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Rozmowa z Julianem 
Stryjkowskim
Ewa	Kobylińska

Poniżej	 prezentujemy	 obszerne	 fragmenty	 rozmowy	
z	 Julianem	Stryjkowskim,	która	przeprowadzona	została	
w	kwietniu	1987	roku.	Tekst	ten	jest	zapowiedzią	całości,	
która	ukaże	się	w	najbliższym	czasie	w	jednym	z	wydaw-
nictw	emigracyjnych.

Jest	Pan	wyjątkową	postacią	w	literaturze	polskiej,	bo	
spełnia	się	w	Pana	przypadku	to,	co	wydaje	się	nie-
możliwe:	pisać	po	polsku	o	Żydach	–	nie	polonocen-
trycznie,	lecz	z	ich	wewnętrznej	perspektywy.	[...]	Czy	
Pana	powrót	do	żydostwa	związany	jest	jakoś	z	Pana	
spojrzeniem	na	literaturę?

Julian	Stryjkowski:	Tak,	bo	literatura	jest	zawsze	zrośnię-
ta	 z	 pamięcią,	 z	 czyimiś	 korzeniami.	 Pisarz	 musi	 mieć	
dzieciństwo.	Tego	nie	da	się	obejść.	Czy	pani	czytała	Gło-
sy w ciemności?	Tam	jest	bardzo	dokładnie	opisane	moje	
dzieciństwo.	Zmieniłem	tylko	nazwiska	rodziców.	Ale	to	
są	moi	prawdziwi	rodzice.	Ojciec	nie	był	tak	bardzo	potęż-
nej	woli	człowiek,	jak	reb	Tojwie	(bohater	Głosów w ciem-
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ności).	 Ale	 był	 bardzo	 stanowczy	 i	 powiedziałbym,	 no	
nawet	okrutny	w	swej	stanowczości	i	sile	woli.	Człowiek,	
który	mógł	stanąć	sam	przeciwko	wszystkim.	
[...]

A	mama?	Czy	 tak	 jak	w	powieści	 zajmowała	 się	 ży-
ciem	domowym?

Tak.	I	handlowała	towarem	bławatnym.	I	miała	taką	bud-
kę.	To	wszystko	prawdziwe.	Ta	nędza,	ubóstwo,	ta	strasz-
na	 ciasnota,	 ten	 fanatyzm.	 To	 wszystko	 niestety	 jest	
prawdziwe.	 Ja	wychowałem	się	w	takim	środowisku.	 I	 ja	
tego,	jako	mały	chłopiec,	nienawidziłem.
[…]

Zaczął	Pan	mówić	w	jidysz.	To	był	Pana	pierwszy	ję-
zyk.	Czy	pisał	Pan	również	w	jidysz?

Nie.	Ja	nawet	nie	czytałem	w	jidysz.	Jeżeli	już,	to	po	he-
brajsku.	Miałem	12	lat,	kiedy	napisałem	pierwszy	wiersz	
po	 hebrajsku.	Wiersz	 nazywa	 się	Dudaim.	 To	 znaczy	 po	
hebrajsku	 „fiołki”.	 I	 przez	 przypadek	 dowiedziałem	 się,	
że	 Julian	Klaczko	 też	napisał	wiersz	pod	 tytułem	Duda-
im.	Tak	nazwał	cały	tomik.	I	z	tym	tomikiem	wybrał	się	
na	Zachód.	I	potem	stał	się	wspaniałym	pisarzem	francu-
skim,	polskim	i	niemieckim.	Ale	on	był	wychrztą.	Zasy-
milował	się.

A	jak	nauczył	się	Pan	polskiego?	Rodzice	przecież	po	
polsku	nie	mówili.
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Polskiego	nauczyła	mnie	siostra.	Maria	była	bardzo	pięk-
na,	 bardzo	mądra.	 I	 to,	 co	 jej	 zawdzięczam...	 jest	 chyba	
najwięcej,	co	otrzymałem	od	kogokolwiek	w	życiu.

W	tych	latach,	przed	pierwsza	wojną,	dla	mieszkańca	
Galicji	równie	silnym	ośrodkiem	przyciągania	mogła	
stać	się	kultura	niemieckojęzyczna.	Dlaczego	wybrał	
Pan	Lwów,	a	nie	Wiedeń?

Lwów	 miał	 większy	 wpływ	 na	 młodzież	 żydowską	 niż	
Wiedeń.	 To	 było	 wspaniałe,	 wesołe	miasto.	 Prawdziwie	
środkowoeuropejskie.

Wróćmy	jeszcze	na	chwilę	do	ojca.	Jego	literackie	alter	
ego	–	reb	Tojwie	jest	wielkim	samotnikiem.	Właściwie	
to	on	nie	powtarza	doświadczenia	biblijnego	Hioba,	
chociaż	 zewnętrznie	 jest	 do	 niego	 podobny.	Nie	ma	
w	nim	pokory,	lecz	jakaś	pokusa	wyniosłości	i	czysto-
ści.	W	 tym	 zapamiętałym	poszukiwaniu	 sprawiedli-
wości	gotów	jest	stanąć	przeciw	wszystkim.	Również	
przeciw	Bogu.	On	przecież	wykrzykuje	do	Boga:	„po-
zwól	mi	ujrzeć	moje	słuszność”.	Tylko	tego	pragnie.

No	tak.	Iwaszkiewicz	nazwał	to	moją	Wielką	Improwiza-
cją.	W	ogóle	dzięki	Iwaszkiewiczowi	mogła	ukazać	się	ta	
książka.	On	ją	drukował	w	odcinkach	w	„Twórczości”	wte-
dy,	kiedy	była	obłożona	cenzurą.

O ile wiem, Głosy	w	ciemności	przeleżały	wiele	lat	na	
półce	cenzora.



7

Dokładnie	12	 lat.	Zacząłem	 ją	pisać	w	1943	w	Moskwie.	
Ukazała	się	w	1955	roku,	w	dwa	lata	po	śmierci	Stalina.	Już	
wtedy	zaczęła	się	w	Polsce	odwilż.
[...]

Są	 tacy,	 którzy	Galicję	mitologizują	w	 stylu	Austria	
Felix,	 i	 tacy,	którzy	 ją	demitologizują,	wskazując	na	
ostre	 konflikty	 narodowościowe	 i	 wyznaniowe.	 Czy	
dla	 Pana,	 z	 dzisiejszej	 perspektywy,	 jest	 ta	 Galicja	
„ojczyzną	 prywatną”	 jak	 choćby	Wileńszczyzna	 dla	
Konwickiego	czy	Miłosza?

Dla	mnie	nie	Galicja	i	nawet	nie	Stryj,	ale	plac	Bóżniczy.	
To	jest	moja	ojczyzna.	Kiedy	wyprowadziliśmy	się	stam-
tąd,	miałem	10	lat.	I	potem,	kiedy	musiałem	przejść	przez	
plac	Bóżniczy,	to	płakałem.	Jako	mały	chłopak.

Wrócił	Pan	kiedyś?

W	1955	roku.	Pojechałem	z	delegacją	pisarzy	do	ZSRR	na	
rocznicę	 poety	 ukraińskiego	 Iwana	 Franki.	 Jak	 wracali-
śmy	ze	Lwowa,	poprosiłem,	aby	zahaczyli	o	Stryj.	Napisa-
łem	o	tym	w	opowiadaniu	Imię własne.

Kiedy	wraca	bohater	i	mówi:	„Tam	nie	ma	już	nic.	Ani	
żywych,	ani	umarłych”.

Tam	 odsłoniłem	 wieko	 grobu.	 Napisałem	 o	 rzece.	 Czas	
wypił	rzekę.	To	miało	znaczyć:	komunizm.	Nie	wiem,	czy	
każdy	się	domyślił.	
[...]

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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Smutna	 ta	wizyta	w	 Stryju.	 A	 dom?	Odnalazł	 Pan	
go?

Zaszedłem	 do	 domu.	 Miasto	 było	 straszne.	 Malutkie,	
skurczone,	 brudne.	 Wszedłem	 do	 domu.	 Na	 parterze	
w	drzwiach	stała	Rosjanka	i	szorowała	kocioł.	„Czego	pan	
tu	 szuka?”	–	 zapytała.	 „Już	niczego”	–	odpowiedziałem	
i	odszedłem.

Czy	 udało	 się	 Panu	 rozpoznać,	 że	 to	 jest	 to	 samo	
miejsce?
 
Nie,	to	było	obce!	
[...]

Czy	dzisiaj	może	Pan	powiedzieć,	że	miał	Pan	szczę-
śliwe	dzieciństwo?

Nie.	 I	 dlatego	 chciałem	 się	 stamtąd	wyrwać.	Mój	 ojciec	
mawiał,	że	już	w	łonie	matki	byłem	wychrztą.	Ale	ja	nie	
jestem	ochrzczony.	Jestem	Żydem.

Czy	dla	dziecka,	które	swoje	otoczenie	odbierało	jako	
coś	smutnego	i	brzydkiego,	chasydzi	nie	byli	uosobie-
niem	pogody	i	radości	życia?

Nie.	Oni	żyli	w	swoim	własnym	świecie	 i	nie	 rozumieli	
nic	z	tego,	co	się	działo	wokół.	Ja	przedstawiłem	w	swych	
powieściach	chasydów,	już	dekadentów.	Nie	tych	od	Ba-
al-Szem-Towa.	 Tych	 wspaniałych,	 radosnych,	 a	 jedno-



9

cześnie	światłych	i	przejętych	swoją	misją	cadyków,	któ-
rych	 opisuje	Martin	 Buber.	 Chasydyzm	miał	 olbrzymie	
znaczenie,	gdy	pojawił	się	w	XVIII	wieku	na	Podolu.	Stał	
się	prawdziwą	religią	ludową,	sprzeciwił	się	niejako	au-
torytetowi	Talmudu.	Odtąd	nie	wiedza,	lecz	bezpośred-
nia	wiara	miała	decydować	o	wartości	człowieka.	Ale	to	
się	 z	 czasem	zdegenerowało.	Bo	przecież	 funkcja	 cady-
ka	 była	 dziedziczna,	 jak	 w	 dynastiach	 królewskich.	 To	
się	później	wyradza	w	idiotów.	I	ja	opisałem	właśnie	ten	
okres	dekadencki.	
[...]

Jako	młody	 człowiek	 był	 Pan	 syjonistą.	 Co	Pana	do	
tego	 popchnęło?	 Czy	 musiał	 Pan	 dokonać	 wyboru	
między	syjonizmem	a	polskością?

Ależ	syjonizm	wcale	nie	kłócił	się	z	polskością.	Syjoniści	
pisali,	mówili	po	polsku.

Ale	przecież	 istotną	 cechą	programu	syjonistów	był	
powrót	do	języka.	Odrodzenie	się	hebrajskiego...

Ja	zacząłem	pisać	po	hebrajsku,	kiedy	miałem	12	lat.	Na-
leżałem	do	Szomru.	To	była	 żydowska	organizacja	har-
cerska.	 Ona	 wychowywała	 młodzież	 w	 duchu	 narodo-
wym.	 Nawiązywała	 do	 tradycji	 starożytnej:	 Żyda	 jako	
rolnika	i	rzemieślnika.	Po	to,	by	go	przemienić	z	hande-
łesa	w	produktywnego	człowieka.	Ta	organizacja	przygo-
towywała	Żydów	młodych	do	wyjazdu	do	Palestyny.	[...]	
Przecież	ja	i	tacy	jak	ja	chcieli	się	wyrwać	za	wszelką	cenę	

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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z	golusa,	ze	sztetla.	Chcieliśmy	odejść	od	dotychczasowe-
go	sposobu	życia	Żydów	jako	kupczyków,	handlarzy.	Za-
mienić	golus	na	własny	kraj.	Zamienić	jidysz	na	hebrajski.	
Ale	oczywiście	w	tamtych	okolicznościach,	w	latach	20.,	
30.	 syjonizm	nie	mógł	urzeczywistnić	naszych	 ideałów.	
Także	 wielu	 Żydów	 zamieniło	 go	 na	 komunizm,	 który	
wydawał	się	niektórym	lepszym	sposobem	na	rozwiąza-
nie	żydowskiego	 losu.	Chociaż	wtedy,	w	 latach	20.	 i	30.	
przeważała	 wśród	 inteligencji	 żydowskiej	 idea	 komuni-
styczna.	Nauczyłem	się	hebrajskiego	 i	 czułem	 się	naro-
dowym	Żydem.

Co	to	znaczy?

Nie	 jestem	za	kosmopolityzmem,	 tylko	za	narodem.	Nie	
mam	nic	przeciwko	kosmopolitom.	Ale	 to	dotyczy	 tych,	
którzy	od	dawna	mają	swoją	państwowość.	A	Żydzi	zbyt	
długo	jej	nie	mieli.	Kosmopolityzm	i	asymilacja	były	szko-
dliwe	dla	tych,	którzy	chcieli	stworzyć	jakieś	państwo	na-
rodowe.	
[...]

Jak	to	się	stało,	że	zamienił	Pan	syjonizm	na	komu-
nizm?

A	 to	 zupełnie	 inna	 sprawa.	 Sprawa	 otoczenia.	Mieszka-
łem	w	żydowskim	domu	akademickim	we	Lwowie.	I	cho-
ciaż	było	tam	wielu	syjonistów,	ja	znalazłem	się	w	grupce	
komunizującej	młodzieży.	Wybrałem	komunizm,	bo	taki	
był	mój	interes.
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Interes	człowieka,	który	kończył	polonistykę	i	chciał	uczyć	
w	gimnazjum	języka	polskiego.	I	nie	mógł	mieć	żadnej	na-
dziei,	że	dostanie	posadę.	W	ZSRR	nie	było	wtedy	jawnego	
antysemityzmu,	a	w	Polsce	 szalał.	Poza	 tym	sprawa	Pale-
styny	wyglądała	bardzo	kiepsko.	Żydzi	wyjeżdżali	stamtąd	
masowo.	Ja	byłem	za	tym,	żeby	w	Polsce	nastał	komunizm.	
Bo	wtedy	ja	dostanę	pracę.	Nie	tylko	ja,	ale	w	ogóle	Żydzi.	Jak	
mnie	mówiono,	że	w	ZSRR	generałowie	są	Żydami	i	dostojni-
kami	najwyższej	rangi,	na	przykład	taki	Lazar	Kaganowicz,	
to	myślałem:	trzeba	być	komunistą,	skoro	jest	kraj	komuni-
styczny,	w	którym	Żydzi	mogą	dojść	do	takich	stanowisk.

Czy	to	był	rzeczywiście	tylko	interes?

Nie.	Była	też	ideologia,	w	którą	wierzyłem.	Ale	nie	chciał-
bym	dzisiaj	wykręcać	się	ideologią.	Było	to	u	mnie	głębo-
ko	wewnętrzne.	Z	tego	ludzie	nie	chcą	się	spowiadać.	Nie,	
jednak	interes.	No	bo	skoro	Żydom	dają	pracę?
[...]

Powiedział	Pan	kiedyś,	że	Żyd,	stając	się	komunistą,	
przestaje	być	Żydem.	Co	to	właściwie	znaczy?

To	znaczy,	że	odżegnuje	się	od	swojego	żydostwa.	Od	ide-
ologii	 syjonistycznej,	od	 języka,	od	Palestyny,	od	wiary.	
Dzisiaj	powiedziałbym	więcej:	że	komunista	w	ogóle	prze-
staje	 być	 człowiekiem.	 Staje	 się	 bezwolnym	 instrumen-
tem,	zupełnie	zamkniętym	na	rzeczywistość.	[...]

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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[...]	 Swą	 pierwszą	 książkę	 o	 Żydach	 (Głosy	w	 ciem-
ności)	 napisał	Pan	w	Moskwie	 jako	dojrzały,	 czter-
dziestoletni	 człowiek	 i	 zarazem	szczery	komunista.	
Co	więcej,	pisał	Pan	tę	książkę	z	niezwykłym	wyczu-
ciem	 tragizmu	 postaci,	 sprawnością	 intelektualną	
i	wrażliwością	etyczną,	która	powinna	przecież	sku-
tecznie	chronić	przed	komunistyczną	dialektyką.	Jak	
to	można	było	pogodzić?

To	jest	schizofrenia.	Jakaś	dwoistość	mojej	duszy.

Bo	pisarze	angażowali	się	na	ogół	w	komunizm	wraz	
z	 całą	 swoją	 twórczością.	 Stąd	 tyle	 mamy	 socreali-
stycznych	powieści.	Oni	nie	byli	po	prostu	w	tym	mo-
mencie	 zdolni	 do	 pisania	 o	 tragicznym,	 samotnym	
bohaterze,	 o	 nierozwiązywalnych	 konfliktach,	 o	 sa-
motnej,	 stającej	 przeciwko	wszystkim	 jednostce.	 To	
były	burżuazyjne	przeżytki.

Ja	nie	wiem.	Kapituluję.	 Ja	nie	 umiem	na	 to	 odpowie-
dzieć.	To	był	cud.	Czy	pani	wierzy	w	cuda?	Było	cudem,	
że	zdarzyło	mi	się	tak	napisać.	Kiedy	pisałem,	nie	my-
ślałem	 jak	 komunista,	 lecz	 jak	 mały	 żydowski	 chło-
piec,	który	patrzy...	A	poza	pisaniem	byłem	komunistą.	
Szczerym.	
[...]

Ja	nie	godziłem	się	ze	wszystkim,	co	dzieje	się	w	ZSRR.	
Ale	myślałem:	to	jest	Rosja.	W	Polsce	będzie	inaczej.	I	tak	
myśleli	polscy	komuniści.
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I	nie	uważał	Pan,	że	to	samooszustwo?

Nie,	 samooszustwo	 było	 inne.	 Kiedy	 odbywały	 się	 pro-
cesy	 moskiewskie:	 Bucharina,	 Kamieniewa,	 Zinowiewa	
i	 innych.	Nie	dopuszczałem	pewnych	faktów	do	świado-
mości.	Tłumaczyłem	sobie,	że	skoro	oni	się	przyznali,	to	
dlaczego	mam	uważać,	że	nie	są	winni.

Nie	przyszło	Panu	do	głowy,	że	przyznają	się	po	pro-
stu	ze	strachu.	Pan	ten	strach	przecież	opisał	w	Wiel-
kim strachu.

Nie,	nie.	Uważałem,	że	tacy	ludzie	nie	mogą	się	bać.	Nie	
przyjmowałem	pewnych	 faktów	do	wiadomości,	 chociaż	
mogłem	wiedzieć.	Ale	ideologia,	która	była	przecież	moją	
wiarą,	 czyniła	 te	 fakty	 zupełnie	 nieprzyswajalnymi	 dla	
mnie.	Ja	to	opisałem	w	Czarnej róży.	
[...]

Czego	boi	się	Artur	Salz,	bohater	Wielkiego strachu? 
Odnosi	się	wrażenie,	że	on	boi	się	czegoś	innego	niż	
sterroryzowani	mieszkańcy	Lwowa.

To	jest	klasyczna	postawa	fanatyka,	który	zwątpił	i	stracił	
grunt	 pod	 nogami.	Artur	 się	 boi	 samego	 siebie.	 Pamię-
tam,	kiedy	hitlerowcy	już	podchodzili	pod	Lwów,	spotka-
łem	dyrektora	 radia,	w	 którym	pracowałem.	On	uciekał	
z	 dwiema	 walizkami.	 Ja	 go	 pytam:	 „Kuda	 wy	 idiotie?”.	
A	on	na	to:	„Nasze	wojska	są	już	na	przedpolu	Warszawy”.	
„Kakoje	 szczastie”	–	powiedziałem	wtedy	 i	 zapłakałem.	

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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Artur	Salz	(bo	to	przecież	byłem	ja)	włożył	okulary,	które	
go	oślepiły.	I	nagle	ktoś	mu	je	zdjął.	On	się	chwyta	–	tak	
napisałem	–	sztachet.	To	symbol,	że	chwyta	się	krat	wię-
ziennych.

Artur	Salz	ma	dwadzieścia	kilka	lat.	Pan	był	wówczas	
znacznie	starszy.	Czy	to	przesunięcie	wieku	miało	coś	
usprawiedliwić?

Tak.	Ale	to	była	raczej	podświadoma	chęć	uniewinnienia	
tego	człowieka.	On	przecież	jeszcze	nie	jest	taki	stary,	nie	
ma	doświadczenia.

Wielki strach,	powieść	szczególnie	autobiograficzną,	
napisał	Pan	w	1980	roku	z	myślą	o	wydaniu	w	Nowej.	
Zadedykował	 ją	Pan	Michnikowi.	A	kiedy	Panu	 fak-
tycznie	otworzyły	się	oczy?

Tak	naprawdę	dopiero	po	raporcie	Chruszczowa.	Ale	do-
piero	na	początku	 lat	80.	poczułem	wielką	potrzebę	po-
wiedzenia,	jaki	ja	byłem	głupi.	
[...]

Ciekawa	 sprawa,	 jak	 złożona	 jest	 psychika	 człowieka.	
Przed	wojną	pracowałem	w	Warszawie,	w	księgarni.	I	tam	
był	 taki	 jeden	 pan	 Goldin.	 On	mnie	 powiedział	 w	 1937	
roku,	że	między	Rosją	a	Niemcami	doszło	do	porozumie-
nia	i	że	Polska	zostanie	podzielona.	Ale	ja	tego	wówczas	
nie	przyjąłem.	Kiedy	uciekałem	potem	z	Warszawy	przed	
Niemcami,	spotkałem	w	jakiejś	wsi	żołnierzy	sowieckich	
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i	zamiast	się	ucieszyć,	przypomniałem	sobie	słowa	Goldi-
na.	Ale	szybko	tę	myśl	w	sobie	stłumiłem.

Ola	Watowa	pisze	w	swoich	wspomnieniach,	że	z	tych	
ludzi,	 którzy	wówczas	pracowali,	podobnie	 jak	Pan,	
w	redakcji	„Czerwonego	Sztandaru”,	nikt,	oprócz	Wa-
żyka,	już	nie	wierzył	w	komunizm.

Czy	 ja	wiem.	 Lec	nie	wierzył.	Ważyk	 chyba	 też	nie.	 Był	
zbyt	mądry	na	to.

Czy	ktoś	z	Pańskiego	środowiska	zareagował	na	aresz-
towania	pisarzy:	Wata,	Broniewskiego,	Sterna?

Nie,	nie	było	żadnej	 reakcji.	Wszyscy	panicznie	 się	bali.	
To	mogło	spotkać	każdego.	Putrament	domagał	się	nawet	
publicznego	potępienia	aresztowanych.

Opisał	Pan	świat	totalnego	strachu,	w	którym	nie	było	
miejsca	na	żaden	ludzki	odruch.	Czy	tak	rzeczywiście	
było?	Aleksander	Wat	mówi	w	Moim wieku,	że	strach	
był	ogromny	ale	nie	tak	totalny.	Że	byli	ludzie,	którzy	
mówili	 głośno,	 że	wolność	 to	wolność,	 a	niewola	 to	
niewola.

Może	 tacy	 ludzie	byli.	Niech	mi	Pani	wierzy:	 strach	był	
ogromny.	Ja	opisałem	w	tej	powieści	człowieka,	który	cały	
czas	siedzi	w	prochowcu,	skulony	ze	strachu.	To	był	wła-
śnie	Wat.	Inny	krzyczał	ze	strachu	po	nocach.	To	był	Lec.	
Z	 Lecem	 pracowaliśmy	 jako	 korektorzy.	 I	 to	 była	 nasza	

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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wspólna	obsesja,	żeby	zamiast	„Stalin”	nie	wyszło	„Sra-
lin”.	Za	to	szło	się	pod	ścianę.

Czym	było	dla	Pana	doświadczenie	komunizmu?

Czymś	niesłychanie	ważnym.	Nigdy	nie	byłbym	tym,	kim	
dzisiaj	jestem,	gdyby	nie	komunizm.	Proszę	nie	zapomi-
nać,	że	ja	przeszedłem	przez	dwa	ognie:	ogień	syjonizmu	
i	ogień	komunizmu.	I	 ja	musiałem	się	oczyścić	z	syjoni-
zmu,	by	stać	się	komunistą.	I	z	komunizmu,	by	stać	się	na	
powrót	Żydem	i	człowiekiem.

Jakie	to	jest	doświadczenie?	

Doświadczenie	sceptycyzmu.

Ma	Pan	ulubiony	typ	bohatera.	Jest	to	samotna,	tra-
giczna	jednostka,	z	reguły	o	ponadprzeciętnych	moż-
liwościach	psychicznych,	którą	spala	jakiś	wewnętrz-
ny	żar	graniczący	z	fanatyzmem	i	jednocześnie	pokusa	
czystości.	Taki	jest	reb	Tojwie,	Eli,	Azril.	Czy	dzisiaj,	
kiedy	w	naszym	współczesnym	doświadczeniu	skom-
promitowały	się	wszelkie	fanatyzmy,	wszelkie	poku-
sy	 „terroru	 dla	wolności”,	 nieograniczonej	wolności	
i	absolutnej	czystości,	uważa	Pan,	że	taki	model	ży-
cia	duchowego,	 jaki	prezentują	Pańscy	bohaterowie,	
może	być	nadal	ważny?

Uważam,	że	człowiek,	który	przeszedł	przez	komunizm,	
pozostanie	 sceptykiem.	 Jednocześnie	 nadmierny	 scep-
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tycyzm	może	 zatruć	 ludzką	duszę,	może	przemienić	 się	
niepostrzeżenie	w	cynizm.	Dlatego	mimo	wszystko	czło-
wiek,	który	potrafi	przeciwstawić	się	sam	jeden	przyjętym	
kanonom,	jest	dla	mnie	wartością	wielką.
[...]

Pana	 powieści	 przesycone	 są	 dialogami.	 Bohatero-
wie	 nieustannie	 dyskutują,	 argumentują,	 „gadają	
z	Bogiem”.	Dialog	jest	sposobem	rozwiązania	konflik-
tów,	zastępuje	akcję	i	charakterystykę	postaci.	Czy	to	
wpływ	religii	i	filozofii	żydowskiej?

Słowo	to	wielka	rzecz.	Umiejętność	dojścia	poprzez	roz-
mowę	do	drugiego	człowieka.	Słowo	to	emanacja	ducha,	
może	i	nawet	jakiejś	boskości.	W	słowie	człowiek	odnaj-
duje	 się	 z	powrotem	 jako	 całość:	 emocjonalna	 i	 intelek-
tualna	zarazem.	Dlatego	nie	zajmuję	się	psychologizowa-
niem.	Wolę	przedstawiać	moich	bohaterów	przez	 to,	 jak	
oni	mówią,	filozofują,	bluźnią	i	złorzeczą...

Pański	Ojwedie	mówi:	 „Słowo	 to	 cud,	 to	więcej	 niż	
ofiara	[...]	Bóg	opiera	się	na	ludzkim	słowie”.

Tak.	Ja	w	to	wierzę.

Proszę	opowiedzieć,	jak	się	Pan	ewakuował	z	Armią	
Czerwoną	w	głąb	Rosji.

Uciekałem	z	wojskiem.	Etapami.	Najpierw	do	Kijowa.	Tam	
spotkałem	Wandę	Wasilewską,	 która	 wtedy	 była	 drugą	

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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osobą	po	Stalinie,	członkiem	Rady	Najwyższej	ZSRR.	Je-
chała	 samochodem	 z	 Borejszą.	Myśmy	 się	 znali	 jeszcze	
ze	Lwowa.	I	 ja	ich	pytam:	„Co	robić?	Wojska	niemieckie	
zbliżają	się	do	Kijowa”.	„My	właśnie	idziemy	do	kina”	–	
odpowiedziała.	Więc	uciekałem	dalej.	Z	Kijowa	do	Char-
kowa.	Potem	do	Stalingradu.	Kiedy	zaczęły	się	walki	pod	
Stalingradem,	uciekłem	statkiem	–	Wołgą	do	Kujbysze-
wa.	I	tam	dowiedziałem	się,	że	się	formuje	Armia	Polska.	
Była	amnestia	dla	Polaków.	Rosjanie	wypuścili	 ich	z	 ła-
grów	i	zawarli	układ	z	Sikorskim,	w	którym	zobowiązali	
się	do	pomocy	w	organizowaniu	Armii	Polskiej.	To	był	rok	
1941.	Pojechałem	do	Buzułuku	i	tam	chciałem	wstąpić	do	
Armii	Polskiej.	„A	paszport	rosyjski	pan	ma?”	–	zapytał	
mnie	polski	oficer.	„To	proszę	oddać”.	„Nie,	paszportu	nie	
oddam”.	Nie	przyjęli	mnie.	Zbliżała	 się	zima.	W	strasz-
nych	warunkach,	bez	ciepłego	ubrania,	w	odkrytym	wa-
gonie	dojechałem	do	Fergany	w	Uzbekistanie.	Tam	pra-
cowałem	 jako	 tragarz.	Ładowałem	stukilogramowe	bele	
bawełny.	Nie	mogłem	tego	unieść.	Więźniowie,	z	którymi	
pracowałem,	 pomagali	 mi.	 (Wypuszczono	 wtedy	 wielu	
więźniów.	 Oczywiście	 kryminalnych,	 politycznych	 nie	
wypuszczali).

Dlaczego	pomagali?	Ze	zwykłej	ludzkiej	solidarności?

Tak.	 Potem	 zmobilizowano	mnie	 do	 Strojbatu	 (batalio-
ny	 przymusowej	 pracy)	 pod	 Moskwą,	 do	 fabryki	 broni.	
Na	murach	wisiały	afisze	z	pytaniem:	„Szto	ty	siewodnia	
sdiełał	dła	fronta?”.	Pracowałem	przy	frezerce.	Przycho-
dziłem	pierwszy	i	wychodziłem	ostatni	na	obiad	z	wody	
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i	 z	 liści	kapusty.	Potem	wracałem,	by	 jak	najwięcej	 „dła	
fronta”	zrobić.	Ale	jak	przyszło	do	obliczania	procentów,	
to:	A	wykonał	150	procent	normy,	B	–	120	procent,	a	Stark	
(to	ja)	–	30	procent.

Jakie	były	konsekwencje	tych	30	procent?

Oj,	niedobre.	Mieli	mnie	wywieźć	na	Syberię	do	ładowania	
rudy	żelaznej	w	straszną	zimę.	Przychodzę,	a	oni:	„Gdzie	
paszport?”.	 Mówię:	 „Przecież	 oddałem	 wam	 paszport”.	
Okazało	się,	że	paszport	przechwyciło	NKWD,	bo	Wasi-
lewska	mnie	szukała	po	ZSRR.	„Jedziecie	do	Moskwy”	–	
mówią.	Jakaś	enkawudzistka	zawiozła	mnie	do	Moskwy.	
Dzięki	Wasilewskiej	zacząłem	pracować	w	redakcji	„Wol-
nej	Polski”	 (organ	Związku	Patriotów	Polskich)	 jako	ko-
rektor.	Pracowałem	tam	trzy	lata	aż	do	powrotu	do	Polski	
w	1946	roku.
[...]

Jaką	Pan	miał	markę	jako	komunista?

Oj,	ja	nie	miałem	dobrej	marki.	Patrzyli	na	mnie	krzywo.

Dlaczego?

Może	 za	 mało	 byłem	 reprezentatywny.	 Może	 zbyt	 se-
micko	wyglądałem.	Byłem	tam	pionkiem.	Co	prawda	oni	
wierzyli,	że	jestem	szczerym	komunistą.	Ale	to	była	jakaś	
niechęć	ad	personam.	Kiedy	wydawano	odznaczenia	 re-
daktorom	„Wolnej	Polski”,	wszyscy	dostali	złote,	a	ja...

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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A Pan srebrny? 

Nie...	brązowy.

Czy	bardzo	Pan	to	przeżył?

Tak,	czułem	się	poniżony.	Byłem	już	wtedy	zastępcą	re-
daktora	naczelnego.	Naczelnym	był	Roman	Szacht	(pseud.	
Juryś).	 Pamiętam	 uroczystość	 z	 tej	 okazji	 zorganizowa-
ną	w	willi	Wasilewskiej	pod	Moskwą.	Tę	willę,	Barwichę,	
podarował	 jej	Stalin.	 I	 tam	polscy	komuniści	 jeździli	na	
wypoczynek.	Poszedłem	z	Jurysiem	na	spacer.	Wkoło	nas	
kraty.	Cały	teren	był	ogrodzony	drutem	kolczastym,	a	w	
środku:	banany	i	mandarynki.	Powiedziałem	wtedy	do	Ju-
rysia:	 „Jak	zwycięży	komunizm,	 to	wszędzie	będą	druty	
kolczaste”.	On	te	słowa	do	dzisiaj	pamięta.	Mówię	to,	aby	
pokazać,	że	jednak	potrafiłem	wtedy	myśleć	trzeźwo.	Ale	
za	mało,	za	mało...

Bywał	Pan	też	na	przyjęciach	u	Stalina,	na	Kremlu.	
Jak	one	wyglądały?

Na	przyjęciach	na	Kremlu	nie	byłem.	Za	wysokie	progi	na	
moje	nogi.	Ale	raz	widziałem	go	żywego.	Było	to	wydarzenie	
niesamowite.	Opisałem	je	w	Syriuszu.	Niektórzy	czytelnicy	
uważali,	że	to	był	sen.	Ale	to	była	jawa.	Był	piękny	sierpnio-
wy	dzień.	Wyszedłem	z	redakcji	„Wolnej	Polski”,	w	której,	
będąc	w	Moskwie,	pracowałem,	na	spacer.	 I	zaszedłem	na	
Czerwony	Plac.	Plac	był	pusty,	zdziwiło	mnie	to.	I	nagle	uj-
rzałem	grupę	ludzi	wychodzących	na	dach	Mauzoleum	Le-
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nina.	Kto	mógł	sobie	na	to	pozwolić	prócz	Stalina?	Był	to	też	
Stalin,	a	za	nim	sznurkiem	całe	Politbiuro,	jeden	za	drugim,	
ściśle	według	hierarchii.	A	więc	Mołotow	w	oddaleniu,	w	dy-
stansie	jednego	metra,	a	może	więcej	od	Generalissimusa,	
a	za	Mołotowem	Beria	i	reszta.	Zacząłem	biec	w	kierunku	
Mauzoleum.	Jakie	to	szczęście	dla	komunisty	zobaczyć	ży-
wego	Stalina.	 I	 ja	biegłem	zachłyśnięty	szczęściem.	 I	głos	
ze	szczęścia	uwiązł	mi	w	gardle,	nie	mogłem	z	siebie	wy-
dobyć	okrzyku:	„da	zdrawstwujet	Stalin”.	Poruszałem	tylko	
wargami.	Machałem	rękami.	Wzrok	Stalina	padł	na	mnie.	
I	 wtedy	 Beria	 stanął	 przed	 Stalinem,	 ochronił	 go	 własną	
piersią.	Przed	kim?	Przede	mną?	I	zrozumiałem,	że	to	była	
komedia.	Beria	chciał	pokazać,	że	gotów	jest	za	niego	zgi-
nąć.	Czy	nie	widział,	że	miałem	puste	ręce?	Dookoła	mnie	
znaleźli	się,	jakby	wyrośli	spod	ziemi,	jacyś	ludzie.	Wiadomo	
jacy.	I	gdybym	nie	machał	rękami,	ale	trzymał	 jedną	rękę	
w	kieszeni,	już	bym	nie	żył.	Natomiast	przyjęcia	na	Kremlu	
były	już	wielokrotnie	opisywane.	Słyszałem	o	żonie	Moło-
towa,	Żemczurzynie,	która	była	angielską	Żydówką	i	kiero-
wała	przemysłem	kosmetycznym.	Przychodziła	na	te	przy-
jęcia	w	 klejnotach,	w	 pięknych	 sukniach.	 A	 bezpośrednio	
po	przyjęciu	zdejmowano	z	niej	to	wszystko	i	prowadzono	
z	powrotem	do	więziennej	celi.	Bo	jak	się	później	okazało,	
ona	cały	ten	czas	siedziała	w	więzieniu.

Czy	w	tamtych	czasach	mogła	istnieć	jakaś	przyjaźń	
między	ludźmi?

O	przyjaźni	między	komunistami	 trudno	mówić.	Bywa-
ła	rzadko,	bo	prawdziwy	komunista	uważał	za	swój	obo-

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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wiązek	donieść	na	swego	przyjaciela,	jeśli	tego	wymagało	
„dobro	partii”.	Stąd	ogólny	strach	jednego	przed	drugim.

Czy	tylko	strach?	Czy	mimo	wszystko	nie	było	poczucia	
jakiegoś	wybrania,	braterstwa,	sekty	–	choćby	na	tej	za-
sadzie,	o	której	wspomina	Wat:	„fraternité	ou	la	mort”?

Tak,	ta	straszna	zasada	oddaje	istotę	stalinowskiego	sys-
temu:	albo	brać	udział,	albo	być	ofiarą.	Trzeciej	możliwo-
ści	nie	było.	Wśród	nas	samych	panował	terror.

Czy	nie	czuł	się	Pan	samotny?

Tak.	Ale	 ja	 czułem	się	 całe	 życie	 samotny.	Teraz	mniej.	
Mam	 przyjaciół.	 Dużo	 jednak	 przesiaduję	 w	 domu.	 Ale	
i	wtedy	mogłem	liczyć	na	pewnych	ludzi	z	mojej	sfery.

Co	to	znaczy?

Na	 takiego	 Jurysia	 mogłem	 liczyć,	 że	 mnie	 nie	 wyda.	
Na	Wiktora	 Grosza.	 Na	 żonę	 Jurysia.	 Pamiętam,	 jeszcze	
w	„Czerwonym	Sztandarze”,	we	Lwowie	pracowali	Kuryluk	
i	Majewska.	Raz	wchodzę	do	pokoju,	a	oni	chowają	jakieś	
ulotki.	Przez	myśl	mi	nie	przeszło,	że	mógłbym	ich	wydać.

To	nie	czuł	się	Pan	wobec	siebie	nieuczciwie,	że	to	nie	
„po	komunistycznemu”?

Nie.	 Widocznie	 nie	 byłem	 stuprocentowym	 komunistą.	
Z	domu	wyniosłem	jednak	jakąś	etykę.
[...]
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W	czasie	pogromu	kieleckiego	w	1946	 roku	był	Pan	
w	Polsce	dziennikarzem.	Jak	Pan	zareagował?

Jak	 mi	 mówiono,	 że	 Polacy	 z	 NSZ	 strzelali	 do	 Żydów	
wychodzących	 z	 bunkrów,	 to	mnie	 już	 nic	 nie	mogło	
zdziwić.

Kogo	Pan	wówczas	obwiniał:	władzę	 czy	 społeczeń-
stwo?

Społeczeństwo.	Dopiero	 potem	 dowiedziałem	 się,	 że	 to	
zostało	zorganizowane	przez	UB	na	polecenie	Rosjan.	Ja	
wychowałem	 się	 w	 sanacyjnej	 Polsce,	 gdzie	 antysemi-
tyzm	szalał.	Pamiętam	ekscesy	w	Przytyku	czy	w	Miń-
sku.	Na	uniwersytecie	były	dni	bez	Żydów,	getto	ławkowe	
i	tak	dalej.	Dla	mnie	ten	polski	antysemityzm	był	rzeczą	
normalną	i	w	tym	sensie	pogrom	w	Kielcach	mnie	nie	za-
szokował.

Czy	 nie	 przyszło	 Panu	wtedy	 do	 głowy,	 że	 okropny	
jest	ten	naród,	że	ma	Pan	już	tego	dość?

Ja	miałem	do	czynienia	z	 innymi	Polakami.	Jeszcze	nie-
dawno,	 jak	byłem	w	Izraelu,	pytano	mnie,	 jak	mogę	żyć	
w	Polsce,	kiedy	tam	taki	antysemityzm.	Ale	wśród	moich	
przyjaciół	Polaków	nie	ma	ani	jednego	antysemity.
[...]

Czy	 zetknął	 się	 Pan	osobiście	 z	 jakimiś	 przejawami	
antysemityzmu	w	Polsce	powojennej?

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim



24

CzasKultury 4-5/1987

Owszem.	 Liczne	 telefony.	 Z	 obelgami.	 Z	 pogróżkami.	
Szczególnie	w	latach	60.	To	było	zorganizowane	przez	UB.	
Ale	również	na	ulicy,	w	sklepie	spotykałem	się	z	docinka-
mi,	szczególnie	od	ludzi	średniego	pokolenia.
[...]

Czym	był	1968	rok	dla	Pana?

Ja	 już	 wtedy	 nie	 byłem	 komunistą.	 Legitymację	 odda-
łem	w	1966.	Ale	jak	mówiłem,	to	był	u	mnie	długi	proces,	
który	zaczął	się	od	sprawy	Slansky’ego	 i	 lekarzy	żydow-
skich.	W	1968	roku	Gomułka	chciał	wzmocnić	represyw-
ność	systemu	i	pozyskać	najciemniejsze	elementy	ze	ZBo-
WiD-u.	Do	tego	dochodziła	trudna	sytuacja	gospodarcza.	
Antysemityzm	był	 tylko	maską.	Oczywiście	 rozpędzono	
całą	 masę	 inteligencji	 żydowskiej,	 szczególnie	 uniwer-
syteckiej.	 Żydów,	 którzy	 zajmowali	 wysokie	 stanowiska	
w	administracji	państwowej,	usunięto.	Usunięto	wówczas	
wielu	dygnitarzy	z	ministerstw,	z	UB.	Ich	nie	żałuję.	Oni	
wszyscy	wyjechali.	Bali	się	pogromu.	I	mieli	czego	się	bać,	
bo	nienawiść	do	nich	była	wielka.	Jako	do	komunistów	i	do	
Żydów.	Ale	1968	rok	to	był	przede	wszystkim	cios	dla	pol-
skiej	inteligencji	i	dla	polskiej	kultury.	Zresztą	to	połącze-
nie	1968	w	Polsce	i	w	Czechosłowacji	było	szalenie	niebez-
pieczne	dla	Rosji.	Cały	blok	trzeszczał	w	posadach.	Gdyby	
Czesi	byli	mądrzejsi	i	nie	powtarzali,	że	nie	przeciwstawią	
się	Armii	Czerwonej,	byłoby	może	zupełnie	inaczej.	Prze-
cież	w	1956	roku	Chruszczow	najbardziej	przestraszył	się	
oporu	polskiej	armii	kierowanej	przez	Komara	i	Hübnera.	
Przyjechał	 i	wyjechał	 z	 niczym.	Mógł	 być	 pożar.	Wojna	
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sześciodniowa	 to	 też	 był	 cios	 dla	 całego	 bloku	wschod-
niego.	Nie	spodziewano	się,	że	Żydzi	potrafią	tak	dzielnie	
walczyć.	Polacy	przyjęli	to	bardzo	przychylnie.	Mówiono:	
„polscy	Żydzi	biją	rosyjskich	Arabów”.
[...]

Czy	myślał	Pan	o	emigracji?

Nie.	Uważam	się	za	polskiego	pisarza,	który	może	pisać	
tylko	w	Polsce.	Pomimo	że	jestem	Żydem,	czuję	się	w	Pol-
sce	u	siebie.	Kiedy	byłem	dziewięć	miesięcy	w	Ameryce,	to	
codziennie	pisałem	tę	samą	stroniczkę	na	maszynie	i	nie	
mogłem	posunąć	się	ani	o	jeden	wiersz	naprzód.

A	Izrael?	Czy	chciałby	Pan	tam	być?

Chciałbym,	ale	nie	mogę.	Po	powrocie	z	każdej	podróży	
napisałem	jakąś	książkę.	A	po	powrocie	z	Izraela	nie	mo-
głem	nic	napisać.	O	Izraelu	 jest	mi	pisać	najtrudniej,	bo	
tyle	 tam	sprzeczności.	 I	wszystko	boli.	 I	chociaż	pytano	
mnie	w	 Izraelu,	dlaczego	nie	 zostaję,	pytali:	 „Gdzie	 jest	
pana	ojczyzna	–	w	Polsce	czy	w	Izraelu?”.	Ojczyzną	 jest	
język,	w	którym	piszę.	Tak	musiałem	im	odpowiedzieć.
[...]

W	Pana	książkach	jest	wiele	elementów	chrześcijań-
skich.	W	postaci	starego	Taga,	który	wspólnie	z	księ-
dzem	 wybiera	 się	 na	 pewną	 śmierć.	 W	 Przybyszu 
z	Narbony	Żydzi	toczą	nieustające	dyskusje	z	chrze-
ścijanami	 i	mahometanami.	Podobnie	Pana	 tryptyk	

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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biblijny (Odpowiedź, Juda	Makabi i Król	Dawid	żyje)	
jest	 wyrazem	 ekumenicznej	 postawy.	 Co	 Pan	 myśli	
o	dialogu	żydowsko-chrześcijańskim?

To	 jest	 bardzo	 ważne.	 Powiedziałbym	 –	 podstawowe.	
I	myślę,	że	w	gruncie	rzeczy	tylko	na	tym	poziomie	może	
toczyć	się	dialog	polsko-żydowski.	Ja	uważam,	że	do	kwe-
stii	antysemityzmu	można	zbliżyć	się	tylko	na	płaszczyź-
nie	 moralnej,	 czyli	 na	 płaszczyźnie	 ludzkiej,	 która	 jest	
ważniejsza	od	narodowej.	Gdyby	ten	judeochrześcijański	
ekumenizm	 był	 wcześniej	 oczywisty,	 zrozumielibyśmy	
wreszcie,	że	zamach	na	Żydów	był	zamachem	na	wszyst-
kich	ludzi.
[...]

Czym	różni	się	w	Pana	doświadczeniu	antysemityzm	
przedwojenny	od	dzisiejszego?

Przedwojenny	 antysemityzm	 był	 oficjalnym	 elementem	
programu	 Stronnictw	 Narodowych.	 To	 można	 znaleźć	
w	 dokumentach	 Narodowej	 Demokracji,	 ONR–Falangi.	
Dzisiejszym	antysemityzmem	steruje	ukrycie	PZPR	i	rząd.	
W	Polakach	bardzo	 silnie	 zakorzeniona	 jest	 idea	żydoko-
muny.	 Oczywiście	 ona	 nie	 jest	 całkiem	 nieuzasadniona.	
Musiał	na	nią	wpłynąć	fakt,	że	prawie	wszyscy	szefowie	UB	
byli	Żydami	 i	 że	 to	oni	 aresztowali	 ludzi	 z	AK	–	właśnie	
tych,	którzy	Żydom	pomagali,	ludzi	z	„Żegoty”	na	przykład.

Czy	dałoby	się	jakoś	określić	istotę	stosunków	polsko-
-żydowskich	dzisiaj?
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Nie,	 bo	 Żydów	 już	 dzisiaj	 nie	 ma.	 Jest	 nas	 wszystkich	
w	Polsce	mniej	niż	dziesięć	tysięcy.
[...]

Jak	Pan	odbiera	Żydów	żyjących	dzisiaj	w	Polsce?

Niestety,	większość	z	nich	skupiona	jest	wokół	oficjalnych,	
żydowskich	instytucji	kulturalnych.	I	to	są	ludzie	reżymu.

Ale	to	jedna	grupa...

Najważniejsza.	Reszta	się	nie	liczy.

Są	jeszcze	ci	Żydzi,	których	przedstawili	Niezabitow-
ska	 i	 Tomaszewski	w	 książce	The Remnants.	 Grup-
ka	starych	Żydów	zbierających	się	od	czasu	do	czasu	
i	modlących	się	razem.

Tak,	 ale	 co	 oni	 reprezentują?	 Umierający,	 ginący	 świat.	
Nic	więcej.

Jest	jeszcze	inna	grupa.	Ci,	którzy	są	aktywni	w	opo-
zycji	i	przyznają	się	do	swego	żydostwa.

Tych	można	policzyć	na	palcach.	Oni	są	jak	jeden	sprawie-
dliwy	w	Sodomie.

W	Pana	książkach	występują	Żydzi	z	Galicji,	Hiszpa-
nii,	z	Ameryki,	z	Izraela,	z	Biblii.	Dlaczego	nie	ma	Ży-
dów	z	Polski?

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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Galicja	to	Polska.
[...]

Ja	 rozumiem,	 że	 Pana	 powrót	 do	 religii	 żydowskiej	
jest	powrotem	do	kultury,	a	nie	do	wiary.

Tak.	Ja	nie	jestem,	wbrew	pozorom,	religijny.	Jestem	może	
wierzący,	ale	nie	religijny.	Wierzący	wobec	wielkiej	tajem-
nicy.	Bo	jak	ja	widzę	zwykłego	ptaszka,	który	wie,	co	ma	
robić,	to	jest	to	dla	mnie	cud.	Cuda	zdarzają	się	codzien-
nie,	na	każdym	kroku.	I	dlatego	musi	się	kryć	za	nimi	ja-
kaś	siła.	Inteligentna	i	dobra.

Czasami	okrutna..

Okrutna	 też.	Ale	 ta	okrutna	 siła	 jest	wynikiem	grzechu	
ludzkiego.	W	tym	najszerszym	znaczeniu.
[...]

Społeczność	Żydów	amerykańskich	przedstawia	Pan	
jako	 całkowicie	 wykorzenioną,	 nieautentyczną.	 Oni	
są	 porażeni	 niemożliwością,	mimo	 że	 są	wolni.	 Za-
skakująca	jest	również	zmiana	stylu.	Oni	nie	mówią	
jak	bohaterowie	Pana	„trylogii	galicyjskiej”,	 lecz	ra-
czej	 zachowują	 się.	 Dlaczego?	 Czy	 chciał	 Pan	w	 ten	
sposób	wyrazić	jakąś	nową	właściwość	współczesne-
go	człowieka?

Ja	 się	 odniosłem	 bardzo	 negatywnie	 do	 amerykańskich	
Żydów.	I	to	chciałem	wyrazić	zmianą	stylu	i	innym	spoj-
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rzeniem	na	tych	ludzi.	Jeżeli	ja	ich	przedstawiam	jako	wy-
palonych	duchowo,	to	dlatego,	aby	pokazać,	 jak	odejście	
od	 tradycji,	 od	 korzeni	 niszczy	 człowieka,	 niszczy	 jego	
duchowość.	 Ja	obserwowałem	 jakieś	skarłowacenie.	Nie-
umiejętność	odróżnienia	tego,	co	dobre,	od	tego,	co	złe.	
Jeżeli	z	kolei	opisuję	moich	galicyjskich	Żydów	z	ironią,	to	
jednak	bez	niechęci.	Nawet	chasydów	traktuję	z	pobłażli-
wością	i	sympatią.

Co	to	znaczy	dla	Pana	dzisiaj	być	Żydem?

Dla	mnie	 być	 Żydem	 to	 nie	 dać	 się	 zniszczyć.	Nie	 dać	
się	wykorzenić.	Znaleźć	swoją	formułę	wierności	i	trzy-
mać	 się	 tradycji	 i	 kultury.	 Być	 wiernym	 narodowi	 ży-
dowskiemu.	Pochwalam	i	cenię	tych,	którzy	wracają	do	
religii.	Bo	ta	surowa,	nawet	okrutna	religia	była	jedyną	
bronią,	która	chroniła	Żydów	przez	dwa	tysiące	lat.	Po	
dwóch	tysiącach	lat	Żydzi	wrócili	do	Izraela.	W	ten	spo-
sób	sprawdziły	się	słowa,	że	 jest	 to	wybrany	 i	wieczny	
naród.

...

I	jeszcze...	trzeba	mieć	oczy	zwrócone	na	Izrael.	Dlatego	
boli	mnie	 emigracja	 z	 Izraela.	Wyjeżdżają	 sabra,	 ludzie,	
którzy	 się	 tam	 urodzili.	 To	 bardzo	 smutne.	 Nie	 podoba	
mi	się	ich	konsumpcjonizm,	zupełnie	niewspółmierny	do	
możliwości	 kraju.	 Amerykański	 styl	 życia.	 Obłędna	 zu-
pełnie	chęć	użycia	tych,	którzy	uciekli	stąd.
[...]

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim



30

CzasKultury 4-5/1987

Jak	odbierał	Pan	konflikty	z	ortodoksyjnymi	Żydami?

To	jest	straszne.	Żydzi,	którzy	nie	uważają	Izraela	za	pań-
stwo,	bo	nie	przyszedł	jeszcze	Mesjasz,	nie	idą	do	wojska,	
ale	żądają	przywilejów.	Mają	olbrzymi	wpływ	dzięki	ame-
rykańskim	 chasydom.	 Ja	 jestem	 temu	 przeciwny.	 Kiedy	
raz,	w	piątek	wieczorem,	ale	jeszcze	przed	zapadnięciem	
zmierzchu	 jechałem	 z	 przyjacielem	 samochodem,	 to	 za	
mną	 rzucano	 kamieniami.	 I	 to	 bardzo	 młodzi	 ludzie	 –	
dziewczyna	i	chłopak.
[...]

Jak	Pan	odebrał	„Solidarność”?

Byłem	akurat	w	Gdańsku	pod	koniec	sierpnia	1980	roku.	
Brałem	udział	w	manifestacjach	pod	stocznią.	W	tym	tłu-
mie	czułem	się	jednym	z	nich.	Płakałem,	kiedy	mówiono	
pacierz,	i	ja,	niewierzący	Żyd,	odmawiałem	pacierz	razem	
z	nimi.

Czy	po	raz	pierwszy	w	życiu	poczuł	Pan	taką	wspól-
notę	z	ludźmi?	

Nie.	Niestety.	Za	Stalina	też	tak	czułem.	
[...]

Pana	postawa	życiowa	 i	 twórcza	zmieniła	 się	kilka-
krotnie:	syjonizm,	komunizm,	antykomunizm	i	swo-
isty	ekumenizm.	Jak	określiłby	Pan	dzisiaj	swoją	toż-
samość?
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Mam	 już	 82	 lata.	 Już	 na	 zmianę	mnie	 nie	 stać.	 Muszę	
pozostać	sobą.	Takim,	jakim	jestem.	A	jestem	zwolenni-
kiem	wolności	narodu.	Jestem	gorącym	patriotą	polskim,	
mimo	że	jestem	Żydem.	A	patriotą	polskim	jestem	po	to,	
aby	ten	naród	zrzucił	z	siebie	przemoc.	Wewnętrzną	i	ze-
wnętrzną.

Dziękuję.

(Wersja	skrócona,	autoryzowana)

Ewa Kobylińska, Rozmowa z Julianem Stryjkowskim
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Okruchy
Tomasz	Soldenhoff

W	czwartek	28	czerwca	Bolesław	Gliński	wyszedł	rano	po	
mleko.	Było	wcześnie,	syn	jeszcze	spał.	Na	dole,	ulicą	Dą-
browskiego,	maszerował	tłum.

Gdy	wrócił,	Andrzej	siedział	na	łóżku.	Obudziły	go	krzyki	
i	śpiewy	z	ulicy.
	–	Co	to	jest,	tato?	–	spytał.
–	Idzie	pochód	protestacyjny.
–	Mogę	skoczyć	na	dół	zobaczyć?
–	Dobrze,	ale	zaraz	wróć	na	śniadanie.

Taki	był	ostatni	dialog	ojca	z	synem.	Zobaczył	go	dopiero	
następnego	dnia.
Leżał	w	kostnicy	z	przestrzeloną	twarzą.

* * *
W	archiwum	Komitetu	Wojewódzkiego	w	Poznaniu	zna-
lazłem	 ciekawy	dokument.	Ma	datę	 2	 lipca	 1956	 i	 długi	
tytuł:	 Informacja o nastrojach i postawie członków partii 
w związku z zajściami w dniu 28 czerwca.
„W	dniu	30	bm.	–	przeczytałem	–	na	poszerzonej	Egzeku-
tywie	POP	Gazowni	panował	niewłaściwy	nastrój,	wywo-
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łany	plotkami	o	pomordowaniu	dzieci.	Aktywista	Wołyń-
ski,	który	bez	przerwy	pracował	w	zakładzie,	oświadczył,	
że	 z	 powodu	 pomordowania	 dzieci	 składa	 rezygnację	
z	członka	partii.	Podobnie	rezygnuje	z	członkostwa	i	sta-
nowiska	kadrowca	na	tej	egzekutywie	tow.	Mikulski,	któ-
ry	solidaryzował	się	ze	strajkującymi”.

Dalej	anonimowy	autor	donosił:
„W	MPK	po	wypadkach	kobiety	w	rozmowach	mówią,	że	
należy	się	rozprawić	z	Urzędem	Bezpieczeństwa	za	to,	że	
strzelał	do	bezbronnych	dzieci”.

W	 kilka	 dni	 po	 wydarzeniach	 w	 poznańskich	 gazetach	
ukazał	się	komunikat	Polskiej	Agencji	Prasowej.	Głosił	on,	
że	„wbrew	tendencyjnie	rozsiewanym	pogłoskom,	nie	ma	
wśród	ofiar	zaburzeń	dzieci	i	kobiet”.

Tego	samego	dnia	–	w	„Głosie	Wielkopolskim”	–	znalazł	
się	 nekrolog	 trzynastoletniego	 Romka	 Strzałkowskiego.	
Czyjaś	ręka	sprawiła,	że	nieczytelny	był	wiek	chłopca,	za-
brakło	słów	„uczeń	szkoły	podstawowej”,	zmieniono	go-
dzinę	pogrzebu.
Urząd	Kontroli	Prasy	nie	przyznał	się	do	ingerencji.	Do-
piero	pół	roku	później	uczynił	to	naczelny	redaktor	„Gło-
su”	 –	 Józef	 Konecki.	 To	 czujność	 nakazała	mu	 dokonać	
zmian.	Treść	nekrologu	podważała	prawdomówność	ofi-
cjalnego	komunikatu	z	pierwszej	strony	gazety.

Wysiłki	nadgorliwców	na	wiele	się	nie	zdały.	Świat	 i	 tak	
dowiedział	się	o	tragedii	Poznania.
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Miasto	w	dniach	Międzynarodowych	Targów	pełne	było	
zagranicznych	gości.	Wieści	rozeszły	się	szybko.

Catherine	 Clark,	 korespondentka	 International	 News	
Service,	napisała:
„Ile	lat	ma	dziecko?	Rząd	polski	stwierdził,	że	ani	jedno	
dziecko	 nie	 zginęło	 w	 poznańskich	 rozruchach.	 Z	 sied-
miu	poznańskich	cmentarzy	odwiedziłam	dziś	trzy	miej-
skie	 i	 trzy	kościelne.	Znalazłam	grób	kilkunastoletniego	
chłopca.	Przy	grobie	zastałam	jego	ojca,	który	powiedział	
mi:	mego	syna	zabili	jego	właśni	rodacy.	Oglądnęłam	akta	
i	odwiedziłam	groby”.

Padają	 nazwiska,	 przy	 każdym	wiek	 chłopca.	 Są	w	nich	
nieścisłości.	Część	mogę	sprostować	dopiero	po	25	latach.
Wtedy	o	dzieciach	Poznania	mogli	pisać	tylko	dziennika-
rze	zachodni.	Ale	czy	istnieje	siła	zdolna	wymazać	śmierć	
tych	dzieci	z	pamięci?	Z	pamięci	tłumu,	który	ją	widział?	
Z	 pamięci	 ludzi,	 którzy	 przeżyli	 ją	 głęboko:	 rodziców	
i	tych,	którzy	na	jej	widok	chwytali	za	broń,	wznosili	ba-
rykady?

O	źródłach	ich	postaw	mówił	później	–	na	procesach	po-
znańskich	 (ściśle,	 na	 „procesie	 ośmiu”,	 15	 października	
1956	roku)	–	powołany	jako	biegły	socjolog	prof.	dr	Józef	
Chałasiński.
Gdy	 padły	 pierwsze	 strzały	 i	 za	 nimi	 poszły	 wieści,	 że	
funkcjonariusze	UB	strzelają	do	dzieci,	nastrój	pokrzyw-
dzenia,	który	dominował	w	tłumie	manifestantów,	prze-
rodził	się	we	wzburzenie	moralne.	„Wieści	te	uaktywniły	
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niewątpliwie	świeżą	jeszcze	pamięć	o	bezprawiu	i	okrut-
nych	praktykach	 śledczych	w	urzędach	 bezpieczeństwa.	
Gmach	UB	przestał	być	symbolem	prawa,	państwa	i	sym-
bolem	władzy	ludowej.	Okrucieństwo	strzału,	który	trafił	
tramwajarkę,	jak	i	też	chłopca,	który	z	jej	rąk	przejął	ten	
sztandar,	potęgowało	wzburzenie	moralne	do	najwyższe-
go	stopnia	i	powodowało	dalszą	strzelaninę...”.

