjami czytelnika i utrzymywania jego uwagi. Interesujące jest to,
że lektura Demona ruchu dostarcza nie tylko wstrząsów, ale także
wiedzy o kolei oraz zwyczajach podróżowania w tamtym okresie.
Jednak ja chciałbym się skupić na poszukiwaniu objawień.
Tylko co mieliby odkrywać bohaterowie Stefana Grabińskiego?
Okazuje się, że uważał, iż rzeczywistość natury jest realizacją aktów
intelektualnych jakiejś potężnej, suwerennej inteligencji, która nieprzerwanie myśli i wysnuwa z siebie wątek zdarzeń realnych4 i właśnie
tego konstruktu chciałbym poszukać we wspomnianym zbiorze.
Jak wpływa on na postaci, gdzie się objawia i w jaki sposób, czy
można go przeczuwać, czy istnieje w sposób doświadczalny – to
tylko niektóre z pytań, które zadawałem sobie w trakcie analizowania opowiadań Grabińskiego. Nie należy zapominać o tym, że
ważnym elementem jego twórczości jest dynamiczna teoria bytu5,
co wiąże się ze sposobem przedstawiania rzeczywistości. Koncepcja ta ujawnia się w chwilach, gdy bohaterowie wkraczają do innego świata. Zdarza im się znikać z rzeczywistości materialnej, ale
nie oznacza to zaniku bytu, tylko jego przekształcenie ściśle związane z utratą świadomości. Ten element wpływa na całą strukturę
opowiadań, których zakończenia zaskakują czytelnika, a samemu
autorowi zdarza się przemycić interesujące problemy filozoficzne,
przez co zmusza odbiorcę do rozmyślań.

Negatywna apokalipsa
Już sam tytuł zbioru – Demon ruchu – ustawia uwagę interpretatora: poszukiwać należy objawień owego demona. W pierwszym
odruchu dostrzega się wyłącznie negatywne skojarzenia. I nie ma
w tym nic dziwnego, ponieważ wychowani zostaliśmy w kontekście chrześcijańskim, gdzie istoty te kojarzone są ze Złym. Jednak
chciałbym, podobnie jak w przypadku apokalipsy, sięgnąć do greckiego źródłosłowu. W przypadku demona najbliżej jest daimon,
czyli ten, który rozdziela, lub forma nadprzyrodzonej potęgi. Rozszerza to możliwości interpretacyjne opowiadań – siłę pojawiającą
się w nich można opisywać nie tylko z negatywnej perspektywy,
ale jako formę energii, która przemienia ludzi. Korespondowałoby to z dynamiczną koncepcją bytu proponowaną przez Stefana
Grabińskiego. Demon ruchu byłby czymś, co sprawia, że człowiek
staje się „odmieniony”.
Istotne będą także dwa inne pojęcia: przestrzeni i czasu.
W końcu ruch musi się w jakiś sposób odbywać i musi dawać się
zaobserwować. W przeciwnym razie trudno będzie mówić o objawieniu, nawet jeżeli będzie ono dostępne nielicznym. Istotny staje
się element manifestacji w przestrzeni. Najpierw chciałbym się
skupić na tym pojęciu. Przestrzeń i miejsce we współczesnej humanistyce odgrywają bardzo istotną rolę. Przestrzeń jest nienazwana, nieokreślona i niebezpieczna, natomiast miejsce powstaje

Nie sądzę, aby
dzisiaj (...) można
było opiumizować
się ruchem

6 E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
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Dlatego w przypadku demona ruchu należy mówić o negatywnej apokalipsie, o negatywnym objawieniu. Pozytywna wersja
prowadziłaby do odkrycia drugiego świata poprzez przemianę
człowieka i pozostawienie mu możliwości wyboru. Demon ruchu
działa inaczej. Funkcjonuje w przestrzeni poprzez zakłócenia
przepływu czasu i daje ludziom niecodzienne możliwości. Jednak nie pozwala ich użyć w dobrych celach, popycha bohaterów
w kierunku szaleństwa i zagłady. Negatywne objawienie polega
na zanegowaniu wolnej woli, jest formą opętania, które prowadzi
do rozproszenia ludzkiej świadomości i scalenia jej z demonem
ruchu. Dlatego postacie pod wpływem jego siły podejmują decyzje
wiodące do śmierci własnej lub postronnych. Przemiana wymaga
wymazania własnej tożsamości i przejścia do innego świata. Demon ruchu czyha na ludzi, obserwuje, w jaki sposób mógłby nimi
zawładnąć, i zaczyna na nich wpływać. Jest siłą, która zmusza do
transgresji i prowadzi do rozproszenia życia człowieka.
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Czy bezpieczne stają
się wagony, które
pędzą po szynach?

w wyniku doświadczenia i oswojenia przestrzeni6. Stefan Grabiński wprowadza pojęcie głuchej przestrzeni, ale niczemu go nie
przeciwstawia. Czy bezpieczne stają się wagony, które pędzą po
szynach? Okazuje się, że nie są one wolne od wpływu siły działającej w „głuchej przestrzeni”. Mało tego – demon ruchu właśnie
tam najmocniej się skupia i wpływa na bohaterów. Ten brak miejsc
konstruuje atmosferę ciągłego zagrożenia, wpływa na odczuwanie ukrytego niebezpieczeństwa. Sama przestrzeń nie jest głucha
dla tych, którzy chcą w niej coś zobaczyć. A ujrzeć w niej można
wspomnienia oraz przyszłość. W ten sposób zostaje włączony czas
i demon ruchu może manifestować swoją obecność na obu płaszczyznach. Działa nie tylko jako siła nadająca określone możliwości,
lecz także jako element budujący połączenia pomiędzy poszczególnymi warstwami czasu. Sprawia, że przeszłość i przyszłość mogą
pojawić się w teraźniejszości, dzięki czemu przestrzeń nigdy nie
jest pusta. Należy tylko umiejętnie w nią spoglądać.
Demon ruchu to coś, co wisi nad ludźmi, siła, która cały czas
spogląda w kierunku naszego świata. Przybiera różne postacie, ale
najczęściej manifestuje się jako energia zmieniająca człowieka. Tak
było w przypadku bohatera opowiadania W przedziale. Młody mężczyzna, na co dzień tchórz i wieczny dezerter, po wejściu do pociągu zostaje całkowicie odmieniony. Wdaje się w gwałtowny romans
z pasażerką i zabija jej męża. Jednak po opuszczeniu pojazdu
powraca do swojej wcześniejszej osobowości. Właśnie tak działa demon ruchu – przekształca i popycha człowieka w kierunku
różnych, niekoniecznie dobrych działań. Pozwala na transgresję
do innego świata, ale należy zapłacić za nią określoną cenę – jest
nią najczęściej życie bohatera lub innej postaci. Przejście musi
zostać okupione śmiercią. Dlatego w całym zbiorze Grabińskiego
znajdziemy opętańcze prowadzenie lokomotywy, które prowadzi
do upojenia się ruchem, lub karambole, których przyczyną była
tęsknota lub chęć wzmocnienia przebijających się wspomnień. Demon ruchu karmi się śmiercią ukazaną przez autora jako moment
przejścia, ponieważ to ona wpływa na dynamizm ludzkiego życia.

Ucieczka?
Przed demonem ruchu nie da się uciec. Można mu się wyłącznie oddać i wejść razem z nim do innego świata. Stefan Grabiński
prezentuje mroczną wizję przestrzeni, ale robi to w niezwykle interesujący sposób. Poza poszukiwaniem wartości metafizycznych
polecam spojrzeć na kontekst historyczny. Demon ruchu to dokument mówiący o tym, jak kiedyś wyglądała polska kolej.
Może warto polecić ten zbiór naszym włodarzom? Niech zobaczą, że podróż pociągiem potrafi zamienić się w niezwykłą
przygodę, a nie być tylko uciążliwą przeszkodą dnia codziennego
i powodem do irytacji. Ω
Bibliografia:
S. Grabiński, Demon ruchu. Wydanie uzupełnione, Warszawa 2014.
A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński, czyli jak się pisze „dreszczowce” [w:] Prozaicy
dwudziestolecia międzywojennego, red. B. Faron, Warszawa 1972.
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Przemiana wymaga
wymazania własnej
tożsamości

Mikołaj Mirowski

– rzeźnia, apokalipsa i plastik
Słynny Paryż Północy,
czyli przedwojenna Warszawa,
jeszcze nigdy nie był tak
bliski rzeczywistości jak
w Mieście ’44. Marszałkowska
jest tamtą Marszałkowską,
a zamknięty i specyficzny świat
Woli przypomina ten, który
opisywali przedwojenni pisarze
Uciec od klasyki
Temat Powstania Warszawskiego był
przez film polski podejmowany wielokrotnie. To swoisty splot słoneczny
polskiej narracji historycznej i wyobrażeniowej. Antyczna tragedia Warszawy, ogromna liczba ofiar, bohaterstwo
żołnierzy AK, wreszcie odwieczne, a zarazem ogromnie ważne pytanie o sens
zrywu to główne powody, dla których
polska kultura, a kino w szczególności,
nie mogła przejść obok tego wydarzenia obojętnie. Filmowy obraz powstania trafiający do zbiorowej wyobraźni
to wielkie wyzwanie. Kanał, Eroica,

Kamienne niebo, serial Kolumbowie to
najwybitniejsze z wielu obrazów o powstaniu. Także ilość nawiązań w innych
filmach do tragedii sierpniowego zrywu
jest niezliczona. Słynna polska szkoła filmowa lat 1955–1965 faktycznie jest tym
wydarzeniem, jak również całą II wojną
światową naznaczona i przesiąknięta.
Rękawicę podjął, by zmierzyć się
z jednym z najważniejszych tematów
szkoły polskiej, a jednocześnie zaproponować nową wizję, wolną od obostrzeń
cenzuralnych, 32-letni Jan Komasa.
Jego Miasto ’44 musiało być oceniane
i konfrontowane przez pryzmat legendy
Kanału Andrzeja Wajdy i przewrotności
Eroiki Andrzeja Munka. Zresztą z tymi
dwoma filmami Komasa powinien
porównywać się łącznie, gdyż Munk
poruszał tę samą co Wajda problematykę, choć już nie z pozycji „malarza
narodowych ran”, tylko prześmiewczego racjonalisty. Niemniej ironia Munka
to w zasadzie tylko inna twarz wajdowskiej rozpaczy, gdzie romantyczni herosi

Genialne tło
Film z pewnością jest drapieżny, ma
swoją temperaturę i nowoczesny rytm.
Świetne są także robota operatorska,
scenografia i kostiumy. Efekty specjalne są dopracowane z pietyzmem,
a statystów podczas walk, w odróżnieniu od niektórych polskich produkcji,
jest mrowie. Widać szczegóły, detale, nie musimy się też wcale zastanawiać – jak w przypadku Quo vadis – na
co został spożytkowany, niemały jak
na polskie warunki, budżet. Genialne tło filmu świadczy, że twórcy starannie odrobili lekcję historii. Słynny
Paryż Północy, czyli przedwojenna
Warszawa, jeszcze nigdy nie był tak
bliski rzeczywistości jak w Mieście ’44.
Marszałkowska jest tamtą Marszałkowską, a zamknięty i specyficzny świat
Woli przypomina ten, który opisywali przedwojenni pisarze. Powstańcza
Warszawa zaprezentowana jest jak
najwierniej, z wyczuciem kluczowych
i charakterystycznych momentów.
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widać. Nie należy czynić Komasie z tego
zarzutu, pytanie jednak co proponuje
w zamian? Czy Miasto ’44 to powiew
nowatorstwa, które z racji czasu, a także peerelowskich uwarunkowań, nie
mogło się nawet śnić Wajdzie i Munkowi? Jaki jest zatem nowy pomysł na pokazanie Powstania Warszawskiego? Czy
Miasto ’44 za kilkanaście lat ma szansę
stać się nową klasyką, nowym punktem
odniesienia jak onegdaj Kanał?
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Miasto ’44

z AK unurzani są w szambie lub lądują
na śmietniku historii jak w finałowej
scenie Popiołu i diamentu, najważniejszego dopełnienia Kanału. Mam nieodparte wrażenie, że Jan Komasa, mając
tę świadomość, ostatecznie wybrał
radykalne cięcie i swoistą ucieczkę od
klasyki ku współczesności i popkulturze.
Z pewnością Miasto ‘44 jest zmaterializowanym pragnieniem zapisania nowej
karty w filmowym wyobrażeniu o dramacie powstania. Rozumowanie Komasy może być następujące: inne są czasy,
inni widzowie, więc także ja, młody reżyser, chcę poprzez swój film odciąć się
od klasyki grubą kreską. Ktoś w końcu
spektakularnie ten gorset musi zrzucić.
Można ten zamysł zrozumieć i poprzeć,
bo gdy młody twórca świadomie stawia się w kontrze wobec wybitnej, ale
jednak uwierającej klasyki, ma szansę
stworzyć arcydzieło. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze się to sprawdza.
Paweł Pawlikowski stworzył filmową
perłę, choć w Idzie pełno jest ukłonów
wobec starego polskiego kina. A mimo
wszystko można odnieść wrażenie, że
mamy do czynienia nie z wyrafinowanym kopiowaniem, tylko z genialnym
powrotem do korzeni. Podczas oglądania Miasta ’44 zaś jak na dłoni widać, że
starych mistrzów Komasa z pewnością
szanuje, ale przykładu z nich nie bierze.
Wręcz nasączając swój film popkulturowymi kodami, zdecydowanie wychodzi im naprzeciw. Nie jest to co prawda
Tarantino, ale fascynację takim kinem

Bezbarwność bohaterów
Jednym z największych mankamentów filmu Komasy jest zbiorowy bohater tego obrazu. Kwiat warszawskiej
młodzieży nie stanowi bogatej galerii
nietuzinkowych postaci, tych jedynych
w swoim rodzaju gotowych być „kamieniami przez Boga rzucanymi na szaniec”.
Gdzie podziały się wielki patriotyzm
i kult ojczyzny, spychające na drugie
miejsce młodzieńczą brawurę i typowe
dla tego wieku przekonanie o własnej
nieśmiertelności? Nie odnajdziemy
w Mieście ’44 cienia Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Józefa
„Ziutka” Szczepańskiego i wielu innych.
Jakkolwiek by spojrzeć, bohaterowie
wykreowani przez Komasę są nijacy,
bezbarwni, nie ma w ich duszy wygrawerowanego niczym stempel patriotycznego etosu pokolenia Kolumbów.
Wyłowiony z tej magmy główny
bohater Stefan (Józef Pawłowski) nie
jest postacią, która może porwać widza, nie wzbudza chęci, by z zapartym
tchem śledzić jego losy. Z pewnością
nie jest to bohater na miarę Maćka
Chełmickiego z Popiołu i diamentu.
Ktoś może powiedzieć, że przecież kreacja Zbigniewa Cybulskiego właśnie
dlatego była niedościgniona i jedyna,

ale filmowy Stefan nie ma też nic z witalności i tragizmu Koraba z Kanału. By
nie zatrzymywać się tylko przy klasyce,
podobnie rzecz się ma, gdy przyrównamy go do Zośki, Rudego czy Alka,
niedawno wskrzeszonych filmowo
przez Roberta Glińskiego. Główny bohater Miasta ‘44 nie zbliżył się również
do na swój sposób wyrazistej postaci Dominika z debiutanckiego filmu
Komasy Sala samobójców. Ta niemoc
i bezbarwność kluczowego bohatera
zastanawiają tym bardziej, że Komasa
potrafił przecież świetnie poprowadzić
Jakuba Gierszała, dlaczego nie uczynił
tego samego z młodym Józefem Pawłowskim? Cóż z tego, że bohater jest
nieoczywisty, jeśli nie przekonuje.
Na tym tle o wiele lepiej wypadają
zdecydowanie bardziej wyostrzone role
żeńskie. Kama (Anna Próchniak) i Biedronka (Zofia Wichłacz) uniosły ciężar
swych ról. Zwłaszcza kreacja Biedronki,
panienki z dobrego domu, niedoświadczonej i początkowo niedojrzałej, a od
pewnego momentu za wszelką cenę
walczącej, by uratować ukochanego,
zasługuje na uznanie. Przerażenie w jej
oczach jest sugestywne i prawdziwe.
Tak samo jak jej naiwne przeświadczenie, że miłość przezwycięży wszystko.
Niestety inni bohaterowie
Miasta 44 są ledwie naszkicowani, a przecież epizodyczne i mniejsze
role nieraz bywały esencją kina historycznego. Nie ma w filmie Komasy konfliktu starzy – młodzi, który aż

się prosił, by go pokazać. Dowódcy
są jakby nieobecni i pełnią rolę nieco
starszych, lecz w sumie podobnych do
młodych żołnierzy, którymi dowodzą.
Jedyna kwestia, gdy dowódca nazywa „dziećmi” oddział, który przez cały
film śledzimy, nie może zmienić tego
przekonania. Z dużą szkodą dla obrazu
tacy aktorzy jak Michał Żurawski czy
Tomasz Schuchardt nikną gdzieś w tle.
W Mieście ’44, tak naprawdę drugi
plan nie ma co grać. Pozostaje świetnie
dopracowane tło, krwawiąca i walcząca Warszawa. Tyle że bez postaci, które
widz chciałby opłakiwać, dramat sierpnia 1944 r. jest mocno niepełny.
Śmierć Koraba, któremu Stokrotka
nie pozwala otworzyć oczu w finałowej
scenie Kanału, pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Ginący na śmietniku
historii Maciek Chełmicki, który chciał
przecież tylko żyć, nic więcej, zbudował Zbigniewowi Cybulskiemu legendę
już za życia. Niestety tego wszystkiego
w filmie Jana Komasy nie ma. Obraz,
który miałby być nowym punktem odniesienia dla Powstania Warszawskiego, winien taki walor posiadać.
Popkultura lepsza i gorsza
Mimo wielu dobrych scen całość konstrukcji Komasy pozostawia widza
z mieszanymi uczuciami. Świetne sceny
nie wybrzmiewają swoim kunsztem,
gdyż przytłoczone są straszliwą liczbą bodźców, nieraz wątpliwej jakości.
Wszelkie popkulturowe zabiegi, takie

189

film przez osiem długich lat, i efekt
końcowy potwierdza, że oddał serce
temu obrazowi. Tyle tylko, że szczere
rzucenie się w wir projektu nie ustrzegło Miasta 44 od wielu mielizn.
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Dobrym przykładem jest choćby to, jak
wyraźnie został pokazany piorunujący
kontrast między przejściem kanałami
walczących powstańców z kompletnie
zniszczonej Starówki do Śródmieścia,
a tą dzielnicą, gdzie życie toczyło się
jeszcze stosunkowo normalnie. Wbijająca w fotel jest hiperrealistyczna, ale
przecież prawdziwa scena wybuchu
niemieckiego transportera Borgward,
zrealizowana jakby według wzorców
z Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Perełką realizacyjną jest także tragiczna scena egzekucji ludności
cywilnej na Woli wraz z plastycznie
uchwyconą biegnącą w tle, półnagą
kobietą. Ładnie, a zarazem sugestywnie pokazana jest scena euforycznej
eksplozji wolności w pierwszych dniach
powstania. Mamy też odbicie Gęsiówki, epizod żydowskiego chłopca, który
dołącza bez broni do oddziału, walczących berlingowców, z czasem narastającą nienawiść do powstańców ze strony
ludności cywilnej, a także akty spontanicznego rewanżyzmu na Niemcach.
Takich scen jest w Mieście ’44 sporo.
Należy też docenić trafne przełamanie
konwencji filmu wojennego i nasycenie
obrazu pastelowymi kolorami. Nawet
pomysł na głównego bohatera, otoczonego silniejszymi od siebie kobietami,
uwalniającego się od nadopiekuńczej
matki, a następnie wychodzącego z psychicznego odrętwienia po jej stracie jest
ciekawy i inspirujący. Reżyser, co często
zaznaczał, walczył, by zrealizować ten

Rzeźnia zamiast pytań
Myśląc o filmie Komasy, przywoływałem w pamięci niedawny obraz Glińskiego Kamienie na szaniec. Jemu też
zarzucano przecież popkulturyzację tematu i przedstawienie nieprawdziwych
zachowań bohaterów, odpowiadające
raczej obecnym normom kulturowym
niż tym sprzed 70 lat. Mimo to obraz
Glińskiego w mojej ocenie broni się
lepiej niż film Komasy. Miasto ’44 na
pewno zrobione jest z niespotykanym
dotąd rozmachem, ale właśnie być
może ten rozmach spowodował, że

zniknął gdzieś podstawowy sens, który miał nieść ten film. Bardzo brakuje
w nim ciszy, kameralnego zatrzymania
się, refleksji. Gdyby tylko energetyczny
styl mieszania gatunków poparty był
ważnymi pytaniami lub jedną choćby
sceną dialogową na miarę słynnego
apelu poległych przy użyciu palącego się spirytusu z Popiołu i diamentu. Komasa świadomie to odrzucił, ze
szkodą dla filmu. Problem przyspieszonego wkraczania w dorosłość podczas
powstania sam się narzuca, a jednak
prawie w ogóle nie wybrzmiewa. Pytanie, czy zbiorowość doświadczona
brutalną okupacją nie powinna skupić
się na zachowaniu biologicznej tkanki
narodu – czy z takim problemem reżyser nie powinien się zmierzyć? Zresztą
ważne kwestie można mnożyć: gdzie
kończy się bohaterstwo, a zaczyna zajadły upór? Czym jest wspólnota wobec jednostki? Kończąc na klasycznym
polskim pytaniu: bić się czy nie bić.
Jakże łatwo (a może trudno?) zrobić
film antywojenny, zostawiając te zagadnienia nietknięte. Gdyby scenariusz
Miasta ‘44 wyraźnie brał je na warsztat, łatwiej byłoby później bronić filmu.
Bez tych pytań pozostają brutalne epatowanie krwią, fruwające ciała i bezmiar cierpienia. Film z Miasta zmienia
się w Rzeźnię ’44. I przecież nie chodzi
o to, że tak nie było. Powstanie było
rzeką krwi, niemniej bez wyraźnego
ukazania tragizmu ludzi, których to
wydarzenie naznaczyło, film ten jest

niepełny. Nie może tego załatwić prosta klamra będąca zakończeniem filmu,
gdzie płonące miasto jak feniks z popiołów zamienia się w rozświetloną
metropolię Anno Domini 2014. Gloria
victis bez piętna ocalałych z warszawskiego piekła pozostawia niedosyt.
Czyż nie przejmującym zakończeniem
byłby widok starzejącego się Stefana,
który wspomina Biedronkę i do końca
swych dni nie będzie mógł sobie wybaczyć tego, że ją opuścił, dołączając
z powrotem do oddziału?
W opisie zapowiadającym Miasto ‘44 czytamy, że jest to opowieść
o młodych, pełnych życia i namiętności
warszawiakach. Konspiracja to dla nich
nie tylko patriotyczny obowiązek, lecz
także młodzieńcza przygoda. To prawda, tyle że niewiele więcej możemy
się o tych ludziach z filmu dowiedzieć.
Odnoszę wrażenie, iż świetne i czytelne rozedrganie bohaterów z Sali samobójców nie zawsze dobrze się przekłada na warszawski dramat z upalnego
sierpnia 1944 roku. Mimo wielu zalet
tego filmu za dużo w nim jest popnowoczesności, a za mało Szekspira. Nie
chcę zabrzmieć jak piewca filmowego
konserwatyzmu czy miłośnik klasyki,
ale jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, lata mijają, a 30-letni Andrzej
Wajda realizujący na fali po październikowej odwilży 1956 roku Kanał nadal
pozostaje niedoścignionym punktem
odniesienia… Ω
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alnym i niejednoznacznością tego, co
widzi. Popkulturowe chwyty mogą być
lepsze lub gorsze. Ważne, by nie stawały się plastikowe, tak jak w sekwencji przejścia kanałem oddziału, który
na pewno nie przypomina umęczonych
nadludzkim wysiłkiem akowców, tylko
bardziej współczesną jednostkę GROM.
Nie krytykuję in gremio tarantinowskiego stylu, scena podczas walk na
cmentarzu, gdzie matriksowej ucieczce głównego bohatera towarzyszy
evergreen Czesława Niemena Dziwny
jest ten świat, ma swoje uzasadnienie.
W wielu jednak miejscach mamy do
czynienia z kiczem. Poza tym film epatuje przesytem, nie ma w nim miejsca
na zastanowienie, co potęguje brak
rozbudowanych dialogów. Powstańcza
młodzież gna bez namysłu, jakby była
w transie, który prowadzi jedynie do
samounicestwienia.
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jak powstańcy idący do ataku w rytmie dubstepu, przejście przez kanały
jako doświadczenie klaustrofobicznego horroru, kiczowata scena pocałunku
wśród świszczących kul, w zasadzie nic
nie dają fabule. Budzą natomiast uczucie zażenowania. Rozumiem pomysł, by
mieszać sacrum i profanum, sztukę wysoką i niską. Teoretycznie zgadzam się
z Komasą, że filmu złożonego jedynie
z patetycznych i podniosłych scen nie
dałoby się oglądać. Tylko czy tę słuszną
ideę należy realizować aż tak efekciarskimi i prostymi chwytami? Dlaczego
nie przedzielić fabuły symbolami apokalipsy (jedno pytanie, gdzie jest Bóg,
to zdecydowanie za mało) z drastycznym realizmem. Właśnie takim, z jakim
mamy do czynienia w scenach rzezi
Woli czy deszczu krwi i ludzkich szczątków po eksplozji transportera. Jan Komasa mówił, że niektóre popkulturowe
sceny miały być ukłonem w stronę młodego widza, do którego trzeba obecnie
przemawiać językiem, który będzie dla
niego czytelny. Tylko czy młody widz
tego naprawdę potrzebuje?
Tak się złożyło, że w związku z wejściem do kin Miasta ‘44 miałem przyjemność uczestniczyć w trzech jego
pokazach z cyklu Kino na Temat, gdzie
po projekcji młodzież, komentując
film, w zdecydowanej większości deklarowała, iż mrugnięć w swoją stronę
nie potrzebuje. Poza tym czy musimy
równać w dół, zamiast postawić widza
przed większym wysiłkiem intelektu-

Krzysztof Wołodźko

Nadzieje i grozy
(post)apokalipsy
Kiedy zaczęła się apokalipsa
pośród świata, czyli zerwanie
trwałości dziejów? Ta, którą
świecka kultura Zachodu, bazując
zwykle na pochrześcijańskich
historiozofiach, przyjęła za
swoją? I kiedy zaczął się wiek
postapokaliptyczny? Jak
przeniknęły się te dwa czasy?
Tropów jest wiele, wiążą się z rewolucjami i insurekcjami XIX wieku,
stopniową i nierównomierną laicyzacją Europy, ograniczeniem znaczenia
religii w życiu publicznym i prywatnym,

nowym ukształtowaniem polityczności, w której tendencje demokratyczne
nierzadko nosiły zalążki nowych autorytaryzmów, obumieraniem monarchii. Na Starym Kontynencie większość
z tych kwestii ogniskuje się wokół
Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Czas apokaliptyczny
Nie bez powodu Bronisław Łagowski
w felietonie Zastanawiający Edmund
Burke (1995) zapisał słowa: W Europie
Rewolucja i Kontrrewolucja wytworzyły przeciwstawne systemy wartości,
ustaliły odmienne hierarchie autoryte-

Transformacja
postapokaliptyczna
Natomiast w przypadku polskim apokalipsa rozpoczyna się w ostatnich
dekadach XIX wieku i dotyczy jeszcze
czasów Polski Ludowej, a jej zwieńczeniem jest przełom lat 80. i 90. XX wieku. Czas terapii szokowej uważam
za – kładę nacisk na dwuznaczność
użytej pisowni – (post)apokaliptyczny. Bo taka właśnie dwuznaczność
wciąż nam towarzyszy: od jednego wariantu nowoczesności (okołosowieckiego) przeszliśmy do drugiego
(neokapitalistycznego). A równocześnie konsumowaliśmy i konsumujemy
te nowoczesności: ostatnio w scenerii
peryferyjnego kapitalizmu zdekapitalizowanego kraju.
Zachodzące procesy opisują socjologowie, kulturoznawcy, myśliciele
polityczni: z reguły nie używając wskazanych terminów „apokalipsa” i „postapokalipsa”, analizują gwałtowność
przemian, przyjmowanie się nowych
wzorców i obyczajów w życiu społeczeństw, próbują uchwycić relacje
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światowej. Wybuch bomb atomowych nad Hiroszimą i Nagasaki objawił
światu twórczą i destruktywną zarazem moc nowoczesnych nauk i technologii. Jako czas postapokaliptyczny
postrzegam w tym przypadku dekady
budowania zachodnioeuropejskich
społeczeństw/państw dobrobytu po
II wojnie światowej aż do dziś.
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tów intelektualnych, wypracowały całkowicie różne kultury polityczne. Przez
dwa wieki Rewolucja bądź wisiała nad
Europą jako groźny dla jednych, a zbawienny dla drugich mit, bądź realizowała się jako krwawe zamieszanie, by
wreszcie opanować na lat siedemdziesiąt Rosję z przyległościami.
Ale zostawmy na razie francuską
rewolucję. Potrzebna będzie jeszcze
jedna konstatacja, by na scenę wprowadzić istotnego aktora tego dziejodramatu. Otóż świecka apokalipsa nie
tylko dla płomiennych historiozofów
i nieco trzeźwiejszych od nich filozofów
dziejów jest tworzeniem nowoczesności. A czas postapokaliptyczny – używaniem, konsumowaniem nowoczesności. Co istotne – te rzeczywistości
nigdy nie są od siebie odseparowane.
Apokalipsa i postapokalipsa przenikają
się w czasie i przestrzeniach, towarzyszą sobie ich chronologie, paroksyzmy
bezwzględnych lat i łagodne dekady
nieco powszechniejszego dobrobytu
i kruchego pokoju.
Z konieczności wprowadzę tu
pewną periodyzację, zastrzegając ją
uczynionym wyżej spostrzeżeniem
na temat przenikania się epok apokaliptycznych i postapokaliptycznych:
w porządku czasów i geopolityk. Otóż
dla Europy Zachodniej jako czas najintensywniej apokaliptyczny przyjmuję
okres od narodzin świata kapitalistycznego (koniec XVIII stulecia) i wielkoprzemysłowego aż do końca II wojny

Głębia rewolucji
Jednym z najważniejszych źródeł
(post)apokaliptycznych epok jest kapitalizm. Jego narodziny przyniosły światu
eksplozję nowych pojęć i treści, koncert
znaczeń, w którym wciąż uczestniczymy. Eric Hobsbawm na kartach Wieku
rewolucji 1789–1848 przedstawia katalog tych nowych słów, które są dla nas
oczywiste. A są one w znacznej mierze
skorelowane z nastaniem kapitalizmu i rewolucją francuską: „przemysł”,
„przemysłowiec”, „fabryka”, „klasa
średnia”, „klasa robotnicza”, „socjalizm”, „arystokracja”, „kolej”, „liberalny”, „konserwatywny”, (rozumiane jako
określenia polityczne), „narodowość”,
„naukowiec”, „inżynier”, „proletariat”,
„kryzys” (gospodarczy), „utylitaryzm”,
„statystyka”, „socjologia”, „dziennikarstwo”, „ideologia”, „strajk”, „pauperyzacja”. Jak zaznacza angielski historyk:
wyobrażenie sobie współczesnego świata bez tych słów (czyli bez rzeczy i pojęć,
których słowa te dotyczą) uzmysławia
głębię rewolucji, która wydarzyła się
między 1789 a 1840 rokiem, będąc jednocześnie największą transformacją
w dziejach ludzkości od zamierzchłych
czasów. Tak oto nowe rzeczy, zjawiska
i określające je słowa zatopiły przedapokaliptyczny, feudalny świat.
Niezależnie od apokaliptyczności
(pierwszej i kolejnych) rewolucji, to

kapitalizm był siłą transformującą społeczeństwa, ich gospodarki, kultury,
polityczność, obyczaje i religijność,
której można przydać nazwę świeckiej
apokalipsy. Kapitalizm stał się pojęciem normatywnym, aksjologicznym.
Wyznaczył system wartości i celów
nowych społeczeństw, nie tylko europejskich. W ciągu stuleci kapitalizmu,
posługując się nim jako argumentem,
określano pożądane kierunki przemian: czynił to Max Weber, czynił to
Karol Marks. Czynił to wreszcie Jeffrey
Sachs, a za nim Leszek Balcerowicz,
gdy kapitalistyczna gospodarka miała
przejąć na własność pokomunistyczny
świat.
Znamiennym motywem historii idei
i dziejów myśli społeczno-gospodarczej
jest to, że pogląd filozofa z Trewiru,
iż lepiej rozwinięte kraje przemysłowe pokazują mniej rozwiniętym ich
własną przyszłość, dość dobrze oddaje
istotną tendencję cywilizacyjną, która tkwiła u założeń polskiego modelu
przemian. Głosiła ona przecież: staniecie się jak Zachód, jeśli przyjmiecie
nasz porządek. Tylko że zainteresowani
nie wyjaśniali, iż połączenie kapitalizmu z neoliberalizmem jest tylko jedną
z możliwych interpretacji i dróg do
stworzenia postapokaliptycznego, neokapitalistycznego porządku w naszej
części Europy. Wiele naszych obecnych
problemów wynika z tego, że pewne
mniemanie o potężnej sile perswazji
przyjęto niemal jak bezdyskusyjny fakt.

Bezwzględna historiozofia
Marksa
Apokalipsa to szok. Szok transformacji. Wobec ofiar apokalipsy zwykle
panuje zmowa milczenia. Najlepiej je
przemilczać, stygmatyzować albo zamykać w miłosiernych nawiasach dobroczynnych balów: byle poza polem
tego, co dostrzegalne. A niepotrzebni
ludzie, którzy nie kalkują się w nowym
rachunku ekonomicznym i społecznym, boleśnie doświadczają pewnej
dwuznaczności: to, co dla nich jest
apokalipsą, czyli pozbawieniem pracy,
dotychczasowej pewności życia, ciągłą
nietrwałością „teraz” i „jutro”, dla bywalców stołecznych kawiarni jest już
postapokalipsą, niefrasobliwym i zblazowanym sączeniem napojów o ekstrawaganckich nazwach, które muszą
dobrze brzmieć, ale nie muszą czegokolwiek znaczyć. Jednym ruiny i rdza
zamkniętych zakładów pracy, opustoszała przestrzeń, która z perspektywy
stała się barierą, drugim – przyjemny
poranek z kawą w tekturowym kubku,
z logo korporacji uosabiającej sukces
i nędzę współczesnego kapitalizmu.
Ale to wszystko nie zaczęło się przecież dziś i nie dotyczy jedynie naszych
realiów. Karol Marks w odróżnieniu od
wielu piewców nowoczesności, unikających ostatecznych wniosków płynących z kapitalistycznej (post)apokalipsy, nazwał rzecz po imieniu. W 1853
roku tak pisał o angielskiej kolonizacji
Indii: Jakkolwiek smutkiem napełniać
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mają własną specyfikę, choć czerpią
z tych samych źródeł co zachodnie.
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między ciągłością i zmianą, analizują to, co łączy długie trwanie norm
z radykalizmem technologicznych nowinek, które – jak w przypadku sieci
internetowej – z luksusu stają się dobrem codziennego użytku. W tle tych
sporów pojawiają się takie zagadnienia, jak: konflikt między wolnorynkowym a socjaldemokratycznym modelem społeczno-gospodarczym, spory
o rolę i sens (dez)industrializacji w dzisiejszej Europie, kwestie przekształceń
kapitalizmu ku systemowi coraz bardziej spekulacyjnemu i oderwanemu
od materialnych źródeł gospodarek.
Ludzie unoszą głowę i widzą, jak
przemieniają się horyzonty. Ale często
nie wiedzą, że błękitne niebo zaraz
zajdzie ciemnością. Apokalipsę kojarzą
ze znojem, agonami, żniwem, ale także
zamętem i gniewem, oddzieleniem dobra od zła i ich przewartościowaniem.
Ze zniszczeniem i budowaniem. Tak, to
dwuznaczne. Ale nie mniej dwuznaczna jest postapokalipsa: należą do niej
szerokie obszary zachodniej Europy,
gdy na powojennych gruzach wznoszono państwa dobrobytu. Należą też
do niej nasze współczesne opustoszałe
miasteczka, w których ostatnia knajpa,
wciąż oficjalnie zwana restauracją, odstrasza przejezdnych opadłym tynkiem,
smrodem przemieszanych woni piwa
i potu, politurą beznadziei na stoliku
z epoki Edwarda Gierka. Nie ma jednej
apokalipsy, nie ma jednej postapokalipsy. Te nasze, środkowoeuropejskie,

ich rzeczywista, a nie świecka eschatologia, stary obyczaj i butelka wódki.
Gdzie wydobywa się węgiel
Podziemne korzenie apokaliptycznego,
wielkoprzemysłowego świata wyraziście nakreślił George Orwell w Drodze
na molo w Wigan (1937). I to dosłownie podziemne. Potrzebny będzie
dłuższy cytat: Patrząc na fedrujących
górników, natychmiast uświadamiamy sobie, w jak różnych światach żyją
ludzie. Tam, pod ziemią, gdzie wydobywa się węgiel, istnieje całkowicie
odrębny świat – można bardzo łatwo
przejść przez życie i nigdy o nim nie
usłyszeć. A jednak owa podziemna kraina jest absolutnie niezbędnym przeciwieństwem naszego świata, tego na
powierzchni. Praktycznie do wszystkiego, co robimy – od smakowania lodów
do przemierzania Atlantyku – pośrednio lub bezpośrednio niezbędny jest
węgiel. Jest on również niezbędny do
uprawiania wszystkich pokojowych
sztuk; podczas wojny tym bardziej go
potrzeba. W czasie rewolucji górnicy
muszą pracować, bo inaczej rewolucja upadnie, bowiem – podobnie jak
kontrrewolucja – i ona potrzebuje
węgla. Bez względu na to, co dzieje się na powierzchni, wydobywanie węgla i przerzucanie go łopatami
musi trwać nieustannie lub co najwyżej z kilkutygodniową przerwą. Po to,
żeby żołnierze Hitlera mogli maszerować, wyrzucając wysoko nogi w po-

wietrze; żeby papież mógł potępiać
bolszewizm; żeby tłumy kibiców mogły
gromadzić się na Lord’s; żeby pedałkowaci poeci mogli kadzić sobie wzajemnie – węgiel musi być nieprzerwanie
dostarczany (...). Na ogół jesteśmy
nieświadomi tego faktu; wiemy tylko,
że „musimy mieć węgiel”, ale rzadko
kiedy pamiętamy (lub nie pamiętamy
nigdy), z czym łączy się wydobywanie
tego surowca. (...)
Jeszcze niedawno warunki pracy w kopalniach były znacznie gorsze
niż obecnie. Nadal żyje kilka wiekowych staruszek, za młodu pracujących
w kopalni, którym zaciskano w pasie
uprząż, a łańcuchy ciążyły im pomiędzy nogami, kiedy posuwały się na
czworakach, ciągnąc niecki wypełnione
węglem. Wykonywały to zajęcie nawet
w czasie ciąży. Jeszcze teraz, gdyby
okazało się, że nie można wydobywać
węgla bez udziału brzemiennych kobiet
wlokących swój ładunek, obawiam się,
że raczej pozwolilibyśmy im to nadal
robić, niż pozbawiać się tego niezbędnego surowca. (...)
Najczęściej, ma się rozumieć, wolimy nie pamiętać o istnieniu i trudzie
tych ludzi. Ma to zresztą odniesienie
do wszystkich rodzajów pracy fizycznej; dzięki niej żyjemy, a jednak nie
jesteśmy świadomi jej znaczenia. (...)
Wy i ja, wydawca Times Literary Supplement, pedałkowaci poeci, arcybiskup Canterbury, towarzysz X, autor
Marksizmu dla dzieci – my wszyscy
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wanie społeczeństw i ich kultur. Otóż
nowe technologie przetwarzania i wartościowania zasobów (także, niestety,
ludzkich), sposoby konsumpcji wytwarzanych dóbr uczyniły materializm
sednem kapitalistycznego porządku.
Apokalipsę triumfu epoki przemysłowej dobrze opisano w literaturze:
Germinal Zoli, Ziemia obiecana Reymonta to tylko dwa najoczywistsze
przykłady – stamtąd i stąd.
I tak industrializacja i nowa, gwałtownie rosnąca rola (i populacja) miast
określiły rodzaj i sens życia zarówno
centrów kapitału, jak i kolonizowanych przez nie peryferii. Z ważnym
uzupełnieniem: peryferie mogą znajdować się zarówno na antypodach,
jak i za rogatkami metropolii. Ich
przestrzeń mogą wyznaczać zarówno „latające fabryki” trzeciego świata, szwalnie w Bangladeszu pracujące dla transnarodowych korporacji,
jak i źle skomunikowane z Warszawą
miasta sypialnie, dostarczające stolicy codzienną siłę roboczą – fizyczną
i umysłową. A górnik przed emeryturą wydobywający węgiel w kopalni
zagrożonej likwidacją może należeć do
porządku apokalipsy, który fizycznie
tworzy nowoczesność, gdy jego syn
wypełniający kilkaset kilometrów dalej
tablice w Excelu cyframi pochodzącymi z giełdy – do świata postapokaliptycznego, który konsumuje (wirtualną) nowoczesność. A gdy usiądą przy
bożonarodzeniowym stole, może zbliżą
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musi ludzkie serca widok rozbicia i ruiny tej masy pracowitych, patriarchalnych, spokojnych organizmów społecznych, widok tych ludzi, którzy zostali
wtrąceni w otchłań cierpienia, którzy
utracili równocześnie prastare formy
swojej cywilizacji i odwieczne należne
im środki utrzymania – nie wolno nam
zapominać, że te sielankowe wspólnoty wiejskie (…) stanowiły zawsze mocną podstawę wschodniego despotyzmu (…). Co prawda Anglia, wywołując
w Hindustanie rewolucję społeczną,
kierowała się wyłącznie swoimi najbrudniejszymi interesami, a forsowała
je w sposób kretyński. Ale to nie jest
istotne. Najważniejsze jest pytanie,
czy ludzkość może spełnić swoje powołanie bez gruntownego przewrotu w stanie społecznym Azji. Jeżeli nie
może, to Anglia, jakiekolwiek byłyby
jej zbrodnie, doprowadzając do tego
przewrotu, stała się bezwiednym narzędziem historii. Bezwzględna historiozofia Marksa ujawnia w pełni to, co
pragnie zepchnąć do podświadomości
konsument nowoczesności, oddzielony
licznymi barierami od źródeł porządku
rzeczy: zimną konieczność okrucieństwa, które jest niemal bezosobowe,
bo jego logikę wyznaczają procesy
technologiczne i gospodarcze.
Z całą siłą pojawia się tutaj wątek, który często przeoczają rodzimi
konserwatyści, chętnie operujący na
ideach, ale zapominający o wpływie
form gospodarczych na funkcjono-

Preludium zagłady
Czas powrócić do rewolucji, jej apokaliptyczności. Cytowany już prof. Łagowski w artykule Zniszczenie i pustka (1989) stwierdzał: Marsylianka jest

nego narzędzia, czyli odpowiednio zaawansowanego przemysłu zbrojeniowego. A tego nie byłoby bez triumfu
przemysłu jako takiego i wspierających
go nauk, bez towarzyszącej im eksplozji innowacyjności i coraz bardziej masowej produkcji.
Ale obraz (post)apokalipsy nie jest
oczywisty jedynie zniszczeniem. Tworzenie nowoczesności i konsumowanie
nowoczesności to przecież cywilizacyjne agony, przenikanie życia i śmierci,
budowania i destrukcji. Tyle że w skali
o wiele intensywniejszej niż przez tysiąclecia istnienia ludzkości. Intensyfikacja i zwielokrotnienie – to przyniosła
apokalipsa. Ale czy człowiek może to
podźwignąć? Tworzenie rzeczy i konsumowanie rzeczy, tworzenie obrazów/
idei i konsumowanie obrazów/idei. Tylko pamięć jednego pokolenia, urodzonego pod koniec XX wieku, obejmuje czarno-białe, kolorowe, lampowe,
tranzystorowe i plazmowe telewizory.
Tylko jedno pokolenie widziało na ich
ekranach, jak przeistacza się kultura
masowa. Zna jej usypiającą moc, która
sprawia, że łatwo przeoczyć przenikanie apokalipsy i postapokalipsy: bachanalia są przecież odwróceniem uwagi
od umierania, choć na dobrą sprawę
ostatecznie sprowadzają na człowieka
ciężki, otępiały sen. Być może postapokaliptyczny czas wyznaczany jest
rytmem konsumpcji i snu, snu i konsumpcji. Sen także jest zapomnieniem,
ahistorycznością.