Z	apelu	poległych:
Erwin	Ziemniewski,	lat	12.	Znaleziony	na	ulicy	w	harcer-
skim	mundurku.
Roman	Strzałkowski,	 lat	13.	Zastrzelony	w	dyspozytorni	
garaży	UB.
Ireneusz	Sikora,	lat	15.	Zmarł	w	szpitalu.
Wiesław	Kuźnicki,	lat	16.	Zginął	na	Kochanowskiego.	
Leon	Klój,	lat	16.	Brak	szczegółów	śmierci.
Henryk	Błażejak,	lat	16.	Szedł	z	kolegami	do	domu.	W	po-
bliżu	Cedetu,	na	Fredry,	zaatakował	ich	oddział	MO.	Zmarł	
od	 kuli,	 w	 szpitalu,	 8	 lipca.	 Oficjalna	 przyczyna	 zgonu:	
niewydolność	krążenia.
Henryk	Nowicki,	lat	16.	Był	razem	z	Błażejakiem.	
Andrzej	Gliński...	Andrzej	Hoppe...	Zenon	Kliche...
Z	komunikatów	opublikowanych	po	wypadkach	wynika,	
że	poniżej	17	lat	miało:
–	11	osób	na	ogółem	51	zabitych	 (sporządzona	w	25	 lat	
później	lista	–	ogłoszona	w	czerwcu	1981	roku	–	liczy	70	
ofiar	śmiertelnych);
–	20	osób	w	grupie	rannych	przebywających	w	szpitalach	
w	lipcu	1956.	Wśród	nich	było	9	dzieci	do	14	lat;
–	25	aresztowanych	(stan	na	5	lipca	1956).

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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Z	listy	rannych:
Jerzy	Czapski,	lat	12,	rana	lewego	ramienia.	
Zygmunt	Baranowski,	lat	13,	postrzał	nogi.	
Zenon	Bąk,	lat	16,	postrzał	nogi...

* * *
Co	można	dzisiaj	 dodać	do	 tych	 liczb?	Mija	 czas	 i	 coraz	
mniej	 wiadomo	 na	 pewno,	 choć	 teraz	 dopiero	 powstają	
gęste	od	faktów	kalendaria.
Lecz	dokumenty,	wspomnienia	przekazują	tylko	pojedyn-
cze	obrazy,	czasem	–	krótkie	serie,	podobne	do	zatrzyma-
nych	filmowych	kadrów	o	ostrych,	urwanych	brzegach.
W	ćwierć	wieku	później	szukać	dla	nich	związku?
Jak	umiejscowić	je	w	czasie?	Jak	ze	szczegółów	odtworzyć	
następstwo	zdarzeń?
Oto	film,	który	pocięto	na	klatki	i	rozsypano.
Chciałbym	w	wyobraźni	skleić	je,	nadać	im	tamten,	płyn-
ny	rytm...	Ale	raz	po	raz	natykam	się	na	brakujące	albo	
prześwietlone	klatki.
Dr	Aleksander	Ziemkowski,	autor	pierwszej	listy	zabitych	
i	rekonstrukcji	wydarzeń,	mówi	krótko:	OKRUCHY.
„Młode	drzewko,	jeśli	je	naciąć,	zarasta	i	pod	nową	korą	
zostaje	ledwo	widoczna	blizna”.	I	moja	wędrówka	jest	tyl-
ko	szukaniem,	odkrywaniem,	dotykaniem	tych	blizn.
Tylko	tyle.	Więc	po	co	to	robię?	Czemu	wracam	do	tam-
tych	 tragedii,	 narażając	 się	 na	 zarzut	 rozdrapywania	
ran	i	niechęć	tych,	którzy	robili	wiele,	by	jak	najprędzej	
zarosły?
Mógłbym	 odpowiedzieć	 im	 słowami	 Ivo	 Andricia	 (Ex 
ponto):
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„Szukam	 zapomnianych	 więzów	 krwi	 i	 zagłębiam	 się	
w	przeszłość,	przyzywam	na	pomoc	siłę	umarłych	poko-
leń.	I	oto,	jak	zawsze	w	chwilach	największej	próby,	widzę	
jak	na	dnie	duszy,	pod	twardą	korą	i	szarym	osadem	pu-
stych	słów	i	wykrzywionych	pojęć,	które	tak	szybko	po-
trafią	zawieść,	żyje	wieczne;	nieświadome	i	błogosławio-
ne	dziedzictwo	dziadów,	co	ciała	swoje	złożyli	na	starych,	
rozsypujących	się	cmentarzyskach,	a	swoje	proste	i	moc-
ne	cnoty	–	w	fundamenty	naszych	dusz”.

* * *
Dziś	miasto	w	niewielkim	tylko	stopniu	przypomina	tam-
to:	w	11	 lat	po	wojnie	nadal	pełne	ruin,	pustych	placów	
i	prowizorycznych	bud,	 z	dwoma	małymi	osiedlami	no-
wych	bloków,	żyjące	raczej	wspomnieniami	przedwojen-
nej	zasobności.
Niewielki	prostokąt	Jeżyc	–	zachodniej	dzielnicy	miasta.	
Wypełnia	go	plątanina	uliczek	ochrzczonych	nazwiskami	
polskich	pisarzy.	Domy	i	drzewa	nie	przechowały	klimatu	
tamtych	 lat,	bo	wielu	z	nich	 tutaj	nie	było.	Płaski	 teren	
wokół	 gmachu	 Urzędu	 Bezpieczeństwa	 Publicznego	 po-
rastały	luźno	piętrowe	i	parterowe	domki.	Niezabudowa-
ny	pas	ziemi	ciągnął	się	od	Urzędu	do	Szpitala	im.	Raszei	
u	zbiegu	ulic	Jeżyckiej,	Poznańskiej	i	Mickiewicza.
Była	tu	mieszkaniowa	„dzielniczka”	aparatu	bezpieczeń-
stwa,	dobrze	odizolowana	od	reszty	miasta,	kłująca	w	oczy	
tą	separacją,	przywilejami	pierwszeństwa	w	przydziałach	
mieszkań,	 osobną	 przychodnią,	 osobnym	 przedszkolem	
i	żłobkiem,	sklepami.	Kłująca	zwłaszcza	lokatorów	robot-
niczych	czynszówek	na	Dębcu	czy	Wildzie.

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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Na	Kochanowskiego	–	pod	gmach	ówczesnego	WUBP	–	
idę	ulicą	Asnyka.	Jak	wiele	tutaj	–	spokojną,	wytłumioną	
przez	zieleń.	Idę	tą	samą	drogą,	którą	ćwierć	wieku	temu	
szedł	siedemnastoletni	Zenon	Kliche.
W	tamten	czwartek	matka	–	po	raz	ostatni	–	posłała	go	
po	chleb.	Z	jego	domu	na	ulicę	Dąbrowskiego	–	główną	
arterię	 Jeżyc	 –	 gdzie	 wzbierał	 rozgorączkowany	 tłum	
i	gdzie	było	najwięcej	ofiar,	 jest	w	prostej	 linii	100	me-
trów.
Wielu	tak	wychodziło	z	domów	„na	chwilę”,	wychodziło	
–	i	nie	wracało.	Szli	po	chleb,	mleko	albo	żeby	„zobaczyć	
i	wrócić”.
Jak	zginął	Zenon?	Kto	mógłby	dzisiaj	mi	powiedzieć?
–	Z	najbliższej	rodziny	nie	żyje	nikt	–	zapewnia	mnie	dr	
Ziemkowski.	–	Ale	może	coś	wie	o	nim	pan	Goliński,	ku-
zyn	zabitego	chłopca?
Telefonuję	 pod	numer	państwa	Golińskich.	Okazuje	 się,	
że	kuzynką	Zenona	jest	żona	pana	Golińskiego.	Jej	ojciec	
i	ojciec	Zenka	byli	braćmi.	 Jan	Kliche	zginął	pod	koniec	
wojny,	w	walkach	na	Cytadeli.	W	mieszkaniu	przy	Asnyka	
Zenek	mieszkał	tylko	z	matką	Agnieszką	Kliche.
Matka	 wiadomość	 o	 Zenku	 dostała	 na	 godzinę	 przed	
pogrzebem.	Kazali	jej	się	ubierać.	To	było	w	poniedzia-
łek.
–	Wszystkich	chowano	w	poniedziałek	–	mówi	Goliński.	
Po	 chwili	 dodaje:	 –	 Oficjalnie	 niektórych	 chowano	 już	
w	sobotę.	Na	Cytadeli,	w	Alei	Zasłużonych.
Zenka	 wśród	 zasłużonych	 –	 żołnierzy,	 funkcjonariuszy	
MO	i	UB	oraz	paru	wybranych	cywilów	–	nie	było.	Zenek	
leży	zwyczajnie	na	peryferyjnym	cmentarzu	–	Junikowie.	
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O	 okolicznościach	 śmierci	 milczy	 nagrobny	 napis.	 Pan	
Goliński	mówi	tylko:
–	Postrzał	w	głowę.
Jak	u	większości	–	u	Irka	Sikory,	Romana	Bentke,	Michała	
Dąbrowicza,	Jurka	Jankowiaka...
Od	paru	lat	przy	Zenku	leży	matka,	w	tym	samym	grobie.	
Goliński	–	na	koniec	–	czyta	przez	telefon	akt	zgonu.	Ale	
gdzie	i	w	jakich	okolicznościach	Zenek	zginął	–	nie	udało	
się	wyjaśnić.
–	 Chodziłem	 z	 kuzynem	 po	 sąsiadach,	 wypytywaliśmy	
dozorcę.	Nic	nie	umieli	powiedzieć.
I	 to	 już	 wszystko.	 Żałośnie	 mało,	 by	 zbudować	 obraz	
chłopca	i	jego	śmierci.
Nie	znam	nawet	jego	twarzy.	Ot,	jedna,	niemal	prześwie-
tlona	klatka,	zagubiony	w	czasie	kadr.

* * *
W	mojej	wędrówce	tropy	urywają	się	raz	po	raz,	uświada-
miając	odległość	dzielącą	mnie	od	tamtych	zdarzeń.	Pro-
ces	zacierania	śladów	–	w	ludziach	i	w	murach	–	odbywa	
się	samoistnie.	Trwa.
Znów	mam	wrażenie,	jakbym	zdążył	na	sam	jego	koniec.
Na	liście	zabitych	przy	nazwisku	Irka	Sikory	widnieje	na-
pis:	Jeżycka	48	m.	2.	Ale	ostatni	dom	w	tym	miejscu	Jeżyc-
kiej	ma	numer	46.
Zabudowa	ulicy	urywa	się	nagle.	Jak	nożem	uciął	–	uskok,	
pusty	plac,	a	na	nim	skwerek.	Zamiast	następnego	domu	
–	tylko	jego	ślad.	Ślad	szczytowej	ściany	„odciśnięty”	na	
szczycie	kamienicy	z	numerem	46.
Luka	w	przestrzeni.	Luka	w	czasie.	Przerwany	trop.

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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Przypomina	 się	Rainer	Maria	Rilke:	 „Gdzie	niegdyś	 stał	
dom	pełen	trwania,	kładzie	się	w	poprzek	kształt	wymy-
ślony,	do	wyobraźni	należący	bez	reszty...”.
I	 tylko	 parę	młodych	 drzewek,	 które	 ledwie	 zazieleniły	
się,	uświadamia,	że	to	miejsce	zaczęło	swoje	nowe	życie.
W	głębi	 placu	nieotynkowany	wieżowiec.	 Teraz	 on	nosi	
numer	 48.	 Prowadzi	 doń	 asfaltowa	 alejka.	 Ale	 nie	 jego	
szukam.
–	To	był	niski,	ceglany	dom.	Zburzono	go,	jak	budowano	
nowy.	Pięć,	może	sześć	lat	temu...	–	dowiaduję	się.
Jakiż	 spokój!	 Dziewczynki	 bawią	 się	 w	 „klasy”,	 kobiety	
wracają	z	zakupów,	czasem	przejedzie	samochód...
28	 czerwca	 1956	 było	 to	 miejsce	 okrutnych,	 krwawych	
zajść.
Jeszcze	kilkadziesiąt	metrów	i	łączą	się	trzy	ulice.	U	zbie-
gu	stoi	Szpital	Miejski	im.	Raszei.	Od	gmachu	UB	dzielił	
go	wtedy	kawał	wolnego	placu.	Na	samym	tym	skrzyżo-
waniu	padło	13	ofiar!
Odwija	 się	 taśma	 pamięci...	 Z	 13	 przypadków	 kilka	 jest	
dzisiaj	znanych.
O	pierwszym	opowiedział	dr	Śliwiński	ze	Szpitala	im.	Ra-
szei,	 występując	 jako	 świadek	 w	 „procesie	 ośmiu”.	 Opis	
ten	 powtórzył	 później,	 w	 słynnej	 replice	 obrończej,	 ad-
wokat	dr	Stanisław	Hejmowski	–	na	dowód,	że	strzelało	
również	wojsko.
Na	skrzyżowaniu	 Jeżyckiej	 i	Mickiewicza	stał	czołg.	Ro-
botnicy	krzyczeli	do	żołnierzy,	żeby	nie	strzelali	DO	BRA-
CI.	Na	to	jeden	z	żołnierzy	wystrzelił.	Któryś	z	wołających	
upadł	na	jezdnię.	Wtedy	inny	mężczyzna	nie	wytrzymał.
–	Patrz,	chamie,	zabiłeś	dzieciom	ojca!
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I	w	tym	samym	momencie	padł	od	kuli.
Następne	dwie	sceny	charakteryzują	atmosferę,	 jaka	za-
panowała	 na	 ulicach,	 gdy	 wprowadzono	 wojsko	 z	 roz-
kazem	 użycia	 broni,	 a	 ludzi	 ogarnęła	 psychoza	 zemsty	
i	 strachu.	Akty	okrucieństwa	mnożyły	się.	 Inicjowały	 je	
obie	walczące	strony.	W	zbiorowym	afekcie	nieraz	tracono	
rozeznanie:	 ofiarami	 napaści	 stawały	 się	 przypadkowe,	
niewinne	osoby.
Jeden	z	uczestników,	robotnik,	powiedział	później,	że	na	
widok	rannych	i	zabitych	„weszła	w	niego	jakby	inna	ludz-
ka	istota	i	nie	miał	już	panowania	nad	sobą”.	To	zdanie	do-
brze	oddaje	istotę	wstrząsu.	Ogarniał	on	jednostki	i	prze-
nosił	się	na	tłumy,	pchając	je	do	zbrodniczych	czynów.
Na	 szczęście	 czasem	 kończyło	 się	 na	 zamiarach.	 Czyjaś	
odwaga,	ofiarność	udaremniała	akt	zemsty,	odwetu	albo	
chęć	 wykonania	 rozkazu.	 Kiedy	 ulicą	 Mickiewicza	 przy	
szpitalu	posuwał	się	oddział	żołnierzy,	strzelając	do	ma-
nifestantów,	po	drodze	natknął	się	na	piątkę	dzieciaków	
w	wieku	od	8	do	12	lat.	Dowódca,	wymachując	pistoletem,	
rozpędzał	gromadkę.	–	Rozejść	się,	bo	będę	strzelał!	Takie	
są	rozkazy!	Strzelać	do	każdej	grupy!
Usłyszała	to	Aleksandra	Banasiak,	pielęgniarka	ze	Szpita-
la	im.	Raszei.	Podbiegła	do	oficera.
–	I	ty,	bydlaku	–	zawołała	–	byłbyś	gotów	strzelać	do	tych	
dzieci?
Jeśli	 tego	udało	 się	powstrzymać,	 to	wielu	 strzelało	bez	
pardonu.	Około	godziny	szesnastej	–	już	po	wydaniu	roz-
kazu	 żołnierzom	 –	 przed	 gmachem	 szpitala	 znalazł	 się	
oddział	podchorążych.	Otworzył	ogień	do	ludzi	ukrywa-
jących	się	za	kępą	drzew.

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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Do	strzelających	wybiegł	mężczyzna.
–	Tu	są	kobiety	i	dzieci!
Po	serii	w	brzuch	upadł	na	środku	ulicy.	Wniesiono	go	do	
szpitala.
Pewien	 świadek	manifestacji,	 co	 prawda	w	 innym	miej-
scu,	 pod	 gmachem	 radia	 zanotował	 w	 swym	 dzienniku	
taką	relację	oficera:
–	 Jechałem	 przez	 Matejki,	 a	 tu	 z	 góry	 strzały.	 Stajemy	
i	za	auto.	Naraz	widzę	na	drzewie:	czyjaś	noga.	Strzelam	
i	chłop	 jak	kaczka	spada	na	chodnik.	Sprawdziliśmy	do-
wód:	uczeń	technikum	samochodowego...
Bo	poznańskie	dzieci	także	strzelały.	Po	pacyfikacji	mia-
sta	widziano	na	ulicach	ujętych	z	bronią	i	prowadzonych	
na	komendy	piętnasto-	i	szesnastolatków.
Ich	młodsi	koledzy	rzucali	kamieniami,	butelkami	z	ben-
zyną,	 nieraz	 –	 pod	 okiem	 starszych,	 doświadczonych	
mężczyzn,	którzy	z	karabinami	przewieszonymi	przez	ra-
mię,	z	opaskami,	kierowali	atakiem	na	gmach	WUBP.
Jako	jedni	z	pierwszych	od	salw	z	tego	budynku	padli	ran-
ni	 dwaj	 chłopcy:	 dziewięcioletni	 Bronek	 Król	 i	 dwuna-
stoletni	harcerz	–	Jurek	Czapski.	W	kilka	godzin	później	
do	 Szpitala	 im.	 Raszei	 przyniesiono	 na	 noszach	 Romka	
Strzałkowskiego.
Łóżka,	ławki,	podłogi	w	tym	szpitalu	zapełniały	się	szyb-
ko.	Kule	 świstały	w	 salach	 i	 korytarzach.	Rannych	opa-
trywano	przy	brzęku	szyb.	Chirurdzy	operowali	z	hukiem	
strzałów	w	uszach.	A	w	przyszpitalnym	garażu	kładziono	
ciała	zabitych.
Pierwszy	raz	ostrzelano	salę	operacyjną	około	piętnastej.	
Na	 stole	 leżał	 wtedy	 Marian	 Kubiak.	 Osiemnastolatek,	
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pocztowiec,	trafił	tu	z	czołgu	nr	945	opanowanego	w	po-
łudnie	przez	cywilów.	Z	tego	czołgu	strzelano	do	UB,	nim	
odbili	go	żołnierze	z	Biedruska.	Przy	akcji	tej	wyciągnęli	
z	czołgu	Mariana	Kubiaka	–	na	wbitych	w	brzuch	bagne-
tach...	Nieco	 inny	opis	 tej	 sceny	daje	pisarz	Egon	Naga-
nowski.	Co	prawda	nie	 był	 on	 jej	 naocznym	 świadkiem,	
stąd	słowo	„podobno”.
„Przed	szpitalem	–	wspomina	on	–	podobno	rozegrała	się	
jakaś	okropna	scena.	Gdy	z	unieruchomionego	czołgu	usi-
łował	wydostać	się	przez	klapę	młody	robotnik,	nadbiegł	
żołnierz	 i	przebił	mu	bagnetem	brzuch,	unosząc	w	górę	
i	zrzucając	na	bruk...”.
W	szpitalu	zdjęto	z	niego	ubranie.	Ukazały	się	dwie	głębo-
kie,	kłute	rany.	Silnie	krwawiły.
Chłopca	operował	dr	Granatowicz.	Asystował	mu	dr	Hen-
ryk	 Karoń.	 Po	 latach,	 wspominając	moment	 ostrzelania	
sali	i	reakcję	matki	na	wieść,	że	jej	syna	nie	udało	się	oca-
lić,	dr	Karoń	napisał:	„Twarz	tego	chłopca	i	moje	spotka-
nie	z	 jego	matką	wiele	razy	nachodziły	mnie	w	myślach	
i	do	dziś	mam	ich	oboje	żywo	w	pamięci”.
Mariana	Kubiaka	pochowano	na	Cytadeli.	Obok	żołnierzy.

* * *
Kolejny	adres:	Mączna	30.	To	krótka	odnoga	Jeżyckiej.	Ale	
nie	mogę	znaleźć	numeru,	uliczka	liczy	ledwie	kilka	domów...
Czyżby	znów	urwany	trop?	Następna	luka	–	w	przestrzeni	
i	w	pamięci?
Okazuje	się,	że	w	ciągu	ostatnich	lat	zmieniono	tylko	nu-
mery	 domów.	 Sąsiadom	 nazwisko	 Hoppe	 nie	 jest	 obce.	
Kierują	mnie	pod	właściwy	adres:	Mączna	6.

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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Stukając	do	drzwi	mieszkania,	nie	wiem,	kogo	w	nim	za-
stanę.	Wiem	tylko	tyle,	że	Andrzej	Hoppe	miał	wtedy	17	
lat.	Nie	jestem	pewien	nawet	jego	imienia.
Z	 krótkiej	 opowieści	 Marii	 Hoppe	 –	 żony	 brata	 zabitego	
chłopca	–	wyłania	się	zaledwie	szkic,	zarys	tamtych	zdarzeń.
W	czwartek	28	czerwca	Andrzej	wracał	ze	szkoły	wcześniej.	
Z	powodu	walk	przerwano	zajęcia	w	szkole,	a	uczniom	ka-
zano	iść	do	domu.
Tramwaje	nie	jeździły.	Andrzej	wracał	pieszo	i	nagle,	na	
ulicy	Poznańskiej,	 która	 łączy	 się	z	 Jeżycką,	dosięgła	go	
kula.	Strzelano	najpewniej	z	wiaduktu	przy	ulicy	Libelta.
Było	 to	 już	w	tej	 fazie	zdarzeń,	gdy	ze	wszystkich	stron	
szedł	ostrzał	bezładny,	nerwowy,	nieraz	kładąc	na	ziemię	
postronnych,	 przypadkowych	 świadków	 albo	 przechod-
niów.	 Kule	 leciały	 z	 wielu	 stron:	 z	 dachów	 i	 strychów,	
z	okien	i	podwórek,	z	wiaduktów	i	wież.
Nietrudno	było	o	ofiary.	Krwawy	rejestr	dopełniał	się	szyb-
ko.	Po	zdarzeniach	oficjalnie	ogłoszono,	że	29	ofiar	–	na	50	
–	zginęło	przypadkiem,	a	tylko	sześć	w	czynnej	walce.
Na	 temat	 śmierci	 Andrzeja	 można	 tylko	 snuć	 domysły.	
Niewykluczone	nawet,	że	tym	razem	strzelał	cywil.
–	I	celnie	trafił...	W	serce	–	mówi	Maria	Hoppe.	–	Długo	
jeszcze	mieliśmy	kurtkę	ze	śladem	kuli...
Ciało	chłopca	znaleźli	rodzice	w	Szpitalu	im.	Raszei.
Dzisiaj	 oboje	 także	 już	 nie	 żyją.	Matka	 –	 po	 szoku	wy-
wołanym	śmiercią	syna	–	nie	wróciła	do	zdrowia.	Zmarła	
w	rok	później.	Leżą	teraz	obok	siebie	na	małym	jeżyckim	
cmentarzu	w	parafii	św.	Barbary.	W	tym	samym	miejscu	
spoczywają	trzy	ofiary	Poznańskiego	Czerwca:	Irek	Siko-
ra,	Andrzej	Hoppe	i	osiemnastoletni	Bogdan	Nowak.
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* * *
Na	 ulicę	 Dąbrowskiego	 idę	Mylną,	 w	 1981	 roku	 prze-
mianowaną	 częściowo	 na	 Romka	 Strzałkowskiego.	 To	
na	 rogu	 dawnej	 Mylnej	 z	 Dąbrowskiego	 znajduje	 się	
dziś	tablica	poświęcona	pamięci	bohaterskiego	chłop-
ca,	 który	 w	 tamten	 czwartek	 na	 oczach	 manifestują-
cych	przed	Urzędem	Bezpieczeństwa	tłumów	podniósł	
i	 rozwinął	sztandar,	upuszczony	przez	ranną	tramwa-
jarkę.	 Romek	 zginął	 potem	 w	 tajemniczych,	 niewyja-
śnionych	do	dziś	 okolicznościach,	 na	 terenach	 garaży	
UB,	ale	jego	czyn	przyniósł	mu	miano	„małego	chorą-
żego”	Poznańskiego	Czerwca	i	trwałe	miejsce	w	legen-
dzie	–	w	pamięci	ludzi.
Na	 Dąbrowskiego	 szukam	 kamienicy,	 w	 której	 mieszka	
Bolesław	Gliński.	Znowu	numer	domu	okazuje	się	niepre-
cyzyjny.	 Dopiero	 indagowany	 przeze	 mnie	 stróż	 jednej	
z	kamienic	prowadzi	mnie	na	podwórko	i	wskazuje	balkon	
na	trzecim	piętrze.
Drzwi	otwiera	staruszek	o	dobrotliwym	wyglądzie.	Chęt-
nie	zgadza	się	na	rozmowę,	choć	jestem	pierwszym	czło-
wiekiem,	który	po	wielu	latach	„służbowo”	będzie	pytać	
go	o	szczegóły	tamtych	dramatycznych	przeżyć.
	 –	 Tego	 nie	 trzeba	 ukrywać	 –	 mówi,	 prowadząc	 mnie	
w	głąb	mieszkania	–	pracowni	krawieckiej,	gdzie	żyje	sa-
motnie,	utrzymując	się	z	niewielkich	zamówień.
25	maja	1956	roku,	na	miesiąc	przed	śmiercią,	jego	jedy-
ny	syn	Andrzej	zaczął	16.	rok	życia.	Był	uczniem	I	klasy	
Technikum	Łączności...
–	Ale	 rosły	był	ponad	wiek...	Szczupły	 i	wysoki,	wyższy	
ode	mnie	–	zaznacza	ojciec	z	„zawodową”	dokładnością.	

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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–	To	dzięki	pływaniu.	Uprawiał	je	w	klubie	„Warta”.	Dwa	
razy	w	tygodniu	przepływał	po	dwa,	trzy	kilometry...
Uśmiecha	 się	 na	 to	 wspomnienie,	 lecz	 zaraz	 smutnieje,	
przypominając	sobie	swoją	ostatnią	rozmowę	z	synem.
–	Kiedy	wyszedł	–	opowiada	dalej	–	spotkał	na	ulicy	kole-
gów.	W	jakieś	pół	godziny	po	tym,	jak	rozległy	się	strza-
ły,	przyleciał	do	mnie	kolega	–	Rysiek	i	mówi,	że	Andrzej	
ranny.	Zacząłem	go	szukać...
Znalazł	 dopiero	 w	 trzecim	 szpitalu,	 ale	 był	 już	 wieczór	
i	nie	chciano	go	wpuścić	do	syna;	powiedziano	mu	tylko,	
że	Andrzej	żyje.	Ucieszony	wrócił	do	domu.	Jednak	kiedy	
następnego	dnia	zjawił	się	w	szpitalu,	zaprowadzono	go	
do	kostnicy.
–	Ośmiu	ich	tam	leżało...
–	Co	powiedzieli	lekarze?	
–	Że	byli	bezsilni...
Ojciec	wie	tylko	tyle,	że	jego	syn	został	ranny	na	Krasiń-
skiego	(to	krótka	ulica	w	bok	od	Kochanowskiego).
–	Więcej	mógłby	może	powiedzieć	ten	jego	kolega,	Rysiek,	
co	przyniósł	wiadomość.	Mieszkał	wtedy	w	oficynie	na-
przeciw,	potem	przeniósł	się	na	Rataje,	ale	dzisiaj	mieszka	
tu	jeszcze	jego	matka.
Pani	 Kozłowska,	matka	 Ryszarda,	 rozmawia	 ze	mną	 na	
schodach.	Przeprasza	–	w	domu	malowanie.
Te	drewniane	schody	kilkakrotnie	pojawiają	się	w	jej	wspo-
mnieniu.	W	tamten	czwartek	wchodzili	nimi	na	dach	domu	
nieznani,	uzbrojeni	mężczyźni.	Dachy	stąd	ciągną	się	aż	do	
Kochanowskiego.	Obserwowano	z	nich	teren	i	strzelano.
Ryszard	miał	wówczas	17	 lat.	Szedł	 razem	z	Andrzejem,	
ale	tylko	do	zbiegu	ulic	Dąbrowskiego	i	Kochanowskiego.	
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Tam	–	 jak	 twierdzi	Kozłowska	–	 kazano	 chłopcom	brać	
butelki	z	benzyną	i	rzucać	w	gmach	WUBP.	Rysiek	wykrę-
cił	się	jakoś	i	wrócił.	Andrzej	–	może	–	wziął,	a	na	pewno	
poszedł	dalej,	tam,	gdzie	ostro	strzelano.
–	Kiedy	Rysiek	wrócił	 –	 przypomina	 sobie	matka	–	miał	
w	ręku	jakieś	anteny...	Powiedział	mi:	Andrzej	tam	poszedł...
Te	 „anteny”	 chłopak	 podniósł	 z	 ulicy	 przed	 gmachem	
Ubezpieczalni	Społecznej	na	Dąbrowskiego.	Z	jego	dachu	
zrzucali	demonstranci	nadajniki,	przeznaczone,	jak	uwa-
żano,	 do	 zagłuszania	 zagranicznych	 radiostacji.	 Rysiek	
zostawił	w	domu	druty	i	pobiegł	raz	jeszcze	na	próg	zo-
baczyć,	co	z	Andrzejem.	Wtedy	dowiedział	się	od	ludzi,	że	
jest	ranny.	Wrócił	powiedzieć	o	tym	jego	ojcu.
Z	drobnych	okruchów	powoli	układa	się	obraz	tamtej	tra-
gedii.	 Ale	 na	 szereg	 pytań	 nie	 mam	 wciąż	 odpowiedzi.	
Czy	 Andrzej	 rzucał	 butelkami,	 czy	 tylko	 przyglądał	 się	
nieostrożnie?
Może	mógłby	 dodać	 tu	 coś	 Ryszard,	 ale	 jest	 właśnie	 za	
granicą.	Znów	ślady	urywają	się...	Brakuje	jednej	klatki.

* * *
Opuszczając	 pogrążone	 w	 żałobie	 miasto,	 pisali	 zagra-
niczni	dziennikarze:	„Powiedziano	nam:	zawsze	będzie-
my	 mówić	 o	 naszych	 dzieciach	 poległych	 28	 czerwca.	
Dzień	ten	przejdzie	do	historii...”.
A	jednak	coraz	mniej	jest	pamięci.
„Patrz,	 drzewa,	 domy	 zamieszkiwane	 przez	 nas	 jeszcze	
trwają.	
My	tylko	mijamy	obok	wszystkiego	jak	fala	powietrza.
I	sprzysięga	się	wszystko,	by	nas	przemilczeć,	

Tomasz Soldenhoff, Okruchy
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może	na	wpół	 jak	hańbę,	na	wpół	 jak	niewyrażalną	na-
dzieję...”.

maj	1981

Tekst	 ten	 jest	 poprawioną	 wersją	 reportażu	 pt.	 Dzie-
ci	 Poznania	 zatrzymanego	 w	 1981	 roku	 przez	 cenzurę	
w	łódzkim	tygodniku	społeczno-kulturalnym	„Odgłosy”	
(w	numerze	ukazującym	się	w	25.	rocznicę	Poznańskiego	
Czerwca	1956).	Wykorzystano	fragmenty	relacji	z	książki	
Poznański	Czerwiec	1956.
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Rafał Grupiński, Kłopoty ze środkiem Europy

Kłopoty	 
ze	środkiem	Europy
Rafał	Grupiński

Czy	istnieje	Europa	Środkowa?	Czy	może	istniała	kiedyś?	
A	 jeżeli	 istniała,	 to	 czy	była	 tylko	 tworem	kulturowym,	
czy	także	tworem	politycznym?	A	może	była	to	idea	okre-
ślona	jedynie	przez	tradycję	lokalnej	tożsamości	kulturo-
wej,	która	winna	być	fundamentem	przyszłości	wspólnie	
budowanej	przez	ludy	zamieszkałe	między	Bałtykiem,	Ad-
riatykiem	i	Morzem	Czarnym?	Czy	może	także	program	
polityczny	 skierowany	 przeciwko	 zakusom	 totalitarnym	
potęg	 współczesnego	 świata?	 Oto	 pytania,	 od	 których	
warto	rozpocząć	artykuł	podejmujący	problem	wielokrot-
nie	poruszany	w	ostatnich	latach,	a	szczególnie	głośny	od	
chwili	ukazania	się	artykułu	Milana	Kundery	pod	tytułem	
Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej.	Najsłyn-
niejsze	to	chyba	wystąpienie	w	tej	sprawie.

Idea	Europy	Środkowej	miła	jest	i	mile	łechce	naszą	próż-
ność.	Tym	bardziej	wówczas,	 gdy	dojrzymy	prawdę	gło-
szoną	między	 innymi	 przez	 Kunderę,	 że	 ów	 środek	 jest	
prawdziwym	 środkiem	 i	 rdzeniem	Europy,	 gdyż	 Zachód	
zapomniał	 już	o	swej	 tożsamości,	a	Wschód,	 jak	mawiał	
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dawno	 temu	 Zygmunt	 Krasiński,	 przez	 Bizancjum	 stał	
się	zgrzybiały	i	niewolniczy,	przez	mongolizm	zaś	despo-
tyczny,	okrutny	i	zaborczy.	Rzecz	cała	jest	w	każdym	ra-
zie	 skomplikowana,	 porusza	wiele	umysłów	 i	 nęci	wizją	
nowej	 perspektywy	 dziejowej.	 Ale	 na	 tym,	 nieco	 żarto-
bliwym	w	 tonie	przytoczeniu	dość.	Zadajmy	 trzy,	mniej	
retoryczne,	niż	postawione	na	wstępie,	pytania.	1.	Skąd	
wzięło	się	najnowsze	zainteresowanie	ideą	Europy	Środ-
kowej	i	od	kiedy	trwa	w	swym	obecnym	wcieleniu?	2.	Kto	
najbardziej	się	tą	ideą	interesuje	i	dlaczego?	3.	O	jakiej	Eu-
ropie	Środkowej	jest	mowa,	jakie	miałyby	być	jej	granice	
geopolityczne	i	jakie	przypisuje	się	jej	dziedzictwo	kultu-
rowe?	Przeglądnijmy	kilka	związanych	z	tak	postawioną	
kwestią	problemów.

Idea	 zjednoczonego	 „środka”	Europy	 jest	 zapewne	 star-
sza,	niż	wskazują	na	to	najdawniejsze	nawet	spośród	za-
chowanych	 czy	 poświadczonych	 historycznie	wystąpień	
w	tej	sprawie.	Milan	Kundera	wskazywał	na	długowieczną	
tradycję	poczucia	pokrewieństwa	narodów	mieszkających	
w	tej	części	świata,	przywołując	międzynarodową	wspól-
notę	uczonych	i	studentów	uniwersytetu	praskiego	w	XV	
wieku	–	a	przecież	moglibyśmy	się	odwołać	także	do	kon-
kretnych,	zrodzonych	w	tamtych	czasach	pomysłów	po-
litycznych,	takich	jak	chociażby	próby	połączenia	korony	
czeskiej	z	koroną	polską	podjęte	przez	husytów,	czy	wręcz	
jeszcze	śmielszych	planów	Jerzego	z	Podiebradu	stworze-
nia	wspólnoty	państw	europejskich	(1463).	Można	także	
cofnąć	się	jeszcze	bardziej,	aby	ku	zdumieniu	stwierdzić,	
że	błędne	zaliczanie	Węgrów	do	wspólnoty	narodów	sło-
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wiańskich,	 tak	 częste	 dziś	 na	 Zachodzie	 z	 powodu	 roz-
dzielenia	świata	przez	mur	berliński,	odnajdziemy	już	w...	
średniowiecznej	Kronice Wielkopolskiej	powstałej	u	schył-
ku	XIII	wieku!

Tragiczne	 wydarzenia	 1956	 roku	 na	 Węgrzech	 i	 1968	
w	Czechosłowacji	miały	swą	dodatkowo	dramatyzującą	je	
oprawę,	do	złudzenia	przypominającą	atmosferą	polskie	
powstania	niepodległościowe	z	XIX	wieku	–	mniej	i	bar-
dziej	skrywane,	daremne	oczekiwania	na	pomoc	Europy,	
której	to	pomocy	spodziewali	się	ci,	którzy	przecież	usi-
łowali	powrócić	do	jej	wspólnoty	cywilizacyjnej.	Wyraź-
niejsze	zainteresowanie	więzią	łączącą	kraje	przynależne,	
jak	słusznie	zwrócił	na	to	uwagę	Kundera,	geograficznie	
–	do	Europy	Środkowej,	politycznie	–	Wschodniej,	a	kul-
turowo	–	Zachodniej,	możemy	bez	wątpienia	datować	na	
drugą	połowę	lat	70.,	czas	krystalizowania	się	form	nie-
zależnego	 życia	 politycznego	 i	 kulturalnego	 w	 Polsce,	
Czechosłowacji	i	na	Węgrzech.	O	ile	jednak	na	przykład	
w	Polsce	w	czasach	opozycji	przedsierpniowej	 intereso-
wano	 się	 sąsiedzkimi	 sprawami	 przede	 wszystkim	 ze	
względu	na	podobieństwo	współczesnej	opresji,	czyli	na-
jogólniej	mówiąc,	brak	swobód	politycznych	i	zewnętrzne	
uzależnienie	od	Moskwy,	o	tyle	w	latach	80.	idea	Europy	
Środkowej	rozbłysnęła	nagle	wieloma	nieznanymi	dotąd	
barwami	 i	 bogactwem	 na	 nowo	 odkrywanych	 znaczeń	
historycznych	i	kulturowych,	związanych	ściśle	z	trady-
cjami	 europejskiej	 „christianitas”.	 Kalkulacje	 politycz-
ne,	wynikające	z	podobieństwa	sytuacji	(nigdy	wcześniej	
wróg	nie	był	dla	wszystkich	jeden	i	ten	sam!)	i	poczucia	

Rafał Grupiński, Kłopoty ze środkiem Europy



52

CzasKultury 4-5/1987

wspólnoty	zniewolenia	dynamizujące	wcześniej	niezależ-
ne	przejawy	życia	społecznego,	zostały	zastąpione	senty-
mentalną	wizją	Europy	Środkowej	nie	 tylko	zdradzonej,	
i	 to	 wielokrotnie,	 przez	 Zachód,	 ale	 wręcz	 wierniejszej	
kulturze	 antycznej	 i	 judeochrześcijańskiej	 niż	 on	 sam.	
Skąd	ta	zmiana	tonu	i	ożywienie	wizją	odeszłej,	mitycz-
nej	wręcz	wspólnoty?

Z	 dużym	 prawdopodobieństwem	 można	 przypuścić,	 że	
jedną	z	pożywek	odrodzenia	tego	swoistego	sentymentu	
stała	się	polityczna	klęska	„Solidarności”.	Nadzieje	zwią-
zane	z	okresem	legalnego,	w	świetle	prawodawstwa	PRL,	
istnienia	„Solidarności”,	nadzieje	na	odnalezienie	w	Pol-
sce	pewnego	politycznego	modus	vivendi,	mogącego	sta-
nowić	wzór	dla	innych	krajów	strefy	dominacji	sowieckiej,	
rozwiały	się	13	grudnia	1981	roku.	Ewolucja	form	oporu	
społecznego	w	Polsce,	obserwowana	z	nadzieją	przez	opo-
zycję	demokratyczną	w	sąsiednich	krajach,	skończyła	się	
klęską.	Przejście	więc	od	elitarnych	działań	do	rewolucji	
społecznej	mimo	wykorzystania	przez	tę	ostatnią	wcze-
śniej	 powstałego	 zaplecza	 intelektualnego	 opozycji	 nie	
doprowadziło,	w	przypadku	polskim,	do	trwalszego	suk-
cesu.	 Można	 przypuścić,	 że	 wydarzenia	 lat	 1980–1981	
były	dla	wielu	zewnętrznych,	sympatyzujących	z	nimi	ob-
serwatorów	swoistego	rodzaju	próbą	sił,	niezwykle	waż-
nym	poletkiem	doświadczalnym.	Później	nadzieje	wiąza-
no	w	pewnym	stopniu	z	silnym	podziemiem	politycznym	
powstałym	w	odpowiedzi	na	wprowadzenie	stanu	wojen-
nego.	 Jednak	w	miarę	upływu	 lat	 i	 powolnego	 rozkładu	
struktur	 podziemnych	 w	 Polsce	 zaczęto	 rozglądać	 się,	
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zarówno	 w	 Pradze,	 Budapeszcie,	 jak	 i	 w	Warszawie,	 za	
wzmocnieniem	swoich	sił	o	ściślejsze	niż	dotychczasowe	
więzy	sympatii,	porozumienie	z	ruchami	opozycji	demo-
kratycznej	działającymi	w	innych	państwach	bloku.

Niestety,	wysiłki	 te	 poza	 nawiązaniem	 liczniejszych	niż	
dawniej	kontaktów	i	wzmożeniem	wymiany	informacyj-
nej	nie	przyniosły	 żadnego	wspólnego,	w	miarę	 spójne-
go	 i	 zarazem	 realistycznego	programu	politycznego	 czy	
bodaj	 wspólnie	 określonych	 wskazówek	 postępowania	
w	najbliższych	latach	–	inaczej	mówiąc,	najskromniejsze-
go	nawet	programu	wspólnego	działania	na	 rzecz	przy-
wrócenia	praw	człowieka	w	Europie	Środkowej	i	praw	jej	
narodów	do	samostanowienia.	Podpisano	za	 to	w	ostat-
nich	 latach	 kilka	 wspólnych	 oświadczeń,	 kilka	 listów	
skierowanych	do	 opinii	międzynarodowej	 (nazwiska	 sy-
gnatariuszy	wskazują,	że	jako	wzór	organizacji	i	tu	działa	
jedynie	szlachetna	idea	poczty	pantoflowej)	oraz...	z	roz-
czuleniem	 przywołano	w	 kilkudziesięciu	 już	 artykułach	
piękny	obraz	nieskazitelnej	duchowo	i	bardziej	zachodniej	
niż	sam	Zachód	–	Europy	Środkowej.	Tak	więc,	w	chwili	
utraty	nadziei	na	rozwiązanie	polityczne	po	ostatniej	pol-
skiej	klęsce,	z	poczuciem	bezradności	 i,	być	może,	z	po-
wodu	 braku	 dostatecznej	 wyobraźni	 politycznej	 wykre-
owano	ideał	zastępczy,	skierowany	nie	w	przyszłość,	lecz	
w	przeszłość	–	mit	Europy	Środkowej.

Rzecz	 cała	wygląda	 szczególnie	nieciekawie.	Można	bo-
wiem	powiedzieć,	że	sam	fakt	powstania	wielu	interesu-
jących	 skądinąd	 artykułów	 na	 wspomniany	 temat	 daje	

Rafał Grupiński, Kłopoty ze środkiem Europy
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świadectwo	ważnej	zmianie	świadomości.	Mieszkańcy	tej	
części	Europy,	w	przeszłości	często	wrodzy	wobec	siebie	
mimo	stałego	poczucia	pokrewieństwa,	w	historii	najnow-
szej	 dzieleni	 i	 często	 przeciwstawiani	 sobie	 przez	 twór-
ców	 Świętego	 Przymierza,	 w	międzywojniu	 zaś	 skłonni	
do	ulegania	 lokalnym	nacjonalizmom,	dziś	 są	być	może	
o	wiele	bliżsi	niż	kiedykolwiek	w	przeszłości	odnalezienia	
legendarnej	wspólnoty	dzięki	rozbudzeniu	owego	zainte-
resowania	 dziejowym	podobieństwem	 losów.	Tyle	 tylko,	
że	 lekarstwo	przeszłości,	miast	wzmacniać,	gdy	źle	 sto-
sowane,	może	osłabiać,	miast	napawać	nadzieją	i	tworzyć	
nowe	źródła	sił	–	roztkliwiać	i	obezwładniać.

Konglomerat	kultur,	narodów,	religii,	jaki	stanowiło	pań-
stwo	 Habsburgów,	 to	 najczęściej	 przywoływany	 motyw	
świetnej	 przeszłości.	 Aby	 to	 udowodnić,	 nie	 trzeba	 od-
woływać	 się	 tylko	 do	 najnowszej	 eseistyki	 poświęconej	
omawianej	tu	problematyce	–	jednym	z	najwybitniejszych	
przejawów	 tego	 autentycznego,	 choć	 nie	 pozbawionego	
ambiwalencji	 przywiązania	 do,	 mówiąc	 prawdę,	 czasów	
zniewolenia	 jest	 ważna	 i	 wyróżniająca	 się	 artystycznie	
tak	zwana	szkoła	galicyjska	w	literaturze	polskiej,	do	któ-
rej	zalicza	się	pisarzy	tej	miary,	co	Leopold	Buczkowski,	
Julian	 Stryjkowski	 czy	 Andrzej	 Kuśniewicz.	 Albowiem	
w	poszukiwaniu	 człowieczeństwa	prawie	 zawsze	współ-
czesna	niewola	będzie	uznawana	za	dotkliwszą	od	prze-
szłej,	a	 język,	którym	posługiwano	się	dawniej,	bardziej	
uniwersalny	od	współczesnego.	Cóż,	są	też	na	to	dowody,	
którym	trudno	zaprzeczać.	Pięć	 lat	okupacji	niemieckiej	
w	Polsce	z	lat	1939–1945	bez	wątpienia	było	stokroć	gor-
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sze	niż	50	lat	rządów	Franciszka	Józefa,	podobnie	jak	Wę-
grom	zapewne	łatwiej	jest	dziś	osądzić	pozytywnie	rządy	
habsburskie	 niż	 na	 przykład	 wyniszczające	 rządy	 baszy	
budzińskiego.

Czesi,	Słowacy,	Węgrzy,	Ukraińcy,	Żydzi,	Polacy,	Rumu-
ni,	 a	 przecież	 także	na	 północy	Białorusini,	 Litwini,	 na	
południu	Słoweńcy,	Chorwaci;	 ileż	można	wymienić	 in-
nych	 ludów	 i	 ile	 jeszcze	 spośród	narodów	 sąsiadujących	
w	tej	krainie	ubezwłasnowolnienia!	Gdzie	wśród	przeni-
kających	 się	 wzajemnie	 ich	 historycznych	 ojczyzn	 win-
ny	przebiegać	granice	Europy	Środkowej?	I	kto	jakim	ich	
kształtem	jest	zainteresowany?

Aby	nie	pozostawać	jedynie	w,	sympatycznym	skądinąd,	
erudycyjnym	 towarzystwie	 dotychczas	 powstałych	 tek-
stów	na	ten	temat,	rozwińmy	postawioną	powyżej	kwe-
stię	nieco	zaczepnie,	ale	przede	wszystkim	bardziej	reali-
stycznie.	Należy	najpierw	 rozstrzygnąć,	 czy	 zależy	nam	
na	określeniu	idea łu 	Europy	Środkowej,	widzianej	mimo	
długiego,	 wielowiekowego	 zniewolenia	 jako	 nieskażonej	
wyspy	skrywającej	duchowe	skarby	kultury	europejskiej,	
czy	też	może	myślimy	o	Europie	Środkowej	jako	pokojo-
wej	 i	 suwerennej	 wyspie	 politycznej	 wspólnoty	 małych	
państw	rozdzielającej	strefy	wpływów	wielkich	mocarstw.	
Jeżeli	myślimy	o	drugiej	z	ewentualności,	to	zwykła	uczci-
wość	każe	zapytać	o	jeszcze	jedno	–	czy	tak	wyobrażona	
Europa	 Środkowa	miałaby	 być	 antyradziecka,	 czy	może	
także	antyniemiecka?	Mówiąc	wprost	–	jeżeli	chcemy	być	
razem,	to	czy	przypadkiem	nie	chodzi	nam	o	to,	aby	być	
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razem	przeciwko	komuś	innemu?	A	jeżeli	nawet	wszyscy	
skrzykną	się	wokół	tej	pierwszej,	poniekąd	niepolitycznej	
wersji	dążeń	do	odtworzenia	kulturowej	wspólnoty,	to	czy	
owa	próba	zakorzenienia	we	własnej	przeszłości	nie	 jest	
w	 znacznym	stopniu	 efektem	wzrostu	nastrojów	kseno-
fobicznych	 i,	 zarazem,	 swoistego	 poczucia	 bezradności	
w	sferze	działań	bezpośrednio	politycznych?

I	wreszcie	rzecz	najsmutniejsza.	Pomysł	jedności	tej	części	
Europy	jest,	jak	wspomniano,	nienowy.	Już	w	średniowie-
czu	Szwecję,	Polskę	i	Węgry	łączyło	przekonanie	o	pełnie-
niu	roli	przedmurza	chrześcijańskiego	świata.	Zagrożenie	
tureckie	i	moskiewskie	wzmocniło	to	przekonanie	w	Rze-
czypospolitej	Obojga	Narodów,	która	misją	swą	żyła	nawet	
po	utracie	niepodległości	w	końcu	XVIII	wieku.	Zmiany	
sytuacji	politycznej	w	dwu	następnych	stuleciach	spowo-
dowały,	że	silnie	odczuwane	odrębności	i	rozbudzone	an-
tagonizmy	narodowościowe	opóźniły	znacznie	powstanie	
najnowszych	 koncepcji	 wspólnoty	 europejskiej;	 umożli-
wiło	je	jedynie	coraz	dotkliwiej	odczuwane	zagrożenie	ze	
strony	Wschodu.	Gdy	w	Teheranie	 i	 Jałcie	Zachód	oddał	
Stalinowi	 już	wszystko,	co	mógł	był	oddać,	krajom	i	na-
rodom	„porzuconym”	nie	pozostało	nic	 innego,	 jak	szu-
kać	maksymalnego	 wzajemnego	 wzmocnienia,	 porzucić	
stereotypy,	dawne	urazy	i	gdzieniegdzie	pokutujące	jesz-
cze	uprzedzenia	narodowościowe.	Odnowienie	idei	Euro-
py	Środkowej,	 która	w	 istocie	nigdy	nie	 istniała	 (Polska	
np.	o	wiele	więcej	miała	wspólnego	ze	Szwecją,	z	Turcją	
czy	 Francją	niż	Czechami	 czy	 tym	bardziej	 z	 południo-
wymi	 Słowianami),	 a	 której	 model	 habsburski	 obecnie	
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odradzany	pełen	był	raczej	wzrastających	napięć	społecz-
nych	 i	 szowinizmów	 narodowych	 niż	 ponadnarodowej	
współpracy	 kulturalnej,	 jest	 w	 istocie	 anachronizmem,	
i	to	anachronizmem	podwójnym.	Z	jednej	strony	bowiem	
mamy	do	czynienia	z	prostym	zabiegiem	idealizacji	słabo	
znanej	przeszłości,	z	drugiej	z	wyraźnie	ideologiczną	ge-
nezą	samego	pomysłu	wywiedzionego	z	atmosfery	prze-
ciwstawnych	panslawistycznych	marzeń	polskich	roman-
tyków	oraz	carskich	polityków	i	publicystów-ideologów.

Pierwsza	 koncepcja	 związana	 ściśle	 z	 filozofią	mesjani-
styczną	widziała	Polskę	jako	jedynego	zdolnego	politycz-
nie	Ducha,	 pod	 którego	 przywództwem	możliwe	 będzie	
wyzwolenie	ludów	słowiańskich	spod	hegemonii	Moskwy,	
Berlina	 i	 Wiednia.	 Druga	 widziała	 Europę	 słowiańską	
zjednoczoną	pod	berłem	władców	Trzeciego	Rzymu	i	wal-
czyła	 z	 istniejącymi	 w	 niej	 wpływami	 anarchistycznej,	
szlacheckiej	Polski.	Pisał	o	tym	Zygmunt	Krasiński	w	me-
moriale	skierowanym	do	papieża	Piusa	IX	w	1848	roku:

„Jak	 szczątki	 Pompei,	 tak	 te	 plemiona	 [tj.	 Słowianie	 –	
przyp.	 R.G.]	 przechowały	 się	 nietknięte	 pod	 popiołami	
ucisku	muzułmańskiego,	niemieckiego	 i	moskiewskiego.	
[...]	Są	zaś	dwie	zasady,	wręcz	sobie	przeciwne,	które	o	te	
ludy	walczą.

Jedna	zasada,	ulubiona	w	duchu	polskim,	 to	 sama	zasa-
da	Kościoła.	 To	 jedność,	 która	uznaje	 i	 uprawnia	 prawo	
każdej	z	ziemskich	narodowości,	to	wolność	przez	ofiarę,	
postęp	przez	miłość,	jedność	przez	braterstwo.	Ale	naród,	

Rafał Grupiński, Kłopoty ze środkiem Europy



58

CzasKultury 4-5/1987

który	wyobraża	w	Słowiańszczyźnie	 tę	 zasadę,	 jest	 dziś	
w	takim	stanie,	jak	dusza	pozbawiona	swego	ciała.	[...]

Naprzeciw	niego,	przeciw	niemu,	stoi	ogrom	bez	stałych	
konturów,	 państwo	 bez	 granic,	 ciało	 bez	 duszy.	 Iskry	
z	nieba	mu	brak;	umiał	wciągnąć	w	siebie,	natchnąć	się	
wszystkimi	wyziewami	zepsucia,	 jakimi	zły	duch	kiedy-
kolwiek	rozwiewał	po	świecie.	To	Rosja,	lub	raczej,	to	ro-
syjski	rząd;	bo	ten	rząd	tak	dobrze	umiał	wchłonąć	w	siebie	
całe	życie	swego	ludu,	że	wyrzucił	prawie	ten	lud	z	histo-
rii,	a	sam	stanął	na	jego	miejsce.	[...]	On	ma	na	polu	fak-
tów	ten	sam	cel,	do	którego	dąży	na	polu	teorii	i	abstrakcji	
filozofia	ateistów.	Dąży	do	ubóstwienia	egoizmu	ludzkie-
go	przez	zaprzeczenie	Boga	i	ogłupienie	wszystkich.	I	to	
sprawia,	że	jest	wrogiem	nieprzejednanym	wszelkiej	du-
chowej	niepodległości.	Dlatego	walczy	on	ze	wszystkich	
sił	swoich	z	katolicyzmem;	a	że	nie	może	go	zabić	jednym	
zamachem,	więc	otacza	go	zasadzkami	i	chce	w	krajach,	
poddanych	 jego	 piekielnej	 działalności,	 doprowadzić	 go	
do	 śmierci	 przez	 ubytek	 sił.	 Dla	 niego	 pozbyć	 się	 kato-
licyzmu	to	znaczy	pozbyć	się	Polski,	a	pozbyć	się	Polski	
to	 pozbyć	 się	 katolicyzmu,	 czyli	 zgładzić	 raz	 na	 zawsze	
pierwiastek	i	zasadę	wolności.	Ten	pierwiastek,	ta	zasada	
przeszkadza	mu	stanąć	na	czele	wszystkich	Słowian,	sta-
nąć	na	ich	czele,	żeby	ich	rzucić	na	Kościół	i	na	świat”1.

To,	co	mówił	Krasiński,	było	na	sposób	romantyczny	pro-
rocze	i,	jako	świadectwo	czasów,	przenikliwe;	to,	co	dzisiaj	
można	przeczytać	o	Europie	Środkowej,	 jest	absurdalnie	

1	 Z.	Krasiński, Memoriał do Piusa IX	(oryg.	w	jęz.	franc.:	Memoire	au	pape	Pie	IX),	[w:]	Pisma 
Zygmunta Krasińskiego,	t.	VII,	Kraków–Warszawa	1912,	s.	499–502.
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archaiczne	i,	poniekąd,	bałamutne.	Albowiem	XIX-wiecz-
ny	model	Europy	Środkowej,	jeżeli	istniał,	pomijając	kwe-
stię	dominacyjnych	dążeń	Rosjan	czy	Polaków,	opierał	się	
na	silnie	odczuwanych	związkach	etnicznych	i	wspólnych	
wysiłkach	 wolnościowych.	 Obecnie	 zaś	 wielu	 wschod-
nioeuropejskich	 (a	 jednak!)	 dysydentów	 boi	 się	 używać	
w	 swych	wystąpieniach	 słowa	„niepodległość”,	 a	dawne	
pokrewieństwa	 etniczne	 (ciemięzcy	 byli	wówczas	 różni)	
zastąpione	zostały	jednym,	wspólnym	obiektem	niechęci	
czy	wręcz	nienawiści.	Świat	zgodnie	współżyjących	i	two-
rzących	wspaniałą	kulturę	przełomu	wieków,	choć	niesa-
modzielnych	politycznie	narodów	jest	natomiast	pięknie	
sprzężonym	zbiorem	pobożnych	 życzeń	 i	 naiwnych	wy-
obrażeń	 o	 przeszłości.	 Miał	 rację	 Miroslav	 Krleža,	 mó-
wiąc,	że	Mittel-Europa	„została	wymyślona	przez	estetów	
w	stylu	zachodnim,	którzy	nie	znają	faktów”2.

I	 jeszcze	jedno	w	tej	kwestii.	To,	że	w	rekonstrukcji	mi-
tycznej	Europy	Środkowej	dominuje	jej	model	„habsbur-
ski”,	jest	także	wynikiem	braku	wrażliwości	na	historię.	
Austro-Węgry	były	jedynym	mocarstwem	spośród	trzech	
dzielących	się	wpływami	w	tej	części	Europy,	pomijając	
nieeuropejską	 Turcję,	 które	 rozpadło	 się	 definitywnie	
na	skutek	pierwszej	wojny	światowej.	Austro-Węgry	nie	
były	jednak	państwem	wyjątkowym,	nosiły	wszak	smut-
ny	 przydomek	 „więzienia	 narodów”,	 różnice	można	 ra-
czej	 odnieść	do	kwestii	 tempa	zachodzących	zmian	de-
mokratyzujących	 życie	 społeczne	 w	 każdym	 z	 państw,	
„stróżów	 porządku	 wersalskiego”.	 Nawet	 w	 najbardziej	

2	 Por.	D.	Kiš,	Variations on the Theme of Central Europe,	[w:]	Cross Currents, A Yearbook of 
Central European Culture,	nr	6,	Ann	Arbor	1987,	s.	4.
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despotycznie	wówczas	rządzonej	Rosji,	w	początkach	XX	
wieku	 rozpoczął	 się	 powolny	 proces	 liberalizacji,	 który	
w	części	wpływał	także	na	stosunek	do	mniejszości	naro-
dowych	zamieszkałych	kresy	imperium.	Czy	zresztą,	po-
zwalając	sobie	na	pewien	skrót	myślowy,	Moabit	gorszy	
był	od	Ołomuńca?	Być	może	dotykamy	spraw	nieporów-
nywalnych	i	w	efekcie	nie	do	rozstrzygnięcia,	ale	wnio-
sek	rodzi	się	raczej	jeden.	Nie	tęsknimy	do	dawnych	Prus	
czy	przedrewolucyjnej	Rosji	(ach,	te	bale	w	Wilusiowym	
Berlinie!)	 nie	 dlatego,	 że	 były	 to	 państwa	wyjątkowego	
ucisku,	ale	dlatego,	że	obydwa	te	państwa	i	obydwie	tra-
dycje	w	swych	nowych	wcieleniach	zaciążyły	fatalnie	nad	
dalszymi	 losami	nie	tylko	tej	części	Europy,	 lecz	całego	
świata.	 Imperium	 Habsburgów	 pozostało	 jedynie	 pięk-
nym	wspomnieniem	czasu	sprzed	dwu	zbiorowych	kata-
strof	XX	wieku,	zbanalizowanym	do	tego	przez	muzykę	
Straussów,	 wspomnieniem	 rzeczywiście	 bezpowrotnie	
oddalającym	 się	 w	mrok	 historii.	 Przeszłość,	 która	 jest	
widziana	na	przykład	wyłącznie	przez	pryzmat	najwybit-
niejszych	 artystycznych	 osiągnięć	 sztuki	 czy	 literatury	
danego	 okresu,	może	 natomiast	 układać	 się	w	 logiczny	
i	 prawdopodobny,	 lecz	fikcyjny	 obraz,	 podobnie	 jak	fik-
cyjny	 jest	 świat	 przedstawiony	 w	 wykorzystywanej	 dla	
opisu	odeszłego	świata	sztuce.	Wielkość	artystyczna	Kaf-
ki	nie	powinna	w	naszej	świadomości	zdominować	real-
nego,	 niemal	 dotykalnego	 okrucieństwa,	 które	wygląda	
zza	konturów	umownego	świata	stworzonego	w	jego	po-
wieściach	i	opowiadaniach.	Wielkość	sztuki	nie	świadczy	
bynajmniej	o	wielkości	epoki.	A	poza	tym,	wracając	jesz-
cze	na	chwilę	do	państwa	Franciszka	Józefa,	zmarły	prze-
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ciwnik	zawsze	będzie	sympatyczniejszy	od	przeciwników	
–	nawet	jeśli	uśpionych,	to	wciąż	realnych,	wciąż	żywych	
i	groźnych.

Któż	więc	 jest	dziś	najbardziej	zainteresowany	propago-
waniem	 idei	Europy	Środkowej?	Czy	 tylko	owi	 sfrustro-
wani	przez	politykę	 ludzie	 czynu,	 którzy,	 jak	wspomina	
Zagajewski	w	Wielkim murze,	zostali	„zmuszeni”	do	zaję-
cia	się	kulturą	i	tu	szukają	możliwości	zaspokojenia	wła-
snych	aspiracji	i	ambicji?	Należy	przypuścić,	że	nie.	Idea	
taka	może	być	przecież	bliska	także	różnego	rodzaju	zwo-
lennikom	społecznych	utopii,	błędnym	rycerzom	federa-
lizmu	(są	tacy!)	czy	też	szczególnego	rodzaju	kult-patrio-
tom,	to	znaczy	tym,	którym	przede	wszystkim	zależy	na	
upowszechnianiu	kultury	własnego,	małego	narodu,	do-
tąd	niedostrzeganej	przez	Zachód	i	nieobecnej	w	dorobku	
ludzkości.

Są	 także	 inni	 sprzymierzeńcy	 Europy	 Środkowej:	mniej	
czy	 bardziej	 szczerzy	 zwolennicy	 ugrupowań	 opozycyj-
nych	działających	w	bloku	wschodnim,	ci,	których	zwią-
zek	z	tymi	w	istocie	marginaliami	życia	politycznego	to-
czącego	się	na	styku	przeciwnych	obozów	zyskuje	w	ten	
sposób	dodatkowe,	szlachetne	uzasadnienie.	Dlatego	też	
dla	 przykładu	 koncepcja	 braterstwa	 ludów	 w	 centrum	
Starego	Świata	szczególnie	bliska	jest	tym	spośród	przed-
stawicieli	Zielonych	z	RFN	czy	różnego	typu	ruchów	al-
ternatywnych,	 którzy,	 wbrew	 promoskiewskim	 sympa-
tiom	środowisk,	z	których	się	wywodzą,	lepiej	od	innych	
rozumieją	 skomplikowanie	 uwarunkowań	 obecnej	 sytu-
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acji	wewnątrz	obozu	sowieckiego,	gdyż	w	swych	ocenach	
odrzucili	wszelkie	doktrynalne	uprzedzenia3.	Z	tego	typu	
zainteresowaniem	 mogą	 wiązać	 się	 natomiast	 kolejne	
komplikacje.

Późną	wiosną	1987	roku	w	jednym	z	poznańskich	miesz-
kań,	w	trakcie	 jednej	z	 licznie	odbywanych	dyskusji,	 re-
daktor	 „La	 Nouvelle	 Alternative”,	 francuskiego	 pisma	
poświęconego	 walce	 o	 prawa	 człowieka	 prowadzonej	
w	 naszej	 części	 Europy,	 zapytał,	 jak	 my,	 Polacy,	 widzi-
my	miejsce	 i	 rolę	kulturotwórczą	Niemiec	w	historii	Eu-
ropy	Środkowej.	Zapadła	chwila	ciszy.	No	bo	cóż,	Austria	
i	owszem,	jakoś	bez	niej	nie	ma	ani	dawnej,	ani	też	chy-
ba	nowo	kreowanej	Mittel-Europy,	ale	Niemcy?	I	do	tego	
wszystkiego	problem	ich	politycznego	podziału,	wciąż	ak-
tualny...	Myślę,	że	czytelnik	sam	dostrzegł	w	tym	miejscu	
swoistą	 grozę,	 sytuacji.	Młodzi	Niemcy	 często	 czują	 się	
właśnie	obywatelami	Europy	Środkowej,	tej,	której	obszar	
dla	ich	ojców	stanowił	jedynie	przedmiot	wielowiekowej,	
uzasadnianej	 wyższością	 własnej	 kultury,	 ekspansji.	 Tu	
nasz	 francuski	 rozmówca	 żachnąłby	 się,	 przypominając	
znaczenie	niemieckiego	osadnictwa	dla	 rozwoju	kultury	
tej	części	kontynentu	w	okresie	chociażby	średniowiecza.	
No	cóż...	Można	jednak	śmiało	przypuścić,	że	większość	
mieszkańców	uznałaby	rolę	Niemców	we	własnej	historii	
jako	 niezwykle	 aktywnej	 i	 rzeczywiście	 cywilizacyjnie	
twórczej	 mniejszości,	 żyjącej	 we	 wszystkich	 właściwie	

3	 Choć	często	ważniejsze	są	dla	nich,	w	perspektywie	ogólnoświatowych	zmagań	
demokracji	z	dyktatura,	odległe	walki	„szlachetnego”	Ortegi	z	kontrrewolucją	tzw.	contras	
w	Nikaragui	niż,	mogące	w	każdej	chwili	zdecydować	także	o	ich	losie,	zmagania	opozycji	
demokratycznej	tuż	pod	nosem,	czyli	za	głęboko	przeoraną	miedzą.
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krajach	tego	regionu,	lecz	jednocześnie	nie	zgodziłaby	się	
na	uznanie	Niemiec	jako	miejsca	geograficznego,	czy	też	
kraju	z	jego	tradycjami	państwowymi,	za	jego	integralną	
część	składową4.

Wspomnijmy	w	 tym	miejscu	 o	 tym,	 że	w	polskiej	 świa-
domości	 historycznej	 Europa	 Środkowa	 rozszerza	 się	
w	swych	granicach	także	o	kraje	i	ludy	wchodzące	kiedyś	
w	skład	Rzeczypospolitej	Obojga	Narodów,	to	jest	o	Litwę,	
Białoruś;	 Ukrainę	 i	 Łotwę	 (dawne	 Inflanty).	 Co	 więcej,	
kultura	polska	nie	może	istnieć	 bez 	 t radyc ji 	 dawnych	
kresów,	 z	 ich	 etnicznego,	 religijnego	 i	 obyczajowego	 ty-
gla	wyłoniły	się	 jej	najciekawsze	 formy,	oryginalne	wąt-
ki;	stąd	pochodzi	wielu	z	 jej	najwybitniejszych	twórców.	
W	ten	sposób	nie	tylko	mityczny,	ale	i	konkretny	obszar	
Środka	 rozrasta	się;	nie	 tylko	zresztą	z	powodu	polono-
centryzmu,	ale	i	pragnień	wspomnianych	ludów,	a	w	efek-
cie,	mówiąc	nieco	żartobliwie,	także	Rosja	niejako	auto-
matycznie	wciągnięta	zostaje	do	Europy	wbrew	wiecznym	
malkontentom,	 gdyż	 musi	 ona	 (tzn.	 Europa)	 posiadać	
przecież	jakiś	swój	cywilizacyjny	i	geograficzny	Wschód!

4	 Oto	co	na	ten	temat	mówił	czeski	germanista,	przebywający	od	1968	roku	na	emigracji,	
prof.	Rio	Preisner:	„Za	Palackim	postawiłbym	też	pytanie,	na	ile	Niemcy	należą	do	
tej	rodziny.	Odpowiedź	nie	jest	jednak	łatwa.	Dla	Palackiego	ducha	nowoczesnych	
Niemiec	ucieleśniał	Parlament	Frankfurcki	z	1848	roku.	Ten	duch	był	jednak	dzieckiem	
niemieckiej	filozofii	idealistycznej	z	absolutnym	systemem	Hegla	na	czele.	I	myślę,	że	
do	dziś	środkowoeuropejski	organizm	kulturalny	musi	mierzyć	się	i	potykać	również	z	
tym	kompleksem	nowoczesnej	gnozy.	Mierzyć	się	krytycznie	i	potykać	bezlitośnie.	Tutaj	
tkwiła	już	bowiem	teoretyczna	zapowiedź	owego	totalitarnego	konfliktu,	w	jakim	Europa	
Środkowa	znalazła	się	po	II	wojnie	światowej.	Marksizm	ze	wszelkimi	swymi	pochodnymi	
też	jest	owocem	tej	nowoczesnej	niemieckiej	gnozy.	Być	może	stanowi	to	pewną	odpowiedź	
na	pytanie,	na	ile	Niemcy	–	przez	co	należy	rozumieć	Niemcy	sztucznych	i	ahistorycznie	
konstruowanych	imperiów,	również	te	dzisiejsze,	dwupostaciowe	–	na	ile	te	nowoczesne	
Niemcy	należą	jeszcze	do	rodziny	narodów	środkowoeuropejskich”.	Rozmowa z Rio 
Preisnerem,	„Libertas”	7/1986,	s.	70–71.

Rafał Grupiński, Kłopoty ze środkiem Europy
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Błędy	 najpoważniejsze	 popełniane	 są	 najczęściej	 wów-
czas,	gdy	zwolennicy	 idei	Europy	Środkowej	mieszają	ze	
sobą	kwestie	polityczne	z	kwestiami	kultury,	a	pobożne	
życzenia	ze	słabą	znajomością	historii.	Nie	można	się	dzi-
wić,	że	nastawiona	antyamerykańsko	młodzież	z	Niemiec	
czy	Anglii	miesza	pomysły	utworzenia	 strefy	zdemilita-
ryzowanej	 czy	 bezatomowej	 w	 Centrum	 Europy	 z	 XIX-
-wiecznymi	 ideami	 zjednoczenia	 słowiańskiej	 Europy	
przeciwko	 Romanowom	 i	 Habsburgom.	 Gdy	 jednak	 tak	
wypielęgnowani	 duchowo	 pisarze	 i	 eseiści	 dysydenccy,	
jak	na	przykład	Kundera	czy	Zagajewski	uznają,	 że	 idea	
Europy	 jest	 „marzeniem	 i	 tęsknotą”	powszechną	w	kra-
jach	Europy	Środkowej,	a	Zachód	katedr	i	Szekspira	wciąż	
nieosiągalnym,	admirowanym	marzeniem,	to	robi	się	na	
duszy	nieco	dziwnie	i...	straszno.	Można	zrozumieć	pew-
ne	idealizacje	czy	fałszywe	uogólnienia	i	uznać	je	za	swo-
iste	„propagandowe”	zacięcie,	gdyż	tłumaczy	je	częścio-
wo	wieloletnia	nieobecność	autorów	w	świecie,	o	którym	
piszą,	i	chęć	zainteresowania	zachodniego	czytelnika	tak	
zwaną	Sprawą,	ale	nie	można	uniknąć	zdenerwowania	na	
przykład	przy	wsiadaniu	przez	okno	do	zatłoczonego	do	
granic	wytrzymałości,	 brudnego,	 śmierdzącego	 pociągu	
na	myśl,	że	Europa	Środkowa	jest	krainą	jakby	„stworzoną	
dla	poetów,	artystów	i	filozofów”!	Otóż	Europa	Środkowa,	
nawet	w	krajach,	gdzie	pociągi	 są	akurat	czyste	 i	puste,	
jest	 krainą	 zamieszkałą	 przez	 ludzi,	 których	 marzenia	
skupiają	 się	 na	 kilku	 podstawowych,	 bytowych	 proble-
mach	 i	 którzy,	 owszem,	 tęsknią,	 ale	 nie	 tyle	 za	 Europą	
kultury,	 czy	 nawet	 parlamentaryzmu	 i	 przestrzeganych	
praw	 człowieka,	 ile	 Europą	 nieustannej,	 pełnodobowej	
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konsumpcji	wszelkich	dóbr,	 jakie	można	tylko	sobie	wy-
marzyć,	Europą,	w	której	docenia	się	pracę	i	talent,	w	któ-
rej	dzieci	mogą	przez	okrągły	rok	jeść	owoce.

Może	 powyższa	 uwaga	 jest	 nazbyt	 przyziemna,	 ale	wy-
burzony,	historyczny	Bukareszt,	 bez	najmniejszych	pro-
testów	 jego	 mieszkańców,	 umierający	 na	 oczach	 całej	
Polski,	 a	 także	 polskiej	 emigracji	 Kraków,	 to	 znaki	 nie-
szczególnie	sprzyjające	 tezie	o	bardziej	przywiązanej	do	
kultury	 zachodniej,	 niż	 sam	Zachód,	Europy	Środkowej.	
Gdy	przechodzę	po	zrujnowanym,	zarośniętym	cmenta-
rzu	żydowskim,	gdy	mijam	resztki	zburzonej	XVII-wiecz-
nej	cerkiewki	unickiej,	gdy	wchodzę	do	wiejskiego	kościo-
ła,	w	którym	proboszcz	z	barokowych	nagrobków	usunął	
alegoryczne	postaci,	gdyż	nie	mieściły	się	nowe,	ohydne	
ławki	–	wówczas,	prawdę	powiedziawszy,	nie	budzi	się	we	
mnie	nostalgia	za	dawnym,	pięknym	uniwersum	kulturo-
wym	–	przeważa	bezsilna	wściekłość	i	żal.	W	istocie	żad-
ne	możliwe	 spotkanie	 z	 zabytkami	przeszłości	w	Polsce	
nie	budzi	pięknych	obrazów	przeszłości,	lecz	przerażenie	
napotykanymi	na	każdym	kroku	objawami	okazywanego	
jej	świadomego	lub	bezmyślnego	lekceważenia.	Tyle	nieco	
przydługiej	dygresji.

Tymczasem	 Europa	 Środkowa	 pozostaje	 niespełnionym	
mitem,	 a	 realistyczny	 obserwator	 winien	 przynajmniej	
rozważyć	 przypuszczalne,	 jeśli	 nie	 wręcz	 bardzo	 praw-
dopodobne	spiętrzenie	konfliktów	w	sytuacji	wyzwolenia	
się	regionu	spod	przewagi	Moskwy.	Nieco	konkretniejsze,	
niż	chcieliby	tego	miłośnicy	Europy	Środkowej,	„marze-

Rafał Grupiński, Kłopoty ze środkiem Europy
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nia	i	tęsknoty”	jej	mieszkańców	mogą	już	w	kilka	dni	po	
uzyskaniu	 swobody	decyzji	 pogrążyć	 kraje	 tego	 regionu	
w	jeszcze	gorszych	i	gwałtowniejszych	sporach	nacjona-
listycznych	niż	po	Wersalu!	Wystarczy	wspomnieć	mniej-
szości	węgierskie	w	Rumunii	i	Słowacji,	spory	Jugosławii	
i	 Bułgarii,	 Białorusinów	 i	 Litwinów,	 Polaków	 i	 Ukraiń-
ców...	Dlatego	tak	naprawdę,	Europa	Środkowa	jest	dopie-
ro	 zadaniem,	 zadan iem	 domagającym	 się	 poważnego	
i	jak	najszybszego	podjęcia	dla	dobra	wszystkich	ludów	ją	
zamieszkujących	 i	 całego	 starego	 kontynentu.	 Potrzeba	
zjednoczenia	nie	może	bowiem	znajdować	ujścia	jedynie	
we	wspomnieniach	dawnej,	wątpliwej	zresztą,	wspólnoty	
czy	w	bezsilnym	wyrażaniu	żalu	wobec	przeszłych	obo-
jętności	Zachodu.	Trzeba	nam	dziś	nie	tylko	zjednoczenia	
duchowego,	 trzeba	nam	 także,	 i	 to	przed	wszystkim	 in-
nym	–	zjednoczenia	w	działaniu.	Europa	Środkowa	w	opi-
sywanej	 postaci	wspólnoty	 kulturowej	 czy	 tym	bardziej	
politycznej,	poza	wspólnotą	nieszczęścia,	wprawdzie	nie	
istnieje,	ale	na	pewno	istnieć	może.
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Donald	Davie
Donald	Davie	urodził	się	w	1922	roku	w	Barnsley,	Yorkshi-
re.	Ukończył	studia	w	Cambridge.	Wykładał	w	Cambrid-
ge,	 Essex,	 Stanford	 w	 Kalifornii	 i	 na	 innych	 znanych	
uniwersytetach.	Obecnie	pracuje	na	uniwersytecie	Van-
derbilt.	 Publikuje	 prace	 krytycznoliterackie,	 adaptacje	
dzieł	 Mickiewicza,	 tłumaczenia	 Pasternaka.	 Drukowa-
ny	poniżej	tekst	pochodzi	z	antologii	The Oxford Book of 
Contemporary Verse 1945–1980	przygotowanej	przez	D.J.	
Enrighta.

Spotkanie	kultur

Okryty	waniliowym	lukrem 
Martwego	białego	kamienia,	Pałac	 
Kultury	jest	żartem

Albo	inaczej,	jest	potężną	willą
Na	jakimś	niewyobrażalnym	przedmieściu	 
Permu	czy	Mińska.

Jego	uszy	falują	i	drżą	 
Ponad	smutną	Wisłą,
Rogi	z	papierowego	kamienia,
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Które	nie	są	weselnym	tortem	lecz	serwetką	 
Pod	tort!	Pałac,	który	pożera	 
Centrum,	martwe	centrum

Środka	Europy,	Warszawę.	 
Odbudowane 
Stare	Miasto	jest	mechaniczną	zabawką.

Spacerowałem	tam, 
Oczarowany	i	zaskoczony	 
Dziecięcą	radością:

Miasto	Jasia	i	Małgosi! 
Ich	piernikowy	dom, 
który	jeszcze	niedawno

W	straszliwych	ciemnościach	puszcz 
Niemieckich 
Odsłaniał	swe	okrucieństwo

Raz	jeszcze	przybiera	w	złocenia 
Polskiego	rokoka 
Ornamenty	pokoi.

Schorowana	wyobraźnia 
Ocalała	w	kamieniu	Warszawy 
Uzdrawia	się	jej	powietrzem.

Gdyby	było	inaczej 
Jak	mógłby	bohater	Virtuti	Militari	 
który	walczył	w	piaskach	pustyń
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Żyć	w	swej	drewnianej	chacie 
W	wiejskim	lasku 
W	sercu	Warszawy

Jak	ów	pułkownik,	który	dla	 
dobra	Anglii	znosił	ból 
by	później	być	z	radością	witanym?

I	jeszcze	kilka	żartów,	śmiech.	I	osy	brzęczące	 
Wokół	konfitur	gospodyni,	 
Które	jedliśmy	łyżką

W	wysokiej	trawie.	Cienie, 
Rosyjskie	cienie	wychylające	się	ze	starych	opowieści 
Wydłużały	popołudnie.

Tłumaczenie: Jerzy Okoniewski

Donald Davie, Spotkanie kultur
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Jedność	człowieka
Edmund	Leach

Edmund	Leach	urodził	się	w	1910	roku.	Studiował	w	Cambridge,	na-

stępnie	służył	w	armii	brytyjskiej	w	Birmie	w	czasie	drugiej	wojny	

światowej.	Prowadził	prace	terenowe	w	Birmie,	na	Formozie,	Cejlo-

nie	 i	w	Kurdystanie.	 Jako	 profesor	 antropologii	 społecznej	wykła-

dał	w	 London	 School	 of	 Economics	 i	 Cambridge	University.	W	 la-

tach	 1971–1975	 był	 prezydentem	 Royal	 Anthropological	 Institute.	

Opublikował	między	innymi:	Political	Systems	of	Highland	Burma	

(1954),	Rethinking	Anthropology	(1961),	Genesis	as	Myth	(1970),	Le-

vi-Strauss	(1970),	Culture	and	Communication	(1976).	Tekst	Jedność	

człowieka	jest	rozdziałem	książki	pod	tytułem	Social	Anthropology	

wydanej	w	serii	„Fontana	Masterguides”	(1982),	w	której	ukazała	się	

także	praca	Leszka	Kołakowskiego	Religion.

Już	wielokrotnie	podkreślałem	dwa	przeciwstawne	aspek-
ty	 tego,	 co	według	mnie	 jest	 głównym	paradoksem	 an-
tropologii	 rozumianej	 jako	 dyscyplina	 intelektualna.	
Pierwszy	z	wymienionych	wyżej	aspektów	dotyczy	kwe-
stii	antropologii,	która	wydaje	się	zajmować	człowiekiem	
i	ludzkością	w	sensie	ogólnym,	natomiast	badania	antro-
pologiczne	 z	 reguły	 koncentrują	 się	 raczej	 na	 studiach	
dotyczących	 człowieka	 „prymitywnego”	 niż	 w	 ogóle	 na	
problemie	człowieka.
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Drugi	 aspekt	 dopełniający	 pierwszy,	 który	 odnosi	 się	
przede	wszystkim	do	antropologii	społecznej	w	stylu	bry-
tyjskim,	 opiera	 się	 na	 rzadko	wypowiadanym	 twierdze-
niu,	że	można,	posługując	się	pewnymi	przykładami,	zi-
lustrować	w	sposób	ogólny	bogactwo	ludzkich	zachowań.	
Egzemplifikacji	takiej	można	dokonać	poprzez	serię	grun-
townych	badań	przykładów	rzadko	występujących	i	egzo-
tycznych	form	życia	społecznego.	W	tym	rozdziale	będę	
przeprowadzał	 dalsze	 rozważania	 dotyczące	 pierwszego	
z	wymienionych	aspektów,	pozornie	tylko	niespójnych.

Większość	 współczesnych	 antropologów	 traktuje	 roz-
różnienie	człowieka	„prymitywnego”	i	człowieka	w	ogó-
le	 jako	anachroniczne	i	 łatwe	do	obalenia.	Jednak	nowi-
cjuszowi	musi	 się	wydawać,	 że	metody	 badań	 i	 tematy,	
którym	 antropologowie	 społeczni	 poświęcają	 większość	
swojej	uwagi,	zakładają	z	góry	takie	rozróżnienie.

O	ile	takie	rozróżnienie	ciągle	 istnieje,	 to	dzieje	się	to	za	
przyczyną	 tradycji	 antropologicznej.	 Gdy	 dzisiejsi	 antro-
pologowie	 społeczni	 używają	 określenia	 „«prymitywne»	
ludy”,	dzieje	się	tak	z	powodu	braku	stosownego	wyraże-
nia;	równie	dobrze	mogliby	oni	używać	określenia	„«inne»	
ludy”.	W	takim	użyciu	słowa	nie	kryje	się	zamierzona	de-
precjacja.	Kwestia	ta	jednak	nie	jest	prosta.	We	wcześniej-
szej	antropologii	akademickiej	ery	kolonialnej,	która	traciła	
swe	panowanie	dopiero,	gdy	ja	sam	zacząłem	zajmować	się	
tym	tematem,	z	łatwością	możemy	rozpoznać	ukrytą	tezę:	

cywilizowany	:	prymitywny	:	pan	:	niewolnik
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Takie	rozróżnienie	jest	dziś	żenujące.	Żaden	współczesny	
antropolog	społeczny	czy	też	inny	nie	upierałby	się	przy	
twierdzeniu,	 że	 należy	 klasyfikować	 ludzi	 na	 podstawie	
ich	przynależności	do	różnych	kultur	według	zasady:

wyższy	/	niższy

I	 rzeczywiście,	 ponieważ	 społeczna	 antropologia	 zajmuje	
się	głównie	zróżnicowaniem	w	kulturze,	byłoby	absurdem	
wnioskować	na	podstawie	tego,	czego	uczą	antropologowie	
społeczni,	że	owo	zróżnicowanie	w	kulturze	jest	niedopusz-
czalne	zarówno	w	sferze	politycznej,	jak	i	moralnej.

W	tym	rozdziale	zamierzam	przedstawić	w	perspektywie	
historycznej	antytezę:	zróżnicowanie	kulturowe	/	jedność	
ludzkości,	aby	w	ten	sposób	znaleźć	uzasadnienie	moral-
ne	 dla	 non-egalitarnych	 założeń	 metodologicznych	 za-
prezentowanych	w	tej	książce.

W	zakończeniu	swej	książki	Porządek rzeczy	Foucault	for-
mułuje	 pozornie	 kłopotliwą	 tezę:	 „człowiek	 jest	 istotą	
stworzoną	niedawno,	a	zarazem,	być	może,	istotą	zbliża-
jącą	się	do	kresu	swego	istnienia”.	Nawet	jeśli	weźmiemy	
pod	 uwagę	 współczesną	 francuską	 modę	 intelektualną,	
która	nagradza	dowcipne	i	paradoksalne	sformułowania,	
twierdzenie	 Foucaulta	 wydaje	 się	 lekką	 przesadą.	 O	 co	
mogło	chodzić	Foucaultowi?

Być	 może	 kluczem	 do	 rozwiązania	 powyższego	 proble-
mu	będzie	rozważenie	wcześniejszej	uwagi	innego	myśli-
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ciela	francuskiego	–	de	Maistre’a,	który	jako	arystokrata	
i	 uchodźca	 komentował	 wydarzenia	 we	 Francji	 podczas	
rewolucji.	W	1797	roku	pisał	on:

W swoim życiu spotkałem Francuzów, Włochów i Ro-
sjan. Wiem nawet, dzięki Monteskiuszowi, że czło-
wiek może być Persem. Jeśli jednak chodzi o Człowie-
ka – stwierdzam, że nigdy Go nie spotkałem; jeśli On 
istnieje, nic o tym nie wiem1.

De	 Maistre	 twierdzi,	 że	 na	 pewno	 istnieje	 sprzeczność	
miedzy	dogmatem	rewolucyjnym	–	wszyscy	ludzie	rodzą	
się	 równi,	 a	 faktem	widocznego	zróżnicowania	kulturo-
wego.	Komentarz	Foucaulta	 jest	nawet	bardziej	 radykal-
ny;	kwestionuje	on	źródło	XX-wiecznej	liberalnej	zasady	
tolerancji	i	indywidualizmu	powstałej	na	Zachodzie.

Deklaracja	 Praw	Człowieka	Narodów	Zjednoczonych	 za-
kłada	nie	 tylko	 to,	 że	wszyscy	 ludzie	należą	do	 tego	sa-
mego	gatunku	biologicznego	homo sapiens	ale	i	to,	że	ten	
biologiczny	 fakt	 powoduje	 pewne	 moralne	 implikacje.	
Przypuszcza	się,	 że	 ten	gatunek	 jest	 tak	bardzo	zhomo-
genizowany,	iż	każda	jednostka	może	być	traktowana	na	
równi	 z	 inną.	 Stąd	 słowa:	 człowiek,	 ludzkość,	 człowie-
czeństwo	–	zaczęto	traktować	zamiennie.	Foucault	twier-
dzi,	że	sam	pomysł	takiego	zhomogenizowania	jest	nową	
koncepcją	stworzoną	pod	koniec	XVIII	wieku	i	należącą	do	
specyficznego	klimatu	politycznego	Europy	w	tym	czasie.	
Możliwe,	że	koncepcja	ta	przestaje	być	obecnie	aktualna.

1	 J.	de	Maistre,	Considerations sur la France,	1797.

Edmund Leach, Jedność człowieka
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Zagadnienie	to	intryguje	mnie.	Spójrzmy,	dokąd	ono	nas	
doprowadzi.	Można	ustalić	wiele	pochodnych	tematów	dla	
tezy	Foucaulta	o	 istnieniu	człowieka.	Rozważania	 swoje	
wobec	tego	rozpocznę	od	środka.	Załóżmy,	że	zoologiczny	
gatunek	homo sapiens	 jest	rzeczywiście	 jednością	w	tym	
sensie,	 iż	 przy	 hipotetycznym	braku	wszelkich	 kulturo-
wych	ograniczeń	skrzyżowanie	przedstawicieli	przypad-
kowo	wybranej	ludzkiej	populacji,	która	składa	się	z	przy-
padkowo	 wybranych	 jednostek,	 byłoby	 przypadkowe.	
Podobnie	stałoby	się	w	sytuacji	przypadkowo	wybranego	
stada	kundli	–	zakładając,	że	nie	pozwoli	się	jednemu	psu	
na	dominację	nad	drugim.

Psy,	 tak	 jak	 ludzie,	 mogą	 wyglądać	 różnie.	 Jednak	 gdy	
chodzi	 o	 seks,	 wszystkie	 wiedzą,	 że	 należą	 do	 jednego	
gatunku	 i	 ich	 zachowanie	 nie	 jest	 ograniczane	 poprzez	
wychowanie	 kulturowe.	 Psy	 różnią	 się	wyglądem	dzięki	
człowiekowi,	 który	 kontroluje	 ich	 rozmnażanie.	 Podob-
nie	istoty	ludzkie	są	polimorficzne,	ponieważ	w	odległej	
przeszłości	 stosunkowo	 małe,	 odizolowane	 populacje	
adaptowały	 się	w	 selektywny	 sposób	w	 różnych	warun-
kach	 środowiskowych.	 Jednak	wszyscy	 ludzie,	 podobnie	
jak	i	wszystkie	psy,	należą	do	tych	samych	gatunków.

W	praktyce,	jak	wiadomo,	krzyżowanie	ucywilizowane-
go	człowieka,	podobnie	jak	krzyżowanie	udomowionych	
psów,	jest	dalekie	od	przypadkowości.	Na	skutek	kultu-
rowych	ograniczeń	wszyscy	ludzie	zachowują	się	wszę-
dzie	tak,	jakby	byli	przedstawicielami	wielu	różnych	ga-
tunków.
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Jeśli	 przyjmiemy	 powyższe	 twierdzenie,	 staje	 się	 oczy-
wiste,	 że	 koncept	 człowieka	 jako	 istoty	mitycznej	 i	 po-
wszechnej	zarazem,	istoty,	która	rodzi	się	wolna	i	równa,	
tak	 bardzo	 popularny	 na	 całym	 świecie	 wśród	 intelek-
tualistów	i	polityków	szermujących	sloganami	–	nie	 jest	
podzielany	przez	wszystkich.	Dla	przeciętnego	człowieka	
pojęcie	„człowiek”	albo	jego	konkretny	ekwiwalent	odno-
si	się	do	„ludzi	takich	jak	my”,	a	zasięg	tej	kategorii	 jest	
bardzo	 często	 ograniczony.	 Stąd	 wniosek,	 że	 nigdy	 nie	
istniał	i	istnieć	nie	będzie	społeczeństwo	doświadczalne	
większe	niż	miniaturowe,	w	którym	wszystkie	jednostki,	
choćby	w	przybliżeniu,	były	„równe”	(w	innym	niż	w	teo-
logicznym	znaczeniu	„równy	przed	Bogiem”).

Z	pewnością	 interesujący	 jest	 fakt,	 iż	wierzy	 się,	 że	 ist-
nienie	takiego	społeczeństwa	 jest	zarówno	możliwe,	 jak	
i	pożądane.

Tematem	moich	rozważań	będzie	dialektyka	wynikająca	
z:	a)	faktu	jedności	gatunku	ludzkiego,	b)	faktu	braku	jed-
ności	 człowieka	 jako	 istoty	 społecznej,	 c)	 pogmatwanej	
ideologii	równości	i	nierówności.

Chciałbym	przede	wszystkim	podkreślić,	że	zgodnie	z	no-
wym	wspólnym	doświadczeniem	większość	stosunków	mię-
dzyludzkich	 jest	 asymetryczna.	W	 otoczeniu	 rodzinnym,	
gdzie	kształtowane	są	pierwsze	społeczne	reakcje	dorosłe-
go	człowieka,	idealna	symetria	pojawia	się	jedynie	w	nie-
typowej	 relacji,	 która	może	zaistnieć	między	bliźniakami	
jednojajowymi.	 Typowe	 pary	 diadyczne	 reprezentowane	

Edmund Leach, Jedność człowieka
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przez	 kategorie	 opozycyjne	 takie	 jak:	 mąż/żona,	 rodzic/
dziecko,	starszy	brat/młodszy	brat,	starsza	siostra/młodsza	
siostra,	brat/siostra	–	są	zawsze	asymetryczne	i	nigdy	nie	
mogą	funkcjonować	na	zasadzie	całkowitej	równości.	Nie-
koniecznie	trzeba	w	tym	wypadku	mówić	o	jakiejś	hierar-
chii.	Jednak	jednostki	płci	przeciwnej	lub	będące	w	różnym	
wieku	nigdy	nie	będą	równe	w	sensie	społecznym	z	wyjąt-
kiem	sytuacji,	w	której	działa	przewrotność	norm	kulturo-
wych:	Królem	Anglii	jest	Królowa!

Podobnie	 w	 społeczeństwie	 współczesnego	 zindustria-
lizowanego	 świata	większość	 relacji	międzyludzkich	ma	
charakter	 asymetryczny	 i	 hierarchiczny:	 pracodawca/
pracownik,	 nauczyciel/uczeń,	 lekarz/pacjent	 i	 tak	 dalej.	
Jedyne	relacje,	o	których	się	sądzi,	że	przyczyniają	się	do	
powstania	 symetrii	 i	 równości,	 to	 te,	 które	 obdarzamy	
mianem	„przyjaźń”	i	„wrogość”.

Takie	 przeciwstawienie	 ujawnia	 się	 często	 w	 tych	 ty-
pach	społeczeństw,	w	których	związki	 rodzinne	 jakie-
gokolwiek	rodzaju	powtarzają	się	w	społecznym	świecie	
danej	 jednostki.	 Opozycja	 między	 „pokrewieństwem”	
a	 „sympatią”,	 to	 znaczy	między	 stosunkami	 opartymi	
na	związkach	pochodzenia	w	odróżnieniu	od	stosunków	
opartych	na	związkach	małżeńskich	często	odpowiada	
kontrastowi	 istniejącemu	 między	 asymetryczną	 hie-
rarchią	 i	 symetryczną	 jednością.	 Sympatia	 jest	 proto-
typem	zarówno	przyjaźni,	jak	i	wrogości.	(„Poślubiamy	
naszych	nieprzyjaciół”).	Mój	szwagier	jest	 a lbo 	 moim	
bliskim	przyjacielem,	 a lbo 	moim	śmiertelnym	wrogiem.
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Nie	jest	to	zasada	ogólna.	Czasami	relacja	między	szwa-
grami	jest	asymetryczna	podobnie	jak	relacja	między	star-
szym	a	młodszym	bratem.	Czasami	nawet	relacja	między	
osobami	 sympatyzującymi	 ze	 sobą	 jest	 asymetryczna,	
z	czego	wynika,	że	kategorie	„żonodawców”	i	„żonobior-
ców”	są	odrębne;	są	to	jednak	sprawy	techniczne	pozosta-
jące	poza	meritum	naszych	rozważań.

Powróćmy	jednak	do	problemu	wrogości.	Mimo	że	przy-
jaciel	może	 jutro	 okazać	 się	wrogiem,	 a	 pojutrze	 zno-
wu	przyjacielem,	 istnieje	 jednak	 inna	podstawowa	ka-
tegoria	 opozycyjności,	 na	 podstawie	 której	 przyjaciel	
i	wrogowie	należą	do	 tej	 samej	 kategorii	 „ludzi	 takich	
jak	my”	w	odróżnieniu	od	ludzi	nam	obcych,	którzy	są	
„inni	niż	my”;	tak	naprawdę	to	nie	są	oni	nawet	ludźmi!	
Mogą	być	takie	chwile,	gdy	czujemy	się	upoważnieni	do	
tego,	 by	 niszczyć	 tych,	 którzy	 są	 nam	 obcy.	 Jednak	 ci	
obcy	nie	biorą	udziału	w	naszych	kłótniach	ani	też	nie	
wchodzą	z	nami	w	związki	małżeńskie.	I	analogicznie,	
gdy	pokłócimy	się	z	potencjalnymi	przyjaciółmi,	nadal	
rozpoznajemy	 ich	 jednak	 jako	 „ludzi	 takich	 jak	 my”;	
i	my,	i	oni	postępujemy	według	tych	samych	zasad	gry.	
Jednakże	 w	 czasie	 okrutnych	 wojen	 przeciwko	 obcym	
nie	istnieją	żadne	zasady	gry.	Obcym	odmawia	się	mia-
na	istot	ludzkich.

Ważność	powyższych	uwag	na	temat	różnorodności	ty-
pów	symetrii	i	asymetrii,	społecznej	solidarności,	subor-
dynacji	i	wrogości	stanie	się	jasna	w	trakcie	dalszych	roz-
ważań.

Edmund Leach, Jedność człowieka
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Pomijając	 wszelkie	 szczegóły,	 załóżmy,	 że	 cały	 proces,	
za	pomocy	którego	zwyczajowo	dzielimy	i	klasyfikujemy	
rzeczy	 świata	 zewnętrznego	 i	 rozpoznajemy	 je	 jako	 po-
szczególne	gatunki,	wywodzi	się	z	introspektywnej	świa-
domości	–	„ja”	jest	różne	od	„mego	ciała”.

Ta	iluzja	kartezjańska	łączy	się	bezpośrednio	z	uniwer-
salnym	przekonaniem,	że	„my”	(ludzie	tacy	jak	my)	róż-
nimy	 się	 od	 „onych”	 (ludzi,	 którzy	 są	 podobni	 do	 nas	
zewnętrznie,	 ale	 nie	 wewnętrznie).	 Głównym	 i	 usta-
wicznie	nękającym	problemem	człowieka	nie	 jest	 jedy-
nie	kwestia	„Kim	jestem?”,	lecz	„Kim	jesteśmy?”.

My,	oczywiście,	jesteśmy	 lud źm i . 	Lecz	w	jakim	sensie	
jesteśmy	 ludźmi?	Gdzie	 przebiega	 granica	między	 czło-
wiekiem	a	nie-człowiekiem?	Zastanówmy	się	nad	niektó-
rymi	aspektami	tego	szczególnego	wątku	w	historii	idei.

Prerenesansowe	koncepcje	człowieka
Wszystkie	społeczeństwa,	małe	czy	duże,	proste	czy	zło-
żone,	mają	swoją	historię.	Niezależnie	od	tego,	czy	dzieje	
tych	społeczeństw	są	prawdziwe,	czy	nie,	czy	też	są	czę-
ściowo	prawdziwe	lub	częściowo	fałszywe	–	wszystkie	te	
historie	 funkcjonują	 jako	 mity	 pochodzenia,	 jako	 zapis	
praw	warunkujących	ludzkie	istnienie.	Historie	te	tłuma-
czą	nowicjuszowi,	w	jaki	sposób	„my”	powstaliśmy	i	 jak	
staliśmy	się	tym,	czym	jesteśmy	dzisiaj.

Mityczna	 historia	 tego	 typu	 nadaje	 kosmologiczny	 wy-
miar	 czasowi	 i	 przestrzeni	 codziennego	 doświadczenia.	
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Ponadto	przez	ujawnienie	 różnorodnych	możliwości	mit	
uzasadnia	 istnienie	 skomplikowanych	 reguł	 i	 konwen-
cji	 charakteryzujących	 „nasze”	 szczególne	 zachowania.	
W	 niektórych	 wypadkach	 główny	 wątek	 historii	 może	
sugerować	 całą	 hierarchię	 różnic:	 „my”	 różnimy	 się	 od	
„innych”,	przyjaciele	od	wrogów,	nasi	sąsiedzi	od	obcych,	
bogowie	od	ludzi,	ludzie	od	zwierząt,	„prawdziwe”	zwie-
rzęta	od	potworów	 i	 tak	dalej.	Pierwowzorem	opowieści	
o	 pochodzeniu	 rodzaju	 ludzkiego,	 którą	 spotkać	można	
we	wszystkich	zakątkach	ziemi,	jest	Biblia	chrześcijańska	
ze	swoim	całkowicie	wyimaginowanym	rajem,	mylonymi	
geograficznie	Egiptem	 i	 ziemią	Kanaan	 i	w	pełni	 histo-
rycznym	Imperium	Rzymskim.	Nie	ma	wyraźnej	różnicy	
między	 tym,	 co	wiarygodne,	 a	 tym,	 co	wymyślone.	 To-
pografia	otoczenia	ma	wielkie	znaczenie	dla	historii.	Nie	
odwołuje	się	ona	jednak	do	kanonu	empirycznej	geografii	
i	empirycznej	zoologii.

W	 takich	 kosmologiach	 koncept	 człowieka	 pojawia	 się	
jedynie	 pośrednio.	 „Nam”	 przypisuje	 się	 posiadanie	
pierwszych	 rodziców,	 pierwszego	 ojca	 i	 matki,	 którzy	
podobnie	jak	my	byli	śmiertelni,	podobnie	jak	my	rodzi-
li	 dzieci	 i,	 podobnie	 jak	my,	 różnili	 się	od	 innych	 istot	
żywych	–	zarówno	rzeczywistych,	 jak	 i	wyobrażanych.	
To	 egocentryczne/etnocentryczne	 spojrzenie	 generuje	
bardzo	ograniczone	wyobrażenie	o	tym,	czym	jest	czło-
wiek.	Istnieje	ogromna	różnorodność	języków	ludzkich,	
w	których	nie	pojawia	się	inne	słowo	na	określenie	czło-
wieka	 poza	 nazwą	 plemienną,	 z	 którą	 dani	 ludzie	 się	
identyfikują.

Edmund Leach, Jedność człowieka
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Wniosek	wypływający	z	powyższego	twierdzenia	jest	na-
stępujący:	tym,	czym	my	nie	jesteśmy,	są	inni.	Charakte-
rystyczny	jest	dla	tradycyjnej	mitohistorii	fakt,	że	praw-
dziwy	 świat	 doświadczeń	 jest	 otoczony	 ze	wszech	 stron	
innym	 światem	–	 światem	wyobraźni.	 Świat	wyobraźni	
jest	 zamieszkały	 z	 jednej	 strony	 przez	 nadludzkich	 bo-
gów,	a	z	drugiej	strony	przez	człekokształtne	potwory:	lu-
dzi	o	psich	głowach,	ludzi	z	ogonami,	Amazonki,	kanibali,	
wielkoludów.

Wraz	z	pojawieniem	się	języka	pisanego	i	w	konsekwen-
cji	 rozdzielenia	 sfery	 zainteresowań	 świeckich	od	 religii	
trzon	mitohistorii	staje	się	źródłem	różnych	gatunków	li-
teratury	specjalistycznej,	a	szczególnie	poezji	i	dramatu.	
Nie	tylko	ci,	którzy	zajmują	się	sztuką	i	rozrywką,	prze-
jęli	baśniowe	wątki	występujące	w	prymitywnej	tradycji.	
Pisarze	–	 intelektualiści,	uczeni,	„dostawcy”	tak	zwanej	
wiedzy	faktycznej	zrobili	to	samo.	Zachowane	materiały	
z	 czasów	 starożytnej	 Grecji	 i	 Rzymu,	 średniowiecznych	
Chin,	Arabii	i	z	renesansowej	Europy	są	tego	dowodem.

Dopóki	podróżnicy	–	historycy	i	geografowie	tacy	jak	He-
rodot,	 Pliniusz	 Starszy,	 Chau	 Ju-Kwa	 i	 Ibn	 Batuta,	 Brat	
Odoryk	i	Marco	Polo	piszą	jako	naoczni	świadkowie,	więk-
szość	ich	opisów	jest	całkowicie	prawdziwa	i	autentyczna.	
Jednak	kiedy	zaczynają	oni	opisywać	 rzeczy	zasłyszane,	
ich	opowieści	mają	często	charakter	fantastyczny,	a	wątki	
są	przeważnie	zaczerpnięte	z	mitologii.	I	tak	Marco	Polo	
zapewnia	nas,	że	mieszkańcy	wysp	Andaman	byli	kani-
balami	o	psich	głowach.	Natomiast	Amazonki,	żyjące	we-
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dług	Marco	Polo	na	wyspie	położonej	blisko	Sokotry	poja-
wiają	się	również	w	relacji	Kolumba	z	jego	drugiej	podróży	
do	Indii	Zachodnich.	Tym	razem	są	one	jednak	mieszkan-
kami	Martyniki.

Kanibale	o	psich	głowach	byli	wyjątkowo	popularni.	Re-
lacja	 domniemanego	naocznego	 świadka	 o	mongolskich	
najeźdźcach	na	Węgry	w	1240	roku	zawiera	makabryczne	
szczegóły	dotyczące	ich	zboczeń	–	połączenia	zachowań	
seksualnych	i	kanibalizmu.	Wszystko	przemawia	za	tym,	
że	w	Kapadocji	Mongołowie	zostali	nawróceni	na	chrze-
ścijaństwo,	 skoro	 święty	 Krzysztof	 był	 często	 przedsta-
wiany	tam	z	psią	głową.	Przypadek	Kolumba	jest	dla	mo-
ich	rozważań	szczególnie	istotny.

Grecy,	 Arabowie	 i	 Chińczycy	 przyczynili	 się	 do	 rozwoju	
wiedzy	na	temat	geografii	i	etnografii	„poznanego”	świata.	
Ich	badania	są	w	dużym	stopniu	poprawne	i	wyczerpujące.	
Jednak	mimo	że	zakres	spraw	poznanych	był	bardzo	duży,	
uważali	oni,	iż	nie	był	on	do	końca	zbadany.	Prawdopodobne	
było	jednak,	że	istnieją	tereny	nieznane	zamieszkałe	przez	
potwory	należące	do	innej	rzeczywistości	–	potwory	z	ba-
śni.	W	związku	z	tym	w	starożytności	i	średniowieczu	nie	
było	 dysharmonii	między	 opisami	 opartymi	 na	wiernych	
obserwacjach	świata	otaczającego	a,	z	drugiej	strony,	opi-
sami	wierzeń	w	świat	baśni	zamieszkałych	przez	potwory	
z	innego	świata.	W	momencie	gdy	zrozumiano,	że	Europej-
czycy	podróżujący	po	Zachodzie	mogą	dotrzeć	do	baśnio-
wego	Wschodu,	wówczas	badacze	mogli	mieć	już	realną	na-
dzieje,	iż	wkrótce	sporządzą	mapy	całej	powierzchni	globu.

Edmund Leach, Jedność człowieka
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To,	 co	 zostało	właśnie	 powiedziane,	 jest	 decydujące	 dla	
moich	rozważań.	Koncepcja	 jedności	człowieka	mogłaby	
stać	 się	pełnowartościową	 ideą	 tylko	przy	 założeniu,	 że	
nie	istnieje	żadne	nieznane	i	niezbadane	miejsce	na	świe-
cie,	gdzie	być	może	żyją	stworzenia	bliskie	człowiekowi,	
ale	wciąż	jeszcze	tylko	człekokształtne.

Wiara	w	istnienie	człekopodobnych	stworów	trwała	bardzo	
długo.	Edytorzy	brukowców	nadal	finansują	wyprawy	w	po-
szukiwaniu	Yeti,	śnieżnego	człowieka	z	Himalajów.	Jeszcze	
w	1942	pewien	Anglik,	który	robił	wrażenie	człowieka	nor-
malnego,	z	wielkim	przekonaniem	zapewniał	mnie	osobi-
ście,	że	w	pewnej	niedostępnej	dolinie,	tuż	po	drugiej	stro-
nie	pobliskiego	pasma	gór,	natknął	się	na	ludzi	z	ogonami.

Uporządkowanie	geografii	wytworzyło	klimat	niesprzyja-
jący	przetrwaniu	anomalii	mitologicznych.	Fakt	ten	jed-
nak	w	 żaden	 sposób	 nie	 ograniczył	 ludzkiej	 wyobraźni;	
wyobrażenia	o	świecie	baśni	zostały	zastąpione	wyobra-
żeniami	 o	 kosmosie.	 Science-fiction	przejęło	 rolę	 trady-
cyjnej	mitologii	i	fantazji.

Zmiana	 nastąpiła	 niedawno.	 W	 młodości	 czytałem	 Juliu-
sza	Verne’a	i	H.G.	Wellsa,	którzy	wysyłali	swoich	bohaterów	
książkowych,	obieżyświatów	w	podróże	na	Księżyc	i	dna	oce-
anów.	Świat	Ridera	Haggarda	i	Conan	Doyle’a	to	świat	ciągle	
nieodkrytych	zakątków	Afryki	i	Ameryki	Południowej.

W	tym	kontekście	pierwsze	reakcje	Europejczyków	na	od-
krywaną	rzeczywistość	tubylczą	obu	Ameryk	są	szczegól-
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nie	interesujące,	gdyż	w	owych	powieściach	zostało	bar-
dzo	wyraźnie	skonfrontowane	doświadczenie	z	fantazją.
Istniejące	 dokumenty	 pozwalają	 nam	 zrekonstruować	
w	sposób	szczegółowy	osobiste	doznania	Kolumba.	Przede	
wszystkim	 zanotował	 on,	 że	 Indianie	Wysp	Karaibskich	
byli	 zwykłymi	 istotami	 ludzkimi,	 a	 nie	 potworami.	 Nie	
był	 on	 wielce	 zaskoczony	 tym	ważnym	 odkryciem.	 Na-
leży	jednak	pamiętać	o	tym,	że	Kolumb	sądził,	 iż	dotarł	
do	wysp	znajdujących	się	w	pobliżu	wschodnich	brzegów	
Azji,	 a	 nie	 do	 lądu	 stałego,	 niedostępnego	 potomkom	
Noego.	 Zauważywszy	 łagodność	 i	 życzliwość	 tubylców	
z	 Karaibów,	 Kolumb	 wskazał	 również	 na	 ich	 niezwykłą	
bezbronność,	 dzięki	 której	mogą	 oni	 z	 łatwością	 zostać	
niewolnikami.	Jednakże	w	krótkim	czasie	fantazja	znowu	
zaczęła	dominować	w	opowieściach	Kolumba	i	jego	przy-
jaciół	podróżników.	Opowiadają	oni	historie	o	innych	wy-
spach,	ciągle	jeszcze	niezbadanych,	zamieszkałych	przez	
ludzi	z	ogonami,	ludożerców	i	Amazonki.

Fantazja	 dominowała	 przez	 ponad	wiek	w	 świadomości	
Europejczyków,	 którzy	 wówczas	 nie	 podróżowali.	 Spo-
śród	pierwszych	drukowanych	ilustracji	prawie	wszystkie	
przedstawiają	krwawe	i	okrutne	szczegóły	domniemane-
go	kanibalizmu	Indian.	Faktem	jest,	że	samo	słowo	„ka-
nibal”,	podobnie	jak	imię	Kaliban	u	Szekspira,	pochodzi	
od	Carribales	–	nazwy	nadanej	Indianom	z	Wysp	Karaib-
skich	przez	Kolumba.	Tak	naprawdę	nie	ma	pewności,	czy	
Indianie,	 z	 którymi	 Kolumb	miał	 bezpośredni	 kontakt,	
jedli	kiedykolwiek	ludzkie	mięso.	Te	ilustracje,	choć	z	re-
guły	absurdalne,	były	oparte	na	późniejszych	 i	bardziej	
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autentycznych	 relacjach	 o	 kanibalizmie	 różnych	 szcze-
pów	zamieszkałych	wybrzeża	Brazylii.

Arens	w	Micie o ludożerstwie	(1979)	omówił	ścisły	związek	
między	okrucieństwem	a	kanibalizmem	zauważany	przez	
Europejczyków.	Choć	 jest	 to	 interesujący	 temat,	niestety,	
autor	 ten	wybrał	 sensacyjny,	 a	 nie	 naukowy	 sposób	 pre-
zentacji	problemu.	Prawdziwy	kanibalizm	był	z	pewnością	
jedną	z	cech	kultury	człowieka	w	różnych	częściach	świata	
i	w	różnych	okresach	historycznych.	Jest	także	prawdą,	że	
odkrywcy	świata,	misjonarze	i	 liczący	się	antropolodzy	–	
wszyscy	oni	często	wierzyli	w	bajki	o	kanibalizmie	nie	opar-
te	na	jakichkolwiek	dowodach.	Bajki	te	powstawały	przede	
wszystkim	dlatego,	że	kanibalizm	jest	typowym	atrybutem	
tych	„innych”	–	bestialskich,	atrybutem	wymyślonym	nie	
tylko	przez	Europejczyków,	lecz	także	przez	cały	świat.

Już	wtedy,	gdy	kapitan	Cook	podróżował	po	Pacyfiku	pod	
koniec	XVIII	wieku,	 uważano,	 że	mieszkańcy	 nowo	 od-
krytych	wysp	są	ludźmi,	a	nie	potworami;	kanibalizm	był	
ciągle	jednak	traktowany	jako	coś	nieczłowieczego.	Dlate-
go	też	Cook	był	bardzo	zaniepokojony	i	zdezorientowany,	
gdy	się	dowiedział,	że	Maorysi	z	Nowej	Zelandii,	dla	któ-
rych	czuł	szacunek	i	podziw,	zjadali	swoich	pokonanych	
wrogów	bez	skrupułów!

Powróćmy	 jednak	 do	 XVI	 wieku.	 Od	 samego	 początku	
„ekspansji	Europy”	najeźdźcy	traktowali	wszystkie	nowo	
odkryte	 ludy	Afryki	 Północnej	 i	 obu	Ameryk	 tak,	 jakby	
były	one	gorsze	–	 tak	 jakby	 ich	przedstawiciele	nie	byli	
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w	pełni	ludźmi.	Była	to	zasada	niezwykle	dogodna,	gdyż	
zakładała,	że	tubylcy	mogą	być	brani	w	niewolę,	wykorzy-
stywani,	nawet	mordowani.	Należy	przedstawić	kryteria	,	
według	których	owo	„nieczłowieczeństwo”	 (subhumani-
ty)	było	określane.	Pisano,	że	 trzej	 jeńcy	wystawieni	na	
pokaz	 przez	 angielskiego	 podróżnika	 S.	 Cabota	 w	 1502	
roku	są	„odziani	w	skóry	zwierzęce,	 jedzą	surowe	mięso	
i	mówią	niezrozumiałym	językiem”.	W	1506	roku	zorga-
nizowano	we	Francji	podobną	wystawę.	O	jeńcach	pisano,	
że	są	„czarni	jak	sadza,	mają	kruczoczarne	włosy,	potrafią	
mówić,	ale	nie	mają	własnej	religii”2.	Innymi	słowy,	pod-
stawowymi	kryteriami,	według	których	europejscy	chrze-
ścijanie	orzekali,	czy	dana	jednostka	jest,	czy	też	nie	jest	
istotą	ludzką	–	„osobą	taką	jak	my”,	były	wówczas	i	nadal	
są	 kryteria	 w yg l ądu 	 f i z y c znego , 	 i n t e l i g enc j i	
(manifestowanej	przez	język)	 i 	 r e l i g i i .

Cały	ów	problem,	problem	człowieczeństwa	i	nieczłowie-
czeństwa	Indian	amerykańskich	był	dyskutowany	formal-
nie,	jednak	bez	konkretnych	wniosków,	w	rozprawach	na-
ukowych	pisanych	na	uniwersytecie	w	Salamance	w	latach	
1550–1551.	 Sepulveda	 uzasadniał	 niewolnictwo	 Indian,	
mówiąc,	że	są	oni	niewolnikami	naturalnymi,	o	których	pi-
sał	Arystoteles	w	Polityce.	Dominikanin	Las	Casas	zgodził	
się	z	twierdzeniami	o	niższości	Indian,	twierdził	jednak,	że	
byli	oni	tym	bardziej	dziećmi	bożymi,	skoro	ich	zdolności	
i	możliwości	były	mniejsze.	To	również	dowodzi	pewnego	
rodzaju	nieczłowieczeństwa,	tyle	że	inaczej	pojmowanego.

2	 M.T.	Hodgen,	Early Anthropologies in the Sixteen and Seventeen Centuries,	Philadelphia	
1964,	s.	142.
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Wkrótce	potem	wrodzona	niższość	intelektualna	amery-
kańskich	 Indian	 została	 ogłoszona	 formalnie	 dekretem	
papieskim.

Montaigne
W	swym	słynnym	eseju	O kanibalach	napisanym	około	1579	
roku	Montaigne	przyjmuje	stanowisko	przeciwne	obu	wyżej	
omówionym	punktom	widzenia.	Ma	to	wielkie	znaczenie	dla	
historii	myśli	 antropologicznej.	W	 tym	wypadku	 kanibale	
byli	istotami	prawdziwymi,	a	nie	wymyślonymi.	Montaigne	
twierdził,	 że	 informacje	 zdobył,	 prowadząc	 wiele	 różnych	
rozmów	 z	 pewnym	 „prostym	 człowiekiem”,	 który	 przez	
przeszło	10	 lat	mieszkał	w	kolonii	 francuskich	hugenotów,	
założonej	w	1540	roku	w	pobliżu	obecnego	Rio	de	Janeiro.

Mimo	że	badania	etnograficzne	Montaigne’a	były	szcze-
gółowe	–	sens	jego	pracy	ma	charakter	bardziej	filozoficz-
ny	niż	opisowy.	Według	Montaigne’a	 ludzie,	 których	on	
opisuje,	są	uważani	przez	nas	za	barbarzyńców	tylko	dla-
tego,	że	ich	zwyczaje	różnią	się	od	naszych.

Jednak	 i n ny 	 n i ż 	 nie	 znaczy	 go r sz y 	 n i ż . 	 Wprost	
przeciwnie.	Montaigne	dowodzi,	że	prawna	procedura	po-
wszechna	w	jego	czasach,	według	której	„pod	zasłoną	po-
bożności	i	religii	...	sąsiadom	i	innym	obywatelom	miasta	
[wolno	było	–	przyp.	aut.]	rozrywać	na	kole	tortur	ciało,	
które	 jeszcze	 czuło,	 podpalać	 je	 powoli,	 a	 potem	 rzucać	
je	psom	i	świniom	na	pożarcie”,	była	bardziej	bestialska	
niż	to,	co	zostało	przez	niego	opisane	jako	praktyki	bra-
zylijskich	kanibali.	Gdzie	indziej	zauważa	on:	„wydaje	się,	
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że	nie	mamy	żadnego	innego	kryterium	dla	rozpoznania	
prawdy	i	racji	niż	opinie	i	zwyczaje	obowiązujące	w	kra-
ju,	w	którym	mieszkamy.	A	tam	naszą	religię	traktujemy	
jako	jedyną	doskonałą,	nasz	system	polityczny	uznajemy	
za	doskonały	–	to,	co	czynimy,	jest	najbardziej	stosowne	
i	doskonałe.	Ci	ludzie	(Indianie	brazylijscy)	są	dzicy	w	tym	
samym	sensie,	w	jakim	możemy	powiedzieć	o	owocach,	że	
są	dzikie	wtedy,	gdy	są	one	produktem	natury...	są	nadal	
bliskie	swemu	pierwotnemu	kształtowi…	podlegają	nadal	
prawom	naturalnym	i	nadal	w	bardzo	niewielkim	stopniu	
ulegają	wpływowi	naszych	praw”3.

Nie	tylko	problem	względności	moralnej,	o	której	będę	pi-
sał	więcej	w	następnym	rozdziale,	ale	również	sentymen-
talny	 koncept	 Szlachetnego	 Dzikusa	 zostały	 omówione	
w	zarysie.	Dwa	wieki	później	koncept	Szlachetnego	Dzi-
kusa	pojawił	się	w	pełnej	formie	w	pismach	tych	bardziej	
romantycznych	spośród	naśladowców	Rousseau.	W	pew-
nych	 odłamach	 radykalnej	 myśli	 antropologicznej	 kon-
cept	ten	pozostaje	zadziwiająco	żywy	po	dziś	dzień.

Idea	okropności	cywilizacji	oznaczających	upadek	złotego	
wieku	–	czasów,	w	których	nasi	przodkowie	żyli	w	stanie	
naturalnej	cnoty,	jest	prawie	że	uniwersalną	cechą	każdego	
mitu	początku.	Historia	wygnania	Adama	i	Ewy	z	rajskiego	
ogrodu	jest	tego	typowym	przykładem.	Jednakże	nowym	
elementem	eseju	Montaigne’a	była	sugestia,	iż	raj	ziemski	
jest	wciąż	istniejącym	realnie	miejscem.	Dzicy,	których	na-
turalna	 szlachetność	 porównywana	 była,	 z	 korzyścią	 dla	

3	 	M.	de	Montaigne,	Essays,	przekł.	J.M.	Cohen,	t.	I,	rozdz.	31,	London	1958.
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nich,	z	naszą,	nie	byli	wymyślonymi	mieszkańcami	inne-
go	świata,	ale	z	pewnością	prawdziwymi	ludźmi,	o	których	
Montaigne	otrzymał	wiarygodne	informacje	od	naocznego	
świadka.

Koncepcja	 człowieka	 została	 tu,	przynajmniej	potencjal-
nie,	 bardzo	 wyolbrzymiona.	 I	 rzeczywiście	 wydawałoby	
się,	że	dopiero	wtedy,	w	Europie	drugiej	połowy	XVI	wieku,	
kilku	myślących	ludzi	zaczęło	poważnie	rozważać	problem	
moralnej	natury	ludzkości	jako	całości	w	przeciwieństwie	
do	wcześniejszej,	bardziej	ograniczonej	koncepcji	„naszej”	
moralnej	natury;	my	–	naród	wybrany	przeciw	„innym”	–	
barbarzyńcom,	podludziom,	potworom	i	bestiom.

Dzicy	i	cywilizowani:	jeden	czy	wiele	gatunków
Oczywiste	jest,	że	takie	imponujące	pomysły	jak	pomysły	
Montaigne’a	nigdy	nie	są	pomysłami	całkowicie	nowymi.	
W	pracach	Arystotelesa	na	temat	fizjologii	porównawczej	
i	klasyfikacji	zwierząt	odnajdujemy	z	uporem	powtarzane	
twierdzenie,	że	każdy	człowiek	należy	do	tego	samego	ga-
tunku.	Poza	stwierdzeniem,	że	karły	są	przeważnie	nie-
inteligentne,	autor	nie	komentuje	różnic	morfologicznych	
istniejących	między	ludzkimi	typami	fizycznymi.