Apokalipsa miała swoje nadzieje, po
części płonne, po części – szczęśliwie –
spełnione. Niektóre z tych nadziei
były bardzo proste, choć rewolucyjne.
Były protestem wobec dehumanizacji,
jaka stała się częścią nowoczesności.
Spójrzmy na ten obraz: Kwietniowe
słońce ogrzewało płodną ziemię. Z jej
łona tryskało życie, pączki rozwierały się w zielone liście, pola drżały pod
naporem kiełkujących traw. Wszędzie
naokół nabrzmiałe ziarna spragnione
ciepła i światła wydobywały się na powierzchnię, płynęły bujne soki, szmer
dobywających się kiełków był głosem pocałunku. Wciąż i wciąż, coraz
to wyraźniej, jak gdyby przybliżali się
do powierzchni, towarzysze uderzali kilofami. Tym to właśnie dźwiękiem
ciężarna była ziemia owego młodzieńczego ranka w pałających promieniach
słońca. Wzrastała czarna armia mścicieli, w głębokich bruzdach kiełkował
wolno posiew, aby rozerwawszy skorupę ziemi przynieść plon w nadchodzącym stuleciu. To zakończenie Germinalu Émila Zoli z 1885 roku, opowieści
o nędznym losie francuskich górników.
To obietnica nadziei, apokaliptycznej
i rewolucyjnej nadziei.
Postapokalipsa spełniła to marzenie. Postapokalipsa nie spełniła tego
marzenia. Tam i wtedy, tu i teraz.
Wszędzie. Ω
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wspaniałym, natchnionym wezwaniem
do boju. Trzeba ją rozumieć jako wyraz
nowego patriotyzmu republikańskiego, poświęcenia dla ojczyzny, nienawiści do tyranów i cudzoziemców... (…).
Rewolucja (…) zaraża wojsko pasjami
obywatelskimi, ideowością i rewolucyjnym prozelityzmem. Nie uznaje
prawnej różnicy między stanem wojny
i stanem pokoju. Zaciera różnice między tym, co cywilne i co wojskowe.
Wojnę toczy już nie sama armia, lecz
cały naród. (…) Marsylianka to właśnie
wyraża. Kiedy słyszę tę pieśń, myślę
o wojnie totalnej.
Ale przecież do wojny totalnej
trzeba czegoś więcej. „Umasowienie”
i unowocześnienie polityki to jeden,
zwielokrotnienie i unowocześnienie
produkcji zaś – drugi aspekt apokalipsy. Oba się warunkują. Preludium technologicznej zagłady była I wojna światowa, w czasie której przetestowano
na ludziach nowe sposoby walki z użyciem broni, jakiej przedapokaliptyczny feudalizm nie był w stanie wyprodukować, a której chętnie dostarczały
państwom koncerny zbrojeniowe. Ale
jak zauważa prof. Andrzej Chwalba na
kartach książki Samobójstwo Europy.
Wielka wojna 1914–1918, bez odpowiedniej liczby samochodów nie da się
prowadzić wojny błyskawicznej. I tu
trzeba dodać: bez odpowiednich technologii nie da się prowadzić także wojny totalnej, najgłębiej apokaliptycznej.
Do jej realizacji potrzeba było stosow-
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w rzeczy samej – to, że żyjemy stosunkowo nieźle i przyzwoicie zawdzięczamy tym zapracowanym biedakom pod
ziemią, usmolonym aż po gałki oczne,
o gardłach wypełnionych węglowym
pyłem, wbijającym łopaty w zwały
urobku i wykorzystującym przy tym
zajęciu stalowe mięśnie swoich rąk
i brzuchów.
Jeśli chcemy zrozumieć różnicę między apokaliptycznym a postapokaliptycznym porządkiem rzeczy, między
wielkoprzemysłowym kapitalizmem,
który wciąż jest realny, a postapokaliptycznym czasem „kapitalizmu bez materii”, który lubi się przedstawiać jako
bezczas beztroskiej zabawy i konsumpcji, to musimy dobrze zakarbować sobie
powyższy fragment z Orwella. Nie idzie
tylko o jego literalny sens, ale o zrozumienie porządku rzeczy. Bo wciąż
pokazuje on przenikanie tych światów,
na jego podstawie możemy ocenić, jak
rozkładają się akcenty (post)apokalipsy w danym miejscu, czasie, okolicznościach. Bez uchwycenia realności wzajemnych relacji pracy i kapitału wszelka
praca nad ideami zawsze była, jest i będzie „czytanką z panieńskiego pokoju”,
ilustrowaniem zaczarowanego, zmistyfikowanego świata.

Mimo religijnej retoryki Wat
słabo nadaje się na krystaliczny
symbol nawrócenia na
antykomunizm, który można by
łatwo wprząc w sprymityzowaną
wersję konserwatywno-katolickiej narracji o marksizmie
Jako przykład słabości Komunistycznej
Partii Polski często wskazuje się to, iż
zdołała ona zainspirować powstanie
tylko jednego znaczącego czasopisma.
„Miesięcznik Literacki” ukazywał się
w latach 1929–1931, jego redaktorem
naczelnym był Aleksander Wat. Żywot
pisma zakończyły policyjne aresztowania. Wydaje mi się, że podzieliło
ono los filozofów zajmujących – jak
wyraził się kiedyś o jednym z twórców
socjologii Jerzy Szacki – dwuznaczną pozycję nieczytanych klasyków.
Wypada dziś znać jego nazwę (tak jak
nazwisko „futurysty Wata” powinno
się pamiętać z lekcji języka polskiego),
by hasłowo rzucić ją w kontekście historii KPP. Rzadziej ktoś stara się choć
pobieżnie zapoznać z treścią samego
periodyku.
Wyparty fragment
Utrwalone na mikrofilmie kilkanaście
numerów „Miesięcznika” przeglądałem z mieszanymi uczuciami. Sekciarski, marksistowski zapał i radykalizm
łatwo wywołują śmiech, wściekłość,
niedowierzanie… Czarne skrzydła
Kadena-Bandrowskiego okazują się na

łamach pisma (w tekście Andrzeja
Stawara) usprawiedliwieniem – poprzez rzekome ukazanie ich jako nieuniknionych – nędzy i cierpień górników. Na Zachodzie bez zmian z kolei
(to już sam naczelny, czyli Wat) jedynie
pozornie jest utworem antywojennym,
między wierszami zaś obroną militaryzmu. Mahatma Gandhi, mimo dokonywanych w ciągu lat zmian strategii,
konsekwentnie służy interesom brytyjskich kapitalistów i imperialistów.
W karykaturze: redakcja „Wiadomości
Literackich”, ośmielająca się wspomnieć
o możliwym politycznym kontekście
samobójstwa Majakowskiego, zostaje
zilustrowana jako stado sępów nad jego
trumną. Do tego płomienne wiersze –
przede wszystkim Władysława
Broniewskiego – oraz informacje o interwencjach cenzury i konfiskatach
niektórych numerów pisma.
Jednocześnie miałem poczucie
obcowania z, mimo wszystko, fragmentem tego, za czym częstokroć tak
tęsknimy, myśląc o II Rzeczpospolitej.
To znaczy dorobkiem i klasą przedwojennych polskich inteligentów,
zdziesiątkowanych później przez Niemców i Sowietów. Nie była w stanie tego
zmienić świadomość, że KPP dążyła do
zniszczenia właśnie tej Polski, której
wyidealizowany obraz wzbudza naszą
nostalgię. Część współpracowników
pisma zginie zresztą szybciej niż II RP –
padając ofiarą czystek po swoim wyjeździe do ZSRS w latach 30.

Zrozumieć KPP
Leszek Zaborowski

Aleksander od Krzyża
Jak stwierdza w swojej monografii poświęconej Watowi Tomas Venclova,
komunizm był dla poety raczej problemem teologicznym i psychologicznym niż socjologicznym. Spojrzenie
na marksizm i leninizm jako zjawisko
o wymiarze religijnym, pełnym chociażby wątków apokaliptycznych i mesjanistycznych, nie wydaje nam się dziś
czymś oryginalnym, co zawdzięczamy
między innymi pracom Besançona,
Voegelina czy MacIntyre’a. Czym innym jest jednak analiza historyka idei,
a czym innym poddawanie samego
siebie i swojego dawnego środowiska
wiwisekcji, jakiej dokonał dawny
naczelny „Miesięcznika”. Nawet jeśli
Wat utrzymuje, że dla generacji tworzącej polski ruch komunistyczny
w latach 20. (w odróżnieniu od 30.)

kluczowymi motywacjami były obserwowana wokół niesprawiedliwość
i nędza oraz chęć walki o poprawę losu
najbiedniejszych, to i tak rozpatruje
później swoje zaangażowanie w kategoriach grzechu, dla którego zdaje się
nie być odkupienia. Komunizm, oferujący możliwość całkowitego zaangażowania i poczucia sekciarskiego braterstwa w miejsce nihilistycznej pustki,
która okazała się dla niego i wielu
innych nie do zniesienia, okazuje się
mieć cechy demoniczne, wymagające
kategorii religijnych do opisu zaangażowanych weń jednostek. Autor
Mojego wieku będzie nawet upatrywał
w nim później źródeł swoich neurologicznych schorzeń.
Mimo swej religijnej retoryki Wat
słabo nadaje się jednak na krystaliczny
symbol nawrócenia na antykomunizm,
który można by łatwo wprząc w sprymityzowaną wersję konserwatywno-katolickiej narracji o marksizmie.
Choćby skłaniało do tego wspomnienie
poety odmawiającego przyjęcia w Kazachstanie sowieckiego obywatelstwa,
który to gest mógł go kosztować życie.
Jak celnie stwierdza w swojej książce
o jego tekstach z lat 1946–1953 Piotr
Pietrych, oczekiwać by można, że po
przeżyciach w ZSRS będzie współpracować z pozostającym oazą niezależności „Tygodnikiem Powszechnym”,
a nie marksistowską „Kuźnicą”, tak
się jednak nie stało. Nie wspominam
o tym, by go za to potępiać, a jedynie

ostrzec, że przy wciskaniu go w niektóre szablony mogą pojawić się pewne
problemy.
Na dodatek, mimo że przyjął po
wojnie chrzest w Kościele katolickim,
stale dręczyły go wątpliwości co do
niektórych aspektów jego nauki. Co
mnie odcina od katolicyzmu? Wszystko, co w nim od materii, od rzeczy, od
rzeczywistości. Wszystko tam powinno się skończyć na Tajemnicy Ukrzyżowania – zapisał w swoich notatkach.
Wobec prawd religijnych dwie postawy
negatywne: Nie wierzę. Wierzę (czy nie
wierzę), ale nie chcę! Od katolicyzmu
odpycha mnie „ciał zmartwychwstanie”. Nie wierzę. A jeśli wierzę – protestuję. Zachowujący więcej pokory
wobec dogmatów mogą uznać podobne rozprawianie o prawdach wiary
za dziecinną pychę. Być może – ale
zarazem zostają tu ukazane bez ogródek słabość autora oraz wyniszczenie
bólem fizycznym i duchowym, które
ostatecznie doprowadzi go do samobójstwa. Franciszek skrytykował kiedyś
postawę „chrześcijan bez Zmartwychwstania”; polecam lekturę pism Wata
(oraz liczne omówienia występujących
w nich wątków religijnych) tym, którzy
wystąpienie papieża powiązali jedynie
z nielubianą przez siebie wspólnotą,
nurtem czy redakcją.
Doświadczenie, które stało się
udziałem Wata, choć tak silnie splotło
się z właściwym „jego wiekowi”
cierpieniem, jest czymś więcej niż
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fundamenty II RP był niemożliwością,
i wybrać zamilczanie zdrajców, pozostawiając ich specjalistom, ogółowi racjonując Bieruta i Różańskiego.
W praktyce zaś rezygnując z wyjaśnienia motywacji tych, którzy zdecydowali
się działać na rzecz Sowietów (często
poddawani byli z tego powodu ostrym
represjom), sprowadzając je do czysto materialnych pobudek lub, zwykle
niezbyt jasno określonej, degeneracji.
Tylko czy w ten sposób – jakkolwiek
ostro by to brzmiało – nie fałszujemy
fragmentu historii polskiej inteligencji,
choćby był on niewielki?
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Niedługo minie 50 lat od momentu przeprowadzenia przez Czesława
Miłosza serii biograficznych wywiadów
z Aleksandrem Watem, opublikowanych następnie jako Mój wiek. Nagrywane najpierw w Berkeley, a następnie
w Paryżu, pozostają jednym z ważniejszych dzieł opisujących komunistyczny terror, jakiemu sam bohater został
poddany po inwazji na Polskę najpierw
w sowieckich więzieniach, a następnie
na zesłaniu w Kazachstanie. Jednym
z głównych wątków wspomnień pozostaje jednak problem opowiedzenia się
części polskiej inteligencji po stronie
komunizmu. Przy okazji otrzymujemy
szczegółowy opis jej zapomnianych
szerzej przedstawicieli, jak również ich
kontaktów z, niejednokrotnie bardzo
dalekim od komunizowania, otoczeniem, częstokroć przebiegających
w sposób, który może wywołać spore
zdziwienie u współczesnego czytelnika.
Jak sądzę, nawet dziś trudno dobrnąć
do matury bez poznania nazwisk Wata
i Broniewskiego, choć raczej nie z powodu ich zasług dla ruchu komunistycznego.
Ale kto pamięta o Andrzeju Stawarze,
Janie Hemplu i innych współpracownikach „Miesięcznika”? Być może,
choćby dzięki ukazującym się w dużych nakładach tłumaczeniom książek
Marci Shore, trochę więcej osób niż
kilka lat temu. Ale spytajmy lepiej –
po co miałby pamiętać? Bardzo łatwo
dziś stwierdzić, że dla „przyzwoitych”
akces do komunistów podkopujących

KPP nasza powszednia
Najczęściej nie słyszymy jednak o KPP
w kontekście analizowania tekstów,
losów i motywacji zafascynowanych
komunizmem przedwojennych inteligentów, takich jak Wat. Zwykle jej
nazwa pada w formie stygmatu. Często
przywołuje się wypowiedzi Jarosława
Marka Rymkiewicza i Jarosława
Kaczyńskiego, w których oskarżali środowisko „Gazety Wyborczej” o twórczą
kontynuację dziedzictwa przedwojennych polskich komunistów. Rzadziej te,
w których Adam Michnik porównywał
do KPP, z jasną intencją obrażenia jego
polityków, Prawo i Sprawiedliwość.
Chętnych do obrony partii jako takiej
raczej brakuje; nieco inaczej jest jednak w wypadku zaangażowanych w nią
jednostek, również tych, które z komunizmem nie zerwały nigdy.
Ma to zwykle miejsce w wypadku drugiego typu sytuacji, w których
nazwa KPP pada często – prób dekomunizacji nazw ulic. Wtedy właśnie
biografie komunistów, bardzo często
tych, których nazwiska uległy niemal
kompletnemu zapomnieniu wiele lat

z Mojego wieku Wata) oraz wynajdywania usprawiedliwień zaangażowania
w komunizm. O ile Domańska dosyć
chętnie polemizuje chociażby z krytykami PPR-owskiego podziemia czasów
II wojny światowej, o tyle próby zrozumienia zachowania ciotki w czasach
stalinizmu, mimo usilnych starań, przeważnie kończą się porażką. Niewiele
ułatwia fakt odsuwania towarzyszki
„Oli” na boczny tor już na początku lat
50., czyli na długo przed jej śmiercią
w 1968 roku (pięć godzin przed słynną
premierą Dziadów Dejmka).
Po przeczytaniu książki, bez względu
na sprzeciw wobec wielu wniosków
i porównań formułowanych przez
autorkę, samo jej ukazanie się wydało mi się pozytywną informacją. Przy
wszystkich swoich wadach jest ona
kolejnym niewielkim wyłomem w wizji sprowadzającej polski komunizm
jedynie do mieszanki obcej agentury,
perfidnej zdrady, bandytyzmu i sadyzmu. Historia polskich komunistów,
choć również je zawiera, jest głębsza,
bardziej złożona – i mam wrażenie, że
przez to o wiele bardziej przerażająca.
A wnioski z niej powinny daleko wykraczać poza spory na temat polityki
pamięci względem drobnej grupy dobrze płatnych zdrajców (którzy wśród
komunistów oczywiście byli), do których pewien styl antykomunistycznego
myślenia może je ostatecznie sprowadzić. Choćby świadomość, że w pewnym sensie dotyczą one każdego z nas,

niektórym nie mieściła się w głowie.
Przerażające ścieżki ludzkiego losu,
nad którymi rozmyślał Wat i inni, nadal
stoją przed nami otworem, również
kilkadziesiąt lat po śmierci Stalina. Ω
Bibliografia:
Aleksandra Domańska, Ulica cioci Oli: z dziejów
jednej rewolucjonistki, Warszawa 2013.
Piotr Pietrych, Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946–1953): teksty i konteksty, Kielce
2011.
Tomas Venclova, Aleksander Wat – obrazoburca,
Warszawa 1997.
Aleksander Wat, Mój wiek. fragmenty rozmów
Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem,
Warszawa 2011.
Aleksander Wat, Dziennik bez samogłosek, Warszawa 2001.
„Miesięcznik Literacki” 1929–1931, nr 1–20.
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temu, znów przyciągają uwagę, pobudzając do analiz i dyskusji. Przykładem
szczególnym, bo obszernym, a zarazem
niedotyczącym działaczki z pierwszego komunistycznego szeregu, jest tu
książka Ulica Cioci Oli Aleksandry
Domańskiej, która ukazała się
w 2013 roku nakładem Wydawnictwa
Krytyki Politycznej. Impulsem do jej
powstania była, ostatecznie nieudana,
próba zmiany nazwy ulicy imienia jej
ciotki, Heleny Kozłowskiej „Oli”, zasłużonej działaczki KPP, PPR i PZPR pochodzenia żydowskiego. Sytuacja wydaje
się wręcz idealnym punktem wyjścia
do ironicznego komentowania „inkwizytorskich” zapędów prawicy, jako że
przy znajdującej się na warszawskim
Czerniakowie ulicy znajduje się… zaledwie jeden budynek. Autorka skwapliwie z tego korzysta: prześmiewczy ton
przeplata się w książce z poważnym,
gdy chronologia wymaga wspomnienia o nazistowskich i komunistycznych
zbrodniach.
Prywatne śledztwo pozwala
Domańskiej w pewnej mierze zrekonstruować partyjną karierę ciotki,
trwającą najpierw w konspiracji przedwojennej i wojennej, następnie zaś
w PRL-owskich instytucjach. W wypadku wielu białych plam pozostaje jednak tylko snucie domysłów na temat
losów krewnej. Jednocześnie autorka
podejmuje wytrwałe próby odgadnięcia motywacji jej postępowania (nie
brakuje oczywiście obfitych cytatów
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odosobnionym przypadkiem wciągniętego w tryby historii inteligenta z innej
epoki. Podobnie jak potworny wybór
tych polskich komunistów, którzy nawracali się na partyjną ortodoksję po
doświadczeniu pustki, pozostałej po
wymazanych przez nihilizm dawnych
punktach odniesienia i oparcia.

Od redakcji: Poniższy tekst ukazał się w nr. 1/1929 „Miesięcznika Literackiego”. Pod pseudonimem Jerzy Szymański kryje się Jan Hempel, marksistowski publicysta, tłumacz
i filozof, działający kolejno w PPS-Lewicy, PPS i KPP. Zdecydowaliśmy się na publikację tekstu z dwóch powodów.
Po pierwsze, by pozwolić czytelnikom na zapoznanie się ze
stylem argumentacji oraz języka używanego przez jednego
z najważniejszych współpracowników „ML”, którego egzemplarze są dziś dostępne jedynie w kilku polskich bibliotekach. Po drugie, gdyż esej autorstwa marksisty i członka KPP,
demaskujący apokaliptyczny charakter powieści Palę Paryż
Brunona Jasieńskiego, czyli jednego z najbardziej znanych
polskich artystów związanych w międzywojniu z ruchem
komunistycznym, uznaliśmy za materiał fascynujący. Dla
jasności zaznaczamy, że o ile analiza tekstu wykonana przez
Hempla wydała się nam interesująca, o tyle jego próbę
przedstawienia ideologii komunistycznej jako doskonale wolnej od metafizyki, konsekwentnie materialistycznej,
w której nie ma nic tajemniczego, mistycznego, religijnego, uważamy za z góry skazaną na porażkę. Nie mówiąc już
o marksistowskiej krytyce chrześcijaństwa.
W 1929 roku po wydaleniu z Francji związanym z opublikowaniem Palę Paryż Jasieński osiadł w ZSRS. Hempel poszedł
w jego ślady w 1932 roku. Obaj zostali rozstrzelani w ramach
stalinowskich czystek, odpowiednio w 1938 i 1937 roku.

Jerzy Szymański
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Choć, pokażęć potępienie wielkiej wszetecznice, która siedzi
nad wodami wielkiemi,
Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemie, i opili się
z wina wszeteczeństwa jej, którzy mieszkają na ziemi...
Upadła, upadła Babilonja wielka i stała się mieszkaniem
czartów i strażą wszego ducha nieczystego i strażą wszelkiego
ptastwa nieczystego i przemierzłego.
Albowiem grzechy jej przyszły aż do nieba. I wspominał Pan
na nieprawości jej.
Dlatego w jeden dzień przyjdą plagi jej, śmierć i smętek i głód
i ogniem będzie spalona: iż mocny jest Bóg, który ją osądził.
I będą płakać i nad nią bić się królowie ziemscy, którzy z nią
wszeteczeństwo płodzili i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym
spalenia jej. Z daleka stojąc przez bojaźń mąk, jej mówiąc:
Biada, biada miasto ono wielkie, Babilonja, miasto mocne, iż
w jedną godzinę przyszedł sąd twój.
		
Apokal. XVII – 1, 2, 13 XVIII – 2, 5, 8–10
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Potępienie wielkiej
wszetecznice

Ale garść sprawiedliwych została uratowana:
Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje
i wybielili je we krwi barankowej.
Nie będą łaknąć ani pragnąć więcej, ani na nie słońce
przypadnie ani żadne gorąco. Albowiem Baranek, który jest
w pośrodku stolice, będzie je rządził i poprowadzi je do źródła
wód żywota.
				
Apokal. VII – 14–17

Palę Paryż
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ralności póty, póki będzie istniał podział na klasy, czyli póty, póki
historia będzie historią walk klasowych.
Ideologia proletariacka jest doskonale wolna od metafizyki, jest
konsekwentnie materialistyczna, nie ma w niej nic tajemniczego,
nic mistycznego, nic religijnego. Niepodobna z nią uzgodnić żadnego rodzaju cudu.
Spojrzyjmy teraz na Palę Paryż Brunona Jasieńskiego.
W powieści tej darmo szukalibyśmy czegoś choćby zbliżonego do rewolucji, jako ostatniego ogniwa coraz ostrzejszych walk
klasowych. U Jasieńskiego nie ma w ogóle walki klas. Jest tylko
krzywda, wyrządzona biednemu, niewinnemu, i jest nieproporcjonalnie olbrzymia za nią zemsta. Zemsta ta całkiem pozbawiona jest charakteru klasowego. Nie masa robotnicza mści się na
burżuazji, lecz indywidualny robotnik, doprowadzony do rozpaczy z powodu utracenia kochanki, rozpętuje szatańskie nadludzko
potężne i ludzkim środkom nie poddające się moce zniszczenia.
Żaden fabryczny robotnik paryski nie poznałby siebie w metalowcu, którego czyny „rewolucyjne” opisuje Jasieński. Pierre – to nie
masowiec fabryczny, lecz wałęsający się po spelunkach paryskich
wykolejony inteligent – i zapewne nie Francuz. Z życiem fabryk
paryskich i paryskich organizacyj robotniczych nic go nie wiąże.
Proletariatu fabrycznego w ogóle nie ma w tej powieści. Tak samo
zresztą jak nie ma burżuazji. Są tylko głodujący lumpenproletariusze i jest rozpusta w zakamarkach wielkiego miasta.
Póki w książce Jasieńskiego szukamy walki klas i konsekwentnie rozwijających się sytuacyj rewolucyjnych, póty jest ona dziwaczna i niezrozumiała. Jasności nabiera dopiero wówczas, gdy
ujawnimy tkwiący w niej szkielet metafizyczno-moralny.
Paryż – to nie zwykłe miasto nowoczesne, lecz nowy Babilon,
miasto rozpusty i zbrodni. Jak mityczna Sodoma i Gomora, zostaje on oddany na pastwę szatańskim mocom zarazy, skazany jest
na wytępienie aż do ostatniego mieszkańca. Zginąć mają wszyscy – bez różnicy klas i narodowości, zarówno burżuje, jak proletariusze, zarówno rodowici Francuzi, jak wszyscy cudzoziemcy,
chwilowo przebywający w tym przeklętym mieście.
Jasieński sam podkreśla, że metalowiec Pierre, który zatruł Paryż dżumą, był jednostką, całkiem oderwaną od masy robotniczej.
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W ten sposób mówi Apokalipsa św. Jana, ostatnia księga Biblii
chrześcijańskiej, o upadku Rzymu, stolicy świata ówczesnego.
Społeczna treść tej apokalipsy – (jest tam również treść astrologiczna, lecz to nas w tej chwili nie zajmuje) to odzwierciedlenie
opozycyjnych mas uciśnionych w umysłach przedstawicieli klas
uprzywilejowanych. Masy uciśnione niezdolne były wówczas do
walki samodzielnej i nie posiadały ideologii własnej. Ich nastrojom dawali wyraz uczeni pisarze, pochodzący zapewne z narodów, przez Rzym uciskanych, i zapowiadający rychły upadek
ciemiężycieli.
Apokalipsa kanoniczna – to straszliwy sąd nad zdeprawowanym światem, całkowite zniszczenie świata z zachowaniem przy
życiu tylko garstki wybranych, uznanych za wierne sługi Pana. Katastrofa apokaliptyczna zgoła nie jest następstwem rozwijających
i zaostrzających się walk społecznych, lecz spada z zewnątrz, jako
zemsta czy kara boża.
W filozoficznych fundamentach literatury apokaliptycznej tkwi
wiara w panujący nad światem wiekuisty porządek moralny, czyli
boski. Porządek ten został naruszony i stąd katastrofy, zsyłane
przez siły wyższe, zmierzające do przywrócenia zakłóconego ładu.
Ideologia
Apokaliptyczne zapowiedzi upadku ciemiężycieli przypadaapokaliptyczna nie
ły do smaku niezdolnym jeszcze do walki masom uciemiężonym,
ma nic wspólnego
z nowoczesną ideologią a jednocześnie powstrzymywały je od poruszeń opozycyjnych, paraliżowały ich walkę, wytwarzając – korzystne dla ciemiężycieli –
proletariacką
nastroje biernego oczekiwania na obiecany sąd boży.
Rzecz prosta, że ideologia apokaliptyczna nie ma nic wspólnego
z nowoczesną ideologią proletariacką, lecz jest jej wprost przeciwstawna. Proletariatowi najzupełniej obcy jest patos kaznodziejskiego oburzenia moralnego. Nad walką klas zgoła nie panują
jakoweś odwieczne i niezmienne zasady moralne. Przeciwnie –
Ideologia proletariacka głoszone w każdym czasie i miejscu, rzekomo wiekuiste, zasady
moralne są tylko najdalej sięgającym wyrazem interesu jednej ze
jest doskonale wolna
stron walczących. Dla klas posiadających po wsze czasy ideałem
od metafizyki
moralnym było to, co najskuteczniej i na najdalszą metę utrzymywało ich panowanie. Podobnie dla nowoczesnego proletariatu –
jako światowej klasy społecznej. Tym samem nie ma i nie może
być jednej ogólnoludzkiej, jednako wszystkich obowiązującej mo-

Nie masa robotnicza
mści się na burżuazji,
lecz indywidualny
robotnik,
doprowadzony do
rozpaczy z powodu
utracenia kochanki

Od agitatorów trzymał się z dala. Na mityngi nie uczęszczał.
Podczas ostatniego strajku był w liczbie tych, którzy mimo
zakazu stawili się do pracy. Robotnicy-krzykacze spoglądali
na niego z podełba. Przy spotkaniu z majstrem zawsze silił się
wydusić na wargi przyjazny uśmiech (str. 14).

Był to więc człowiek politycznie „niewinny”, niby Hiob sprawiedliwy, który nie zgrzeszył, ale na którego spadły klęski, aby
w ten sposób okazała się „moc Najwyższego”. Ta polityczna niewinność Pierre’a z jednej strony ma mu zjednać sympatię tych,
którzy głoszą, że walka polityczna to grzech, a z drugiej strony
usuwa wszelką możliwość wytłumaczenia zaszłych wypadków przyczynami ziemskimi – np. rozwijającymi się walkami
politycznymi.
Moment, w którym Pierre odkrywa sposób wymordowania całego Paryża, posiada znamiona mistyczne.
Naraz niespodziewana jasność oślepiającym płomieniem
magnezji rozświetliła mu na chwilę mózg, aż stanął osłupiały,
oszołomiony i przycichły. Chwilę stał, jak w olśnieniu, potem
zawrócił na miejscu i począł iść z powrotem ulicami, którymi
przyszedł, wprost, przez tłum, jak Chrystus, stąpający po
wodzie, olbrzymi i majestatyczny, jakby niósł przed sobą
promieniejącą monstrancję swej nienawiści. Czuł, że ludzie
ustępują mu z drogi, otwierając przed nim długi szpaler ulic
z perspektywą w nieskończoność. (str. 63)

„Chrystus olbrzymi i majestatyczny”, „monstrancja nienawiści”,
„perspektywa w nieskończoność” – skądże wzięły się te wyrażenia, wyjęte wprost z literatury mistycznej? Psychologicznie jako
przeżycia Pierre’a, który bynajmniej religiantem nie był, usprawiedliwione to nie jest. Bo też nie Pierre w ten sposób łudzi się co
działających w nim sił boskich czy szatańskich, lecz sam Jasieński
tak usiłuje tłumaczyć postępki Pierre’a. Duszą Pierre’a – że użyjemy tu już wyraźnie mistycznego sposobu wyrażania się – zawład-

Dżuma wywołana przez Pierre’a także nie jest zwykłą zarazą
ziemską, z którą ludzkimi środkami można walczyć, lecz dopustem bożym. W walce z nią daremne są wszystkie wysiłki uczonych. W wyrokach przedwiecznych powiedziane było, że nie ujdzie
nikt i nikt ujść nie może. Dżuma ustaje, ale bynajmniej nie pokonana ludzkimi środkami.
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nął szatan zniszczenia. Pierre dostąpił szatańskiego objawienia
i – z woli wiekuistych praw moralnych, czyli z dopuszczenia bożego – stał się narzędziem zniszczenia w rękach szatana.
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Niby Hiob
sprawiedliwy, który
nie zgrzeszył

Czytamy o nim:

Tegoż samego dnia, skonsumowawszy ostatniego paryżanina,
dżuma opuściła Paryż równie nagle, jak w nim się zjawiła.
(str. 284)

Z chwilą śmierci ostatniego paryżanina, czyli z chwilą śmierci
ostatniego, skazanego wyrokiem sił boskich, mogli wyjść z podziemi więziennych skazańcy z wyroków ludzkich. I oto stał się cud
największy:
Więźniowie tłumnie wychodzą na miasto, całe zawalone trupami zadżumionych, i uprzątają trupy, a jednak ani jeden z nich nie
zachorował. Zaiste niezbadane są drogi Najwyższego!
Dżuma Jasieńskiego zachowuje się ściśle podług odwiecznych
zwyczajów dopustów bożych – jest karzącym narzędziem w rękach
tego, kto ją posłał. Uporczywie trwała wobec wszystkich ludzkich
wysiłków pokonania jej, ale pokornie ustąpiła sama, gdy wykonała
wyznaczone jej zadanie.
Ci, których Jasieński w swej powieści nazywa komunistami,
także niczym nie przypominają komunistów zwykłych. Nie walczyli oni przeciwko burżuazji i właściwie niczym jej nie zagrażali,
nie organizowali mas do buntu i zgoła nie mieli zamiaru chwytać
władzy w ręce. – Manifestowali tylko w dniu pierwszym maja, czyli w dniu swego wielkiego święta – i za to, wyłącznie za tę niewinną manifestację, zostali przez burżujów wtrąceni do więzienia.
Ale więzienie, które miało być karą i hańbą, stało się – za sprawą
sił wyższych – przywilejem szczególnym, dzięki któremu komunistyczny naród wybrany został ochroniony od przekleństwa dżumy.