Implikowana	 jedność	 ludzkości	 wydaje	 się	 jednak	mieć	
swe	źródło	w	obojętności	autora.	Arystotelesa	w	ogóle	nie	
interesowali	dzicy.	W	Polityce	zakłada	on	istnienie	miast-
-państw,	w	których	osobnicy	nie	będący	 ich	obywatela-
mi	są	włóczęgami	pozostającymi	poza	prawem.	Wszyscy	
mieszkańcy	polis	 są	nazywani	 ludźmi	w	 tym	sensie,	 że	
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nie	 są	 oni	 potworami.	 Jednak	 Arystoteles	 nie	 twierdzi,	
że	mają	 oni	 taką	 samą	moralność	 tylko	dzięki	 temu,	 iż	
są	ludźmi.	Wręcz	przeciwnie	–	niektórzy	są	naturalnymi	
niewolnikami,	a	inni	naturalnymi	władcami.

Arystoteles	i	współcześni	mu	Ateńczycy	zdawali	sobie	do-
skonale	sprawę,	że	niektórzy	barbarzyńcy	wyglądali	zu-
pełnie	inaczej	niż	oni	sami.	Niektórzy	autorzy	współcześni	
Hipokratesowi	uważali	(tak	jak	później	Darwin),	że	różni-
ce	w	wyglądzie	fizycznym	są	spowodowane	różnicami	kli-
matycznymi	 i	 ogólnymi	warunkami	 ekologicznymi.	Do-
wodem	na	to,	że	wygląd	fizyczny	Murzynów	afrykańskich	
był	dobrze	znany	Grekom,	są	pełne	szczegółów	malowi-
dła	na	wazach	greckich	i	płaskorzeźby	robione	w	metalu.	
Można	 jednak	doszukać	się	 tam	sugestii,	 że	 traktowano	
ich	tak,	jakby	byli	w	jakimś	sensie	monstrami;	satyrowie	
często	 są	 przedstawiani	 z	 cechami	 negroidalnymi.	 Nie	
istnieje	jednak	żaden	dowód	na	to,	że	Grecy	kiedykolwiek	
zajmowali	się	w	sposób	poważny	problemami	klasyfikacji	
etnicznej.	Nie	wydaje	się	też,	by	kiedykolwiek	martwili	się	
oni,	jak	odróżnić	obcego	od	monstrum.

Sytuacja	wyglądała	zupełnie	inaczej	w	XVI-wiecznej	Euro-
pie	Zachodniej.	W	niezwykle	krótkim	czasie	powiększył	się	
bardzo	obszar	świata	znanego.	Zamorskie	wyprawy	i	za-
kładanie	 kolonii	 zrodziły	 perspektywę	 wspaniałego	 bo-
gactwa;	istnienie	barbarzyńców	nie	mogło	być	już	dłużej	
przyjmowane	jako	pewnik.	Musiano	im	przypisać	ich	wła-
sne	miejsce	w	powszechnym	wyobrażeniu	geografii	świa-
ta.	W	związku	z	tym	niezwykle	ważna	stała	się	potrzeba	
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sformułowania	 całkowicie	nowej	odpowiedzi	na	pytanie:	
w	jaki	sposób	można	określić	dokładnie	gatunek	ludzki?

Dyskusja	na	ten	temat	toczyła	się	na	dwóch	płaszczyznach	
–	pierwszą	była	płaszczyzna	religijna.	Większość	ludzi	wy-
kształconych	wierzyła,	że	biali,	dobrze	odziani	Europejczy-
cy,	tak	jak	oni	sami,	należą	do	całkowicie	innego	gatunku	
niż	ciemnoskórzy,	nadzy	dzikusi	opisywani	przez	podróż-
ników	etnografów.	Mimo	tego	nie	mogli	oni	nie	zauważać	
faktu,	że	zgodnie	z	Księgą	Rodzaju	cała	ludzkość	pochodzi	
od	Noego.	Niezależnie	od	tego,	co	uczeni	XVI,	XVII	i	XVIII	
wieku	mogliby	pomyśleć	czy	też	powiedzieć	prywatnie,	bar-
dzo	niewielu	odważyłoby	sic	wyrazić	publicznie	swe	opinie	
niezgodne	z	Pismem	Świętym.	Wyklęcie	Chama	mogło	być	
wykorzystywane	jako	usprawiedliwienie	przy	braniu	w	nie-
wolę	afrykańskich	Murzynów.	To	jednak	ciągle	jeszcze	nie	
czyniło	z	nich	przedstawicieli	odmiennego	gatunku.	Nawia-
sem	mówiąc,	Indianie	amerykańscy	nie	byli	nawet	czarni!

Druga	płaszczyzna	dyskusji	wynikała	z	debaty	między	fi-
lozofami,	którzy	zajmowali	się	naturą	moralną	człowieka	
na	poziomie	abstrakcyjnym	i	idealistycznym,	a	biologami	
naturalistami,	którzy	próbowali	określić	człowieka	w	ka-
tegoriach	gatunku	zoologicznego.	Ci	pierwsi	skłaniali	się	
ku	przedstawieniu	swoich	argumentów	w	kontekście	wy-
myślonej	przez	nich	historii	społecznej,	która	zakładała,	
że	człowiek	w	swej	istocie	jest	jednością,	choć	społeczeń-
stwa	ludzkie	są	różne.	Biologowie	naturaliści	byli	przejęci	
klasyfikowaniem	 i	 stąd	mieli	 skłonność	 do	wyodrębnia-
nia	 różnych	 typów	 ludzkich,	 podobnie	 jak	 wyodrębniali	
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gatunki	 zwierząt,	 ptaków,	 roślin	 i	 owadów.	 Tradycyjne	
uprzedzenia	wspierały	bardziej	naturalistów	niż	filozofów.

Przez	 długi	 czas,	 począwszy	 od	 XVII	 wieku,	 filozofo-
wie	 humaniści	 podzielający	 poglądy	 Montaigne’a	 byli	
w	 mniejszości.	 Szekspirowski	 Kaliban,	 raczej	 bestia	 niż	
istota-ludzka,	 był	 dla	 przeciętnego	 człowieka	 stereoty-
pem	nowo	 odkrytych	 dzikich	 z	 Afryki,	 Ameryki	 i	Mórz	
Południowych.

Obecnie,	w	latach	80.,	politycy	i	antropologowie	przyjmują	
w	swoich	pracach	za	pewnik	tezę	o	psychicznej	i	gatunkowej	
jedności	ludzkości.	Naukowcy	traktują	jako	dogmat	założe-
nie,	że	wszyscy	ludzie	są	przedstawicielami	jednego	gatun-
ku	biologicznego	–	homo sapiens.	Wszystkie	ich	argumenty	
dotyczące	znaczenia	czy	też	braku	znaczenia	różnorodno-
ści	rasowej	są	budowane	na	podstawie	z	góry	przyjętej	tezy.

W	 przeszłości	 jedność	 gatunku	 ludzkiego	 była	 zażarcie	
dyskutowana.	W	1520	 roku	Paracelsus	 przedstawił	 inną	
wersję	 doktryny	 poligenii,	 według	 której	 gatunek	 ludz-
ki	składa	się	ze	zbioru	całkowicie	różnych	ras	o	zupełnie	
innym	 pochodzeniu	 historycznym	 i	 o	 różnych	 cechach	
psychologicznych.	O	wiele	większe	znaczenie	dla	historii	
antropologii	ma	 fakt,	że	poligenia	 traktowana	była	 jako	
stała	zasada	przez	środowiska	naukowe	Europy	i	Ameryki	
w	decydującym	okresie	między	1850	a	1870	rokiem.

Teoria	ta	nie	jest	dziś	popularna,	choć	ma	ciągle	swoich	
zwolenników	 wśród	 niektórych	 akademików.	 Pokutuje	
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ona	ciągle	w	świadomości	przeciętnego	człowieka,	a	fakt	
ten	 jest	 chętnie	 i	 bez	 skrupułów	wykorzystywany	przez	
polityków.	Jest	ona	oczywiście	atrakcyjna	dla	tych,	którzy	
z	przyczyn	politycznych	bądź	emocjonalnych	odczuwają	
potrzebę,	by	usprawiedliwić	takie	instytucje,	jak	niewol-
nictwo,	dominacja	 kolonialna	 czy	 też	 jakiekolwiek	 inne,	
niewyrafinowane	formy	ekonomicznego	wyzysku.

Z	 tego	 samego	 powodu	 ci,	 którzy	 manifestowali	 swoje	
wielkie	 poparcie	 dla	monogenii	 –	 każdy	 człowiek	 nale-
ży	do	 tego	 samego	gatunku,	 byli	 często	mocno	związa-
ni	z	doktrynami	politycznymi	o	równości	społecznej.	To	
współczesne	pomieszanie	wiedzy	i	emocji	nie	jest	najko-
rzystniejsze,	 ponieważ	kwestie	naukowe	 są	o	wiele	bar-
dziej	skomplikowane,	niż	wydaje	się	doktrynerskim	pole-
mistom	reprezentującym	oba	punkty	widzenia.

Jednak	 religijne	 i	 polityczne	 uprzedzenia	 oraz	 naukowy	
obskurantyzm	towarzyszyły	owej	debacie	przez	cały	czas	
jej	trwania,	a	wynikający	z	tego	galimatias	ma	bezpośred-
ni	wpływ	na	całą	sprawę.

Nawet	wtedy,	gdy	podziały	dokonywane	przez	zoologów	
oparte	były	na	systematycznej	klasyfikacji,	a	nie	na	fanta-
zji	–	kryteria	stosowane	w	odróżnianiu	człowieka	od	nie-
-człowieka	były	ciągle	niejasne.	Biblijny	aksjomat	głoszą-
cy,	że	gatunki	są	ustalone	przez	Boga	w	dziele	Stworzenia,	
stopniowo	zaczął	być	określany	przez	ortodoksyjnych	na-
ukowców	doktryną	obfitości	bądź	wielości.	



93

Według	 tej	 doktryny	 Bóg	 stworzył	 wszystkie	 możliwe	
istoty	we	wszystkich	możliwych	światach,	a	istoty	znane	
na	ziemi	stanowią	niewielką	część	tych,	które	istnieją	we	
Wszechświecie.	 Jeśli	 chodzi	 o	 świat	 naszych	 wspólnych	
doświadczeń,	wszystkie	istoty	żyjące	i	te	wymarłe	mogą,	
zgodnie	z	Księgą	Rodzaju,	być	uporządkowane	w	hierar-
chicznym	 ciągu	 –	 od	 niższej	 do	 wyższej	 z	 człowiekiem	
jako	elementem	ostatnim.

Jeżeli	jednak	różnorodność	istot	jest	tak	wielka,	a	różni-
ca	między	jednym	hipotetycznie	stworzonym	gatunkiem	
a	innym	jest	tak	mała,	gdzie,	wobec	tego,	przebiega	gra-
nica	dzieląca	człowieka	od	nie-człowieka?	Jakiego	rodzaju	
istoty	 znajdują	 się	w	 nowym	hierarchicznym	 ciągu,	 tuż	
przed	prawdziwym	człowiekiem?

W	1677	roku	sir	William	Petty,	znany	angielski	naukowiec,	
stwierdził,	że	„prawdopodobnie	istnieje	wiele	różnych	ga-
tunków	ludzi,	nie	wspominając	już	o	Gigantach	i	Pigme-
jach	ani	też	o	ludzikach,	którzy	mówią	niewiele	i	żywią	się	
rybami	głównie”4,	podobnie	jak	sir	John	Mandaville,	który	
stworzył	całkowicie	fikcyjny	opis	XVI-wiecznej	wyprawy	
prawy	w	poszukiwaniu	„różnie	wyglądających	 ludzików,	
ludzi	i	bestii”5.

W	1708	roku	inny	angielski	naukowiec	zajmujący	się	anato-
mią,	sir	William	Tyson,	w	wyniku	przeprowadzonej	sekcji	na	
orangutanie	 stwierdził,	 że	Pigmeje	 są	ogniwem	 łączącym	

4	 Zapiski	Petty’ego,	II,	30–31,	cyt.	za:	M.T.	Hodgen,	Early Anthropologies…,	s.	421–422.
5	 Mandeville,	Prolog,	[w:]	The Travels of Sir John Mandeville.
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Małpę	z	Człowiekiem6.	Teza	ta	stała	się	popularna	i	wpły-
nęła	później	na	poglądy	Linneusza	i	Rousseau.

Antropologia	biblijna
Tego	rodzaju	argumenty	powodowały,	że	mylono	„niższe	
gatunki	ludzkie”	z	„wyższymi	gatunkami	małp”.	Nie	były	
one	 jedynie	 ćwiczeniami	 w	 coraz	 bardziej	 wyrafinowa-
nym	naukowym	rozpoznawaniu	gatunków;	były	one	ści-
śle	 związane	z	 toczącą	 się	dialektyczną	dyskusją,	 której	
celem	pierwotnym	było	przeprowadzenie	syntezy	między	
teologiczną	doktryną	Upadku	a	nowo	odkrytymi	faktami	
z	zakresu	geografii	ludzkiej.

Odkrycie	obu	Ameryk	i	południowej	Afryki	zbiegło	się	z	po-
czątkami	druku	w	Europie.	W	XVI	wieku	wzrost	rozumie-
nia	geografii	i	etnologii	świata	szedł	w	parze	ze	wzrostem	
piśmiennictwa,	któremu	to	z	kolei	towarzyszyły	intensyw-
ne	i	ożywione	studia	nad	Biblią	w	rodzimych	językach.

Nowo	nabyta	wiedza	były	przyczyną	wielu	kłopotów.	Jak	
należało	w	świetle	nowych	badań	pogodzić	odkrycia	ba-
daczy	z	geograficznymi	i	dotyczącymi	spraw	doczesnych	
dogmatami	Księgi	Genesis?	Jeżeli	chronologia	wydarzeń	
opisanych	w	Biblii	 jest	prawidłowa,	to	jak	należy	wytłu-
maczyć,	że	Indianie	amerykańscy	zdołali	dotrzeć	w	krót-
kim	czasie	po	Potopie	do	miejsc,	w	których	 są	obecnie?	
Z	 tego	samego	powodu	powstaje	pytanie:	w	 jaki	 sposób	
dzieje	 świata	 starożytnego,	 zachowane	 w	 dokumentach	
i	przekazach	historycznych	od	czasów	antycznych	(po	raz	

6	 W.	Tyson,	Orang-Outang, sive Homo Sylvestris: or, the Anatomy of a Pygmie,	1708.



95

pierwszy	wówczas	badane),	można	było	pogodzić	z	przed-
stawioną	w	Pięcioksięgu	historią	 ludzkości,	 inspirowaną	
przez	Boga,	a	więc	niekwestionowaną?

Dyskusja	na	te	tematy	trwała	przez	kilka	wieków,	a	pro-
ponowane	rozwiązania	różniły	się	bardzo.	Jednak	wszyst-
kie	z	nich	prowadziły	do	tego	samego	wniosku	–	jedynie	
cywilizowani	europejscy	chrześcijanie	zasłużyli	na	miano	
prawdziwych	ludzi.	Wszyscy	inni	„ludzie”	zostali	zaklasy-
fikowani	jako	subludzkie	zwierzęta,	potwory,	degeneraci,	
przeklęte	dusze	czy	też	produkty	innego	stworzenia.

W	roku	1655	na	przykład,	kalwinista	 francuski	 Isaak	de	
la	Peyrére	przedstawił	koncepcję	dotyczącą	czasów	przed-
-Adamowych,	 według	 której	 dokonały	 się	 dwa	 dzieła	
stworzenia	 w	 historii	 ludzkości.	 Tylko	 Żydzi	 pochodzili	
od	Adama	 i	 tylko	oni,	na	skutek	nieposłuszeństwa	Ewy,	
byli	 skażeni	 grzechem	pierworodnym.	 Potop	miał	miej-
sce	tylko	na	Bliskim	Wschodzie.	Reszta	ludzkości,	łącznie	
z	Indianami	amerykańskimi,	przynależy	do	zupełnie	in-
nego,	wcześniej	stworzonego	gatunku.	Wszyscy	ci	ludzie,	
prócz	 chrześcijan	 zbawionych	 łaską	Chrystusa	 i	 dlatego	
należących	 do	wybrańców	Boga,	 poprzez	 swą	naturę	 są	
zagubieni	w	pierwotnej	dzikości.

Do	prawie	tego	samego	wniosku	można	było	dojść	innymi	
sposobami;	logiczną	konsekwencją	tego	rozumowania	była	
teza	o	niebiblijnych	„gojach”	i	„dzikich”	należących	do	tego	
samego	rodzaju	historycznej	pozostałości	po	„pierwszych	
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ludziach”.	Dlatego	 też	Vico7	 ogranicza	 się	 do	 historii	 go-
jów	(zawiera	ona	m.in.	historię	Greków,	Rzymian	i	Indian	
Ameryki	Północnej),	jednak	starannie	unika	on	jakichkol-
wiek	odniesień	do	Starego	Testamentu.	Podobnie	jak	zna-
na	XVIII-wieczna	praca	etnograficzna	jezuity	Rére	Lafitau	
o	Indianach	Irokeskich	Moeurs	des	sauvages	Amériquains	
comparées	 aux	 moeurs	 des	 premiers	 temps,	 praca	 Vico	
w	dużej	mierze	dotyczy	podobieństw	między	zwyczajami	
Indian	 amerykańskich	 i	 podobieństw	w	 zwyczajach	Gre-
ków	i	Rzymian.

Doktryna	Upadku	została,	nie	wiedzieć	czemu,	zrozumia-
na	opacznie.	Optymistyczna	teoria	postępu	ewolucyjne-
go	 zaczęła	 z	 cicha	 zastępować	 pesymistyczną	 doktrynę	
uniwersalnego	upadku.	Jednak	korzyści	płynące	z	takiego	
postępu	były	zarezerwowane	dla	białoskórych	Chrześci-
jan	Europejskich.

Pojęcie	człowieka	naturalnego
Przede	 wszystkim	 należy	 poświęcić	 trochę	 uwagi	 logice	
tego	 odwrócenia.	 Granice	 czasu	 i	 nasze	 śmiertelne	 ist-
nienie	w	Tym	Świecie	Niedoskonałości,	a	z	drugiej	strony	
ponadczasowa,	nieśmiertelna	doskonałość	 Innego	Świata	
–	 Świata	 Raju	 zostały	 spolaryzowane	 w	 tradycyjnej	 mi-
tohistorii.	W	 takim	mitologicznym	 schemacie	 Ten	 Świat	
i	Tamten	Świat	współistnieją	w	różnych	porządkach	cza-
sowych	(np.	między	snem	a	czasem	przebudzenia).	Jednak	
opowieści	w	mitohistorii	mają	zawsze	strukturę	linearną,	
w	której	jedno	zdarzenie	następuje	tuż	po	drugim.	Na	po-

7	 G.	Vico,	The New Science of Giambattista Vico,	przekł.	T.G.	Bergin,	M.H.	Fisch,	Ithaca	
1948.
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czątku	takich	opowieści	pojawia	się	zawsze	ponadczasowy	
Raj;	na	końcu	natomiast	granica	czasowa	–	 tutaj	 i	 teraz.	
Jednakże	w	niektórych	wersjach	mitohistorii,	na	przykład	
w	chrześcijaństwie,	istnieje	również	wizja	eschatologicznej	
przyszłości,	w	której	zbawiona	ludzkość	powróci	do	Raju.

Według	takiej	koncepcji	procesy	historyczne	są	rozumia-
ne	jako	upadek	w	stosunku	do	Złotego	Wieku.	Obraz	ten	
może	jednak	zostać	zmodyfikowany,	jeśli	wzbogacimy	go	
o	obraz	pierwotnego	Człowieka	Naturalnego,	wolnego	od	
skażeń	 cywilizacyjnych,	 a	 dzięki	 temu	 będącego	 bliżej	
Raju	niż	my	sami.

W	pracach	XVIII-wiecznych	filozofów	–	Vico,	Rousseau	czy	
lorda	Monboddo	pojawiają	się	interpretacje	tego	archaicznego	
tematu.	Wszyscy	oni	zdołali	odwrócić	ortodoksyjną	doktry-
nę	chrześcijańską	o	zbawieniu	cyklicznym.	Zamiast	upadku	
z	chwały,	po	którym	w	końcu	nastąpi	powrót	do	Raju,	mamy	
do	czynienia	z	pojęciem	ludzkości,	która	powstała	w	okresie	
subludzkiego	bestialstwa.	Początki	języka	i	początki	stosun-
ków	 społecznych	 są	 kulturowym	 wynalazkiem	 człowieka	
i	one	to	naznaczają	początek	prawdziwej	 ludzkości.	Teore-
tycznie	 społeczeństwo	 stworzone	 przez	 człowieka	 mogło	
być	 również	 przez	 niego	 doskonalone;	 praktycznie	 jednak	
prawdziwa	 szlachetność	 pierwszych	 ludzi	 została	 skażona	
wpływem	cywilizacji.	Tak	więc	postęp	zawsze	staje	się	swoją	
ofiarą,	a	ludzkość	popada	w	nowy	stan	barbarzyństwa.

Ponieważ	teoretycy	społeczni	uznali	możliwość	stopniowe-
go	doskonalenia	ludzkości,	byli	oni	przekonani,	że	kultura	
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może	kształtować	naturę.	I	to	przekonanie	skłoniło	ich	do	
skonstruowania	oryginalnej	koncepcji,	w	której	hipotetycz-
ny	przedludzki	 i	przedkulturowy	Człowiek	Naturalny	 jest	
stworzeniem	podobnym	do	krowy,	która	nie	posiada	języka	
i	żyje	samotnie	i	dziko	w	lesie	Ogrodu	Edenu.

Przedstawiona	powyżej	 teza	o	 tym,	że	 jedność	człowie-
ka	 jest	 naturalna,	 podczas	 gdy	 różnorodność	 człowieka	
w	społeczeństwie	 jest	kulturowa,	 jest	 tezą	ortodoksyjną	
ciągle	 powszechnie	 panującą	 wśród	 wszystkich	 marksi-
stów,	natomiast	budzącą	zastrzeżenia	większości	współ-
czesnych	antropologów,	do	których	i	ja	się	zaliczam.	Pier-
wotnie	pojawiła	się	ona	na	przełomie	XVII	i	XVIII	wieku	
jako	dialektyczna	odpowiedź	na	formułę	Hobbesa	(1651)	
głoszącą,	że	na	początku	człowiek	był	podobny	do	Kaina,	
był	podróżnikiem	na	puszczy,	żył	w	„ciągłym	strachu	i	za-
grożeniu	 gwałtowną	 śmiercią...”,	 a	 życie	 jego	 było	 „sa-
motne,	ubogie,	przykre,	zwierzęce	i	krótkie”.

Vico	 i	 Rousseau	 przejęli	 po	 prostu	 biblijne	wyobrażenie	
o	świecie	z	czasów	przed-Adamowych,	świecie	nieracjo-
nalnym,	pełnym	pokoju	i	niewinności.	Stan	ciągłego	stra-
chu,	który	Hobbes	przypisywał	człowiekowi	naturalnemu	
na	zewnątrz	społeczeństwa,	według	Vico	był	charaktery-
styczny	dla	pierwszych	ucywilizowanych	ludzi,	żyjących	
wewnątrz	 społeczeństwa.	 To	 rozróżnienie	 stało	 się	 po-
rządkującą	zasadą	kultury.

Krytyczne	zdanie	Hobbesa	na	temat	człowieka	naturalne-
go	jako	indywidualności	zostało	przeformułowane	przez	



99

Locke’a	 (1690),	 który	 podkreślał,	 że	 człowiek	 jest	 istotą	
amoralną	 nie	 tylko	 poza	 społeczeństwem;	 co	 więcej	 –	
rozróżnienie	 zachowania	 moralnego	 i	 amoralnego	 uza-
leżnione	jest	od	społecznych	konwencji.

Locke	 poparł	 swą	 tezę	 o	 względności	moralnej,	 przy-
taczając	cały	szereg	całkowicie	wymyślonych	horrorów	
etnograficznych,	 na	 przykład:	 „Powszechnie	 wiado-
mo,	 że	 Mingrelianie,	 lud	 wyznający	 chrześcijaństwo,	
grzebali	 swoje	dzieci	żywcem	bez	żadnych	skrupułów.	
Istnieją	 też	 takie	 miejsca,	 gdzie	 Mingrelianie	 zjadają	
własne	 dzieci.	 Mieszkańcy	 Karaibów	mieli	 w	 zwycza-
ju	kastrowanie	swoich	dzieci,	by	je	utuczyć,	a	wreszcie	
zjeść…”8.

Wielki	Łańcuch	Istnienia	stał	się	kwestią	wyboru	moral-
nego,	 a	nie	 kwestią	wyboru	gatunku	biologicznego;	 jest	
oczywiste,	w	którym	miejscu	tego	łańcucha	Locke	chciał-
by	widzieć	miejsce	dla	siebie.	To	przecież	jego	krąg	kultu-
rowy	wyraża	szacunek	dla	moralności,	a	ci	amoralni	inni	
są	 postrzegani	 jako	 ohydni	 kanibale.	 Ukryta	 tu	 zasada	
etyczna	pochodzi	z	ludowej	mitologii	tradycyjnej,	od	któ-
rej	rozpoczęliśmy	nasze	rozważania.

Różne	 interpretacje	 doktryny	 względności	 kulturowej	
Locke’a	są	uparcie	propagowane	przez	wielu	znanych	an-
tropologów.	Tak	więc	moja	uwaga	o	tym,	że	doktryna	Loc-
ke’a	posłużyła	się	tradycyjną	tezą	–	opozycja	„my”/„oni”	
jest	równa	opozycji	„istota	ludzka”	/	„potwór”	–	powinna	

8	 J.	Locke,	An Essay concerning Human Understanding,	London	1690,	t.	I,	rozdz.	3,	par.		9.

Edmund Leach, Jedność człowieka



100

CzasKultury 4-5/1987

być	potraktowana	jako	ostrzeżenie.	Niestety	cały	problem	
jest	jeszcze	bardziej	skomplikowany.

Począwszy	od	1650	roku,	wielu	autorów,	częściowo	naśla-
dując	Hobbesa,	zdołało	w	różny	sposób	przekształcić	biblij-
ną	 tezę	 (cywilizacja	 jest	 odzwierciedleniem	 upadku	 pier-
wotnego	stanu	łaski)	w	cyniczną	doktrynę,	która	głosi,	że	
poprzez	społeczne	i	kulturowe	ograniczenia	rola	człowieka	
w	społeczeństwie	została	narzucona	preludzkiej	zwierzęco-
ści,	w	której	„człowiek”	był	samotnym	stworzeniem	pozba-
wionym	jakichkolwiek	cech	naturalnego	człowieczeństwa.

Czy	przyjmiesz	 ten	pogląd	z	aprobatą,	czy	 też	będzie	cię	
on	przerażać,	 zależy	 tylko	od	 tego,	 jakim	 jesteś	 człowie-
kiem.	Zgodnie	z	interpretacją	Marxa	przedstawioną	przez	
Gramsciego,	„nie	istnieje	abstrakcyjna,	niezmienna	natura	
człowieka;	 natura	 ludzka	 jest	 zbiorem	historycznie	 uwa-
runkowanych	 relacji	 społecznych”9.	Podobny	 sposób	my-
ślenia	ujawniony	zostaje	we	wcześniejszym,	pięknym,	choć	
zaskakującym	założeniu	Rousseau.	Otóż	twierdzi	on,	że	lu-
dzie	z	powodu	swej	nieograniczonej	chęci	posiadania	będą	
musieli	być	„zmuszani	do	wolności”.

Zastanówmy	się	nad	tym	paradoksem.	Powstaje	on	dlate-
go,	że	pojęcie	jedności	człowieka	funkcjonuje	w	dwóch	zu-
pełnie	różnych	znaczeniach.	Z	jednej	strony	jedność	poj-
mowana	 jest	 jako	 r ów nowa r to ś ć . 	Wszystkie	 ludzkie	
istoty	są	równe,	a	każda	jest	inna	od	wszystkich	pozosta-
łych,	tak	jak	różne	są	zapałki	w	pudełku.	I	odwrotnie,	jed-

9	 A.	Gramsci,	The Modern Prince and Other Writings,	przekł.	L.	Marks,	Nowy	Jork	1957,	s.	140.
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ność	jest	postrzegana	jako	 spo ł e c zna 	 so l id a r noś ć .	
I	tak	w	przypadku	sytuacji	idealnej	sieć	relacji	społecznych	
obejmowałaby	całą	ludzkość:	„wszyscy	ludzie	są	braćmi”.	
Jednak	 cele	 polityczne	 ukryte	 w	 tych	 dwóch	 wersjach	
ludzkości	są	całkowicie	różne:	z	jednej	strony	–	liberalny	
indywidualizm,	a	z	drugiej	–	solidarność	socjalistyczna.	
Populistyczne	teorie	demokracji	politycznej,	które	suge-
rują,	że	pełne	treści	formy	organizacji	społecznej,	wyni-
kające	 z	 zasady	 „jeden	 człowiek,	 jeden	 głos”,	 rozkładają	
całą	sprawę.	W	efekcie	demagogia	tego	rodzaju	zakłada,	
że	społeczeństwa	nie	różnią	się	od	tłumów.	A	nie	tak	się	
rzeczy	mają.	W	istocie	głównym	celem	antropologa	spo-
łecznego	jest	udowadnianie	fundamentalnej	różnicy	mię-
dzy	grupą	społeczną	a	pozbawionym	struktur	tłumem.

Wszystkie	 społeczności	 ludzkie,	 jak	 wynika	 z	 naszych	
obserwacji,	niezależnie	od	tego,	czy	duże,	czy	małe,	zło-
żone	 czy	 proste,	 są	 uporządkowane	 hierarchicznie.	 Po-
dział	 pracy	 jest	 zawsze	uzależniony	od	 statusu.	Według	
powszechnej	 opinii	 etnografia	 zapoznaje	 nas	 z	 kilkoma	
przykładami	 systemów	 wartości,	 w	 których	 nierówność	
wynikająca	z	różnicy	statusu	jest	rozumiana	jako	zło	mo-
ralne.	 Te	 przypadki	 są	 jednak	 tak	 dalece	wyjątkowe,	 że	
prawdopodobnie	 zawsze	 reprezentują	 przejściowe	 stany	
społeczeństwa.	 Zwolennicy	 charyzmatycznego	 profety	
mogą	przez	 krótki	 czas	 czuć	 i	 zachowywać	 się	 tak,	 jak-
by	wszyscy	oni	 byli	 równymi	wybrańcami	Bożymi;	 jeśli	
jednak	taka	społeczność	ma	przeżyć,	„rutynizacja	chary-
zmy”,	posłużmy	się	terminem	Webera,	odtwarza	zawsze	
hierarchicznie	uporządkowaną	strukturę	społeczną.

Edmund Leach, Jedność człowieka
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W	olbrzymiej	większości	przypadków	nierówność	jest	z	góry	
przyjmowana	jako	część	naturalnego	porządku	rzeczy.	A	to	
bynajmniej	nie	jest	dziwne,	jako	że	bez	hierarchii	nie	było-
by	prawnego	uzasadnienia,	a	bez	prawnego	uzasadnienia	
nie	byłoby	żadnego	trwałego	porządku	społecznego.

W	społeczeństwie,	w	którym	pojęcia	egalitarne	 są	 trak-
towane	 poważnie,	 każda	 jednostka	 uważa	 się	 za	 bez-
pośrednio	 inspirowaną	 przez	 ostateczne	 boskie	 źródło	
moralności.	 Moje	 czyny	 same	 się	 usprawiedliwiają.	 Nie	
dostrzegam	 żadnego	 ludzkiego	 autorytetu	 moralnego	
poza	moim	egzystencjalnym	 ja.	Nie	ma	podstaw,	 by	 in-
nym	przyznać	słuszność.	Autorytety	ludzkie	są	więc	złem	
samym	w	sobie,	a	relacje	społeczne,	które	tworzą	struktu-
rę	społeczną,	są	nieustannie	unieważniane.

Jednakże	cała	tysiącletnia	doktryna	egalitarna	jest	zmien-
na	i	rewolucyjna.	Mimo	twierdzeń	przewodniczącego	Mao	
pojęcie	„stałej	rewolucji”	jest	antynomią.

Wiemy	niewiele	 o	 światowej	 historii	 takich	pojęć	 i	 ich	
dialektycznym	 rozwoju,	wiemy	 jednak	 sporo	 o	 historii	
głównych	 cywilizacji	 piśmiennych	 w	 ciągu	 ostatnich	
czterech	 tysięcy	 lat.	Wiemy,	 ogólnie	 rzecz	 ujmując,	 że	
literati	 stali	 się	biurokratycznymi	agentami	ustalonego	
porządku	 politycznego	 i	 zawsze	 traktowali	 hierarchię	
jako	część	naturalnego	porządku	rzeczy.	Pojawianie	się	
od	 czasu	 do	 czasu	 filozofów	modlących	 się	 o	 równość	
człowieka	jest	w	takim	razie	samo	w	sobie	paradoksem.	
Powyżej	 często	 odnotowywaliśmy,	 że	 takie	 jednostki	
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bardzo	rzadko	postępują	zgodnie	z	wygłaszanymi	przez	
siebie	modlitwami.

Pojęcie	wolności	politycznej,	którym	tak	często	szermu-
ją	obecnie	autorzy	 sloganów	politycznych,	zostało,	o	 ile	
wiemy,	po	raz	pierwszy	sformułowane	w	IV	wieku	przed	
Chrystusem	w	Atenach,	gdzie	przynajmniej	dwie	trzecie	
populacji	miało	status	niewolnika.	Egalitarysta	Rousseau	
przeżył	 swe	 życie,	 grając	 rolę	 zepsutej	 zabawki	 ekscen-
trycznych	arystokratów.	Jefferson,	którego	krasomówcze	
wypowiedzi	na	temat	naturalnej	równości	są	ciągle	upar-
cie	 cytowane,	 co	więcej,	 zostały	 one	 nawet	wpisane	 do	
Amerykańskiej	 Deklaracji	 Niepodległości	 –	 pozostał	 do	
końca	swego	życia	właścicielem	niewolników.	Marx	spę-
dził	ostatnie	30	lat	swego	życia	jako	typowy	przedstawi-
ciel	middle-class,	mieszkając	w	komfortowych	warunkach	
na	Highgate,	gdzie	zatrudniał	kilku	służących.

Chcę	 przez	 to	 powiedzieć,	 że	 w	 tych	 wszystkich	 przy-
padkach	 historycznych	 idee	 egalitarne	 były	 związane	
z	 przeświadczeniem,	 iż	 twierdzenie	 „wszyscy	 ludzie	 są	
równi”	 może	 być	 interpretowane	 następująco:	 „wszy-
scy	ludzie	(ci,	którzy	są	tacy	jak	my)	są	równi”.	Równość	
w	takim	rozumieniu	nie	dotyczy	naturalnych	niewolni-
ków	bądź	 tych,	którzy	 są	klasyfikowani	 jako	 infantylni	
z	powodu	ich	oczywistych	wewnętrznych	ograniczeń	in-
telektualnych.

XVIII-wieczni	 rewolucjoniści	 w	 Ameryce	 i	 Francji	 uku-
li	kilka	wyśmienitych	sloganów:	„władza	 ludu	dla	 ludu”,	
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„żadnego	 opodatkowania	 bez	 reprezentowania”,	 „jeden	
człowiek,	jeden	głos”	i	tak	dalej.	Jednak	po	kilku	wstęp-
nych	 nieudanych	 eksperymentach	 z	 rządami	 tłumu	
szybko	ustanowiono	kompromis	–	jedynie	posiadacze	są	
uprawnieni	 do	 głosowania.	 Możliwe,	 że	 obecnie	 rzeczy	
mają	 się	 do	pewnego	 stopnia	 inaczej,	 a	 jeśli	 tak,	 to	 być	
może	demokracja	parlamentarna	nie	jest	już	prawdziwie	
żywą	 formą	 organizacji	 politycznej.	 Równość	 w	 prawie	
do	 głosowania	 z	 pewnością	 nie	 prowadzi	 do	 równości	
w	sprawowaniu	władzy	czy	też	do	zaniku	podziału	hierar-
chicznego	w	 rządzie.	W	 reżimach	marksistowskich	poza	
pewnym	 ukłonem	wobec	 egalitarnych	 haseł	 słowo	 „de-
mokracja”	w	istocie	stało	się,	o	ironio,	synonimem	despo-
tycznych	rządów	samozwańczej	oligarchii.

Wydaje	się,	że	Europejczycy	radzili	sobie	bez	większych	trud-
ności	z	etnograficznymi	aspektami	tych	dylematów	do	XVIII	
wieku.	W	pierwszych	latach	hiszpańskiej	i	portugalskiej	eks-
pansji	kolonialnej	wojujący	Kościół	uwikłał	się	w	poważne	
kłopoty	 natury	 moralnej;	 można	 je	 było	 jednak	 pokonać.	
Kościół	średniowieczny	ustalił	pewne	kategoryczne	zasady	
określające	zniewalanie	chrześcijan	przez	innych	chrześci-
jan	jako	niewłaściwe.	Jednak	odstąpiono	od	tych	samych	za-
sad,	gdy	chodziło	o	zniewalanie	czarnych	Afrykanów.

Zarówno	Hiszpanie,	jak	i	Portugalczycy	zaczęli	energicz-
nie	nawracać	rdzennych	mieszkańców	swoich	zamorskich	
kolonii	na	chrześcijaństwo.	Od	samego	początku	uważa-
li	oni,	że	ci	„inni”	są	„ludźmi”,	 lecz	jedynie	ludźmi	dru-
giej	 kategorii.	 Już	 w	 połowie	 XV	 wieku	 Portugalczycy,	
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w	ramach	politycznego	układu	z	królem	Konga,	wyświę-
cili	czarnego	Afrykanina	na	biskupa.	Jednak	oficjalna	hie-
rarchia	kościelna	sprzeciwiła	się	temu	zdecydowanie.	Aż	
do	XX	wieku	żaden	inny	Afrykanin	nie	został	biskupem10!

Ujmując	rzecz	ogólnie,	od	1450	roku	chrześcijanie	nieeu-
ropejscy	byli	uczeni	teologii	i	teoretycznie	mogliby	pełnić	
funkcje	proboszczów,	jednak	nie	byli	oni	przyjmowani	do	
takich	zakonów,	jak	Jezuici	czy	Dominikanie.	Gdy	chrze-
ścijanie	z	Goa	uskarżali	się	na	dyskryminację,	powiedzia-
no	im,	że	mogą	założyć	własny	zakon;	i	tak	też	się	stało.	
Ciągle	jednak	byli	traktowani	jak	„inni”.

W	 drugiej	 połowie	 XVIII	 wieku	 prądy	 myślowe,	 które	
stworzyły	 idealistyczną	 retorykę	 amerykańskiej	 i	 fran-
cuskiej	 rewolucji,	 zaczęły	mieć	wpływ	nawet	na	Kościół	
rzymskokatolicki.	Granice	ludzkich	możliwości	przestały	
być	oczywiste.	Gdzieś	około	1745	roku	Rzym	zmienił	na-
gle	swoja	dotychczasową	politykę	i	zaczął	–	w	teorii,	jeśli	
nie	zawsze	w	praktyce	–	traktować	wszystkich	katolików	
jako	członków	tego	samego	gatunku,	niezależnie	od	 ich	
koloru	skóry	czy	przynależności	kulturowej.	Dlaczego	ta	
zmiana	nastąpiła	właśnie	wtedy?

Oczywiście	prosta	odpowiedź	na	to	pytanie	nie	 istnieje.	
Musimy	 jednak	 zauważyć,	 iż	 spekulatywni	 filozofowie	
moralni	zajmujący	się	tymi	kwestiami	nie	musieli	przej-
mować	się	praktycznymi	implikacjami	wynikającymi	z	ich	
teoretycznych	rozważań	aż	do	XVIII	wieku.	Kimkolwiek	

10	 Źródło:	nieopublikowany	wykład	C.R.	Boxera.
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byli	Mingrelianie	mordujący	dzieci,	byli	oni	z	pewnością	
daleko.	Czasami	posługiwano	się	przykładem	Mingrelia-
nów	 dla	 zilustrowania	 jakiejś	 tezy,	 jednak	 oni	 sami	 nie	
stanowili	 konkretnego	 problemu	 natury	 społecznej	 czy	
politycznej.

Gdy	pod	egidą	przemysłowego	kapitalizmu	i	europejskie-
go	imperializmu	ożywiła	się	komunikacja	między	społe-
czeństwami	 i	 rozwinął	 się	 handel,	 trzeba	 było	wreszcie	
poradzić	 sobie	z	następującym	paradoksem:	 jeśli	 „wszy-
scy	 ludzie	 są	 równi”	 tylko	wtedy,	gdy	„ludzie”	oznacza-
ją	„ludzi	takich	jak	my”,	w	takim	razie	gdzie	przynależą	
„inni”?	 Większość	 z	 nas	 nie	 rozwiązała	 tej	 zagadki	 do	
dnia	 dzisiejszego.	 Zastanówmy	 się	 jednak,	 jak	wyglądał	
ten	problem	w	XVIII	wieku.

Przede	 wszystkim	 ważne	 jest,	 by	 uświadomić	 sobie,	 że	
antropologia,	na	której	opierali	się	filozofowie-naukowcy	
w	XVIII	wieku,	 była	przypadkową	mieszaniną	 zaintere-
sowań	 biologicznych	 i	 socjologicznych.	Większość	 tych,	
którzy	rozprawiali	na	temat	różnic	między	ludźmi,	zajmo-
wała	się	różnicami	w	wyglądzie,	myląc	często	cechy,	któ-
re	obecnie	nazywa	się	wrodzonymi,	takie	jak	na	przykład	
kolor	skóry,	z	cechami	kulturowymi,	takimi	jak	na	przy-
kład	sposób	ubierania	się.	Inni	pisarze,	a	czasami	ci	sami,	
lecz	jedynie	w	innych	tekstach,	zajmowali	się	różnicami	
instytucjonalnymi,	 różnicami	 w	 prawie,	 w	 systemach	
rządzenia,	w	stosunkach	własności	czy	też	w	formach	ro-
dziny.	Stało	się	 tak	dlatego,	że	owe	dwa	całkowicie	 róż-
ne	podejścia	do	tej	samej	kwestii	 (człowiek)	były	prawie	
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że	niemożliwe	do	 rozróżnienia	 i	 dlatego	gatunek	 ludzki	
określano	 tak	 nieprecyzyjnymi	 terminami,	 jak	 „ludy”,	
„szczepy”,	„narody”,	„plemiona”,	a	ostatnio	–	„kultury”,	
„grupy	 językowe”,	 „społeczności	 językowe”,	 „formacje	
społeczne”.

Parametry,	za	pomocą	których	dokonywano	rozróżnienia,	
nie	były	stałe;	mogły	to	być:	kolor	skóry,	postawa,	sposób	
ubierania	się,	moralność,	inteligencja,	religia,	lokalizacja	
geograficzna,	bądź	wreszcie	wyżywienie.	Zawsze	 jednak	
istniało	wyraźne	przeświadczenie,	że	owe	różne	rodzaje	
kryteriów	 –	 fizyczne,	 kulturowe,	 językowe,	 regionalne,	
instytucjonalne	czy	ekonomiczne	–	są	zbieżne.

Linneusz	 ustalił	model	 dla	wszystkich	 pozostałych.	 Eu-
ropejczyków	 i	 Afrykanów	 podzielił	 na	 dwa	 podgatunki	
homo sapiens.	Europejczyk	to	osobnik	„jasny,	sangwinicz-
ny,	 krzepki,	 odziany	 w	 szaty	 i	 kierujący	 się	 zasadami”.	
Afrykanin	to	osobnik	„czarny,	flegmatyczny,	rozluźniony,	
to	taki,	który	smaruje	się	mazią	i	kieruje	się	kaprysami”.	
Czyżbyśmy	się	śmiali?	Otwórzmy	zatem	jakąkolwiek	bry-
tyjską	wielonakładową	gazetę,	a	znajdziemy	tam	komen-
tarze	na	temat	mieszkańców	Trzeciego	Świata	oparte	na	
takiej	właśnie	„rasowej”	dyskryminacji.

Co	więcej,	mimo	że	taka	klasyfikacja	wydaje	się	całkowi-
cie	 absurdalna	 z	 naukowego	 punktu	 widzenia,	 jest	 ona	
całkowicie	 sensowna	 z	 zoologicznego	 punktu	widzenia.	
We	 współczesnych	 podręcznikach	 o	 życiu	 ptaków	 roz-
różnia	 się	 rodzaje	 zięby	 nie	 tylko	 na	 podstawie	 koloru,	
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rozmiaru	i	innych	atrybutów	fizycznych,	lecz	również	na	
podstawie	 charakterystycznych	 cech	 psychologicznych,	
takich	jak:	bojaźliwość,	agresywność,	sposób	budowania	
gniazd,	odżywianie,	współżycie	z	innymi,	odmiany	sezo-
nowe	i	regionalne	i	tak	dalej.	Jeśli	więc	takie	rozróżnienia	
mogą	być	stosowane	wobec	ptaków,	dlaczego	miałyby	być	
niewłaściwe	w	odniesieniu	do	ludzi?

Jeszcze	do	niedawna	standardową	odpowiedzią	na	to	py-
tanie,	 przynajmniej	 wśród	 antropologów,	 było	 stwier-
dzenie,	 że	 człowiek	posiada	 kulturę,	 a	 ptaki	nie.	 Jest	 to	
całkowicie	niesatysfakcjonująca	odpowiedź.	Kultura	i	na-
tura	nie	mogą	być	rozróżniane	na	poziomie	empirycznym.	
Zgodziłbym	się,	że	Linneusz	jako	klasyfikujący	naturali-
sta,	 określając	 gatunki	 ludzkie	 w	 ich	 wzajemnych	 rela-
cjach,	 dokonał	 więcej	 niż	 filozofowie	 idealistyczni,	 tacy	
jak	Rousseau	czy	Jefferson.

Linneusz	 uważał,	 że	 gatunki	 ludzkie	 różnią	 się	 od	 ras	
psów	wyglądem	i	zachowaniem;	są	jednak	takie	same	pod	
względem	wartości	moralnych.	O	wiele	bardziej	wolę	ten	
sposób	myślenia	niż	egalitarną	doktrynę,	która	mówi,	że	
wszyscy	ludzie	są	równi,	ale	tylko	wtedy,	gdy	zaakceptują	
oni	mój	punkt	widzenia.

Niestety,	ta	właśnie	doktryna	dominuje	we	współczesnym	
myśleniu	 demokracji	 zachodnich;	 nie	 myślę	 tu	 jedynie	
o	partiach	politycznych	–	prawicowych	czy	 lewicowych,	
ale	 również	 o	 większości	 tych,	 którzy	 prawdopodobnie	
będą	czytali	tę	książkę.
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Powrócę	jeszcze	na	chwilę	do	Foucaulta.	Jeśli	przeczyta-
cie	jego	książki,	zauważycie,	że	Foucault,	mówiąc	o	czło-
wieku,	 iż	 jest	on	„najnowszym	wynalazkiem	 i	być	może	
bliskim	swego	kresu”,	miał	prawdopodobnie	coś	 takiego	
na	myśli.

Jednostkowy	 i	 całościowy	 koncept	 człowieka,	 zawar-
ty	 w	 takich	 wyrażeniach	 jak	 „antropologia	 jest	 nauką	
o	 człowieku”,	 jest	 tak	 naprawdę	 produktem	 ubocznym	
postkartezjańskiej	 próby	 zobiektywizowania	 wszystkie-
go,	postrzegania	stosunków	międzyludzkich	jako	towaru	
i	 pojmowania	 wszystkiego	 jako	 rzeczy	 do	 przewidzenia	
i	 obliczenia,	 rzeczy,	 które	 rządzą	 się	 prostymi	 prawami	
przyczyny	 i	 skutku.	Koncept	 człowieka	 stał	 się	koniecz-
ny	w	tym	sensie	dopiero	wtedy,	gdy	„nauka	o	człowieku”	
zaczęła	być	postrzegana	jako	pożądany	i	możliwy	do	osią-
gnięcia	cel.	W	tym	kontekście	Foucault	twierdzi,	że	pod-
czas	gdy	ekonomia,	socjologia,	demografia	i	inne	zmate-
matyzowane	(statystyczne)	nauki	społeczne	są,	mimo	ich	
ograniczeń,	 „naukami”	 –	 w	 tym	 sensie	 psychoanaliza,	
etnologia	i	lingwistyka	winny	być	traktowane	jako	nauki	
przeciwne,	 ponieważ	 prowadzą	 one	 do	 rozpadu	 pojęcia	
człowieka	pojmowanego	jako	całość	obiektywna.

Chciałbym	wierzyć,	że	on	ma	rację,	choć	z	żalem	zauwa-
żam,	że	akademicy	zajmujący	się	antropologią	społeczną	
i	kulturalną	to	w	większości	 ludzie	chcący	obiektywizo-
wać	 „człowieka”	 w	 swoich	 publikacjach	 przepełnionych	
tabelami	statystycznymi.	Jednak	prawdą	jest,	że	przeciw-
-nauki	 Foucaulta,	 mimo	 nieustannego	 demonstrowania	

Edmund Leach, Jedność człowieka
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pozornie	nieskończonych	wariacji	tego	co	„ludzko”	moż-
liwe,	 służyły	 nieustannie	 powiększaniu	 „naszego”	 pola	
kosztem	 pola	 „innych”.	 Równolegle	 stworzyły	 one	 uni-
wersalne	pojęcie	człowieka,	które	poprzez	swoją	niepre-
cyzyjność	jest	prawie	pozbawione	znaczenia.

Być	może	przyszłe	pokolenie	stwierdzi,	że	mimo	odkrycia	
za	pomocą	metod	naukowych,	 iż	 człowiek	 jest	pojedyn-
czym	gatunkiem	zoologicznym,	a	więc	jednością	w	swojej	
fizycznej	naturze,	najbardziej	błędną	cechą	naszych	cza-
sów,	choć	nie	wynikającą	z	braku	dobrych	 intencji,	była	
próba	narzucenia	człowiekowi	–	istocie	kulturowej	i	mo-
ralnej	poprzez	polityczny	przymus	 i	propagandę	porów-
nywalnego	 sensu	 jedności,	 który	 zaprzecza	 najbardziej	
podstawowej	zasadzie	ludzkiej	natury.
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Tocqueville 
i Gobineau o rasie, 
rewolucji	i	rozpaczy
Max	Beloff

Konfrontowanie poglądów w drugiej połowie XX wieku odby-
wa się zwykle na forum publicznym, podczas rozmaitych kon-
ferencji oraz w listach do redakcji. 150 lat temu, w połowie dro-
gi między epoką salonu a epoką konferencji, konfrontacje takie 
odbywały się zwykle prywatnie, drogą korespondencji. Owe 
listowne wymiany są nieprzebraną skarbnicą dla pokoleń histo-
ryków. Szczególnie ciekawy jest od tej strony Alexis de Tocqu-
eville, ponieważ długi czas przebywał poza Paryżem, a wielu 
spośród jego korespondentów było cudzoziemcami. Odwrotnie 
miała się sprawa z Arturem de Gobineau, który był zawodo-
wym dyplomatą. Siłą rzeczy więc wymiana poglądów i uwag 
krytycznych między nim a Tocqueville’em miała głównie cha-
rakter listowny. Potomność jedynie na tym korzysta.

Najwcześniejsze listy (z lat 1843–44) dotyczą projektowanych 
przez Tocqueville’a badań nad najnowszymi nurtami filozofii 
moralnej, szczególnie w kontekście problemów społecznych 
i politycznych. Gobineau miał mu w tym pomagać, zasięgając 
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informacji o pewnych aspektach ustawodawstwa w różnych 
krajach oraz streszczając najnowsze prace przede wszystkim 
autorów angielskich. Listy obu pisarzy wskazują na znaczną 
różnicę w ich poglądach. Dla Tocqueville’a prawdy moralne, 
które w coraz większym stopniu przybierały postać praw pań-
stwowych, były po prostu rozwinięciem zasad moralności tra-
dycyjnej, które przetrwały w swej istocie niezmienione aż do 
epoki nowożytnej. Gobineau stał na stanowisku, że nastąpiło 
zdecydowane zerwanie. Za najważniejsze uważał on to, że lu-
dzie przyjęli możliwość moralności bez wiary, która uprzednio 
tę moralność tworzyła i umacniała.

W tym, monsieur, leży dla mnie ów znaczny element 
przeciętności w moralnych zasadach chrześcijaństwa. 
Opieranie wszystkiego na wierze, odrzucanie jako 
mało ważnych wszystkich pozostałych duchowych 
i umysłowych władz człowieka – pozbawione swej 
wyłącznej wagi, zagubione w światłości, którą jakoby 
jedynie wiara posiadała, zostały łatwo zapomniane 
czy też raczej źle spożytkowane. Główną troską było 
zbawienie osiągalne tylko w ustronnych pieczarach, 
tam zaś, przy braku pokus i społecznych obowiązków, 
mało było możliwości pomagania bliźnim. Myślę, że 
z dużą dozą słuszności można by ostatecznie rzec, że 
moralność chrześcijańska ogranicza sie z grubsza do 
unikania czynienia szkody i że rzadko tę granie prze-
kracza… (8 września 1843).

Ten nowy pogląd miał istotne konsekwencje, po pierwsze, 
w kwestii tolerancji:
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Gdy tylko czyjaś wiara w życie przyszłe uznana jest 
za całkowicie nieistotną dla czynów i obowiązków 
w życiu doczesnym, trudno jest znaleźć jakiemuś sę-
dziemu pretekst do wtrącania się w waśnie pomiędzy 
sektami. Już to, dzięki duchowi naszych czasów, jest 
wielką i szczęśliwą zmianą.

Ale są też inne zmiany:

Od czasu, gdy ludzie mniej zajmują się życiem przy-
szłym, więcej uwagi poświęcają życiu tu, na ziemi. 
Dawniej wyłączne poświęcenie się sprawom ziemskim 
oznaczało, że jest się lekkoduchem bądź człowiekiem 
o gwałtownych, przemożnych ambicjach. Dusze obda-
rzone łagodnością zwracały się ku sprawom religii i w 
ten sposób ci porzucali ziemię, którzy by mogli się jej 
najlepiej przysłużyć. Oczywiście wielu ekonomistów 
zeszłego wieku jak i wielu utopijnych filozofów, którzy 
poprzedzali bądź nastąpili po Rousseau, graniczy ze 
śmiesznością. Nie można jednak zaprzeczyć, że owi 
często zbyt wzniośli myśliciele, pomagając stworzyć 
jaśniejszy porządek myśli, w którym żyjemy dzisiaj, 
okazali się historii przydatni. Mniej więcej w połowie 
XVIII wieku, pod wpływem myśli wolteriańskiej, czło-
wiek zaczął się zastanawiać, czy stanom niższym nie 
można by dać czegoś więcej aniżeli przytułki dla bied-
nych. Po raz pierwszy zaczęto wnikać w prawdziwą 
naturę miłosierdzia, jego ostateczny cel i osiągnięcia. 
Potem pojawiły się owe częściej entuzjastyczne niż 
przemyślane badania nad pieniądzem i jego obie-

Max Beloff, Tocqueville i Gobineau o rasie, rewolucji i rozpaczy
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giem, nad istotą bogactwa, przyczynami jego wzrostu 
i upadku. Te pierwsze próby dużo straciły na ogólnym 
uznaniu, gdyż wiele z teorii było niemądrych, głupich 
i pretensjonalnych. Nie powinniśmy jednakże zapo-
minać, że oznaczały one początek nowego porządku 
rzeczy na świecie....

Do wielorakich obowiązków narzuconych rządom 
trzeba było dodać jeszcze jeden, nigdy wcześniej nie 
wspominany, a o wiele bardziej doniosły. Państwo 
miało się opiekować biednymi....

K a ż d y  m a  r ó w n e  p r a w o  d o  p r a c y .  Czyż nie 
jest to maksyma nowa, zupełnie inna od Chrystuso-
wej, który za Mojżeszem powtarzał: « C z ł o w i e k 
s k a z a n y  j e s t  n a  p r a c ę »?  To, co niegdyś było 
żmudnym obowiązkiem, staje się prawem, przywilejem, 
w imię którego każdy z członków ciała społecznego ma 
prawo nie cierpieć z nędzy i ubóstwa. Siła i godność, któ-
re dzięki tej zasadzie zyskała moralność, są niewątpliwe.

Praca fizyczna jest obecnie uznana za równą w godności z pracą 
intelektualną.

To nowe rozumienie obowiązków przynależnych kla-
som niższym rodzi zasadę, wszakże nieobcą chrze-
ścijaństwu, lecz mającą w naszych czasach o wiele 
szersze i większe zastosowanie: prawo biednych do 
kształcenia się. Konieczność oświecania mas jest dziś 
kwestią prawie że bezsporną. I nie tylko ma się je 
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uczyć podstawowych zasad religii, ale mają także po-
znać postęp w naukach i literaturze, na ile to możliwe; 
jednym słowem, wzywa się masy, by dzieliły wszyst-
kie owoce umysłu ludzkiego.

Tocqueville, jako człowiek głęboko tradycyjny i świadomy hi-
storycznej wagi tradycji chrześcijańskiej, nie mógł takich po-
glądów zaakceptować, chociaż w tym okresie nie był jeszcze (a 
miał się stać później) człowiekiem wierzącym. Istota zmiany, 
według niego, polegała na okolicznościach jej wprowadzenia, 
a nie na samym kodzie.

Następne	spotkanie	miało	miejsce	w	1849	roku,	kiedy	Go-
bineau	 pełnił	 funkcję	 szefa	 gabinetu	 Tocqueville’a.	 Ani	
korespondencja	 z	 tego	 okresu,	 ani	 bardzo	 ciekawe	 listy	
Gobineau	z	czasów	jego	pobytu	jako	attaché	w	Bernie	nie	
nawiązują	do	głównego	wątku	różniących	się	zapatrywań	
filozoficznych	tych	dwóch	ludzi.	Na	to	trzeba	poczekać	aż	
do	opublikowania	w	1853	dwóch	tomów	Essai sur l’inéga-
lité des races humaines (Esej	o	nierówności	 ras	 ludzkich)	
Gobineau.	W	pracy	tej	Gobineau	wyłuszcza	po	raz	pierw-
szy	filozofię	rasy.	Gatunek	ludzki	składa	się	z	dwóch	ras:	
wyższej	i	niższej;	tam,	gdzie	rządziła	wyższa	–	kwitła	cy-
wilizacja;	tam,	gdzie	rasy	się	mieszały,	cywilizacja	upada-
ła.	Rasy	niższe	miały	pochłonąć	i	znieprawić	rasy	wyższe.	
A	ponieważ	dzieje	się	to	powszechnie,	cywilizacja	skaza-
na	jest	na	nieuchronny	upadek.

Tocqueville	żadną	miarą	nie	podzielał	kierunku	myśli	Go-
bineau.

Max Beloff, Tocqueville i Gobineau o rasie, rewolucji i rozpaczy
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Nigdy nie ukrywałem przed Panem, że jestem bardzo 
przeciwny temu, co wydaje się Pana zasadniczym sta-
nowiskiem, a które, przyznaję, wydaje mnie się przy-
należeć do teorii materialistycznych. Co więcej, jest 
jednym z najgroźniejszych, gdyż głosi fatalizm wobec 
nie tylko jednostek, ale i wobec wiecznych zespołów 
jednostek zwanych rasami  (11 października 1853).

W	późniejszym	liście,	w	odpowiedzi	na	obronę	swych	po-
glądów	wysuniętą	przez	Gobineau,	Tocqueville	powrócił	
do	oskarżenia:

Szczerze Panu muszę przyznać, że mnie Pan nie 
przekonał. Utrzymuję nadal wszystkie moje obiekcje. 
Oczywiście może mieć Pan rację, broniąc się przed 
zarzutem materializmu. Pańska doktryna jest czymś 
na kształt fatalizmu czy, jeśli Pan woli, predestynacji; 
bardzo różni się jednak od doktryny św. Augustyna, 
od jansenistów oraz od kalwinów (ci ostatni są Pań-
skiej doktrynie najbliżsi), ponieważ ściśle wiąże Pan 
predestynacje i materię. Cały czas mówi Pan o ra-
sach, które albo się degenerują, albo uzdrawiają, tra-
cą bądź nabywają poprzez zastrzyk nowej krwi zdol-
ności, których uprzednio nie posiadały (to, jak sądzę, 
Pana własne słowa). Otóż muszę szczerze wyznać, że 
dla mnie ten rodzaj predestynacji jest bliskim krew-
nym materializmu czystej wody.

I zapewniam Pana, że gdyby masy, których rozumo-
wanie podąża zawsze najbardziej utartym torem, 
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przejęły Pańskie doktryny, prowadziłoby to je prosto 
od ras do jednostek oraz od możliwości społecznych 
do wszelkiego rodzaju sposobności.

Zaś czy element fatalności winien być wprowadzony 
w materialny porządek rzeczy, czy też Bóg zechciał 
stworzyć rozmaite gatunki ludzi tak, że na jednych 
zdał ciężar rasy, odmawiając im zdolności do posiada-
nia pewnych uczuć, myśli, nawyków, cech – wszystko 
to jest obojętne dla mej troski o konsekwencje prak-
tyczne tych filozoficznych doktryn. Rezultatem obu 
teorii jest ograniczenie, jeśli nie wręcz unicestwie-
nie, wolności ludzkiej. Tak więc wyznać muszę, że po 
przeczytaniu Pańskiej książki nadal jestem całkowi-
cie przeciwny Pańskim poglądom. Uważam, że są one 
najzupełniej fałszywe; pewien jestem, że są na pewno 
bardzo szkodliwe (17 listopada 1853).

Niezależnie	 od	 przekonania	 o	 szkodliwości	 rezultatów	
takich	 poglądów	 Tocqueville	 uważał	 ich	 naukowe	 udo-
wodnienie	za	niemożliwe.	Ale	dla	Tocqueville’a,	filozofa	
praktycznego,	 prawdziwość	 doktryny	 nie	 mogła	 być	 na	
dłuższą	 metę	 oddzielona	 od	 konsekwencji	 towarzyszą-
cych	wierze	w	doktrynę.

Miniony wiek pokładał nadmierne i dość dziecinne 
zaufanie w możliwość kontrolowania losów, którą 
jakoby posiadały narody i ludzie. Był to błąd owych 
czasów; błąd skądinąd szlachetny – doprowadził 
być może do wielu głupstw, ale też stworzył rzeczy 

Max Beloff, Tocqueville i Gobineau o rasie, rewolucji i rozpaczy
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wielkie, w porównaniu z którymi my w oczach potom-
nych wydawać się będziemy bardzo mali. Znużenie 
okresu porewolucyjnego, osłabienie zapału, klęska 
tylu szlachetnych idei i tylu wielkich nadziei dopro-
wadziły nas obecnie do pozycji zupełnie przeciw-
nych. Dawniej uważaliśmy się za zdolnych do prze-
miany samych siebie – obecnie odczuwamy, że jest 
to niemożliwe; dawniej zbyt dumni, teraz popadliśmy 
w nadmierną litość nad samymi sobą; myśleliśmy, że 
możemy uczynić wszystko – teraz zaś nie jesteśmy 
w stanie dokonać niczego; wolimy wierzyć, że walka 
i wysiłek są od teraz bezużyteczne i że nasza krew, 
mięśnie i nerwy będą zawsze silniejsze od siły na-
szej woli i odwagi. Jest to naprawdę wielka choroba 
naszych czasów, bardzo różna od choroby naszych 
rodziców. Niezależnie od Pańskiego rozumowania 
książka Pana potwierdza te tendencje; mimo woli 
szerzy Pan w niej duchowe znużenie wśród Pańskich 
już upadających na duchu współczesnych (20 grud-
nia 1853).

Gobineau	miał	okazję	dać	upust	swojej	pasji	do	badań	nad	
Bliskim	Wschodem	 i	 Azją	w	 czasie	 swej	misji	 do	 Persji.	
Spostrzeżenia	 tam	 dokonane	 charakteryzowała	miesza-
nina	bystrej	obserwacji	z	rozmyślnym	dogmatyzmem.

Tymczasem	Tocqueville	pracował	nad	pierwszym	tomem	
planowanego	studium	rewolucji	francuskiej,	który	pod	ty-
tułem	L’Ancien Régime	ukazał	się	w	czerwcu	1856.	I	znowu	
poglądy	obu	były	bardzo	odmienne.	Choć	świadom	nie-
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bezpieczeństw	centralizacji,	która	stworzyła	nowoczesne	
państwo,	Tocqueville	 uważał,	 że	wolność	można	 zabez-
pieczyć	 jedynie	 poprzez	 rozwinięcie	 rządów	 demokra-
tycznych.	Dla	Gobineau	 demokracja	 była	 żałosną	 iluzją,	
tyranią	 ludzi	 niezdatnych;	 jedyną	 prawdziwą	 wolnością	
była	wolność	średniowiecznego	feudalizmu.	I	w	rzeczy	sa-
mej	Gobineau	zarzucił	swój	początkowy	materializm	wła-
śnie	dlatego,	że	średniowieczna	Europa	była	chrześcijań-
ska.	Z	rewolucji	1848	roku	wyciągnął	też	wnioski	bardziej	
pesymistyczne	niż	Tocqueville.

Ponieważ nie tylko sobie wyobrażałem, ale i widzia-
łem rewolucję, te brudne koszule przepełniły mnie 
takim obrzydzeniem i doprowadziły mnie do takiej 
przesady, jak Pan to nazywa, w pojęciu tego co słusz-
ne i sprawiedliwe, że gdybym nie był żonaty, byłbym 
gotów zostać mnichem tylko po to, aby pójść w zupeł-
nie odwrotnym kierunku (29 listopada 1856).

Nie potrafił pojąć, dlaczego Tocqueville, który tak znakomicie 
opisał rozwój absolutyzmu monarchicznego, nie mógł zrozumieć 
jego oceny wydarzeń, do których absolutyzm doprowadził:

Ale właśnie dlatego, że wszystko jest dla mnie tak 
jasne i ponieważ Pan uczynił to jeszcze bardziej 
oczywistym, pozwoli Pan, że zadam mu pytanie: cóż 
znajduje Pan tak podziwu godnym w Zgromadzeniu 
Konstytuanty z 1789? Nie wymyślili żadnej z idei, 
które zwykle im się przypisuje. Sam dowiódł Pan tego 
najpełniej. Przyspieszyli jedynie klęskę tych, którzy 

Max Beloff, Tocqueville i Gobineau o rasie, rewolucji i rozpaczy
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opierali się ostatecznemu potwierdzeniu idei, których 
Pan z pewnością nie popiera osobiście. Idee te byłyby 
jednak weszły w życie, w każdym razie stopniowo, ich 
całkowite wprowadzenie było nieuchronne. To, cze-
go ci panowie dokonali, to otworzenie drzwi gwałto-
wi i wszelkim demokratycznym okrucieństwom. Czy 
mogli wznieść chociaż tymczasową tamę powodzi 
żywiołu, który uwolnili? O nie. Obradując dwa lata, 
spłodzili najbardziej żałosne elaboraty, jakie wi-
dział świat – konstytucję nie dającą się zastosować. 
Po czym rozwiązali się, popełniając najgorsze błędy, 
jakie kiedykolwiek w dziejach popełniło jakiekolwiek 
ciało polityczne.

Problem polegał na tym, że odwrotnie niż Gobineau, Tocqueville, 
pomimo niechęci do materialistycznych idei Drugiego 
Cesarstwa, nie poddawał się rozpaczy. Przy jego zasadniczym 
optymizmie nie mógł on podzielać poglądów Gobineau.

„Proszę	Pana,	drogi	Przyjacielu,	o	pozwolenie,	abyśmy	już	
więcej	nie	dyskutowali	o	Pańskich	teoriach	politycznych.	
Nie	 będąc	w	 stanie	 utrzymać	wolności	 istniejących	 500	
lat	 temu,	 woli	 Pan,	 abyśmy	 nie	 mieli	 żadnych.	 Dobrze.	
Ponieważ	 boi	 się	 Pan	 podporządkować	 despotyzmowi	
partii,	 które	 umożliwiają	 chociażby	 bronić	 w	 mowie	
i	 prasie	 ludzkiej	 godności	 i	wolności	 osobistej,	woli	Pan	
być	uciskanym	przez	jednostkę,	uciskanym	tak	absolutnie,	
że	ani	Panu,	ani	komukolwiek	innemu	nie	wolno	wyrzec	
jednego	słowa”	(24	stycznia	1857).
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I	dalej,	w	tym	samym	liście:

Ma Pan zupełny brak wiary w gatunek ludzki, a w 
każdym razie w n a s z  gatunek; uważa Pan, że jest 
on nie tylko zepsuty, ale i niezdolny wznieść się na 
nowo. Wedle Pana sama już nasza konstytucja fi-
zyczna skazuje nas na niewolę. Jest to zatem lo-
giczne, że aby zachować choćby jako taki porządek 
w motłochu, rządy miecza i bata wydają się posiadać 
w Pańskim odczuciu jakieś zalety. Nie sądzę jednak, 
aby nadstawiał Pan własne obnażone plecy, by osobi-
ście udowodnić swe racje. Co do mnie, nie myślę, bym 
miał skłonność czy też prawo do wyznawania takich 
poglądów na temat mej rasy i kraju. Uważam, że nie 
należy nad nimi rozpaczać. Dla mnie społeczeństwa, 
tak jak i ludzie są czymś cennym jedynie wtedy, gdy 
użytkowują swoją wolność. Zawsze twierdziłem, że 
trudniej jest umocnić i utrzymać wolność w nowych 
demokratycznych społeczeństwach niż w niektórych 
społeczeństwach arystokratycznych w przeszłości. 
Ale nigdy nie odważę się sądzić, że to niemożliwe.

Patrząc	z	perspektywy	czasu,	antyteza	poglądów	Tocqu-
eville’a	 i	 Gobineau	 nie	 została	 rozwiązana.	 Generalnie	
rzecz	biorąc,	w	kwestii	ponurego	proroctwa	zguby	prze-
wagę	miał	Gobineau.

Jak	 słusznie	 zauważył	 Tocqueville,	 u	 podstaw	myślenia	
Gobineau	leżał	determinizm	–	zaś	zastąpienie	determini-
zmu	przeznaczenia	 rasowego	determinizmem	w	stosun-

Max Beloff, Tocqueville i Gobineau o rasie, rewolucji i rozpaczy
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ku	do	klas	społecznych	nie	było	aż	tak	wielkim	krokiem,	
jak	 by	 się	mogło	wydawać.	Częściowo	dlatego,	 że	 czyn-
niki	 charakterologiczne	mogące	doprowadzić	do	przyję-
cia	takiej,	a	nie	innej	tezy	są	identyczne.	Częściowo	także	
dlatego,	że	(jak	wynika	z	pism	Gobineau)	istnieje	punkt,	
w	którym	idea	ras	i	idea	klasy	są	trudne	do	odnalezienia.	
Gobineau	 pragnął	 arystokracji	 naturalnej	 i	 uważał,	 że	
można	ją	zdefiniować	w	kategoriach	biologicznych.	Z	dru-
giej	strony	poglądy	takie,	gdy	zostają	przyjęte	jako	pod-
stawa	działania,	zawsze	doprowadzają	do	katastrofy.

I	w	 końcu	 boleśnie	 doświadczona,	 acz	mądrzejsza	 ludz-
kość	powraca	do	umiarkowanego	optymizmu	Tocquevil-
le’a.	Jego	krytyka	poglądów	Gobineau	jest	wciąż	najlepszą	
podwaliną	pod	krytykę	następców	Gobineau;	następców	
w	teorii	bądź	w	czynie.

„Encounter”,	czerwiec	1986

Tłumaczenie:	T.
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13 wierszy
Bolesław	Kuźniak	

Ojczyzna

nie	wiem	serce	to	
czy	pięść	milicjanta	
bije	w	drzwi	zapomnianego	
domu

Żelazna	ręka	zaświatów	pozdrawia	Ziemię

jest	duże	zamieszanie
nie	jestem	pewny	czy	już
się	zaczął	koniec	świata
jedno	jest	pewne	zmarli
wstają	z	grobów
poprzebierani	w	wojskowe	i	milicyjne
mundury	wychodzą	na	ulice
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Trzecie oko

ci	co	Bogom	służyć	mieli
stali	się	lokajami	kłamstwa
ziemia	ich	ciał	nie	przyjmuje
woda	na	brzeg	wyrzuca
może	apokaliptyczna	bestia	telewizji
przyjmie	w	cmentarne	światło
swoje	dzieci

Oni	wszyscy	chcą	twojego	dobra

wojskowy	reżym	schorowanego	rozumu	
zamienia	ściśnioną	celę	Polski	
w	bezkresny	Plac	Wolności

dysydenci	w	piramidach	sensacji	
mumifikują	słowa	z	innego	świata	
Wolność	Równość	i	Braterstwo

nawet	żona	biega	po	mieście
z	ciepłym	obiadkiem	Ciała

ile	jeszcze	żywiołów	pracuje	
nad	tym	byś	zapomniał	
kim	jesteś
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skąd	ja	to	znam
wąż	podaje	czerwone	jabłko	
mąż	i	żona	są	nadzy
przemykam	się	chyłkiem	
pod	milczącą	ścianą	domów	
ściga	mnie	patrol	milicji	
jak	cudza	wina
Diabeł	parodiując	Boga	
wygania	z	kraju

Dusza	Adolfa	Hitlera	płacze	nad	Polską

cóż	pozostało	na	ziemi	
prócz	służących
prześcigających	się	w	udawaniu

cóż	zakwita	jeszcze	pod	niebem	
prócz	traw	skrytobójstwa	
przykrywających	zeznania	ciał

cóż	po	tobie	poeto
w	czasach	gdy	ból	jest	większy
od	poezji

Bolesław Kuźnak, 13 wierszy
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Ten	czas	śmierdzi	cmentarzem

obojętnie	czy	stoisz	w	kolejce	
po	kakao
czy	jesteś	na	liście	skazanych

Karabin

przez	ten	pieczołowicie	
zorganizowany	kawałek	żelaza	
zmarli	chcą	wyjaśnić	swój
świat	do	końca

Żelazny	strach	na	wróble

czołgi	wyjechały	z	ciemności
czołgi	otoczyły	miasto
czołgi	szturmują	zakłady	pracy
czołgi	na	ulicach
jeden	z	czołgów	wjechał	mi	do	głowy
i	zacząłem	myśleć
po	rosyjsku



127

Cyrograf	czyli	lista	lojalności

co	zrobisz	kiedy	słudzy	
Urzędu	Bezpieczeństwa
po	przesłuchaniu	rozwiną	
przed	tobą	białą	kartkę
twojego	mózgu	i	poproszą	cię
abyś	wpisał	tam	tylko	swoje	
imię	i	nazwisko

Nie	dać	się	zasnąć

jeżeli	masz	jeszcze	chwilę	życia	
spójrz	w	oczy	temu	który	
do	ciebie	strzela
może	dowiesz	się	czy	to	prawda	
że	zabijają	zmarli
i	ci	co	śpią

13–17	grudnia	1981

Bolesław Kuźnak, 13 wierszy
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Święty	Tomasz	
o	pracy	dającej	
szczęście
Soter

Zagadnienie	pracy,	podobnie	jak	wszystkie	problemy	spo-
łeczne,	gospodarcze	i	kulturowe,	potraktowane	jest	w	to-
mizmie	ubocznie.	Jednak	ze	względu	na	wieloaspektowość	
problematyki	 pracy,	 na	 jej	 głębokie	 powiązanie	 z	 istotą	
człowieka,	 ilość	 tekstów	filozofa,	 które	 dotyczą	 tego	 te-
matu,	jest	dość	duża,	stąd	trudność	całkowitego	ich	wy-
czerpania	w	szczupłych	ramach	niniejszej	prezentacji.

Św.	Tomasz	 rozróżnia	 dwa	 stany	bytu	 ludzkiego.	 In po-
tentia	to	byt	w	stanie	spoczynku.	In	actu	to	byt	w	stanie	
czynnym.	Życie	in	actu	polega	na	pracy,	czyli	na	aktyw-
nym	 wykonywaniu	 czynności	 życiowych.	 Życie	 polega	
na	 ruchu,	 czyli	 na	 działaniu.	 Doskonałość	 bytu	 polega	
na	ciągłości	 ruchu	 i	nieustannej	aktywności.	Doskonała	
ciągłość	 działania	 jest	 przymiotem	 Boga	 –	 praprzyczy-
ny	bytu.	 Im	aktywniejsze	życie	człowieka,	 im	więcej	on	
pracuje,	tym	bardziej	zbliża	się	do	doskonałości,	od	której	
jednak	pozostaje	wciąż	nieskończenie	oddalony.	Z	powo-
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du	ograniczoności	sił	ludzkich	praca	człowieka	daleka	jest	
od	ciągłości;	różne	czynności	fizyczne,	takie	jak	na	przy-
kład	sen	czy	odpoczynek,	przerywają	napięcie	działalno-
ści.	Jeśli	jednak	nie	rozpraszają	one	człowieka,	lecz	mają	
stać	się	napędem	dla	dalszej	i	bardziej	wydajnej	pracy,	nie	
mogą	być	uważane	za	odstępstwo	od	Bożego	wzoru	cią-
głości	pracy	doskonałej.

Życie	ludzkie	na	wzór	i	podobieństwo	Boże	to	życie	pracy.	
Działanie	jest	po	prostu	życiem	każdej	żywej	istoty.	Przez	
pracę	człowiek	urzeczywistnia	sens	swego	istnienia.	Stąd	
wysoka	wartość	pracy.	Św.	Tomasz	uznaje	wyższość	dzia-
łania	w	stosunku	do	doznawania	 i	 stawania	się.	W	pracy	
ludzkiej	biorą	udział	władze	fizyczne	i	duchowe	człowieka.	
Przez	poznanie	praktyczne	człowiek	obejmuje	przedmioty	
materialne	po	to,	by	włożyć	w	nie	pracę.	Przy	pomocy	władz	
fizycznych	człowiek	wychodzi	więc	na	zewnątrz	i	pozosta-
wia	w	postaci	dzieła	piętno	swojego	„ja”	w	przedmiotach	
materialnych.	 Praca	 fizyczna	 jest	 więc	 nie	 tylko	 działa-
niem,	 lecz	 i	 tworzeniem.	 Praca	 umysłowa	 jest	 natomiast	
nieustannym	przechodzeniem	od	świata	zewnętrznego	do	
człowieka	i	na	powrót	do	świata	zewnętrznego.	Poprzez	po-
znanie	rzeczy	człowiek	sam	się	poznaje.	Umysł	ludzki	przez	
działanie	zewnętrzne	dokonuje	oglądu	samego	siebie.

Fakt,	 że	 przez	 pracę	 fizyczną	 człowiek	 wychodzi	 poza	
siebie	i	pozostawia	trwały	ślad	swego	wysiłku	w	świecie	
zewnętrznym,	jest	istotną	cechą	odróżniającą	ten	rodzaj	
pracy	od	pracy	umysłowej,	a	w	szerszym	znaczeniu	pracy	
duchowej,	która	dokonuje	się	wewnątrz	istoty	ludzkiej.
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Nie	każda	jednak	czynność	ludzka	jest,	według	tomizmu,	
pracą,	gdyż	nie	każda	czynność	jest	świadoma,	a	przez	to	
istotnie	ludzka.	Następuje	w	ten	sposób	rozróżnienie	pra-
cy	 we	 właściwym	 znaczeniu	 jako	 czynności	 świadomej,	
a	przez	to	moralnej,	czynności	prawdziwie	ludzkiej,	i	od-
ruchów	wywołanych	 przez	 bodźce	 nieświadome	 lub	 nie	
w	pełni	świadome.

Do	najistotniejszych	cech	pracy	ludzkiej	należy	jej	świado-
mość.	Czynność	świadoma	wymaga	wyboru	wolnej	woli.	
W	każdej	przeto	pracy	ludzkiej	biorą	udział	władze	ducho-
we	człowieka	–	nawet	w	pracy	czysto	fizycznej,	gdyż	ciało	
poddane	jest	duszy	i	znajduje	się	w	zależności	od	niej.	Stąd	
nazywa	św.	Tomasz	pracę	fizyczną	poddańczą,	a	zajęcia	
umysłowe	nazywa	wolnymi.	Każde	zewnętrzne	działanie	
człowieka	wymaga	wysiłku	umysłowego,	zbadania	zamie-
rzonej	czynności	przez	poznanie	przedmiotu,	ku	któremu	
ma	być	zwrócone,	jak	również	celów	i	środków.

Stwierdza	 więc	 św.	 Tomasz	wyraźnie,	 że	 gdyby	 nie	 na-
turalne	dążenie	władz	 człowieka	do	 jedności,	 gdyby	nie	
skierowanie	 ku	wspólnym	 celom,	 każda	 praca	wymaga-
łaby	uprzedniego	zbadania	jej	przedmiotu.	Dzięki	jedno-
ści	działania	zbadanie	to,	poznanie,	dokonuje	się	niemal	
jednocześnie	z	działaniem,	ale	w	istocie	musi	o	ułamkowe	
części	sekundy	wyprzedzić	działanie.

Władzom	duchowym	przypisuje	jednak	św.	Tomasz	pry-
mat	w	stosunku	do	władz	fizycznych,	i	to	do	tego	stopnia,	
że	wiedzę	 ludzką,	umysł	 ludzki	uważa	 za	przyczynę,	 za	
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źródło	działania.	Ponieważ,	odwrotnie,	i	w	pracy	umysło-
wej	biorą	udział	siły	fizyczne	człowieka,	występuje	więc	
w	 tomizmie	 z	 całą	wyrazistością	 integralizm	pracy.	 Jest	
praca	bowiem	czynnością,	w	której	biorą	udział	wszyst-
kie	ludzkie	władze,	cały	człowiek,	stąd	dzieła	stworzone	
przez	nią	noszą	tak	wyraźne	piętno	osobowości	ludzkiej.
Wolny,	 świadomy,	 duchowy,	 osobowy	 charakter	 pracy	
ludzkiej	różni	ją	w	sposób	całkowity	i	zasadniczy	od	pracy	
innych	 organizmów	 żywych,	 które	 działają	 jedynie	 pod	
wpływem	 instynktu.	 Najbardziej	 wyraźną	 cechą	 pracy	
jest	skierowanie	jej	nie	tylko	ku	zaspokojeniu	potrzeb	te-
raźniejszych,	ale	i	przyszłych.	Wprawdzie	i	u	innych	orga-
nizmów	żywych	widzimy	gromadzenie	pokarmu	na	przy-
szłość,	św.	Tomasz	podaje	za	przykład	mrówkę	i	pszczołę,	
ale	dzieje	się	to	tylko	w	granicach	zakreślonych	przez	in-
stynkt,	a	nie	przez	rozumną	ocenę	przyszłości,	świadomą	
zapobiegliwość,	która	jest	właściwością	tylko	człowieka.

Człowiek	 został	 stworzony	 do	 szczęścia,	 a	 naturalną	
czynnością	 ludzką	jest	praca,	musi	on	znajdować	w	pra-
cy	szczęście.	Istotą	szczęścia	jest	najwyższa	doskonałość.	
Szczytem	aktywności	jest	praca.	Człowiek	pracujący	znaj-
duje	 więc	 w	 pracy	 swe	 szczęście.	 Idąc	 w	 swym	wysiłku	
pracy	za	wzorem	Bożym,	człowiek	osiąga	szczęście,	a	po-
nieważ	przymiotami	działalności	Bożej	są	doskonała	jed-
ność	i	ciągłość,	im	bardziej	w	pracy	zbliża	się	on	do	tego	
niedościgłego	ideału,	tym	większe	osiąga	szczęście.

Oczywiście	może	 tu	być	mowa	 tylko	o	 szczęściu	docze-
snym.	Ale	nawet	to	szczęście	upatruje	św.	Tomasz	przede	

Soter, Św. Tomasz o pracy dającej szczęście
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wszystkim	w	czynnościach	duchowych,	w	pracy	umysło-
wej	i	moralnej.	Odnośny	tekst	Sumy teologicznej	(S.T.	I–II	
q.	3	a.	2–3)	może	nawet	budzić	wątpliwości,	czy	człowiek	
zdolny	 jest	 do	 znalezienia	w	ogóle	 szczęścia	w	pracy	fi-
zycznej.	 Wprawdzie	 św.	 Tomasz	 rozstrzyga	 to	 zagad-
nienie	 negatywnie,	 ale	 dalsze	wyjaśnienie	 osłabia	 kate-
goryczność	 rozstrzygnięcia.	 Człowiek	 nie	 może	 znaleźć	
szczęścia	w	pracy	fizycznej,	gdyż	wysiłek	jego	przechodzi	
na	zewnątrz,	na	przedmioty	materialne,	doskonaląc	w	ten	
sposób	nie	siebie,	lecz	przedmiot	materialny,	ku	któremu	
jego	praca	została	skierowana.	W	ten	sposób	praca	fizycz-
na	 staje	 się	 cierpieniem.	Praca	fizyczna	nie	może	odbyć	
się	 bez	 udziału	wysiłku	 duchowego.	 Praca	 zwrócona	 ku	
przedmiotom	naturalnym	musi	być	poprzedzona	pozna-
niem	tego	przedmiotu,	zakreśleniem	planu	pracy,	aktem	
woli	 i	kontrolowaniem	 jego	wykonania,	a	więc	w	każdej	
pracy	fizycznej	biorą	udział	i	władze	duchowe	człowieka,	
których	czynność	pozostaje	w	podmiocie	działania,	przy-
czyniając	się	do	jego	doskonalenia.

Taka	 interpretacja	myśli	 św.	 Tomasza	 jest	 tym	 bardziej	
niewątpliwa,	 iż	 omawiany	 problem	 nie	 jest	 rozstrzy-
gnięciem	wysuniętej	wątpliwości,	że	skoro	szczęście	jest	
czymś	istniejącym	w	duszy	człowieka,	to	szczęściem	nie	
może	być	działanie	wychodzące	na	zewnątrz.	I	w	związku	
z	tym	św.	Tomasz	wyjaśnia,	że	tylko	działanie	skierowane	
ku	przedmiotom	materialnym	jest	działaniem	zewnętrz-
nym,	 a	 istnieje	 jeszcze	 ogromna	 dziedzina	 działalno-
ści	wewnętrznej	człowieka,	w	której	biorą	udział	przede	
wszystkim	jego	władze	duchowe.
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Z	 takiego	 jednak	 postawienia	 sprawy	 wynika	 ważny	
wniosek,	iż	o	wartości	pracy	fizycznej	decyduje	nie	samo	
działanie	zewnętrzne,	 lecz	wewnętrzna	przyczyna	 i	we-
wnętrzny	 skutek	 tego	 działania,	 dodajmy,	 zarówno	 du-
chowy,	jak	i	fizyczny.

Soter, Św. Tomasz o pracy dającej szczęście
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Elegia	polska	
Tadeusz	Żukowski

Nie	był	prawdą	ni	sprawiedliwością	nasz	
wiek.	U	wrót	sezamu	stawały	lata	
i	sny:	Morze	Czerwone	rozwierało	
ramiona	krwi.	Narody	wybrane	jak
	niemowlęta	z	kołysek	–	stratowały	
stada	czarnych	dat.	Zamyka	się	oko	
nieba,	otwierają	tektoniczne	rowy.

W	smutnym	niby	dolina	po	powodzi,
małym	jak	wdowi	grosz	i	ubogim
kraju	przyszło	mi	ponad	ćwierć	wieku	żyć;	
tu	gdzie	ponurymi	portretami	władców	
zwykło	się	straszyć	krnąbrne	dzieci.	Wyspą	
ten	ląd	nigdy	nie	był	a	oceanem	
zewsząd	wstrząsany:	z	dna	wypełzają

ruchome	piaski	obcych	wojsk.	Krajobraz	
dymiącej	lawy	na	którą	spada	deszcz	
krwi,	potu	i	łez.	Pokolenia	wchodzą	
w	ogień	podając	sobie	płonące	dłonie.	
Zbudzony	hymnem	grudniowego	wiatru	
z	nagłej	młodości	widzę	i	siebie	wśród	
potępionych.	Powoli	porasta	nas	pleśń.
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Pleśń	narodowych	pieśni.	I	znikniemy	
z	pamięci	świata	jak	w	lustrze	odbite	
iskry.	Poprawiająca	wdzięczny	kosmyk	
włosów	zachwyci	się?	zlęknie	zdumiona?	
i	nim	odwróci	–	już	tylko	biały	pył	
dostrzeże	u	stóp.	Jeśli	była	twoją	
matką,	żoną	–	z	tkliwością	przeniesie	na

skroń.	I	tylko	wygnańcy	z	zamorskich	stron	
westchną	czasami	gdy	zmęczy	ich	Nowy	
Jork.	Lecz	któż	przez	Atlantyk	usłyszy	ten	
skuczący	głos?	Niech	nadpłyną	wiosenne	
chmury	i	miast	słów	rozsypią	żyzny	deszcz.	
Niechaj	kwitną	zboża,	trawa	i	lipy	
na	cmentarzach.	Pszczoły	radioaktywny

omijają	pył.	Nasze	dzieci	biegnąc
labiryntem	przeistoczeń	odnajdą
klucze	do	właściwych	drzwi.	I	gdy	się	dni
wypełnione	losem	otworzą	jak	za
okrętem	morze	niech	jedynie	znajdą
swych	dziewiczych	dziewcząt	kroplę	żywej	krwi.
Umarli	–	nie	całujmy	ich	wysokich	czół.

Nie	byliśmy	całą	prawdą:	„lecz	łaknienie	
sprawiedliwości	rozgrzeszało	was!”	Tak	
szeptali	nasi	prorocy	tłumacząc	
echo	sprzed	lat;	ćmy	pod	kloszem	wieku	
ucztujące	w	sezamie	narodowych	
mód.	Stratowaliśmy	się	pod	powieką
obłoków	w	znaki	klęski	wpatrzeni	jak	w	cud.
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Tenzin Gyatso, 
Czternasty	Dalajlama
Włodzimierz	Fenrych

McLeod	Ganj	położony	 jest	na	stoku	Himalajów,	na	 ra-
mieniu	wysuniętym	w	 stronę	 równiny	 na	 tyle,	 że	 przy	
dobrej	 pogodzie	 po	 północnej	 stronie	 widać	 ośnieżone	
szczyty,	po	południowej	zbocze	stromo	opada,	aż	zetknie	
się	z	płaską	równiną	Pandżabu,	której	rozległa	panorama	
roztacza	się	przed	oczyma.	McLeod	Ganj	jest	teoretycz-
nie	 częścią	 miasta	 Dharamsala	 położonego	 o	 500	 me-
trów	niżej.	Dobra	pogoda	jest	tutaj	zgoła	rzadko,	jest	to	
jedno	z	najbardziej	mokrych	miejsc	na	świecie.	Właśnie	
szare	chmury	przepływają	w	poprzek	asfaltowej	ścieżki,	
którą	 idę	w	kierunku	najważniejszego	miejsca	w	McLe-
od.	 Roślinność	monsunowego	 klimatu,	 drzewa	 o	 dziw-
nych	kształtach	gałęzi,	paprotki-epifity	wyrastają	z	pni.	
Przede	mną	idzie	dwóch	mnichów	w	ciemnoczerwonych	
szatach,	 jeden	stary,	drugi	ma	lat	może	z	dziesięć,	ska-
cze	 wokół	 owego	 starego,	 najwyraźniej	 dostał	 właśnie	
plastikowe	słoneczne	okulary,	które	sprawiają	mu	frajdę.	
Dochodzę	do	świątyni,	dwaj	mnisi	znikają	pomiędzy	bu-
dynkami	klasztoru,	na	dziedzińcu	kilku	innych	mnichów	
w	wieku	lat	może	20,	śmieją	się	i	szturchają.	Tybetańscy	
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lamowie	to	lud	bardzo	wesoły,	żartują	i	śmieją	się	prawie	
bez	 przestanku,	 ostro	 się	 tym	 odcinają	 od	 poważnego	
ludu	Indii.

Idę	zobaczyć	świątynię.	Jest	brzydka.	Prostokątna	archi-
tektura	w	stylu	osiedli	mieszkaniowych,	duże	okna,	we-
wnątrz	wielki	 posąg	Dżowo-rinpocze,	 czyli	Buddy,	 obok	
tysiącręki	Czenrezik,	czyli	Avalokiteśvara.	Świątynia	stoi	
naprzeciw	 owego	 najważniejszego	 miejsca	 w	 McLeod	
Ganj,	 którym	 jest	 oczywiście	 świątynia	 Dalajlamy.	 Jego	
Świątobliwość	jest	aktualnie	w	Europie,	więc	ścieżka	pro-
wadząca	wokół	 jego	rezydencji	 jest	pusta.	Wkraczam	na	
ścieżkę;	zwrotnikowa	roślinność,	rozległa	panorama.

Czternasty	 Dalajlama	 jest	 wielkim	 człowiekiem.	 Jest	
charyzmatycznym	 przywódcą,	 przede	 wszystkim	 reli-
gijnym,	 politycznym	 tylko	 w	 pewnym	 sensie.	 Nie	 jest	
wielkim	 politykiem,	 jest	 z	 tych,	 co	 głoszą	 konieczność	
moralności	w	 polityce.	 Tak	 jak	 papież	Wojtyła,	 tak	 jak	
Gandhi.	Nam,	Europejczykom,	może	wydawać	się	dziw-
ne,	przypadkowe,	że	człowiek	wybierany	do	tej	godności	
na	podstawie	 astrologicznych	orzeczeń	 i	we	wczesnym	
dzieciństwie,	okazuje	się	wielkim	człowiekiem.	Dla	Ty-
betańczyka	 natomiast	 sprawa	 jest	 prosta	 i	 oczywista,	
przecież	Dalajlama	jest	wcieleniem	najbardziej	w	buddy-
zmie	Mahayany	czczonego	świętego,	Czenrezika	(Czen-
rezik	 to	 imię	 tybetańskie,	 sanskryckie	 brzmi	 Avalo-
kiteśvara),	 który	 przychodzi	 na	 ziemię,	 wcielając	 się	
w	 kolejnych	 dalajlamów,	 by	 opiekować	 się	 buddyjskim	
ludem	Tybetu.
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Trzynasty	 Dalajlama	 zmarł	 w	 1933	 roku	 w	 Lhasie.	 Od-
rodził	się	po	dwóch	latach	we	wsi	Takster	na	północno-
-wschodnim	skraju	Tybetu,	w	pobliżu	granicy	rdzennych	
Chin	i	Rzeki	Żółtej,	na	wschód	od	jeziora	Kokonor.	Zielo-
ne	i	pełne	kwiatów	łąki,	żyzne	pola	jęczmienne,	fioletowy	
łańcuch	gór	na	horyzoncie	–	tego	typu	okolice.	Odrodził	
się	 jako	Tenzin	Gyatso,	 syn	 średnio	 zamożnego	 chłopa.	
Kiedy	miał	2	lata,	został	odnaleziony	przez	grupę	specjal-
nie	w	tym	celu	wysłanych	mnichów	z	Lhasy.	Kiedy	miał	4	
lata,	został	razem	z	całą	rodziną	zabrany	do	Lhasy.	Dla-
czego	dopiero	gdy	miał	4	lata?	A,	to	skomplikowana	spra-
wa.	Tenzin	Gyatso	już	w	momencie	urodzenia	był	władcą	
suwerennego	państwa,	ale	tak	się	złożyło,	że	urodził	się	
poza	jego	granicami.	Tybet	do	momentu	upadku	dynastii	
mandżurskiej	w	Chinach	był	teoretycznie	wasalem	cesa-
rza,	ale	po	jego	upadku	Trzynasty	Dalajlama	ogłosił	cał-
kowitą	 niepodległość,	 nie	 uznając	 prezydenta	 republiki	
za	 swego	 feudalnego	 zwierzchnika.	Tyle	 że	nie	 cały	Ty-
bet	należał	do	owego	niepodległego	państwa:	północno-
-wschodnia	prowincja	Amdo,	dziś	przemianowana	przez	
Chińczyków	na	Qinghai,	była	już	wtedy	pod	bezpośrednią	
kontrolą	 Chin,	 podobnie	 jak	 wschodnia	 część	 prowincji	
Kham,	przyłączonej	do	Sichuanu.	Również	zachodni	kraj	
Tybetu,	zwany	Ladakh,	był	poza	świecką	władzą	Dalajla-
my,	Ladakh	był	zależny	od	maharadży	Kaszmiru,	był	więc	
częścią	 brytyjskich	 Indii.	 Niepodległość	 Tybetu	 miała	
jeszcze	 inne	 mankamenty:	 Trzynasty	 Dalajlama	 zupeł-
nie	nie	zadbał	o	uznanie	 swej	niepodległości	w	świecie,	
nie	 wymienił	 dyplomatów	 z	 żadnym	 krajem,	 nawet	 nie	
włączył	swego	kraju	w	międzynarodowy	system	poczto-
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wy;	kiedy	trzeba	było	potem	udowadniać	niepodległość,	
okazało	się,	że	tylko	kilka	dwustronnych	układów	brytyj-
sko-tybetańskich	oraz	kilka	paszportów	wydanych	przez	
rząd	w	Lhasie	i	respektowanych	przez	szereg	krajów	(An-
glię,	Francję,	USA)	mogło	za	dowód	służyć.

W	1939	roku	nie	 trzeba	było	udowadniać	niepodległości	
Tybetu,	była	ona	faktem,	Chiny	wprawdzie	formalnie	jej	
zaprzeczały,	ale	miały	podówczas	zbyt	wiele	problemów,	
by	jej	zagrozić.	Problemem	było	tylko	przewiezienie	czte-
roletniego	Dalajlamy	z	terytorium	kontrolowanego	przez	
Chińczyków	 do	 Lhasy.	 Ale	 to	 się	 udało,	 Tenzin	 Gyatso	
przyjechał	do	stolicy	 i	zaczęto	uczyć	go	teologii,	czy	ra-
czej	buddologii.

Gdyż	Dalajlama	to	przede	wszystkim	głowa	największe-
go	zakonu	buddyjskiego:	Geluk-pa,	czyli	Żółtych	Czapek.	
Jako	taki	jest	zwierzchnikiem	klasztorów	daleko	poza	gra-
nicami	Tybetu,	nie	tylko	w	prowincjach	przyłączonych	do	
Chin,	ale	także	w	Mongolii,	nawet	w	Związku	Radzieckim,	
a	 z	drugiej	 strony	w	Ladakhu,	Nepalu,	Bhutanie	 i	w	 In-
diach.	Wzrastał	więc	Dalajlama,	ucząc	się	pilnie	teologii,	
którą	bardzo	 się	 interesował,	ucząc	 się	medytacji,	nato-
miast	 niewielkie	 mając	 pojęcie	 o	 polityce.	 Tymczasem	
kiedy	miał	 lat	 16,	 okazało	 się,	 że	musi	 stawić	 czoła	po-
litycznemu	problemowi	nie	do	rozwiązania.	Właśnie	nie	
wiedział,	 co	 począć,	 regent	 ani	 rząd,	 sytuacja	 była	 bez-
nadziejna,	 wobec	 czego	 postanowiono	 przekazać	 pełnię	
władzy	Dalajlamie	wcześniej,	niż	to	było	przyjęte	(18	lat),	
przecież	po	to	się	odradzał,	żeby	się	Tybetem	opiekować.

Włodzimierz Fenrych, Tenzin Gyatso, Czternasty Dalajlama
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Jaka	to	była	sytuacja?	W	1949	roku	Mao	Tse-tung	wygrał	
wojnę	domową.	W	1950	roku	wojska	chińskie	najechały	na	
Tybet	od	strony	Sichuanu,	zajmując	okręg	Chamdo,	czyli	
tę	część	tybetańskiej	prowincji	Kham,	która	pozostawała	
jeszcze	 w	 granicach	 państwa	 tybetańskiego.	 Armia	 ty-
betańska	początkowo	odnosiła	sukcesy	dzięki	znajomości	
terenu,	ale	najoczywiściej	nie	miała	się	co	równać	z	chiń-
ską	ilościowo,	nie	mówiąc	o	wyposażeniu.	Tybet,	choć	ob-
szarem	dorównuje	jakiejś	połowie	powierzchni	Chin,	liczy	
sześć	milionów	mieszkańców	i	nigdy	poważnie	nie	myślał	
o	obronności	kraju.	Były	wprawdzie	czasy,	kiedy	Tybetań-
czycy	najeżdżali	na	Chiny,	zajmując	nawet	ówczesną	stoli-
ce	Ki-an	i	zmuszając	cesarza	do	ucieczki,	ale	było	to	ponad	
tysiąc	 lat	 temu,	a	do	czasów	Mao	nie	było	właściwie	ta-
kiego,	komu	chciałoby	się	przedsiębrać	poważne	wyprawy	
na	Tybet.	Zależność	Dalajlamy	od	dynastii	mandżurskiej,	
wykorzystywana	 przez	 Mao	 jako	 legitymacja	 najazdu,	
była	raczej	wyproszona	niż	wymuszona,	w	każdym	razie	
nie	więcej	niż	nominalna;	 tak	naprawdę	to	swego	czasu	
również	cesarz	Japonii	wysyłał	cesarzowi	chińskiemu	co-
roczne	podarki	traktowane	w	Chinach	jako	danina.

Więc	 najazd,	 sytuacja	 beznadziejna,	 kraj	 bez	 pomocy.	
Rząd	tybetański	słał	wprawdzie	prośby	o	pomoc	do	ONZ	
i	do	poszczególnych	mocarstw,	ale	cóż	mogły	pomóc	Na-
rody	Zjednoczone,	do	których	ani	Tybet,	ani	ChRL	nie	na-
leżały;	mocarstwa	również	nie	wtrącały	się	do	konfliktu,	
który	uważano	za	wewnątrzchiński.	Postępowano	zgod-
nie	 z	 prawem	międzynarodowym,	wedle	 którego	Tybet,	
skoro	z	nikim	nie	wymienił	posłów,	nie	był	niepodległym	
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państwem.	W	takiej	sytuacji,	aby	uniknąć	bezsensownego	
przelewu	krwi	w	wojnie	z	góry	 skazanej	na	klęskę,	 rząd	
Tybetu	upoważnił	gubernatora	rejonu	Czamdo,	imieniem	
Ngabo	 Ngawang	 Jigme,	 do	 podpisania	 traktatu	 uznają-
cego	zwierzchność	Chin	nad	Tybetem.	Tenże	Ngabo	był	
przewodniczącym	 delegacji	 do	 Pekinu,	 gdzie	 podpisano	
„Traktat	 siedemnastu	 punktów”,	 który	 pozbawiał	 Ty-
bet	 niepodległości,	 jego	 armię	 włączał	 do	 chińskich	 sił	
zbrojnych,	 ale	 zostawiał	 krajowi	 niejaką	 autonomię:	 nie	
wprowadzał	 jeszcze	 maoistowskich	 komun	 rolnych,	 nie	
zwalczał	 religii,	 a	 nawet	 zostawiał	 pewną	 świecką	wła-
dzę	 Dalajlamie,	 czyniąc	 go	 przewodniczącym	 Komitetu	
Założycielskiego	Tybetańskiego	Rejonu	Autonomicznego.	
Przyznano	Dalajlamie	miejsce	w	 chińskim	 parlamencie,	
był	tam	przywódcą	tybetańskiego	koła	posłów.

Dalajlama	był	 (i	 jest)	przeciwnikiem	wszelkiej	przemocy	
w	polityce.	Prawdą	jest,	iż	sytuacja	była	taka,	że	nie	było	
co	myśleć	o	walce,	ale	widocznie	nie	było	to	takie	oczy-
wiste	dla	innych	Tybetańczvków.	Dalajlama	zaznacza	za-
wsze,	że	był	przeciwnikiem	wojny	z	Chinami	z	dwóch	po-
wodów:	po	pierwsze,	taka	wojna	oznaczałaby	rzeź	Tybetu,	
po	 drugie	 –	 z	 powodu	 pryncypiów.	 Tenzin	 Gyatso	 jest	
pilnym	naśladowcą	swego	mistrza	Buddy	Śiakiamuniego,	
pierwszego	głosiciela	doktryny	ahimsy,	czyli	niezadawa-
nia	gwałtu	wszelkiemu	żywemu	stworzeniu;	wielokrotnie	
też	wyrażał	 swą	 cześć	 dla	Mahatmy	Gandhiego.	Marzył	
o	tym,	by	móc	zapytać	Mahatmę	o	radę,	marzenie	to	było	
oczywiście	 niespełnialne;	 kiedy	 na	 zaproszenie	 premie-
ra	Nehru	pojechał	do	Indii,	by	wziąć	udział	w	obchodach	

Włodzimierz Fenrych, Tenzin Gyatso, Czternasty Dalajlama
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2500-lecia	urodzin	Buddy	–	mógł	 tylko	odwiedzić	miej-
sce	 kremacji	 Mahatmy	 na	 Rajghat	 w	 Delhi.	 Mógł	 zapy-
tać	 o	 radę	 premiera	 Nehru,	 ten	 mu	 radził	 wypraszanie	
wolności	u	Mao	Tse-tunga;	Dalajlama	miał	 kilkakrotnie	
możliwość	 rozmowy	z	Mao	podczas	bytności	w	Pekinie,	
oczywiście	na	wszelkie	 tego	rodzaju	prośby	otrzymywał	
zapewnienia,	że	wszystko	będzie	jak	trzeba.

Podczas	podróży	do	Pekinu	Tenzin	Gyatso	spotkał	pierw-
szy	raz	Siódmego	Panczenlamę.	Panczenlama,	zwierzch-
nik	 klasztoru	Tashi	 Lumpo	w	 Shigatsa,	 jest	 drugim	du-
chowym	 autorytetem	w	 Tybecie,	 nie	miał	 jednak	 nigdy	
władzy	świeckiej.	Obecny	Panczenlama	jest	jeszcze	młod-
szy	niż	Dalajlama,	w	momencie	najazdu	miał	lat	10.	Nieja-
sna	właściwie	była	sprawa	zatwierdzenia	jego	inkarnacji,	
zatwierdzona	 została	 poniekąd	 pod	 naciskiem	Chińczy-
ków,	pod	których	nadzorem	Panczen	się	wychował.

Do	1959	roku	Tybet	zachował	pewną	autonomię,	a	Dalaj-
lama	 swą	pozycję,	 tymczasem	Chińczycy	budowali	dro-
gi,	lotniska,	instalowali	się	militarnie.	Wszakże	w	Kham,	
w	 części	 już	 wcześniej	 przyłączonej	 do	 Sichuanu,	 w	 la-
tach	 1955–56	 zaczęto	 wprowadzać	 komuny	 rolne	 wedle	
maoistowskiej	doktryny.	Khampa,	czyli	mieszkańcy	Kham,	
mają	w	Tybecie	opinię	najbardziej	 bojowych,	przy	 czym	
posiadanie	dobrej	broni	było	wśród	nich	zawsze	normalną	
rzeczą.	Decyzje	Chińczyków	spowodowały	spontaniczne	
powstanie,	ludność	się	po	prostu	na	nie	nie	godziła,	dolina	
za	doliną	stawały	w	ogniu,	przebywający	tam	Chińczycy	
tracili	życie.	Wchodziła	do	tych	dolin	chińska	armia,	która	
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również	stopniowo	traciła	żołnierzy,	nękana	partyzancką	
wojną	znających	doskonale	teren	Khampa.	Wszakże	walka	
była	beznadziejna,	ludzi	w	chińskiej	armii	nie	brakowało,	
wciąż	napływali	nowi;	Khampa	zaczęli	uciekać	na	zachód	
do	centralnego	Tybetu,	bliżej	tej	duchowej	opoki	wszyst-
kich	Tybetańczyków,	jaką	jest	Dalajlama.

Europejczykowi	trudno	jest	pojąć,	kim	jest	Dalajlama	dla	
Tybetańczyków,	co	znaczy	duchowa	opoka.	Chyba	jedynie	
Polacy	wiedzą,	o	co	chodzi.

W	pierwszych	miesiącach	1959	roku	Dalajlama	był	w	Lha-
sie,	 w	 początku	marca	 przechodził	 ostateczne	 egzaminy	
mistrza	 teologii	 i	 dialektyki.	Właśnie	przeniósł	 się	 z	Po-
tali	do	swego	letniego	pałacu	zwanego	Norbulingka,	kie-
dy	dostał	wysłane	przez	chińskiego	generała	zaproszenie	
na	przedstawienie	teatralne,	mające	się	odbyć	w	chińskim	
obozie	wojskowym.	Zaproszenie	to	wszakże	było	niezwy-
kłe,	 zapowiedziano	 bowiem,	 że	 Jego	 Świątobliwości	 nie	
może	 towarzyszyć	 żadna	 gwardia.	 Ten	 incydent	 był	 po-
czątkiem	 jednego	z	najważniejszych	wydarzeń	w	historii	
Tybetu:	powstania	w	Lhasie.	Ludność	miasta,	dowiedziaw-
szy	się	o	takim	„zaproszeniu”,	zgromadziła	się	wokół	Nor-
bulingka,	twierdząc,	że	nie	wypuści	Dalajlamy.	Tłum	stał	
wokół	pałacu	dzień	i	noc,	wyłoniono	Komitet	Ludowy,	któ-
ry	donosił	Dalajlamie	o	wszystkich	wydarzeniach,	lecz	nie	
słuchał	 jego	wezwania	do	rozejścia	się.	Dalajlama	próbo-
wał	jak	mógł	unikać	zwady	z	Chińczykami;	uważał,	że	do-
prowadzi	to	jedynie	do	rzezi,	która	dla	Tybetu	byłaby	tra-
gedią.	Lud	wszakże	uważał	inaczej,	okolica	była	już	pełna	 
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wojowniczych	 Khampa	 uzbrojonych	 w	 broń	 zdobytą	 na	
Chińczykach,	tłum	nie	zamierzał	się	rozejść,	sytuacja	sta-
wała	się	napięta.	W	mieście	i	wokół	niego	pojawiły	się	bary-
kady,	chiński	generał	groził	zbombardowaniem	Norbuling-
ka,	jeśli	tłum	się	nie	rozejdzie,	a	Dalajlama	nie	przybędzie	
na	 przedstawienie	 teatralne.	 Po	 tygodniu	 z	 chińskiego	
obozu	padły	dwa	strzały	armatnie	w	kierunku	bagna	doty-
kającego	pałacu	od	północy.	Groźba	była	poważna,	Dalaj-
lama	sam	sobie	zdawał	sprawę,	że	jego	śmierć	zamieniłaby	
Tybet	w	krwawą	łaźnię	(osobiście,	jak	pisze,	śmierci	się	nie	
obawiał,	będąc	do	niej	religijnie	przygotowany),	zdecydo-
wał	się	więc	na	krok	radykalny:	potajemną	ucieczkę	jeszcze	
tego	samego	wieczoru.	Tłum	przed	pałacem	nie	wiedział	
nic	o	ucieczce,	wiedzieli	jedynie	przywódcy	Komitetu	Lu-
dowego,	 którzy	 zorganizowali	 przewodników	 i	 ochronę	
Dalajlamie	i	kilku	towarzyszącym	mu	osobom	w	ich	drodze	
w	kierunku	południowej	granicy;	ową	ochroną	byli	ukry-
wający	się	w	górach	Khampa.	Obawy	co	do	bombardowania	
okazały	się	słuszne,	po	dwóch	dniach	Chińczycy,	nie	wie-
dząc	nic	o	ucieczce,	zaczęli	bombardowanie	pałacu.	Trwało	
to	dwa	dni.	Tymczasem	Dalejlama	karawaną	bachmatów	
jechał	 w	 kierunku	 południowej	 granicy,	 górską	 ścieżką,	
unikając	 chińskich	 dróg.	 Tydzień	 trwała	 droga	 do	 twier-
dzy	Lhuntse	Dzong	w	pobliżu	indyjskiego	stanu	Arunachal	
Pradesh	(na	wschód	od	Bhutanu).	W	Lhuntse	Dzong	ogło-
szono	utworzenie	Tymczasowego	Rządu	Tybetu.	Kilka	dni	
wcześniej	 Chińczycy,	 nie	 znalazłszy	martwego	 ciała	 Da-
lajlamy	w	zbombardowanej	Norbulingka,	ogłosili	jego	de-
tronizację,	a	na	czele	Komitetu	Organizacyjnego	Tybetań-
skiego	Rejonu	Autonomicznego	postawili	Panczenlamę.
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Tymczasem	nowemu	rządowi	prawowitego	władcy	Dalaj-
lamy	nie	udało	się	zdobyć	kontroli	nad	krajem,	nie	udało	
mu	się	też	pozostać	na	terenie	swego	kraju	dłużej	niż	kilka	
dni.	Ruszono	w	kierunku	Himalajów.	Z	ostatniego	postoju	
przed	przełęczą	wysłano	posłańca	do	rządu	Indii	z	prośbą	
o	przyjęcie	Dalajlamy.	Jego	Świątobliwość	przyjęto	z	ho-
norami.	Specjalny	wysłannik	indyjskiego	rządu	czekał	już	
w	miejscu,	gdzie	zaczyna	się	droga	przejezdna	dla	dżipa.	
A	w	Tezpur,	gdzie	uciekinierzy	przesiedli	się	do	specjalne-
go	pociągu	wysłanego	na	polecenie	 rządu	 Indii,	 czekało	
ponad	100	dziennikarzy	i	stosy	telegramów	z	całego	świa-
ta.	W	Mussorie,	gdzie	rząd	indyjski	przygotował	Dalajla-
mie	tymczasowe	miejsce	pobytu,	przywitał	gościa	premier	
Nehru.	Stałą	rezydencję	otrzymał	Dalajlama	w	Dharamsa-
la,	gdzie	się	wkrótce	przeniósł	i	mieszka	do	dziś.

Tymczasem	 w	 Tybecie	 kolejne	 wydarzenia	 zapowiadały	
„rewolucje	kulturalną”.	Nominalnie	utworzono	Tybetań-
ski	Rejon	Autonomiczny,	 którego	głową	był	 początkowo	
Panczenlama.	 Panczenlama	 podczas	 owych	 wydarzeń	
wydawał	 się	mało	 odważnym	 człowiekiem,	 ale	 przecież	
starczyło	 mu	 odwagi,	 by	 nie	 zrobić	 ostatniego	 kroku.	
Przez	cały	czas	nie	sprzeciwiał	się	polityce	chińskiej,	nie	
pisnął	słowa	przeciw	tworzeniu	komun	rolnych,	próbował	
jednak	walczyć	o	odbudowę	zniszczonych	zabytków	kul-
tury,	między	innymi	Norbulingka.	Bardziej	nieustępliwy	
był	jednak	w	sprawach	religii,	wzywał	mnichów	do	wier-
ności	zakonnym	powołaniom	wbrew	chińskiej	akcji	 roz-
wiązywania	klasztorów	i	zmuszania	ich	mieszkańców	do	
powrotu	do	świeckiego	życia,	do	małżeństwa	na	przykład.	

Włodzimierz Fenrych, Tenzin Gyatso, Czternasty Dalajlama



146

CzasKultury 4-5/1987

Jego	kazania	z	1964	roku	były	już	zbyt	zuchwałe	dla	Chiń-
czyków;	Panczenlama	zaczął	głosić	jedność	tybetańskiego	
buddyzmu	i	wzywał	do	wierności	Dalajlamie.	Został	skry-
tykowany	na	„sesji	krytycyzmu”	i	uwięziony.	Uwolniono	
go	dopiero	po	upadku	„bandy	czworga”.	Jego	następcą	na	
stanowisku	pokazowego	przywódcy	Tybetańskiego	Rejo-
nu	Autonomicznego	został	Ngabo	Ngawang	Jigme,	dawny	
minister	 Dalajlamy.	 Była	 to	 zapewne	 próba	 zachowania	
jakiejś	ciągłości.

To	wszystko	nominalnie.	Tymczasem	krwawe	powstanie	
ludowe,	które	wybuchło	w	Kham,	nie	 tylko	nie	wygasło	
w	ciągu	kilku	lat,	ale	rozszerzyło	się	także	na	inne	rejony	
Tybetu.	Było	to	powstanie	bez	nadziei.	Dla	tych	ludzi	nie	
było	miejsca	na	ziemi,	z	której	ich	wywłaszczono.	Jedyną	
ich	nadzieją	był	Dalajlama.	Ruszyli	więc	jego	śladem	i	tak	
tybetańska	emigracja	do	Indii,	Nepalu,	Bhutanu,	do	Euro-
py	i	Ameryki	liczy	obecnie	setki	tysięcy.

Ta	emigracja	tybetańska	to	dość	niezwykły	fenomen.	Wy-
daje	się	kwitnąć	pod	opieką	Dalajlamy.	Opieka	Dalajlamy	
jest	nie	tylko	duchowa.	Tak	się	bowiem	złożyło,	że	na	dłu-
go	przed	swoją	ucieczką	Jego	Świątobliwość	wysłał	za	gra-
nice	kilka	worków	złotego	piasku,	ot	tak,	na	wszelki	wypa-
dek.	Dzięki	temu	mógł	on	wspomóc	rozruch	gospodarczej	
działalności	uciekinierów	z	Tybetu,	których	wciąż	przyby-
wało.	Tybetańczycy	w	 Indiach	zaczęli	 tworzyć	 spółdziel-
nie	 produkcyjne,	 których	 najczęściej	 głównym	 dostawcą	
rozruchowego	kapitału,	a	więc	największym	udziałowcem	
jest	Dalajlama.	Większość	spółdzielni	produkuje	rzemiosło	
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artystyczne	z	myślą	o	zachodnim	turyście.	Poza	tym	jest	
cały	 szereg	 innych	 spółdzielni,	 począwszy	 od	 rolniczych	
(z	reguły	na	wysoko	położonych	terenach	nieuprawianych	
przez	Hindusów),	a	skończywszy	na	fabryce	zegarków	mar-
ki	Ship	w	Sikkizie.	Niemal	wszędzie	gdzie	w	Indiach	są	tu-
ryści,	a	na	pewno	we	wszystkich	górskich	miejscowościach	
wzdłuż	Himalajów	są	tybetańskie	restauracje.	Z	reguły	są	
one	czystsze	niż	 te	prowadzone	przez	Hindusów.	Znacz-
nie	czystsze	od	hinduskich	są	również	tybetańskie	hotele.	
Dalajlama	jest	udziałowcem	–	ma	więc	pieniądze	na	kultu-
rę.	I	tak	wszędzie,	gdzie	są	większe	skupiska	Tybetańczy-
ków,	 są	 tybetańskie	 szkoły.	 Rodzima	 religia	 nie	 zamiera	
na	wygnaniu.	Zbudowano	w	Indiach	cały	szereg	klaszto-
rów	 tybetańskiego	 buddyzmu	 i	 nie	 brakuje	w	 nich	mło-
dych	mnichów	z	pokolenia	urodzonego	już	poza	Tybetem.	
Można	w	tych	klasztorach	spotkać	również	młodych	Euro-
pejczyków	czy	Amerykanów.	Tybetańczycy	wydają	wiele:	
czasopisma	w	 języku	angielskim,	angielskie	 tłumaczenia	
tybetańskiej	 literatury,	 literaturę	 religijną,	 która	 budzi	
największe	zainteresowanie	przyjezdnych	z	Zachodu,	lite-
raturę	wspomnieniową	z	ostatnich	czasów	oraz	literaturę	
medyczną	(tradycyjna	tybetańska	medycyna	stoi	na	zadzi-
wiająco	wysokim	poziomie).	W	Dharamsala	 oprócz	 księ-
garń	jest	też	duża	tybetańska	biblioteka	z	jednym	działem	
obcojęzycznych	(głównie	angielskich)	publikacji	na	temat	
Tybetu.	I	w	ogóle	Tybetańczycy	w	Indiach	robią	wrażenie	
ludzi	lepiej	się	mających	niż	otaczający	ich	Hindusi.

Tak	 naprawdę	 to	 tym	wszystkim	 sam	Dalajlama	 się	 nie	
zajmuje,	do	tych	spraw	jest	Tybetański	Rząd	na	Wygnaniu.	
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Oprócz	rządu	istnieje	wybieralne	ciało,	rodzaj	parlamen-
tu,	zwane	Zgromadzeniem	Przedstawicieli	Ludu	Tybetań-
skiego;	są	w	nim	reprezentanci	 trzech	prowincji	Tybetu:	
Amdo,	 Kham	 i	 U-Tsan,	 oraz	 po	 jednym	 przedstawicielu	
pięciu	 grup	 religijnych:	 czterech	 zakonów	 buddyjskich	
(Geluk-pa,	czyli	Żółtych	Czapek,	Kargyut-pa,	czyli	Czer-
wonych	Czapek,	Sakya-pa	i	Ningaa-pa)	oraz	przedbuddyj-
skiej	 religii	 bon	 również	 zorganizowanej	w	 klasztory	na	
wzór	buddyjski.	Jest	to	więc	więcej	niż	obietnica	demokra-
tycznego	rządu.