Z chwilą śmierci
ostatniego paryżanina
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ki, gmachy, muzea, biblioteki i laboratoria – jak owoc gotowy do
zjedzenia – oddały w ręce tych, którzy były nieskalani grzechami,
całą resztę Paryża obciążającymi.
Jak przystało przedstawicielom przyszłych rządów barankowych,
ci „komuniści”, zawładnąwszy Paryżem, dalecy są od chęci rozpalania walki rewolucyjnej na całym świecie. Chcą działać czystą „ideą”.
W miejsce dżumy – mówi jeden z mówców apostołów nowej wiary –
co zalać miała cały świat, a oczyściła tylko plac pod naszą budowlę,
wzniecimy wielką zarazę idei, która morzem oczyszczającego ognia rozleje się po starym kontynencie, drwiąc z armij, kondomów
i granic. Paryż, który pierwszy pokazał Europie pierwszą komunę,
pierwszy rozdmucha jej ustrój na całą Europę… (str. 303).
Słowem – Szatan raz jeszcze, jak już tylokrotnie, został nabity
w butelkę. Chciał nienawiścią biednego Pierre’a zniszczyć najpiękniejsze miasto na świecie, a może wydżumić świat cały, a wynikło
z tego zbawienie świata.
Chrześcijanie przejęli mistykę żydowską, jeno w proroctwa na
miejsce wybranego narodu żydowskiego podstawili wybrany naród
chrześcijański. W ten sposób powstała apokalipsa chrześcijańska. Jasieński prowadzi to samo zbożne dzieło dalej i na miejsce
wybranego narodu chrześcijańskiego podstawia wybrany naród
komunistyczny.
Zamierzona była ponoć powieść rewolucyjna, wyszła zaś
z warsztatu literackiego powieść apokaliptyczna, nadająca się bardzo dobrze do tego, aby burżuazja potraktowała ją jako moralizatorskie ostrzeżenie przed grożącymi jej klęskami.
Tak też, to znaczy jako moralizatorskie zbożne ostrzeżenie,
ocenił powieść wybitny ideolog faszyzmu polskiego – p. Juliusz
Szatan raz jeszcze,
Kaden-Bandrowski, który napisał przedmowę do polskiego wydajak już tylokrotnie,
nia Palę Paryż.
został nabity w butelkę
W koncepcji Jasieńskiego wyczuł Bandrowski rzeczy sobie bliskie, bo o książce powiada, że jest w najwyższym stopniu łagodząca
i niemal że pacyfistyczna (wobec wojny klasowej). Bruno Jasieński –
pisze Bandrowski – przedstawia nam w skrótach tak szybkich, że prawie pobieżnych – wszystkie nieszczęścia, katastrofy i kataklizmy, które
czekają ludzkość, o ile pozostanie w tym stopniu moralności, w jakim
się dziś znajduje.
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Ci, których Jasieński
w swej powieści
nazywa komunistami,
także niczym nie
przypominają
komunistów zwykłych

Jakże się odbyło to ochronienie wybranych od zarazy, która
wytępiła cały Paryż aż do ostatniego mieszkańca? – Jasieński opowiada, że więzienia, porozrzucane po różnych dzielnicach Paryża,
zaopatrywane były w wodę z innego wodociągu. Naiwni niewtajemniczeni obruszają się na dziwaczne nieprawdopodobieństwo
tego pomysłu. Jasny on jest jednak dla wprowadzonych w tajemnice ezoteryczne. – Zamknięci w więzieniach wybrańcy barankowi, zwani przez Jasieńskiego komunistami, żyli w zupełnie
innym świecie moralnym niż cała reszta przeklętego miasta – czyli
mówiąc językiem przenośni biblijnych, poili się z zupełnie innych
źródeł. Zamknięcie w więzieniu było położonym na nich piętnem
wybraństwa bożego. Byli jak Izraelici w Egipcie, których domostwa
znaczone były krwią baranka wielkanocnego, aby je omijał anioł
niszczyciel.
Walkami o zdobycie Paryża ci wybrańcy także plamić się nie
potrzebowali, jak niegdyś Żydzi nie kalali się walką pod murami
Jerycha. Jahwe porozwalał mury miejskie i bezbronne Jerycho
bez walk wpadło w ręce tych szczęśliwców. W ten sam sposób siły
boskie unicestwiły wszelki opór starego Paryża, którego fabry-

Oprac. L. Zaborowski.
Teksty z Apokalipsy św. Jana w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.
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Bandrowski prawi
„o godnej cnocie”
Jasieńskiego

Prozie Jasieńskiego wystawia Bandrowski świadectwo, że są
w niej szczere i zacne walory moralne. Fantazja artysty – czytamy –
przepojona zgrozą obecnych warunków istnienia ludzkiego na świecie, nasuwa nam przed oczy skutki, jakie wynikną z naszego egoizmu,
chciwości na wszelkie dobra i zatwardziałości wobec cierpienia naszych
bliźnich.
Bandrowski prawi „o godnej cnocie” Jasieńskiego i głosi patetycznie, że przewidywać, lękać się, niepokoić – to kochać! To zmniejszać zło, nieuchronnie w życiu zbiorowym współistniejące z nami.
Cóż innego w odróżnieniu od zimnych filozofów starożytności czynili
wszyscy reformatorzy, cóż innego czynią w wykładzie swych poglądów kaznodzieje, jak nie to właśnie, iż, chcąc nas podnieść, pobudzić,
czy poprawić, grozę bytu naszego i niedomogi trwania naszego nam
ukazują?
W innym miejscu tejże przedmowy zalicza Bandrowski Jasieńskiego wraz z sobą do tego zacnego grona, które z pokolenia na
pokolenie pracuje nad poprawą „naszego ustroju”.
Przedmową swą chciał Bandrowski przekonać czytelnika burżuazyjnego, że Palę Paryż to książka bynajmniej nie niebezpieczna
dla burżuazji. W tym ostatnim wypadku należy przyznać Bandrowskiemu najzupełniej słuszność.
W artykule tym zgoła nie zajmowałem się fachowo literacką
stroną powieści Jasieńskiego. Zaznaczyć tylko warto, że z wpływów, którym ulegał, najwyraźniejszy jest wpływ Erenburga.
Zachodzą jednak różnice poważne. Erenburg jest przedstawicielem świata burżuazyjnego, z najbardziej bezwstydnym cynizmem odsłaniającego swą zgniliznę. Jasieński postanowił uciec
od tego świata. Że jednak – pomimo wysiłków – pokonać go
w sobie nie może, dał erenburgiadę z mechanicznie przyczepioną do niej tendencją quasi-rewolucyjną i obficie podlał to wszystko – tak przypadającym do smaku p. Bandrowskiemu – sosem
mityczno-apokaliptycznym. Ω

Mariusz Cezary Kosmala

Kotwice . Drugie pożegnanie
dla P.
Te wszystkie wiersze, które napisałem przez ciebie,
tak mocno są zakorzenione w tobie, a ciebie już
nie ma. Dla mnie paliłaś papierosy z treścią
i ja tę treść brałem prosto z twoich ust. I teraz
wiem, że żeby znowu było tak jak wtedy, gdy
uciekałaś przede mną po całym łóżku, a ja
cię goniłem, taką nagą, słowami pełnymi ust,
to musiałby się zdarzyć cud jakiś. Ale cudów nie ma
zbyt często. I teraz, kiedy patrzę na te wszystkie
wiersze, które przez ciebie napisałem, przez ciebie,
dla ciebie i w tobie zakorzeniłem, to one
są jak kotwice. Kochana, ty wiesz, jak to jest,
kiedy się w nas tworzy taki skrót do serca,
a potem drogi i tak się rozchodzą w połowie.

Leszek Słabo oświetlona pieczara, pełna zakamarków,
Zaborowski zaludnionych przez specyficznych bywalców
i mieszkańców. Tak opisywał w swoich wspomnieniach
Główną Marek Nowakowski. Wśród meneli zwyczajnych
znajdowały się okazy legendarne: wyniszczony
inteligent recytujący Horacego w oryginale,
erotoman ze stażem w Legii Cudzoziemskiej.
Bywali tu i Książę Nocy, i inni farmazoniarze
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Główna

Budynek, położony na warszawskiej Woli, tuż przy granicy ze
Śródmieściem, przypomina przestarzały hangar. Gdy patrzy się od
Alej Jerozolimskich, wydaje się opuszczony; okna od strony południowej zasłonięte są dyktą. Trudno uwierzyć, że do 1967 roku był
to najważniejszy dworzec stolicy. Warszawa Główna – neon, mimo
że wygaszony i podniszczony, nadal przypomina o dawnej świetności. Specyficznej świetności, bo jego architektura kojarzyła się
raczej z degradacją.
Dworzec zburzonej Warszawy
Słabo oświetlona pieczara, pełna zakamarków, zaludnionych przez
specyficznych bywalców i mieszkańców. Tak opisywał w swoich
wspomnieniach Główną Marek Nowakowski. Wśród meneli zwyczajnych znajdowały się okazy legendarne: wyniszczony inteligent
recytujący Horacego w oryginale, erotoman ze stażem w Legii
Cudzoziemskiej. Bywali tu i Książę Nocy, i inni farmazoniarze
znani z jego opowiadań. Nic dziwnego, że także sam dworzec odnajdujemy na ich kartach dosyć często. Było to miejsce idealne do
chłonięcia i oswajania świata, który Nowakowski wciąż starał się
opisać. Zawsze gotowe, by przyjąć go o dowolnej porze w czasie
niekończących się wędrówek po Warszawie. Po jednej z nich stracił
tu pierwszą ratę wynagrodzenia za debiutancki zbiór opowiadań.
Na zakończenie pijaństwa, którego ostatnią rundę dzielił z kolejarzami na bocznicy, został okradziony przez przypadkowego

Do 1967 roku był
to najważniejszy
dworzec stolicy

Dworzec III RP
Po rozbudowie warszawskiej linii średnicowej w 1965 roku Główna zaczęła tracić na znaczeniu. Nie musiały się tu już zatrzymywać wszystkie pociągi dalekobieżne do Warszawy, spora ich część
wreszcie docierała do jej centrum. Jednak dopiero era Gierka przypieczętowała deklasację: w roku 1975, po otwarciu Dworca Centralnego, Głównej pozostawiono jedynie połączenia osobowe, m.in.
do Radomia i Kielc. Coraz częściej stację kojarzono raczej z reaktywowanym w tym miejscu już w latach 70. Muzeum Kolejnictwa niż
z funkcją komunikacyjną. W 1997 roku odjechał stąd ostatni pociąg. Mogłoby się wydawać, że przyszłe losy budynku powinny być
mało burzliwe i dosyć przewidywalne. Skoro mamy do czynienia
z muzeum, to choćby ze względu na eksponaty (takie jak pociąg
pancerny czy wagon salonka Bolesława Bieruta), cenione również
za granicą, oczywista wydawała się pewna stabilizacja w nowej,
lepszej rzeczywistości. Najlepiej dostatnia, z potokiem milionów
euro z przed- i poakcesyjnych unijnych dotacji.
Tymczasem tak jak Główną lat 40., 50. i 60. można uznać za
symbol gorzkiej historii Warszawy po jej zburzeniu, tak ta z przełomu wieków dobrze pokazuje jej skomplikowane losy w epoce
III RP, zgotowane przez państwowych urzędników i inwestorów.
Częstokroć bardzo specyficznych. W 1998 roku budynek wraz
z 6 ha terenu obejmuje w dzierżawę spółka Polma. W prasie z tego
okresu w kontekście działalności spółki pojawiają się między innymi nazwiska Edwarda Mazura i posła PSL oraz założyciela Bakomy
Zbigniewa Komorowskiego. Dzierżawa dawała prawo późniejszego
pierwokupu. Ustalona kwota transakcji: 64 mln zł za 7 ha gruntu
w świetnej lokalizacji, wzbudzała – delikatnie mówiąc – kontrowersje. Ostatecznie jednak docelowy plan zbudowania tu ohydnego centrum handlowego nie został zrealizowany.
Muzeum Kolejnictwa tymczasem, zajmujące teraz halę Głównej, skutecznie opierało się próbom eksmisji. Era Polmy przyniosła
za to rozbiórkę peronów pasażerskich. To, co mylnie biorą za nie
poszukiwacze barwnej miejscówki do robienia zdjęć czy picia piwa,
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Mieszali się
kryminaliści, podróżni
i warszawiacy
spragnieni
późnego picia

złodziejaszka, wysłuchującego wcześniej jego wynurzeń na temat pisarskiego powołania. Nowakowski uznał tę stratę za
symboliczną.
W czynnej przez całą dobę (z krótką przerwą techniczną –
w tamtych czasach był to ewenement) restauracji dworca mieszali się kryminaliści, podróżni i warszawiacy spragnieni późnego
picia – w tym liczni literaci. Lokal nie zawsze miał koncesję na
sprzedaż wódki, co nie znaczy, że nie była ona dostępna w budynku dworca. Towar zapewniali wtedy jego zaradni pracownicy
i mieszkańcy, ewentualnie był sprzedawany spod lady w butelkach
po oranżadzie. Wszystko to brzmi praktycznie i na swój sposób
barwnie, zarazem jednak pokazuje skalę powojennego upadku
miasta. Który, nieprzezwyciężony w czasach stalinowskich, trwał
też w epoce Gomułki – Wojciech Młynarski w piosence „Niedziela
na Głównym” uczynił z dworca ironiczny przykład siermiężnego
życia czasu „małej stabilizacji”.
Warszawa Główna stanowiła przed drugą wojną światową towarowy przystanek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Właściwy
pasażerski Dworzec Główny, który miał zastąpić warszawski Dworzec Wiedeński (tak chętnie pokazywany na fotografiach przedwojennego miasta, a przecież wyłączony z eksploatacji i częściowo
rozebrany jeszcze w latach 20.), był niszczony na raty – w 1939,
1944 i 1945 roku. Przed wojną też nie miał wiele szczęścia; po siedmiu latach budowy niedokończony budynek w czerwcu 1939 roku
został uszkodzony przez pożar. Mimo że eksploatowany, nigdy nie
doczekał się właściwego, pełnego otwarcia.
Bez względu na nieukończenie jego budowy zestawienie dziś
zdjęć pokrytego kamieniem, potężnego gmachu ze skleconą naprędce w latach 40. halą Głównego robi piorunujące wrażenie.
Podobne do tego, które wywołuje popularniejsze porównanie parterowej Marszałkowskiej z jej przedwojennymi pierzejami. Czy
choćby pustki placu Defilad, która zastąpiła najpierw zrujnowaną
przez Niemców, a potem zrównaną z ziemią przez polskich i radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki część Śródmieścia
Północnego, z dawną miejską tkanką. Główna to jeden z najbardziej uderzających symboli wyniszczenia i poniżenia powojennej
stolicy. Jednocześnie Nowakowski i inni przypominają nam, że

Głównej pozostawiono
jedynie połączenia
osobowe

Ustalona kwota
transakcji: 64 mln zł
za 7 ha gruntu

Dzikie miasto
Podzieliłby on wtedy los licznych zabudowań, które poszły pod
kilof, na terenie nieodległego od dworca tzw. warszawskiego Dzikiego Zachodu. Obszar rozciągający się w rejonie takich ulic, jak

Żelazna, Prosta,
Wronia czy
Krochmalna
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Żelazna, Prosta, Wronia czy Krochmalna, niegdyś pełen obdrapanych powojennych ostańców oraz prowizorki czasu odbudowy,
dziś nieodwracalnie zmienia swoje oblicze. Kolejne z nich – przeważnie rzeczywiście w katastrofalnym stanie i według kryteriów
konserwatorskich niekwalifikujące się do ochrony – są wysiedlane, a następnie częstokroć burzone. Ich dawne posesje zapełniają (czasem w rzeczywistości, czasem tylko na papierze) biurowce
i apartamentowce. Znikają kamienice i warsztaty zaludnione
niegdyś przez element oraz prywatną inicjatywę, znane z kart
książek Nowakowskiego czy Tyrmanda. Oczywiście, część kamienic (zwykle te z lat 30.) w tym rejonie, remontowanych zwykle
przez wspólnoty mieszkaniowe, przetrwa. Tylko czy to wystarczy,
by zachować czytelne ślady historii dzielnicy i, szerzej, miasta?
Tej, której jednym z symboli jest również Główna, dziś coraz gęściej otoczona przez luksusowe apartamentowce „XIX Dzielnicy”
(a warszawiacy myśleli, że to Wola...). To samo dotyczy zresztą
tzw. warszawskiego „Dołu”, którego spory fragment w postaci
Powiśla przechodzi dzisiaj zupełną metamorfozę.
Historia ta bywała siermiężna, pełna brudu i bałaganu. W obronie pamięci o niej staje jednak literatura, która nierzadko okazuje
się trwalsza niż doburzane mury przedwojennej i prowizorycznej,
tużpowojennej Warszawy. To właśnie w najbardziej zaniedbanych
fragmentach okaleczonego przez wojnę miasta pisarze zobaczyli
w całej okazałości coś, od czego często wolelibyśmy odwrócić wzrok. Ω
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to dawny terminal pocztowy. Budynek jednak przetrwał, jak się
wydaje, przede wszystkim dzięki istnieniu placówki muzealnej.
W związku z tym, że w powstanie przeznaczonego dla niej nowego budynku mało kto wierzył, krążyły nawet plotki o Niemcach
zainteresowanych wykupieniem co wartościowszych eksponatów. PKP, które po latach odzyskały kontrolę nad działką, również
usiłowały się muzeum pozbyć. Na początku roku 2014 w końcu
doszło do porozumienia z prowadzącym je mazowieckim samorządem w sprawie przenosin do nowej lokalizacji na Odolanach
(dalsze tereny Woli). Cały czas powstają kolejne koncepcje zagospodarowania działki, często uwzględniające przywrócenie ruchu
kolejowego. Nie oznacza to jednak, że hala Głównej nadal będzie
wykorzystywana. Przyszłość budynku pozostaje niejasna, a jego
rozbiórka jest bardzo prawdopodobna.

Nie mógł jeść, nie mógł spać. Rano wstawał
i czytał to, co napisał nocą. Poprawiał.
Następnego dnia znowu powtarzał rytuał

Czyści
Wolę brzydotę
Jest bliżej krwiobiegu
Słów gdy prześwietlać
Je i udręczać
(...)
Są bo na świecie ludzie tak wymyci
Że gdy przechodzą
Nawet pies nie warknie
Choć ani święci
Ani są też cisi
Stanisław Grochowiak
		

Po śmierci Marka Nowakowskiego pisaliśmy, że „ruszamy w miasto jego śladem”. I naprawdę staramy się to robić. Jednak ze
względu na pośmiertne zanikanie pisarzy i korniki piszące uładzone życiorysy uznaliśmy za stosowne, a nawet konieczne, by wyjaśnić, o co nam chodzi, dlaczego Nowakowski jest nam bliski.
Centrum Warszawy, jeden z bardziej znanych placów tego miasta. Siadamy z naszymi rozmówcami, dobrymi kumplami NoJakub Dybek wakowskiego, w jednej z ulubionych knajp Marka. To nie będzie
Jerzy Kopański wywiad, nie nagrywamy rozmowy. Notesy wędrują do kieszeni.
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Pisarz dworców,
melin i mętowni.
NOWAKOWSKI

Marek Nowakowski urodził się w Warszawie 2 maja 1935 roku.
Pochodził z dobrej rodziny, która zapewniła mu bytowy brak
zmartwień i gwarantowała rzetelną edukację. Było w nim jednak
coś, co sprawiało, że sterylne warunki znosił źle i miejsca dla siebie szukał gdzie indziej. Rzucił w cholerę szkołę, gdy był w ogólniaku, pracował na Okęciu, pokręcił się przez chwilę przy ZMP, by
wylądować na dole w kopalni Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego, gdzie przez kwartał był górnikiem. Warto powiedzieć dwa
zdania o jego młodzieńczej fascynacji ruchem komunistycznym.
Rzuci to światło na szczególny rys charakteru Nowakowskiego.
Autor Powidoków otwarcie mówił o tym, że w wieku lat piętnastu
w zasadzie komunizm kochał. Ilekroć przywoływał ten czas podczas spotkań autorskich czy wywiadów telewizyjnych, w jego głosie szczere przerażenie mieszało się z drwiną. Czym był dla niego
udział w tej ponurej maskaradzie? Pomysłem na wyjście z impasu,
ruchem do przodu, postawą aktywną. Nowakowski wierzył w to,
że świat można podnieść, wynieść ponad poziom bruku. Później,
gdy z całą mocą zobaczy, kto w Polsce Bieruta jest uciskanym,
a kto uciskającym – stanie po stronie bitych. O, mocno powiedziane, zbyt patetycznie jak na Nowakowskiego. Trudno. Myśl biegnie
dalej, mimowolnie w stronę rówieśników pokoleniowych, którzy
jakoś ugrzęźli, nie wydostając się z bajora socmyślenia. Ale to inna
historia. Więc po przygodzie z ZMP ujawnił się u Nowakowskiego
specyficzny stosunek do zinstytucjonalizowanej sprawiedliwości,
w związku z tym kilkanaście miesięcy spędził w więzieniu. Jako
człowiek, który zorientował się w prawnej praktyce i realiach, dla
polepszenia orientacji formalnej przez pięć lat studiował prawo.
Studiów jednak nigdy nie ukończył. Traktował je po macoszemu –
mówi nam A. Nudziło go to, choć dobrze, że tam się znalazł. Ten czas
nie był zmarnowany, w końcu poznał tam miłość swojego życia. W tym
czasie, w roku 1957, zadebiutował na łamach „Nowej Kultury”. To
właśnie los ukształtował pisarstwo Nowakowskiego – duża kultura literacka i umysłowa ulokowana została w mikroświatach,
w których zwykli ludzie przemieszali się z buntownikami, robotnikami, złodziejami. To młodzieńcze obserwacje uczestniczące
wpłynęły na ekspozycję cwaniactwa i kombinatorstwa z jednej
strony i silnego poczucia sprawiedliwości z drugiej. Prawo mogło

Sterylne warunki
znosił źle (…). Rzucił
w cholerę szkołę
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Zaczął się kręcić po
dworcach, melinach
i mętowniach

stać się kopułą, pod którą znalazłyby się te podstawy, ale tak się
nie stało. Było zbyt nudne, nie miało w sobie pulsu rzeczywistości.
To właśnie dlatego chłopak z dobrego domu zaczął się kręcić po
dworcach, melinach i mętowniach. Niezwykle sugestywnie opisuje
Nowakowski swoją literacką inicjację. Rzec można – halucynogennie. Stół, ciemny blat w pokoju dziennym rodziców. Po jednej
stronie ojciec sprawdza klasówki, po drugiej siedzi matka. To był
czas pisania pracy magisterskiej. Do pokoju wchodzi Nowakowski, rozedrgany, ale skupiony; nie daje po sobie nic poznać. W ręku
pióro i brulion z czystymi kartkami. Rodzice zdenerwowani, znają
przecież synowskie skłonności – zapuszczanie się w złe towarzystwo, rozbijanie po szemranych terytoriach. Tak, Marek miał
z nimi wtedy kosę. Uczy się, uczy! Musieli pomyśleć, gdy usiadł
pomiędzy nimi i pogrążył się w pisaniu. Nie mógł jeść, nie mógł
spać. Rano wstawał i czytał to, co napisał nocą. Poprawiał. Następnego dnia znowu powtarzał rytuał. Opowieść wierzgała, wyrywała
mu się. Miał tyle do napisania, coś w nim eksplodowało. Strzępy
historii opowiadanych przez węglarzy, szewców, drobnych złodziei
domagały się od niego formy. Wolność i niewola, bruzdy rzeczywistości – przekuć je na zdania. Jego pisanie to nie była, tak afirmowana dzisiaj, potrzeba wypowiedzenia się. To był jego prywatny
sekret. Jak wieczorne spotkanie z kochanką w bramie praskiej kamienicy, o którym zdecydował się nam opowiedzieć.
Krytyka przyjęła pisarstwo Marka Nowakowskiego życzliwie.
Szybko jednak został „drugim Markiem” po Hłasce, który, choć niemal w tym samym wieku co Nowakowski, w obiegu literackim krążył od roku 1954, a pisał już od co najmniej trzech lat. Ustawienie za
Hłaską musiało być dla Nowakowskiego bolesne, zwłaszcza wobec
sugerowanego podobieństwa poetyk. Analogie między obydwoma
pisarzami są bardzo pobieżne, z perspektywy czasu i zamkniętych
dorobków literackich zupełnie oczywiste. Ale w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (w 1969 roku w niejasnych do dziś okolicznościach umiera Hłasko) różnice także powinny być wyraźne.
Marek Hłasko to pisarz, który fascynuje odbiorców palących na
przyczajce za szkołą pierwsze papierosy. Gówniarzy myślących, że
znają życie i wiedzą, o co chodzi, mających za sobą pierwsze jabole
i obłapianie przedstawicielki płci przeciwnej. Zbuntowane dzieci,

Bard kurew. Pisarz poważny?
Chociaż jednak został. Jako pisarz nie osiągnął mimo wszystko
dużego poziomu ogólności. Jego opowiadania zwykle dotyczyły
mikroświata, był zanurzony w Warszawie. Nieczęsto jego poetyka
uniwersalizowała, stąd też brak powszechności odbioru jego twórczości. Krzysztof Masłoń pisał, że „Nowakowski pisał zawsze
dla czytelnika tutejszego, dla swojaka”. Coś jest na rzeczy. Nie
będąc wrośniętym w Warszawę, nie będąc w sytuacji kumpla
Nowakowskiego z podwórka, natrafiamy na pewną barierę, niemoc poznawczą. Za swojskość zapłacił wysoką cenę. W oczach
znakomitych nierzadko krytyków filtr swoistej ekskluzywności
adresatów pisarstwa Nowakowskiego był murem nie do przebicia.
Jednocześnie czyniąc bodaj najważniejszym ośrodkiem swoich
studiów nad człowiekiem ludzi podejrzanej konduity, nazwany
został nawet przez Jana Marxa „bardem kurew i złodziei”. Jakieś
te kurwy nazbyt oczywiste. Alfons, kurewski zawiadowca też jakiś
trywialny. Nawet drobny handlarz spod ciemnej gwiazdy pałacu
imienia Stalina wydaje się jakiś taki zwykły. Taki typowy menago
z bazaru w Żyrardowie, czy gdzie tam jeszcze, który musi w ryja
zajechać, odzwierciedlający najpospolitsze realia, przypadek jak
wiele innych. Nowakowski w przeciwieństwie do Hłaski, który
żywcem przepisywał to, co widział lub zmyślił, nie robi reportażu. Jego bohaterowie nie są naturalistycznym tworem, lecz literacką reakcją na rzeczywistość. Realizm Nowakowskiego nie jest
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Realizm
Nowakowskiego
nie jest zapisem
faktograficznym

demonstracyjnie akcentujące swoją dojrzałość, swój dystans
w Hłasce widzą pisarza poważnego. Ten to pisał! Walił prosto
z mostu, młócił ciężką frazą, mocnym obrazem i egzotycznym dla
takich młodocianych buntowników kolorytem. James Dean. Sami
sprawdźcie, ile miejsca poświęca się na omówienie twórczości
Hłaski w – świetnym skądinąd – podręczniku dla klas maturalnych
z lat 90. autorstwa Wroczyńskiego, na tle trzyzdaniowego akapitu
o Nowakowskim.
Wiecie, co robiłby dziś Hłasko? Pyta nas jeden z wieloletnich
przyjaciół Marka. Napieprzałby seriale, jeden po drugim.
Nowakowski mógłby rzeczywiście zostać tym „drugim
Markiem” na lata, być może na zawsze. Ale nie został.
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Proza Nowakowskiego
wydaje się w pewien
sposób poetycka

zapisem faktograficznym, to w gruncie rzeczy poetycka opowieść
o prawdzie. Wszyscy podejrzani bohaterowie jego opowiadań stają
się wyrazicielami jakichś poglądów na życie, na zastaną rzeczywistość, w której muszą się odnaleźć. Nad wyraz konkretne przypadki opisywane przez Nowakowskiego mają odniesienia najzupełniej
ogólne, niemal arystotelesowskie. Zobaczmy, że uliczki i kamienice mogą być dla nas, odbiorców, zupełnie abstrakcyjne, jednak
postawy i zespoły zachowań jego bohaterów, opisy knajpianych
spotkań są dużo żywsze, jakby znajome, mimo że nigdy w nich
nie byliśmy. Nowakowski tworzył na żywym korzeniu tego, co
realne i powszechne, relacjonował uczciwie, ale bez przesadnej prostoty Hłaski, stąd wspólne przeświadczenie czytelników, że facet
po prostu nie łże w swoim pisaniu, że można mu zaufać. W przeciwieństwie do Hłaski, miał również naturalne wyczucie stylu, jego
opowiadania przyjmowane w większej liczbie nie męczą jak historyjki autora Pięknych dwudziestoletnich. Warto zwrócić uwagę
na styl opisu Marka Nowakowskiego. Trudna, często odpychająca
warstwa fabularna, otulona jest zgrabnym, lapidarnym komentarzem, oszczędnym, ale (tu mi ręka drży nad klawiaturą, ale na własną odpowiedzialność pójdę za pierwszym wyborem leksykalnym)
eleganckim stylem narracji, zgrabną polszczyzną, w której znaleźć
można czasem jakieś gwarowe akcenty i – z perspektywy dnia dzisiejszego – słowa z wolna schodzące ze sceny użytkowej polszczyzny
współczesnej. To właśnie warstwa opisu sprawia, że mamy poczucie
kontaktu z żywą literaturą. Literaturą dobrą, co więcej, bo mówiącą zarówno pięknie, jak i prawdziwie. W innych warunkach może
o tym wszystkim nie byłoby sensu wspominać, ale mówimy o pisarzu czasów bitników w Stanach i bikiniarzy w Polsce. Eksperymenty
na formie i języku to była wówczas norma, redukcja stylu i prymitywizacja świata przedstawionego była w gruncie rzeczy koniecznością. Jeśli Hłasko był pisarzem stawiający na naturalizm, to proza
Nowakowskiego wydaje się w pewien sposób poetycka.
Twórców sięgających po tematy, nazwijmy to zbiorczo, paskudne w perspektywie powojennej możemy podzielić z grubsza na
dwie grupy: piewców (jak Jerzy Pilch, który pijaka uczynił nośnikiem wyższej świadomości, a z gorzały zrobił trampolinę metafizyki) i rewizjonistów (niech będzie tu wzorem Albert Camus).

Propagandzista czy kontrrewolucjonista?
Zarzuty o niezbyt poważny charakter jego pisarstwa krzyżowały
się z innymi zarzutami. Gdy wraz z kolejnymi wydaniami opowiadań Nowakowskiego nikt nie miał już wątpliwości co do powagi
jego pisarstwa (przytyki do ziomkowania się ze złodziejami i żulami trwały). W latach osiemdziesiątych, kiedy awantura między
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Robił wydania
krytyczne życia

Konsekwencją takiego podziału jest konieczność namysłu nad tym,
czy byli to pisarze poważni, czy durnie, którzy odwracają pewien
porządek aksjologiczny i swoim pisarstwem wpajają odbiorcom
dziwaczne wartości. Nowakowski z całą pewnością uważał się za
pisarza poważnie traktującego swoje rzemiosło, co wielokrotnie
deklarował. Ale czy opowiadanie o puszczaniu bąków, knajackie
historyjki o mocnym humorze nie kwestionują deklaracji Nowakowskiego? Jeśli tak, to bardzo pozornie. Nowakowskiego kwestia
wartościowania swoich bohaterów nigdy nie dotyczyła. On robił
wydania krytyczne życia. Oddanie rzeczywistości było jego najważniejszym pisarskim zadaniem, Nowakowski prawdę o świecie
i człowieku wskazywał, ale jej nie nazywał, nie tworzył aksjologicznych drogowskazów. Toteż trudno uczciwie mówić o Nowakowskim
jako o „bardzie kurew”, poprzez kurwy chciał pokazywać czytelnikowi trochę rzeczywistości, trochę prawdy. I pomimo tematów, które u niego często wracały, i uszczerbku, jaki poniósł poprzez życie
w PRL-u, nie można mówić o nim jako o nieodpowiedzialnym pisarzu spisującym niezbyt wyszukane historyjki dla uciechy kumpli.
Również ten temat pojawił się podczas naszej knajpianej rozmowy. Może to jest gdzieś tam bliskie Sergiuszowi Piaseckiemu? To
awanturnicze życie na krawędzi prawa, cały ten sztafaż półświatka?
Nasz rozmówca zaciąga się papierosem, wzrok przenosi na szybę.
Gdzie tam, Piasecki? Było, nie było, facet był pospolitym złodziejem; że
patriota, niezły pisarz – to inna rozmowa. Nowakowski miał te swoje
epizody więzienne, ale to nie była treść jego życia.
Tak, on ich obserwował, ale nie był jednym z nich – wtrąca Z. Więcej, dostał od nich przyzwolenie na tę obserwację. Pamiętaj, że oni z zasady nie ufali ludziom, którzy słuchali i przyglądali się, im kojarzyło się
to jednoznacznie, człowiek piszący w PRL-u to najczęściej był dla nich
frajer. A Marek nim nie był.

Podróż do krańca nocy
Lepiej jest nie robić sobie złudzeń, bo ludzie i tak nie mają
sobie nic do powiedzenia, a innym tylko mówią o swoich
własnych troskach i bólu (…) Wszyscy chcą się pozbyć bólu
i starają się zrzucić ten swój żal na innych, wtedy gdy się
kochają, ale nic z tego i tak nie wychodzi i nic to nie daje,
zatrzymują w sobie cały żal i smutek…
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PRL go zepsuła, bo
wytworzyła w nim
akceptację dla
małego cwaniactwa

komunistyczną władzą a narodem polskim eksplodowała,
Nowakowski przeniósł środek ciężkości swojego pisarstwa na
tory tej batalii. Raport o stanie wojennym bywał odczytywany
różnie. I znów Nowakowski nie miał lekko. Po swojemu poetyzując
rzeczywistość, urósł w oczach krytyki na propagandzistę à rebours.
Niewiele uwagi poświęcano jednak temu, że propagandzista i ideolog opozycji sam kręcił się po przesłuchaniach, bezpieka gwarantowała mu dużą dawkę niebanalnych rozrywek, o czym przed
kilku latach w „Rzepie” pisał Piotr Gontarczyk. O działalności
drugoobiegowej nie ma co gadać, wystarczy popatrzeć w sieci.
Po sławnej przemianie ustrojowej jednak orderami się nie obwieszał, w zachwyt też nie popadł. Kręcił się jak wcześniej uliczkami Pragi i Śródmieścia i pisał dalej swoje opowiadania, jak gdyby
nigdy nic. Czy dalej walił w propagandowy bęben? Krytycy wcześniej aktywni nie obwieścili zakończenia tego okresu w twórczości
Nowakowskiego. Już po roku 1989 wydał dwa zastanawiające tomy:
Nekropolis i Homo Polonicus. I co się okazuje? Po latach oczekiwania
komuniści idą precz, powstaje III RP, a Nowakowski nadal jakiś niezadowolony. Ogląda praktykę funkcjonowania państwa i działalność
ludzi w nim zamieszkujących. Niewiele się zmienia. Pisarstwo Marka Nowakowskiego nie było propagandą, było wyrazem niezgody
na pewną rzeczywistość. Mówił, że PRL go zepsuła, bo wytworzyła w nim akceptację dla małego cwaniactwa i wszystkiego tego, co
konieczne do przetrwania w komunizmie. A mimo to był bliższy
Zbigniewowi Herbertowi niż Markowi Hłasce. Na projekt nowego wspaniałego świata, nowego społeczeństwa i nowego człowieka
odpowiadał, pokazując, jak ten nowy wspaniały świat wygląda. I podobnie jak Herbert poszedł z tym światem na wojnę. Obaj przegrali.

Marek miał obsesję na punkcie drążenia, wnikania w otaczający
go świat, w ten podziemny nurt. Rozumiesz? On chciał tam być,
bo tam widział prawdę. Tylko nie myśl sobie, że latał jak ten
idiota z długopisem i karteczką, spisując historyjki.
On pogadał z każdym, prawda? Zagaduje nasz drugi
rozmówca. Był z ludźmi, słuchał ich. Jak przysiadł się jakiś
kolega, literat – nawet partyjniak – to też umiał się z nim
napić wódki. Ale zaraz podchodził do niego jakiś żul i Marek
rozmawiał, włączał go do rozmowy. Oni tego nie rozumieli,
Marek był dla nich zbyt nieelegancki. A. uśmiecha się
i dopija piwo.
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W jego książkach
nie uświadczymy
narratora będącego
adwokatem, obrońcą

Tak pisał Céline. Pisarz, który towarzyszył Nowakowskiemu
podczas jego literackiej roboty. Stał za nim, szeptał. Ich duchowe
pokrewieństwo ujawnia się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze,
w odniesieniu do konkretnej, antropologicznej wizji rzeczywistości, którą najcelniej określa kategoria choroby. Raz będzie dotyczyła ona syfu przedmieść, bocznic kolejowych, szemranych zaułków
miasta; gdzie indziej proces gnilny będzie się odnosił do człowieka, jego postawy wobec drugiego, wyborów moralnych. A jeżeli
choroba, to i cierpienie, i ból, i odrzucenie. Rymuje się to wszystko
z twórczością Céline’a piszącego o sytuacjach krańcowych, który
przeprowadzał wiwisekcję ducha ludzi połamanych z antypodów
mieszczańskiego świata. Nowakowski idzie dalej. Jako autor opowiadań z lubością zagląda w serca i brzuchy mieszczan, ludzi ułożonych i porządnych. Pisze o tkwiących w nich demonach, których
nie musi przecież na siłę wyciągać. Jak myśliwy obserwuje i czeka
na odpowiednią chwilę, by oni sami pokazali, na co ich stać. Co
do ludzi z marginesu, to nie jest tak, że trzeba przyjmować wobec
nich postawę współczującą, zdaje się mówić Nowakowski. Więcej.
Takiej postawy przyjąć nie wolno. Ten wycinek twórczości autora
Robaków to apel o poważne traktowanie siebie nawzajem. To dlatego w jego książkach nie uświadczymy narratora będącego adwokatem, obrońcą. To zawsze jest milczące świadectwo. Chłodna relacja
odnosząca się do tego, co dzieje się pod skórą rzeczywistości. To
drugi punkt wspólny Nowakowskiego i Céline’a. Sam o tym mówił
wielokrotnie, potwierdzają to jego przyjaciele.

A wiecie, co mnie w nim najbardziej denerwowało? Siedzimy
sobie, tak jak my teraz, i ja chcę z nim o czymś porozmawiać
albo po prostu napić się wódki. I zawsze, gdy już zaczynaliśmy
gadać, to Marek po drugim kieliszku rzucał: podnoś się,
idziemy stąd. Ja mówię do niego: siadaj, gdzie cię niesie,
przecież przed chwilą przyszliśmy! On już w tym czasie
stał w płaszczu przy drzwiach. Musiał, kurwa, musiał
wydeptywać ulice tego miasta. I wiecie co? On to swoje życie
przełaził…

Wracamy do Céline’a. Kolejne podobieństwo, bardziej oczywiste, narzuca się w materii języka. I nie jest to kwestia argot.
Nowakowski nie sili się na kminę. Tu chodzi raczej o styl budowania zdań. Rytm i melodię. W istocie autor Homo Polonicusa
kładł w tej kategorii pisarzy swojego pokolenia na łopatki. Zdania
długie, wijące się jak rzeka przetykał krótkimi jak świst pocisku.
Jednym z najlepszych przykładów tego céline’owskiego stylu
jest opowiadanie Niedziela zamieszczone w tomie Silna gorączka.
Opowiadanie będące dobrym przykładem jeszcze jednego waloru
pisarstwa Nowakowskiego – silnego obrazowania. Krzysztof, bohater tej krótkiej historii, spędza upalną niedzielę w domu, trochę
zniechęcony, zblazowany, czekając na chłodniejszy wieczór. Po
południu udaje się na spacer, gdzie wśród tłumu mieszczan odprasowanych, eleganckich spotyka swojego dawnego kolegę z pracy,
technika metrobudowy. Wtedy zaczyna się jazda bez trzymanki.
To spotkanie po latach – jakich doświadczamy bez liku – przeistacza się w koszmar, sen, z którego chcielibyśmy się obudzić.
Technik „jakich wielu” po utracie jedynej kobiety, którą obdarzył
uczuciem, dziwki zatłuczonej młotkiem przez jednego z klientów,
spadł w przepaść. Więc najpierw piwo z Krzysztofem pod warszawską budką z jasnym i ciemnym, potem on zaprasza do siebie.
Jakaś budowa, deski, cement, potem piwnica, w piwnicy na szmatach kobieta pod ścianą z podbitym okiem. Piją wódkę. Wilgoć. Ta
pobita pokazuje Krzysztofowi pręgę na ścianie. Widzisz? Tą swoją
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Zdania długie,
wijące się jak rzeka
przetykał krótkimi
jak świst pocisku

Zamawiamy połówkę. Dym gęsto ściele się po knajpie. Głosy coraz bardziej podniesione.