Dalajlama	zajmuje	się	raczej	religią.	Jest	uznanym	teolo-
giem	(buddologiem?	filozofem?	trudno	nazwać	po	polsku	
tę	 dziedzinę	 myśli),	 opublikował	 szereg	 dialektycznych	
rozpraw	po	tybetańsku,	są	także	jego	książki	wydane	po	
angielsku.	 Dwie	 z	 nich,	 autobiograficzny	Mój kraj i mój 
lud	oraz	filozoficzne	Otwarcie oka mądrości,	są	popularne,	
mają	szereg	wydań	i	są	tłumaczone	na	inne	języki.	Jest	Da-
lajlama	 jednym	z	tych	wielkich	guru,	którzy	przyciągają	
do	Indii	rzesze	młodych	ludzi	z	Zachodu,	owe	pielgrzymki	
hippisów.	Dalajlama	wygłasza	kazania	również	po	angiel-
sku,	latem	w	Dharamsala,	zimą	zwykle	w	Bodhgaya.

Żaden,	nawet	najbardziej	prawicowy	rząd	nie	uznaje	rzą-
du	Dalajlamy.	Ale	cały	szereg	krajów	uznaje	go	jako	przy-
wódcę	religijnego.	Są	wśród	tych	państw	ZSRR	i	Mongo-
lia;	Jego	Świątobliwość,	który	sporo	podróżuje	po	świecie,	
odwiedził	też	wspólnoty	buddyjskie	w	tych	dwóch	krajach,	
w	Mongolii	będąc	podejmowanym	przez	członków	rządu,	
w	 ZSRR	 przez	 patriarchę	 Pimena.	 Podróżuje	 Dalajlama	
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sporo,	był	w	wielu	krajach	Europy	(m.in.	w	1982	na	Wę-
grzech)	i	w	Ameryce,	kilkakrotnie	spotkał	się	z	papieżem	
Janem	Pawłem	II,	prowadząc	długie	prywatne	rozmowy.	
[...]	 To	właśnie	wizyta	 papieska	w	Polsce	 natchnęła	Da-
lajlamę	myślą	odwiedzenia	Tybetu	 (w	ostatnich	 czasach	
również	rząd	ChRL	znów	uznaje	Dalajlamę	za	przywódcę	
religijnego).	Pomiędzy	Tybetem	a	Polską,	pomimo	wszel-
kich	i	oczywistych	różnic,	jest	wiele	rzucających	się	w	oczy	
analogii;	jest	nią	przede	wszystkim	związek	życia	narodo-
wego	z	religią.	Najważniejszym	miejscem	w	Lhasie	nie	jest	
pałac	Dalajlamy,	lecz	Dżokhang,	świątynia,	która	przycią-
gała	pielgrzymów	z	całego	kraju	na	długo	przed	powsta-
niem	 instytucji	Dalajlamy.	Dżokhang	zawiera	najstarszy	
w	Tybecie	wizerunek	Dżowo-Rinpocze,	czyli	Buddy,	przy-
wieziony	tam	w	VIII	wieku,	to	właśnie	dzięki	niemu	Lhasa	
jest	Częstochową	Tybetu.	Dżokhang	był	zamknięty	przez	
20	lat,	przez	te	20	lat	represje	powodował	każdy	przejaw	
religijności	innej	niż	cześć	okazywana	przewodniczącemu	
Mao,	a	przecież	kiedy	w	ostatnich	latach	otwarto	świąty-
nię,	okazało	się,	że	znów	ściąga	rzesze	pielgrzymów,	i	to	
nie	tylko	starców.

* * *
Wkraczam	 na	 ścieżkę	 wiodącą	 wokół	 rezydencji	 Dalaj-
lamy.	 Jest	 formą	 buddyjskiej	 dewocji	 obchodzenie	 świę-
tych	przedmiotów,	takich	jak	stupy	i	relikwie	(koniecznie	
w	prawą	 stronę),	 a	Dalajlama	ważniejszy	 i	 świętszy	 jest	
niźli	stupa	–	po	to	ta	ścieżka.	Tyle	że	dziś	pusta,	gdyż	Jego	
Świątobliwości	nie	ma.	Drzewa	pokrywają	zbocze	niezbyt	
gęsto,	widać	pomiędzy	nimi	panoramę	równiny,	a	w	kilku	
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miejscach	zbocze	opada	tak	stromo,	że	panorama	rozta-
cza	się	w	całej	okazałości	ponad	wierzchołkami	drzew.	Po	
prawej	stronie	ścieżki	stoją	w	pewnych	odległościach	od	
siebie	krótkie	murki,	na	murkach	poukładane	są	kamienie	
z	wyrytymi	w	tybetańskim	piśmie	mantrami.	Mantry	po-
wtarzają	się,	najczęstszą	jest	OM MANI PADME HUM.	Są	
to	tzw.	murki	„mani”,	rycie	mantr	w	kamieniu	i	układa-
nie	ich	potem	na	murkach	to	powszechna	w	Tybecie	for-
ma	dewocji.	Murki	te	(wysokości	może	metra,	szerokości	
około	dwóch	metrów,	a	długości	najróżniejszej	–	od	pięciu	
do	100	i	więcej	metrów)	są	ustawiane	wszędzie,	wewnątrz	
miast	i	wokół	nich,	wokół	wsi,	klasztorów	i	całkiem	z	dala	
od	 wszelkich	 miejscowości,	 ot,	 po	 prostu	 przy	 górskiej	
ścieżce.	 Byłem	w	 Ladakhu,	 tam	murki	 te	 są	 elementem	
religii	częściej	spotykanym	w	krajobrazie	niż	przydrożna	
stupa,	a	bez	porównania	częstszym	niż	w	Polsce	kaplicz-
ka	czy	krzyż.	Jeżeli	w	chińskim	Tybecie	jest	tak	samo,	to	
(pomyślałem	sobie)	Hungwejpingowie	musieliby	się	nie-
źle	napracować,	żeby	wygładzić	te	słowa	wyryte	na	milio-
nach	kamieni	układanych	przez	pokolenia.
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Jamyang Norbu, Jeździec w śniegu

Jeździec	w	śniegu	
(fragmenty)
Jamyang	Norbu

Książka Jeździec w śniegu	napisana	została	po	angielsku	przez	Jamy-

ang	Norbu.	 Jest	 to	historia	powstańca	 z	Kham	 (czyli	wschodniego	

Tybetu)	imieniem	Aten.	Jamyang	Norbu	zastrzega	się,	że	próbował	

być	wierny	stylowi	opowiadania	Atena;	Aten	spisał	swe	wspomnie-

nia	 po	 tybetańsku	 już	 po	 napisaniu	 angielskiej	 wersji.	 Właściwe	

imię	Atena	brzmi	Rapten	Dorje,	lecz	w	regionie,	z	którego	pochodzi,	

używa	 się	 raczej	 przezwiska	 niż	właściwego	 imienia.	 Pochodzi	 on	

z	Nyarong	leżącego	w	tej	części	Kham,	która	została	przyłączona	do	

chińskiej	części	prowincji	Sichuan	jeszcze	przed	rewolucją.	Książka	

została	wydana	po	angielsku	przez	Biuro	Informacyjne	Jego	Święto-

bliwości	Dalajlamy	w	Dharamsala.

Jestem	starym	człowiekiem.	Wiek	obrabował	mnie	z	sił,	a	los	
ukradł	mi	wszystko,	co	było	mi	drogie.	Z	wysokiej	przełęczy	
mojego	wieku	spoglądam	w	tył,	w	kierunku	dni	mojej	mło-
dości;	mam	je	przed	oczyma,	żywe	i	czyste	jak	strumienie	
w	mojej	ziemi,	w	Nyarong.	To	był	piękny	kraj,	a	życie,	które	
tam	mieliśmy,	choć	proste	i	surowe,	bogate	było	w	radości.	
Potem	przyszli	oni...	najpierw	ze	słodkimi	słowami	i	lśnią-
cym	 srebrem,	 potem	 z	 karabinami	 i	 śmiercią.	 Zabrali	mi	
moje	pola,	moje	zwierzęta,	mój	dom;	plądrowali,	bezcześcili	
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i	palili	świątynie	i	klasztory,	w	których	się	modliłem;	mor-
dercy	–	zabijali	moich	przyjaciół,	krewnych,	lamów,	wszyst-
kich	ludzi	drogich	memu	sercu…

(fragment	rozdziału	Uczcie się z mądrości Przewodniczącego 
Mao)
Pewnego	dnia,	gdzieś	latem	1955	roku,	zostałem	wezwany	
przed	oblicze	komisarza	Trou.	Poczęstował	mnie	papiero-
sem	i,	nie	czekając	ani	chwili,	poinformował	mnie,	że	przy-
znano	mi	stypendium	na	naukę	w	Południowo-Wschodniej	
Szkole	 dla	Mniejszości	 Narodowych	 w	 Chengdu,	 w	 Chi-
nach.	Podziękowałem	mu	za	zaszczyt	 i	grzecznie	odmó-
wiłem.	Zwróciłem	uwagę	na	fakt,	że	moje	żony	i	dziecko	
miałyby	bardzo	ciężko,	gdybym	je	zostawił	same.

„Ależ	ty	nie	zdajesz	sobie	sprawy,	co	to	za	wspaniała	oka-
zja!”,	 niecierpliwie	 argumentował	 Trou,	 „będziesz	mógł	
studiować	 porządnie	 marksizm,	 a	 takie	 wygładzić	 swój	
chiński.	 To	może	 znaczyć	 dużo.	 Czyż	 nie	 chcesz	 zostać	
członkiem	partii?”.

Miałem	ochotę	dać	mu	kilka	bezczelnych	propozycji	do-
tyczących	 tego,	 co	mógłby	 zrobić	 ze	 swym	 stypendium	
i	swoją	partią,	lecz	zamiast	tego	odpowiedziałem	chytrze:	
„	To	wielki	zaszczyt...	ale	ja	jestem	tylko	głupim	chłopem,	
a	poza	tym	za	starym	na	takie	rzeczy.	Nie	znalazłby	się	
młodszy	i	bardziej	odpowiedni	kandydat?”.

„Nonsens”,	żachnął	się	Trou	i,	opierając	się	głęboko	w	fo-
telu,	zapalił	nowego	papierosa.	„Masz	tylko	40	lat.	Zresz-
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tą	już	za	późno,	by	cokolwiek	odwoływać,	a	w	ogóle	kurs	
trwa	tylko	rok.	Możesz	zostać	 jeszcze	tydzień	i	zorgani-
zować	wszystko	dla	swojej	rodziny”.	Brzmiało	to	jak	osta-
teczna	decyzja,	więc	 już	 się	nie	 spierałem.	Wstałem,	by	
wyjść.	[...]

Rodzina	 była	 przerażona,	 dowiedziawszy	 się,	 że	 wy-
jeżdżam.	 Moje	 żony,	 a	 tak	 naprawdę	 większość	 kobiet	
w	Nyarong,	były	bardzo	wrogie	i	podejrzliwe	wobec	Chiń-
czyków.	 Dostojeństwami	 i	 prezentami	 komuniści	 mogli	
omamić	mężczyzn,	ale	nie	kobiety.	Były	znacznie	bardziej	
realistyczne	 i	 nieustępliwe	niż	mężczyźni.	 Zrobiłem,	 co	
mogłem,	by	pocieszyć	moją	rodzinę,	i	uzgodniłem	z	nie-
którymi	 przyjaciółmi,	 że	 pomogą	 kobietom	 przy	 pracy	
w	polu	i	ze	stadami.

Do	Kanze	dojechałem	konno,	stamtąd	chińską	ciężarów-
ką	do	Dhartsedo.	[...]	Od	1951	roku	Chińczycy	nałożyli	na	
każdy	dystrykt	obowiązek	wysyłania	co	najmniej	50	ludzi	
rocznie	na	studia	do	Chin.	Co	więcej	–	Chińczycy	doma-
gali	 się,	 aby	wysyłani	byli	młodzi	 chłopcy	 i	 dziewczęta.	
Były	krzyki	protestu,	nikt	nie	chciał	wysyłać	swoich	sy-
nów	i	córek.	Były	rodziny,	które	bankrutowały,	próbując	
opłacić	kogoś,	kto	by	pojechał	zamiast	ich	dzieci.	Nie	tyl-
ko	Tybetańczycy,	także	inne	„mniejszości	narodowe”,	ta-
kie	jak	Mongołowie,	Turcy	z	Sinkiangu,	Lolo	i	inni	–	byli	
zmuszani	do	wysyłania	swoich	dzieci	do	Chin.	Najwięk-
sza	szkoła	dla	„mniejszości	narodowych”	była	w	Pekinie;	
szkoła	w	Chengdu	była	prawie	tak	samo	wielka.	Chińczy-
cy	zorganizowali	też	taką	szkołę	w	Dhartsedo.
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Z	Dhartsedo	 jechaliśmy	cały	dzień	autobusem.	Po	prze-
kroczeniu	 przełęczy	 Holara	 znaleźliśmy	 się	 naprawdę	
w	Chinach.	Zielone	pola	ryżowe	lśniły	w	słońcu,	chińscy	
chłopi	 w	 wielkich	 słomianych	 kapeluszach	 mozolili	 się	
w	 zniewalającym	 upale.	 Świnie	 włóczyły	 się	 wszędzie,	
czasem	nawet	zatrzymywały	nasz	autobus	na	środku	dro-
gi.	 Również	 zapach	 był	 inny.	 Nie	 nieprzyjemny,	 ale	 nic	
z	zapachu	słodkiego	jałowca,	zimnych	wiatrów,	nic	z	za-
pachu	domu.	Wszystko	było	dziwne.

Chengdu	było	wielkim	miastem,	pełnym	spieszącego	się	
wciąż	 tłumu,	 hałaśliwym,	 brudnym	 i	 ogromnym.	 Było	
sporo	 samochodów	 i	 autobusów,	 ale	 głównym	środkiem	
transportu	były	riksze.	Musiały	być	ich	tysiące,	pobrzęku-
jących	dzwoneczkami,	pędzących	w	różnych	kierunkach.	
To	było	jeszcze	zanim	czerwoni	położyli	łapę	na	wszyst-
kim,	 więc	 pełno	 było	 różnych	 sklepików	 sprzedających	
najróżniejsze	rzeczy,	piękne	i	dziwne.	Była	obfitość	restau-
racji	oraz	wiele	kin	wyświetlających	propagandowe	filmy,	
były	wielkie	i	pełne	gwaru	herbaciarnie,	gdzie	mogłeś	za	
parę	miedziaków	 zamówić	 dzbanek	 jaśminowej	 herbaty	
oraz	 talerz	 nasion	 dyni	 i	 siedzieć	 cały	 dzień,	 słuchając	
starych	opowiadaczy,	ciągnących	bez	końca	Dzieje Trzech 
Królestw,	 Opowieści znad brzegów rzek	 i	 inne	 klasyczne	
chińskie	 powieści	 lub	 ludowe	 bajki.	 Były	 także	 burdele.	
Powiedziano	mi,	że	nie	były	one	tak	ekstrawaganckie	jak	
przed	przyjściem	czerwonych,	ale	 jeszcze	 jakoś	 funkcjo-
nowały.	Większość	dziewcząt	to	były	podobno	córki	boga-
tych	rodzin,	którym	komunistyczne	władze	odebrały	całą	
ziemię,	wszystkie	bogactwa.
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Południowo-Wschodnia	 Szkoła	 dla	Mniejszości	 Narodo-
wych	była	na	przedmieściach,	z	przystanku	autobusowego	
jechaliśmy	tam	rikszą.	Szkoła	była	kompleksem	trzypię-
trowych,	 betonowych	 budynków;	 niektóre	 stały	 jeszcze	
nieukończone.	Było	tam	około	3000	studentów:	800–1000	
Tybetańczyków,	byli	także	Lolo	i	ludzie	z	innych	plemion	
z	południowej	części	chińsko-tybetańskiego	pogranicza.	
Reszta	studentów	to	byli	czyści	Chińczycy,	jakimś	cudem	
zaklasyfikowani	jako	mniejszości	narodowe.

Plan	dnia	był	gęsty.	Pobudka	i	mycie	się	o	piątej,	Potem	
sprzątanie	pokoi.	Od	szóstej	do	ósmej	gimnastyka,	a	po-
tem	śniadanie.	Lekcje	zaczynały	się	o	ósmej	 i	 trwały	do	
dwunastej.	Lunch	był	w	stołówce	szkolnej.	Od	pierwszej	
do	piątej	odbywały	się	dyskusje.	Obiad	był	do	piątej,	a	po	
obiedzie	każdy	musiał	 grać	w	 jakieś	gry	do	 siódmej.	Od	
siódmej	do	dziewiątej	była	nauka	języków.	My,	Tybetań-
czycy,	musieliśmy	uczyć	się	chińskiego.	O	dziesiątej	kła-
dliśmy	się	spać	i	wszystkie	światła	wyłączano.

Każdego	 tygodnia	 było	 walne	 zebranie,	 na	 którym	 dy-
rektor	niezmiennie	nas	wzywał	do	oszczędzania	ziarna,	
zabijania	much,	 tępienia	wróbli,	 stawiania	 oporu	 impe-
rializmowi,	pamiętania	o	towarzyszu	Normanie	Bethune,	
uczenia	 się,	 jak	 sobie	 radzić	 z	 przeciwieństwami	 wśród	
ludu	czy	też	co	tam	właśnie	Partia	miała	do	zakomuniko-
wania.	Mieliśmy	także	sesje	krytycyzmu,	w	niedziele.

W	mojej	klasie	było	około	100	studentów,	podzieleni	byli-
śmy	na	osiem	grup.	Wykładowcą	był	Chińczyk	imieniem	
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Ka	 Tu-tang.	 Byli	 także	 tłumacze	 –	 Tybetańczyk	 i	 Lolo,	
którzy	tłumaczyli	w	czasie	wykładów.	Pierwsza	część	na-
szego	programu	miała	tytuł	Wielka Ojczyzna.

Uczyliśmy	się,	jak	pod	przewodnictwem	Mao	Tse-tunga	ko-
munizm	został	wprowadzony	do	Chin	w	1921	roku.	Uczy-
liśmy	się	też	o	narodzinach	Czerwonej	Armii	w	1927	roku	
oraz	o	wojnie	z	 Japończykami	 i	nacjonalistami.	W	czasie	
drugiej	wojny	światowej,	jak	nam	mówiono,	Chiny	wsparte	
przez	Rosję	walczyły	samotnie	przeciw	mocarstwom	Osi,	
a	„Armia	Robotników	i	Chłopów”	oczywiście	zawdzięcza	
swe	 zwycięstwo	 błyskotliwemu	 przywództwu	 Mao	 Tse-
-tunga.	Dowiedzieliśmy	się	też,	że	gdyby	nie	komunistycz-
ne	Chiny	–	cały	świat	byłby	już	pod	władzą	mocarstw	Osi.

Najpoważniej	nas	zapewniano,	że	Rosja	i	Chiny	są	jedyny-
mi	wielkimi	mocarstwami,	z	wyjątkiem	może	odległego	
i	mało	znaczącego	kraju	zwanego	Ameryką.	To	Ameryka	
i	nacjonalistyczny	rząd	były	w	sojuszu	w	czasie	wojny,	lecz	
gdy	wojna	światowa	się	skończyła	i	wojna	domowa	zaczę-
ła	–	Ameryka	nie	była	w	 stanie	uratować	nacjonalistów	
i	komuniści	triumfowali.	To	był	jaskrawy	dowód,	że	Ame-
ryka	 jest	„papierowym	tygrysem”.	Była	nawet	szydercza	
piosenka	pod	tytułem	Papierowy Tygrys,	którą	musieliśmy	
się	 nauczyć	 śpiewać.	 Reszta	 świata	 została	 wyzwolona	
przez	Rosję	i	Chiny	i	witała	komunizm	z	otwartymi	ręka-
mi.	W	tym	momencie	wykładowca	zgryźliwie	stwierdził,	
że	 tylko	 takie	 głupie	 i	 zacofane	 ludy	 jak	 Tybetańczycy,	
Lolo	i	Turcy	z	Sinkiangu	nie	witali	komunizmu	z	otwar-
tymi	rękami	i	kwiatami.
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To	wszystko	było	niewiarygodnie	gruboskórne.	Oczywi-
ście	my,	Tybetańczycy,	byliśmy	w	jakiś	sposób	odcięci	od	
świata,	ale	każdy	wiedział	o	wojnie	światowej	i	o	bombie	
atomowej.	Zapewne	nie	znaliśmy	wszystkich	szczegółów	
i	bitew,	ale	wiedzieliśmy	dość,	by	zdawać	sobie	sprawę,	że	
Chińczycy	brali	nas	za	bezdennych	idiotów.	Twierdzenie,	
że	Ameryka	jest	małym	i	odległym	krajem,	było	niewia-
rygodną	bzdurą.	W	całych	Chinach	i	Tybecie	było	pełno	
amerykańskich	 wyrobów.	 Przedsiębiorczy	 kupcy	 zalali	
Tybet	odrzutami	amerykańskiej	armii,	takimi	jak	namio-
ty,	latarki,	buty,	mundury,	i	mnóstwem	innych	rzeczy.	Na-
wet	nasz	wykładowca	miał	pióro	Parkera	zatknięte	w	kie-
szeni	koszuli.	Sami	komuniści	tęsknili	do	amerykańskich	
wyrobów,	 a	 jedyną	nieamerykańską	 rzeczą,	 jakiej	 pożą-
dali,	był	zegarek	Rolexa.	Chińczyk	chętnie	by	oddał	swą	
prawą	rękę	za	Rolex.

Ja	 wiedziałem	 całkiem	 sporo	 o	 wojnie	 światowej	 i	 pró-
bowałem	 być	 na	 bieżąco	 z	 informacjami	 o	 niej.	 Byłem	
w	Lhasie	podczas	mojej	drugiej	tam	podróży,	gdy	bomba	
atomowa	 została	 zrzucona	 na	 Japonię	 i	wojna	 ostatecz-
nie	 się	 skończyła.	Więc	 gdyśmy	 słyszeli	 tę	 nową	wersję	
historii	wojny	światowej	i	nowy	opis	wielkich	mocarstw	–	
większość	z	nas	wyła	ze	śmiechu.	Wykładowca	był	najwy-
raźniej	zaskoczony	naszą	reakcją.	Nigdy	naprawdę	się	nie	
dowiedziałem,	czy	on	rzeczywiście	wierzył	w	ten	bełkot,	
który	nam	wykładał,	czy	też	był	zdziwiony,	że	my,	dzicy	
ludzie,	nie	byliśmy	tak	zupełnie	naiwni.	Większość	chiń-
skich	studentów	nigdy	się	na	lekcjach	„historii”	nie	śmiała	
ani	nie	parskała	 jak	my,	Tybetańczvcy	 i	 Lolo.	Choć	my-
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ślę,	że	nie	wszyscy	byli	tak	głupi.	Może	oni	w	to	wierzyli,	
a	może	po	prostu	chcieli	wierzyć.

Musieliśmy	też	studiować	chińską	Konstytucję.	Było	tam	
106	punktów,	które	Ka	Tu-tang	cierpliwie	wyjaśniał	jeden	
po	 drugim.	 Zachęcano	 nas	 też	 do	 zadawania	 pytań,	 co	
chętnie	robiliśmy.	Niektórzy	z	nas	zauważyli	pewne	nie-
konsekwencje,	 które,	 jak	 sądziliśmy,	 wymagały	 dokład-
niejszego	wyjaśnienia.	 Pierwszy	 artykuł	 konstytucji	 był	
mniej	więcej	taki:	„Socjalistyczne	państwo	chińskie	pod	
przewodnictwem	Klasy	Robotniczej	i	przy	jedności	robot-
niczo-chłopskiej	–	jest	krajem	demokracji	ludowej”.	Inny	
artykuł	tej	samej	Konstytucji	brzmiał:	„Na	bazie	centra-
lizmu	lud	Chin	będzie	się	posuwał	na	drodze	do	socjali-
zmu”.	Chcieliśmy	więc	wiedzieć,	kto	naprawdę	był	prze-
wodnikiem:	 robotnicy,	 jak	 zapewniał	 pierwszy	 artykuł,	
czy	też	centrum,	jak	twierdził	inny?

Następny	kurs	był	prowadzony	przez	wykładowcę	nazwi-
skiem	NgeTung-ring,	który	miał	nas	oświecić	na	temat	po-
lityki	wobec	mniejszości	 narodowych.	 Było	 na	 ten	 temat	
około	40	punktów,	każdy	nam	skrupulatnie	wyjaśniono	[...].

Nge-tung	wyjaśnił,	że	zwyczaje	i	tradycje	narodu	powinny	
być	podzielone	na	dwie	kategorie:	dobroczynne	dla	narodu,	
które	trzeba	zachować,	oraz	te,	które	hamują	rozwój	kraju.	
Z	lubością	rozbudowywał	tę	tezę,	specjalną	uwagę	zwra-
cając	na	nas,	Tybetańczyków.	„Ilość	żywności	spożywanej	
przez	Tybetańczyka	starczyłaby	dla	 trzech	Chińczyków”,	
powiedział,	potrząsając	głową.	Chińscy	studenci	chicho-
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tali.	„Tybetańczycy	lubują	się	w	marnowaniu	ogromnych	
ilości	 żywności	 na	 rozrzutnych	 piknikach	 i	 przyjęciach.	
Słyszałem,	że	rocznie	tysiące	ton,	tak!	tysiące	ton	masła	
pali	się	w	lampkach	po	prostu	jako	ofiarę	w	świątyni”.

Wszyscy	Chińczycy	gapili	się	na	nas	i	próbowali	wyglądać	
na	zaszokowanych.	Myśmy	się	spalali	ze	złości.	„Ich	tańce	
i	śpiewy	są	ładne,	ale	słowa	piosenek	są	całkowicie	reakcyj-
ne.	Mają	też	Tybetańczycy	rozbudowane	ceremonie	ślubne	
i	lubią	się	pokazywać	w	drogiej	biżuterii	i	ozdobach,	które	
nie	zaspokajają	niczyjego	głodu	ni	pragnienia.	A	na	dobit-
kę	noszą	długie	włosy,	co	wcale	nie	jest	higieniczne,	jest	
natomiast	bardzo	reakcyjne.	Czy	te	wszystkie	zwyczaje	są	
pożyteczne	dla	społeczeństwa?	Nie!	Absolutnie	nie!”.

[...]	„Kultura	i	tradycje	waszego	zacofanego	społeczeństwa	
muszą	być	zreformowane.	Jest	to	dla	was	niezwykle	ważne	
wkroczyć	na	właściwą	ścieżkę,	którą	jest	Wspaniały	Sys-
tem	Socjalistyczny.	Szczęśliwe	i	dostatnie	życie	może	być	
osiągnięte	tylko	poprzez	przyjęcie	socjalizmu	i	pójście	za	
niezrównanymi	wskazówkami	Przewodniczącego	Mao”.

[...]	„Pod	przewodnictwem	Wielkiej	Rasy	Chińskiej	wszyst-
kim	 narodowościom	 przyznano	 rasową	 równość,	 prawo	
do	 zachowania,	 własnej	 kultury	 i	 prawo	własności	 dóbr	
kultury”.

Pewien	Tybetańczyk	zaoponował:	„Jak	można	mówić	o	rów-
ności	rasowej,	skoro	zakłada	się	od	początku,	że	Chińczycy	
mają	być	na	czele?”.	Nge	Tung-ring	odpowiedział:	„Możesz	
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to	sformułować,	jeśli	chcesz,	«z	pomocą	Wielkiego	Narodu	
Chińskiego»,	 jako	 że	 Chińczycy	 są	 najdoskonalsi	 pośród	
bratnich	narodów.	Nasza	wyższość	 to	 nie	 dogmat,	 który	
próbujemy	wam	wmówić,	 to	 fakt	historyczny.	Chińczycy	
to	najbardziej	rozwinięci	pionierzy	cywilizacji.	Weźmy	na	
przykład	Przewodniczącego	Mao	–	 ludzie	o	 kulturze	mu	
równej	 są	 niezmiernie	 w	 tym	 świecie	 rzadcy.	 Natomiast	
wśród	nas,	Chińczyków,	jest	wiele	tak	rozwiniętych	osobi-
stości,	dlatego	też	myśmy	się	stali	przewodnikami”.

Jeden	 z	 chłopców	 Lolo	 wstał	 i	 z	 gniewem	 zaoponował:	
„Wasza	koncepcja	równości	jest	farsą,	ponieważ	obstaje-
cie	przy	twierdzeniu,	że	jedna	rasa	jest	wyższa	niż	pozo-
stałe.	A	ja	jestem	Lolo	i	jestem	z	tego	dumny,	i	w	żadnym	
razie	nie	myślę,	że	w	jakikolwiek	sposób	jestem	gorszy	od	
Chińczyków”.	Dostał	od	nas	brawa.

Lolo	to	był	spory	lud	żyjący	w	plemionach	na	pograniczu	
Chin	i	Tybetu.	Byli	to	dumni	ludzie	i	dzielni	wojownicy,	roz-
miłowani	w	dobrej	broni	 i	mocnych	napitkach.	Mężczyź-
ni	nosili	wielkie	turbany	na	głowach	i	stroili	się	w	ozdoby	
z	korali,	muszelek	i	kauri.	Lolo	szanowali	mężczyznę	tylko	
za	jego	siłę	i	odwagę.	Rasowo	byli	całkowicie	inni	niż	Chiń-
czycy,	których	nienawidzili.	Powstali	przeciw	Chińczykom	
około	 1955	 roku,	 było	 to	 powstanie	 o	 wielkim	 zasięgu	
i	wielkim	okrucieństwie.	Lolo	byli	bardzo	dobrze	uzbrojeni	
i	działali	wśród	niedostępnych	gór	i	dżungli.	Ich	nienawiść	
do	Chińczyków	była	zawsze	nieprzejednana,	nigdy	się	nie	
poddawali,	nigdy	też	nie	brali	jeńców.	Kraj	ten	pochłonął	
wiele	chińskich	dywizji,	tysiące	żołnierzy	zginęło	w	walce	
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bez	pardonu.	W	końcu	dzięki	przewadze	liczebnej	i	lepsze-
mu	uzbrojeniu	Chińczyków	powstanie	zostało	zdławione.	
Represje	były	barbarzyńskie.	Nie	tylko	mężczyźni	Lolo,	ale	
także	kobiety	i	dzieci	ginęły	od	bagnetów	lub	byli	rozstrze-
liwani	w	masowych	egzekucjach.	Wielkość	tej	masakry	ni-
gdy	prawdopodobnie	nie	będzie	znana.	Wiadomo	jedynie,	
że	Lolo	przestali	istnieć	jako	naród.

(fragment	rozdziału	„Reformy” i powstanie)
[...]	 Stara	 twierdza	 była	 pokiereszowana,	 z	 mnóstwem	
śladów	po	kulach	ostatnich	bitew.	Moje	serce	było	pełne	
smutku	i	niepokoju,	gdym	wchodził	przez	starożytne	bra-
my,	by	zameldować	swój	powrót	komisarzowi	Trou.	Ko-
misarz	zestarzał	się,	lecz	jego	ręce	nie	trzęsły	się	jeszcze,	
gdy	 zapalał	 papieroska.	 Przywitał	 mnie	 i	 pogratulował	
ukończenia	szkoły.	„Zaczęliśmy	wprowadzać	w	Nyarong	
Demokratyczne	 Reformy	 i	 wyzwoliliśmy	 lud”,	 zaczął,	
„były	pewne	nieprzyjemne	 incydenty,	ale	udaje	nam	się	
wprowadzać	 spokój	 i	 porządek.	Niektórzy	 spośród	 reak-
cjonistów	wciąż	się	próbują	ukrywać	w	górach,	ale	prędzej	
czy	później	wpadną	w	nasze	ręce.	Teraz	możesz	odwiedzić	
swój	dom,	ale	za	trzy	dni	musisz	stawić	się	z	powrotem.	
Nawiasem	 mówiąc,	 mam	 wysokie	 mniemanie	 o	 twojej	
rodzinie,	 jako	 że	 dobrowolnie	 rozdzieliła	 waszą	 ziemię	
i	ziarno	pomiędzy	lud”.

Moje	 żony	 i	 krewni	 nie	wierzyli	własnym	oczom,	 gdym	
wrócił;	myśleli,	że	zostałem	zamordowany	przez	Chińczy-
ków.	Podczas	mojej	nieobecności	ich	życie	było	niezmier-
nie	ciężkie	i	wypełnione	ciągłym	lękiem;	płakali,	gdy	mi	

Jamyang Norbu, Jeździec w śniegu



162

CzasKultury 4-5/1987

opowiadali,	co	się	stało.	Chińczycy	zaklasyfikowali	naszą	
rodzinę	 jako	 „właścicieli	 niewolników”	 i	 skonfiskowali	
nam	wszystko,	cośmy	posiadali:	cały	zapas	ziarna,	stada,	
konie,	nawet	biżuterię	moich	żon.	Rodzina	nasza	posiada-
ła	wielki	miedziany	kocioł	–	dość	duży,	by	ugotować	w	nim	
herbatę	dla	200	ludzi;	używaliśmy	go,	gdyśmy	gościli	dużą	
grupę	mnichów	czy	też	w	ogóle	przy	większych	świętach	
–	Chińczycy	zabrali	nawet	to.	Wzięli	nawet	kołdrę,	któ-
rą	kupiłem	w	chińskim	sklepie	spółdzielczym.	Chińczycy,	
konfiskując	 całe	 nasze	mienie,	 spokojnie	 poinformowali	
moje	żony,	 że	dzięki	dobroczynności	 „Ludowej	Władzy”	
wszystkie	pożyczki	są	nieważne	 i	nic	nie	musimy	odda-
wać	naszym	wierzycielom.	Myśmy	jednak	później	spłacili	
naszych	przyjaciół.

Doszliśmy	do	wniosku,	że	to	dopiero	początek	represji,	i	moje	
żony	chciały	uciekać.	Nasi	sąsiedzi	mieli	podobne	opowie-
ści	o	niegodziwym	traktowaniu,	nędzy	i	trudnościach,	jakie	
musieli	przecierpieć	podczas	ostatnich	„reform”.

Pozwolono	mi	być	w	domu	tylko	trzy	dni.	Czwartego	dnia	
z	sercem	ciężkim	od	smutku	i	lęku,	wróciłem	do	chińskiej	
kwatery	głównej.

Po	moim	przyjeździe	do	zamku	udało	mi	się	spotkać	innych	
przywódców	 z	 Nyarong;	 dzieliliśmy	 się	 wątpliwościami	
i	dyskutowaliśmy	o	 lepszej	przyszłości	dla	naszego	 ludu.	
Wśród	tych,	których	spotkałem,	był	Nima	z	rodziny	Gyari	
Tsong,	był	Kyon	Aben	z	rodziny	Gyonba	Tsang,	przywód-
ca	z	dolnego	Nyarong,	był	też	Sonam	Wangchen,	zastępca	
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wodza	zachodnich	nomadów.	Wszyscy	byliśmy	w	zamku	
na	żądanie	władz	chińskich,	które	chciały,	byśmy	skłonili	
powstańców	do	kapitulacji.	Spodziewano	się,	iż	będziemy	
jeździć	na	propagandowe	objazdy	i	przekonywać	ludzi,	że	
Chińczycy	 to	 ich	 zbawcy	 i	 że	 lud	nie	powinien	mieć	nic	
wspólnego	z	partyzantami.	Myśmy	jednak	mieli	inne	zda-
nie	i	rozmawialiśmy	o	tym	na	tajnych	spotkaniach.

Gyari	Nima	wypowiedział	to,	co	czuliśmy	wszyscy:	„Ja	już	
nie	mogę	znieść	chińskich	rządów,	powinniśmy	się	zbun-
tować	 i	 zrzucić	 tę	 znienawidzoną	 władzę.	 A	 jeśli	 chce-
my	to	osiągnąć	–	cały	 lud	Nyarong	musi	 się	zjednoczyć	
i	 stworzyć	 efektywną	 siłę	 oporu”.	 Wysłaliśmy	 tajemne	
wiadomości	do	innych	przywódców,	informując	ich	o	na-
szych	ustaleniach	i	wzywając,	by	się	zjednoczyli	do	walki	
z	Chińczykami.

(fragmenty	z	rozdziału	Ucieczka)
[...]	Chińczycy	przyjechali	do	klasztoru	Zokchen	i	zwołali	
wszystkich	mnichów	na	specjalne	spotkanie.	Chińczycy	
odtąd	 przebywali	w	 klasztorze,	 okupując	 pokoje	 opata	
–	Zokchen	Rinpoche.	 Trzymali	 oni	 Zokchen	Rinpoche	
i	 wszystkich	 wyższych	 lamów	 jako	 zakładników.	 Na	
spotkaniu	 Chińczycy	 ogłosili,	 że	 odtąd	wszyscy	mnisi	
mają	zrzucić	mnisią	szatę	i	ożenić	się.	Potem	przez	dwa	
miesiące	zmuszali	mnichów	do	ciężkiej	pracy	fizycznej,	
na	przykład	do	 ścinania	drzew	w	pobliskim	 lesie,	oraz	
do	 uczestnictwa	 we	 wciąż	 powtarzających	 się	 sesjach	
krytycyzmu.	 Święte	 wizerunki	 Buddy	 i	 bodhisattwów	
zostały	zdarte	przez	chińskich	żołnierzy,	którzy	rzucali	
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na	ziemię	również	święte	księgi	 i,	mierząc	w	mnichów	
z	karabinów,	zmuszali	ich	do	deptania	świętych	przed-
miotów.	W	 końcu	 25	 dnia	 ósmego	miesiąca	 1958	 roku	
Chińczycy	zapowiedzieli,	że	mnisi	będą	musieli	skryty-
kować	swoich	lamów	na	„sesji	walki	rewolucyjnej”.

Owe	„sesje	walki	rewolucyjnej”,	czyli	Thamzing,	to	były	
diabolicznie	okrutne	sesje	krytycyzmu,	na	których	dzieci	
były	zmuszane	do	oskarżania	swoich	rodziców	o	wyimagi-
nowane	przestępstwa,	chłopi	byli	zmuszani	do	oskarżania	
i	bicia	dziedziców,	uczniowie	byli	zmuszani	do	opluwania	
swoich	nauczycieli,	każda	odrobina	godności	w	człowieku	
była	szarpana	w	strzępy	przez	swój	własny	lud,	przez	swo-
je	własne	dzieci,	przez	tych,	których	się	kochało.	Starzy	
lamowie	oskarżani	byli	o	publiczne	kopulowanie	z	prosty-
tutkami,	 często	oskarżony	był	bity,	opluwany,	oblewany	
moczem.	Poniżano	go	do	ostateczności,	zabijano	go	więcej	
niż	raz.	Gdy	ktoś	przeszedł	przez	Thamzing	–	nikt	go	już	
więcej	nie	wspominał.	Nie	był	on	męczennikiem	za	 lud,	
ponieważ	lud	go	zamęczył.	Jego	śmierć	plamiła	ręce	tych,	
którzy	go	szanować	i	pamiętać	powinni,	lecz	w	swym	po-
czuciu	winy	woleli	go	zapomnieć.

Mnisi	spotkali	się	potajemnie,	by	omówić,	co	powinni	czy-
nić.	Jeden	z	mnichów,	imieniem	Nyarong	Gyulo,	pochodzą-
cy	z	mojej	prowincji,	powiedział,	co	o	tym	myśli:	„Byliśmy	
świadkami	strasznych	aktów	świętokradztwa	i	bluźnierstwa,	
i	 byliśmy	 tchórzliwymi	 świadkami.	Teraz	Chińczycy	 chcą,	
byśmy	oskarżyli	naszych	lamów,	naszych	nauczycieli,	którzy	
wprowadzali	nas	w	Prawdę,	 którzy	przekazali	nam	świętą	
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naukę	Buddyzmu.	Nie	wiem,	co	wy	zamierzacie	zrobić,	lecz	
ja	nigdy	nie	będę	ich	oskarżał.	Wolę	umrzeć	1000	razy	i	piec	
się	w	tysiącu	piekieł	niż	popełnić	tak	nędzny	czyn”.

Wszyscy	mnisi	się	zgodzili	i	dyskutowali,	co	robić.	Doszli	
do	wniosku,	że	jedyna	droga	to	walka.	Wobec	najstarsze-
go	mnicha	wszyscy	oni	przyrzekli	zachowanie	tajemnicy	
i	poświęcenie	sprawie.

W	klasztorze	było	300	chińskich	żołnierzy,	wszyscy	dobrze	
uzbrojeni.	Mnisi	mieli	tylko	miecze,	noże	oraz	siekiery,	które	
dostali	od	Chińczyków	do	ścinania	drzew.	Żołnierze	i	ofice-
rowie	zajmowali	Labrang,	czyli	rezydencję	Zokchen	Rinpo-
che,	który	wciąż	był	tam	trzymany	wraz	z	innymi	lamami.	
Mnisi	postanowili	zaatakować	w	czasie,	gdy	żołnierze	mają	
obiad	 i	są	najmniej	gotowi	do	walki.	Mniejsza	grupa	mni-
chów	miała	się	przedrzeć	do	miejsca	uwięzienia	zakładni-
ków	i	uwolnić	ich.	Nyarong	Gyulo	został	wybrany	na	dowód-
cę	akcji.	Chińczycy	musieli	się	jakoś	dowiedzieć	o	planach,	
bo	w	noc	przed	planowaną	akcją	poszukiwali	Gyulo,	by	go	
zaaresztować.	Lecz	Gyulo	w	porę	się	zorientował	i,	nie	tra-
cąc	 ani	 chwili,	 zwołał	 wszystkich	mnichów	 i	 zaatakował.	
Wzięli	Labrang	szturmem,	ścinając	straże,	wdzierając	się	do	
wewnątrz	i	rąbiąc	siekierami	wszystko,	co	się	ruszało.	W	bu-
dynku	było	ciemno	i	było	wielkie,	pełne	krzyku	zamieszanie.	
Chińscy	żołnierze	w	panice	zaczęli	strzelać,	nie	wiedząc,	do	
kogo	strzelają.	Była	to	krwawa	i	bezwzględna	masakra.

Pod	jednym	względem	pierwotny	plan	został	zrealizowa-
ny:	ustalony	oddział	mnichów,	nie	zważając	na	siekaninę,	
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ruszył	w	górę	budynku	i,	ścinając	straże,	uwolnił	więźniów.	
Chiński	dowódca	i	kilku	oficerów	byli	razem	z	lamami,	lecz	
pozbawiono	ich	życia.	W	walce	Zokchen	Rinpoche	został	
raniony	lecącą	siekierą.	Mnisi	szybko	wyprowadzili	lamów	
na	zewnątrz	i	odwołali	atak.	Gdy	tylko	wszyscy	mnisi	wy-
szli	–	podłożono	ogień	i	budynek	Labrangu	stanął	w	pło-
mieniach.	 Chińczycy,	 którzy	 uniknęli	 toporów	 i	mieczy,	
zostali	spaleni,	nikt	nie	ocalał.	Około	50	mnichów	zginęło,	
wielu	było	rannych;	poza	Zokchen	Rinpoche	żaden	 lama	
nie	został	raniony.	Mnisi	zdobyli	80	karabinów	i	dużo	innej	
drobniejszej	broni.	Po	tym	wszystkim	opuścili	klasztor.

Myśmy	byli	w	Zachukha,	gdy	przybyli	–	około	700	zmę-
czonych	 i	 brudnych	 mnichów,	 wspomagających	 swych	
rannych	i	słabych	starców.	Poruszeni	tym	widokiem	miej-
scowi	ludzie	i	powstańcy	zaopatrzyli	ich	w	masło,	tsam-
pa	i	mięso.	Ranny	Zokchen	Rinpoche	i	jego	otoczenie	za-
mieszkali	w	małym	pobliskim	klasztorze	Wongpo	Gompa.	
Wielki	lama	zmarł	z	ran	po	trzech	dniach	[...]

[...]	 Kilka	 dni	 później,	 stoczywszy	 kolejną	 potyczkę	
z	 Chińczykami,	 dotarliśmy	 do	 miejsca	 zwanego	 Netoe.	
Wysłaliśmy	pikiety	wywiadowców,	 by	 sprawdzały	 okoli-
ce,	lecz	jakimś	cudem	chiński	oddział,	około	500	żołnie-
rzy,	wyminął	niepostrzeżenie	nasze	pikiety	 i	pojawił	się	
na	pobliskim	grzbiecie	w	zasięgu	widoczności	z	naszego	
obozu.	Zaskoczeni	wycofywaliśmy	się	w	nieładzie.	Zgru-
powaliśmy	się	po	 jakimś	czasie	 i	zrobiliśmy	stanowiska.	
Chińczycy	mieli	karabiny	maszynowe,	zastrzelili	czterech	
spośród	nas	i	ranili	trzech,	zanim	się	wycofali.
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Gdyśmy	znaleźli	kobiety	i	dzieci,	które	uciekły	do	przodu,	
okazało	się,	że	straciliśmy	większość	siodeł,	juków,	garn-
ków	i	żywności.	To	jeszcze	pół	biedy;	udało	się	nam	złapać	
tylko	niektóre	spośród	naszych	koni,	podczas	strzelaniny	
rozbiegły	się	one	na	wszystkie	strony.	Przez	wiele	dni	je-
dliśmy	tylko	surowe	mięso	–	nie	mieliśmy	garnków,	aby	
cokolwiek	 ugotować;	 do	 picia	 mieliśmy	 tylko	 lodowatą	
wodę.	Dla	starców,	kobiet	i	dzieci	było	to	ciężkie	przejście.	
Moja	córeczka	 jechała	ze	mną	na	koniu	 i	nie	narzekała.	
Czułem	 jej	 delikatne	 ciałko	 obok	 siebie	 i	 wielka	 gorycz	
wypełniała	moje	serce.

Pogoda	 robiła	 się	 coraz	 zimniejsza	 i	 ostre	 wiatry	 wyły	
wokół	 naszej	 patetycznej	 karawany.	 Na	 pustej	 i	 owianej	
wichrem	 równinie	Go	Mamo	Sang	 spotkaliśmy	 samotną	
rodzinę	nomadów,	powiedzieli	nam	oni,	że	cała	okolica	Za-
chukha	wpadła	w	ręce	Chińczyków	i	większość	partyzan-
tów	poległa	bądź	uciekła.	Dowiedzieliśmy	się	też,	że	grupa	
chińskich	żołnierzy	obozowała	w	odległości	pół	dnia	dro-
gi,	pilnując	dóbr,	które	zagrabili	ludności	górnej	Zachukha.	
Postanowiliśmy	zaatakować	ten	oddział,	by	zdobyć	jakieś	
garnki,	siodła	i	żywność.	22	mężczyzn	(był	wśród	nich	mój	
przyjaciel	Nima)	umówiliśmy	się,	że	się	spotkamy	w	miej-
scu	odległym	o	trzy	dni	drogi	od	chińskiego	obozu.

Myśmy	ruszyli	naprzód	i	nagle	zobaczyliśmy	w	oddali	obo-
zowisko	nomadów.	Nasze	serca	zadrżały,	była	to	nadzieja	
dostania	jakiejś	żywności.	Jednak	obóz	ów	otaczała	jakaś	
dziwna	 cisza	 i	 bezruch;	 gdyśmy	 podjechali	 bliżej,	 cisza	
ta	 okazała	 się	 strasznie	 zrozumiała.	 Byliśmy	 świadkami	
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sceny	kompletnego	zniszczenia.	Spryskane	krwią	i	gniją-
ce	ciała	mężczyzn,	kobiet	 i	dzieci	 leżały	porozwalane	na	
ziemi	w	groteskowych	 i	patetycznych	pozycjach.	Wielkie	
namioty	pocięte	były	na	strzępy	i	szmaty	furkotały	dziko	
w	wieczornym	wietrze.	Musiało	tam	być	chyba	ze	400	ciał.	
Wielkie	psy	hodowane	zwykle	przez	nomadów	były	teraz	
zupełnie	oszalałe	i	szarpały	rozkładające	się	ciała;	dwa	mu-
sieliśmy	zastrzelić,	bo	zaatakowały	nas.	Widziałem	kobie-
tę	leżącą	na	ziemi	i	przygniatającą	ciałem	niemowlę:	oboje	
byli	martwi	–	pies	próbował	wyciągnąć	nogę	niemowlęcia,	
lecz	matka	nawet	po	śmierci	obroniła	swe	dziecko.	Nie	da	
się	w	słowach	opisać,	tego	co	widziałem	tego	dnia.

Ten	straszny	widok	wstrząsnął	wszystkimi,	wszyscy	pła-
kali,	 nasze	własne	problemy	 zdawały	 się	 bez	 znaczenia.	
Moja	 córeczka	 płakała,	 drżąc,	 i	 przez	 łzy	 pytała:	 „Tato	
dlaczego	nasz	lud	musi	tyle	cierpieć?	Oddaliśmy	im	nasze	
domy	i	wszystko,	co	mieliśmy,	czemu	oni	zabijają	jeszcze	
tych	biednych	ludzi?”.	Ja	nie	miałem	odpowiedzi.	Przytu-
liłem	ją	w	siodle	i	ruszyliśmy	dalej.	Przypomniałem	sobie,	
co	mówił	pułkownik	Len	w	Thankya,	w	czasie	chińskiej	
akcji	„Pokojowego	Dławienia	Buntu”.	Jego	słowa	huczały	
mi	w	uszach:	„…zlikwidować	wszystkich,	również	kobiety	
i	dzieci…	jak	rozciśniesz	gnidę,	to	wszy	już	nie	będzie…”.

Tłumaczenie:	W.F.
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Tomasz Soldenhoff, Wspólnota

Wspólnota
Tomasz	Soldenhoff

Fakt	współudziału	łagodzi	smak	klęski
i	może	w	tym	jest	dobrodziejstwo
że	kiedy	tracę	–	wiem	że	obok	traci	ktoś
pokrzepia	mnie	jego	przerażone	serce
i	czując	jego	strach	–	oddycham	głębiej

Jak	zza	firanki	ślą	ku	mnie	znaki
cisi	przechodnie	ze	zdławionych	serc
które	obojętnie	mijając	Czas	wloką
niczym	rąbki	wielkiego	namiotu	milczenia
w	przestrzeń
by	na	najdalszym	polu	rozbić	go

(z	cyklu	Ziemia Grudnia)
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Wieczór.	Sobota.	
Listopad
Ewa	Najwer

Ciepły,	wilgotny	 niż.	Wieczór	 towarzyski	 u	 E.	 Czuję	 się	
zmęczona	 i	 senna.	 Inni	 chyba	 też.	Ożywiają	 nas	 trochę	
drinki	 i	 wciąż	 powracający	 temat	 rozmowy:	 –	Wkroczą	
czy	nie	wkroczą?
Wśród	 kilkunastu	 osób	 jest	 aktorka	 ze	 Szczecina,	 pani	
Ewa.	 Jak	często	aktorzy	–	ma	dar	barwnej	narracji.	Słu-
chamy	więc,	 jak	 to	 tego	 lata	 byli	 z	 teatrem	 na	 tournée	
w	 Stanach	 Zjednoczonych	 ze	 zrobioną	 przez	 Jerzego	
Adamskiego	adaptacją	Pana	Tadeusza.	Przejechali	z	tym	
przedstawieniem	osiem	 i	pół	 tysiąca	mil.	Polonia	przyj-
mowała	ich	nad	wyraz	serdecznie.	Czuło	się,	jak	w	trak-
cie	przedstawienia	widzowie	poddają	się	urzeczeniu.	Były	
brawa,	śpiewy	narodowe,	oklaski	na	stojąco.	Płakała	jedna	
i	druga	strona.
Dla	aktora	 takie	powodzenie	 to	często	nagroda	za	wiele	
lat	jałowego	życia	i	obijania	się	od	roli	do	roli.
Przed	powrotem	do	Polski,	gdy	zatrzymali	się	w	Nowym	
Jorku,	 pani	 Ewa	 poszła	 na	 2nd	 Ave.,	 gdzie	 są	 niedrogie	
sklepy,	aby	kupić	sobie	upatrzony	fason	spódnicy.	W	jed-
nym	ze	sklepów	znalazła	ją.	Niestety	był	model	i	rozmiar,	
ale	nie	było	koloru.
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Lucjusz Anneusz Seneka, O zwyczajach

Właściciel,	Żyd	mówiący	po	polsku,	natychmiast	zapew-
nił	ją,	że	za	dwa	dni	będzie	miała	taką	jak	chce,	niech	tyl-
ko	przyjdzie.
Nie	może	przyjść	drugi	raz	–	powiedziała	–	bo	już	wyjeż-
dża.
–	To	szkoda.	To	wielka	szkoda.	A	nie	da	się	podróży	odło-
żyć?
Od	słowa	do	słowa	wyjaśniło	się,	że	ona	jest	z	teatrem.
–	Skąd	ten	teatr?
–	Z	Polski.
–	A	co	gracie?
–	Pana	Tadeusza.
Żyd	ogromnie	się	zdziwił.	Chyba	nawet	nie	dowierzał.
–	To	wy	też	tam	to	znacie?
–	No	jakże!
–	I	można	to	tam	dostać?
–	Można.
–	To	niech	pani	powie,	jak	to	się	zaczyna.
–	„Litwo,	ojczyzno	moja,	ty…”
–	„…jesteś	jak	zdrowie”	–	podjął.
–	„Ile	cię	trzeba	cenić...”
–	„...Ten	tylko	się	dowie,	Kto	cię	stracił”...
I	tak	na	zmianę.	I	na	dwa	głosy.	Ale	on	z	coraz	większym	
przejęciem,	ze	wzruszeniem,	z	miłością.
–	A	to	też	pani	zna?	„Któż	zbadał	puszcz	litewskich	prze-
pastne	krainy...”
–	Tego	akurat	nie	ma	w	przedstawieniu,	ale	ja	znam.
–	Pani	powie.
Z	 zamkniętymi	 zwilgotniałymi	 oczyma	 wsłuchuje	 się	
w	jej	recytację.
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–	To	 jest	do	mówienia,	do	czytania,	ale	nie	do	grania	–	
powiada,	ocknąwszy	się.
–	U	nas	to	jest	tak	zrobione,	że	się	gra.
–	To	ile	razy	wyście	to	tutaj	grali?
–	Cztery.
–	Oj	waj,	i	czemu	wyście	z	tym	do	nas	nie	przyszli?	Tutaj	
jest	tylu	naszych...
Zrobiło	jej	się	przykro.	Bo	rzeczywiście.	
–	Koledzy	jakoś	nie	pomyśleli.
–	To	o	takie	rzeczy	trzeba	myśleć.
Chciała	 pożegnać	 go	 i	 wyjść.	 Zerwał	 nagle	 z	 wieszaka	
spódnicę,	jedną	z	tych,	które	jej	się	podobały,	ale	były	za	
drogie	–	trzydzieści	dolarów!
–	Bierz	pani	na	pamiątkę.
–	Ależ	nie,	nie	mogę.
–	Bierz	pani!
–	To	dużo	kosztuje,	trzydzieści....
–	Jakie	trzydzieści?	Co	za	trzydzieści?	To	taki	materiał,	co	
on	się	po	pierwszym	praniu	pani	skurczy	i	zmieni	kolor.
–	Nie	wezmę.	Mogę	tylko	kupić.	Dam	piętnaście.
–	Oj,	 trzymajcie	mnie!	Kto	to	widział	piętnaście!	To	nie	
warte	nawet	trzy	dollars!
„Ja	uciekałam,	on	mnie	chwytał,	 ja	mu	chciałam	płacić,	
on	się	obrażał.	Rzucaliśmy	w	siebie	tymi	piętnastoma	do-
larami.	Gwałt	 i	 rwetes	był	 straszny.	Na	koniec	wyszłam	
od	niego	ze	spódnicą	kupioną	za	dziesięć	i	za	fragmenty	
z	«Pana	Tadeusza»”.

W	sierpniu	teatr	szczeciński	zaczął	grać	akurat	wtedy,	kie-
dy	strajki	doszły	do	szczytu.	Szedł	Egzamin	J.P.	Gawlika.	
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Na	widowni	raptem	znalazło	się	pięćdziesięciu	specjalnie	
przywiezionych	ze	Świnoujścia	wczasowiczów.
Komitet	Wojewódzki	 kazał	 jednak	 grać	 bez	 względu	 na	
frekwencję.	Na	drugi	dzień	aktorzy	 razem	z	personelem	
technicznym	naradzili	się	i	wybrali	delegację	do	stoczni.	
Ona	także	w	niej	była.
Wpuszczono	 ich	na	salę,	gdzie	spokojnie	siedziało	może	
z	pięć	 tysięcy	 ludzi	 z	 różnych	zakładów.	A	na	przedniej	
ścianie	były	słowa	Gałczyńskiego:	„Gdy	wieje	wiatr	histo-
rii,	ludziom	jak	pięknym	ptakom	rosną	skrzydła,	a	trzęsą	
się	portki	pętakom”.
Aktorzy	 zadeklarowali	 gotowość	 solidarnego	 przyłącze-
nia	się	do	strajku,	komitet	strajkowy	powiedział	jednak:
–	Popierajcie	nas,	ale	grajcie.
Na	gmachu	teatru	pojawiła	się	zaraz	flaga	i	wielki	napis	
wyrażający	poparcie	dla	żądań	strajkujących.
Jeszcze	 tego	 samego	 wieczoru	 przed	 teatrem	 zaroił	 się	
tłum.	Ludzie	tłoczyli	się	przy	kasie,	pospiesznie	zajmowa-
li	miejsca,	obsiadali	dostawki.
Kolega-aktor,	który	występował	dopiero	w	drugim	akcie	
i	nie	zaczął	się	jeszcze	charakteryzować,	bo	„jak	nikt	nie	
przyjdzie,	to	zamykamy	budę	i	do	domu”,	stał	przed	wej-
ściem	i	patrzył	na	to	ponuro.
–	Ludzie,	co	robicie?	Tam	strajkują,	a	wam	się	chce	iść	na	
przedstawienie?
–	Bo	to	jakaś	sztuka	przeciw	partii	–	ktoś	mu	krótko	ob-
jaśnił.
W	tekście	istotnie	padało	kilka	ostrzejszych	zdań,	między	
innymi,	że	władza	partii	nie	powinna	opierać	się	na	głu-
pocie.
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We	wszystkich	 takich	momentach	 przedstawienia	 z	 wi-
downi	dochodziły	szepty:
–	Tak!	O	tak!	Jezu,	to	prawda!
Sztuka,	 która	miała	przedtem	średnie	powodzenie,	przy	
zmianie	optyki	zaczęła	ściągać	tłumy.

Kiedy	 niecałe	 dwa	 tygodnie	 temu,	 10	 listopada,	 została	
„Solidarność”	 zarejestrowana	 jako	 związek,	w	warszaw-
skich	 teatrach	 powstał	 pomysł,	 żeby	 na	 tę	 cześć	 zrobić	
wieczór.	I	natychmiast	zakrzyknięto:	„Markuszewski!	To	
zrobi	tylko	Markuszewski!”.
Tenże	zaraz	przystąpił	do	pracy.	Odbył	kilka	rozmów	tele-
fonicznych,	kilka	bezpośrednich	i	po	czterech	godzinach	
był	gotów.	Ludziom	paliło	się	w	rękach.	Nie	było	prób,	ale	
nic	nie	trzeba	było	poprawiać.	Teatr	Wielki	ofiarował	salę.	
Zrobiono	dekoracje.	Udział	brali	i	Holoubek,	i	Hanuszkie-
wicz,	i	Olbrychski,	i	moc	aktorów	usuniętych	w	cień,	prze-
kreślonych…
Kiedy	w	górę	poszła	kurtyna	 i	pokazał	 się	napis	 „SOLI-
DARNOŚĆ”,	na	przedzie	sceny	ujrzano	Halinę	Mikołajską.	
Wtedy	publiczność,	powstawszy,	zaczęła	bić	brawa.	Trwa-
ło	to	dobre	dziesięć	minut.

Rozmowa	zaczęła	się	snuć	dookoła	socjalistycznych	zasad	
obsady	stanowisk.	Jako	model	posłużyła	kariera	pewnego	
młodego	dyrektora	teatru.	Jego	ojciec,	inżynier	w	trzecim	
pokoleniu,	 jako	ten,	co	budował	między	 innymi	Bełcha-
tów	i	Tarnobrzeg,	jest	nosicielem	wysokich	tytułów	i	od-
znaczeń.	Jego	syn	nie	odniósł	niestety	sukcesów	w	szkole	
teatralnej.	Coś	tam	wprawdzie	skończył,	nabył	uprawnie-
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nia	reżyserskie,	ale	nic	właściwie	nie	robił.	Obijał	się	i	cyc-
kał	z	ojca	pieniądze.	Czy	synowi	takiego	ojca	nie	należały	
się	szczególne	przywileje	i	protekcje?
Wobec	 tego	 postanowiono	mu	 za	 państwowe	 pieniądze	
sprawić	jakąś	dużą	zabawkę	Postanowiono	dać	mu	teatr.
–	U	nas	jest	dziedziczne,	że	możemy	być	tylko	dyrektora-
mi	–	nonszalancko	powiada	dziedzicznie	uprzywilejowa-
ny	syn-dyrektor	taty-dyrektora.
Noblesse	 trzech	 pokoleń	 inżynierów	 schodzi	 na	 psy	
w	czwartym.

I	znowu	rozmowa	krąży	nad	tematem	naprawialności	czy	
nienaprawialności	 systemu.	 Nomenklatura.	 Cywiliza-
cja.	Monopartyjność.	Krytyczne	daty.	Zakręty,	przełomy.	
Rozprawiamy	 o	 nich	 jak	 uczestnicy	 wyprawy	 –	 spływu	
wielkim	 kanionem,	w	 którym	 co	 chwila	 grozi	 porwanie	
przez	wir	i	zgruchotanie	na	skałach.	Tu	i	ówdzie	zdarzają	
się	 spokojniejsze	miejsca	 i	 płycizny,	 łapiemy	 chwilę	 od-
dechu,	ale	znowu	ściany	się	ścieśniają.	Zawisają	nad	gło-
wami,	dno	stromo	opada,	prąd	porywa	bez	ratunku.	I	nie	
wiadomo,	czy	wszystko	się	nie	skończy	rozbiciem	na	naj-
bliższym	porohu.
A	tu	ani	wyskoczyć,	ani	się	zatrzymać.

Po	rejestracji	„Solidarności”	obudziła	się	w	 ludziach	na-
dzieja,	że	najgorsze	mamy	już	za	sobą.	Pierwszy	przełom,	
który	przepłynęliśmy	bez	krwawych	ofiar.	A	zdawało	się,	
że	już,	już…
Pani	 Ewa	 mieszka	 w	 pobliżu	 komitetu	 wojewódzkiego,	
oglądała	więc	w	czasie	wydarzeń	grudniowych	1970	roku	
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jego	pożar	 i	ewakuację	najwyższych	pięter	przy	pomocy	
helikoptera.	Wszyscy	w	Szczecinie	zapamiętali	potem	wy-
sokie	płoty,	za	którymi	odbywał	się	remont	wypalonego	
gmachu.
Budynek	można	odtworzyć,	ale	poprzedniego	dobrego	sa-
mopoczucia	już	nie.	Może	dlatego	w	sierpniu	władze	tam	
nie	kwapiły	się	do	użycia	siły.
Na	 pochód	 pierwszomajowy	 w	 1971	 roku	 nie	 wiadomo	
było,	kogo	prosić	na	trybunę.	Rozszerzono	krąg	zaproszo-
nych	o	środowiska	twórcze.	W	ten	sposób	znalazła	się	tam	
również	 pani	 Ewa.	Wojewodą	 był	 jakiś	 lwowianin	 z	 po-
czuciem	humoru	na	zasadzie	„mnie	i	tak	wszystko	jedno,	
bo	mam	 raka”.	 Przydzielił	 jej	 czerwony	 balonik.	 Innym	
kwiatki	do	klap.
Jako	pierwsza	przemaszerowała	w	dziarskim	tempie	szko-
ła	morska,	 która	 zawsze	 otwiera	 defilady.	 Potem	 nasta-
ła	kompletna	cisza.	Dopiero	po	kilku	minutach	nadeszła	
w	 tempie	 i	 rytmie	marsza	 żałobnego	–	 pam	pa-pa	 pam	
–	 Stocznia	 imienia	 Warskiego.	 Ludzie	 w	 żałobie	 nieśli	
sztandary	owiązane	kirem,	dalej	prowadzono	kilka	wdów,	
też	w	ciężkich	kirach.	Podeszli	–	pam	pa-pa	pam	–	do	try-
buny,	pochylili	sztandary	i	trzymali	tak	ze	trzy	minuty.
Nikt	 ich	nie	pozdrawiał,	nie	salutował.	Goście	honorowi	
z	 drugiej	 strony,	 za	 trybuną,	 nerwowo	 palili	 papierosy,	
kuląc	się,	aby	nie	było	ich	widać.
W	ten	sposób	przeszły	wszystkie	cztery	stocznie.

Wśród	przyjaciół	 i	miłych	ludzi	na	tym	wieczorze	odzy-
skałem	 trochę	 lepszy	 nastrój.	 Wszyscy	 jednak	 jesteśmy	
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bardzo	zmęczeni.	Niektórzy	martwią	 się,	 że	 to	wiek.	To	
nie	wiek.	To	epoka.

22.11.1980
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Wiersze
Rafał	Grupiński

Anioł

Wtedy
runął	z	nieba.
Na	pustym	placu	miasta
wirował	kurz,	pękało	rozżarzone
słońcem	powietrze.	W	otwarte
bramy	wkroczyli	nawołujący	się	żołnierze
zwycięskiej	armii.

1984
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...tam	się	słabością	innych	rozerwę,
w	wysokiej	bramie	gdzie	rozhulało	się	słońce	
nad	głową	strażnika	zwija	się	cień	łuków
w	rozbieganych	śladach	piasku	oszukanego	licznymi	
stopami,	w	mokrych	dłoniach	pielgrzyma	słabnie	
przeceniona	w	chwilę	jedną	śmierć	–	w	gardle	
rozbłyska	i	więźnie…	 j e s t .

...tam	się	słabością	innych	rozerwę,	gdy	
ona,	rozkołysana	na	brudnych	ziemią	palcach,	poufale	
uderza	mnie	w	plecy,	zadziera	głowę	węża	i	piaskiem	
ciska	w	otwarte	oczy	–	ściśnięte	gardło	urywa	skałę,	
więc	może	nazwiesz	to	miejsce	i	miasto	nazwiesz,	by	
opuściwszy	jego	zbocza,	pójść	za	nią	dalej,	więc	może	
się	staniesz	niewolniku,	ludzi…	 r y wa lem?

...tam	się	słabością	innych	rozerwę,	wysoko
w	wysokim	niebie,	gdzie	rwie	swój	taniec
	 	 	 	 ciemniejący	okrzyk	słońca

Rafał Grupiński, Wiersze
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Młody	poeta	1986
Sergiusz Sterna-Wachowiak

Gdzie	jest?	Co	–	i	jak	–	mówi?	Bo	jeżeli	jest,	to	przecież	
mówi.	Ale	czy	mówi	to,	co	winno	byćpowiedziane?	I	czy	
dość	głośno,	czy	szeptem,	krzykiem	swym,	czy	raczej	mil-
czeniem	swym	mówi?	Skąd	przychodzi	–	i	dokąd	idzie?	To	
znaczy:	jaka	jest	jego	osobista	prehistoria,	czym	pieczętu-
je	swe	imiona,	jaka	jest	jego	profesja?	I	gdzie	jest,	w	któ-
rym	miejscu,	 czy	 jeszcze	 „wie”	 tylko,	 czy	 może	 wiedza	
jego	przeszła	już	w	mądrość?	A	także	w	jakim	lustrze	i	z	
której	strony	przegląda	się	świat	jego,	język,	wyobraźnia,	
lęki,	uczucia,	sny	jego?	To	wszystko	chcemy	wiedzieć.	Bo	
„niewykluczone,	że	Machej	i	Smektała,	Bąk	i	Brakoniecki,	
Bołtuć	i	Budrewicz,	a	także	inni,	których	nie	wymieniłem	
lub	których	nazwisk	w	ogóle	nie	znam	–	pisze	Michał	Gło-
wiński	–	są	wybitnymi	poetami.	Niewiele	wszakże	z	tego	
wynika,	 przynajmniej	 teraz.	 Niewykluczone	 nawet,	 że	
któryś	z	nich	jest	kandydatem	na	nowego	Norwida.	Gdyby	
jeszcze	wiedzieć	–	który!”1.

Jakże	 się	 wszystko	 odmieniło!	 Naprawdę?	 Przecież	 nie	
wiem,	 pytam	 tylko.	 „Jak	 trudno	 pisać	 dziś	 wiersze.	 Nie	
uważa	pan?”	–	pytał	wiosną	1981	roku	Roman	Chojnac-

1	 M.	Głowiński,	Młodzi poeci,	„Przegląd	Katolicki”	1986,	nr	28/108,	s.	3.
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ki	Ryszarda	Krynickiego,	 spotkawszy	go	w	pospiesznym	
Poznań	–	Warszawa.	„Tak	pan	sądzi?	Pamiętam,	że	było	
już	trudniej”	–	odparł	nagabywany	po	dłuższym	namyśle.	
Sądzę	dzisiaj,	że	 jest	to	bardzo	ważna	rozmowa	dla	nas,	
chcących	zobaczyć	nie	zmianę	warty	przecież,	bo	zmiany	
warty	jakoś	nie	było,	usiłujących	więc	tylko	dostrzec	ten	
najmłodszyrumieniec	 poezji.	 Chojnacki	 uważa	 pewnie,	
że	w	końcu	1980	roku	trudno	jest	pisać,	gdyż	–	jak	to	i	w	
jego	imieniu	mówił	wówczas	w	poemacie	Nowy Rok2 Ma-
rek	Bieńkowski	–	„Słowa	skazywaliśmy	na	milczenie	/	bo	
były	zbyt	małe	/	w	codziennej	wielkości”.	Krynicki	uważa	
zapewne,	że	było	już	trudniej,	gdy	w	1976	roku	słowa	ów-
czesnych	młodych	poetów	skazano	na	milczenie,	bo	były	
zbyt	wielkie	w	 codziennej	małości.	 Lecz	 poza	 tym	Kry-
nicki	w	1976	roku,	a	Chojnacki	w	1981	roku	doświadczają	
–	każdy	w	swojej	świadomościowej	epoce	–	czegoś	jakby	
podobnego:	przekonują	się	bowiem,	acz	w	zupełnie	różny	
sposób,	że	obraz	rzeczywistości	z	młodym	poetą	w	zamku	
a	oficerem	na	nieszporach,	prawdziwy	chyba	tylko	przed	
wojną,	w	dwudziestoleciu,	ustępuje	ram	obrazowi	rzeczy-
wistości	z	oficerem	w	zamku	a	młodym	poetą	na	niesz-
porach.	„Nasz	czas	nie	jest	najlepszy	z	możliwych	–	pisze	
w	1984	roku	Jan	Błoński	–	ale	jeśli	tak,	nie	musimy	mieć	
pewności	 sukcesu,	 aby	 obstawać	 przy	 swoim.	 Zapewne	
milej	pisarzowi	na	dworze	niż	w	samotnym	tłumie,	wśród	
którego	nie	wynagradza	go	król,	ale	rozumiejące	spojrze-
nie	na	poły	anonimowego	czytelnika”3.

2	 M.	Bieńkowski,	Nowy Rok,	„Punkt”	1980,	nr	12,	s.	302.
3	 J.	Błoński,	O współczesnej kulturze literackiej,	[w:]	Kilka myśli co nie nowe,	Kraków	1985,	 

s.	153.
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Tak,	zgoda,	nie	musimy	mieć	pewności	sukcesu,	aby	obsta-
wać	przy	swoim,	lecz	właśnie	tym	bardziej	tu	i	teraz	musimy	
mieć	pewność	własnego	imago.	I	nie	tylko	pewność	własnego	
imago	etycznego,	które	tak	chętnie	pokazujemy,	lecz	przede	
wszystkim	 pewność	własnego	 imago	 estetycznego,	 o	 któ-
rym	mówi	się	dziś	tak	mało.	W	Pewności	z	tomu	Noc	(1986)	
Chojnacki	wyznaje:	„Zapewne	/	nie	będziemy	synami	mar-
notrawnymi	/	i	dramatyczne	nawrócenie	nie	nam	/	pisane”.
Daj	Boże!	Zawsze	to	lepsze	od	wbiegania	na	salony,	zwłasz-
cza	zagraniczne,	odsłaniania	uzębienia	i	zapewniania	jak	ten	
bohater	Monizy Clavier	Mrożka:	„Wybili,	panie,	wybili”.	Ale	
pytanie	główne	naszego	czasu	jest	inne,	a	na	szczęście	zna	
je	tenże	Chojnacki,	gdy	w	Próbie realizmu II tak	rozprawia:

Myślę	o	tych	przemienionych
w	zwierzęta	poetach

Ezop	La	Fontaine	Mickiewicz
Kryłow

Gdzie	jest	ta	trudno	uchwytna	granica
instynktu	która	każe	chwytać	pióro
w	szpony	w	kopyta	w	znienawidzone	ręce
kiedy	lęk	przeradza	się	w	poczucie
nadludzkiej	siły

Myślę	jakie	zwierzę	uosabia
nasz	czas	nietoperz	to	może	głuszec	ćma
jaką	ukrywamy	w	nich	anegdotę
komu	powierzymy	wygłoszenie	morału
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Nie	 znaczy	 to,	 rzecz	 jasna,	 że	w	młodej	 poezji	 na	nowo	
mówią	La	Fontaine	czy	Kryłow.	Nie.	Lecz	–	nawiasem	bio-
rąc	–	warto	może	akurat	teraz	dopowiedzieć	i	to,	że	mło-
dzi	poeci,	chociaż	nie	posługują	się	raczej	jak	dotychczas	
parabolą	ezopową,	 zdają	 się	 jednak	 jej	nie	postponować	
jako	 środka	 wyrazu.	 Może	 zakonotowali	 sobie	 to	 celne	
zdanie	 Rogera	 Caillois:	 „Niezbyt	 przekonujące	 wydaje	
się	przypuszczenie,	jakoby	potrzeba	ujmowania	pewnych	
treści	w	formę	baśni	była	wynikiem	cenzury,	mało	jest	bo-
wiem	przykładów,	aby	myśl	była	groźniejsza	niż	obraz”4.	
A	może	przeczytali	diariusze	Andrzeja	Pronaszki	w	tym	
miejscu,	w	którym	artysta	opisuje	swoje	wizyty	w	Belwe-
derze	i	spotkane	tam	zwierzęta,	motyla	rusałkę	żałobnika	
obijającego	się	o	szyby	i	tłukącego	się	pod	sufitem,	prze-
budzonego	 nietoperza.Odpowiedź	 na	 pytanie	 o	 imago	
etyczne	naszego	czasu	i	o	imago	estetyczne	naszej	młodej	
poezji	złożona	jest	najpierw	chyba	w	osobistej	prehistorii	
poety.	Widziana	równolegle	z	jego	bezrefleksyjnym	jesz-
cze	wzrostem,	prehistoria	ta	spowita	jest	oparem	drobia-
zgów	 i	 kolorytem	 szarej	 codzienności,	wnikliwie	 zbada-
nych	przez	Tadeusza	Komendanta,z	którego	pism	dajemy	
wobec	tego	cytat	dłuższy,	ale	smakowity.	„Historyczność	
wydarzeń,	procesów	–	jeśli	nie	 jest	to	historia	tworzona	
w	 gabinetach	 polityków	 –	 najczęściej	 uchodzi	 uwadze	
bezpośrednich	uczestników.	Pozostają	w	pamięci	drobne	
anegdotyczne	 szczegóły:	 śmieszne	 dziś	 fryzurki	 dziew-
cząt,	 religijna	 atmosfera	wokół	 słowa	Paryż,	film	Beata,	
Bohdan	Łazuka	w	roli	młodzieżowego	idola,	pierwsze	te-
lewizory,	których	ekran	zazwyczaj	przypominał	naówczas	

4	 R.	Caillois,	Żywioł i ład,	Warszawa	1973,	s.	31.
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modne	prawdziwie	abstrakcyjne	obrazy,	kult	nowoczesno-
ści,	obłe	kształty	mebli	na	jednej	z	pierwszych,	stron	ksią-
żeczki	mieszkaniowej	PKO,	prasa	nie	zapominająca	o	na-
szych	związkach	z	Europą,	papierosy	Mazur	sprzedawane	
w	kioskach	na	sztuki,	barwne	etykietki	na	pudełkach	za-
pałek	po	25	groszy	–	przedmiot	zainteresowania	filume-
nistów,	przenośne,	choć	jeszcze	lampowe	radio	Szarotka,	
przerwana	w	radio	audycja	i	komunikat	o	locie	Gagarina,	
Znak	Zorro	i	Niewidzialnaręka,	«na	słowie	harcerza	pole-
gaj	jak	na	Zawiszy»,	słuszne	oburzenie	wobec	antypolskiej	
postawy	 biskupów	 w	 orędziu,„zrobiliśmy”,	 wygrzebane	
skądś	pisane	ołówkiem	listy	ojca	z	datą	1951	i	stemplem	
«cenzurowano»,	wspaniałe	 śliwki	w	 czekoladzie	 i	 to	 do-
kuczliwe	pytanie:	jak	wygląda	prawdziwy	Żyd?”5.	Stopnio-
wo	i	mozolnie,	wraz	ze	wzrostem	naszego	młodego	poety,	
historia	jego	nabiera	jednak	klarowności	i	klasy.	Komen-
dant	ciągnie:	 „Później	–	ale	 to	było	później	–	 ten	obraz	
retrospektywnie	 się	 rozszerzał:	 o	 przeczytane	 książki	
i	stare	roczniki	gazet,	o	obejrzane	filmy,	o	już	świadomie	
widziany	świat,	który	był	przecież	spadkobiercą	tamtego	
bezrefleksyjnie	przyjmowanego	świata”.	A	jeszcze	później	
w	 masywie	 tej	 prehistorii	 dzisiejszej	 świadomości	 mło-
dych	poetów	ujawniły	się	wstrząsy,	zawirowania	gładkiej	
powierzchni,	 szczeliny.	Poeta	widział	 je	 coraz	wyraźniej	
i	powoli	one	to	właśnie	 tłumaczyły	mu	 jego	świat	 i	 jego	
miejsce	w	 tym	 świecie.	 Dziś	 osiąga	 powoli	 albo	 dopiero	
co	przekroczył	wiek	Chrystusowy.	Debiutował	w	połowie	
łat	 siedemdziesiątych,	 lecz	 swoje	 największe	 przeżycie	
pokoleniowe	znalazł	dopiero	w	latach	1980–1981,	po	cza-

5	 T.	Komendant, Zostaje kantyczka,	„Integracje”	1981,	cz.	XIII,	s.	9.
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sie,	który	dawnym	jednolitym	formacjom	pokoleniowym	
wystarczał	 na	 rozpętanie	 i	 zakończenie	 ich	 Sturmund 
Drang Perioden.	Oczywiście,	debiutują	już	młodsi.	Nicze-
go	jednak	wyraziściej	nowego	nie	wnoszą	i	albo	są	spóź-
nieni	wobec	głównego	wysypu	 talentów,	 albo	 cierpią	na	
chorobę	 powtórek.	 Formacja	 niepokoleniowa,	 czy	 wręcz	
antypokoleniowa,	tylko	przez	szukającą	zawsze	etykietek	
publicystykę	nazywana	raz	Pokoleniem	Nowej	Prywatno-
ści,	Nowymi	Rocznikami,	Pokoleniem	Drewnopodobnych,	
Pokoleniem	Na	Wysoki	Połysk,	raz	znów,	i	przez	zupełnie	
inną	publicystykę,	Pokoleniem	Kolumbów	rocznik	50,	Po-
koleniem	 Straconych	 Szans	 czy	 „pokoleniem	 plątającym	
się	między	kryzysami”	–nadal	prowadzi	główną	melodię	
w	młodoliterackiej	kakofonii.

Młody	poeta	urodził	się	w	pierwszej	połowie	lat	pięćdzie-
siątych.	Dziś	dopiero	widzi,	gdy	patrzy	wstecz	z	wysokości	
1986	roku,	że	jego	prehistoria,	jego	główne	doświadcze-
nia	świadomościowe	rozgrywały	się	na	ogół	w	prześwicie	
czasu,	w	 przejściu.	Widzi	 się	 chętnie	 ogarnięty	 przera-
żeniem	 egzystencjalnym	 i	 jednocześnie	 zachwyceniem	
poznawczym	 pod	 drzwiami	 historii,	 w	 bramie,	 przed	
wejściem	do	prawa.	Lecz	chociaż	niewie,	czy	wejście	do	
prawa	 przeznaczone	 jest	 na	 pewno	 dla	 niego,	 nie	 tkwi	
przed	nim	pokornie	jak	ten	głupi	wieśniak	w	Przed prawem 
Franza	 Kafki.	 Mówi	 bowiem	 swym	 zbiorowym	 głosem	
w	Lekcji	 śpiewu	z	 „Nie	 strzelajcie	do	Beatlesów”	 (1983)	
Aleksandra	 Jurewicza:	 „Na	 coś	 musimy	 odpowiedzieć./
Siedzimy	 przy	 wspólnym	 stole	 i/obrus	 powoli	 nasiąka	
krwią”.	Jak	przez	mgłę	pamięta	jeszcze	chłód	bramy,	zza	
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której	–	kilkuletni	–	trzymany	kurczowo	przez	rodziców	
wyglądał	na	główną	ulicę	miasta,	której	bruk	wyrywały	
w	1956	gąsienice	szybko	posuwających	się	czołgów.	Wy-
raźniej	pamięta	inny	prześwit	czasu,	bramę	Uniwersyte-
tu	Warszawskiego	w	Marcu	68,	 zza	której	 jakiś	 student	
wynosił	tłumowi	ogień,	zawinięty	w	gazetę.	Potem	stał-
przerażony	i	zachwycony	pod	drzwiami	licealnej	biblio-
teki	postawiony	tam	przez	ufającą	mu	panią	polonistkę,	
aby	uprzedzić	ją	przed	nadejściem	nieproszonego	gościa,	
gdy	wyjmowała	z	kostek	katalogowych	fiszki	dzieł	Pawła	
Jasienicy,	a	dzieła	same	chowała	na	sobie	tylko	wiadomej	
półce.	W	Grudniu	70	zakradał	się	cichcem	pod	zamknięte	
drzwi	pokoju	 rodziców,	 zza	 których	dochodziły	 ich	 ści-
szone	głosy	i	szumiący	dźwięk	radia.	Pamięta	drzwi	jed-
nego	z	gabinetów	poznańskiej	polonistyki	w	1976	i	opar-
tego	 o	 nie	 Stanisława	 Barańczaka	 otoczonego	 tłumem	
śpiewających	Sto lat studentów,	dla	których	nie	mógł	już	
wygłosić	 kolejnego	wykładu,	 i	 drzwi	 innych	gabinetów,	
nerwowo,	 jedne	 po	 drugich	 wówczas	 się	 zamykające.	
Wtedy	pamięta	najpierw	wszystkie	te	drzwi	ibramy	swo-
jej	młodości	i	wydaje	już	mu	się,	że	jak	dawniej	nigdzie	
nie	powinien	wchodzić,	że	historia	postawiła	go	na	za-
wsze	w	przejściu.	Bo	jak	w	Takiej wolności (1981)	rozważa	
Bronisław	Maj:

Ogród	zamknięty
od	zewnątrz	od	środka
nikogo	nie	przyjmie
i	nikt
nie	ucieknie
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Jedyne	miejsce
gdzie	można	by	żyć
powtarzają	tłukący	w	bramy

Jedyne	miejsce
bez	życia
powtarzają	uwięzieni	wewnątrz

W	1980	roku,	przed	nową	bramą	czasu,	przed	bramą	no-
wego	 czasu,	 pamięć	młodego	poety	 zepchnęła	na	drugi	
plan	uśmiech	Gagarina,	rytmy	Niebiesko-Czarnych	i	ko-
lorowe	 skarpetki	 bikiniarzy,	 a	 na	 powierzchnię	 świado-
mości	 wyniosła	 wszystkie	 bramy	 jego	 prehistorii.	 Duch	
i	 koloryt	 szczegółów	 powrócą	 doń	 zapewne	 dopiero	 na	
starość,	 teraz	upędza	 się	za	 ideałami.	Wierzy,	 że	„Świat	
patrzył	 na	 jego	 bramy/A	 my	 patrzyliśmy	 na	 świat/bra-
mami	utkanymi	z	kwiatów”.	Marek	Bieńkowski,	bo	z	jego	
Nowego Roku	 pochodzi	 ten	 fragment,	 pisał	 tam	 jednak	
jeszcze:	 „Zaszlibyśmy	 w	 ten	 rok	 za	 daleko/i	 zamknął-
by	się	za	nami/jak	 rana	w	której/zaszyto	nieuśmierzony	
ból/gdyby	 nie	 zatrzymało	 nas	 sito/zwartych	 w	 uścisku	
spracowanych	 dłoni/bram”.	 Poezja	 odnajdywała	 miarę	
i	wagę	swojego	ethosu	w	autorytecie	wychodzącej	ze	swej	
anonimowości	masy.	Może	w	istocie	rzeczy	było	i	tak,	że	
impet	młodości	 i	wybujały	 indywidualizm	młodego	po-
ety,	 zwłaszcza	 gdańskiego,	 przygasał;	wszak	 słowa	 były	
zbyt	małe	w	codziennej	wielkości.	Lecz	przede	wszystkim	
dwanaście	miesięcy	później	nowy	poemat	pod	 tytułem-
Nowy Rok	 rozbrzmiewał	 już	–	nieprawdaż?	–	ze	wszyst-
kich	gazet,	głośników	i	ekranów:	zaszlibyście	w	ten	rok	za	
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daleko,gdyby	nie	zatrzymało	was	sito	naszych	zwartych	
w	uścisku,	dobrze	wyćwiczonych	dłoni,	tarcz.	Dziś	widać	
już	dobrze,	że	profecją	młodej	poezji	były	nie	tyle	nauki	
tego	 Bieńkowskiego	Nowego	Roku,	 ile	 epifania	 podzna-
czącym	 tytułem	 Rzeczywistość świeci odbitym światłem 
wiersza6,	oświecająca	Antoniego	Pawlaka:

Był	wieczór	Deszcz	obmywał	zastygłe
w	oczekiwaniu	miasto	Szliśmy
w	kierunku	stoczni	z	niemym	pytaniem
jak	długo	jeszcze	Ubrania	stawały	się
coraz	cięższe	Kieszenie	były	pełne
złowionych	kropel	deszczu

Przed	nami	brama	ubrana	w	kwiaty
Linia	cichego	frontu	której
przekroczenie	staje	się	także
doświadczeniem	mistycznym	Spójrz
Marian	–	powiedziałem	–	Z	tej	strony
mniej	pada

I	była	to	prawda

Bowiem	właśnie	młody	 poeta	 1986	 łatwiej	 godzi	 się	 na	
rzeczywistość	świecącą	odbitym	światłem	wiersza,	niż	na	
wiersz	 świecący	 odbitym	 światłem	 rzeczywistości.	 I	 nie	
chce	 zgodzić	 się	na	wyprowadzenie	 ze	 swojego	wnętrza	
miar	i	wag,	na	przyjęcie	ich	z	rąk,	czy	serc	nawet,	tłumów	
–	ani	w	czasie	ukwieconych	bram,	ani	później,	w	czasie	

6	 A.	Pawlak,	Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza,	„Punkt”	1980,	nr	12,	s.	292.
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bram	 wyłamywanych	 i	 sforsowanych.	 Bo,	 jak	 bohater	
Lektur	Miłosza,	zna	już	także	odwieczną	chwiejność	rze-
szy	 ludzkiej.	Bo	zna	zaprzaństwo	mas.	Bo	w	końcu	wej-
ście	do	prawa	otwarte	 jest	 tylko	dla	niego,	dla	poszcze-
gólnego	 człowieczego	 istnienia,	 a	 przekroczenie	 barier	
obcości	 i	 samotności	 polega	 na	 zrozumieniu	 ziarnistej	
struktury	 „międzyludzkiego”,	wielości	w	 jedności,	 która	
nie	anonimową	masą,	lecz	jest	różnorodnością	wewnętrz-
ną	wspólnoty	 ludzkiej.	Dlatego	„przekroczenie”	staje	się	
także	 doświadczeniem	 mistycznym.	 Dlatego	 Kazimierz	
Brakoniecki	w	wierszu	Rzeki sił z Żywotów	 (1982)	odczu-
wa,	 że	 „grudzień	 był	 racją	 podświadomości	moim	 bun-
tem”.	 W	 istocie	 czymś	 bardzo	 zbliżonym	 do	 przeżycia	
pokoleniowego	jest	to	dokonujące	się	teraz	przejście	pro-
fecji	w	autopsję,	przeprowadzające	wizję	poety	stojącego	
w	tłumie	przed	bramą	do	prawa	–	w	wizję	człowieka	nio-
sącego	bramę	do	prawa	w	sobie.	Niosąc	bramę	do	prawa	
w	sobie,	niesie	ją	wszakże	w	imię	wspólnoty	człowieczej	
i	widzi	wówczas,	że	i	inni	niosą	ją	w	sobie	również	i	w	jego	
imię.	Mówiąc	więc,	jak	Brakoniecki	w	Sentencji ze Zrostów 
(1979):	„ludzie	coraz	bardziej	są	ludźmi	//	czyja	jest	/	moja	
prawda	/.../	tyle	we	mnie	twoich	tobie”.

Jak	 od	 złego	 ducha	 oganiał	 się	 od	 języków	 „mówiących	
wprost”.	 Jest	 w	 tym	 znamię	 obsesji	 choroby	 powtórek,	
mającej	hodować	swe	kolonie	wirusów	na	pożywce	zgody	
z	 rzekomo	 „mówiącą	wprost”	 estetyką	Nowej	 Fali.	 Pod-
stawy	takiego	rozpoznania	grożącej	młodej	poezji	infek-
cji	nie	są	rzetelne,	poeci	Pokolenia	68	nie	mówili	przecież	
„wprost,	 nawoływały	 tak	 niekiedy	 tylko	 ich	 manifesty,	
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jak	to	manifesty:	przesadne	i	buńczuczne.	Tak	czy	owak,	
chociaż	nierzetelnie	ufundowana,	obsesja	pozostała	ob-
sesją.	I	teraz	powiedzieć	już	można	rzecz	bardzo	ważną:	
przejście	od	wizji	poety	stojącego	w	tłumie	przed	bramą	
do	prawa	–	do	wizji	człowieka	niosącego	bramę	do	prawa	
w	sobie,	dopiero	spotkawszy	się	ze	świadomością	odrzuca-
jącą	języki	„mówiące	wprost”,	a	więc	dopiero	trwałe	scze-
pienie	 się	autopsji	 z	obsesją,	ustanawia	w	młodej	poezji	
swoisty	tylko	dla	niej	paradygmat.	I	to	paradygmat	etycz-
ny,	ethos,	 i	estetyczny,	poetykę,	równocześnie.	W	sferze	
moralnej	obowiązuje	tu	wierność	autopsji,	prawdzie	we-
wnętrznej,	sumieniu.	Chojnacki	w	Retorze:

Tak
czuję	wstręt	do	realności
Psuje	mi	szyk	słówi	Boże
jak	bardzo	przeszkadza	w	rozmowie
z	samym	sobą	z	tym	okruchem	prawdy
który	noszę	odtąd	w	sobie

W	sferze	estetycznej	natomiast	ethosowi	wierności	praw-
dzie	wewnętrznej	odpowiadać	ma,	z	pozoru	wielce	para-
doksalnie,	 poetyka	 niedopowiedzenia,	 niedomówienia,	
niedookreślenia.	Władysław	Zawistowski	w	Płonących bi-
bliotekach	(1978),	w	wierszu	Ars poetica:

Jest	mnie	tyle	ile	siebie	powiem.

Obmawiam	więc	siebie	co	słowo
rozmawiam	sobą	co	język
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przemawiam	sobie	od	siebie
wmawiam	sobie	siebie	wymawiam
zmawiam	się	z	sobą	na	siebie
odmawiam	sobie	siebie	zamawiam.

Jestem	wielkim	niedomówieniem.

Fuzja	ta,	tak	niesłychanie	na	pierwszy	rzut	oka	karkołom-
na,	wydała	całkiem	interesujące	i	często	najzupełniej	doj-
rzałe	owoce.	Co	więcej,	rzeczywiście	miąższ	tych	owoców	
ma	subtelną	nadzwyczaj	strukturę,	a	soki	krążące	w	tym	
miąższu	 w	 istocie	 są	 ważną	 częścią	 prawdy	 o	 czasach,	
w	których	przyszło	nam	żyć	i	trwać.

„Wejdź	w	siebie.	Może	zapełnisz	pustkę”	–	powiada	Do-
minik	Opolski	w	Kto pyta, błądzi z innymi	(1983).	Wejście	
w	siebie,w	przeciwieństwie	do	wyjścia	w	tłum,	Chojnacki,	
autor	Apelu	poległych	(1983),	polskich	toutes proportions 
gardées Umarłych ze Spoon River,	 uważa	 za	 konieczność	
wręcz	egzystencjalną,	gdy	w	NN /Trudno tu trafić.../ pisze:

Nie	wiem	jak	wypadki	potoczyły	się
później	aletegoryku	śmigłowców
tuż	nad	głowami	nie	da	się	opisać
Śmieszne	ale	chciałem	być	maleńki
po	raz	pierwszy	taka	myśl	mysz	mucha

Zgubił	mnie	ten	rozszalały	bezczelny
arogancki	tłum

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986
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Dramatycznie	 egzystencjalne,	 acz	 najzupełniej	 odmien-
nie	uzasadnione	wezwanie	do	„wejścia	w	siebie”	przynosi	
również	najciekawszy	bodaj	manifest	poetycki	ostatnich	
lat,	 esej	 Krystyny	 Lars	 Poeta jako traumaturg7.	 „Kiedy	
świat	zwraca	się	przeciw	życiu,	kiedy	zagraża	i	budzi	po-
gardę	stając	się	urągającym	zaprzeczeniem	wolności,	jało-
wą	pustką	mechanicznych	powtórzeń,	poeta	zstępuje	do	
głębi,	szukapod	powierzchnią	dnia	ocalających	słów	i	ob-
razów,	 przebija	 się	 przez	 łudzącą	 zasłonę	 codzienności,	
dociera	do	wewnętrznego	pulsu	wyobraźni	by	wydobyć	na	
jaw	to,	co	ukryte,	nieznane	i	żywe”.	Tak	zaczyna	się	poeta	
jako	traumaturg,	a	raczej	–	zdaniem	Lars	–	tak	zaczynał	
się	 do	 niedawna,	 kiedy	 świat	 zapośredniczał	 się	 jeszcze	
w	życiu	wewnętrznym	człowieka,	przeżycie	wewnętrzne	
spotykało	się	z	wyobraźnią,	marzenie	podszywało	 język	
poetycki,	a	poezja	–	kędy	chciała	–	bujała	swobodnie	jak	
duch	w	przestrzeni	snu,	introspekcji,	autokreacji.	Dziś,	tu	
i	teraz	inaczej	jest,	pustką	i	grozą	wieje,	straszno	jest.	Ju-
rewicz	w	Oszukanych:	„Nieprawda,	że	jesteśmy	razem.	Nas	
/	nie	ma.	Są	tylko	jakieś	puste	pokoje	/	i	wygaszone	mia-
sta.	/	W	pośpiechu	pakujemy	bagaże,	chociaż	/	nie	wiemy,	
dokąd	moglibyśmy	jechać./	W	naszych	spojrzeniach	tylko	
/	zmęczenie	i	wstręt”.	Krystyna	Lars:	„Poeta	dzisiejszy	(...)	
widział	bowiem	rozszerzone	źrenice	tłumu,	w	których	od-
bijały	się	płonące	wśród	nocy	pochodnie.	Widział	miasta	
tonące	w	morzu	sztandarów.	Widział	półsenne,	pogrążone	
w	 letargu	 twarze	znieruchomiałe	przed	 fosforyzującymi	
ekranami.	Widział	więc	zdobycie	snu,	zdobycie	przestrze-
ni	wewnętrznej	przez	sny	spreparowane	w	laboratoriach	

7	 K.	Lars,	Poeta jako traumaturg	[w:]	Chirurgia mistyczna,	Bydgoszcz	1985,	s.	68	i	nn.
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propagandy,	ideologii	i	rozrywki:	sny	o	Wrogu,	Dobroby-
cie,	 Karierze,	 Cywilizacji,	 sny	 uporządkowane,	 płynące	
przez	tysiące	dni,	monotonne	i	skuteczne	tak,	jak	mono-
tonna	i	skuteczna	jest	praca	kropli	drążącej	kamień”.

Cóż	 więc	 pozostaje?	 Co	 jeszcze	 trzeba	 i	 można	 zrobić?	
Co	–	 i	po	co	–	pisać?	Ciągnąć	w	nieskończoność	tę	głu-
pią	i	niebezpieczną	zabawę,	którą	Bronisław	Maj	nazywa	
grą	w	literaturę	piękną:	czytać	Dostojewskiego,	Amicisa,	
Konopnicką,	„Czytać	/	dzień	i	noc	całym	sercem	/	aż	do	
zjednoczenia	się	/	absolutnego	przejęcia	/	Czytać	do	koń-
ca	–	/	a	po	tym	/	natychmiast	po	tym	/	wybiec	/	na	zatło-
czoną	ulicę	//	Kto	pierwszy	zwariuje	–	/	odpada”?	Jeszcze	
niedawno	odpowiedź	na	tak	postawione	pytanie	była	rze-
telna	i	uczciwa:	żyć	i	pisać	realnie,	wymierzać	sprawiedli-
wość	realnemu	światu.	Wykradać	prawdę	współczesnym	
bogom	i	zanosić	ją,	a	choćby	i	w	wydrążonym	z	miąższu	
głębszych	znaczeń	źdźble	słowa,	ludziom.	Lecz	dziś	Pro-
meteusz	jest	już	skowany.	I	nie	tyle	z	wyroków	wściekłych	
bogów	jest	skowany,	ile	z	wyroków	swej	autoświadomości,	
z	wyroków	wiedzy,	która	przeszła	już	w	nim	w	tragiczną	
mądrość.	Niewolnik	własnego	sumienia.	Bo	nie	może	już	
być	prosto	 i	 rzetelnie	uczciwy,	nie	 jest	 czysty,	nie	może	
już	dawać	sobie	prawa	do	mówienia	prawdy.	Bo	jak	rozwa-
ża	we	Wspólnym powietrzu	(1981)	Bronisława	Maja:

mówię	„sprawiedliwość”,	a	myślę	o	mrocznym	szczęściu	
zemsty,
mówię	„godność”,	a	pragnę	narzucenia	swojej	woli,
mówię	„troska”,	a	myślę	„my”	i	„oni”,

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986
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i	–	„co	ze	mną	zrobili”.	(...)
Nienawiść,	pogarda,	kłamstwo	–	przez	tyle	lat,
by	przeżyć	i	być	czystym.	Ale	tego	się	nie	da:
przeżyć	i	być	czystym.	Co	najwyżej	–	przeżyć.
Pozostać	–	niemym.	Pytać:	kto	da	świadectwo?
Dobrze	wiedząc,	że	nikt	z	nas	i	przecież	nikt
inny.	Więc	bez	jednego	słowa.	Pusta	epoka.

Bo	 jest	 bezradny.	 Bo	 nadużyto	 już	 i	 najlepsze	 słowa,	
Bóg,	 dobro,	 prawo,	 wolność,	 światło,	 radość.	 Bo	 rzetel-
nie	uczciwa	odpowiedź	na	główne	pytanie	naszego	czasu	
musi	zaczynać	się	od	słów:	nikt	nie	był	bez	winy,	chociaż	
byli	mniej	i	bardziej	winni.	Pusta	epoka.	Kto	więc	da	świa-
dectwo,	kto	nas	opowie?	„Będzie	pusto,	ciemno	i	cicho	//	
A	szum	galaktyk	opowie	nas	//	Dwa	pożerające	się	nawza-
jem	węże”	(Chojnacki,	NN Wielu tu nas...).

Takie	jest	imago	Prometeusza	skowanego.	Lecz	poezja	mówi	
dłużej	i	widzi	dalej,	i	nie	może	być	już	tylko	skrzekliwym	
głosem	nadlatującego	nad	skałę	Kaukazu	orła,	szarpiącego	
wnętrzności	wszystkich	skowanych	i	wszystkich	winnych.	
Zjadłaby	bowiem	samą	siebie,	rzuciłaby	się	w	końcu	i	w	zgo-
dzie	z	logiką	swego	ethosu	na	własne	truchło.

Na	 proscenium	 świadomościowego,	 to	 jest	 etycznego	
i	zarazem	estetycznego	dramatu	–	wkracza	więc	Hermes.	
Ojciec	 wewnętrznych	 ciemności	 człowieka,	 bólu,	 grozy,	
histerii,	rozpaczy,	śmierci.	Gotycyzmu	i	opętania,	na	któ-
rych	buduje	swe	wiersze	Urszula	Benka.	Czarnej	tożsamo-
ści,	która	jest	przeciwieństwem	czarnej	rozpaczy,	w	poezji	
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Jurewicza.	Nocy	wewnętrznej,	gdy	„przestrzeni	brak	prze-
strzeni”,	w	wierszach	Chojnackiego.	Teratogenii,	gdy	po-
raża	moralność	a	odpoznajeświatło	wyobraźni,	w	Ja, Gu-
staw	(1981)	i	w	Chirurgii mistycznej (1985)	Krystyny	Lars.	
To	on,	Hermes,	pokazuje	się	co	chwila	 i	co	chwila	znika	
w Nic	(1983)	Urszuli	Benki,	w	Ekspiacji,	ukazując	nam	zno-
wu	tę	bramę,	którą	poeta	niesie	w	sobie,	już	jako	herme-
tyczny,	już	nie	prometejski	prześwit	czasu:

Jak	podwiązane	żyły	powietrzata	Brama,
jej	pręty	są	kaskadami	dna.
A	nić	się	ścieśnia	i	lody	różowieją	w	blasku,
i	chłód	jak	groźna	myśl	nicuje	Bramę.
Dziecko	pięści	przyciska	do	skroni,	ody	Duch
nad	tymi	wodami
kołuje	niedosiężny	i	smutny	jak	jastrząb.

Lecz	i	tu	nawet,	i	tutaj	wciąż	jeszcze	–	widzimy	przecież	
dobrze	–	Duch	unosi	się	nad	wodami.	A	więc	nie	chodzi	
tu	o	szalony	i	straceńczy,	zrywający	wszelkie	więzi	i	prze-
prowadzający	wartości	wszelkie	w	bełkot	hermetyzm	de-
kadencki,	nudny	zawsze	jak	flaki	z	olejem.	Nie.	Zjawiając	
się	 na	 proscenium	 świadomościowego	 dramatu	 młodej	
poezji,	Hermes	staje	obok	Prometeusza,	choćby	i	skowa-
nego,	 a	 nie	na	 zwolnionym	przez	Prometeusza	miejscu.	
Rzeczywistość	 wcale	 się	 nie	 rozmydla	 i	 nie	 rozłazi	 po	
zakamarkach	 duszy	 jak	 gęstniejący	 mrok.	 Przeciwnie.	
Wyprowadzając	 prometeizm	 z	 opozycji	 do	 hermetyzmu	
poezja	chce	tylko	upatrzyć	w	tym	nowy	sposób	na	wypro-
wadzenie	 „rzeczywistego”	 tak	 z	 opozycji	 do	 „realnego”,	

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986
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które	tak	łatwo	się	dziś	fetyszyzuje,	jak	z	opozycji	do	„ide-
alnego”,	 które	 tak	 łatwo	 się	 dziś	 dogmatyzuje.	 Dlatego	
poeta	traumaturg,	dramaturg	snu	–	dodaje	w	swym	eseju	
Lars	–	„stwarza	ciemności.	Stwarza	symboliczne	podło-
że	snu	–	budzi	w	sobie	wyczucie	ciemności,	które	wygasa	
w	społeczeństwach	wielkiego	przemysłu,	wielkich	nadziei	
i	wielkich	złudzeń.	Znając	granice	własnego	pragnienia,	
których	strzeże	bezlitosna	autoironia,	wie,	że	to	trud	Sy-
zyfa.	Wie,	że	nie	odkrywa,	lecz	stwarza.	Wie,	że	toczy	grę,	
która	 na	 jednym	krańcu	 otwiera	 się	 rozbłyskiem	wizjo-
nerskiego	entuzjazmu,	na	drugim	zaś	kryje	samobójstwo	
wyobraźni,	 o	 którym	marzy	 cynizm	 trzeźwego	 rozumu,	
który	nigdy	nie	wyrzeknie	 się	 swoich	praw”.	Wie	 zatem	
również,	że	„dotyka	bytu	odsłoniętą	dłonią”,	co	–	pamięta	
o	tym	także	–	może	być	i	bolesne,	i	niebezpieczne.	Dlate-
go	znalazłszy	Prometeusza	skowanym,	przyprowadza	doń	
Hermesa,	ale	poskramia	i	Hermesa	obecnością	Promete-
usza.	Wskrzesza	z	martwych	wyobraźnię,	ale	nie	uśmier-
ca	woli,	rozściela	mroczne	podłoże	snu,	ale	nie	rozkopuje	
ethosu,	mierzy	 temperaturę	 swego	wewnętrznego	 bólu,	
ale	porównuje	ją	z	pulsem	rzeczywistości.	I	z	„wiedzące-
go”	staje	się	mądry,	z	„autentycznego”	–	tożsamy.	Mówi:	
„prawda	jest	to	ta	część	ciała	/	która	odcięta	martwo	od-
rasta	 /	w	niewłaściwy	 sposób	w	niewłaściwym	miejscu”	
(Brakoniecki,	Wcielenie).

Dukt,	 na	 którym	 najpierw	 prometeizm	 uwolnił	 się	 od	
sprzeczności	z	hermetyzmem,	a	potem	hermetyzm	na-
brał	 miar	 i	 wag	 od	 prometeizmu,	 przebiega	 środkiem	
jednego	 z	 dwu	 głównych	 traktów	 świadomościowych	
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młodej	poezji.	Ma	ona	–	właśnie	smakowaliśmy	ich	bu-
kiet	 –	 swoje	 czarne,	 i	ma	 również	 swoje	 białe	 kwiaty.	
Przez	środek	drugiego	z	dwu	głównych	traktów	świado-
mościowych	młodej	poezji	bieży	bowiem	dukt,	na	któ-
rym	Prometeusz	spotyka	się	z	wyobrażonym	z	palcem	
na	ustach	Harpokratesem,	bogiem	milczenia.

Dzieje	 spotkania	 Prometeusza	 z	 Harpokratesem	 za-
częły	się	w	młodej	poezji	od	nieporozumienia.	Widząc	
już	bowiem	nadciągających	z	dwu	stron	tej	samej	drogi	
bogów,	 Stanisław	 Rosiek	 –	 z	 czujnością	 profety	 –	 do-
strzegł	 czające	 się	 wówczas	 w	 tej	 sytuacji	 i	 rzeczywi-
ście	 wciąż	 grożące	 naszej	 poezji	 niebezpieczeństwo:	
że	 nie	 z	 estetyką	 milczenia,	 białego	 milczenia,	 lecz	
z	bezgłosem	swym	obnoszą	 się	 fałszywi	 czciciele	 tego	
boga	trzymającego	palec	na	ustach,	że	prometeizm	za-
pośredniczyć	 chcą	 nie	 w	 niedookreśleniu,	 w	 strategii	
białej	 bezradności,	 lecz	 w	 pragmatyzmie,	 w	 tchórzo-
stwie	swoim.	Oto	–	oby	nie	wieszcze,	odpukać	–	widze-
nie:	 głównym	 traktem	 młodej	 literatury	 Harpokrates	
wlecze	 Prometeusza	 na	 pasku.	 Rosiek	 tak	 opisuje	 ten	
zwid	upiorny:	 „W	pewnych	 charakterystykach	 ekspre-
sji	 histerycznej	 można	 znaleźć	 opis	 stanu	 pośrednie-
go	między	mówieniem	a	milczeniem.	 Jest	nim	bezgłos	
histeryczny,	który	zewnętrznie	przypomina	milczenie.	
Lecz	 zaledwie	 «przypomina»,	 ponieważ	 bezgłos	 i	mil-
czenie	 to	 tylko	 mają	 wspólne,	 że	 nie	 są	 mówieniem.	
Milczenie	 to	 świadomy	 wybór,	 to	 –	 często	 rozpaczli-
wy	 i	 bezwyjściowy	 –	 akt	 woli	 uchylający	 możliwość	
mówienia	 za	 wszelką	 cenę	 i	 w	 każdych	 warunkach.	 

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986



198

CzasKultury 4-5/1987

[...]	Człowiek	w	bezgłosie	jest	skazany	na	milczenie.	Wy-
rasta	onoz	głębokiego	porażenia	woli	mówienia,	z	lęku	
przed	 słowami,	 jakie	mogłyby	 (czy	 powinny	 były)	 zo-
stać	wypowiedziane”8.	Tak,	to	prawda	święta:	nigdy	nie	
możemy	 mieć	 pewności,	 że	 niebezpieczeństwo	 przej-
ścia	mowy	w	bezgłos	jest	dostatecznie	daleko,	że	poeta	
współczesny,	nie	tylko	przecież	młody	poeta,	nie	zapad-
nie	w	drzemkę,	nie	przekonawszy	się	wprzódy,	że	straże	
jego	mają	 czujne	na	wszystko	baczenie.	Dlatego	wciąż	
musimy	widzieć	i	przypominać	drugie,	złośliwe	oblicze	
boga	milczenia,i	wołać	w	porę,	 gdy	 je	 ku	nam	obraca.	
„Tak	 też	 –	 w	 bezgłosie	 –	 mówi,	 oby	 nie	 kasandrycz-
ny	krytyk	–	dobiega	końca	czas,	jaki	został	dany	temu	
«pokoleniu»,	tej	«wspólnocie»,	tym	–	niekiedy	wyłącz-
nie	 –	 «grupom	 środowiskowego	 interesu»,	 umiejsco-
wionym	w	drugiej	połowie	lat	siedemdziesiątych	na	to,	
by	wypowiedziały	wspólne	 słowo”.	 Rzecz	 jasna,	 lepiej	
krzyczeć	 na	 zapas,	 niż	 widzieć	 i	 milczeć.	 Ale	 chociaż	
epoka	ówczesna	wydała	wiele	chromych	świadectw	bia-
łego	milczenia,	przecież	na	szczęście	wydała	obok	nich	
i	wiele	wierszy-świadectw	misji	wspólnego	 słowa.	Po-
ezje	Tomasza	 Jastruna,	Antoniego	Pawlaka,	Dominika	
Opolskiego,	Aleksandra	 Jurewicza,	 Jana	Polkowskiego,	
Lecha	 Dymarskiego,	 Romana	 Chojnackiego,	 Jarosława	
Brody,	Jana	Kelusa,	Tadeusza	Żukowskiego,	Stanisława	
Esden-Tempskiego.	Albo	więc	czytaliśmy	wówczas	inne	
wiersze,	albo	czytaliśmy	je	inaczej,	albo	na	różnych	wy-
drukowane	papierach.	W	końcu	aforyzm	 toutes propor-
tions gardées	 Stanisława	 Jerzego	 Leca	 tego	 pokolenia,	

8	 S.	Rosiek,	W bezgłosie	[w:]	K.	Borucki	(red.)	I	Ogólnopolski	Meeting	Poetycki	„Pomówmy	 
o	wartościach”,	Katowice	1980,	s.	1.
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Dominika	Opolskiego	 –	 „Milcz	 tak,	 aby	 usłyszano	 to,	
co	przemilczasz”–	sprawiać	ma	tylko,	aby	w	najgorszym	
razie	zawsze	jeszcze	ktoś	szeptał	o	prawdzie	poety	tak,	
jak	 o	 prawdzie	 Sokratesa	mówi	 ów	 chórzysta	 z	 Jaskini 
filozofów	Herberta:	„O	nikim	się	teraz	nie	milczy,	tylko	
o	nim”.	Mówię	„w	najgorszym	razie”,	gdyż	niewiele	jest	
na	szczęście	znaków	na	niebie	i	ziemi,	że	młody	poeta	
pić	 będzie	 cykutę.	Nie	 omija	 go	 tylko	 czasami	 uczest-
nictwo	 w	 akcie,	 który	 we	 współczesnej	 komunikacji	
międzyludzkiej	 Józef	 Tischner,	 autor	 Dialogu nad łóż-
kiem chorego,	wykrywa	 pod	 postacią	 „dialogu	 przesłu-
chania”9.

Spotkanie	Prometeusza	z	Harpokratesem–	gdy	schodzą	
się	 już	w	 tym	niebanalnym	miejscu	wiersza	 rozpostar-
tego	 między	 imperatywem	 moralnym,	 świadectwem	
prawdy	a	postulatem	estetycznym,	świętością	prawdzi-
wych	 słów	 –	 symbolizuje	 narodziny	 „białego”	 piękna	
i	 dobra.	Milczenie-przymus,	 rezultat	 cenzury	 i	milcze-
nie-obowiązek,	 rezultat	 inwigilacji	 nie	 są	 na	 szczęście	
trwalej	związane	z	ethosem	współczesnej	młodej	poezji.	
W	pięknym	eseju	pod	 tytułem	Patos i milczenie	 Juliusz	
W.	Gomulicki,	przygotowując	czytelnika	do	lektury	Bia-
łych...	 i	Czarnych kwiatów,	Menego i Milczenia	Norwida,	
dociera	do	 innego	 jeszcze	źródła	milczenia,	p	o	s	t	a	w	
y,	pulsującego	swymi	ciemnymi	sokami	w	pobliżu	źró-
dła-przymusu	i	źródła-obowiązku10.	Testament	Norwida	
–	piszeGomulicki	–	 to	 jakby	zdecydowane	 rozdzielenie	

9	 J.	Tischner, Dialog nad łóżkiem chorego,	„Tygodnik	Powszechny”	1986,	nr	46,	s.	1.
10	 J.W.	Gomulicki,	Patos i milczenie	[w:]	C.	Norwid,	Białe kwiaty,	Warszawa	1974,	 

s.	6–8.

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986
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wymieszanych	wód	milczenia	i	wydestylowanie	z	ciem-
nych	 ich	 soków	milczenia-postawy:	 ciszy	 i	 bieli.	 „Mil-
czenie	podyktowane	przez	najwyższy	szacunek	i	stano-
wiące	 istotny	 hołd	 dla	 wielkości	 (np.	 milczenie	 tłumu	
obserwującego	egzekucję	dokonywaną	na	bohaterze	na-
rodowym)”	przechodzi	u	Norwida	w	„nowy	rodzaj	pato-
su:	patos	rzeczy	i	spraw	drobnych,	prostych,	zwykłych,	
powszednich,	 a	 nawet	 lichych”11.	 Autor	 Vademecum 
w Milczeniu:	„Milczenie	więc,	a	mówiąc	w	zastosowaniu	
praktycznym:	 przemilczenie,	 jest	 niezawodnie	 częścią	
mowy”.	 Tak	 jak	 znaczenie	 wypowiada	 się	 „przez	 lada	
drobny,	 potoczny	 gest:	 przez	 upuszczenie	 lub	 podjęcie	
kamyczka	 z	 ziemi,	 uszczknięcie	 listka,	 dotknięcie	 jed-
nym	palcem	rzeczy	jakiej	pobliskiej”.

Testament	Norwidowy	jest	dziś	w	naszej	młodej	poezji	
niezwyczajnie	żywo,	twórczo	obecny.	Poeci,	z	przystoj-
nym	 przede	 wszystkim	 młodzieńczej	 żarliwości	 pro-
meteizmem,	 usiłują	 dotknąć	 odsłoniętą	 dłonią	 dwu	
przestrzeni	tajemnic,	tajemnicy	sacrum	i	tajemnicy	pro-
fanum,	przestrzeni	bytu	nadprzyrodzonego	i	przestrzeni	
naszej	 eschatologicznej	 codzienności.	 I	 tak	 jakpo	 cze-
luściach	 wyobraźni	 wędrowali	 na	 karku	 Hermesa,	 tak	
teraz	 wjeżdżająw	 przestrzeń	 zakazanych	 tajemnic	 na	
grzbiecie	Harpokratesa.	Tajemnica	nie	jest	dostępna	bez	
pośrednictwa	milczenia.	A	przemilczenie	–	jak	odkryła	
w	swym	świetnym	studium	o	funkcjach	semiotycznych	
milczenia	Izydora	Dąmbska	–	„znaczy”	i	„mówi”	dopie-

11	 Ibidem,	s.13–14.
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ro	na	tle	określonej	sytuacji,	w	kontekście12.	Przemilcza-
jąc,	młodzi	 autorzy	–	Wacław	Oszajca,	Bronisław	Maj,	
Tadeusz	 Żukowski	 –	 odwołują	 się	 do	 tych	 kontekstów	
swojego	białego	milczenia,	które	złożone	są	w	nas	jako	
przeczucia	 soteriologiczne	 i	 doświadczenia	 eschatolo-
giczne.	W	ten	sposób	mówią	więcej,	milcząc	a	podejmu-
jąc	tylko	kamyczek	z	ziemi,	jak	Żukowski	w	dedykowa-
nym	pamięci	księdza	Jerzego	Popiełuszki	Białym kamyku 
z	Wierszy najbielszych	(1986):

Biały	kamyk
wrzucony
do	wielkiej
zmąconej	wody.

Wyjęty	–
znowu	biały.
Prawda	i	kłamstwo	–
i	świadectwo.

A	więc	„nie	pytaj,	czas	 już	dojrzeć	do	tego	/	aby	być	 jak	
dziecko	na	progu	/	tajemnicy	otwartej”	(Maj,	xxx Otwieram 
okno).	W	tych	znakomitych	lirykach,	zwartych	i	mocnych	
–	w	...najbielszych	i	nie	wydanej	jeszcze	Łzie	Żukowskiego,	
w Ty za blisko, my za daleko (1985)	Oszajcy,	we	Wspólnym 
powietrzu	 Maja	 –	 przebija	 prawdziwe,	 bo	 bezpośrednio,	
chociaż	bezpośredniością	pozasłowną	doznawane,	świa-
tło	nieskończoności.	W	Łódeczkach	pierza	Żukowskiego:

12	 I.	Dąmbska,	O funkcjach semiotycznych milczenia,	[w:]	Znaki i myśli,	Warszawa	1975,	 
s.	100–101.

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986
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Jaskółki
na	drutach	telegraficznych.

Żywy	–
wiersz.

A	sens	jego
czyta	Bóg

ukryty	w	serduszkach
tych	łódeczek	z	pierza.

W Tańcu Zorby	Oszajcy:

pomiędzy	winnicą	a	morzem
na	kamienistej	plaży
porwałeś	mnie	Panie	do	tańca

moje	ręce	na	twoich	barkach
twoje	ręce	na	moich	barkach
raz	ty	chodzisz	po	moich	śladach
raz	ja	chodzę	po	twoich	śladach
coraz	szybszy	rytm	muzyki
i	coraz	głośniejszy	śmiech
twój	i	mój

W xxx Gwarny grudniowy wieczór	Maja:

Gwarny	grudniowy	wieczór:	barwne	światła,	na	rynku
muzyka,	głosy.	Na	mojej	rękawiczce	gaśnie
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śnieżna	gwiazdka:	zupełny	nieskończony	świat
zmienia	się	w	potop	brudnej	kropli	wody
pod	moim	gorącym	oddechem.	Oddech	zabijający
i	żyzny.	Biały	obłok	przy	ustach:	znak
że	jestem.	Znaki	przy	ustach	wszystkich	tu
takich	jak	ja,	żywych:	pojednanie.
Wracam	tędy
nocą:	pod	świeżym	śniegiem	rynek
obcy	i	zimny,	nie	ma	wydeptanej
drogi,	nie	ma	nikogo,	skrzypienie	śniegu
pod	moimi	butami	jest	jedynym	znakiem
że	ktoś	jeszcze	patrzy	teraz	na	śnieżną	gwiazdkę
oddechów.	Ktoś	wstrzymuje	oddech.
Na	chwilę:	nasz
cały	czas.

I	tak	jak	przemilczenie	nachyla	ku	nam	światło	nieskoń-
czoności	–	 tak	 też	 zdobywa	dla	nas	 „ciemne	 świecidło”	
naszego	 apokaliptycznego	 czasu,	 naszej	 codziennej	
eschatologii.	Bo	„Wszystko	jest	okruchem	/	i	z	okruchów	
trzeba	//	poznać	smak	rozpaczy	/	i	przeczuć	blask	nieba”	
(Żukowski,	Okruchy).	Nawet	z	okruchów	dziecięcej	pamię-
ci,	w	której	obok	wspomnienia	prześwitów	niespokojnego	
czasu	 przechowało	 się	 i	 wspomnienie	 najtragiczniejszej	
chyba	bramy	doświadczenia	egzystencjalnego	kilku	mło-
dych	poetów:	wyrzucenia	z	ogrodów	dzieciństwa.	Pamię-
ci	 tej	 zawdzięczamy	Lidę	 Jurewicza,	List oczekującego na 
samego Siebie,	List uwikłany w geografię biografii	 czy	List 
wołający o światło	 Żukowskiego	 i	 Ikony rodzinne	 Piotra	
Cielesza.