Świat po zagładzie
Szalony pomysł tworzenia świata na nowo mógł doczekać się realizacji po spełnieniu jednego koniecznego warunku. Stary świat musiał zostać zniszczony. I to się wydarzyło, Marek Nowakowski miał
wątpliwą przyjemność podziwiania tego procesu. Świat sprzed
katastrofy nie był mu obcy, choć niewiele mógł z niego pamiętać. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej miał cztery lata,
gdy działa milkły, liczył sobie dziesięć wiosen. Widział niedobitki starej inteligencji, dogasający bastion starego porządku, który
musiał jakoś wyżyć w nowych warunkach. Przez większość życia
oglądał produkty tworzącej się i utrwalającej władzy ludowej. Całe
to komunistyczne zbydlęcenie i upokorzenie człowieka. Opis tego
doświadczenia znalazł swoje zwierciadło w książkach Nowakowskiego. Dwa dni z Aniołem są ilustracją apokalipsy. Stary przedwojenny prawnik, który za bardzo się nie uświnił po wojnie, spotyka
się z młodszym kolegą po fachu. To spotkanie staje się synekdochą
współczesnej Polski. Kontrast między resztką dwudziestolecia
a komunistycznym standardem jest wyraźny. A opis? Tradycyjnie niepodsuwający samego problemu, nieoceniający. Kontrast,
realizm, brak puenty. Rok 1989, w który zbyt łatwo uwierzyliśmy, jako ten, w którym po przerwie wracamy do kontynuowania
bytności państwa i narodu, zrobił na Nowakowskim stosunkowo
niewielkie wrażenie. Czas pokazał, że cudów na kiju nie ma i nie
będzie, Nowakowski to wiedział. Zbyt dużo się wydarzyło, żeby
bez powikłań i problemów wrócić na właściwe tory. Nie ma dokąd
wracać, stary świat przestał istnieć.
O pisarstwie Tadeusza Różewicza uczenie powiada się, że jest
produktem tzw. poetyki ściśniętego gardła. Oznacza to tyle, że

Nowakowski, czyli bez puenty
Marek Nowakowski w Dzienniku podróży w przeszłość pisze, zresztą nie po raz pierwszy, ale po raz ostatni, że coś jest z jego pisarstwem nie tak. Przez te wszystkie lata, kiedy pisał, bądź co
bądź – ponad pół wieku – rozmieniał się na drobne. Stworzył wiele
klisz, wiele zarejestrował, wiele opisał. Nie udało mu się jednak
stworzyć swojego opus magnum. Wydał przez całe życie grubo ponad setkę książek i nie było wśród nich takiej, która by zawierała
wszystko. Skwitował to krótko: szkoda. Odszedł tak jak pisał – bez
puenty.
A my idziemy w miasto jego śladem. Ω
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wobec doświadczenia wojennego i płynącej z niego traumy sztuka
musi dostosować się do warunków postapokaliptycznych, literatura powstająca po Oświęcimiu (jak to pojmował Adorno) bezwzględnie musi być różna od tej sprzed doby krematoryjnych
pieców. Stąd też widoczne w literaturze po 1945 roku zubożenie
formy, redukcja, prymitywizacja świata przedstawionego i języka.
Różnie sobie z tym pisarze radzili i różnie o tym myśleli. Herbert
wybrał się w krainę twardych wartości (bardziej rzymski niż katolik) i wrócił do starożytności, by poprzez tamtejszą kulturę, tylko
podniszczałą na skutek kilku tysięcy lat – wszystkie te potrzaskane wazy, rozsypujące się posągi i architekturę – odbudować
kulturę świeższą, ale zniszczoną doszczętnie. Różewicz był bliższy współczesności, ale jego styl został zredukowany do niezbędnego minimum. Marek Nowakowski, choć znacznie młodszy od
nich (od Herberta o 11 lat, od Różewicza o lat 14), również został
dotknięty tym zjawiskiem. Nie uciekał w przeszłość, by ratować
dziedzictwo (jak Herbert), nie pisywał również świńskich dramacików wojennych jak Do piachu i nie kwilił nad swoim losem, jak
to robił Różewicz. Osiadł w najbrudniejszych miejscach Warszawy
i prowadził z nich literacką relację na żywo o rzeczywistości. Wobec tego kontekstu zarzuty o propagandę i afirmację dziwek nieco
przygasają. Wolał brzydotę – była bliżej krwiobiegu. Nie mogło
być inaczej.
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To jest trupiarnia

Izunię tak pieprznął, że aż chlusnęło. – Zamknij się! – mówi technik.
To zaciek, Krzysztof, nie słuchaj jej. Koszmarny oberek trwa dalej,
jeszcze więcej wódki, technik rwie się, żeby przypieprzyć kobiecie
ponownie. To twoja wina! Przez ciebie zginęła! – krzyczy kobieta.
Gdyby nie my, już dawno chodziłbyś po śmietnikach! Krzysztof oszołomiony alkoholem, zanim stamtąd wybiegnie, potykając się o kubeł z uryną, pomyśli: To jest trupiarnia. Niedziela jest jak gotowy
epizod z kolejnego filmu Smarzowskiego.

Nie ma dokąd
wracać, stary świat
przestał istnieć
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Wojciech Kudyba

Gdyby Marek
Nowakowski był
noblistą

Czy mógł je powiedzieć kto inny? Oczywiście. Wcale nie tak trudno to sobie wyobrazić. Powiedzmy, że zdarzenie ma miejsce rok
wcześniej, choć sytuacja jest podobna i wciąż chodzi o komentarz
laureata literackiej Nagrody Nobla, udzielony mediom bezpośrednio po werdykcie. Powiedzmy, że niewielu naszych kandydatów do
Nobla stać na podobną bezpretensjonalność, musimy więc szukać
wśród tych, którzy nigdy nie kandydowali. Powiedzmy, że trafiamy
na Marka Nowakowskiego. Powiedzmy, że wypowiedział je w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.
Czy miałby do tego prawo? Im wyżej wznosi się koło mojego
komputera kupka kserówek z omówieniami twórczości tegorocznego noblisty, tym bardziej jestem przekonany, że decyzja wskazująca Nowakowskiego byłaby paralelna wobec tegorocznej. Krytycy
wypowiadają się przecież o stylu Modiano w sposób następujący:
Jego styl – trzeźwy i jasny – czyni zeń pisarza, który zwraca się zarówno w stronę szerokiej publiczności, jak i kręgów literackich. Czy
nie da się tego samego powiedzieć o stylu prozy Nowakowskiego?
Prawda, że podobne okrągłe formuły da się wygłosić pod adresem
ponad połowy pisarzy na całym świecie. Prawda, że są one raczej
dowodem tego, jak skutecznie media formatują i spłycają język
krytyki, a nie na to, że poprzedziła je realna analiza stylistyki tego
lub innego autora. Ale trudno też zaprzeczyć, że osobliwych powinowactw łączących twórczość francuskiego i polskiego prozaika
jest o wiele więcej.
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To, że włączono mnie w krąg osób, które podziwiałem,
wydaje mi się zupełnie nierealne. Wygląda to tak,
jakby pomylono mnie z kimś innym, kto nazywa się tak
jak ja. Czysta abstrakcja. Chciałbym wiedzieć, w jaki
sposób jurorzy uzasadnią swój wybór, i poznać kryteria,
dzięki którym wybrali właśnie mnie. Cytowane zdania
to fragment wypowiedzi Patricka Modiano podczas
konferencji prasowej zwołanej przez Gallimarda
zaraz po ogłoszeniu decyzji Szwedzkiej Akademii.

Decyzja wskazująca
Nowakowskiego
byłaby paralelna
wobec tegorocznej
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Benek Kwiaciarz czy Trampolina, nie opuścił jej nigdy. Mam wrażenie, że jest w tej osobliwej wierności coś ujmującego, czułego,
niemal dziecięcego. Modiano wprost mówi niekiedy w wywiadach o roli dzieciństwa w kształtowaniu wyobraźni pisarza. Może
więc chodzi o przypadłość, która dręczy większość prozaików?
Choć mamy prawo postawić pytanie, czy to nie właśnie agorafobia
podyktowała Marcinowi Świetlickiemu nieuprzejmy gest wobec
nagrody Nike, to o wiążącą odpowiedź nie jest jednak łatwo. Wiele
wskazuje na to, że decyzji Świetlickiego nie da się usprawiedliwić
chorobą.
Jak piszą krytycy, bohaterowie powieści Modiano stale funkcjonują jako byty pośrednie, na granicy dwóch światów – między jawnością i niejawnością, realnością i marzeniem. Ich podstawowym
doświadczeniem jest poczucie rozpadu osobowości, niemożność
scalenia opowieści o sobie w spójną całość. Tak jest nie tylko w tłumaczonej na polski Ulicy ciemnych sklepików, ale także w niemal
wszystkich pozostałych utworach paryskiego twórcy. Nie inaczej
jednak dzieje się we wczesnych utworach Marka Nowakowskiego.
Protagonistami jego prozy są niemal wyłącznie osoby „międzyświata”, realne i mityczne zarazem. Problem osobowości w stanie
rozpadu pojawia się – zdaniem krytyków – najpierw w opowiadaniu Święta – z wczesnego tomu Silna gorączka, a potem dominuje w zbiorach Gonitwa i Śmierć żółwia. Tak jak u Modiano ważną
funkcję w próbach ocalania tożsamości pełni w świecie Nowakowskiego pamięć – zawsze rozpięta pomiędzy biegunem historii
i pasmem doświadczeń osobistych; pomiędzy pasmem pamięci
indywidualnej, biograficznej i pasmem pamięci zbiorowej, zawsze
podlegającej naciskom polityki. Paralel pomiędzy twórczością obu
autorów jest naprawdę wiele.
Gdyby Marek Nowakowski został tegorocznym noblistą, prasa
francuska zapewne szeroko rozpisywałaby się na temat uderzających związków pomiędzy twórczością Patricka Modiano i polskiego
laureata. Ponieważ stało się inaczej, pozostaje nam pogratulować
Francuzom, że doczekali się uhonorowania pisarza na miarę autora
Powidoków. Félicitations! Ω
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Nad funkcją opisową,
deskryptywną
wyraźnie góruje
funkcja kreacyjna

Uderza zwłaszcza swoista agorafobia obu pisarzy. Ów termin ma
charakter naukowy, szczególnie często występuje w profesjolekcie psychologów, może więc wypada objaśnić jego znaczenie. Jak
podają leksykony i encyklopedie – łącznie z nieocenioną Wikipedią – agorafobia to rodzaj lęku przed opuszczeniem domu, przed
szerszą przestrzenią, także więc przed podróżowaniem, skłonność
do pozostawania w jednym miejscu, choćby niewielkim. Kiedy
pisano o agorafobii Bolesława Prusa, chodziło zarówno o realną
przypadłość człowieka, jak i o skłonności wyobraźni pisarza, który
świadomie zacieśnia krąg przedstawianego w swoich powieściach
świata do Warszawy i jej okolic, przekraczając go rzadko i z wyraźną niechęcią. W podobnym duchu wypowiadają się znawcy
twórczości Patricka Modiano. Myung-sook Kim w swojej obszernej
dysertacji Przestrzenie miejskie i wyobrażone przekonująco pokazuje, że świat przedstawiony we wszystkich jego powieściach ma
wyraźnie zakreślone kontury terytorialne, nie przekracza granic
kilku dzielnic Paryża. Tym jednak pisarz dokumentalista poświęca
tyle uwagi, że na podstawie jego książek można wykreślić dość precyzyjną mapę – zawierającą nie tylko nazwy ulic, lecz także numery
domów, a nawet opisy poszczególnych budynków i ich podwórek.
Nie chodzi przy tym o centrum miasta, lecz o jego dawne przedmieścia z ich szczególną atmosferą, ewokującą duchy przeszłości.
Co więcej, można zauważyć, że nad funkcją opisową, deskryptywną wyraźnie góruje funkcja kreacyjna – mitologizująca. Rzetelności
dokumentacyjnej nie towarzyszy zobiektywizowany opis, ale spojrzenie skrajnie subiektywne.
Podobnie jest u Nowakowskiego. Autor Gonitwy na zawsze pozostanie niedoścignionym pisarzem lewobrzeżnej części stolicy,
genialnym kronikarzem mitotwórcą warszawskiego półświatka, sumiennym archeologiem, ocalającym przed zapomnieniem intrygujące połacie praskiej Atlantydy. Nieistniejące restauracje, dawni ich
bywalcy, specyficzny „złodziejski etos”, zapomniane bazary, mityczne skrzyżowania ulic, wraz z ich specyficznymi funkcjami – wszystko to trwa w opowiadaniach pisarza, przeciwstawiając barwną
pamięć i kreowane przez nią mity jednowymiarowej ponowoczesności. Nowakowski człowiek być może opuszczał swoją dzielnicę.
Ale Nowakowski pisarz, autor takich książek, jak Ten stary złodziej,

Pozostaje nam
pogratulować
Francuzom, że
doczekali się
uhonorowania
pisarza na miarę
autora Powidoków.
Félicitations!

Mateusz K. Dziób

In memoriam.

Pewnego razu przyszło mi pić z człowiekiem, który z zimną krwią
zamordował swoją sąsiadkę. Miał on posturę trzydrzwiowej szafy

Dużo prawdy jest w tym micie opowiedzianym mi w Bieszczadach – krainie
płynącej tanim winem i ukraińską wódą
z mety. Niemal każde wakacje spędzałem
w jednej z tamtejszych popegeerowskich
wsi. Na własne oczy widziałem, jak chłopi, zajechani po wykańczającej dniówce w lesie, tartaku, na budowie czy po
prostu zmęczeni pracami w polu, szli
pod sklep i tam wydawali większość (jeżeli nie wszystko) z tego co, udało im
się zarobić. A zarabiali tyle, że nawet
Salomon by z tego nie wyżył. Oni jednak przeżywali. Lata mijały, wioskowi
żule umierali, a sklep stał dalej tam,
gdzie stał wcześniej. I codziennie był
oblegany przez stałą liczbę osób. Pod
sklepem nie liczyło się, czyś młody, czy
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Bieszczadzkie
anioły

Jakiś czas temu przez naszą wieś przejeżdżał Pan Jezus na
osiołku. I ten osiołek ugrzązł mu w błocie, tam koło Raczka,
koło tego potoczku, co zawsze są mokradła. Poszedł więc
Pan Jezus na budowę, bo widział, że tam chłopów (i to
dość jurnych chłopów) pełno i poprosił ich o to, aby pomogli
mu tego osiołka z błota wyciągnąć. Chłopy – jak to chłopy
z budowy – powiedzieli, że nie mają dla Pana Jezusa czasu
i żeby w ogóle im zjeżdżał sprzed oczu. Więc Pan Jezus
przyszedł do nas, tu pod sklep. Spytał, czy mu nie pomożemy.
Cośmy pili, tośmy tu zostawili! I razem z Panem Jezusem
żeśmy poszli mu tego osiołka z błota wyciągnąć. Wszyscy
żeśmy poszli. Jak już wyciągnęliśmy tego osiołka, Pan Jezus
rzucił na budowniczych klątwę, a nam pobłogosławił:
– Za to, żeście mi nie pomogli, czasu nigdy nie
będziecie mieć na nic! Zawsze będziecie go mieć
za mało! A widzicie tych tutaj, którzy mi
osiołka wyciągnęli? Im na alkohol pieniędzy
nigdy nie zabraknie!

Zarabiali tyle, że
nawet Salomon by
z tego nie wyżył

Pamięci moich przyjaciół
Bronisława W.
i
Łukasza „Antoniego” P.
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sobie najnormalniej w świecie płakaliśmy. Tak właśnie spędzało
się wakacje bez internetu.
Pomagałem również w pracach polowych. Nieobce mi są żniwa, sianokosy oraz wykopki. Zawsze przed wyruszeniem do pracy
trzeba było jednak zatankować. A tankować trzeba było podwójnie – ciągnik i gardła co poniektórych mężczyzn. Pamiętam, jak
zajeżdżaliśmy do sklepu, a moi kompani kupowali sobie po ćwiartce wódki, wypijali ją na miejscu i oddawali sklepowej pustą butelkę. Później robota aż paliła im się w rękach! A jak sobie słodko
potem drzemali na furze siana…
Trzeba jednak wspomnieć, że nie zawsze było tak, że upojenie
alkoholowe oznaczało sielankę. W niektórych chałupach dochodziło do ostrych awantur, a nawet zniszczeń w obrębie gospodarstwa domowego. Bójki pomiędzy pijącymi były też na porządku
dziennym. Ale kto tam się wtedy o to troszczył, skoro można było
choć na chwilę oderwać się w czasie picia od szarej rzeczywistości?
Wszyscy byli już oswojeni z tym dzikim żywiołem. Zdarzały się też
nieco śmieszne sytuacje, w których odwoziło się pijanego do nieprzytomności delikwenta do domu… na taczce.
W co drugim domu we wsi był przynajmniej jeden alkoholik. Zazwyczaj stary kawaler, ale nie było to regułą. Człek dobry,
acz samotny. Ot tak, szukał po prostu swej życiowej towarzyszki
w wódce. Ale pili nie tylko tacy. Zdarzali się też ojcowie, a nawet dziadkowie. Niestety z roku na rok wszystkich (i młodych,
i starych) jest coraz mniej. Odchodzą. I to nie z nałogu (chociaż zdarzały się uroczyste podpisy u księdza, po których ŻADEN
z alkoholików alkoholu nawet nie tknął). Ale do domu Ojca odchodzą, jak to się teraz mówi. Byli wśród nich moi wujkowie i koledzy.
Dobre chłopaki, prawie że anioły. Szkoda tylko, że trochę upadłe.
Ale przynajmniej wiedzieli, na czym stoją. Może dlatego nie chcieli
i nie mogli odbić się od dna? Ω
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Tak właśnie
spędzało się wakacje
bez internetu

stary (można by napisać jeszcze: czyś biedny, czy bogaty, ale byłoby to kłamstwo, bo bogatych ludzi tam nie było i nie ma). Sklep
i związane ze staniem pod nim spożywanie alkoholu jednoczyło wszystkich. Któż zliczy opowieści, których tam wysłuchałem? Któż ogarnie ich znaczenie? Sacrum mieszało się w nich
z profanum, a grzesznicy pojawiali się tak samo jak święci. Żule
uczyli mnie życia, czasami przy tym gorsząc, ale z pewnością robili
to w dobrej wierze. Ci właśnie żule mieli nawet swój hymn. Był to
cover Jarmarków Maryli Rodowicz, w którym śpiewali o tym, że
najbardziej im żal / tych stówek przepitych / kolegów pobitych / noclegów w rowie /guzów na głowie / żoneczki kochanej / podwójnie widzianej /pijackiej dumy…
Toteż słuchałem o mieszkających w okolicach Cisnej dinxiarzach. Dinxiarze swą nazwę wzięli od dinxu, czyli denaturatu, który
to spożywali w hurtowych ilościach. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie czynili tego… będąc przywiązanido drzew
w lesie. Twierdzili bowiem, że cokolwiek by się stało, to na stojąco
i tak nie można umrzeć.
Słuchałem również opowieści o budowie Libii przez Kaddafiego.
Jeden z wioskowych żuli zaczął mi opowiadać o tym właśnie epizodzie ze swojego życia, krótko po tym, jak zadeklamował mi
kilkanaście urywków z Pana Tadeusza. Siedzieliśmy u niego
w domu i popijaliśmy spleśniałym kompotem ukraińską wódkę
kupioną na mecie za 5 złotych, a on snuł narrację o tym, jak to
upadał przez straszliwym Dyktatorem na twarz i dlatego nigdy
w życiu go dokładnie nie widział.
Zdarzały się również prawdziwe love story. Pewnego razu
przyszło mi pić z człowiekiem, który z zimną krwią zamordował
swoją sąsiadkę. Miał on posturę trzydrzwiowej szafy, a w swoich dłoniach – zakazaną przez prawo – wazelinę, którą uważa się
za przedłużenie dłoni. Kiedy już pękły dwie siaty komandosów
i zostaliśmy sami (ze strachu aż chciało mi się srać), zaczął mi opowiadać o swojej wielkiej i pięknej miłości. Płakaliśmy jak bobry,
zwłaszcza że sam niedawno dostałem kosza od mojej gimnazjalnej miłości. Przytulaliśmy się do siebie niczym bracia. Światła już
zgasły (bo w bieszczadzkich wioskach lampy świecą wyłącznie od
21 do 23), a my siedzieliśmy pod świetlicą, piliśmy tanie wina i tak

Podpisy u księdza,
po których ŻADEN
z alkoholików alkoholu
nawet nie tknął

Marcin Darmas

1.

Co kryje się
pod płaskim
krajobrazem?
Czy Stromae pękł pod presją sławy? – to
pytanie zaprzątało umysły czytelników
periodyków francuskich i belgijskich.
Czekano na odpowiedź zainteresowanego.
Piosenkarz kazał na siebie czekać parę
dni, zanim umieścił na swoim profilu
na YouTubie wideoklip Formidable

W swoich memuarach Juliusz Cezar podziwiał bajecznie prosty,
a zarazem skuteczny sposób zdobywania miast przez plemiona
Gallów i Belgów: Skoro tylko całość obwarowań otoczą tłumem
piechoty, zaczynają obrzucać mury z wszystkich stron kamieniami i gdy zostaną one ogołocone z obrońców, po uformowaniu
tzw. żółwia, podpalają bramy i podkopują się pod mury. Oblężenie
Bibrakte, należące do Remów, okazało się sprawą łatwą: takie bowiem tłumy miotały kamieniami i pociskami, że nikt nie był w stanie utrzymać się na murach. Gdy emisariusze oblężonego miasta
poprosili o pomoc stacjonujących nieopodal Rzymian, Cezar długo
dumał, czy warto wystawiać legiony Rzeczpospolitej na niebezpieczeństwo ze względu na „nadzwyczajny rozgłos o waleczności”
Belgów. Podczas wojny galijskiej powtarzał w kółko, że Galia będzie
najbardziej pewna, jeżeli wojsko będzie trzymać w ryzach Belgów,
których męstwo było największe, oraz Eduów, których znaczenie
było najwyższe. Tyle o antenatach…
2.
Położenie Belgii jest, delikatnie mówiąc, niekorzystne. Wciśnięty
między Francję a Holandię brabancko-waloński krajobraz nieustannie walczy z wilgocią, podmuchami z Morza Północnego oraz mgłą.
Ardeny na południu są niewiele wyższe od Gór Świętokrzyskich.
Bard Belgii wyznawał płaskiej krainie miłość, boleśnie opowiadając
o kanale, który ze smutku postanowił się powiesić. W Le plat pays
(Mijn vlakke land) Jacques Brel śpiewał o jednym kraju z dwoma
hymnami, choć niewiele większym od województwa mazowieckiego. Mówi się tam po francusku na południu, po flamandzku na
północy, na wschodzie po niemiecku, na wsi po walońsku, a w stolicy – po brukselsku.
Bywalcy międzynarodowej stacji kosmicznej mówią, że po
zmierzchu Belgia świeci; to jedyny kraj, którego autostrady są
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	Ocenianie życia miernikiem praktycznego i taktycznego
realizmu równa się niedocenianiu powagi życia
			
– Jan Józef Szczepański

3.
Trudno wskazać belgijskiego bohatera narodowego. Patrząc na
narastający od lat spór między społecznością flamandzką i walońską, samym Belgom trudno byłoby wskazać jednego kandydata.
Mógłby nim zostać z pewnością trędowaty braciszek Damian…
Może Leopold I Koburg, pierwszy król Belgów, Saksończyk, który
poślubiwszy Wiktorię, córkę księcia regenta Jerzego, miał mieć niebagatelny wpływ na politykę Anglików? Duszę belgijską najprędzej
oddaje jednak taki Dyl Sowizdrzał. Till Ulenspiegel nie wysadzał redut w powietrze, nie poświęcał się dla milionów i nie pisał epopei.
Sprytem i dobrodusznością walczył z okupantem hiszpańskim.
4.
U Magritte’a Belgię definiuje odwrócenie uwagi; na obrazie Królestwo światła widzimy dom pogrążony w ciemnościach, a nad
nim zachmurzone niebo. Tu noc, a tam – dzień. Były to oczywiście
przekomarzania typu: to nie jest fajka! Surrealizm w Belgii funkcjonował już wcześniej, choćby na Przysłowiach niderlandzkich (1559)
Bruegla Starszego; na froncie wiejskiej chaty widnieje umieszczony
do góry nogami ziemski globus…
5.

Surrealizm w Belgii
funkcjonował
już wcześniej

Aby przetrwać niesprzyjające warunki, w ciągu swojej historii kraj
ten wytworzył specyficzny sposób bycia: kulturę afirmatywną,
jarmarczną i wesołą. Rzućmy okiem na Wesele chłopskie Bruegla.
W odróżnieniu od włoskich mistrzów tamtego czasu ukazuje imprezę pełną gębą, bez pozy i nadęcia. Stodoła, przestronna izba,
na ścianie skrzyżowane dwa snopy siana, sygnał, że trwają żniwa.
W głębi, przez podwójne drzwi, wlewają się i wylewają goście. Jedni jedzą, drudzy konwersują, niektórym gorzała wykrzywia gębę;

Napełnijcie stągwie wodą!. I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu!. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta
weselny skosztował wody, która stała się winem – nie
wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego
i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory.

Mesjasz przychodzi na takie imprezy niezauważalnie. U Bruegla
większość weselników patrzy na trójkę kucharzy serwujących zupę.
Winiarz ginie na pierwszym planie.
Gawiedź nie dostrzeże Go również w innym obrazie Bruegla,
Drodze krzyżowej. Belgijski malarz namalował ponad 500 różnych
postaci: handlarzy, notabli, parobków, robotników, żołnierzy. Do
tego zwierzęta: konie, dwadzieścia odmian ptaków, osiem psów,
jest również ten sam pinczer z obrazu Dürera… Nikt z obecnych na
płótnie nie patrzy na dokonującą się kaźń. Grupa stojąca za orszakiem wydaje się zniecierpliwiona; ukrzyżowanie tamuje ruch, który
na obrazie dokonuje się z lewej do prawej, a nawet dzieci, obejmując się̨ za szyje i ramiona, odwracają do tyłu głowy, nie przerywając jednak szybkiego marszu (Gibson). Przed Chrystusem biała
postać na białym koniu. To samo. Kolegialnie odwracają wzrok od
najistotniejszego; i my również, kontemplujący ten i wcześniejszy
obraz, patrzymy na białe fartuchy… W Weselu chłopskim kucharze
osłaniają pannę młodą. A przecież po bliższym zapoznaniu się ze
wszystkimi postaciami namalowanymi przez Bruegla rozumiemy, że
ona jedyna oczy ma zamknięte, jakby zamyślona albo przeżywająca
we własnym wnętrzu szczęście, które ją spotykało. Tu nieoczywista
jest radość, a tam w gąszczu niezauważone Zbawienie.
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z wielkich bań leje się wino, w kącie ktoś usiadł na chwilę, zostawiając opartą o ścianę kosę. Grający na dudach chłop nosi tygodniowy zarost. Za chwilę wszystko zniknie, życie popłynie swoją
monotonną triadą: kogut – praca – odpoczynek. Interludium krótkie, na jedno wesele, na jeden cud:
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Van Hoorenbeeck
własnoręcznie
nalewałby im
piwo Kriek

oświetlone na całej długości i przez całą noc. Z kosmosu jest podobna do urodzinowego tortu; przybysze z innej galaktyki zostaliby
tu z pewnością przyjęci ciepło, bez a priori, mocnym klepnięciem
w plecy… W brasserie Van Hoorenbeeck poznaliby, wśród kontredansów plotek i śmiechów, Jean-Pierre’ów i Rolandów różnej maści,
a pan van Hoorenbeeck własnoręcznie nalewałby im piwo Kriek.

Grający na
dudach chłop nosi
tygodniowy zarost

Ukrzyżowanie
tamuje ruch

6.

Belgowie (…) są
narodem mocno
osadzonym
w codzienności

Belgowie, wnosząc z tego, co tutaj opowiedzieliśmy, są narodem
mocno osadzonym w codzienności. W jej wnękach; między jedną
a drugą z pozoru nieistotną czynnością, odnajdują głębię jestestwa. Mają w sobie moc chowania i obnażania zarazem. Codzienność uchowali przed szabrownictwem egzystencjalistów i oddają
jej należną cześć. Zwłaszcza że cuda się przecież zdarzają. Chodzi
o to, aby je dostrzec…
Skok od czasów Erazma z Rotterdamu i Piotra Bruegla do Stromae
może się wydawać zabiegiem karkołomnym. Ale tylko pozornie. Jest
między nimi ciągłość kulturowa i geograficzna, a przede wszystkim –
mentalna. Młody Belg, podobnie jak oni, stosuje ironię i autoironię,
owe sens de l’autodérision. W jego twórczości znajdziemy również
ten sam plebejski charakter Brabancji z pejzaży zimowych niderlandzkich mistrzów.
Urodzony w Brukseli piosenkarz oszukuje na wielu płaszczyznach. Do perfekcji zrozumiał i rozebrał na czynniki pierwsze
mechanizmy współczesnych fenomenów medialnych. Stromae
pijany na ulicach Brukseli. Narąbany Stromae. Stromae – dno! To
tylko parę tytułów filmików zamieszczonych na YouTubie w maju
2013 roku. Wszystkie są do siebie podobne. Przedstawiają zataczającego się piosenkarza na przystanku tramwajowym; zaczepia ludzi, to bełkocze pod nosem, to krzyczy i płacze w pijanym widzie.
Internet zwariował: filmy miały po 300 tysięcy wyświetleń. Zaczęła
się medialna nagonka: Czy Stromae pękł pod presją sławy? – to
pytanie zaprzątało umysły czytelników periodyków francuskich
i belgijskich. Czekano na odpowiedź zainteresowanego. Piosenkarz

7.
Piosenkę trudno przetłumaczyć. Często u Stromae zastosowane są
podwójne znaczenia i gra słów:
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kazał na siebie czekać parę dni, zanim umieścił na swoim profilu na
YouTubie wideoklip Formidable. Użył podobnych obrazów do tych,
które zostały uwiecznione i wstawione na Facebook jako publiczne
donosy. Ale o tym niewiele komentarzy w prasie: Stromae skutecznie odwrócił uwagę od najistotniejszego sensu tego przedstawienia, wykorzystując to do celów promocyjnych.
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Świat przedstawiany przez Bruegla nie jest już światem rządzonym przez zasadę metafizyczną porządkującą agregat elementów,
jak w pejzażu panoramicznym poprzedniej epoki; we wczesnym
okresie rozwoju artysty, w obrazach takich jak Przysłowia czy Zabawy dziecięce zasada ta jeszcze jest w mocy; później jednak obrazy
Bruegla stają się fragmentami wielkiego kosmosu rozciągającego
się poza ich ramy, żywego, prostego i organicznego. Jeśli Bruegel
ukazuje sceny religijne, to rozumie je jako alegorie wydarzeń powszednich (Białostocki).

Formidable, formidable
Tu étais formidable, j’étais fort minable.
Nous étions formidable.
Wspaniale, wspaniale
Byłaś wspaniała, byłem żałosny.
Razem, byliśmy wspaniali.

Brzmi płasko i niedorzecznie. Nie sposób oddać semantyczną grę
rymu: formidable/fort minable. Stromae bawi się słowem. Zmieniając jedną literę, uzyskuje niespodziewany kontrast. Podobnie w piosence Papaoutai – Papa ou t’es. W pierwszym przypadku mamy do
czynienia z argotycznym czasownikiem enpapaouter: oszukiwać,
przekabacać. W drugim zawarte jest pytanie: Tato, gdzie jesteś?.
Wymowa ta sama. W piosence Tous le mȇmes słowem o podwójnym znaczeniu jest règles (menstruacja), które również może znaczyć rȇgle – reguła. Tego typu nieoczywistości semantyczne stały się
znakiem rozpoznawczym twórczości belgijskiego artysty.
8.
U Stromae najciekawsza jest paradoksalność; nieprzystające do
muzyki dyskotekowej teksty – ciężkie, mroczne i osadzone w życiu
szaraka: praca – dom – impreza. Belg śpiewa o braku ojca, o bezrobociu, o chorobie nowotworowej, niezwykle często również o czyhającej za rogiem śmierci i braku nadziei na przyszłości. Do jego
muzyki tańczą młodzi i starsi, istne danse macabre XXI wieku.

Belg śpiewa o braku
ojca, o bezrobociu,
o chorobie
nowotworowej
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Kto mówi nauka, mówi praca,
Kto mówi robota, mówi forsa,
Kto mówi pieniądze, mówi wydatki,
Kto mówi kredyt, mówi długi,
Kto mówi długi, mówi komornik,
Ktoś mówi „siedź w tym gównie”,
Kto mówi miłość, mówi dzieciaki,
Mówi zawsze i mówi rozwód,
Rodzina i smutek: bo problemy zawsze idą w parze.
(…)

Mariusz Cezary Kosmala

Więc wychodzimy, zapomnieć o wszystkich problemach,
Więc tańczymy.

lecz nam jest wszystko. Jedno, co nas jeszcze
rusza, to kiedy gra nam z płyty Lully,
więc poruszeni zasypiamy – Rudy
Ksiądz nam się przyśni albo coś w ten deseń?

9.
Być może do obrazów Bruegla o najgłębszej wymowie religijnej należy Spis ludności w Betlejem. Niderlandy, grudzień 1566 roku, tłum
przed gospodą lub karczmą, Maria na grzbiecie osiołka, poprawia wiklinowy koszyk, obok Józef z piłą na ramieniu. Nikt nań nie
zwraca uwagi, sądząc po kolejce, będą czekać długie godziny, nim
urzędnik wpisze ich do rejestru. Z pozoru nic szczególnego.
Za chwilę ludzkość zostanie zbawiona.
10.
Niespotykany dar przeżywania prosto i szczęśliwie życia na równinie wpadającej do Morza Północnego, wrażliwość na cuda dyskretne – tego z pewnością bronili, wzbudzając podziw samego Cezara,
„waleczni Belgowie”... Ω

Od tej pory
Piszemy od tej pory małe wiersze
i nie wdajemy się zbytnio w szczegóły,
siedzimy sobie w pomiętej koszuli,
na karku ciąży nam letnie powietrze,

Piszemy do tej pory wiersze, małe
frazy wędrują po kartce, pogłowie
leksemów ciosa nam kołki na głowie
i zalewają nas z sufitu. Fale
spokoju, które wciąż topimy w kawie,
są jak tsunami skitrane w wersalce?
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Józef z piłą na
ramieniu

Przebojem Alors on danse (Więc tańczymy) Stromae zyskał
międzynarodowy rozgłos. Niewielu z pewnością zadało sobie trud
przeczytania tekstu i zrozumienia piosenki:

Wesołe
paradoksy
smutnego
kraju

https://www.flickr.com/photos/hhoyer/

Marcin Darmas: Senegalski
poeta Léopold Sédar Senghor ukuł
termin négritude na określenie
„murzyńskości” w literaturze. Można
się również spotkać z derywacją
tego pojęcia, z tzw. belgitude –
belgijskością. Jak można ją
zdefiniować?
Pascale Peeters: „Belgijskość”
wywodzi się z ruchu literackiego lat
60. i 70. To był znak sprzeciwu belgijskich autorów, często kojarzonych
z autorami francuskimi. Ruch, o którym mówię, podkreślał przynależność
do kultury odrębnej, do kultury narodowej. Polegał on zatem na mówieniu: Jesteśmy autorami z innego [niż
Francja – przyp. red.] kraju, należymy
do innej kultury i pokażemy wam to
w naszych tekstach. Zatem dla mnie
belgijskość ma aspekt negatywny,
w tym sensie, że nie jesteśmy Francją
i nie jesteśmy również Holandią. Podkreślamy swoją odrębność. Co prawda,
używamy tego samego języka co Francuzi, mieszkańcy Quebecu i Szwajcarzy,
ale wpisujemy się w kulturę i rzeczywi-

A czym właściwie jest ta belgijska
tożsamość, o której pani mówi?
Na południu Belgii prym wiodą
kultura francuska i język francuski,
ale nie zapominajmy, że na północy
używa się języka zbliżonego
do holenderskiego, języka
flamandzkiego. Obok literatury
frankofońskiej funkcjonuje również
literatura niderlandzka...
– Odpowiedział pan na to pytanie: to
różnorodność. Przynależność do kraju
dwujęzycznego, a nawet trzyjęzycznego, który nie jest jednorodny.
W dodatku na wschodzie kraju mówi
się po niemiecku…
– Właśnie! Wartości kultury belgijskiej,
jej ducha można dostrzec na płótnach
Bruegla. Mam na myśli kulturę ludową, jarmarczną… A także przywiązanie
do gatunków literackich jakby równoległych, takich jak komiks czy kryminał.
Pokutuje w Belgii ogromna waga obrazu, którą znajdujemy w kinie, komiksach i malarstwie.
Słynna szkoła flamandzka…
– Oczywiście. Myślę, że jednym z podstawowych źródeł inspiracji pisarzy
belgijskich XX i XXI wieku jest malar-
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stość, które są całkowicie odmienne.
I nie wstydzimy się tego pokazywać.
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Francuzi opowiadają żarty
o Belgach, ale te żarty
śmieszą również Belgów!
Z Pascale Peeters,
wykładowczynią
literatury belgijskiej na
Uniwersytecie Warszawskim,
rozmawia Marcin Darmas

Nasuwa mi się analogia
Polska– Czechy oraz Francja– Belgia.
Polacy mają tendencję
do niedoceniania czeskiej
kultury – dla nas to mały kraj,
o tożsamości hybrydowej, latami
był zdominowany przez kraje
ościenne. Funkcjonuje u nas obraz
Czecha oportunisty, w aspekcie
sytuacji zarówno geopolitycznej,
jak i historycznej. Aby przetrwać,
musieli kombinować, a my
walczyliśmy… Czy podobnie jest
w przypadku Belgii, która również
latami była zdominowana, czy
to przez Hiszpanów, czy przez
Holendrów, czy też przez Francuzów?
Czy można w ogóle porównywać
te dwa sposoby funkcjonowania
w historii?
– Tak, myślę, że można porównywać
te dwie sytuacje, również na poziomie
kultury. Jeśli chodzi o historię, faktycznie, Belgia była zajmowana i dzielona

A wcześniej Bruegel…
– Oczywiście, już u Bruegla mamy
festyny, krzywe zwierciadło, dobroduszność… Jest tam dużo autoironii.
Również w literaturze i kinie czeskim
znajdujemy te elementy. Powiem panu
tak: małe narody na kryzys tożsamości
chorują przez całe życie. Trzeba odreagować na imprezie, na całego, żeby
zapomnieć…

To prawda. W ten sposób dochodzimy
do bohatera naszej rozmowy –
Stromae. Dla mnie tożsamość
belgijska, którą on nam przekazuje,
jest tożsamością paradoksalną.
Belgia jest krajem płaskim, nudnym,
spowitym w wiecznej mgle… Brel
śpiewał o krainie, w której ze smutku
kanał wiesza się na stryczku. Belgowie
zaś są narodem niezwykle wesołym,
witalnym i bez kompleksów. Na
obrazach Bruegla na przykład
widzimy ową eksplozję szczęścia. Jak
wytłumaczyłaby pani ten paradoks
smutnego kraju zamieszkanego przez
ludzi szczęśliwych?
– Faktycznie, pogoda jest u nas dość
ponura: jest szaro, wieczny deszcz…
Nasz płaski, jednorodny pejzaż opisywał w swoich wierszach również Paul
Verlaine. Oczywiście, jest to paradoks.
Mieszkańcy tak ponurego kraju powinni przecież być ponurzy.
A jednak to wasi sąsiedzi, Francuzi,
są bardziej ponurzy. Według
statystyk spożywają najwięcej
antydepresantów w Unii Europejskiej,
mimo że mają wszystko, co do
szczęścia potrzebne.
– Tak właśnie jest. Wydaje mi się, że
my, Belgowie, mamy paradoksalnie
więcej radości z życia niż Francuzi:
lubimy jeść, pić, kochamy rzeczy, które
sprawiają, że życie jest przyjemniej-

sze. Być może jest to reakcja na ten
smutek, który nas otacza, jakaś reakcja
odwrócona? Mamy również piękne
miasta, nawet jeśli pogoda jest tam
przygnębiająca.
Brugia!
– Mamy Brugię, tak, ale też piękną
Brukselę, w której wiele się dzieje.
To prawda, sam mogłem obserwować
belgijskiego ducha sąsiedzkiego
podczas vidage de grenier, czyli
akcji pozbywania się bibelotów
i mebli zalegających na strychach.
Miałem wrażenie, że ludzie nie robią
interesów, tylko bardziej chodzi im
o to, że się spotykają, rozmawiają
i bawią…
– Tak samo jak w przypadku świąt
dzielnic czy wspomnianych przez
pana dni, w które opróżniamy strychy,
a dzieci wymieniają się zabawkami.
Nie ma to nic wspólnego z aspektem
ekonomicznym czy finansowym. Chodzi tylko o wspólne spędzenie czasu.
W Polsce mieszkam na małym osiedlu
domków jednorodzinnych, gdzie jeden
domek stoi tuż obok drugiego, a ludzie
i tak nie mówią sobie „Dzień dobry”.
Ta różnica kulturowa silnie mnie uderzyła. W Belgii, kiedy ktoś stał przed
sklepową witryną i czemuś się przyglądał, ktoś inny podchodził i zaczynał
rozmowę, mówiąc: Och tak, to jest
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przez mocarstwa ościenne i nie tylko.
Przypomniał pan Hiszpanów, z tym
wiąże się rubaszna, na wskroś
belgijska postać – Dyl Sowizdrzał (Till
Ulenspiegel). To zrodziło poczucie
niższości i nieustannego zagrożenia,
którego, jak się domyślam, doznawali również Czesi. Poczucie, że nic nie
jest zdobyte, osiągnięte, że trzeba się
śmiać z wielu rzeczy, bo nie wiadomo, jak to się skończy. I to nieustanne
śmianie się z rzeczy nieosiągalnych.
Francuzi wszystko zdobyli, a teraz pomału to tracą. I z tego powodu dziś
bardzo cierpią. My sprawy traktujemy lekko, potrafimy się z siebie śmiać.
Francuzi opowiadają żarty o Belgach,
ale te żarty śmieszą również samych
Belgów! Żartujemy z Flamandów,
z frankofonów czy z Walończyków…
Trzeba przyznać, że Stromae robi to
w dużo smutniejszy sposób. Kino belgijskie również wyśmiewa wiele rzeczy,
malarstwo także: takim Belgiem par
excellence był Magritte.
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stwo flamandzkie. Ważnym czynnikiem jest walka z poczuciem niższości, którego wielu Belgów doznaje
względem Paryża. To na przykład nasz
narodowy bard, Jacques Brel, który
spędził tam sporą część życia, a mimo
to bronił swojego belgijskiego charakteru. Nigdy nie ugiął się przed wymową francuską czy francuską tematyką –
pozostał wierny swojemu rodzimemu
kosmosowi.

Ale tu mówimy głównie
o Walończykach, prawda?
– Tak, mowa raczej o walońskiej części
Belgii.
Powróćmy jednak do Stromae i jego
paradoksów…
– Ale Stromae wpisuje się we wszystkie wymienione tutaj paradoksy!
W jego twórczości jest aspekt,
który pani wcześniej przywołała –
aspekt Mulata, bękarta. Ojciec
lekarz pochodził z Rwandy, został
zamordowany podczas ludobójstwa,
natomiast jego matka jest
Flamandką. Stromae pisze teksty
po francusku… Stąd moje kolejne
pytanie: w jaki sposób Stromae
wpisuje się w tradycję belgijską? Bo
kiedy czytamy artykuły prasowe,
często porównywany jest w nich
do Jacques’a Brela – z jednej strony
pod względem tematyki, a z drugiej
ze względu na mocną, typową dla
Brela, wymowę. Dodajmy do tego
jego sposób zachowania na scenie,

– Faktycznie, w Stromae te wszystkie elementy współgrają. I wydaje mi
się, że to właśnie powód, dla którego
postanowił zrobić sobie przerwę – bo
czuł, że nie wytrzyma tego psychicznie.
Porównuje się go do Brela i pod pewnymi względami jest to słuszne. Jego
sposób bycia na scenie, jego długie
ręce jak gałęzie na wietrze – jak
u Brela – jego nieustanne ruchy, bardzo belgijski wygląd, a nawet lekko
zbliżony do flamandzkiego sposób wymawiania „r”... Swoją drogą, Brel też
był bękartem Flandrii i Walonii. W jego
sposobie wyśmiewania pewnych rzeczy, mówienia o sprawach poważnych
pojawiają się gra słów, szyderstwo,
odwrócenie rzeczywistości – to również jest bardzo belgijskie. Jeśli chodzi
o poruszane przez Stromae tematy,
ostatnio słuchałam Formidable
(Wspaniale – przyp. tłum.) i od razu
na myśl przyszła mi piosenka Madeleine Brela: temat miłosnego rozczarowania. Z tą różnicą, że Brel kończy
optymistycznie: Jutro będę czekał na
Madeleine, co sugeruje, że nadal ma
nadzieję. Formidable natomiast jest
całkowicie pesymistyczna, choć temat
pozostaje ten sam. Wiele tematów
poruszanych przez Stromae sprawia, że
myślimy o piosenkach Brela, nawet jeśli styl jest zupełnie inny. Te podwójną
przynależność – jednocześnie do kul-

tury Rwandy oraz Flandrii –a do tego
posługiwanie się językiem francuskim
nieoczywistym spotykamy w Belgii bardzo często.
A do tego zabawa
językiem, tak młodego, bo
dwudziestodziewięcioletniego,
chłopaka: gra słów, użycie żargonu,
świeżość językowa, których
nie znajdujemy już w piosence
francuskiej. Na przykład Papa où t’es –
Tato, gdzie jesteś? – przekręcono
na argotyczny papaoutai, czyli na
oszukiwać albo wycyckać…
– Tak, Stromae używa bardzo bogatego
języka, używa słów w ich nietypowych,
podwójnych, a nawet potrójnych znaczeniach, by za chwilę powrócić do ich
pierwotnej, powszechnie znanej wymowy. Przykładem jest wstęp do piosenki
Cancer (Rak – przyp. tłum.), w którym
Stromae śpiewa: Zabrałeś się do mojej
mamy, zacząłeś od jej piersi. Rozwiązanie pojawia się dopiero w refrenie:
słuchacz spodziewa się czegoś, już domyśla się, że chodzi o zdradę, i nagle,
w refrenie, wchodzi w zupełnie inną
rzeczywistość. Zresztą, proszę zauważyć, że u Stromae dopiero refren przynosi rozwiązanie. Nawet niewinny temat może się okazać bardzo bolesny…
W tak młodym wieku pojął sens
bardzo lubianego przeze mnie
zdania z Dubuffeta: Życie jest
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kiedy śpiewa całą duszą, całym
sobą...
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śliczne!. Albo kiedy ktoś miał na przykład dziecko czy nawet psa, inni ludzie
zaczepiali go i rozpoczynali rozmowę
na temat dziecka bądź psa. Więź między ludźmi była wszechobecna. Można
ją też obserwować w małych miastach
francuskich.

– Absolutnie tak. Jeśli przeczytamy
uważnie tekst Alors on danse, a sądzę,
że niewiele osób zadało sobie ten trud,
znajdziemy opis, jak ów kryzys, związany z pieniędzmi, z pracą, z tożsamością, jest wszechobecny i w jakim stopniu dotyka ludzi. Stromae pokazuje, że
skoro jesteśmy w trudnej sytuacji albo
nawet w dołku i nie potrafimy z niego
wyjść, nie pozostaje nam nic innego
niż imprezowanie, aby kompensować
sobie życie. W wielu tekstach Stromae
znajdujemy tę aluzję do niepokoju,
złego samopoczucia ludzi. Myślę, że
nowa, pozbawiona nadziei młodzież
jest obecna zarówno we Francji, jak
i w Belgii. Polski dotyczy to w dużo
mniejszym stopniu (choć, być może,
to jeszcze do Polski dotrze), dlatego

W Polsce nie mamy czasu na bycie
zblazowanymi…
– Można w tym miejscu przytoczyć
tekst Bâtard (Kundel – przyp. tłum.),
w którym rysuje się ból braku poczucia jedności – jest to problem rozdarcia między kilkoma sprawami. Wielu młodych Belgów go doświadcza.
Wydaje mi się, że dotyka ich to nawet
bardziej niż Francuzów, ponieważ
w Belgii jest coraz więcej par mieszanych, czy to flamandzko-walońskich,
czy walońsko-rwandzkich, czy też
muzułmańsko-katolickich. Mamy zatem mieszankę ras, religii i kultur. Wielu ludzi stoi w rozkroku między tymi
trzema kategoriami, nie wiedząc, jak
się zachować. Piosenka Alors on danse
ilustruje ten problem. Zamieszki i ruchy na przedmieściach, o których tak
często mówi się w kontekście Francji,
mają miejsce również w Belgii, choć
są mniej spektakularne. Stromae to
czuje i potrafi o tym mówić w swoich
piosenkach.

Serge Gainsbourg uważał, że piosenka
jest drugorzędną sztuką, to znaczy,
że nie można zaliczyć jej do literatury
uważanej za wielką sztukę.
– To bardzo francuski punkt widzenia.
Francuzi lubią stawiać literaturę wyżej
niż inne sztuki.
W Belgii komiks jest uważany za
pierwszorzędną sztukę...
– Tak samo jak kryminały, dobrze napisane powieści science fiction czy
powieści fantasy. Nie jest to jeszcze
wielka literatura, choć moim zdaniem,
wszystko przed nimi.
Co pani sądzi o kryzysie między
społecznościami Flandrii i Walonii?
– Jest to kryzys przede wszystkim klasy
politycznej. Politycy jednej i drugiej
strony potrzebują tego sporu, aby legitymizować swoje istnienie. Mój tata
jest Flamandem, a mama jest
Walonką, trochę bękarckie połączenie… Mam wielu flamandzkich przyjaciół i nie ma między nami żadnych

animozji czy potrzeby wytykania sobie,
że to społeczność flamandzka utrzymuje społeczność walońską. Szczególnie że to nieuczciwe stwierdzenie,
bo przecież do lat 60. to Walończycy
utrzymywali Flamandów. Nie można
na podstawie ostatnich 50 czy 60 lat
przypisywać sobie zasług i mówić:
Teraz płacimy my, my rządzimy. Zatem
ten kryzys, który zrodził się z animozji
między Flamandami a frankofonami,
spowodowanych nieprzyjazną postawą świadczącą o poczuciu wyższości
tych drugich, trwa od bardzo dawna,
bo zaczął się na długo przed latami
90., kiedy to powstał system federalny.
Trzeba było czekać do końca XIX wieku,
by flamandzki stał się drugim językiem
naszej administracji (od 1830 do 1890
roku w szkołach, wojsku czy w urzędach mówiło się tylko po francusku).
Dzisiejsze animozje i postawa Flamandów są więc całkowicie zrozumiałe
z perspektywy historycznej. Ω
Rozmowę przetłumaczyła
Monika Przondo

Jest pani specjalistką w dziedzinie
literatury belgijskiej. Czy dla pani
Stromae jest wielkim autorem?
– Nie, nie uważam, że jest on wielkim
artystą.

Pascale Peeters - wykłada w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się
metodyką nauczania języka francuskiego. Jest specjalistką w dziedzinie literatury belgijskiej.
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że, po pierwsze, nie macie na to czasu,
a po drugie, kryzys nie był tu tak mocno odczuwalny.
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dużo ciekawszym świętem niż
pseudoświęta, które urządzamy,
by o nim zapomnieć. Odwołuję się
tu oczywiście do piosenki Alors on
danse (A więc tańczymy – przyp.
tłum.). Czy uważa pani, że Stromae
jest głosem nowego pokolenia, dla
którego imprezowanie nie jest już
związane ze świętowaniem czegoś
istotnego, z apoteozą? Apoteozą
w tym znaczeniu, że nie świętuje się
już, by uczcić sukces, coś dobrego
co nas spotkało, jak na przykład
zdobycie pracy czy nawet koniec
miesiąca. Imprezuje się na całego,
cały czas, żeby odreagować. Czasami
nie świętuje się już niczego.

Anna Mościonek

Czasami wydaje mi się, że dla
sosnowiczan komuna wciąż trwa.
Zagłębie jak czerwone było za
cara, tak czerwone jest dziś
Sosnowiec. Miasto jak miasto. Kilkaset
tysięcy mieszkańców, peerelowskie
blokowiska, trochę zabytków, stolica
diecezji. Janek Kiepura. Mama Madzi.
Zagłębie Sosnowiec. Do niedawna jeszcze nic nie zapowiadało, że największe
miasto Zagłębia stanie się powszechnym obiektem kpin Polaków i że zastąpi Radom na miejscu najbardziej bekowej miejscowości w Polsce. A jednak.
Stało się. Bomba wybuchła za sprawą
Katarzyny W. Od tego czasu Sosnowiec
pojawia się w mediach i internecie
przeważnie w negatywnych kontekstach. Ale czy nie istnieją jakieś głębsze powody takiego stanu rzeczy? Czy
Sosnowiec sam nie zasłużył sobie na te
setki dowcipów, które o nim krążą?
Słoma z butów i problemy
z tożsamością
Sosnowiec to straszna prowincja. Ale
nie chodzi tu o prowincję terytorial-

ną, ale o prowincję mentalną. Tak się
składa, że większość mieszkańców
Sosnowca swe korzenie ma w najbardziej zapadłych podkieleckich wsiach.
A najgorsze, co może być, to kogoś
z tak zapadłej wsi umieścić w mieście
i kazać mu żyć tak, jak w mieście żyć
wypada. Przykłady? Sosnowiczanie są
nietolerancyjni (a przecież to powinno
być niemodne, czyż nie?) i nie przepadają za obcymi. Nie wierzycie? Usiądźcie na sosnowieckiej Patelni (centrum
miasta) i zobaczcie, jak np. ludzie tam
odnoszą się do Murzynów (o ile taki
już zjawi się w tym zacnym grodzie).
Zachowanie mieszkańców będzie podobne do tego, które towarzyszyło kilka stuleci temu ludziom oglądającym
ludzkie zoo. Nie inaczej traktuje się
zresztą homoseksualistów. A przecież
powinno być inaczej. Powinno być, bo
przecież sosnowiczanie uważają sami
siebie za ludzi nowoczesnych, światłych i w ogóle cool. Tymczasem w rzeczywistości wystaje im słoma z butów.
Paradoksalnie z tą nietolerancją
i strachem przed Innym idzie w parze
sekularyzacja. Diecezja sosnowiecka

1

Piszę o Śląsku, bo Katowice są tak samo jak
Sosnowiec dość młodym miastem.
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woczesnego Zagłębia Dąbrowskiego
liczy już prawie sto lat, tymczasem
jeśli chodzi o kulturę miejsca, to wciąż
nie doczekaliśmy się jej. W czasach
zaborów, kiedy pytano przeciętnego
mieszkańca Polski, za kogo się uważa,
odpowiadał on, że za „tutejszego”. Nie
inaczej byłoby, gdybyśmy spytali sosnowiczan. Większość z nich też uznałaby siebie za „tutejszych”. Bo z czym
mają się oni identyfikować?
Pewną tożsamość stwarzają dla gorolskich sosnowiczan ich antagoniści,
czyli śląscy hanysi. Ci wciąż Sosnowca
nie znoszą. – Jado jebane Zagłębioki
do moich pięknych Katowic – zagadał
mnie na jednym z najwyższych pięter
sosnowieckiego wieżowca pewien
Ślązak. Z okien widzieliśmy samochody jadące gierkówką. – A wiesz, po co
jado? – nieprzyjemny dziadek kontynuował swój wywód. – PO NASZE PINIONDZE JADO!
Zdaje się wobec tego, że przyczyn
tych antagonizmów należy upatrywać w sytuacji ekonomicznej. Wieś
Sosnowice w czasach zaborów leżała
w zaborze rosyjskim, a Śląsk1 – pruskim. Nietrudno się domyślić, że kiedy
czasy niewoli minęły, Zagłębie było
znacznie słabiej rozwinięte od Śląska.
W konsekwencji mogło się wydawać,
że Zagłębiacy pasożytują na Ślązakach
i korzystają z tego, na co oni ciężką
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należy do najbardziej zlaicyzowanych
w Polsce (gorzej jest tylko w Łodzi
i Szczecinie). W dobrym tonie jest hejtowanie Kościoła i księży wśród swoich
znajomych. Ale uwaga! Sytuacja zmienia się, kiedy tylko ten sam delikwent,
który wcześniej deklarował swoją
niewiarę, mija na ulicy księdza. Wtedy żywi do niego pełen szacuneczek
i z daleka krzyczy Szczęść Boże!. Było,
nie było – ksiądz na Zagłębiu nigdy nie
zginie. I włos mu z głowy nie spadnie.
No ale cóż. Postawę tę sosnowiczanie
wyssali z mlekiem jeśli nie matki, to na
pewno babki. A pobożne były to kobiety, skoro wychowały się na podkieleckich wsiach.
Istnieje chyba pewien problem
z tożsamością ludzi zamieszkujących Zagłębie. Jaki punkt odniesienia
obrać? Migracja słoików do Warszawy
nie niesie ze sobą takich problemów,
ponieważ stolica Polski swą kulturę i tożsamość posiada już od bardzo dawna. Czegoś takiego nie było
jednak w Sosnowcu sprzed stu lat,
tym samym Sosnowcu, w którym miał
przyjemność (na pewno przyjemność?)
gościć Tomasz Judym z „Ludzi bezdomnych” Żeromskiego. Celem ludności
przybywającej na ten teren nie było
nic innego prócz zdobycia szans na
lepsze życie, dachu nad głową i chleba,
który mogliby włożyć do ust. W społeczności samych chłopów przerobionych na robotników ciężko jest mówić
o jakiejkolwiek kulturze. Historia no-

Zagłębie czerwone od patologii
Największym jednak nieszczęściem dla
Sosnowca były czasy komuny, a konkretnie czasy Edwarda Gierka (zresztą Gierek jest do dziś uznawany za
świeckiego świętego Sosnowca i darzony tam kultem takim, jakim darzono
niegdyś rzymskich Augustów). Ktoś
spyta – jak to gierkowszczyzna była
nieszczęściem, skoro ten wielki mąż
zbudował nasz piękny Sosnowiec?
Otóż tak, że komunizm, jak żadna
inna ideologia, zostawia trwałe ślady
w tkance społecznej i w duszy narodu.
Czasami wydaje mi się, że dla sosnowiczan komuna wciąż trwa. Zagłębie
jak czerwone było za cara, tak czerwone jest dziś. W żadnym innym regionie
Polski komuchom nie żyje się tak dobrze jak właśnie w Zagłębiu.
O silnych PRL-owskich korzeniach
Zagłębia świadczy zabudowa miasta.
Doskonale puentuje ją pewien mem
przedstawiający blokowisko z wielkiej
płyty i okraszony napisem: A może by
tak rzucić wszystko i wyjechać do
Sosnowca?. Z uwagi na to, że zdecydowana cześć budynków powstała
w okresie silnego PRL-u, architektura miejska nie ma praktycznie nic do
zaoferowania. Bloki, bloki i jeszcze raz
bloki. Łódź ma przynajmniej jeszcze
jakieś fabryki czy cokolwiek innego.
A Sosnowiec nie. Tam są same bloki.

200 tys. mieszkańców, a całe Zagłębie prawie pół miliona). Sosnowiczanie to również urodzeni kombinatorzy.
Wystarczy wskazać tutaj mamę Madzi
i całą przez nią odstawioną szopkę jako
wzorcowy przykład takiej postawy.
Życie sosnowiczanina – podobnie jak
homo sovieticus – jest życiem nudnym
i pełnym schematów (trzeba jednak
wspomnieć, że w Sosnowcu znajduje
się nawet kino, jednak prawdę powiedziawszy, kolejki przy kasach są w nim
jedynie w czasie wycieczek szkolnych).
Homosos przyzwyczajony jest do marnego życia, ciągle oczekuje czegoś gorszego od losu – pisał Zinowiew2. Ten
opis jak ulał pasuje do mieszkańców
Sosnowca. Ciągła apatia, rezygnacja ze
zmian i brak wiary we własne siły – tak
można sportretować sosnowiczanina.
Aż się chce to skwitować następująco:
czemuś głupi? Bom z Sosnowca? A czemuś z Sosnowca? Abom głupi.
Good Bye, Gierek!
W komedii „Good Bye, Lenin” zostaje opisana sytuacja, w której pewna
pani zapada w śpiączkę. Kiedy w końcu się budzi, jej syn Alex robi wszystko (w trosce o jej zdrowie) aby nie
dowiedziała się o tym, że mur berliński już nie istnieje. Walka polityczna
2 http://www.krytykapolityczna.pl/Transformacja-20latpozniej/SlowniktransformacyjnyHomosovieticus/menuid-431.html

była bowiem dla niej wszystkim. I teraz
bez niej może stracić chęć do życia.
Motywowany dobrymi chęciami Alex
urządza więc w mieszkaniu NRD-bis.
Po pewnym czasie sam zaczyna się
wkręcać w klimat i odczuwać nostalgię
za poprzednim systemem. Nie inaczej
jest z Sosnowcem. Często mam wrażenie, że mieszkańcy robią wszystko,
aby tę komunę jakoś jeśli nie w pełni
odzyskać, to przynajmniej choć trochę
zatrzymać. Najchętniej wciąż żyliby
oni w erze Gierka. Tak starzy (którzy te
czasy pamiętają), jak i młodzi (którym
żyłoby się w nich bądź co bądź lepiej
niż obecnie). Prawda jednak jest brutalna: co było, se ne vrati. Sosnowiec
już nigdy nie odzyska swojej wcześniejszej pozycji. Już nigdy nie będzie centrum przemysłowym, a standard życia
jego mieszkańców nie będzie równał
się temu w Warszawie.
Ktoś spyta – dlaczego w tym tekście
brak jakichś pozytywów Sosnowca?
Otóż autor tego tekstu najzwyczajniej w świecie takich pozytywów nie
znajduje. Uczciwie trzeba przyznać,
że śmiać się jest z czego. Chwila...
śmiać? A może jednak wypadałoby
nad Sosnowcem załamać ręce i tylko
płakać? Ω
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Komuna upadła, a wraz z nią upadły dziesiątki państwowych zakładów
w Zagłębiu. Kiedyś pracy było tam co
niemiara, a dziś – straszy bezrobocie.
Z powodu tego bezrobocia niektóre
dzielnice Sosnowca są w całości siedliskami samonapędzającej się patologii,
dziedziczonej na dodatek z pokolenia
na pokolenie. Konia z rzędem temu,
kto przejdzie w weekendową noc przez
Sosnowiec i nie dostanie wpierdolu.
Konia z rzędem także temu, kto z tej
patologii się wyrwie. Jest to mission
impossible. Lud robotniczy został wychowany w szacunku do pracy fizycznej (notabene zdaniem ks. Tischnera
ten szacunek to jeden z trzech czynników konstytuujących homo sovieticus),
a gdzie teraz taką pracę znajdzie?
Istnieje co prawda kilka zakładów
przemysłowych, ale to kropla w sosnowieckim morzu potrzeb. Patologie
Sosnowca są więc logicznym pokłosiem komuny.
Lud Sosnowca nosi w sobie
kilka innych cech homo sovieticus.
Na Zagłębiu dominuje postawa kolektywna, a wszelkie indywidualności są
źle widziane (stąd owa sosnowiecka,
wspomniana już nietolerancja). Mieszkańcy tego terenu nie umieją wziąć
spraw w swoje ręce i ciągle oczekują, że ktoś coś za nich zrobi. Wciąż
oczekują pomocy ze strony państwa
i np. nikt nie otwiera własnej działalności, mimo istniejącego popytu na
pewne usługi (Sosnowiec liczy ponad
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pracą zasłużyli. Antagonizmy te istnieją
po dziś dzień.

Gierek jest jednym
z „upiorów sosnowieckich”,
a sosnowiczanie wciąż
odczuwają nostalgię za
komuną i mają poczucie
krzywdy historycznej.
Kiedy pisałem sztukę,
zwiedzałem Sosnowiec
i zobaczyłem w nim biedę
w wymiarze apokaliptycznym.
To m.in. dlatego poprzez
Czerwone Zagłębie
chciałem dowartościować
mieszkańców Sosnowca
i dać im nadzieję –
mówi „Frondzie” autor
jedynej jak dotychczas
sztuki o Sosnowcu,
Jarosław Jakubowski

Jarosław Jakubowski: Pomysł wziął
się z zamówienia Teatru Zagłębia w Sosnowcu. O ile wiem, zostałem polecony przez Marka Kalitę i Aleksandrę Popławską, którzy wcześniej zrealizowali
mojego Generała. W ten sposób zostaliśmy w trójkę zaproszeni do realizacji
spektaklu, który byłby odpowiedzią na
pytanie o współczesną tożsamość Sosnowca czy też Czerwonego Zagłębia,
jak się nazywa często Zagłębie Dąbrowskie. Dostaliśmy wolną rękę. Jedyny wymóg był taki, że punktem wyjścia
miało być Czerwone Zagłębie. Chcieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań.
Zastanawialiśmy się np., z czego wynika jego czerwień. Dlaczego w ogóle
powstało to pojęcie? Jak ono jest dziś
odbierane? Jak rozumiane? Szczerze
powiedziawszy, jako autor tekstu szedłem troszeczkę po omacku, ponieważ
niewiele wcześniej wiedziałem
o Sosnowcu. Kojarzyłem tyle,
co pewnie większość ludzi – słynny
wiersz Broniewskiego Zagłębie
Dąbrowskie oraz to, że poparcie dla
SLD jest w Sosnowcu zwykle największe w całej Polsce (dlatego utrzymuje
się tu łatka Czerwonego Zagłębia).
Tekst sztuki powstał na bazie moich kilku wizyt w Sosnowcu, w czasie
których pokazywano mi miasto, różne
jego dzielnice i miejsca historyczne
(np. Hutę Katarzyna, gdzie zginęli ro-

A co się panu w Sosnowcu podobało?
Czy w ogóle coś się podobało?
– Zaskoczyło mnie to, że to jest miasto
bardzo mocno przywiązane do polskości. Przynajmniej osoby, z którymi
rozmawiałem, twierdziły, że: my nie
jesteśmy Śląskiem, nie mamy naleciałości niemieckich, zawsze byliśmy
w Polsce i za Polską. W rozmowach
podkreślano tradycje niepodległościowe (Piłsudski często bywał zresztą
w Sosnowcu i tworzył tam zręby Legionów). Myślę, że taka postawa wynika
z jakiegoś kompleksu silnego Śląska,
ponieważ Zagłębiacy na każdym kroku
podkreślają swoją odrębność, a hasło
„autonomia” wywołuje u nich alergię. I to mnie zaskoczyło, bo zwykle na
Sosnowiec patrzy się przez pryzmat
Katowic. Nawet Huta Katowice, która
de facto leży administracyjnie na terenie Sosnowca, jest jakoś związana ze
Śląskiem przez nazwę.
Spodobało mi się podejście Teatru
Zagłębia, który idzie bardzo mocno
w kierunku określania lokalnej tożsa-
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botnicy w 1905 roku). Rozmawiałem
także z wieloma osobami charakterystycznymi dla Sosnowca. I z takim materiałem, czysto reporterskim zasiadłem do pisania. Pisałem sztukę z dużą
przyjemnością i nie czułem takiego
balastu jak czasami, kiedy się pisze coś
na zamówienie. Co więcej, odnalazłem
się w temacie.
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Sosnowiec.
Czas
pożegnać się
z demonami
przeszłości

Mateusz K. Dziób: Skąd pomysł na
sztukę o Sosnowcu?

A co z postacią Edwarda Gierka?
Może to właśnie dzięki jego
obecności w sztuce jest ona tak
dobrze odbierana przez mieszkańców
Czerwonego Zagłębia?
– Ktoś stwierdził, że ukazałem Gierka
w sposób prześmiewczy. Nie zgadzam
się z tym, chociaż moim zdaniem jest
on jednym z „upiorów sosnowieckich”, które gdzieś tam ciągle wiszą
nad Zagłębiem. W rocznicę śmierci
Gierka nprzy jego grobie odbywają
się wieloosobowe manifestacje. On
cały czas funkcjonuje tam jako mąż
opatrznościowy.
Czyli mieszkańcy Sosnowca czują
nostalgię za komuną?
– W pewnym stopniu tak. Zdają się
mówić, że „wtedy to było”. Były kopalnie, miejsca pracy, infrastruktura,
która jakoś tam funkcjonuje do dziś...
A teraz są markety, a ludzi nie stać,
żeby w nich kupować… Jest tam duże
poczucie krzywdy historycznej. Zauważyłem, że mieszkańcy Sosnowca
o tym, co było kiedyś, mówią z zapałem, a kiedy przechodzą do teraźniejszości – gasną. Może to wynika z tego,
że ci ludzie po prostu byli wtedy

młodzi i pamiętają siebie z tamtych
czasów, a może z rozczarowania tym,
co jest?
A jednak powiedział pan wcześniej,
że sztuka może być lekiem, sposobem
na to, aby dowartościować miasto.
Sosnowiec wydaje się ostatnio
obiektem kpin. Powstają np.
rozmaite fanpage’e na Facebooku
wyśmiewające Sosnowiec. Nie wiem,
czy widział pan taki pod nazwą
Zostawcie Krym, weźcie Sosnowiec…
– Oczywiście, że o tym słyszałem.
Znam nawet taki żart, że Sosnowiec to
jedyne miasto, które ma wołanie o pomoc w nazwie: SOS. Ale akurat nie wykorzystałem tego w sztuce. Z drugiej
strony ta świadomość, że jest to miasto będące ofiarą kpin, powodowała,
że chciałem – bo jestem z natury przekorny – pokazać ludziom z Sosnowca,
że nie są gorsi. Sam zresztą urodziłem
się w Bydgoszczy – mieście o podobnym charakterze. Mieście, które po
transformacji dostało mocno po dupie
i straciło wszystkie swoje atuty – za
PRL-u były nimi fabryki. Teraz musimy
na nowo szukać siebie samych. Chciałem, aby ludzie po obejrzeniu mojej
sztuki odpowiedzieli sobie na pytanie:
czy Sosnowiec ma jeszcze rację bytu?
Czy ma on jakiś sens?
I jaka jest odpowiedź
na to pytanie?

– Myślę, że jest pozytywna! Odpowiedzią na dylematy ludzi mieszkających w miejscach dotkniętych transformacją i nią przeoranych powinno
być ostateczne pożegnanie z upiorami przeszłości. I z takim myśleniem,
że może by znowu wrócić do tego
Sosnowca z czasów Gierka. Po prostu
trzeba przejść przez okres smuty.
Ja nie daję prostych recept. Miasta
w Europie Zachodniej dotknięte transformacją, jak Liverpool czy Manchester, też kiedyś przez to przeszły.
Te miasta są oczywiście o wiele bogatsze, jednak takie ośrodki jak Sosnowiec
czy Bydgoszcz też mogą znaleźć swoją
nową tożsamość. Może uczynią to
poprzez kulturę i za pomocą nowych
technologii? Ale nie jestem cudotwórcą, tylko dramatopisarzem.
Czy mama Madzi pojawia się
w sztuce?
– Nie. Chciałem pójść w trochę inną
niż medialna stronę. Ale za to pojawiają się historyczne postaci jak np.
doktor Widera. To taki znany w pewnych kręgach w Sosnowcu lekarz uznawany za pierwowzór doktora Judyma.
Na przełomie XIX i XX wieku bezpłatnie leczył robotników i górników i sam
zmarł bardzo młodo, w wieku trzydziestu paru lat. Jest pochowany na
tym samym cmentarzu, na którym leży
Gierek. Sztuka nie ma łatwego tematu,
więc postanowiłem połączyć w niej
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nią ludzkich serc, czyli miłości. To był
ciekawy trop, który doprowadził mnie
do innego, wolnego od naleciałości komunizmu punktu widzenia.
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mości. Powstają tam sztuki robione na
zamówienie, jak chociażby Korzeniec,
które usiłują zbudować – albo odbudować – tę tożsamość.
Trochę się bałem reakcji publiczności, bo reżyserzy i niemal cały zespół
aktorski są ze Śląska, a ja jestem z Koronowa koło Bydgoszczy. Czyli z dawnego zaboru pruskiego. Bałem się, że
zostaniemy oskarżeni o szkalowanie
dobrego imienia czy niezrozumienie.
A wbrew pozorom było właśnie przeciwnie – nasza wizja zaskoczyła mieszkańców i zostaliśmy odebrani pozytywnie. Miałem sygnały od miejscowych,
że taka sztuka była miastu potrzebna.
Takie miasta jak Bydgoszcz czy Sosnowiec potrzebują dowartościowania, bo
są na uboczu głównego nurtu. Z drugiej strony były utyskiwania, że sztuka
jest mało jątrząca, niektórzy pewnie
spodziewali się czegoś bardziej kontrowersyjnego. Chodzi tu pewnie o jakieś niesnaski śląsko-zagłębiowskie. Ja
jednak nie chciałem robić spektaklu
kibicowskiego. Nie chciałem pokazać
Zagłębia w kontrze do Śląska. Bardziej
chodziło mi o przedstawienie historii
kilku osób rzuconych na tło tych czasów – od rewolucji 1905 roku, przez
czasy powojenne i PRL, kiedy to hasło
„Czerwone Zagłębie” zrobiło największą karierę, aż po współczesność.
Z drugiej strony, przygotowując się
do pisania sztuki, natrafiłem na takie
zdanie biskupa Śmigielskiego, że Czerwone Zagłębie jest czerwone czerwie-

Tego chyba jeszcze nie było. Poetycko
o Sosnowcu?!
– No raczej nie. Szukałem trochę na
ten temat. Jest nawet taki tomik Wojciecha Brzoski Niebo nad Sosnowcem.
Jest też wiersz poety z kręgu bruLionu
Marcina Barana Sosnowiec jest jak kobieta. Jest to miasto… nie wiem… paradoksalnie może przez jakąś outsiderskość atrakcyjne dla artystów różnych
gatunków.
A czym dla pana jest Sosnowiec?
– Jest dla mnie przygodą, która zaczęła
się od obaw, a zakończyła radością.
Sosnowiec jest serią spotkań z bardzo
pozytywnymi ludźmi. Potwierdziło się
to, co przewidywałem, ale nie miałem
na to zbyt wielu dowodów, a mianowicie, że Polska jest krajem nieodkrytym.
Jest tu dużo miejsc niedocenionych
z wieloma pozytywnie zakręconymi
ludźmi, którzy byliby sobie gotowi
uciąć rękę za swoją małą ojczyznę. To
nie jest tak, że Polska jest miejscem ludzi wykorzenionych i nielubiących swojego kraju. To jest chyba mit medialny.
Jest mnóstwo twórczych społeczności,
które nie mają może siły przebicia, ale
mimo to działają. Jednocześnie mamy
do czynienia z dużym skłóceniem
lokalnych środowisk, co potwierdza

Czyli mieszkańcy Sosnowca mają
kompleksy.
– Myślę, że nie tylko Sosnowca.
Pisząc sztukę, bardzo dużo myślałem
o Bydgoszczy i o tym, co się z nią dzieje. Oczywiście inna jest historia tych
miast i nieco inne są ich realia.
W Sosnowcu mieliśmy górnictwo
i włókiennictwo, w Bydgoszczy były
przemysł metalowy, chemiczny i fabryka rowerów. Wszystko to upadło.
Jednak oba miasta – i Sosnowiec,
i Bydgoszcz – były sztandarowymi
ośrodkami epoki PRL-u. Były hołubione
przez władze, w kontrze do ośrodków
kulturalnych: w przypadku Bydgoszczy – Torunia, a w przypadku Sosnowca – Krakowa. Nigdy się na te miasta
nie patrzyło przez pryzmat ich kultury,
a jeśli już, to była to kultura robotnicza, ludyczna. Istniały co prawda
teatry, ale miały one raczej zabawiać
i dawać rozrywkę. Nic ponadto.

wało przez wiele lat. Teraz z kolei chce
zerwać z komunistycznym odium Czerwonego Zagłębia. Natomiast jest też
widoczna silna duma z jego wcześniejszej historii, czyli z walki o Polskę. Jest
silna wbrew pozorom tradycja
AK-owska, bo w czasie wojny działały
tam bardzo rozbudowane struktury
Armii Krajowej. Ruch robotniczy – pominąwszy komunistów – zawsze walczył o niepodległość. Zbitka dwóch
celów – niepodległości i praw ruchu
robotniczego – jest kluczem do odczytania tożsamości Zagłębia. Dziwię
się współczesnej lewicy, która lubi się
przedstawiać jako dbająca o wykluczonych. Dziwię się, bo nie wiem, dlaczego nie zajmuje się wykluczonymi
w Sosnowcu czy Bydgoszczy, tylko skupia się na środowiskach LGBT, które
i tak radzą sobie o wiele lepiej niż bezrobotni Zagłębiacy.
Chyba dużo biedy pan zobaczył
w Sosnowcu…
– Dużo biedy, oj, dużo biedy zobaczyłem. Mam kolegę, bardzo dobrego
poetę Sławomira Matusza, który

mieszka w dzielnicy Sosnowca Stara Pogoń. Tam właśnie napatrzyłem
się na biedę w wymiarze przygnębiającym. W Bydgoszczy też są takie
obszary, ale nie w takim stopniu jak
w Sosnowcu. Jest to powód do dużego
wstydu dla naszych władz. W mojej
sztuce też poruszam wątek biedy, ale
nie chciałem, aby miała taki wydźwięk,
że ludzie będą wychodzić z teatru i płakać, bo nic nie da się zrobić. Chciałem
dać im nadzieję, że jednak da się coś
zrobić. Ale prawdę mówiąc, perspektywy nie są za ciekawe.
Czy jest wobec tego jakaś nadzieja dla
Sosnowca?
– Jest nadzieja! Skoro jest teatr i grana
w nim jest sztuka o Sosnowcu, to może
ta nadzieja tkwi w kulturze? Sztuka
powinna dawać nadzieję. Sztuka, która
tego nie robi, nie zasługuje na miano
sztuki. Gdyby tej nadziei nie było, to
już powinniśmy się położyć do grobu.
I tyle. Ω
Rozmawiał Mateusz K. Dziób

Jaka jest tożsamość Zagłębia? Czy
Zagłębie ma swoją tożsamość?
– Tak. Myślę, że tożsamość Zagłębia
wzięła się z walki o to, żeby nie utonąć
w tych okalających je żywiołach – niemieckim i rosyjskim. Na styku tych
dwóch zaborów Zagłębie funkcjono-

Jarosław Jakubowski (ur. 1974) – poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki, dziennikarz;
współpracownik „Toposu”, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, mieszka w podbydgoskim
Koronowie; autor Czerwonego Zagłębia – jedynej jak dotąd sztuki teatralnej o współczesnym
Sosnowcu, zbierającej dotychczas same pozytywne recenzje.
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przykład Sosnowca. Ja poprzez swoją sztukę chciałem dowartościować
sosnowiczan.
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poezję z ostrym wątkiem historycznym
i społecznym…

POSZUKIWACZ I: bije się w czoło
Na początku był tu dworzec!
Na dworcu i od dworca wszystko się
zaczęło.
POSZUKIWACZ II: staje nad nieczynnym
szybem
Na dworcu i od dworca.

Jarosław Jakubowski

CZERWONE
ZAGŁĘBIE
(fragmenty )

Przy restauracyjnym stoliku siedzi młody
Josif Dżugaszwili. Obok niego mała tekturowa walizka. Josif wpatruje się w czarną
tablicę zapisaną bieżącym menu. Wstaje,
podchodzi do tablicy, ściera jej zawartość
i kredą rysuje zarys Europy. W trakcie tej
czynności podchodzi do niego trochę starszy
Józef Piłsudski z podobną tekturową walizką. Przypatruje się temu, co robi Josif. Josif
siada z powrotem, ocenia swoją robotę, kręci wąsa. Obaj w cywilnych ubraniach. Obaj
z charakterystycznymi wąsami.
JÓZEF: chrząka
Przepraszam, można się dosiąść?
JOSIF: Jak musicie, to się dosiadajcie.
JÓZEF: Ano, widzi pan, wszystkie miejsca zajęte.
JOSIF: wskazując ruchem głowy otoczenie
Dokąd to wszystko tak podróżuje, dokąd tak pędzi, a?
JÓZEF: A to różnie, szanowny panie. Jeden
z Rosji do Niemiec, drugi z Niemiec do
Rosji, a trzeci…

Pauza, naraz obaj chcą zadać pytanie, Józef
oddaje pierwszeństwo Josifowi.
A dokąd to zmierzacie, jeśli można
zapytać?
JÓZEF: Zależy, kto pyta.
JOSIF: A to zależy, na co komu potrzebna
odpowiedź.
JÓZEF: To z kolei zależy od tego, kto skąd
jedzie.
JOSIF: Raczej z czym.
JÓZEF: I do kogo.
JOSIF: I w jakim celu.
JÓZEF: Och, cel wydaje się dość odległy,
choć wyraźny.
JOSIF: Jesteście dalekowidzem?
JÓZEF: wskazując tablicę z zarysem Europy
Na razie widzę, że z pana niezły geograf.
JOSIF: To z nudów.
Świat sobie rysuję.
JÓZEF: I pan tak z głowy?
JOSIF: A z głowy.

275

JOSIF: A trzeci?
JÓZEF: A trzeci znowuż jeszcze gdzie
indziej.
JOSIF: I po co to tak się przemieszcza?
Nie lepiej to w domu na tyłku siedzieć,
żony pilnować, dzieci chować, ogródek
pielić, a?
JÓZEF: Pewnie, że lepiej.
Ja, widzi pan, nienawidzę podróżować.
Dupa od siedzenia boli.
Stawy od znieruchomienia skrzypią.
Oczy od niewyspania szczypią.
Ale czasem trzeba.
JOSIF: Ano, trzeba.
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Poszukiwacze Zaginionego Miasta stają nad
ciemnym szybem.
Słychać gwizd lokomotywy, coraz głośniejszy
i pisk hamulców pociągu.

JÓZEF: zaznacza miejsca palcem
Kamczatka, Portugalia, Svalbard,
Sycylia…
JOSIF: Zgadza się. Z pana też dobry
geograf.
JÓZEF: A co to jest ten wielki obszar pomiędzy nimi?
JOSIF: Ojczyzna Światowego Proletariatu.
JÓZEF: Aha. Ale tutaj się coś nie zgadza.
JOSIF: Co mianowicie?
Józef bierze kredę i mocno zaznacza pewien
obszar na tablicy, na wysokości i szerokości
geograficznej Polski. Josif podchodzi, ogląda
rysunek.
JOSIF: Co to jest ta plamka, co przedziela
Ojczyznę Światowego Proletariatu na
dwie nierówne połowy?
JÓZEF: Polska.
JOSIF: Polska nie istnieje.
JÓZEF: Ojczyzna Światowego Proletariatu także.
Tak samo jak dwie nierówne połowy.
JOSIF: Nie łapcie mnie za słówka.
Oddajcie kredę.
Josif zabiera kredę, gąbką zamazuje narysowaną przez Józefa Polskę i poprawia kredą
rysunek Europy. Kreda się łamie.
JÓZEF: Zły znak.
JOSIF: Nie wierzę w znaki. W siłę wierzę.
JÓZEF: To może się zmierzymy?
JOSIF: A wiecie? Czemu nie?

JOSIF: To się nie liczy.
JÓZEF: Smacznego.
JOSIF: masując obolałą dłoń
Wam też smacznego.
JÓZEF: To jak pan sobie tę Ojczyznę Światowego Proletariatu wyobraża, co?
JOSIF: Ja sobie nie wyobrażam.
Ja walczę.
JÓZEF: A jak pan jej nie wywalczy, to co?
JOSIF: Paskudna ta zupa.
Kelner!
Przychodzi kelner.
Ta lura jest do niczego.
Zimna i niedoprawiona.
Nie uczyli was robić zupy?!
KELNER: Uczyli, proszę szanownego pana.
JOSIF: Ale nie nauczyli.
Wylewa zupę kelnerowi na głowę.
KELNER: Tak jest, proszę szanownego
pana.
JOSIF: Przynieś nowy talerz.
Albo nie. Przynieś mi kawioru.
Tylko na jednej nodze!
KELNER: Tak jest, proszę szanownego
pana.
Kelner zabiera talerz i wychodzi.
JÓZEF: To taka ta wasza Ojczyzna Światowego Proletariatu.
JOSIF: Nie. Nie taka.

Tam on będzie mógł mi oddać i ja mu
jeszcze za to podziękuję.
Nie rozumiecie? Ja mu pomogłem.
Pomogłem ukształtować świadomość
rewolucyjną.
JÓZEF: Chyba świadomość krzywdy.
JOSIF: Jak zwał, tak zwał.
Ja mu dałem lont.
On go musi teraz podpalić.
Podpalimy tysiące, miliony lontów.
Aż spłonie cały ten sparszywiały świat.
Kelner przychodzi z kawiorem. Josif zabiera się do jedzenia. Kelner zaniepokojony czeka na reakcję. Josif przestaje jeść, waha się,
kelner w coraz większym napięciu, ale Josif
daje znak „OK”, więc napięcie spada i kelner
odchodzi.
JÓZEF: jedząc zupę
A wie pan, że kawiorem skarmiają tutaj
świnie?
JOSIF: wzburzony
Jak to?
JÓZEF: A tak to.
Tyle go rekwirują na granicy, że ludzie
nie dają rady zjeść wszystkiego.
Więc skarmiają nim wieprze.
Całkiem dobra ta zalewajka.
JOSIF: Kiedyś nie będzie granic.
JÓZEF: Gęsta, tłusta, z lekko przypalonymi skwarkami.
Najlepsza polska zupa.
JOSIF: Polska, z Polską, o Polsce!
Co wy z tą Polską?
Wy, Polacy, najpierw się kurwicie, a potem jednoczycie, i tak na okrągło.

Polak dla pieniądza zrobi wszystko.
Gdyby tak nie było, tobyście mieli teraz tutaj Polskę, a nie granicę trzech
imperiów.
JÓZEF: Tu jest Polska.
Z szybu wychodzą legioniści
z biało-czerwonymi opaskami.
LEGIONIŚCI: Tu jest Polska!
Słyszycie tam, za rzeką?
Tu jest Polska!
Słyszycie bolszewicy?
Tu jest Polska!
Słyszysz świecie?
Tu jest Polska!
Tu jest Polska!
Tu jest Polska!
Słychać gwizd lokomotywy
JÓZEF: Na mnie już czas.
JOSIF: I na mnie.
Stają naprzeciw siebie.
JOSIF: Ciekawie się z wami gawędziło,
gospodin…
JÓZEF: Józef Piłsudski.
JOSIF: Stalin.
Podają sobie ręce i odwracają się w przeciwne strony. Po zrobieniu pięciu kroków każdy
z nich odwraca się nagle i strzela „z biodra”
do przeciwnika, imitując lufę rewolweru
złączonymi palcami, a odgłos wystrzału
– ustami.
JÓZEF: Chybiłeś.
JOSIF: To się jeszcze okaże.
Rozchodzą się. Przeciągły gwizd lokomotywy.
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Josif z Józefem siadają przy stoliku i przystępują do mocowania się na ręce. Szala zwycięstwa przechyla się kilka razy z jednej na drugą
stronę. Nadchodzi kelner z dwoma talerzami
zupy. Stawia je na stole przed mężczyznami.
Gdy Josif go zauważa, Józef przyciska jego
rękę do blatu stołu.
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Józef podchodzi do tablicy.

Pomoże nam zrobić coś z czegoś.
Jak już mamy wskazówkę, to możemy
ustalić, co chcemy zrobić.
Wyciąga zza pazuchy młotek.
Ja zawsze chciałem zrobić łódkę z napędem własnym, ale do tego trzeba
mieć napęd własny, a to skomplikowane i w ogóle.
Żeby już nie przedłużać i nie zanudzać,
zrobimy coś innego.
Najlepiej jeśli mamy pod ręką fabrykę.
Na przykład fabrykę reflektorów i innych takich do malucha.
Bierze się taki reflektor, robi się do niego oprawkę,
wywierca się w niej dziurki, mocuje się
łańcuszki, kabelki
i lampa na biurko gotowa. Albo kinkiet.
Albo wisząca.
Żeby nie przedłużać i nie zanudzać
mam tu taką gotową lampę z malucha.
Wyjmuje z walizki i demonstruje.
A jak mamy lampę, to możemy uszyć
obrus z tapicerki malucha.
I zasłony, żeby sąsiedzi nie widzieli, co
tam sobie kombinujemy.
Wyjmuje zasłonę-obrus i demonstruje.
A jak już mamy lampę, obrus i zasłonę z malucha, to możemy sobie zrobić
kawę.
Ale taką prawdziwą, świeżą, mieloną.
Do zrobienia młynka do kawy
potrzebujemy…
Tak, potrzebujemy fabryki elektrycznych silniczków.
Bierzemy silniczek, bierzemy kubek,
nawiercamy w kubku dziurkę, mocuje-

my w kubku silniczek, wszystko wkładamy do większego słoika i zaślepiamy,
żeby kawa nam się nie rozprysła.
Żeby nie przedłużać i nie zanudzać,
mam tu taki gotowy młynek.
Mieli kawę.
PODRÓŻNY: daje wszystkie przedmioty Nocnej Portierce
Proszę, to dla pani.
NOCNA: To ja zaparzę kawy.
Z góry, po drabince schodzi (zostaje opuszczony) Pierwszy. Pierwszy ma dwie twarze, to
jest oprócz jednej, własnej twarzy, ma drugą,
z tyłu głowy. Wygląda trochę jak Światowid.
PIERWSZY: Bo Polak, widzicie, potrafi.
POSZUKIWACZ I: To pan?
POSZUKIWACZ II: Edward Pierwszy?
PIERWSZY: Pierwszy, nie Pierwszy.
Ja jeden z was.
Ja swój.
Z tej samej, widzicie, gliny ulepiony.
No, a jak tam u was z zaopatrzeniem
w artykuły konsumpcyjne?
PODRÓŻNY: Tyle, o ile.
PIERWSZY: A ta trasa, cośmy wam zbudowali, jak się spisuje?
POSZUKIWACZ I: Ano jakoś.
KOBIETA Z PERYFERII: A tak à propos.
Miała być naprawiona droga do
cmentarza.
Zrobiono parę kleksów ze smoły i już,
a droga ma ze czterdzieści lat.
Czterdzieści lat!
Do męża tą drogą chodzę lat dwanaście.
Cztery zero jeden dwa.
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POSZUKIWACZ I: Globus miał kiosk na
Pogoni.
I nie miał pojęcia o istnieniu papieru
milimetrowego.
POSZUKIWACZ II: I nie cierpiał, jak się do
niego mówiło Globus.
POSZUKIWACZ I: A jak się miało mówić?
Łysy był jak globus.
POSZUKIWACZ II: Panie Globus, jest papier milimetrowy?!
POSZUKIWACZ I: A wcześniej włożyło się
patyczek do skobelka od kłódki.
POSZUKIWACZ II: Na tyłach kiosku
Globusa.
Panie Globus, jest papier milimetrowy?!
POSZUKIWACZ I: Ja ci, kurwa, dam
Globusa!
Ja ci, kurwa, dam papier minimetrowy!
POSZUKIWACZ II: I szarpie za klamkę,
i wyjść nie może!
POSZUKIWACZ I: Eeech, Globus.
POSZUKIWACZ II: Nie ma Globusa
z Pogoni.
PODRÓŻNY: Ale za to Adam Słodowy jest!
I ja wam właśnie zaraz zademonstruję,
jak z czegoś…
Jak z czegoś robi się coś innego!
To niby takie proste, ale takie proste
nie jest!
Bo wydawałoby się, że przede wszystkim musimy wiedzieć, co chcemy zrobić,
a tu nie, przede wszystkim musimy…
Musimy mieć Wskazówkę!
Wyciąga z walizeczki wskazówkę z białą
strzałką na końcu.
Taka wskazówka pomoże nam…
Tu pojawia się rekwizyt w postaci malucha.
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(…)
PODRÓŻNY: Nie mogę spać.
KOBIETA Z PERYFERII: Ja też nie mogę
spać.
W nocy leżę i myślę, że kiedyś będę musiała położyć się koło męża.
I ogarnia mnie wielki smutek.
Wielki jak cały wszechświat.
NOCNA: Próbował pan liczyć barany?
PODRÓŻNY: Próbowałem liczyć to, czego
nie ma.
Kiedyś było lepiej, a teraz nie ma nic.
Pracy nie ma.
Wyścigu Pokoju nie ma.
Peweksu nie ma.
Przysposobienia obronnego nie ma.
Klossa nie ma.
Czterech Pancernych nie ma.
Podróży za jeden uśmiech nie ma.
Tolka Banana nie ma.
Niewidzialnej ręki nie ma.
Abby nie ma.
Studia 2 nie ma.
Wandy Rutkiewicz na Evereście nie ma.
Hermaszewskiego w kosmosie nie ma.
Reksia nie ma.
Bolka i Lolka nie ma.
Teleranka nie ma.
Misia Uszatka nie ma.
Colargola nie ma…
POSZUKIWACZ I: Globusa też nie ma!
PODRÓŻNY: Globusa?
POSZUKIWACZ I: Nie wie, kto to Globus.
POSZUKIWACZ II: Nie wie, kto to Globus.
Nieprawdopodobne, że są ludzie,
którzy nie mają pojęcia, kto to był
Globus.

Z szybu wychodzi Terrorysta.
TERRORYSTA: Jeszcze jak potrafi!
Bierzemy zwykłe żelazko, z duszą.
Duszą naszego żelazka jest materiał
wybuchowy.
Do tego dwie spłonki górnicze i przewody z przekaźnikiem.
Do tego potrzebna nam kopalnia.
Jakaś chyba jeszcze została, co?
No, to teraz dla zmylenia przeciwnika
dodajemy stary zegarek.

Terrorysta ustawia bombę, a sam bierze przekaźnik i oddala się.
Teraz musimy dobrze obserwować
miejsce, w którym chcemy dokonać
zamachu.
Kiedy TEN samochód znajdzie się
w tym miejscu, odpalamy bombę.
Dziesięć.
Dziewięć.
Osiem.
Siedem.
Sześć.
Pięć.
Cztery.
Trzy.
Dwa.
Jeden.
Wszyscy padają i zakrywają głowy rękami.
Może Adam Słodowy robił swoje cuda-wianki z zamkniętymi oczami i jedną
ręką, ale tylko ja rzuciłem na kolana
całą bezpiekę.
Tylko ja odważyłem się rzucić w was
bombę.
PIERWSZY: Ale, jak to się mówi, opatrzność nad nami czuwała.
TERRORYSTA: Opatrzność ha, ha, ha!
Ha, ha, ha, ha, ha, ha!
PIERWSZY: Wasz śmiech jest nie na
miejscu.
TERRORYSTA: Wszystko zrobiłem, jak
należy.

Sam się nauczyłem, sam zrobiłem, sam
odpaliłem.
Gdybym tylko chciał, nie byłoby z ciebie, Gomułki i Chruszczowa co zbierać.
Ale nie chciałem, rozumiesz?
Chciałem, żebyś wiedział.
Dlatego powtórzyłem akcję dwa lata
później.
Ze wszystkimi detalami.
No i co? Nie udało mi się?
Nie udało?
No powiedz, dowiedziałeś się czegoś?
PIERWSZY: Byliście odosobnionym
przypadkiem.
Nikt o was nie pamięta.
TERRORYSTA: Nikt? Kłamiesz!
Od tamtej pory już wiedziałeś, że gdzieś
tam w tłumie zawsze będzie ktoś gotowy na wszystko.
I zacząłeś się bać.
PIERWSZY: O mnie pamiętają wszyscy.
Wygrałem.
Ha, ha, ha, ha!
Wygrałem!
Pierwszy zostaje wciągnięty z powrotem do
góry.
TERRORYSTA: Kłamiesz!
Wszyscy się okłamujecie.
Wtedy było lepiej, nie – wtedy było
gorzej, ależ nie – jutro będzie lepiej,
względnie gorzej…
I tak w kółko, do wyrzygania.
Odsuwacie od siebie to, co teraz.

Udajecie, że was to nie dotyczy.
Szukacie miasta, którego nie ma.
Czekacie łaski, która nie nadejdzie.
Zakłada pętlę na szyję.
Przyszli po mnie o osiemnastej
czterdzieści.
Usłyszałem chrobot zamka w drzwiach.
Ostatni raz usłyszałem chrobot zamka
w drzwiach.
MATKA: Po coś robił te bomby, synku?
TERRORYSTA: Chciałem, żeby ktoś mnie
zauważył.
MATKA: Ja cię zawsze widziałam.
Moje oczy na tobie spoczywały.
Nawet jak byłeś daleko.
TERRORYSTA: Tam, gdzie idę, też będą na
mnie spoczywały?
MATKA: Ty nigdzie nie idziesz.
Nie pozwolę ci.
Zostaniesz ze mną.
Kto to widział, żeby matka przeżyła
syna?
TERRORYSTA: Czas już na mnie, mamo.
MATKA: A kto mnie pogrzebie?
No kto?
Terrorysta zawisa.
Do wiszącego podchodzi Doktor Widera, przykłada mu do piersi stetoskop. Odwraca się
i kiwa przecząco głową.
Do wiszącego podchodzi Matka. Obejmuje go.
Doktor Widera pomaga Matce zdjąć ciało. Ω
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I gotowe.
Żeby nie przedłużać i nie zanudzać,
mam tu już taką gotową bombę.

fronda LUX 73 / DZIADY 2014

280
Jarosław Jakubowski / Czerwone zagłębie 

Jeden i dwa jest trzy, trzy razy cztery
jest dwanaście.
Dwanaście.
Mąż na kopalni zginął i dwanaście lat
już na mnie czeka, ale dziury trudno
ominąć nawet rowerem, więc się przerzuciłam na kijki.
Z koleżankami chodzę.
Idziemy sobie na cmentarz, każda załatwia swoje, a potem spotykamy się przy
bramie i wracamy.
To kijkowanie to najlepsza rzecz, jaką
mam.
PIERWSZY: A bez kijków się nie da?
KOBIETA Z PERYFERII: Jak człowiek
o dziurę się potknie, to zawsze ma pod
ręką kijek.
PIERWSZY: Tak…
A jak tam estakada?
POSZUKIWACZ II: Stoi. To znaczy się wije.
Jak należy.
PIERWSZY: To dobrze, widzicie.
Mimo przejściowych trudności Polak
jednak potrafi.

Sławomir Matusz

po czym poznać że to Polska
po rozbitych butelkach
walających się na trawnikach
pułapkach dla dziecięcych stóp
i psich łap po puszkach
wyssanych do ostatniej kropli
piętrzących się jak ciała
śniętych ryb po oddechach
zmęczonych mężczyzn
cuchnących machmolem –
to ich brudna wolność
po dziewczynach które
zazdroszczą kosmetyków
i ciuchów innym dziewczynom
stojącym przy drodze
po minach polityków
które wyglądają jak znoszone
trampki Roberta Korzeniowskiego
jakie dał papieżowi
po hasłach wyborczych żywcem
wyjętych z reklam piwa – im
więcej czytasz i słuchasz
tym bardziej jesteś narąbany
i nie chce ci się wstawać
z chodnika po ławicach samochodów
mknących jak piranie po
kościołach które Matka Boska
opuściła uciekając przed Piłatem

i bezpieką po języku w którym
Kurwa jest imieniem najbardziej
szanowanej powszechnie
czczonej świętej po kebabach
i burgerach których resztki
przyklejają się do butów i są
pokarmem dla bezdomnych i gołębi
po kryjówkach w lasach i zaroślach
opuszczonych przez wyklętych
w których odpoczywają szare
worki śmieci po blaszanych
biedronkach które obsiadły
wszystkie osiedla po biało czerwonej
na której ktoś napisał tłustą szminką
dumny ze swojego języka i love you
Donald a ktoś inny dopisał go go
Tomasz Adamek lewym prostym go go
nocą przechadza się tu sierp księżyca
i kosą łatwo dostać

			

11 sierpnia 2014

Jerzy Lucjan Woźniak

Bogusława Tutajewicz

Horyzont

wrześniowy spacer

na dalekim przedmieściu
blokowisko szczerzy wielkie zęby
pożerając zieloną przestrzeń

				

w upale krzyczą świerszcze
podczas wielkiej ucieczki
na łąki przed odległym lasem
i my uciekamy
drogą jak litera S
w doznania scalające
nasze ciała w uścisku
gdzieś w starym lesie
zakwitają myśli niezależne
opłukane w źródle
		

Sosnowiec, lato 2013

Julii Hartwig

w nocnej porze czytania liter
nie było
słowa z aksamitu i tafty – jak przystało na wieczór
wysłano z błyszczącego ekranu
z wierszem poetki Julii
różowym kapeluszem na głowie
z oczami w Kołobrzegu
stopami maluję wzory na ulicy Kościelnej
długim cieniem sięgam po granatowe niebo
blask wieży katedry ożywia witraże na wysokościach
chcesz w mordę
kliknięcie klawisza zmienia ikonę
co mówisz synku
słowa zadudniły po bruku
ciemny typ Romeo rysował szlak ciężkimi butami
ślady prowadziły w mroczną przecznicę
pod dom Kapuletów
nie umiałam odgadnąć
następnej kwestii Romea tej nocy, Williamie
podobno Julia płakała

Wzory

R aptularz

(apokalipsa w autobusie)

(apokalipsa pod ziemią)

Autobus pełen ludzi, złych myśli, a także snu, którego nie udało się zmyć pod
prysznicem albo nad umywalką. Miejsc
siedzących – brak. Miejsc stojących –
tyle, aby stanąć opartym o drzwi, z drugiej strony przygniecionym przez ludzi
próbujących złapać uchwyt nad głową albo poręcz. Jak co rano parę osób
powtarza w myślach, że nie tak miało
wyglądać ich życie, i trudno, prawdę
mówiąc, odmówić im racji, zwłaszcza
gdy już na czwartym przystanku od pętli
wsiada dwoje z gimnazjum. W drodze do
szkoły? Do sklepu? Na spacer?
– Bez jaj – dziewczyna przeszła od
razu do rzeczy.
– Mówię ci, facet, który przeszedł
tędy przed chwilą, miał na sobie tylko
bokserki – drażnił się chłopak.
Część osób, która mimowolnie słyszała wymianę zdań, nieco się przygarbiła i wytężyła wzrok, zwracając głowę
w stronę okna. Chyba nic nie zobaczyli,
skoro na twarzach wszystkich pojawił
się grymas rozczarowania.
– A śnieg? Deszcz? Zimno? Nie
chcesz chyba powiedzieć... – wymownie
spojrzała za szybę.
– Dokładnie!
– Nie – machnęła ręką.

– Tak.
– Nie.
– Słowo honoru!
– Dobra, jaki miał kolor włosów? Ile
miał lat? – dziewczyna marszczyła brwi,
chyba nie do końca wierząc słowom
kolegi, zła na siebie, że uległa i dała się
wciągnąć w zabawę.
– A co?
– No pytam! – uniosła głos.
– Weź, pedał ze mnie czy jak, abym
przyglądał się facetom, którzy biegają
w zimę nago po ulicy.
– A skąd mam wiedzieć? – dziewczyna czuła, że przejęła inicjatywę.
– Czubek albo debil, tyle. Może zbok.
A może spytaj jeszcze, skąd miał bokserki albo w jakie wzory?
Zapadła chwila milczenia, ulga dla
uszu ludzi, którzy chcąc nie chcąc musieli przysłuchiwać się rozmowie, zresztą
bez entuzjazmu i bez zainteresowania.
Z każdą chwilą bardziej podenerwowani.
– A ty?
– Co?
– No, w jakie wzory nosisz bokserki?
– Nie zakładam bokserek – skrzywił
się chłopak i powiedział to w taki sposób, jakby sprawa była oczywista.

Odsuń się, ziemia w tym miejscu jest przezroczysta,
pulchna, ropa od wtorku leje się z jej środka
i wyrzuca na powierzchnię list w butelce,
kości zwierząt i kości ludzi, wszędzie kości
rozsiane to tu, to tam, książki, głównie prozę
owiniętą w gazety, tyle samo złota –
każdą uncję osobno wypluwa z kanału
wysoki strumień i obraca nią w powietrzu.
Sygnet, ząb i medalion. Rodzinna pamiątka?
Blizna? Pamiątka, która nawet po otwarciu
pozostaje zamknięta, jak blizna od kuli
w tył głowy. Czy to źle, że nikogo z rodziny
nie skrępowano od szyi do rąk nad dołem
wykopanym w pośpiechu, celując mu w skroń
z rewolweru? Babcia, mająca wtedy dwie
klasy za sobą, twierdzi, że wie, lecz nie powie.

287

Adrian Sinkowski

fronda LUX 73 / Dziady 2014

286
Adrian Sinkowski / teksty apokaliptyczne 

Adrian Sinkowski

T ytoń
(apokalipsa przed kioskiem)
Kiosk na przecięciu ulic, tuż przed szóstą, do którego podchodzą niepewnie
kobieta z chłopakiem. Trochę pijani, nieświadomi, że słyszy ich całe osiedle.
– Tołbako prosię!
– To-ba-co? – oprzytomniał sprzedawca. – Tytoń? – mężczyzna w kiosku,
zanim wyszedł po tytoń na zaplecze,
upewnił się, że kobieta na pewno o niego
prosi.
– Jess! – zazgrzytała zębami, podniosła ręce do ust i wystawiając język, zaczęła udawać, jakby skręcała papierosa.
Odchodzili, nie odwracając się w stronę kiosku, a zanosząc się śmiechem,
zniknęli w bramie za zakrętem. Szli
pewnie, choć chwiejnie, jakby każdy
krok unosił ich tego poranka wysoko
w górę. Być może weszli na klatkę, a jadąc windą, dziwili się, ile słów, których
nie rozumieją, ktoś wypisał markerem
na ścianie.
– Le... gia... mi... szcz... – mężczyzna tuląc się do kobiety, na oko starszej
o parę lat, próbował odczytać, co znaczą
napisy na ścianie.
Ona widząc, jak łamie sobie język,
być może uśmiechnęła się energicznie
i chwyciła go pod rękę, wkładając mu
język do ust. Na pożegnanie? Pewna, że
to ich pierwszy i ostatni raz? Trzyma-

jąc emocje na wodzy, zimna i cyniczna?
Albo, bo i to jest możliwe, chcąc zatrzymać go przy sobie?
Potem być może kochali się namiętnie i bez pomysłu, co z tym dalej zrobić.
Zanim weszli do łóżka, po drodze zdejmując z trudem ubrania, wtargnęli do
kuchni, aby otworzyć lodówkę i zerknąć, czy jest coś, czym mogliby ugasić
pragnienie.
Być może usnęli otępieni alkoholem,
w butach i kurtkach, leżąc obok siebie, i nigdy między nimi do niczego nie
doszło.
Być może weszli komuś w drogę.
Chłopak potrącił kogoś barkiem, nawet
nieświadomie, a ten ktoś – herszt kiboli
z osiedla, lokalna gwiazda – zobaczy nazajutrz własne zdjęcie w gazecie, które
podpiszą Bestia, Chuligan i skomentują:
To on ich pobił. Być może.
Nigdy więcej ich nie widziałem, jakby
w ogóle tędy nie przechodzili. Ona – niepewna, gdzie jest ani dokąd idzie. On –
prowadzący ją do mieszkania, które
wynajął na parę dni po to wyłącznie, aby
mieć gdzie przechować ubrania i móc
wejść pod prysznic i do łóżka, niekoniecznie z kimś.
Czasem kiedy skręcam pod kioskiem,
widzę bibułę po niedopałkach, skręcony
od ognia tytoń wdeptany w ziemię. Które z nich – myślę wtedy – zostawiło po
sobie ślad na chodniku?

Hipnoza
(apokalipsa za oknem)
Kiedy nie będę miał już nic do powiedzenia,
wybiorę się na spacer dokoła osiedla –
ślady zwierząt na śniegu, flegma, szkło z butelek,
rozsypane na drobne części, wejdą w buty
jak karmel między zęby i łatwo nie puszczą.
Śmieci wysypują się z worka, rwie się folia
zaplątana w rynnę. Tak, patrząc na mnie z okna,
gdy oparta o szybę stoisz w zaciemnionym
pokoju bez firan, sama, zupełnie sama,
może ci się wydać, że zapadam się w śmieciach,
tonę w bagnie (daleko nie mijasz się z prawdą).
Hałas, a to dlaczego? Zaczęła się pora
zbiorów – śmieciara wciąga kontener i chwilę
potrwa, zanim odda go z powrotem na ziemię.
Kiedy nie będę mówił, zabiorę następnym
razem kartkę. Zapiszę ją. Ktoś ją potem zje.
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Arkady
Saulski

sklepów
monopolowych,
które zmieniły
moje życie
opowieść apokaliptyczna

Trochę kłamię w tytule, bo nie pamiętam, czy
naprawdę było ich dziesięć, czy pięć, czy trzy

Najważniejszy, teraz jak na to patrzę, wydaje mi się ten pierwszy. Wydaje mi się też… nie – jestem tego pewien, że w każdym
momencie tej opowieści mogłem powstrzymać zagładę ludzkości,
mogłem wpłynąć na przebieg wydarzeń, mogłem uczynić cokolwiek, by ocalić świat od śmierci.
Nic nie czyniłem.
Ten pierwszy sklep miał najlepszą nazwę jaką nosić może sklep
monopolowy. Imprezka, taką nosił nazwę, wielki szyld nad wejściem, obleczony tandetnym neonem, zwiastował płynne szczęście
w butelkach i puszkach. Wchodziło się w przestrzeń rozświetloną,
jasną światłem jaśniejszym niż to dzienne i tam do wyboru, do
koloru, dosłownie – wszystkie barwy i rodzaje szczęścia płynnego.
Ja nie byłem typem oryginała i nabyłem dwie puszki piwa,

Płynne szczęście
w butelkach i puszkach

Piwniczne
speluny

293

skrywają pustkę jak przeniesiona w zagładę kamienica, którą pamiętałem i której nie mogłem wyrzucić z siebie. Ale piłem z nimi,
piłem za ich pieniądze i zupełnie mi nie przeszkadzała pogarda, bo
przełykałem ją razem z drinkami i parzącą, przeźroczystą cieczą.
Po tamtym spotkaniu postanowiłem wracać do domu pociągiem,
Szybka Kolej Miejska, która nie była ani szybka, ani za bardzo nie
była koleją, a miasta objeżdżała trzy i to niepełne. W każdym razie
wsiadłem do kolei i kołysało nią, koła żelazne stukały o żelazo szyn,
co jakiś czas drzwi się otwierały i zamykały, wreszcie wszystkich wyrzucił konduktor, informując, że koniec trasy.
Wyszedłem na zimno i wiedziałem, że do mojego przystanku
jest jeszcze trochę, a na rozkładzie kolejna Szybka Kolej Miejska
miała zjawić się dopiero za trzydzieści minut.
Wkurwiłem się. Trzydzieści minut, tak sobie myślałem, to ja
z buta szybciej tam dojdę. I zeskoczyłem z peronu, i idąc obok
torów – poszedłem.
Po dwudziestu minutach nie pokonałem nawet połowy drogi
do kolejnego przystanku. Cała wóda wywietrzała już ze mnie na
zimnym wietrze. Szedłem zły teraz na siebie podwójnie za to chodzenie, za to, że nie chciało mi się w zimnie czekać, to muszę teraz
w zimnie iść.
Minąłem jeden oświetlony peron. Szedłem dalej, tory skręcały,
to ja poboczem skręcałem wraz z nimi i szedłem dalej przed siebie,
nad moją głową wisiały linie wysokiego napięcia.
Wreszcie została daleko za mną ostatnia lampa i szedłem
w ciemnościach, tylko czasami rozkopując butem kamienie ciężkie z nasypu i nagle zdałem sobie sprawę, że poza to lekko wijącą
się drogą, tym nasypem, poboczem, torami, kościstymi ramionami słupów unoszących linie wysokiego napięcia – zdałem sobie
sprawę, że po bokach nic nie ma, że rozlewa się tam tylko lepka
masa ciemności. Tam powinny być działki, dalej droga, dalej bloki
mieszkalne, dalej bagna, dalej kolejne tory i kolejne domki, a nie
ma nic. Tylko lepka masa ciemności, która przemieliła drewno
i asfalt, i ludzi, i trawę, i bagna, przemieliła i zamieniła w siebie.
Byłem tym tak przerażony, że pobiegłem, i za sobą nagle coś
usłyszałem. Obejrzałem się, a tam torem mknęło światło ku mnie.
Kolej!
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Bardzo późny Gierek,
wczesny Jaruzelski

5% zawartości alkoholu, spakowałem do plecaka i udałem się na
własną imprezkę, gdzie wcale nie planowałem pić więcej.
Z tej imprezy pamiętam tylko przejście przez próg. Potem obudziłem się w zupełnie innej części miasta i był już wczesny ranek.
Wygramoliłem się z łóżka, na które ktoś niedbale mnie rzucił,
opuściłem zabytkową kamienicę z początku XX wieku i szedłem
ulicą, kac jeszcze nie zdążył mnie dogonić, zdać sobie sprawy, że
żyję, że się obudziłem i że trzeba mnie ścigać, przyszpilić do podłoża trójzębem, widłami bólu, suchości i rzygania, szedłem.
Po jednej stronie miałem inne kamienice, po drugiej budowle
nowocześniejsze, bardzo późny Gierek, wczesny Jaruzelski, taka
moderno-moderna, pełna przeszklonych powierzchni, wysokich,
pionowych okien i dziwnych korytarzy zawijających to w górę, to
w dół, odbijających od siebie spiralą.
Patrzyłem jednak nie na późnego Gierka, tylko na te kamienice, i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, iż jedna z nich wygląda
inaczej. Ludzie, którzy tędy przechodzili, także, zapewne, musieli to widzieć, ale może nie zwracali uwagi, może uznali, że wśród
tylu kamienic ze starymi oknami i ścianami porytymi dziobami po
uderzeniach kul jeszcze z czasów wojny ktoś akurat zdecydował
się na tej renowację.
A to nie była renowacja, tylko kamienica jakby zamarła zamieniona w kamień. Podszedłem, dotknąłem ciepła ścian i czułem,
że w środku jest inny świat, jakby ktoś budynek z ciałem i duszą
porwał do innego wymiaru, a tu pozostała tylko ciepła, wypalona,
idealna skorupa.
Paradoksalnie, potem nie odwiedzałem już sklepu Imprezka,
były inne sklepy – sklepy osiedlowe, sieciówki czy jakieś piwniczne
speluny, gdzie kupowało się ognistą wodę i bilet na autobus, trzy
pięćdziesiąt poproszę.
Potem wszedłem w kolejny etap życia, a wszedłem weń oczywiście w sposób stylowy i niepowtarzalny.
Pamiętam, że jeszcze wtedy piliśmy w prywatnych mieszkaniach.
Imiona ludzi, którzy byli ze mną, zapewne nic wam nie powiedzą,
ale mnie mówiły wtedy wszystko, zresztą – gardziłem tymi ludźmi, uznając ich za ostatnich matołów, takich co to pod płaszczem
zamożności i cieniutką warstewką gotówki okrywającej portfele

Wsiadłem do kolei
i kołysało nią
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Nie jestem nienormalny, piję piwo, nie wódkę, w końcu mam
dziecko pod opieką, piję i piję, i w którymś momencie zasypiam,
a potem w kolejnym budzi mnie głos Zosi. Tylko że to głos charkliwy i budzę się, widzę jej twarz, a jest to twarz inna, martwa, ze
skórą odchodzącą suchymi płatami od czaszki, a jedno z jej oczu
już dawno wypłynęło z oblicza. Zamiast wysłuchać jej, krzyczę
wściekle i uciekam, a na drugi dzień dzwoni Magda i mówi, że najgorsze już za nami i z Mateuszem wszystko w porządku.
Puste skorupy kolejnych budowli wypełniają miasto i nikt tego
nie zauważa. Moje dzieci dorastają powoli, moja żona wciąż jest,
tak jak była. Miasto tylko zmienia się wokół nas i ludzie znikają,
pochłaniani nocami przez masę ciemności.
Pewnej nocy budzę się przerażony. Tej nocy także kac jeszcze
nie dotarł do mojej głowy po meczu Polska-Argentyna 0:3. Pamiętam, że po powrocie z baru walnąłem się półprzytomny obok mojej żony, której nawet nie widziałem – czy była wtedy w łóżku już,
czy jej nie było.
Budzę się, docieram do łazienki, zapalam światło, przemywam
twarz, sikam i wtedy poczułem, że już coś ze mną nie tak, bo po
wciągnięciu na powrót spodni zasikałem się jak niemowlak. Doprowadzam się do porządku, zataczając wracam do pokoju, do łóżka, do mojej żony i widzę, że jej nie ma w łóżku. Że jest tam tylko
jej resztka, a jej ciało już pochłania wilgotna plama ciemności, zamienia w siebie. Rzucam się jeszcze, wyjąc, starając się z tej plamy
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Magda, którą
poznałem banalnie

Światło rozgoniło mrok i wtedy dopiero ujrzałem, iż dla mnie
nie niosło żadnego pocieszenia, bo pociąg pędził i płonął cały, a ja
patrzyłem, gdy pocisk ognisty mijał mnie, zaś w środku ludzkie czarne szkielety, jeszcze żywe, jeszcze wściekle cierpiące tym
ostatnim spalanym paroksyzmem życia pędzą w składzie i krzyczą
do mnie.
I gdybym wtedy ostrzegł wszystkich, co się dzieje, być może
wszystko byłoby w porządku.
Ale dobrze, bo już zapewne ciekawi was, czy są inni bohaterowie tej historii. Otóż są.
Na początku jest Magda, którą poznałem banalnie, bo słaliśmy
sobie jakieś tam krótkie spojrzenia podczas wykładów tych bardziej nudnych, a której próbowałem bezskutecznie zaimponować
wiedzą, podczas gdy powinienem jej imponować tym, że podchodzę i ją zapraszam gdzieś, gdziekolwiek. W każdym razie Magda z czasem przeobleka się w białą suknię, a ja w garnitur piękny
i bierzemy ślub, a potem Magda daje mi Zosię i Mateusza i jesteśmy szczęśliwi, a ja zapominam o znakach, które daje mi świat
i o których powinienem przecież ostrzegać wszystkich.
Jesteśmy szczęśliwi, bo rzadko zdarza się ,by mężczyzna trafił
na tę kobietę, w której się zakochuje na całe życie, i tę, z którą się
żeni – zwykle są to dwie różne kobiety. Ja miałem to szczęście, że
była ona tą samą jedną i mogłem zapomnieć o pociągu płonącym
i masie ciemności, i skorupie kamienicy.
Tylko że one nie zapominają o mnie.
A to się stało, gdy Mateusz miał wypadek. Jego potłuczone
uderzeniem samochodu ciałko leżało w szpitalu, a ten, kto mu to
uczynił, oczywiście był już gdzieś daleko. Magda zostawała z nim
w szpitalu do późna, a ja siedziałem w domu i pilnowałem Zosi.
I to się stało, gdy Zosia już spała, bo jej malutki umysł nie za
bardzo pojmował, co dzieje się z bratem. Chyba świat chroni nas
w ten sposób od zła, by nie wdzierało się do naszych umysłów od
najmłodszych lat, byśmy jednak stawiali mu czoło przygotowani. W każdym razie – Zosia spała, a ja wściekły na siebie chodzę
od balkonu do drzwi, od drzwi do kuchni, od kuchni do pokoju
i wreszcie schodzę do całodobowego i wracam z brzęczącą siatką,
bo wiem, że inaczej nie zasnę.

Piwo, nie wódkę,
w końcu mam
dziecko pod opieką

Ludzie zebrali się wokół ciała leżącego pod ścianą.
To był mężczyzna, brudny i zarośnięty, jego ciało okrywał porwany, brązowy płaszcz. Cuchnął moczem, a smród, porywany
przez podmuchy wiatru, rozchodził się w różne strony, krzywiąc
oblicza.
Przyjechała wezwana przez kogoś karetka, ratownicy pochylili
się nad cuchnącym, skulonym pod ścianą ciałem i stwierdzili zgon.
Ludzie do tej pory człowieka otaczający odskoczyli jak oparzeni,
uciekli. Jeszcze butelka wytoczyła się z dłoni mężczyzny, gdy unosili go na nosze.
Wokół trwał dzień i życie, a miasto zapomniało o nim
szybko. Ω
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żarem i ogniem, który gdy spali wszystko wokół, zamienia się sam
w ciemność i dołącza do wielkiej masy. Gruz wali się na wszystkie strony, budowle tknięte ciemnością marnieją i gniją jak moja
noga, ja sam marnieję i gniję, choć wiem, że ciemność mnie akurat
nie pragnie.
Jej lepkie palce mkną falą po niebie i jej lepkie palce mkną falą
po ziemi.
Tak bardzo chciałbym, by i mnie pochłonęła, gdy widzę panikę
i wrzaski, i krzyki ludzkie, i ciała przez ciemność topione, lecz
wiem, ja sam wiem, że ciemność mnie jednego pozostawi tutaj.
Roztapia ludzi jak lawa i wchłania w siebie. Kulę się przy ścianie, noga pali już całe ciało, ciemność płynie strugą po ziemi pełnej pyłu i gruzu i po ścianach pełnych zadrapań. A mnie omija,
mnie jednego.
Zapadam wreszcie ostatecznie sam w siebie. Ból ustaje bardzo
powoli, ale jednak ustaje, a ja zapadam się, choć nie w ciemność,
bo ta omija mnie. Zabiera ze sobą, roztapia w sobie cały świat.
I budowle, i ludzi, i zwierzęta, i trawę, i światło, i Magdę, i Mateusza, i Zosię. Wszystko mi zabrała i roztopiła w sobie. I jestem tylko ja, ale już też gasnę, poza ciemnością.
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Jako jedyny wiem
o ciemności

wydobyć chociaż resztki mojej żony, ale jej ciało już jest stopione,
lepkie i ciemne, jej twarz traci kształt. Jej oczy, jej usta, ogień jej
włosów, to wszystko zlepia się w masę ciemności i zanika, zanika,
zanika.
A ja biegnę do dzieci i krzyczę jak wariat ostatni, bo Zosi nie
ma, jest plama ciemności, i Mateusza też już nie ma, jest plama ciemności. Rzucam się na plamę, pragnę, by i mnie nie było,
ale ciemność tylko rozchodzi się między moimi palcami, między
moim ciałem i tak trwam do rana, szlochając gdzieś w kącie, zalany, zakacowany i zaszczany.
Na drugi dzień idę prosto do speluny zadymionej U Rycha, która była kiedyś młynem, potem restauracją bardzo drogą, a teraz
jest po prostu speluną, i tam poznaję nowych przyjaciół, których
ciemność mi nie pochłonie, i z nimi już zostaję.
Dopiero w którymś momencie po kilku latach takiego tułania
się zdaję sobie sprawę, że ciemność wylewa się z okien budowli, że
coraz więcej pustych skorup budynków wypełnia się ciemnością
i albo pali ogniem innych, albo ich zamienia w ciemność, zlewa
ze sobą i tańczą wszyscy w tej masie, w tej ciemności i czekają na
mnie, ale ja nie nadejdę, bo ja jako jedyny wiem o ciemności.
Nadszedł ten dzień, gdy trawił mnie ból, promieniujący od stopy, w górę, po nodze, do reszty ciała. Leżałem w ubraniu wczorajszym, a w mojej brodzie były resztki jedzenia i cuchnęła ona
przetrawionym chmielem. Suchość w ustach była jednym wrogiem, senność drugim, a ból trzecim, jednak to on na razie zwyciężał w tym ponurym starciu. Obracałem się na cuchnącym łóżku
w jedną stronę, w drugą, a ból raz ustępował lekko, odchodząc
w tło, a zaraz wracał, by uderzyć całą mocą aż do pasa.
Odkryłem się w końcu i zdałem sprawę, iż moja noga jest żółta
i sina, cuchnąca i po prostu zacząłem gnić od środka.
Wywlekam się z łóżka, wywlekam się z domu, schodzę na dół,
krzycząc niemal z bólu, bo to ból przecinający moje ciało szponem
zgnilizny, i wytaczam się z klatki schodowej na ulicę.
I jest za późno. Jest za późno, bo widzę, że nie ma światła, nie
ma jasności, lecz wszystko jest pokryte ciemnością – jej lepkie palce zasłaniają słońce, ludzie widząc to, krzyczą i uciekają. Teraz
dopiero widzę, czemu służyły skorupy budowli, gdy wybuchają

Wszystko
mi zabrała
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A jak słonina, caryca nasza, to i car być musiał, więc
litry dwa samogonu – które schowane miałem na
długą autobusową drogę do ojczyzny – całe dwa litry
spod tapczana musiałem wytoczyć i na salę zanieść
II
Nie od Bandery,
lecz od świętej Olgi
i Rusi Kijowskiej
początek bierze

Dlatego może rzeczywiście nastała, może istotnie Europa prawdziwa to była, bo ledwie tydzień minął od mojego do domu powrotu,
a już pisali, już ze wszystkich stron świata przypominali zaproszenie ode mnie, już terminy, choćby i odległe, ustalać chcieli. A ja
ledwo w ojczyźnie najmilszej życie moje do kupy na nowo zbierać
zacząłem, ledwo ceny, co nagle kawalkadą ruszyły, w głowie ułożyłem, ledwo świat i ludzi pojmować zacząłem.
[…]
Gdzież mnie tedy było przyjaciół moich bochumowych pamiętać, jakie zaproszenia przypominać, komu pobyt wygodny
szykować… Ale też wycofać się niehonor byłby i postępek całkiem niepatriotyczny. Boć przecież słowo się rzekło. Ha! Nawet
niejedno. Nieraz przecież przychodził do naszego studenckiego
baru Matwiej smutny, do stolika się dosiadał, za rodziną tęskniąc
bardzo, co w Polsce została. Widząc to, zaraz ja do niego zagaduję,
piękną polszczyzną się odzywam, którą babci roztropnej zawdzięczam, gdy mnie w niemowlęctwie moim do języka przodków sposobiła. A opowiadam o naszej historii, która nie od Bandery, lecz
od świętej Olgi i Rusi Kijowskiej początek bierze. O Kijowie prawię przesławnym, który z dawien dawna piękny był, kobiercami

(Fragment powieści, która
niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Fronda.
Bohaterem i głównym
opowiadaczem jest Petro
Majdan, doktorant kulturoznawstwa. Czas pomarańczowej rewolucji spędził
na stypendium naukowym
na Uniwersytecie w Bochum. W drugim rozdziale
wspomina swój powrót do
domu w miasteczku pod
Kijowem).

Z Polakiem przeto niehonor wielki byłby i z innymi hańba by
była straszna zobowiązania serdeczne pozrywać. Bo był też Yokota
z Tokio, był Mustafa, przez urząd jakiś w Ankarze przysłany, chłop
trzydziestoletni wielki, cały w czarne kudły porośnięty i dzieciaty bardzo. Za dziećmi właśnie żal go okrutny tarmosił, a pić nie
potrafił, bo mu Koran surowo zabraniał. W ogóle też kłopot z nim
wszędzie był, bo jeść nic prawie nie mógł, zaraz sprawdzał, czy
krew ze zwierzęcia uszła i czy niewieprzowe, gdyż świnia u nich
mięso nieczyste stanowi, dla zdrowia duchowego niezwykle szkodliwe. Nie tylko zresztą pić i jeść nie mógł, ale Mekki zarówno
wszędzie szukać musiał, gdziekolwiek byśmy z nim byli. Jesteśmy

Na koniec, lecz może na początek, był jeszcze Oliwier – starszy od nas i zamożny, z pochodzenia niby Hiszpan, a bardziej
Żyd sefardyjski, co od razu nam wytłumaczył. W soboty w pokoju
się zamykał, nie wyszedł zaś, aż dopiero w niedzielę, zawsze też
w mycce na głowie. Zimno mu przy tym ciągle było, bo na Wyspach Kanaryjskich wychowany, temperatury różnic wielkich hardo znosić nie mógł. Mimo to świata ciekawy był bardzo, wszędzie
możliwości inwestycyjnych szukał, nie darmo przecież podyplomowo International Management studiował. Niebawem nawet
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akurat nad Kamnader See, nad jeziorem pięknym, słońce zimowe
już energii nabiera, prawie wiosennie świeci, panny umięśnione
pięknie na rolkach lecą, a on wtedy właśnie Mekkę musi znaleźć!
Herr Majdan – głośno woła – Herr Majdan. I jeszcze: Kommen Sie
bitte, i inne starodawne zwroty, których z podręcznika w poprzednim wieku wydanego się nauczył. A woła, bo mu kiedyś porost
od północnej strony pokazałem i tłumaczyłem, jak strony świata ustalić. Już ja ci dam Majdan – myślę sobie, bo przecież niejeden raz to było. Dam ja ci Majdan – i prosto na cerkiew Świętego
Michała pokazywałem, boć przecież Bóg jeden jest i miłosierny
bardzo, więc nie mógł zębami zgrzytać, gdy tylko trochę do Niego
bokiem obrócony Mustafa w stronę Świętego Michała przesławnego pokłony na trawniku wybijał, gazetkę z marketu pod kolana
uprzednio podścieliwszy. Nieraz też, zanim się ze swoimi nie zwąchał, do mnie do pokoju zachodził – może z głodu, a może z żalu
za rodziną. Gotowałem mu pierogi, ale wymagający był bardzo,
smażyć sobie kazał to z jednej, to znów z drugiej, aż krzyknąć miałem, że chyba mnie z niewolnicą swoją myli i sam zaraz smażyć
będzie, gdy jeszcze raz pod wąsem czarnym coś mruknie. A kawę
właśnie sam parzył, tygielek miedziany z ręczniczka odwijał, cały
rytuał to był, ceremonia wielka. Więc gdy tak popijaliśmy, nieraz
pytał, jak u nas, czy meczet u nas jest, a ja jemu, że tysiąc meczetów u nas ruchomych, osobliwie znikliwych, co to je jeszcze
Tuhaj-bej po stepach pozostawiał, a są też i nieruchome, a wszystkie mistycznej mocy pełne, niechby przyjechał nad morze, to sam
zobaczy, co tam się dzieje. A gdyby do mnie zajrzał, do Kijowa pojechać możemy, gdzie meczet Ar-Rahma bardzo wielki.
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Na szczapę
się zesechł

wschodnimi usłany, a wina najdroższe po ulicach wylewał oraz złotem najszczerszym kopuły Domu Bożego przyozdabiał. I rozmarzał się Maciej, i nie wiedzieć kiedy piwo trzecie już stawiał, i sam
opowieść zaczynał o prababci swojej rodzonej, jak to za pierwszej
wojny do Kijowa właśnie z całą rodziną uciekli, a jej szesnaście
ledwie lat było. Wodze też trochę fantazji swojej polskiej popuszczał, a może i prawda to była, że w aptece pracę jako sprzątaczka dostała. A że śliczna była niby kniaziówna sama, natychmiast
też klientów na lekarstwa przybyło. Oj, chorowali bowiem oni,
niejeden ciężko był niemogący; z miłości chorowali, a zwłaszcza
jeden kozak, który na harmonijce grał pod oknem i śpiewał. Tego
prababcia jeszcze na miesiąc przed śmiercią wspomniała, a męża
swego rodzonego wyklinać zaczęła, że pod przymusem ją za niego
wydali, do komory zawlekli i tam trzy razy łbem o ścianę uderzyli,
aż sakramentalne „tak” wyrzekła i za Mazura prostego poszła, Panie, świeć nad jego duszą. Więc pytał też Maciej, bośmy przy szóstym już byli, czy jeszcze jest ta apteka i gdzie położona, a ja jemu,
że jest i to niejedna, że tysiąc jest aptek w Kijowie, wśród których
ta prababcina także niechybnie być musi, przeto jemu koniecznie
przyjechać trzeba, aby ją sobie dokumentnie obejrzeć. Na zaplecze ja jemu korytarz tajny niezwłocznie przecież otworzę, w księgi
historyczne zajrzeć dozwolę gruntownie, a potem mu grób kozaka
pokażę, który z miłości do rodzonej prababci jego na szczapę się
zesechł, a na końcu na wojnie za ojczyznę odważnie zginął, by tak
duszę swoją kozaczą ocalić.

Herr Majdan.
I jeszcze:
Kommen Sie bitte

Wychodził dziadeczek matki mojej, Timofiej dieduszka,
nieboszczyk, wychodził ci on z chałupy, a dzieckiem jeszcze był
wtedy i potem rodzinie opowiadał. Wychodził, bo go matuszka
posyłała: Idź ty mi zaraz, kwaśnego mleka ojcu zanieś, żeby
przy żniwach nie pomarł!.

A kiedy wyszedł, kwaśne mleko czym prędzej niosąc, kwapił się
bardzo, gdyż czasem się zdarzyć mogło, że zanim doszedł, ser mu
się w kance sam dziwnym sposobem zrobił i serwatka pragnienie
kojąca. Bo już z pagórka naszego łan pszenicy ogromny widział,
a dorodna była taka, że w jednym kłosku mąki na całą bułkę mogło starczyć. Biegł tedy co sił wzdłuż łanu, a ten wysoki był taki,
że go z głową prawie nakrywał. Biegł co tchu, a przecież mimo to
mijał często dzień cały i drugi nawet, i nieraz dnia trzeciego dopiero ojca z kosą na końcu łanu zobaczył, do kolan przypadł, w rękę
z szacunkiem ucałował:
Bierzcie, ojczulku mocarny, pijcie to mleko kwaśne, aby wam
sił nie brakło w żniwach, które chleb ojczyźnie naszej miłej
dają i życie!

A wracał się inną drogą, żeby kraj nasz szczęśliwy podziwiać.
Podążał zaś, kulejąc lekko, bo ten od zachodu na bok się przechylał,
ponieważ sady tam były bezmierne oraz ogrody od owoców i warzyw wszelkich ciężkie. Szedł z góry mając, zaś za płotem arbuzy
rosły tak dorodne, że kiedy który w środku pusty był, zaraz tam
wchodził i na dół turlał się wesoło. A gdy przepołowiony znalazł,

I tego właśnie pojąć nie mógł biznesmen Oliwier – wyobraźnię
w ciasnocie wyspy swojej uwięzioną mając – tej naszej bezkresności,
obfitości wszelkiej kraju drogiego, tej krzepy i różnorodności jego,
która spiętrzona jest niezwykle, sfałdowana jak skała, tak że góry
tu w morzu znajdziesz, a wiosnę jesienią, zwyczaje dawne w środku
moderny i radość w smutku, a nędzę w bogactwie. Więc jak takiego – powiedzcie wy sami – jak takiego było nie zaprosić, jak mu oczu
nie otworzyć, uszu jego na naszą melodię nie odetkać, co w samym
krajobrazie mieszka, na muzykę, co po lasach pod Kołomyją kołuje,
a przecież z samej duszy wychodzi i trwa nad nami jak anioł.
Przyjedź – trzeba mu było koniecznie powiedzieć – zajedź, kiedy
tylko ci przyjdzie ochota, a ja ci nocleg u babci wyprawię, wikt i opierunek dam jak się patrzy. Pomieszkasz, to i pojmiesz wszystko lepiej. Do
sadu pójdziemy, gruszek wielkich narwiesz, a jak do jabłoni dojdziesz,
to i Semena ślepego napotkasz, on cię tam tymczasem na harmonii
cudnie grać nauczy, rozochocony śpiewać będziesz, a język ci się zaraz
otworzy i nie będziesz już dukał jak teraz. Bo przecież lepiej ci się od
razu ukraińskiego naszego nauczyć, a nie ja burłak niegodny przez
rosyjski do strony naszej zdążać. O wiele przecież lepiej wraz z dumką śpiewną bukwy złośliwe rozpoznać, głoski dziwaczne, które ci teraz
w gardle ością stają, że krztusić się musisz i charczeć. A kiedy śpiewać
zaczniesz, a może i tańczyć, sam zobaczysz, że u nas inwestować to
tak, jakbyś gotową żyłę złota odkrył, która wciąż przybiera. Tak mu
też właśnie mówiłem, a może nawet inaczej, nic przeto nadzwyczajnego, że i on ochoty nabrał, kalendarzyk biznesowy za tydzień
przyniósł, dni kilka późnojesiennych bardzo poważnie pozakreślał.
Tymczasem przecież jeszcze w grudniu zabawa była taneczna,
integracja europejska, którą na koniec kursu językowego nam uniwersytet w Bochum przygotował. Zabawa, rzekłbyś, niby Majdan
wielki, bo każdy potrawę krajowi swemu właściwą przyniósł, każ-
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żagiel w nim z liści łopianu zatykał wielki taki, że dachy nim podówczas kryto, na tyczce leszczynowej wodził i po stawie pływał, pieśni
matrosów śpiewając. Jeśli zaś ryb przy tym ułowił kilka, zaraz chłopom rozdawał, co pod drzewami siedząc, nalewkę właśnie świeżą
z czarnej smorodyny próbowali, muszkuły liczne dzielnie krzepiąc.
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Niby Hiszpan,
a bardziej Żyd
sefardyjski

rosyjskiego zaczął się uczyć, zaś już po miesiącu czytać to i owo
umiał, choć rozumiał jeszcze niewiele. Bo też jak cośkolwiek z kultury naszej miał rozumieć, kiedy dotąd na wyspie mieszkał, co
marna była taka, że jak rano wyszedłeś znad morza, to w południe
już z drugiej strony morze zobaczyć mogłeś, a po drodze domków
parę naprzyczepianych na skałach czarnych z wulkanu, kaktusów
kilka i kozy dwie pasące się cicho pod drzewem.
A u nas wszystko bolszoje! – Tak mu powoli tłumaczyłem, a on
cierpliwie ucho odstające nadstawiał.

Za płotem
arbuzy rosły

Toż to dopiero Majdan się nam udało wyprawić, Majdan Europy, którego ani Niemiec, ani Hiszpan żaden dotąd nie widywał!
Toż sława nazwiska naszego w narody światowe poszła, kiedym
w północ samą do mikrofonu podszedł i rzekł:
Ja jestem Majdan i ja was wszystkich dziś do siebie
zapraszam w gościnę i wszyscy wy, jak tu stoicie, do mnie
przyjechać możecie. Wszak chleba nam w Ukrainie nie
zabraknie oraz wolności miłej, bo teraz demokracja u nas jest
i ludu całego sprawiedliwe rządy, a kto do niego należeć ma,
jeśli nie my – świata całego studentowie!

Wiele też innych słów głębokich rzekłem, kiedy didżej, co płyty
nam kręcił, zaraz melodię Rusłany obrócił, a takiej ochoty nabrał,

Nie żal więc mi nawet potem samogonu było (bo droga czas
zajęła krótki, gdy mnie pospiesznie samolotem do domu wysłali);
nie żal też promotora zacnego, któregom od nowa już teraz szukać
musiał; ani komórki, com ją w czasie szturmu na pohybel psubratowi stracił; ani nawet zdrowia, którego cząstkę w tymczasowym
areszcie musiałem zostawić. Majdanu strasznie żal było i dotąd
mnie jeszcze ściska, gdy pomyślę o tej Europie młodzieńczej i jurnej, którą już, już prawie w ręku miałem, już w pędzie ku słodkiej
ojczyźnie naszej zwróconą, już ku przemianom w takt Haydamaków jak szpaki stadem lecącą. Wszystkich bym przecież tam pod
namiotami pomieścił, wszystkim bigosu w kotle wielkim nagotował z kiełbasą, a i horyłki biłej nic bym nie szczędził, byle tylko
z nami tam trwali bratersko i dzielnie. A od berkuta podłego, co
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że dotąd podobno pod imieniem Majdana w Essen na dyskotekach dowodzi, a i zespół dortmundzki niejeden Majdanem siebie
nazwał, by na perkusji słowo nasze święte grubymi zgłoskami
wypisać! I nic już potem nie chcieli skakać, tylko to, co Rusłana,
a właśnie nastawił druh serdeczny pieśni Haydamaków, więc tylko
nasze już do końca leciało. Mykoła zaś z radości oraz patriotycznego uniesienia salta na schodach wywijać zaczął, a jeśli nawet dwa
czy trzy razy na tłum tańczący obcasami swoimi od butów wojskowych poleciał, to przecież nie umyślnie tak zrobił, ale ze szczęścia.
Boć przecież dzień radosny to był i Majdan prawdziwy, całkiem
światowy, przy tym europejski. Wszystko tam zgoła było – i śpiewy chóralne, i uniesienie, i ogni sztucznych pokaz, i wiatr radosny,
niby wiosenna zadyma ostatnia – i wszystko podobno nagrane
jest, co mi potem sam komisarz osobiście podczas przesłuchania
wyjaśnił. Duże też fragmenty wtedy widzieć mogłem: i przemówienie moje nad ranem płomienne – do demokracji naród wszelki
bardzo zachęcające – a także apel o miłość powszechną oraz wyznawanie grzechów i to, jak Mykołę rannego i pokrwawionego na
czternastu ramionach czarna sotnia rosyjska podstępnie za drzwi
wynosi, i barykady też widziałem wszystkie i dymy, wreszcie i to,
gdy sam głosem wielkim do szturmu na parlament promoskiewski
wzywam i gdy tłum cały za mną z chorągwiami płomiennymi biegnie, by władzę bękarta nieprawego obalić.
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Słonina, caryca
nasza

dy w strój ojczyzny swojej się przyoblekł, najprzeróżniejsze tańce
narodowe pokazywał. Okazja więc była nadzwyczaj podniosła,
godności wymagająca i powagi, już tedy dwa tygodnie wcześniej
słoninę kupić chciałem, ale nie było nigdzie, choć całe Zagłębie
Ruhry w tę i we w tę zjeździłem. I dopiero pod polskim kościołem
w niedzielę, tam dopiero sadło zdobyłem godne, które przecież
jeszcze nasolić, namarynować i ziołami wszelkimi ozdobić musiałem gorliwie. A jak słonina, caryca nasza, to i car być musiał, więc
litry dwa samogonu – które schowane miałem na długą autobusową drogę do ojczyzny – całe dwa litry spod tapczana musiałem
wytoczyć i na salę zanieść. Ta pełna była całkiem i silnie też kolorowa. Pod lampy migotliwe, pod ściany cudnie sprayem różnorakim ozdobione czarni się zeszli, a także brązowi i biali, żółci
i rudzi, mnóstwo zielonych i czerwonych, i w ogóle po paru z partii
każdej i stron wszelkich. A ja każdemu kokardkę pomarańczową
na rękaw wpiąłem, każden kuśtyczka wychylić musiał, aby kraj
nasz pokochał, co właśnie z kolan powstawał, grzbiet prostował
po smucie długiej niewoli. Każdy też los ode mnie dostawał, by
w chwili oznaczonej bohaterów naszych wierny portret mógł zachować – Szewczenki przezacnego naszego Andrija z autografem
nawet, a także Bondarenki Bohdana, któremu nikt podskoczyć nie
może, oraz Witalija Kliczki niezwyciężonego.

Czarna sotnia
rosyjska podstępnie
za drzwi wynosi

Riebionak ty moj, a siadaj mi tu zaraz, boś wychudł i zmarniał
całkiem na tej obcej ziemi, a zakąszaj, bo u nas niedziela
prawdziwa dzisiaj, gdy pierworodny nasz zginął, a znów się
odnalazł, wyjechał w kraje wroga, a z powrotem wrócił!

Majdan rozbity –
rzekłem

Prawda, że wtedy na oczy przejrzałem, ciepło poczułem od
słów matuchny bijące, ale mówić mi ciężko było – słowa żadnego
znaleźć nie mogłem do wieczora. Dopiero w noc głęboką, gdyśmy
z batiuszką oraz braćmi rodzonymi gąsior berberysowego wina
wysuszyli, dopiero wtedy nienazwane puściło, by z mroku bólu
mojego wszystko to, co język uchwycić ledwo zdolny, w niejakim
słowie mogło się wydobyć. Trzecia już chyba nad ranem była, bo
kogut wnet zawodzić począł, gdy z wielkim trudem: Majdan rozbity – rzekłem i na posłanie jak martwy padłem. Ω

Malizna
A to już są pytania z innej planety.
Karolu, czy ci nie żal? Byłeś piękny i młody,
a teraz wszystko po staremu. Znasz całą paletę
odpowiedzi, tylko planet brakuje. Nigdy
nie lubiłeś latać na obce ciała, wolałeś jeździć
po bandzie, bandyto. Ale dopiąłeś swego
i teraz swędzi cię szyja. Czy ja wiem? Może
mi się tylko zdawało, lecz zawsze stawałeś
na wysokości zdania oznajmującego.
Więc skąd te znaki na niebie? I Ziemi
zaczyna też brakować, jak adresów IP.
Jednak worek z planetami to beczka bez
podwójnego dna. Ty tam za horyzontem wypatrujesz
czarnej dziury, tymczasem ona wierci ci się w brzuchu, słonko.

Mariusz Cezary Kosmala – urodzony 4 II 1973 w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na
wydziale filologii polskiej w WSH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Laureat głównych nagród
w konkursach „Rypiński Album Poetycki”, im. Wł. Pietrzaka w Turku, im. W. Bąka „Struna Orficka”
w Ostrowie Wlkp., im. St. Czernika w Ostrzeszowie, „Szczęście słowo klucz” w Rybniku, „Poetycki
Lombard” w Oleśnicy, im. A. Babaryki „Świat niedopowiedziany” w Brzezinach, im. W. Siemiona
w Grodzisku Mazowieckim, im. C.K. Norwida w Pruszkowie. Dotychczas ogłosił drukiem dwa tomiki,
drugi, Sequel, został nagrodzony w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. W. Iwaniuka. Jego
wiersze znalazły się również w niektórych czasopismach (m.in. Cegła, FA-art, Lampa, Migotania, Nowa
Okolica Poetów, Pogranicza, Topos, Twórczość, Tygiel Kultury) i antologiach (m.in. Tatry i poeci PIW
2007, Warszawskiej Jesieni Poezji 2008 i 2010, Przeciw poetom II, Anthologia #2 OFF_ZP New Polish
Poets), a także były tłumaczone na język angielski. Mieszka w Legionowie.
Bibliografia:
– Pieśni z pierwszego piętra, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003;
– Sequel, Wydawnictwo TAWA, Chełm – Siedliszcze 2008.
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pałkami tłucze, oponami bym miękkimi osłonił, ogniem i dymem
czarnym własnoręcznie zacienił, i w samoobronie własnej koktajle piękne miotać bym nauczył. Ot, dopiero by mieli co wspominać
i potem dzieciom swoim, a może i wnukom przekazać, jak na rubieżach Europy podstaw cywilizacji zachodniej bronili, człowieka
wolnego oraz praw jego przyrodzonych. Rodzicielom też swoim
wreszcie dorównać by mogli, którzy opowieść o wojnie w pamięci
swej mając, życie im tylko psuli przechwałkami i grozą. Bo właśnie
ona, groza właśnie znaczenie miała, gdy ich bytowanie prędkie,
wygodne, ale jakby bez znaczenia. Dlatego tylko raz jeszcze:
Ja jestem Majdan! – krzyknąłem, gdy w drzwi samolotowe siłą
mnie pchali i do siedzenia przypięli. Sława Majdanu! – smutno wyszeptałem na koniec, bo już sokół żelazny w powietrze niepomału wzbił się, nad lasami kołował. Gdy zaś ziemia pod nami powoli
obracała swoje ciężkie lądy, ja w drzemkę zapadłem i gnuśność,
w stupor na doby dwie, w gorycz bezmierną, tak że nie wiem nawet, jak to się stało, że dnia trzeciego znowu mnie w domu rodzinnym matusia witała:

Nike 2014 – tryumf treści
jedynie słusznych
W epoce Ziemi obiecanej,
w Łodzi A.D. 1885, kancelista
czytał na głos gazetę donoszącą
o śmierci Francuza, który
zostawił w spadku 5 milionów
franków w złocie. – W czym on
robił? – zapytał fabrykant. –
W literaturze – odpowiedział
zdeklasowany szlachcic. Zmarłym
był Victor Hugo. W ten sposób
starozakonny lodzermensch
nabrał szacunku dla literatury
Na zbliżonych zasadach funkcjonuje w Polsce prestiż literackiej nagrody
„Gazety Wyborczej” i Agory, mającej
najwyższą w kraju wymierną wartość –
100 tysięcy złotych. Polska nagroda
„postępu i wolności” nosi miano Nike
i jak tłumaczą się właściciele etosu
„GW” (by uciec od podejrzeń o pretensjonalność), Nike to ksywa jednej
z redaktorek „GW”, która przemierzając
kiedyś „pionowe” korytarze redakcji,
wpadła na ten iście noblowski pomysł.
Środowiska konserwatywne serwują 11 listopada Nagrodę im. Józefa
Mackiewicza – ale jej wysokość nie
rzuca na kolana, to zresztą najważniej-

sza do tej pory „prawicowa” i świecka
nagroda literacka, gdyż nagroda „Do
Rzeczy” Identitas dopiero startuje,
a przyznawana od czterech lat Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
dotyczy całej sfery kultury narodowej.
Tak więc jesteśmy w III RP skazani na
literacką opresyjność Nike, i to już od
18 lat. Odważmy się – bez względu na
konsekwencje sądowe – zapytać głośno: Ile procent literatury jest w nagrodzie literackiej Nike?
Każda nagroda, a literacka szczególnie, to wypadkowa gustów fundatora, jego rodziny, mianowanego przez
niego jury oraz siły nacisków i sugestii bezpośrednio do nich kierowanych. W ostatnim dwudziestoleciu do
sfery nacisków dołączyła jeszcze „siła
sprawcza” poprawności politycznej,
a Nike to jej egzemplifikacja!
Kto powinien zostać Miss Republiki Francuskiej 2015? Oczywiście
Mulatka o lewicowych poglądach,
najlepiej lesbijka, wkrótce pewnie
i niepełnosprawna, ewentualnie ciemnoskóra Żydówka Falaszka. Kto powinien dostać Nagrodę Nobla, Nike,
Miasta X – oczywiście autor spełniają-

Przypomnijmy hasłowo, iż pierwszą Nike zdobył w 1997 r. Wiesław
Myśliwski za powieść Widnokrąg – bardzo dobrą książkę, że zapytam – czytał
ją ktoś z Państwa? Zawodowi krytycy? Powinni, ale czy sięgnęli po nią
jeszcze raz, nie z obowiązku, tylko dla
przyjemności?
W 1998 r. właściciele „GW” usiłowali wprząc do swojego rydwanu
Czesława Miłosza (za Pieska przydrożnego) – noblista oficjalnie i publicznie stwierdził, iż on już wszystkie
nagrody dostał i że bardzo dziękuje.
Jednak mimo że odmówił przyjęcia
nagrody, jest wymieniany i figuruje
we wszystkich publikacjach „GW” jako
„Nasz Laureat”. Pamięć ludzka, taśmy
magnetowidów i rejestratory TVP
są bardzo nietrwałe, dlatego stwierdzam i zaznaczam, iż Czesław Miłosz
nagrody Nike nie przyjął – i starajmy
się o tym pamiętać. Rok 1999 to Nike
dla nieobecnego w Polsce (schorowanego) Stanisława Barańczaka za tomik Chirurgiczna precyzja – i zarazem
niedźwiedzia przysługa, o ile nie wręcz
jawna krzywda wyrządzona poecie, bo
Chirurgiczna precyzja to zbiór wierszy
w połowie zaledwie udanych, a w połowie wręcz złych i nieudolnych. Tomik
niewiele ma wspólnego z młodym
Barańczakiem. I jeśli czytał go ktoś
młody, kto nie zna wczesnej poezji
Barańczaka, to wyrobił sobie fatalne
zdanie o całym jego dorobku, o poecie,
jak i o samej Nike.
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cy kryteria poprawności politycznej!
Dyktat poprawności politycznej jest
tak potężny, że połowa czytających
moje słowa (Czytelników „Frondy”)
też czuje się nimi zbulwersowana,
a nawet zniesmaczona. Długoletnia
tresura mediów mainstreamu odnosi
skutek, szczególnie gdy w 1989 roku
miało się 10–15 lat albo i mniej!
Czy śmiem mieć pretensje do
„GW” & Co. o ustanowienie nagrody
Nike? Oczywiście, że nie. Był to majstersztyk socjotechniki politycznej, jak
i udane, ważne posunięcie kształtujące
opinię publiczną, tak jak i skuteczny
czynnik prowadzenia polityki kulturalnej wobec elit opiniotwórczych. Co
roku w witrynach księgarń w całym
kraju eksponowane są książki z kartkami informującymi, iż jest to książka nominowana do nagrody Nike,
a w dzień po przyznaniu nagrody z witryn krzyczy laureat opatrzony tryumfalnym anonsem – „Nagroda Nike!”.
Po trzecim rozdaniu Nike zjadliwie
i sarkastycznie naigrywałem się na
łamach „Tysola” z trybu powoływania
jury i wyłaniania finalistów. Red. Marek Beylin – poznany w 1989 roku (syn
teoretyka marksizmu Pawła Beylina,
1926–1971) zemścił się niemerytorycznym kontratakiem – w wydawanym
w 400 tysiącach egzemplarzy „Wielkim
Formacie” „GW”, dokonał prywatnej
hucpy dużego formatu! Tak więc od
tamtej hucpy śledzę sobie stałe, tradycyjne wzloty Nike i w 2014 roku TYŻ.
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Czy Adam Michnik mógł puścić
płazem taką profanację swojej osoby?
Oczywiście, że nie, pod byle pretekstami zaciągnął poetę na drogę sądową
i doprowadził do pierwszego po 1989
roku skazania poety w III RP. (Byłem na
wszystkich trzech rozprawach sądowych
w gmachu sądów przy al. Solidarności, relacje i foto na portalu Prawica.net).
Lata 2004–2008 to powieści Kuczoka, Stasiuka, Paw królowej Masłowskiej
(BuHaHaHA!). Krzyczące wpadki zdarzają się też jury Nobla – w 1997 roku,
spadając grupowo ze schodów, przyznali Nobla błaznowi Dario Fo – za
co? I kto to w ogóle był ten Dario Fo?
Szwagier Fabio Cavallucciego z Zamku
Ujazdowskiego?
Rok 2010 to już polityczne warknięcie prosto w twarz „całemu wstecznictwu” i „oszołomstwu”! Nike dostał
Tadeusz Słobodzianek za dramat
Nasza klasa (ostrymi warknięcia-

mi dramaturg przemówił ze sceny w BUW i usłyszały to „miliony”
w TVP 2 – a w tydzień później księgarnie usiłowały sprzedawać ową Nike
z 25-procentowym upustem, jeszcze
później do Teatru na Woli doprowadzano klasy gimnazjalne itd., itp. –
po prostu „naród sobie” z własnych
podatków!).
Rok 2013 (nieledwie wczoraj) –
Joanna Bator zdobywa Nike za Ciemno, prawie noc – książeczkę idealnie
pasującą do wymagań i politycznych
założeń środowiska Agory – Polska to horror, kraj nędzy zaludniony
przez prymitywnych zwyrodnialców –
„prawdziwa” powieść gotycka epoki
późnego Tuska. Co zeznała sama znana (rodzinie i znajomym) powieściopisarka? Że kocha swoje teksty, swoje
pisanie, że dopiero małżonek zmusił ją
(przemoc w rodzinie) i okroił powieść
o 1/3 – czekamy na pełne wydanie.
No i w ten sposób dobrnęliśmy do
skandalicznego roku 2014 – pełnego
smakowitości obyczajowych – oto młody (na oko 28 lat), dobrze odżywiony
Ignacy Karpowicz miał Nike i 100 tysięcy złotych w kieszeni, ale miast cicho
i grzecznie oddać 13 tysięcy złotych
i 100 euro Kindze Dunin (lat 61), która
prócz pieniędzy zainwestowała w niego
urodę, czas, zdrowie oraz znajomości
(zwłaszcza znajomości), to zgodnie ze
standardami i zwyczajami salonu na jej
nalegania odpowiedział: Spierdalaj!!!.
(Jak publicznie w TVN we wrześniowej

Loży prasowej twierdził redaktor „GW”
Seweryn Blumsztajn, cała redakcja
„GW” takiego języka używa na co dzień
i powszechnie. Kinga Dunin – czołowa
pisarka nurtu feministycznego (była
żona tropiciela antysemityzmu
Sergiusza Kowalskiego), przyjaciółka
mgr Szczuki Kazimiery, Agnieszki Graff
i innych „wiele mogących” opiniotwórek – była wieloletnią mentorką i bliską
przyjaciółką młodego, zabiedzonego
„literata” z prowincji. Odkarmiła go,
utorowała mu drogę do kariery, a on się
wypiął i uciekł, i to w ramiona sekretarza nagrody Nike, wpływowego krytyka
literackiego Juliusza K.
Jak głosi historia: Zemsta wzgardzonej kobiety jest niczym furia biegnąca
z mieczem pomsty po grobach zamordowanych braci – tak też uczyniła leciwa,
ale umysłowo perfekcyjna pani domu,
Kinga Dunin – wrzucając do internetu granat, który wybuchając, obryzgał
wszystkich, przynosząc opisy uniesień, molestowań, a nawet „gwałtu”
dokonywanego przez starą kobietę na
młodym facecie (gwałt w III RP jest
ścigany z urzędu przez odpowiednią prokuraturę). Ujawniając szczegóły romansu i zdrady, Kinga Dunin
skutecznie zablokowała możliwość
przyznania Nike swojemu byłemu
niewiernemu. A Ignacy Karpowicz zamiast wycofać się z konkursu, publicznie (zwyczajowa transmisja promująca
„GW” w TVP 2) tłumaczył się ze sceny
i usiłował żartować, odbierając złote
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Na podłodze leżała
zgwałcona dziewczyna
W gazecie było foto –
we krwi trup Rywina
….
Niż ten płacz ja innego
nie chcę mieć pomnika
W gazecie było foto –
we krwi trup Michnika
(„Fronda”, marzec 2003 r. –
zamieszczone w tomie
Do widzenia gawrony,
wyd. 2006 r.)
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Rok 2001 to nobilitacja i tryumf
Jerzego Pilcha z Pod Mocnym Aniołem – takie nasze lokalne Pod wulkanem Malcolma Lowry’ego (1905–1957),
a filmowa adaptacja to piąta woda po
kisielu Straconego weekendu Billa Wildera (USA, 1945 r.), niezmiennie pozostającego niedoścignionym filmowym
arcydziełem.
Rok 2002 – W ogrodzie pamięci
Joanny Olczak-Ronikier – dobrze napisane wspomnienia rodzinne, jedne
z kilku ukazujących się co roku – ale
czy gdyby nie dotyczyły Holokaustu
itd., to „GW” by je nagrodziła?
Rok 2003 – etosowcy z Czerskiej
zapragnęli się uwiarygodnić
i „afiliować” kogoś znaczącego
z „prawicy” – padło na Jarosława
Marka Rymkiewicza – raz, że „w podeszłym wieku”, więc długo nie
pobruździ, dwa, że poeta, a odbiorca poezji w Polsce nie jest masowy,
a wręcz śladowy. Tak więc nagrodzono Zachód słońca w Milanówku – bo
to o „kotach i landszaftach” – a tu
Rymkiewicz wykręcił jury niezły numer – 100 tysięcy odebrał i wydał na
cele „obce”, na rozdaniu się nie pojawił i w teatrze Starej Pomarańczarni
w Łazienkach ręki Adama Michnika
nie ucałował, tylko wideo przysłał,
gdzie mówił rzeczy „takie sobie”. Dodatkowo „reakcyjna” Fronda nr 30 na
pierwszej stronie zamieściła wiersz
J.M.R. Warszawa Śródmieście – Milanówek 23:42 gdzie stało:

Dość już żyliśmy w glorii
Praw, które dał Adam i Ewa.
Zajeździmy kobyłę historii
Lewa!
Lewa!
Z lewej!

Słowem? Dekalog na śmietnik
historii!
Książka laureata Nike to zbeletryzowane, mocno ocenzurowane wspomnienia. To sztuka, by napisać ponad
400 stron i praktycznie nie napisać
nic. Karol Cyryl Modzelewski to urodzony w Moskwie w 1937 r. syn sowieckiego komunisty i rosyjskiej
Żydówki, przybrany syn ambasado-

rem na kolanach. Nowa czerwona arystokracja w salonie!
Ten salon – istniejący do naszych
dni – powiększył się, rozrósł dziedzicznie, zatryumfował i przeniósł się,
w liczbie ponad 400 przedstawicieli,
do sali BUW na Powiślu. Przewodniczący jury Tadeusz Nyczek, czytając
wstęp przed przyznaniem nagrody
Nike, cytuje zdanie o prof. Andrzeju
Mencwelu (ur. 1940), który „na sali
sądowej” , jesienią 1968 r. „cudownie
podniósł się z upadku moralnego” pisania donosów na wpółaresztowanego
Modzelewskiego, a nawet częściowo je
odwołał, i w tym momencie salon już
wie, że to cytata z książki Karola Modzelewskiego. Salon wstaje i natychmiast urządza owację laureatowi Nike.
Od dziesięcioleci nie widziałem takiej
owacji na stojąco! To jakaś demonstracja? Zbiorowe wyznanie wiary? Nowej
wiary politycznej? Kulturowej? Czytałem w podręcznikach, jak na zjazdach
WKP(B), a potem KPZR – długotrwałe
oklaski przeradzały się w owacje na stojąco. Przewodniczący Nyczek „lauduje”
Karolowi Modzelewskiemu, wspominając i podkreślając fakt, że laureat był
wielokrotnie więziony. Sala klaszcze
z uznaniem. Ośmielę się zapytać pana
Nyczka i obecnych na sali Andrzeja
Wajdę (z żoną) i prezesa TVP Juliusza Brauna (bez żony), kto aresztował
i więził Karola Modzelewskiego? Kto
w 1937 roku rozstrzelał jego biologicznego ojca?! Carska Ochrana? Prawico-

wy reżim gen. Franco? Sanacja? Chyba
nie – robili to ich/jego towarzysze,
komuniści w ramach walk wewnątrzpartyjnych. O co walczyli od 1968 roku
Karol Modzelewski i jego środowisko tzw. komandosów? O prawdziwie
komunistyczną Polskę, o socjalizm
z ludzką twarzą. Był rewizjonistą, opozycjonistą wobec oficjalnej linii PZPR
i za to go więziono, tak jak i innych
przedstawicieli frakcji puławian, którą
w 1968 roku odsunięto skutecznie od
władzy, przy okazji pacyfikując studentów i doprowadzając do przymusowej emigracji kilkunastu tysięcy Bogu
ducha winnych Żydów, którzy z ideą
komunizmu mieli mało wspólnego,
o czym świadczą ich dalsze losy.
Laureat (przypomnijmy) w 1964
roku wraz z Jackiem Kuroniem pisze
List otwarty do Partii – list napisany
językiem ortodoksyjnego marksizmu,
zawierający ostrą krytykę zaprezentowaną przez młodych prawdziwych
komunistów, skierowaną do starych
zdrajców idei komunistycznej, idei robotniczej walki klasowej! I za to starzy
skorumpowani komuniści wsadzili do
więzienia młodego trockistę!
Książkę kończy przesłaniem do „kolejnego pokolenia rewolucjonistów” –
do kogo? Sławomira Sierakowskiego,
Michała Nowickiego, Jasia Kapeli?!
Nike 2014 znalazła się doprawdy we
właściwych rękach – tryumf treści jedynie słusznych jest powalający i zachwyca polityczną dojrzałością wyborów i ocen.
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ra PRL w ZSRS oraz ministra spraw
zagranicznych PRL w latach 1947–
1951, Zygmunta Modzelewskiego
(1900– 1954), później członek Rady
Państwa. Gdyby ojczym autora nie
zmarł przedwcześnie, byłby być może
do emerytury prominentem PRL-u,
a Karol Modzelewski zapewne też.
Laureat Nike był uczestnikiem
i świadkiem wielu ważnych epizodów
historii Polski, ale próżno by szukać
ich opisów czy analiz na kartach wspomnień. (Środowisko dzieci i wnuków
KPP/PPR/PZPR do perfekcji opanowało sztukę przemilczania i bagatelizowania epoki stalinizmu w PRL-u.
Mistrzostwo Polski w tej dyscyplinie
osiągnął w swoich wspomnieniach
prof. Michał Bristiger, a rolę swojej
matki – ppłk dr wicedyr. Departamentu Politycznego MBP – skwitował
jednym zdaniem: Zostaw to, wypowiedzianym ponoć do tow. Luny w latach
50. podczas rozmowy o komunizmie
i partii – PZPR).
Z obfitych wspomnień prof. Karola
Modzelewskiego najostrzej przemówiła do mnie fotografia rodzinna z 1947 r.
(było wtedy w PRL-u ponad 80 tys.
więźniów politycznych, w więzieniach,
obozach pracy i kopalniach, wykonano
oficjalnie ponad 5 tys. wyroków śmierci), gdzie Karol – jako dziecko – siedzi
z wykwintną młodą damą (matka –
wdowa po komuniście, ofierze Wielkiej
Czystki 1937 r.) na wspaniałej skórzanej
kanapie z wypielęgnowanym foksterie-
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pióro z rąk red. Jarosława Kurskiego
i sekretarza jury Nike Juliusza Kurkiewicza (red. Adam Michnik tym razem
czujnie nie pojawił się na scenie i nie
wygłaszał laudacji). (Dokładny opis
„Zdziczenia obyczajów pośmiertnych”
salonu dostępny jest na wielu stronach
w internecie).
„Ości” Karpowicza sięgnęły bruku – kogo więc trzeba było na szybko
obarczyć nagrodą Nike? Oczywiście
etosowca pierwszej wielkości, chodzącą poprawność polityczną – prof. dr.
hab. Karola Modzelewskiego. Za co?
Za autobiografię Zajeździmy kobyłę
historii – wyznania poobijanego jeźdźca.
Już sam tytuł to pastisz utworu rewolucyjnego poety Włodzimierza Majakowskiego (1893–1930) Lewą marsz:

Jeśli w tomie wierszy znajduje się jeden
naprawdę wybitny, to już jest święto,
a w Jeden jest ich z pół tuzina, a może
nawet cały. Suche mejle, Znów biało,
Chory chłopiec, Cięcie… No i przede
wszystkim Czarne tygodnie – wiersz
o spostrzeżeniu banalnym, takim, jakiego może dokonać tylko autentyczny
poeta odbierający świat jako poezję,
wiersz o skrzypiącej desce na klatce schodowej (!) – groźnym memento
zapowiedzi rzeczy nieodgadnionych
i strasznych zarazem. Wielokrotnie
natrafiałem na takie deski i stopnie,
wielokrotnie je słyszałem, ale nigdy do
mnie nie przemówiły. Święty Franciszek rozmawiał z wróblami. Świetlicki posiadł dar rozmawiania ze zwykłą
deską na schodach – a ta rozmowa staje
się przesłaniem dla bliźnich, przesłaniem prawie jak z Apokalipsy św. Jana
Apostoła.
Tak więc drugi już raz współczesny
polski poeta zakpił sobie z wielkości
i potęgi Nike. Chcieli mieć swojego
poetę? Nie udało się. Za to udało się
z innym finalistą Nike 2014 – Szymonem Słomczyńskim i jego tomikiem Nadjeżdża. Ten tom nabyłem
bez problemu w tejże księgarni PWN
z wysokim rabatem. Recenzenci wydawnictwa Biura Literackiego z Wrocławia zapewniają Czytelników, że to
wyjątkowo gęsty (!) tomik, pełen…
itd. itp. A „Pani” pisze, iż Słomczyński
osiągnął skrupulatne zrytmizowanie,
brzmieniowe wycyzelowanie tekstów. Ze

sceny BUW aktor czyta Wysokie obroty
Słomczyńskiego: Tatiana wyciera usta
rękawem lekkiej, cekinowej bluzki, Byłeś
dziś jej dziesiątym, a teraz znów będziesz
pierwszy. Itd. itp. Istnieje pewna subtelna różnica w obscenach uwiecznionych przez Artura Rimbauda w Sezonie
w piekle i luminacji, przez Rafała
Wojaczka czy zdobywcę Nike 2009 –
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
a strofkami Szymona Słomczyńskiego,
tą różnicą jest wrażliwość w odbiorze
świata. Teksty Słomczyńskiego bardzo
przypominają filmiki rajdowca Froga wrzucone na YouTube. Autor jest
też zachwycony swoim słowotokiem
(połowa wyrazów jest zbędna), jak też
stał się pierwszym piszącym strofki,
który STABLOIDYZOWAŁ wiersze! Autor ma 26 lat, może powinien zająć się
pisaniem kryminałów jak jego dziadek
Maciej Słomczyński? Może w dziale
sportowym „GW” by się odnalazł?
W tym miejscu interwencja
Włodzimierza Majakowskiego byłaby nieunikniona: Kto tam znów idzie
prawą? Lewa! Lewa! Lewa! Na szczęście Krótki kurs historii WKP(b) mamy
już za sobą, Josif Wissarionowicz, nie
bacząc na obowiązki wobec nas, nie
dożył do 1973 roku (z wszystkimi tego
faktu konsekwencjami)! Na szczęście
powstała „Fronda” i mogę w niej pisać
krytyczne teksty o salonie, a nawet
negować „treści jedynie słuszne”,
tradycyjnie nagradzane przez środowisko „GW”. Ω
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siódemki Nike, uprzejmie informujemy,
że mimo szczerej radości z uznania dla
Marcina Świetlickiego i jego książki pozostajemy lojalni wobec decyzji Autora o nieprzyjęciu nominacji do nagrody
Nike. Już dawno nie czytałem tak wyrafinowanego walnięcia w pysk jak to,
które wydawca wymierzył jury Nike.
Jak się czują Tadeusz Nyczek, Marek Beylin z „GW”, Piotr Bratkowski,
Irena Grudzińska-Gross, były ojciec
prof. Stanisław Obirek?! Oblizuję się
po tym „liściu”, mówią, że to perlage?
W internecie przeczytałem trzykrotnie deklarację Marcina Świetlickiego, który kolejny raz zaznaczał, iż
już dawno powiadomił „GW”, że nie
chce być laureatem Nike: Nie przyjmuje
się cukierków od podejrzanych wujków –
napisał (mój wielki „szacun” dla poety
Świetlickiego). Szacunek za odwagę
spostponowania salonu i jego nagrody
i ogromne uznanie za tom Jeden.
Biegałem już w lipcu po warszawskich księgarniach, by kupić Świetlickiego: Wyczerpane. Może będzie dodruk.
Tak za miesiąc. Tydzień temu w księgarni PWN na Krakowskim Przedmieściu panienka dosłownie wrzasnęła na
mnie: Jest wyczerpane – autor sobie nie
życzy – wszyscy szukają! Zamówiłem
w Łodzi, dostałem, przeczytałem. Nie
jestem skory do zachwytów nad tomami współczesnych poetów – nawet gdy
publikują w prawicowych kwartalnikach – ale Świetlicki potrafi wstrząsnąć,
zachwycić, zmusić do zapamiętania.
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Ja, jako piesek przydrożny, mogę sobie
jedynie poszczekać na objuczoną towarem karawanę handlarzy idei – taki
obnośny „lumpeks” gramscistów.
Książka prof. Karola Modzelewskiego jest ogólnodostępna w księgarniach, a sieć Matras z okazji
przyznania Nike przeceniła ją o 25% –
tak więc za 36,26 zł każdy świadomy
czytelnik „GW” może nabyć podręczne,
bogato ilustrowane kompendium „poprawności politycznej”. Polecam.
Operacja „Ości” i apoteoza Karola Modzelewskiego nie wyczerpały
skandali transmitowanych na żywo
z BUW. Prowadząca galę – nigdy nie
pamiętam, czy to Bogumiła Wander,
czy Grażyna Torbicka. A może Rafalala? – przy wręczaniu Złotych Piór
laureatom zawiesiła dramatycznie głos
i zapytała: Czy jest na sali laureat Złotego Pióra Marcin Świetlicki? (za tom
wierszy Jeden). Nie widzę, nie słyszę.
Czy jest na sali [lekarz, przepraszam]
przedstawiciel wydawcy EMG z Krakowa? Nie widzę, nie słyszę. Biedna ta
kobieta na scenie, płatne okoliczności
zmuszają ją do robienia dobrej miny
i brnięcia w sytuację, bo przecież zarówno prowadząca, jak i jury Nike od
miesięcy wiedzą, iż wydawca na swojej
stronie zamieścił oficjalne oświadczenie: W związku ze zrozumiałymi, ale
uciążliwymi próbami angażowania EMG
w zastępstwo Marcina Świetlickiego
w przeróżnych aktywnościach związanych z nominacją „JEDEN” do finałowej
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Krzysztof Kłopotowski / Mel…
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Mel
Dalej zaczyna
się apokalipsa

– od Mad Maxa
do Machabeuszy
Krzysztof
Kłopotowski

Kołując coraz szerszą spiralą,
Sokół przestaje słyszeć sokolnika;
Wszystko w rozpadzie, w odśrodkowym wirze;
Czysta anarchia szaleje nad światem,
Wzdyma się fala mętna od krwi, wszędzie wokół
Zatapiając obrzędy dawnej niewinności;
Najlepsi tracą wszelka wiarę, a w najgorszych
Kipi żarliwa i porywcza moc.
		
(przekład Stanisława Barańczaka)

Sokół to ogłuszony człowiek, sokolnik – wiadomo. Dalej zaczyna się apokalipsa. Słowo pochodzi od greckiego kalypto, ukrywać;
apokalypsis oznacza zdjęcie okrycia, objawienie. Odnosi się również do ujawnionej człowiekowi natchnionemu duchem wizji
Mesjasza, który nadchodzi, by nagrodzić lub ukarać ludzkość.
Metaforyczny język religijny można interpretować według
psychologii głębi. Edward F. Edinger w Archetype of the Apocalypse dowodzi, że archetyp ten i inne stanowią samodzielny czynnik
w nieświadomości zbiorowej. Szuka sobie „małych ego”, aby je pochłonąć i żyć na nich. Archetyp apokalipsy wdarł się w świadomość
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Po złudzeniu końca historii okazało się, że nie trafiliśmy do raju
liberalnej demokracji. Ciągle żyjemy w czasach apokaliptycznych.
Nie tylko dlatego, że nuklearna Rosja pragnie odbudować imperium carów. To jeden z przejawów końca czasów i początku nowej
epoki. Bo gdzie agresywny islam rzucający wyzwanie chrześcijaństwu, a rozkład Zachodu, bez którego nie byłoby postępu naszych
wrogów; a transhumanizm, który pragnie pozbyć się człowieka na
rzecz doskonalszego współtworu technologii? To są rzeczy ważniejsze od rosyjskiego imperializmu.
Zaczęło się od pierwszej wojny światowej. Wcześniej Zachód
też żył w złudzeniu szczęśliwego końca historii. Potem poeta
William Butler Yeats opisał w 22 wersetach Drugie przyjście. To
przyjście Antychrysta. Minął rok od samobójstwa Europy w tej
wojnie, jeszcze trwała rewolucja bolszewicka, a nazizm dopiero się
rodził, nowa wojna w następnym pokoleniu miała zaś poprawić
dzieło pierwszej, kiedy Yeats ujrzał, że:
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Przypadkiem twórcy opętanego archetypem apokalipsy
jest Mel Gibson. Jego filmy okazały się „nieludzkie”,
kiedy jako reżyser podjął tematy ostateczne

Są rzeczy ważniejsze
od rosyjskiego
imperializmu

Szalony Max
Przypadkiem twórcy opętanego archetypem apokalipsy jest Mel
Gibson. Jego filmy okazały się „nieludzkie”, kiedy jako reżyser
podjął tematy ostateczne. Pasja i Apocalypto przekraczają normy brutalności przyjęte w kinie. Ten konserwatywny katolik
w oczach wielbicieli aspiruje do roli Zbawcy kultury zachodniej.
Dla przeciwników to wcielenie Bestii niepoprawności politycznej przeszkadzające w odnowieniu świata, odmienieniu go na
postchrześcijański.
Jak doszło do owego zbawczego opętania? Nie znam intymności psychiki Gibsona, lecz pewne wnioski nasuwają się same.
Wtargnął do światowego kina poniekąd z zaświatów, z pustynnej
Australii po drugiej stronie globu, zrazu jako aktor. Tajemnicze
antypody, czyż to nie jest dobra metafora nieświadomości, która
mogła zadziałać w jego umyśle? Objawił się w roli Szalonego Maxa
radzącego sobie w zrujnowanym świecie postapokaliptycznym.
Wyniszczony chciwością i wojną pustynny kontynent utrzymuje przy życiu grupki ludzi na resztkach cywilizacji w sławnej serii
trzech filmów w reżyserii George’a Millera.

321

W pierwszym filmie Mad Max Gibson gra zmęczonego służbą policjanta w zbyt liberalnym, rozbitym społecznie kraju. Gdy
gang motocyklowy zabija mu żonę i synka, mści się, lecz pozostaje samotny. Przechodzi od postaci realistycznej do roli symbolu.
W Mad Max, wojownik szos jest egoistycznym włóczęgą niemającym celu prócz przeżycia. Okoliczności zmuszają go, żeby pomógł
grupie dobrych ludzi w podróży do „raju”, lecz w finale zostaje
ponownie samotny. To już symbol Ego. W trzecim filmie serii Mad
Max, arena śmierci w świecie postapokaliptycznym zostaje uznany za zapowiedzianego zbawcę kapitana Walkera, bo zna przeszłość i drogę do lepszej przyszłości. Obejmuje przywództwo nad
stadkiem dzieci, które prowadzi do odrodzenia cywilizacji. Czemu
dzieci? Ponieważ jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18,4). Dorośli są za cyniczni,
by zbudować z nimi lepszy świat. W ten sposób Max staje się symbolem Jaźni, czyli psychicznej pełni. Natomiast chrześcijaństwo
ujmuje Jaźń w postaci Chrystusa. Widać, jak z filmu na film postępowała apoteoza postaci Gibsona. To musiało wpłynąć na artystę.
Występując w roli Maxa, Gibson miał kolejno lat 23, 25 i 29 (gdy
grał kapitana Walkera w roku 1985, magazyn „People” ogłosił go
„najbardziej seksownym żyjącym mężczyzną”). Był wrażliwym
młodym człowiekiem o silnej formacji katolickiej. Ziarno Zbawcy padło na podatny grunt, żeby wzejść po latach. Kiedy dojrzał,
zbliżył się pięćdziesiątki i opanował warsztat realizatora, otworzył
się na – i/lub został opętany przez – archetyp apokalipsy. Dlatego nakręcił Apocalypto, zapowiedź zagłady królestwa Majów, aby
nastąpiło odrodzenie tego ludu dzięki przybyciu chrześcijaństwa.
Zaś dwa lata wcześniej nakręcił Pasję. Furia, z jaką potraktował
Chrystusa – wcielenie Jaźni i rzeczywistego autora objawienia –
jest wymowna. Gibson pragnął, świadomie lub nie, uwolnić się od
archetypu apokalipsy, którego Mesjasz jest nieodzownym składnikiem. Działał jak Bestia. Bo inaczej skąd tyle okrucieństwa
u katolika wobec obrazu swego Zbawiciela? Brutalność w tak wielkim natężeniu wydaje się zbędna w religijnym przekazie. Jednak
Gibson nie uwolnił się od archetypu. Wręcz przeciwnie, głęboko
przeżywany w trakcie realizacji filmu konflikt z postacią Chrystusa
sprawił, że został jeszcze bardziej opętany. Czemu? Bo straszną jest

fronda LUX 73 / Dziady 2014

320
Krzysztof Kłopotowski / Mel…

Nie znam intymności
psychiki Gibsona

świata na progu epoki chrześcijańskiej w literaturze o końcu czasów. Jednak rzeczywistym twórcą nie był znany z imienia autor,
a inny podmiot; zdaniem chrześcijan – Bóg. Dzieło tego rodzaju
składa się z objawienia, sądu, zniszczenia jako kary za grzechy
i odnowienia świata, jak w Objawieniu św. Jana. Archetyp wdziera
się w świadomość obecnie i też na progu nowej epoki. Nadchodzi
epoka postchrześcijańska.
Psychologicznie rzecz ujmując, następuje wielkie wydarzenie
wtargnięcia Jaźni, czyli pełni psychiki, z nieświadomości w świadomość jednostki lub zbiorowości. Jaźń działa za pośrednictwem
wybitnych ludzi i wstrząsa światem w celu przebudowy. Ukazuje
się w postaci pary przeciwieństw – Zbawcy i Bestii. W jednostce
opętanej archetypem racjonalne, moralne, „ludzkie” ego zostaje
pominięte w działaniu. Opętany staje się charyzmatyczny i postępuje „nieludzko”. Przykładem Adolf Hitler, dla jednych Bestia wobec Żydów i świata, dla innych Zbawca narodu niemieckiego. Sam
wódz III Rzeszy myślał o sobie w pojęciach religijnych.

Mel biczuje Jezusa, a oskarża Synagogę
Film o Męce Pańskiej został przyjęty entuzjastycznie przez katolików oraz amerykańskich ewangelików, chociaż prawie całkiem pomija nauczanie Chrystusa. Skupia opowieść na czasie od modlitwy
w ogrójcu w nocy z czwartku na piątek po ukrzyżowanie i zmartwychwstanie ukazane w mgnieniu oka.
Natomiast Ostatnie kuszenie Chrystusa niewierzącego Martina Scorsese znakomicie ukazało Jego nauczanie, bez wściekłego
sadyzmu Gibsona, ale z erotyzmem. Dlatego katolicy wyklęli ten
film. Czyżby erotyczny potencjał Jezusa był groźniejszy dla wiary
od bestialstwa prześladowców? Istnieje teoria, że kanon kościelny
uświęcił androgyniczną postać Jezusa, aby wykluczyć potomstwo
i roszczenia pretendentów do biologicznego dziedziczenia Jego
duchowości, gdyż to ułatwiłoby powstawanie herezji.
Scorsese pokazuje, jak Chrystus w malignie wyobraża sobie
wskutek diabelskiego kuszenia, że schodzi z krzyża i prowadzi
zwykłe życie mężczyzny, ma dzieci. Na starość na łożu śmierci
zostaje sklęty przez Judasza (!) za zdradę wspólnej sprawy. Jest
rok 71, zbuntowana Jerozolima płonie, a świątynia ulega zniszczeniu przez Rzymian. Jezus wraca na krzyż, by zostać umęczonym
Zbawcą. Scorsese pokazuje obrazowo heroizm Chrystusa przez dobitny wybór między małym szczęściem a męką. To świadomy wybór dostępny dla człowieka i przez to niepokojący jako wyzwanie.
Tym samym zaciera granice między człowiekiem a Bogiem. A Gibson ukazuje heroizm jako znoszenie męki i upodlenia, od których
nie ma odwrotu. Możność wyboru jest na początku, w modlitwie
w ogrójcu z prośbą o odjęcie męki. Ale czy miał inny wybór, uważając siebie za syna Bożego i będąc nim zdaniem wierzącego reżysera? Mniejsza o nauczanie, gdyż naprawdę chodzi mu o Mękę.
Męka Chrystusa w Pasji jest tak straszna, że potrzeba równie
mocno wskazać winnych. Są to kapłani i lud żydowski. Nie pomogą tu żadne wykręty przez pokazanie dobrych, współczujących
Żydów i paru rzetelnych kapłanów. Winna jest Synagoga. Gibson
konsekwentnie utożsamia ją z fizycznymi oprawcami. Żołnierze

Postępowa reinterpretacja Ewangelii
Wydział spraw międzyreligijnych amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich i podobny wydział żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniu wydały wspólne oświadczenie, że właśnie taka
narracja stanowiła przez stulecia pożywkę antysemityzmu w społeczeństwach chrześcijańskich, a Kościół katolicki ją odrzucił na
Soborze Watykańskim II w dokumencie Nostra aetate. Podobnie
uczyniły niemal wszystkie Kościoły protestanckie. Watykan został
zmuszony do zaprzeczenia, że papież Jan Paweł II miał powiedzieć po obejrzeniu filmu: Tak było, choć producent nie wycofał się
z oświadczenia, że padły te słowa.
Lewicowy tygodnik „The Nation” ocenił, że Gibson odrzucił
niemal wszystkie wskazówki podane w Kryteriach amerykańskiej
Konferencji Biskupów Katolickich w 1988 r., jak ukazywać Żydów
w inscenizacjach Męki. Ma nie być osobników żądających krwi, nie
należy pokazywać motłochu, nie używać Pisma dla wzmacniania
negatywnego stereotypu Żydów. Ale na filmie oszalały tłum żąda
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rzymscy są tylko bezmyślnym narzędziem; także Piłat zostaje
zmuszony przez kapłanów szantażem do wydania wyroku śmierci.
Zakrwawiony Chrystus mówi wprost namiestnikowi Rzymu, że
nie on jest winien, lecz ci, co mu go wydali. W scenie biczowania
diabeł przesuwa się wśród obserwujących kapłanów; podobnie
pod krzyżem. Są oni oficjalną i historyczną reprezentacją rozhisteryzowanego ludu. A lud żąda uwolnienia Barabasza i śmierci
Jezusa.
Słowa wyryczane przez „cały” lud żydowski: Krew jego na nas
i na dzieci nasze (Mt 27, 25) zostały pominięte w napisach, lecz padają na ekranie w języku aramejskim. A Judasz na pustyni wiesza
się na sznurze, który ściągnął ze ścierwa kozła ofiarnego. Kozioł
ofiarny był symbolicznie obciążany grzechami wspólnoty i wypędzany na pustynię w rytuale oczyszczenia. Judasz, biorąc dla
siebie ten sznur, sam staje się kozłem ofiarnym obciążonym grzechem całej swej wspólnoty. W chwili śmierci Chrystusa z nieba
spada łza, co powoduje trzęsienie ziemi, pęknięcie świątyni i rozdarcie zasłony kryjącej Święte Świętych. Kapłani są przerażeni
tym, co uczynili. A to kolejne wskazanie winnych.
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Ostatnie kuszenie
Chrystusa
niewierzącego
Martina Scorsese
znakomicie ukazało
Jego nauczanie

rzeczą wpaść w ręce Boga żywego! (Hbr 10,32). Po Pasji nakręcił więc
Apocalypto.

Koniec królestwa Majów
Wątpliwości co do intencji Gibsona rozprasza Apocalypto, gdzie
mówi wprost o postępie, że jest zbędny do szczęśliwego życia.
Film zaczyna cytatem: przeciwnicy nie podbiją wielkiej cywilizacji,
jeżeli sama nie zacznie rozkładać się od wewnątrz. Występuje tu
dwoje bohaterów zbiorowych: zacne plemię łowieckie na prowin-
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cji w lesie oraz okrutna, pyszna stolica królestwa. To pierwsze jest
zdrowe, drugie – chore.
Plemię słucha przy ognisku przypowieści starca, że człowiek nie
zadowala się coraz większymi umiejętnościami, co go zgubi. Napad żołnierzy ze stolicy zabiera członków plemienia jako niewolników do ciężkiej pracy i na ofiary składane żywcem bogu. Główny
bohater Łapa Jaguara zostaje pojmany. Ma zginąć na ołtarzu od
kapłańskiego noża, gdy następuje zaćmienie słońca. Lud bierze to
za gniew boga, lecz kapłan wie, że zaćmienie minie. Znów pojawia się słońce i kapłan ogłasza, że bogowi wystarczy ofiar. Bohater
ucieka przed żołnierzami na brzeg morza. Widzi tu, że przybyli na
okrętach jacyś ludzie z krzyżem i mieczem. To zapowiedź końca
świata Majów.
Ten wspaniały film ukazuje harmonijne życie człowieka w symbiozie z naturą, jakie prowadzi leśne plemię, i przeciwstawia marnotrawczemu, pełnemu pychy życiu stołecznej elity. Zapiera dech
inscenizacja krwawych ofiar w stolicy, polowania na zwierzęta i ludzi, zaś scena porodu w grocie zalewanej wodą z ulewnego deszczu jest lepsza nawet niż skok z wodospadu w dół na 50 metrów.
Apokaliptyczny tytuł odnosi się do końca świata Majów i początku
chrześcijaństwa w Ameryce Środkowej. Odnosi się także do pełni ludzkiego doświadczenia. Ujawnia, co jest ukryte przed naszą
świadomością w gnuśnej cywilizacji miejskiej.
Widzimy, jak zręcznie Łapa Jaguara porusza się w dżungli,
i czujemy w ciele, że to jest nasza zapomniana przeszłość. Ofiara z człowieka złożona bogu na szczycie wieży i poród w głębokiej
grocie ukazują bieguny ludzkiego doświadczenia śmierci i życia
w paradoksalnym odwróceniu góry i dołu bytowania. Okrucieństwo obrazów porusza ukryte, pierwotne głębie. Doznajemy zachwycającego poczucia totalności istnienia. Słyszymy z ust dziecka
przepowiednię zagłady i myślimy sobie – a niech świat gwałtownie się przemienia! Czyżby wstępował w nas archetyp apokalipsy?
Wszak opętał Gibsona.
Jednak reżyser głosi wprost coś przeciwnego: pochwałę tradycji. Żadnej przemiany świata! To mój las! Woła Łapa Jaguara do
swoich prześladowców: Polowałem tu z ojcem i będę polował z synem!
Przeciwstawienie się postępowi wymaga odwagi i poczucia wła-
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Żydzi wyglądają
jak włoskie
gwiazdy filmowe

krzyża i drwi na drodze krzyżowej, kapłani mają wielkie nosy i guzowate twarze, mdłe ciała, żółte zęby; Herod Antypas z dworem
stanowi dziwaczne zbiorowisko obojnaczych zboczeńców o tłustych włosach, lecz „dobrzy” Żydzi wyglądają jak włoskie gwiazdy
filmowe, np. symbol seksu Monica Bellucci gra Marię Magdalenę,
stwierdza się w tygodniku.
Meandry polityki kościelnej nie są tematem tego tekstu, lecz
opętanie Gibsona przez archetyp apokalipsy. Dlaczego reżyser stał
się Bestią i Zbawcą? Skąd pochodzi ta furia nie tylko przeciwko
Chrystusowi pod pozorem pobożności reżysera, lecz także przeciwko Żydom?
Niezależnie od tego, czy było, jak było, powód antyżydowskiej
furii Gibsona wydaje się raczej współczesny. Żydzi zrobili z siebie
w XX wieku główną siłę modernizacyjną świata przez naukę, gospodarkę, finanse, luźne obyczaje oraz do cna relatywistyczną kulturę. To wywołuje kolosalne napięcia, wojny i rewolucje z udziałem
innych narodów. Stanęliśmy na progu przemiany rodzaju ludzkiego. Wielkiej jego części grozi zagłada. Chodzi tu o ludzi zbędnych
dla rozwoju cywilizacji technicznej oraz wolnego rynku towarów
i idei. Kościół hamuje ślepy na skutki postęp egoizmu, co przeszkadza modernizatorom.
Ten współczesny konflikt można ująć w narracji o Męce Pańskiej. Potrzeba Zbawiciela, by nowy świat okazał się lepszy
również dla ludzi zbędnych cywilizacji, ciemnych na umyśle nietwórczych „maluczkich”. A przemianę świata w lepszy wyraża
apokalipsa, ze Zbawcą w roli głównej. Swoją dobrocią zwalcza On
egoistyczną, pyszną Bestię. Gibson staje w obronie katolicyzmu –
lub został postawiony w tej roli przez archetyp apokalipsy, który
go opętał. Stał się twórcą „reakcyjnym”, reagując gniewem na
skutki postępu.

Zapiera dech
inscenizacja
krwawych ofiar
w stolicy

Machabeusze mają ochrzcić Żydów

Oskarżany
o antysemityzm
Gibson

Wtem Mel rzucił
telefonem o ścianę
i zaczął krzyczeć

Oskarżany o antysemityzm Gibson ogłosił zamiar nakręcenia
filmu o Machabeuszach. Miało to być Waleczne Serce po żydowsku.
Napisanie scenariusza zlecił wytrawnemu artyście Joe
Eszterhasowi; wcześniej napisał on dwa filmy o Holocauście.
Anti-Defamation League zaprotestowała, że antysemita ma nakręcić fabułę o żydowskich bohaterach. Mimo to wytwórnia Warner
Bros nie zamierzała się wycofać z filmu o zbrojnym powstaniu
w 164 roku przed Chrystusem przeciwko władcom helleńskim Seleucydom i założeniu królestwa Judei. Jednak projekt nie doszedł
do skutku. Scenarzysta w końcu uznał, że reżyser wcale nie zamierzał kręcić tego filmu, a jedynie posłużył się jego nazwiskiem, by
odbijać oskarżenia o antysemityzm.
9 kwietnia 2012 roku wystosował list otwarty do Mela Gibsona, w którym podał do wiadomości publicznej, co sam od niego
usłyszał. Między innymi, że w świecie działa żydowsko-masońska
konspiracja mająca na celu zniszczenie Kościoła katolickiego, a decydującym jej architektem jest Jan Paweł II, którego Gibson nazwał „Antychrystem” i „diabłem” z powodu podejmowania przez
papieża dialogu z judaizmem. Sobór Watykański II, usuwając antysemickie modlitwy, „zniszczył Kościół”. Matki trzech ostatnich
papieży były – mówił mu Gibson – Żydówkami. I zamierza nakręcić film o Machabeuszach, żeby „nawrócić Żydów na chrześcijaństwo”. Eszterhas nie pojmował, jak miałoby to nastąpić wskutek
tego filmu.

327

Dalej Eszterhas opisuje mu w publicznym liście scenę jego bluźnierczego szaleństwa. Podczas kolacji w domu Gibsona ujrzał, że
niegdyś najseksowniejszy mężczyzna roku magazynu „People” wygląda staro, jest siwy i łysieje. Wtem Mel rzucił telefonem o ścianę
i zaczął krzyczeć: Spójrz na mnie! Jaki jestem stary! Strasznie wyglądam! Ta p…na k…a niszczy mnie! (Oksana Grigorieva, matka ich
córki Lucii, z którą wtedy burzliwie się rozstawał – przyp. K.K.).
Spójrz, jak strasznie wyglądam! Odpowiedz mi, Boże, czemu się ode
mnie odwróciłeś!? P…ol się! P…ol się! Eszterhas pisze: Cofnąłeś się
kilka kroków i krzyczałeś do nieba: Nie zamierzam dłużej brać w dupę
i mówić „dziękuję, Panie!”. Po czym wybiegłeś z domu.
Eszterhas już cztery lata wcześniej uznał, że Mel ma taką umysłowość jak Adolf Hitler (Mel shares the mindset of Adolf Hitler). Gibson powiedział mu, że próbował psychoterapii, ale nikt nie potrafił
określić, skąd w nim tyle gniewu.
Coś wstąpiło w Mela Gibsona. Najpierw kompleks Zbawcy.
Następnie archetyp apokalipsy. A teraz? Kto wie, czy nie Bestia.
Według psychologii głębi to mroczne, tłumione siły popędowe
w nieświadomości zbiorowej i jednostki ludzkiej. Twórca Pasji rozumie nasze czasy w terminach ostatecznych. Jego zdaniem jest
to walka Synagogi z Kościołem.
Religijne opętanie wydaje mi się jednak tak zwaną fantazją
kompensacyjną wielkiego artysty. Jego majątek wynosi 425 milionów dolarów. A miałby drugie tyle, gdyby nie rozwiódł się z żoną
i nie musiał się podzielić z nią imponującą fortuną. Na samej Pasji
zarobił 300 milionów. Bo owszem, można służyć Bogu i Mamonie,
dopóki nie zakończy się apokalipsa. Ω
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snej godności. Te dwie postawy Gibson także pochwala. Główny
bohater nie chce kontaktu z dziwnymi przybyszami. Nie ma w nim
ciekawości dla nowego. Wybiera tradycyjne życie w swoim lesie.
Idzie z żoną w zarośla, trzymając w zawiniątku noworodka, syna,
symbol kontynuacji.
Apocalypto odnosi się do współczesności, gdyż zapowiada upadek wielkiej cywilizacji przez obrazy marnotrawstwa, okrucieństwa, kontrast bajecznego zbytku i biedy, manipulację masami
ogłupionymi przez elitę, która ma realną wiedzę i władzę. Na jej
miejsce weszło chrześcijaństwo w świecie Majów. A co wejdzie
w naszym?
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Czesław Wiłosz

Nie wszyscy z BUWu będą zbawieni

Nie wszyscy z BUWu będą zbawieni. Niektórych
Dopadnie demon i uwiedzie, powlecze między półki
I wić tam się będą, i wierzgać, między Heglem i Adornem,
Pod półką z Tomaszem, za kwiatkiem, przy biografii
Barbry Streisand, tej w skórze i lakierowanej obwolucie.
Nie wszyscy z BUWu będą zbawieni, powtarzają sobie
I wiją się mimo to, i wierzgają. A poszliby na dół
Do Hula Kula, zagrali w kręgle, strzelili szota
I byliby zbawieni. Droga w dół, jak poucza Swedenborg,
Bywa drogą w górę, pewnie grywał tam w kręgle
I zjadał lancze za piętnaście złotych. I dopiero tam siedząc
I grając, odkrył, że w BUWie jest wszystko, czego do zbawienia potrzeba,
Są kwiatki na oknach i metalowe kibelki, jest selfserwis i tron papieski,
Na którym zasiądą ci, którzy zrozumieją. I będą tam siedzieć
panowie świata, personelu i półek, władcy systemu.
Ci w BUWie będą zbawieni.