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Młody poeta 1986
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Żyjemy	wciąż	jeszcze	w	przejściu,	w	bramieczasów,	i	cho-
ciaż	nie	jest	tu	zbyt	wygodnie	i	przestronnie,	tu	właśnie	
musimy	trwać,	myśleć	i	czynić.	Przede	wszystkim	jednak	
winniśmy	rozeznawać	dobrze	naszą	sytuację	i	mieć	pew-
ność	naszego	 etycznego	 i	 estetycznego	 imago.	Bo	 sytu-
acja	nie	ma	racji	tylko	wówczas,	gdy	dobrze	odróżniamy	
płynące	z	niej	pożytki	od	przyczajonych	w	niej	niebezpie-
czeństw.	Żyjemy„w	owym	dziwnym	okresie	przejściowym	
–	pisała	Hannah	Arendt–	jaki	nieraz	wmiesza	się	w	czas	
historyczny,	 kiedy	 to	 nie	 tylko	 późniejsi	 historycy,	 lecz	
aktorzy	i	świadkowie,	a	więc	ludzie	współcześnie	żyjący	
świadomi	są	rozstępu	w	czasie,	całkowicie	uwarunkowa-
nego	przez	to,	czego	już	nie	ma,	i	przez	to,	czego	jeszcze	
nie	ma.	W	historii	nieraz	okazywało	się,	że	rozstęp	taki	
może	zawierać	istotę	prawdy”13.	I	to	jest	nasz	zysk.

A	nasze	ryzyko?	W	Zmiennej losowej (1985)	Wojciech	Gaw-
łowski	tak	pisze:

Patrz!
Jastrząb	kołuje	z	wolna	nad	sitowiem
kuna	pomyka	porzuciwszy	uduszone	pisklęta
a	nas	zagryzie	w	końcu
	 	 	 to	tak	przecież	cherlawe	zwierzątko
sumienia.

Młoda	poezja	ponosi	 jakąś	klęskę.	Nie	umie	powiedzieć,	
jakim	imieniem	pieczętuje	się	zwierzę	naszego	Czasu.	Nie	

13	 Cyt.	za	A.	Zaidler,	O trudnościach drogi ku światłu,	„Odra”	1986,	nr	11,	s.	97.
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wie:	nietoperz	to?	kuna?	głuszec?	„dwa	pożerające	się	na-
wzajem	węże”?

Czy	trzeba,	czy	można	się	temu	dziwić?	Ja	się	nie	dziwię.	
Czasy	nie	są	warte	zdziwienia.	Cóż	nam	po	wiedzy	ustala-
jącej	nareszcie	imię	bestii,	w	której	źrenicy	jak	w	soczew-
ce	rozbłyska	i	gaśnie	obraz	naszego	zawieszonego	w	prze-
świcie	czasu	świata?	Wystarczy,	żeżyje	i	rośnie	w	nas	jak	
pod	 bacznym	okiem	dobrego	 pasterza	–	 zwierzątko	 su-
mienia.



206

CzasKultury 4-5/1987

Wiersze
Stephen	Crane	(1871–1900)

Black riders came from the sea...

Czarni	jeźdźcy	przybyli	z	morza.	
Stukot	i	brzęk	włóczni	i	tarcz,	
I	brzęk	i	stukot	kopyt	i	pięt,	
Dzikie	okrzyki	i	włosy	rozwiane	
W	tym	pędzie	pod	wiatr:
To	jazda	Grzechu.
Tak.

Yes, I have a thousand tongues...

To	prawda,	mam	tysiąc	języków
I	sto	i	sto	jeden	kłamstw.
I	choć	w	tym	jedynym	próbuję	sił
Nie	powstaje	zeń	pieśń,	której	chcę;	
Jak	inne,	martwo	wygląda	z	mych	warg.
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I was in the darkness...

Pogrążony	w	ciemnościach,
Nie	mogłem	zobaczyć	własnych	słów
Ani	życzeń	mojego	serca.
I	wtedy,	nagle,	rozbłysło	wielkie	światło	–

„Pozwól	mi	wrócić	znów	w	ciemność”.

If I should cast off this tattered coat...

Jeślibym	zrzucił	ten	podarty	płaszcz	
I	poszedł	wolny	w	to	ogromne	niebo,
I	nic	nie	znalazł	tam,	
Prócz	bezmiaru	błękitów	
Głuchych,	obojętnych,	–
Cóż	wtedy?

Tłumaczenie:	Rafał	Grupiński
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Takie czasy?
J.K. 

A.	Michnik,	Takie czasy… Rzecz o kompromisie,	 Londyn	
„Aneks”	1985

Na	 pierwszych	 kartach	 swej	 książki,	 pisanej	 jeszcze	
w	 więzieniu	 przed	 procesem	 przeciwko	 Lisowi,	 Michni-
kowi	i	Frasyniukowi,	autor	przytacza	notatkę	pochodzącą	
z	akt	 jego	sprawy.	Dowiadujemy	się,	że	sierżant	Andrzej	
Solecki	 z	 Komendy	 Dzielnicowej	 Warszawa-Śródmieście	
przeprowadził	w	kamienicy	wywiad	o	„Adamie	Michniku	
s.	Ozjasza	Schechtera	i	Heleny	zd.	Michnik	[...]	narodowość	
żydowska,	 obywatelstwo	 polskie,	 kawaler,	 niepracujący,	
bez	majątku	i	odznaczeń,	nigdzie	nie	zrzeszony”.	Efektem	
wywiadowczej	dociekliwości	sierż.	Soleckiego	jest	nastę-
pujące	stwierdzenie:	 „W	opinii	 sąsiadów	A.	Michnik	 jest	
bardzo	niechlujny,	nie	przywiązuje	wagi	do	czystości	ani	
też	ubioru.	W	różnych	porach	dnia	i	nocy	odwiedzany	jest	
przez	 osoby	 płci	 obojga,	 które	 zakłócają	 często	 spokój	
mieszkańców”.

Michnik	 mówi,	 iż	 ta	 charakterystyka	 jest	 „klasycznym	
przykładem	wizerunku	wroga”.	Powiedzieć	można	jeszcze	
dokładniej:	 sierż.	Solecki	uruchamia	elementy	negatyw-
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nego	stereotypu	intelektualisty,	jaki	co	najmniej	od	cza-
su	afery	Dreyfusa	i	wystąpień	Zoli	powtarzany	jest	przez	
policjantów	i	sklepikarzy	całej	Europy.	Owe	elementy	to:	
obcoplemienność	(„narodowość	żydowska”),	życiowa	de-
kadencja	(„bardzo	niechlujny”,	„osoby	płci	obojga”)	i	per-
manentna	wrogość	wobec	ładu	państwowego.

Ale	bo	też	autor	Takich	czasów...	nader	wyraziście	reali-
zuje	 swą	 biografią	 powołania	 intelektualisty,	 jeśli	 przez	
to	słowo	rozumieć	pisarza	czy	naukowca,	który	pozosta-
je	poza	strukturami	organizacyjnymi	życia	politycznego,	
angażuje	się	w	sprawy	publiczne,	by	skupić	opinię	wokół	
pewnych	wartości	i	celów.

Michnik	wciela	to	powołanie	w	sposób	modelowy,	„erudyta	
jak	Niemiec,	dowcipny	jak	Francuz”	(tak	mawiano	niegdyś	
o	Heinrichu	Heinem,	jednym	z	nieodległych	protoplastów	
dzisiejszych	 intelektualistów),	 potrafił	 w	 chwilach	 waż-
nych	i	w	sprawach	ważnych	mówić	bez	patosu,	a	dobitnie,	
szybko	stał	się	jednym	z	autorytetów	polskiej	opozycji,	nie	
tracąc	autodystansu	i	zdolności	do	autoironii.

Misja	następców	Heinego	i	Zoli	jest	inna	niż	zadania	przy-
wódców	czy	polityków.	Jeśli	zarzucano	czołowym	działa-
czom	„Solidarności”,	 iż	nie	mieli	 odwagi	mówienia	nie-
popularnych	prawd,	które	powściągnęłyby	zrewoltowane	
masy	i	–	być	może	–	odsunęły	groźbę	grudniowego	zama-
chu,	to,	uważam,	jest	to	głęboko	niesłuszne.	I	to	nie	tyl-
ko	dlatego,	że	pucz	policyjno-wojskowy	był	od	początku	
wpisany	w	logikę	konfiguracji	powstałej	latem	1981	roku.	
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Mówienie	niepopularnych	prawd	niekoniecznie	musi	być	
zawsze	zgodne	z	zadaniami	przywódców,	niekiedy	może	
być	 nawet	 przeciwskuteczne	 (są	 oni	 bowiem,	 jak	 mówi	
Michnik,	„ludźmi	ruchu,	a	nie	prorokami	dziejów”,	s.	55).	
Ale	mówienie	wprost,	odwaga	abstrahowania	od	chwilo-
wych	koniunktur	 to	bez	wątpienia	 składniki	etosu	 inte-
lektualisty.	Dlatego	z	takim	zainteresowaniem	sięgnąłem	
do	Rzeczy o kompromisie.

Michnik	wraca	myślą	przede	wszystkim	do	czasów	KOR-
-u	 i	 jawnej	 „Solidarności”.	Czytelnik	znajdzie	 tam	wiele	
rzeczy,	 których	 próżno	 by	 szukał	w	 obfitej	 dziś	 komba-
tanckiej	memuarystyce,	bardziej	ckliwej	niż	prawdziwej,	
bardziej	podniosłej	niż	doniosłej.	Tak	więc,	by	wymienić	
tylko	 kilka	 przykładów,	 Michnik	 taktownie,	 ale	 otwar-
cie	 opisuje	 antagonizm	 Kuroń–Mazowiecki,	 który	 pars	
pro	toto	obrazuje	podziały	wśród	inteligencji	i	doradców,	
wspierających	Związek	(s.	29	i	n.),	dobrze	oddaje	atmosferę	
i	przyczyny	opozycji	„anty-Wałęsowskiej”	w	łonie	„Soli-
darności”	(s.	38–40),	przekonująco	naświetla	mechanizm	
jałowej	„radykalizacji”	jesienią	1981	roku	(s.	41	i	n.),	choć	
szkoda	może,	iż	mniej	uwagi	poświęca	kontrowersyjnym	
problemom	epoki	stanu	wojennego.

Zasadnicza	teza	brzmi:	 jesteśmy	skazani	na	kompromis.	
Skoro	ZSRR	nie	jest	gotów	zrezygnować	z	jałtańskich	zdo-
byczy,	to	będzie	musiało	w	Polsce	dojść	prędzej	czy	póź-
niej	do	porozumienia	między	stronami	konfliktu.	Trzeba	
naszą	 walkę	 prowadzić	 tak	 długo	 i	 wytrwale,	 by	 ludzie	
władzy	uznali,	iż	kompromis	jest	także	dla	nich	korzyst-
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ny.	Michnik	analizuje	dynamikę	konfliktów	lat	80–81,	by	
rozpoznać	szanse	dialogu	w	przyszłości.	Dlatego	przyglą-
da	się	między	innymi	podziałom	w	łonie	elit	partyjnych,	
choć	 ich	 znaczenia	 przecież	 nie	 absolutyzuje	 („z	 walką	
frakcyjną	jest	jak	z	walką	klas,	jedni	negują	jej	istnienie,	
drudzy	objaśniają	 jej	 logiką	wszystko”,	s.	61).	W	ramach	
tej	analizy	autor	stara	się	też	zrekonstruować	świadomość	
aparatczyka,	cały	ów	system	najrozmaitszych	automisty-
fikacji	i	wtórnych	racjonalizacji.

Michnik	 powiada,	 iż	 trzeba	 zrozumieć	 całość	 dynamiki	
polskiego	konfliktu,	by	móc	mówić	o	przyszłości.	Dlate-
go	interesują	go	zarówno	zaułki	myślenia	partyjnych	elit,	
jak	i	te	cechy	naszego	ruchu,	które	negatywnie	zaciąży-
ły	nad	 sytuacją.	Rozważania	 te	wypływają	 z	następują-
cej	konstatacji:	„Nie	wystarczy	tedy	obciążać	komunistów	
wszystkimi	 możliwymi	 winami	 i	 grzechami.	 To	 zaspo-
kaja	 potrzeba	 psychicznej	 rekompensaty,	 ale	 niewiele	
objaśnia”	(s.	58).	Lekturę	Takich czasów	poleciłbym	więc	
zwłaszcza	natchnionym	niewiastom	rewolucji,	 jak	i	 fun-
damentalno-synydykalnym	 antykomunistom,	 bo	 jedni	
i	drudzy	mają	w	swym	języku	politycznym	tylko	dwa	sło-
wa:	„nasi”	i	„komuch”.

Michnik,	 budując	 swój	 obraz	 ostatnich	 lat,	 chce	 jedno-
cześnie	 dać	 zsubiektywizowany	 opis	 własnych	 przeżyć.	
„Opowiadam	o	sobie	i	swoich	reakcjach,	bo	po	prostu	chcę	
sam	siebie	zrozumieć”	(s.	56).	Oprócz	perspektywy	snują-
cego	refleksje	obserwatora	pojawia	się	więc	perspektywa	
zaangażowanego	uczestnika.

J.K., Takie czasy?
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Już	 na	 pierwszych	 stronach	 chce	 autor	 ukazać	 świat	
swych	indywidualnych	doznań	duchowych	i	wartości.	Pi-
sze	o	swoich	„intelektualnych	przewodnikach”,	Herbercie,	
Kołakowskim,	Miłoszu.	„Chcieć	ich	słuchać	–	czytamy	–	
to	tyle,	co	narzucić	sobie	kanon	wartości	iście	syzyfowych,	
nigdy	nieosiągalnych,	wiecznie	niedościgłych.	Podejmu-
jąc	ten	kanon,	wypowiadasz	swą	zgodę.	Już	wiesz,	że	tak	
zdobędziesz	 dobro,	 którego	 nie	 zdobędziesz.	 Już	 wiesz,	
że	poza	 śmiercią	wszystkie	 rozwiązania	 są	pozorne.	 Już	
wiesz,	że	wystrzegać	się	winieneś	dotknięcia	ran	wielkich	
swego	narodu,	aby	nie	zmienić	 ich	w	świętość,	przeklę-
tą	 świętość,	 co	 ściga	przez	dalsze	wieki	potomnych.	 Już	
wiesz,	co	ci	pisane:	szaleństwo	tak	żyć	bez	uśmiechu	i	dwa	
powtarzać	wyrazy,	dwa	ocalone	wyrazy	–	prawda	i	spra-
wiedliwość”	(s.	7).

Przytoczyłem	 ten	dłuższy	 fragment,	 gdyż	mnie	uderzył	
i	zastanowił.	Znamy	ten	wiersz.	Modlitwę pana Cogito sły-
szeliśmy	już	w	recytacjach	i	melorecytacjach,	widzieliśmy	
w	nobliwych	drukach	i	powielaczowych	ulotkach.	Wiersz	
ten	 był	 w	 pewnym	 sensie	 wyznaniem	 wiary	 pokolenia,	
czy	może	kilku	już	pokoleń.	A	więc	przywołując	ów	tekst,	
pisarz	–	tak	to	rozumiem	–	kreuje	lub	przypomina	wspól-
notę	z	czytelnikami.

Przyznam	jednak,	że	nie	pojmuję,	skąd	u	Michnika	taka	in-
klinacja	do	tonu	wysokiego,	do	patosu.	Patos,	czyli	„wznio-
słość”,	 „górność”	–	 to	 stylistyczny	wyraz	najsilniejszych	
namiętności,	potępienia	zła	lub	miłości	dla	cnoty.	W	tym	
sensie	patos	jest	więc	sposobem	mówienia	moralisty.
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Sądzę,	że	bardzo	nam	wszystkim	trzeba	śmiałych	analiz,	
jakie	proponuje	Michnik,	ale	niekoniecznie	trzeba	morali-
styki.	Jak	pisze	sam	autor,	„sprawa	wolności	w	Polsce	jest	
sprawą	 osobistą	 i	 intymną	 dla	 wszystkich	 tych,	 którzy	
ofiarowali	jej	cząstkę	swego	życia”	(s.	56).	I	rzeczywiście	
–	 jeśli	 już	o	 tym	mowa	–	 tysiące,	 setki	 tysięcy	Polaków	
praktykowało	 w	 epoce	 „Solidarności”	 i	 potem	 prawdzi-
wą	miłość	ojczyzny,	i	to	bez	nastrojonych	na	profetyczną	
nutę	oracji	moralistów.

To	jest	fałszywy	ton	u	intelektualisty	czystej	wody,	a	ta-
kim	jest	bez	wątpienia	Michnik,	gdy	zapowiada	on,	że	bę-
dzie	się	wystrzegać	„dotknięcia	ran	wielkich	swego	naro-
du”.	Lub	gdy	obwieszcza,	że	„w	życiu	ludzi	i	społeczności	
istnieją	prawdy	tak	intymne,	tak	szczególnie	utajone	i	bo-
lesne,	że	lepiej	o	nich	milczeć”.	Nie	potrafię	wzbić	się	na	
duchowy	diapazon	autora	i	nie	wiem,	o	jakich	prawdach	
dzisiejszej	Polski	mówi.	Wiem	natomiast,	że	intelektuali-
sta	nie	 jest	moralistą,	 jakimś	depozytariuszem	etyczne-
go	skarbca,	do	którego	nie	ma	wstępu	dla	profanów.	Jest	
–	 tak	 jak	 to	 rozumiem	–	 analitykiem	 i	 interpretatorem	
rzeczywistości,	 niezawisłą	 instancją	 krytyczną.	 W	 tym	
sensie	 jest	 człowiekiem	Oświecenia,	 a	 nie	 natchnionym	
rewelatorem	prawd.

Intelektualista	 jako	 człowiek	 Oświecenia	 nie	 musi	 przy	
podejmowaniu	 tematów	 trudnych	 i	 drażliwych	 zastana-
wiać	 się,	 czym	 uzasadniać	 swój	 brak	 „uszanowania	 dla	
świętości”.	Nie	musi	też	przełamywać	obawy	przed	„gnie-
wem	opinii”	(zob.	s.	57),	bo	z	tym	miał	okazję	już	nieraz	

J.K., Takie czasy?
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się	oswoić.	Bycie	intelektualistą	to	powołanie	społeczne,	
a	nie	kapłańska	posługa.

Intelektualista	–	jeśli	nie	jestem	w	błędzie	–	nie	powinien	
w	1985	roku	ograniczać	się	do	kurtuazyjnych	pochwał	dla	
TKK	(zob.	s.	85),	podczas	gdy	 już	wtedy	wiadomo	było,	że	
sens	i	forma	dalszego	trwania	tej	instytucji	są	przedmiotem	
pytań,	stawianych	sobie	przez	setki	uczestników	ruchu.	Nie	
powinien	też	ogłaszać,	że	jakaś	osobistość	wyjęta	jest	spod	
krytyki	(„dziś	frontalne	ataki	na	Wałęsę”–	to	„pozbawianie	
Solidarności	 symbolu	 i	 autorytetu”,	 s.	 40).	 Prawdziwy	 bo-
wiem	autorytet	–	a	takim	jest	Wałęsa	–	z	łatwością	obroni	się	
przed	atakami	głupców,	choćby	nawet	„frontalnymi”,	a	mą-
drą,	choćby	ostrą	krytykę	umiejętnie	dla	siebie	spożytkuje.

Michnik	 przytacza	 (na	 s.	 57)	 opinię	 zagranicznego	 ob-
serwatora,	 który	 twierdził,	 iż	 kultura	 polska	 „pod	przy-
krywką	retoryki	i	patosu”	kryje	„wyostrzone	rozumienie	
względności	rzeczy	i	idei”,	krytyczny	dystans	i	swawolną	
kpinę.	Być	może	 sprzeczność,	 jaka	wraz	z	książką	Takie 
czasy...	zarysowała	się	w	pisarstwie	Michnika	–	dodajmy:	
zarysowała	się	dopiero	zalążkowo,	nie	przesłaniając	tego,	
co	należy	do	zdecydowanych	walorów	jego	pióra	i	umysłu	
–	a	więc	owa	sprzeczność	powołań	intelektualisty	i	mora-
listy	jest	w	jakiś	sposób	bardzo	polska.	Niemniej	chciałoby	
się,	aby	u	tego	wytrawnego	eseisty	„przykrywka	patosu”	
nie	zaciemniała	wyostrzonego	zmysłu	„względności	rze-
czy	i	idei”,	który	zawsze	był	jego	darem,	i	by	nie	niwelowa-
ła	krytycznego	dystansu	i	autodystansu.	W	innym	razie	–	
na	bardzo	„polski”	sposób	–	stracimy	wybitnego	pisarza.
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Lech Dymarski, Gdzie jest Atlantyda?

Gdzie	jest	Atlantyda?
Lech	Dymarski

Stanisław	 Barańczak,	 Atlantyda,	 wiersze,	 maszynopis	
1986.

Stanisława	Barańczaka	widziałem	ostatnio	w	sobotę	pa-
miętnej	 wiosny	 roku	 1981.	W	 poniedziałek	 będzie	 pod-
pisane	 tzw.	 porozumienie	 warszawskie,	 które	 rozładuje	
największe	starcie	związku	„Solidarność”	z	władzą	PRL.	
Za	dwie	godziny	na	lotnisku	głos	z	megafonu	zażąda	od	
podróżnych,	aby	udali	 się	do	bramy	numer	16	 i	wkrótce	
po	tym,	„z	walizką	u	nogi	i	wiązanką	więdnących	dalii	na	
pożegnanie	wręczonych”,	 Barańczak	 i	 rodzina	wejdą	 do	
samolotu	 i	 „dywan	 się	 wyrwie	 spod	 zbryzganej	 jeszcze	
miejscowym	 błotem	 podeszwy”.	 Skrawek	 ziemi	 między	
50.	 a	 52.	 stopniem	 szerokości	 geograficznej	 „usunie	 się	
spod	nóg”.

Czy	były	to	akurat	dalie	i	czy	więdły	–	tego	nie	widziałem.	
Czy	owo	„usuwanie	się	ziemi	spod	nóg”	słusznie	odczy-
tuję	jako	liryczną	interpretację	zwyczajnego	w	końcu	wy-
darzenia,	jakim	jest	odlot	samolotu	za	ocean	–	nie	mam	
pewności.	Wiersz	A ziemia usuwała się spod nóg czytałem	
wielekroć	i	tak	mi	się	zdaje.
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Barańczak,	 jak	wiadomo,	opuszczał	kraj	na	 trzy	 lata,	by	
po	wieloletnim	zakazie	władz	zrealizować	kontrakt	pod-
pisany	z	uniwersytetem	Harvarda	–	z	możliwością	prze-
dłużenia	lub	powrotu	czy	odwiedzin	usuniętej	na	chwilę	
spod	nóg	ziemi	rodzinnej.	Gdy	kontrakt	wygasł,	natych-
miast	go	przedłużono,	można	by	więc	uznać,	że	wszystko	
toczy	się	zgodnie	z	planem	–	gdyby	nie	to,	że	w	dziesięć	
miesięcy	po	wyjeździe	 z	 kraju,	w	nocy	 13	 grudnia	 (mo-
ment	ten	oddaje	poemat	Przywracanie porządku),	historia	
wręczyła	poecie	decyzję	o	internowaniu	w	Stanach	Zjed-
noczonych	 na	 czas	 nieokreślony,	 aż	 ustaną	 przyczyny,	
dla	których	powrót	nie	miałby	osobistego	ani	polityczne-
go	sensu.	Gdyby	stan	wojenny	zastał	Barańczaka	w	kra-
ju,	 trafiłby	 on	 zapewne	do	 „ośrodka	odosobnienia”;	 jest	
prawdopodobne,	 że	podjąłby	później	 działania,	 za	 które	
przynajmniej	zwolniono	by	go	po	 raz	drugi	z	uniwersy-
tetu	poznańskiego.	Wszystko	to	ze	szkodą	dla	jego	pracy,	
dla	polskiej	kultury,	dla	tak	ważnej	dla	niej	placówki,	jak	
katedra	polonistyki	na	słynnym	uniwersytecie	Harvarda.	
Chłodno	można	powiedzieć:	dobrze,	że	stało	się	tak,	jak	
się	stało.	Ba,	dobrze...	Cóż	dobrze?

Wiemy	przecież,	że	to	niesłuszne,	choć	–	o	zgrozo	–	na	
nowo	 zwyczajne	 w	 historii	 kultury	 polskiej:	 poeci	 emi-
gracyjni,	 poeci	 krajowi.	 Pierwsi	 to	 ci,	 którzy	wrócić	 już	
–	 lub	 jeszcze	–	nie	mogą;	drudzy	–	 ci,	 którzy	wyjechać	
już	nie	potrafią.	W	szczególnym	stanie	ducha	znalazł	się	
Barańczak,	 który	 decyzji	 o	 emigracji	 nie	 podejmował,	
a	los,	zły	i	dobry,	czyni	wszystko,	by	emigrantem	został.	
To,	że	tamtego	szokującego	przemówienia,	które	słyszeli	
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po	kilkakroć	jego	przyjaciele	i	znajomi	w	kraju	z	więzien-
nych	głośników	lub	uwięzieni	wtedy	w	mieszkaniach	–	on	
wysłuchał	z	amerykańskiego	telewizora	w	swoim	amery-
kańskim	mieszkaniu,	nie	ma	tu	większego	znaczenia.	Dla	
tych	w	kraju	zapadły	decyzje	o	odosobnieniu	na	rok,	dwa,	
trzy;	 zmiany	 w	 Polsce	 zadecydowały	 o	 miejscu	 pobytu	
Barańczaka	–	jak	się	dziś	zdaje	(dzisiaj,	powtarzam)	–	na	
całe	życie.

Dla	 ilustracji	 tegoż	–	domniemanego	–	stanu	ducha	do-
konam	 przewrotnego	 nieco	 zabiegu:	 odwrócę	 sytuację	
w	wierszu	Braki, odrzuty, produkty zastępcze	z	tomu	Tryp-
tyk z betonu, zmęczenia i śniegu	(wyd.	1980):

Więc	to	już	zawsze	tak,	już	zawsze	zamiast	
dorszy	drugiej	świeżości	gwiazda	pierwszej	świetności	
więc	nigdy	ziemia	sztucznym	miodem,	rozwodnionym	
mlekiem	nie	popłynie,	a	w	księdze	przeznaczeń,	
odbitej	na	śnieżnobiałym	papierze,	nigdy	
gdzieś	w	środku	nie	zabraknie	arkusza?

W	 dzień	 odlotu	 Stanisława	 Barańczaka	 ziemia	 usuwała	
się	spod	nóg	także	i	żegnającym.	W	fabrykach	mężczyź-
ni	 i	 kobiety	 zgromadzili	 już	 koce,	 śpiwory,	 zapasy	 żyw-
ności	 i	 wody.	 Za	 wschodnią	 granicą	 koncentrowały	 się	
bez	szczególnej	dyskrecji	pancerne	dywizje,	wewnętrzne	
negocjacje	 pozostawały	 w	 punkcie	 wyjścia.	 Pożegnalne	
rozmowy	nie	mogły	wykroczyć	poza	 ten	właśnie	 temat.	
Mówienie	 o	 literaturze	 w	 mieszkaniu	 pisarza,	 Wiktora	
Woroszylskiego,	byłoby	czymś	aż	nadto	naturalnym,	ale	

Lech Dymarski, Gdzie jest Atlantyda?
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w	tym	momencie	świadczyłoby	jedynie	o	nerwowej	aber-
racji.	Była	sobota,	a	we	wtorek	mogła	tu	być,	według	ów-
czesnych	obaw,	wojna.	Loty	odwoływano,	na	sobotę	przy-
wrócono.	Jeśli	odwołają	w	ostatniej	chwili	na	lotnisku,	to	
być	może	przyjdzie	czekać	na	odlot	następnych	kilka	lat.
Mimo	 upływu	 czasu,	 udanej	 adaptacji,	 poeta	 stwierdza	
w	wierszu	Résumé,	iż	nie	może	nauczyć	się	„niezachwianej	
pewności,	że	można	być	tym,	kim	chce	się	być”.	Czy	nie	
starczy	Barańczakowi,	że	jest	poetą,	profesorem	Harvar-
du,	ambasadorem	kultury	i	sprawy	polskiej?	Można	oczy-
wiście	zaraz	odpowiedzieć,	że	brakuje	mu	ojczyzny,	choć	
wyjaśnia	to	wiele	i	niewiele	zarazem.	Powiedzmy	inaczej:	
brakuje	 niezbędnej	 harmonii,	 doskwiera	 mu	 nieprzyle-
głość	między	 tym,	 co	 z	 ironią	 nazywa	 „nabytymi	 tutaj	
kwalifikacjami”,	a	poważnymi	problemami	tamtego	świa-
ta,	„gdzie	wszystko	gra	jak	w	kwarcowym	zegarku”.	Nie,	
bynajmniej	 nie	 zazdrości	 „narodowi,	 któremu	 lepiej	 się	
powiodło”.

Naród,	który	wygrał	lepszy	los,
jest	godny	twojego	podziwu,	nie	taniej	kpiny.
Bo	niby	z	jakiej	racji	miałby	mu	się	dostać	los	gorszy.	
Bo	 niby	w	 tym,	 że	 inni	 nie	 widzą	wyjścia,	 nie	ma	 jego	
winy.
Przechodzisz	obok	niego,	a	naród	znad	ramy	roweru	
ogarnia	 cię	 pojemnym,	 nie	 czyniącym	 różnicy	 uśmie-
chem.
(Naród, któremu się lepiej powiodło)
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Choć	za	wcześnie	na	résumé,	trzeba	przytoczyć	z	wiersza	
Résumé	 ironiczne	 wyjaśnienie,	 kim	 jest	 ten,	 do	 którego	
szczęśliwy	naród	uśmiecha	 się	 z	konwencjonalną	 szcze-
rością:

[...]
ja,	ekspert	na	skalę	wschodnioeuropejską	w	kwestiach	od-
mowy	zeznań	i	mówienia	między	wierszami,
wielokrotny	 mistrz	 osiedla	 w	 konkurencji	 zdobywania	
miejsca	w	kolejce,
rekordzista	województwa	w	godzeniu	się	z	losem	na	bliż-
szą	i	dalszą	metę,
dyplomowany	specjalista	w	dziedzinie	czekania	na	autobus
godzinami,	w	zamieci,	w	polu	szczerym	jak	uzasadnienie	
wyroku;	
[...]

I	dalej:

[...]
W	dodatku	młodość	zeszła	na	nabywaniu	tamtych	kwa-
lifikacji
i	już	się	nie	nauczę	(nie	to	zdrowie	i	nie	ta	głowa,	panie)

–	tu	poeta,	nigdy	nie	stroniący	od	kolokwializmów,	mru-
gnął	do	nas	porozumiewawczo:	nie	bierzcie	tego	zbyt	po-
ważnie.	Zatem	–

i	już	się	nie	nauczę	[...]
nowych,	bardziej	przydatnych	na	tutejszym	rynku:	

Lech Dymarski, Gdzie jest Atlantyda?
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sztuki	nieskrępowanego	uśmiechu	i	niezachwianej	pew-
ności,	
że	można	być	tym,	kim	chce	się	być.

Pointa	wiersza	Wrzesień	stawia	kropkę	nad	jednym	z	„i”:	
Skończyło	się,	dawno	temu.	Co?	Młodość.

Czyżbyśmy	jednak	zmierzali	do	odkrycia,	że	Stanisław	Ba-
rańczak	rozstał	się	z	młodością?	Że	bardziej	mu	to	doskwie-
ra	niż	utrata	ojczyzny,	do	której	na	upartego	można	wrócić,	
albo	żyć	nadzieją	powrotu?	Pewnie,	autor	tomu	Atlantyda	to	
już	nie	ten	sam	poeta,	który	napisał	Dziennik poranny,	Jed-
nym tchem	czy	Sztuczne oddychanie.	Nie	może	być	ten	sam	
także	z	tego	względu,	że	choć	nie	nazwiemy	go	emigracyj-
nym,	to	nic	nie	podważy	faktu,	iż	Barańczak	jest	poetą	pol-
skim	tworzącym	za	oceanem.	Wagi	tego	faktu	nie	umniej-
szy	na	wskroś	słuszna	teza,	że	literatura	polska	jest	jedna,	
ani	to,	że	są	sfery	doznań,	w	których	odległość	geograficzna	
nie	dzieli	wcale	–	jak	wtedy,	u	końca	roku	1981,	gdy	mimo

zasieków	kolczastych	i	mórz
[...]	ten	pojemnik	z	gazem,	wystrzelony
nie	w	moją	wcale	stronę,	mimo	wszystko
doleciał	aż	tu
(Przywracanie porządku)

Ani	 to,	 że	 wiersze	 pierwszej	 części	 tomu,	 dające	 także	
panoramę	 społecznego	 doświadczenia	 stanu	 wojennego	
i	 powojennego	 w	 Polsce,	 nie	 sprawiają	 wcale	 wrażenia,	
jakby	pisano	je	w	oddaleniu	od	kraju.
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Przerzucamy	dalej	 karty	Atlantydy	 i	widzimy,	 że	Barań-
czak,	tak	jak	i	my,	otrząsa	się	z	tamtych	przeżyć;	codzien-
ność	dyktuje	warunki,	czas	idzie	naprzód	–	przynajmniej	
tam,	w	Nowym Świecie,	gdzie	rzekomo	„jedynym	proble-
mem	–	znaleźć	miejsce	do	parkowania”.

[...]
wszystkiego	poza	tym	mogę	być	mniej	więcej	pewny	
[...]	uśmiechu
kasjera	w	barku,	punktualnego	nadejścia	śmierci,	
nawet	tego,	że	wracając	z	pracy	znajdę	
w	skrzynce	na	listy	[...]
pocztówkę	z	widokiem	Nowego	Światu	z	pozdrowieniami	
od	aresztowanego	tymczasem	przyjaciela.
(Nowy Świat)

Przyjaciele	wyjdą	z	aresztów,	a	w	Nowym	Świecie	trze-
ba	 dalej,	 uparcie,	 uczyć	 się	 „sztuki	 nieskrępowanego	
uśmiechu”,	by	tym	skuteczniej	wytłumaczyć	pogodnym	
uczniom,	co	znaczy	„spólny	łańcuch”	oraz	„ziemskie	ko-
lisko”,	czyli	przetłumaczyć	cudzoziemcom	Odę do młodo-
ści na	współczesny	język	polski.	Barańczak	pisze,	 jak	to	
przyzwyczaja	 się	do	nowej	natury,	gdzie	wiewiórka	 jest	
szara,	a	nie	ruda,	powietrze	zbyt	czyste;	do	konwencjo-
nalnych	rozmówek	(„small	talk”)	podczas	spotkań	towa-
rzyskich	(„garden	party”),	gdzie	przyjęte	jest	krótko	od-
powiadać	na	krótkie	pytania	w	rodzaju:	„co	też	się	dzieje	
ostatnio	 w	 Polsce?”.	 Poeta	 przekonuje	 nas	 zresztą,	 że	
uczy	się	dobrze.	W	wierszu	Druga	natura,	który	czyta	się	
jak	pierwsze,	sprawozdawcze	listy	kolegów	emigrantów,	

Lech Dymarski, Gdzie jest Atlantyda?



222

CzasKultury 4-5/1987

rzeczowo	 informuje,	 jak	 łatwo	 ta	nauka	przychodzi:	 po	
paru	miesiącach	–	jak	twierdzi	–	można	sobie	dogłębnie	
uświadomić,	że	żyje	się	w	wolnym	kraju	i	odtąd	nie	spo-
glądać	odruchowo	przez	ramię,	by	sprawdzić,	czy	nie	jest	
się	śledzonym.	Wszelako	w	ostatniej	strofie	tego	wiersza	
tak	pisze:

Po	paru	latach	śni	się	sen:
Stoisz	przy	zlewie	w	kuchni	leśniczówki
w	pobliżu	miejscowości	Sieraków,	gdzie	po	maturze,	nie-
szczęśliwie	zakochany,	spędzałeś	wakacje,
twoja	 lewa	dłoń	unosi	czajnik,	prawa	unosi	się	w	stronę	
gałki	kranu.
Sen,	jakby	uderzył	w	ścianę,	staje	nagle	w	miejscu,
z	 męczącym	 natężeniem	 skupiając	 się	 na	 niepewnym	
szczególe:
czy	gałka	była	porcelanowa,	czy	mosiężna.
Śpiąc	jeszcze,	wiesz	przeraźliwie	jasno,	że	od	tego	wszyst-
ko	zależy.
Budząc	się,	wiesz	równie	 jasno,	że	nigdy	się	nie	przeko-
nasz.

Cóż	nam	chciał	powiedzieć	autor	w	zakończeniu	tego,	po-
wiedzmy,	listu?	Pokora	wobec	losu	czy	lęk	człowieka,	który	
po	paru	latach	uświadamia	sobie	ostatecznie,	że	niechcą-
cy	jest	(i	będzie?)	pisarzem	na	obczyźnie?	Jeśli	niepokój,	
to	wszakże	nie	ten	sam,	który	towarzyszy	przebudzeniu	
ze	snu	o	rewizji,	ucieczce,	inwigilacji	czy	nieudanej	próbie	
zakupu	cytryn,	sardynek	w	oleju,	kremu	do	golenia,	paska	
klinowego	czy	uszczelki	do	kranu	–	jakąż	to	więc	senną	
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trwogę	 sprowadza	 niemożność	 rozstrzygnięcia,	 z	 czego	
zrobiono	gałkę	od	zlewu?

Skoro	 nie	 chodzi	 tu	 o	 problemy	 konstrukcyjne	 kranu	
wodociągowego,	 to	może	 o	 to,	 że	 tego,	 co	 przeszłe,	 od-
dalone,	czego	dotknąć,	sprawdzić	ani	zmienić	już	się	nie	
da,	do	czego	wrócić	można	tylko	coraz	większym	wysił-
kiem	pamięci	 –	 że	 z	 tego,	 co	 utracone,	wypływać	 będą	
na	 powierzchnię	 świadomości	 rzeczy,	 przez	 przypadek	
wybierane,	 o	 neutralnym	 niegdyś,	 żadnym	 w	 swej	 ma-
sie	 znaczeniu,	 a	 nabierające	 z	 mocy	 swej	 wyjątkowości	
symbolicznego	 nacechowania,	 jeśli	 nie	walorów	metafi-
zycznych.	Ów	kran	wodociągowy,	zwyczajne	urządzenie,	
przez	sam	ten	fakt,	że	przyśnił	się	niegdysiejszemu	zako-
chanemu	nieszczęśliwie	maturzyście,	doprasza	się	teraz,	
w	świadomości	dojrzałego	człowieka,	miejsca	należnego	
samodzielnym	bytom.	Niby	narzędzie	z	brązu,	trzymane	
niegdyś	ludzką	ręką,	towarzyszące	przez	chwilę	czyjemuś	
życiu,	 a	 może	 nawet	 zmieniające	 czyjś	 los,	 wyłuskane	
z	ziemi	i	umieszczone	w	osobnej	gablocie.

Cały	niemalże	tom,	nie	tylko	w	konwencji	listu	napisany	
poemat	Przywracanie porządku,	ma,	może	niezamierzony,	
walor	 korespondencji	 pocztowej.	Z	wierszy,	 tak	przecież	
osobistych,	(nawet	nazwisko	autora,	przekręcone	wpraw-
dzie,	pojawia	się	w	dwóch	utworach),	dużo	dowiadujemy	
się	o	Ameryce.	Nie	są	to	jednak	wiersze-widokówki	z	pięk-
nie	brzmiącymi	nazwami	ulic,	skwerów,	bulwarów	pary-
skich,	nie	ma	tu	„orbisowskiej”	liryki,	jaka	dociera	czasem	
z	 zagranicy;	 nie	 są	 to	 także	 impresje	 obywatela	 świata	
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z	 wędrówek	 wszerz	 i	 w	 głąb	 kultury,	 śladami	 Mozarta,	
Franza	Schuberta	 i	Słowackiego.	Profesor	Barańczak	ni-
gdy	zresztą	nie	dawał	w	swojej	poezji	upustu	erudycji.	Tak	
jest	i	teraz,	ale	czy	tylko	to	odróżnia	kondycję	jego	bohate-
ra	lirycznego	od	stanu	ducha	podobnego	mu	pod	wieloma	
względami	użytkownika	samochodu?	Oto	dwa	tytuły,	po-
wstałe	mniej	więcej	w	tym	samym	czasie,	związane	z	sa-
mochodem:	 Lusterko samochodu	 Adama	 Zagajewskiego	
i Na pustym parkingu za miastem zaciągając ręczny hamu-
lec	 Barańczaka.	 Samochody	 są	 zapewne	 podobne,	 poeci	
rówieśni,	a	Europa	i	USA	to	z	tutejszego	punktu	widzenia	
prawie	to	samo.	Wiersz	Adama	Zagajewskiego:

W	lusterku	samochodu	zobaczyłem
nagle	bryłę	katedry	w	Beauvois;
Rzeczy	wielkie	mieszkają	w	małych
przez	chwilę.

Stanisław	Barańczak	tak	zaczyna	ostatni	wiersz	tomu:

Na	pustym	parkingu	 za	miastem,	 zaciągając	 ręczny	ha-
mulec,	
zastanawia	się,	co	go	właściwie	tutaj	przyniosło

Nie	przytoczyłem	tych	tekstów	dla	rozstrzygania	proble-
mu	natury	bardziej	towarzyskiej,	który	z	nich	lepiej	znosi	
oddalenie	od	kraju.	Czyżby	jednak	Barańczaka	nie	intere-
sowały	katedry,	a	czas	wolny	poświęcał	niepłodnym	roz-
myślaniom	 na	 jakichś	 podmiejskich	 parkingach?	 Byłby	
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on	tym	wahającym	się	kierowcą,	który	w	końcu	spogląda	
w	nie	to,	co	trzeba,	lusterko?	Oto	dalszy	ciąg	wiersza:

i	czemu	na	dobrą	sprawę	nigdy	nie	umiał	nie	ulec
sztampie	 smutku,	 znanej	 każdemu,	 kto	 uprawia	 niewi-
dzialne	rzemiosło
wygnania.
[...]	Co	go	właściwie	tu	jeszcze
trzyma,	unieruchamia,	co	go	zamyka	w	obwodzie
tej	a	nie	innej	skóry,	planety,	parkingu	za	miastem.
I	skąd	to	urojone,	uroszczone	prawo	do	wygnania,
jakby	nie	było	prawdą,	że	i	tak	nikt	dziś	wieczór	nie	zaśnie
na	własnej	ziemi.

Zatem	 jestże	 Barańczak	 poetą	 emigracyjnym,	 uchodźcą	
politycznym,	 wygnańcem?	W	wierszach	 nie	 znajdziemy	
odpowiedzi	na	 to	pytanie,	bo	 też	 ich	 tam	nie	postawio-
no,	ale	skoro	uczyniliśmy	to	my,	to	w	odpowiedzi	trzeba	
przytoczyć	wiersz	pod	tytułem	wyjętym	jakby	z	Polaków	
na	obczyźnie	rozmów:

I	nie	używać	słowa	„wygnanie”,	bo	to	nieprzyzwoicie	i	bez	
sensu.
Można	spojrzeć	na	sprawę	z	dwóch	punktów	wytężonego	
widzenia.
Albo	nikt	cię	nie	zepchnął	z	jezdni,	po	której	wciąż	jeszcze
biegniesz,	przez	mgnienie	trwające	do	tej	pory,
nikt	ci	nie	wydarł	z	rąk	klamki	uchwyconej	na	sekundę,	
na	zawsze.
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Albo	 też	 sam,	 natychmiast	 gdy	 skręcałeś	 na	 chodnik,	
wchodziłeś
w	drzwi	dworca,	zostawiałeś	je	za	sobą,	samolubnie
porzucone,	bo	z	każdą	chwilą	wybiera	się	inne	życie
(Nie używać słowa „wygnanie”)

W Atlantydzie	 wiersz	 po	 wierszu	 przeczy	 temu,	 że	 Ba-
rańczak	jest	poetą	emigracyjnym	w	tym	znaczeniu,	jakie	
zawierało	to	miano	odnoszone	w	przeszłości	do	autorów,	
którzy	z	przymusu	albo	z	wyboru	politycznego	osiedli	na	
obczyźnie.	A	nie	jest	też	poetą	krajowym,	gdy	śni	mu	się	
podróż	do	Nojewa,	a	lot	do	Seattle	jest	realny.	Powstrzy-
majmy	się	od	terminologicznych	rozstrzygnięć:	brakuje	tu	
stosownych	określeń	dlatego,	że	literatura	polska	nie	po-
trzebuje	dzisiaj	kwalifikowania	na	tutejszą	i	zagraniczną.	
Skoro	mamy	jednak	do	czynienia	ze	zjawiskiem	odmłod-
nienia	grona	pisarzy	polskich	tworzących	poza	krajem,	to	
postawmy	przy	lekturze	najnowszych	wierszy	Barańczaka	
inne,	bliższe	teorii	niż	geografii	pytanie:	kto	do	nas	mówi?

Jeśli,	 na	 podstawie	 jednego	 wyznania,	 uznalibyśmy,	 że	
podmiotem	tych	wypowiedzi	 jest	mężczyzna,	który	roz-
stał	 się	 z	 młodością,	 to	 trudno	 byłoby	 jego	 przypadek	
uznać	za	wyjątkowy;	gdy	ową	odeszłą	młodość	zestawimy	
z	pozostawioną	ojczyzną,	to	postać	taka	traci	wprawdzie	
na	przeciętności,	ale	brakuje	jej	jeszcze	czegoś,	co	dopeł-
niłoby	minimalny	komplet	cech	bohatera	Atlantydy.

Wydawałoby	się,	że	nic	bardziej	twórczego	dla	dojrzałego	
pisarza,	jak	utracona	kraina	młodości.	Wyobraźmy	sobie	
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twórczość	 Miłosza	 bez	 Litwy	 i	 Konwickiego	 bez	Wilna.	
Nawet	rówieśnik	Barańczaka,	wchodząc	w	drugą	fazę	wie-
ku	męskiego,	skierował	uwagę	na	Lwów,	choć	urodziwszy	
się	tam	w	roku	1945,	najpewniej	miasta	tego	nie	pamięta.	
Barańczak	urodził	się	i	wychował	w	Poznaniu,	na	terenie,	
powiedzmy,	trywialnym	i	lirycznie	niezbyt	atrakcyjnym,	
określonym	zresztą	o	wiele	precyzyjniej	niż	skrzyżowanie	
Azji	i	Europy:	pisze	się	w	tych	wierszach	o	skrzyżowaniu	
ulic	Libelta	i	Kościuszki	oraz	o	tym	podobnych	miejscach,	
których	nazwy	doprawdy	nic	nikomu	nie	mówią.	Wszyst-
kie	te	miejsca	–	lapsus linguae	–	pozostają	na	swoich	miej-
scach.	Nic	się	tu	nie	zmieniło:	katedra	jest	nadal	katedrą	
(a	nie	np.	magazynem	cementu	czy	muzeum	walki	z	za-
bobonem);	w	gimnazjum,	w	którym	uczył	się	autor,	nadal	
mówią	po	polsku	i	nadal	–	sądząc	po	oficjalnym	progra-
mie	nauczania	–	to	samo;	w	centrali	rybnej	bez	zmian	ku-
pić	można	dorsza	drugiej	 świeżości.	Zaiste,	 tego	 się	nie	
da	oprawić	w	mityczne	ramki.	Wielkopolska	nie	stanie	się	
w	pamięci	Barańczaka	bajeczną	kraina	pagórków	i	jezior,	
utraconą	Litwą;	Nojewo	w	niczym	nie	przypomni	legen-
darnych	Kiejdan;	Poznań	(wyrażamy	tu	niechcący	pewną	
nadzieję)	nie	będzie	Lwowem,	jeśli	nie	przestanie	istnieć	
tak,	jak	istnieje,	wraz	z	żywymi	jeszcze	mieszkańcami	–	
przyjaciółmi,	znajomymi,	krewnymi	i	wrogami.	Gdy	tych	
nie	stanie,	nie	będzie	pewnie	też	i	autora,	zatem	miejsce	
to	w	całości	nigdy	nie	zmieni	swojego	miejsca:	nie	prze-
mieści	się	ze	świata	realnego	do	poezji	Barańczaka,	przy-
bierając	atrakcyjną	 lirycznie,	mityczno-nostalgiczną	po-
stać.	Gdyby	 ten	wybitny	poeta	dokonał	 takiego	 zabiegu	
gwałtem,	 osiągnąłby	 poziom	 lokalnego	 barda,	 jakiegoś	
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piewcy	„prastarych	brzegów	Warty”.	Co	tu	dużo	mówić	–	
rozbawiłby	nas	do	rozpuku	bohater	liryczny,	który	u	koń-
ca	 wojny	 czterdziestoletniej	 wspinałby	 się	 po	 krętych	
schodach	domu	 towarowego	Okrąglak,	 penetrując	 coraz	
wyższe,	wspanialsze	piętra,	aż	do	najwyższego	kręgu	Pa-
radise,	które	okazałoby	się	oczywiście	sklepem	eksportu	
wewnętrznego.

A	więc	nie	Ameryka,	ani	Litwa,	ani	miasto	nad	Wartą.	Cóż	
zostaje?	Atlantyda	pojedynczego	losu:	róg	Mielżyńskiego	
i	Fredry,	Libelta	i	placu	Młodej	Gwardii,	Sieraków,	tajem-
nicza	stacja	Nojewo	i	Newtonville,	Mass.,	USA,	skąd	mówi	
do	nas	człowiek,	który	fizjologicznie	rozstał	się	z	młodo-
ścią;	obywatel,	który	geograficznie	rozstał	się	z	ojczyzną,	
i	 poeta,	 kulturowo	 pozbawiony	 mitu	 utraconej	 krainy	
młodości.

Teraz,	 gdy	 ta	 tendencyjna	może	 lektura	 tomu	doprowa-
dziła	nas	do	utworów	Pięć pocztówek do Emily Dickinson, 
Strofa z Roberta Frosta,	 Okno,	 do	 tłumaczeń	 z	 Cwieta-
jewej,	Philipa	Larkina,	Jamesa	Merilla,	Brodskiego,	Venc-
lowy,	należałoby	na	nowo	rozpocząć	omówienie	najnow-
szej	książki	poetyckiej	Stanisława	Barańczaka,	 traktując	
powyższe	uwagi	 jako	wstęp	czy	niezbędne	uzupełnienie	
noty	o	autorze...

Mógłbym	zacząć	tak:	Leży	przede	mną	maszynopis	nie-
wydrukowanej	jeszcze	w	kraju	Atlantydy	i	pokonuję	wzru-
szenie,	że	mnie	pierwszemu	dane	jest	o	książce	tej	coś	po-
wiedzieć.	Przyznam	się	wszakże,	że	 ilekroć	próbowałem	
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dokonać	 krytycznej	 analizy	 poezji	 Barańczaka,	 tylekroć	
dochodziłem	do	wniosku,	że	pożyteczniej	dla	czytelnika	
będzie,	jeśli	wiersze	te	po	prostu	przepiszę	albo	powielę.	
Tak	bywa,	zwłaszcza	gdy	dostaje	się	do	ręki	książkę	wy-
bitną,	a	nie	znaną	jeszcze	szerszej	publiczności.	A	cóż	do-
piero,	gdy	zamiast	dorsza	drugiej	świeżości	zapragniemy	
zjeść	otrzymany	właśnie	makaron,	zagraniczny	makaron,	
który,	jak	wiadomo,	wystarczy	polać	masłem,	by	smako-
wał	jak	makaron,	i	po	otwarciu	kartonu	w	ostatniej	chwi-
li	ratujemy	przed	wrzątkiem	–	niechybnym	kataklizmem	
i	 zniszczeniem	–	 zwinięty	 rulon	 papieru,	 który	 okazuje	
się	 maszynopisem	 tomu	 Atlantyda,	 co	 „mimo	 zasieków	
kolczastych	 i	 oceanów”	przyleciał	 aż	 tutaj,	we	właściwą	
posłany	stronę.

grudzień	1986
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Głos	z	„tamtego	
świata”,	czyli	
Barańczak	
„sprzed”	i	„po”
Tadeusz	Żukowski

Z	perspektywy	roku	1987	biografia	 literacka	 i	 twórczość	
Stanisława	Barańczaka	„rozłamuje	się”	na	dwie	części:	od	
debiutu	prasowego	w	„Odrze”	w	1965	roku	do	roku	1981,	
kiedy	to	(tuż	po	Wydarzeniach	Bydgoskich)	wyjeżdża	za	
Atlantyk	i	gdzie	zastaje	go	grudzień	1981,	i	od	tegoż	pa-
miętnego	 roku	 do	 dzisiaj.	 Tak	 więc,	 generalnie,	 można	
mówić	o	dwóch	okresach:	polskim	 (1965–1981)	 i	 amery-
kańskim.

Lata	 1965–1981	 przyniosły	 takie	 książki	 poetyckie	 jak:	
Korekta twarzy	 (1968),	Jednym tchem	 (1970),	Dziennik po-
ranny	(1972),	Sztuczne oddychanie	(1974	i	1978	wyd.	poza	
cenzurą),	Ja wiem, że to niesłuszne	(1977),	Tryptyk z beto-
nu, zmęczenia i śniegu (1980)	oraz	Wiersze prawie zebrane 
(1981).	W	latach	1981–1986	ukazał	się	tylko	jeden	tom	
poetycki:	Atlantyda1	(1986).	Gdy	do	poezji	dodać	książki	

1	 Stanisław	Barańczak,	Atlantyda i inne wiersze z lat 1981–1985,	Puls,	Londyn	1986,	s.	59,	
nlb.3.
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krytyczne	 (w	kraju	ukazało	 się	5)	 i	 tłumaczenia	poetów	
obcych	 (5	 tomów),	 to	okazuje	się,	że	Barańczak	był	naj-
mocniejszą	 osobowością	 i	 najdobitniej	 obecnym	 poetą;	
krytykiem	i	tłumaczem	„pokolenia	’68”	w	literaturze	pol-
skiej	lat	70.

Cechą	 szczególnie	 charakterystyczną	 „okresu	 polskie-
go”	w	twórczości	autora	Etyki i poetyki	(1979)	jest	zderze-
nie	 barokowo-„lingwistycznego”,	 opartego	 na	 retoryce	
konceptów	 języka	 z	 treściami	 metafizyczno-egzysten-
cjalnymi	 (Korekta twarzy),	 egzystencjalno-społecznymi	
(Sztuczne oddychanie)	i	metafizyczno-politycznymi	(Tryp-
tyk z betonu, zmęczenia i śniegu).	Składa	się	na	to	wszakże	
wyczulenie	na	konkret	języka	oficjalno-propagandowego,	
umiejętność	 zapisu	 i	 uogólnienia	 polskiej	 codzienności	
wielkomiejsko	 massmedialnej	 oraz	 słuch	 na	 zmiany	 at-
mosfery	w	kolejnych	miniepokach	Peerelu.

Nie	sposób	w	tym	miejscu	pominąć	tak	ważnej	dla	biografii	
Barańczaka	i	losu	jego	książek	okoliczności	daru	poetyc-
kiego	profetyzmu	–	to	jest	„umiejętności”	wpisywania	się	
w	polskie	przełomy.	 Serię„zwarć”	 z	historią	 rozpoczyna	
Jednym tchem,	na	którego	wydanie	nakłada	się	Grudzień	
’70.	Na	fali	pogrudniowych	zmian	pojawia	się	w	1972	roku	
Dziennik poranny,	następnie,	po	wydarzeniach	Czerwca	’76 
Ja wiem, że to niesłuszne,	a	w	sierpniu	’80	Tryptyk z beto-
nu, zmoczenia i śniegu.	Tę	„passę”	niejako	zamyka	klamrą	
grudnia	’81	drugie	wydanie	Dziennika porannego	(tu:	Jed-
nym tchem)	oraz	Wiersze prawie zebrane.	Tak	oto	tworzy	
się	kolejne	polskie	(historyczne	i	literackie)	koło	oraz	silny	
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akcent	kończący	„polski	okres”	wybitnego	poety,	kryty-
ka	i	rewelacyjnego	tłumacza.	Ma	ono	na	terenie	literatury	
specyficzne	właściwości:	raz	przyspiesza	 literacką	karie-
rę	–	to	znowu	ją	opóźnia	(np.	pokolenie	ponowofalowe),	
raz	wynosi	coś	do	rangi	awangardy	–	innym	razem	z	tego	
samego	 czyni	 ariergardę	 (np.	 kompletnie	martwa,	 poza	
outsiderami,	Orientacja).	Przeskakując	gwałtownie	epoki,	
potrafi	całe	połacie	kultury	i	literatury	przesuwać	do	la-
musa	historii	(socrealizm),	z	młodych	czynić	starych,	a	ze	
starych	–	młodych.	Jak	w	Norwidowym	fragmencie	Ironii 
otwierającym	Ironię i harmonię	Barańczaka:

Żeby	to	tchem	samym	harmonii	
Można	było	kręcić	wozów	oś,
I	bez	s-krzypnięcia	wstecz	ironii,
Żeby	się	udało	zrobić	coś...

To	„s-krzypnięcie	wstecz	ironii”	nie	ominęło,	moim	zda-
niem,	Nowej	Fali	i	poetyckiej	twórczości	autora Nieufnych 
i zadufanych	(1971),	czyniąc	ją	w	sporej	części,	zjawiskiem	
historyczno-literackim.	 Oczywiście,	 nie	 ulega	 wątpli-
wości,	 że	 zasług	 tego	 twórcy	 dla	 poezji	 i	 literatury	 pol-
skiej	nie	można	przecenić;	 jego	twórczość	 (i	działalność)	
w	 istotny	 sposób	 przyczyniła	 się	 do	 ewolucji	 świadomo-
ści	 przynajmniej	 pewnej	 części	 naszego	 społeczeństwa	
i	 odnowy	poetyckiego	 języka.	 Jednakowoż	 coś	 dziwnego	
z	tymi	wierszami	się	stało,	jak	–	notabene	–	z	całą	poezją	
zanadto	interwencyjną	i	polityczną,	zbyt	mocno	uwikłaną	
w	bezpośrednią	walkę	z	językowymi,	intelektualnymi	czy	
kulturowymi	atrapami	Systemu.	Gdy	one	zostały	 rozbite	
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–	 począł	 obumierać	 zarażony	 nimi	 język.	 O	 paradoksie,	
punkt	kulminacyjny,	jakim	był	Sierpień,	spełnienie	postu-
latów	robotniczych	i	społecznych	pragnień	–	stał	się	mo-
mentem	przesilenia	w	recepcji	nowofalowej	poetyki.	(Np.	
wiersze	Barańczaka	i	Krynickiego	aktorzy	Teatru	Ósmego	
Dnia	recytowali	podczas	uroczystości	odsłonięcia	Pomni-
ka	 Poznańskiego	 Czerwca	 ’56;	 w	 lutym	 1981	w	 poznań-
skim	klubie	studenckim	Od	Nowa	odbyła	się	ogólnopolska	
impreza	pt.	Druga Młodość Nowej Fali	z	udziałem	Krynic-
kiego,	Barańczaka,	Kornhausera	i	wierszy	Zagajewskiego).	
Stał	 się	momentem	 przełomowym	 złożonym	 z,	 najogól-
niej,	dwu	faz:	najpierw	stan	maksymalnego	nasycenia	tą	
poezją	 (odreagowanie	 czteroletniej	 blokady	 cenzuralnej	
w	 obiegu	 oficjalnym	 połączone	 z	 „rewolucją	 werbalną”:	
wykrzyczeniem	 w	 twarz	 władzy	 wszystkiego,	 czego	 nie	
można	było	powiedzieć	przez	30	lat),	a	później	powolne-
go,	z	histerycznym	wahnięciem	nastrojów	po	grudniu	’81	
(plaga	epigonów)	–	odwrotu.	Odwrotu	w	stronę	języka	
esencjonalnego.	Dlaczego	tak	się	stało?	Zacznijmy	znowu	
od	początku.

Korekta twarzy,	 poetycki	 debiut	 książkowy	 Barańczaka,	
ukazuje	się	w	roku	Polskiego	Marca	i	Praskiej	Wiosny,	ale	
zawiera	wiersze	 sprzed	przełomu	duchowego,	 który	 stał	
się	udziałem	młodego	poety	i	krytyka	oraz	jego	rówieśni-
ków,	a	który	zaowocuje	głośnym	arkuszem	Jednym tchem 
opublikowanym	przez	„Orientację”.	Właśnie	duch	„Orien-
tacji”	 unosi	 się	 nad	 debiutem	 autora	Atlantydy,	 o	 czym	
mało	kto	pamięta.	A	jest	to	ważny	fakt	dla	zrozumienia	
losów	tej	poezji.

Tadeusz Żukowski, Głos z „tamtego świata”...
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Był	to,	od	strony	formalnej,	debiut	błyskotliwy,	objawiający	
poetę	o	wyjątkowej	sprawności	językowej	i	paradoksalnej	
wyobraźni	wyczulonej	na	związki	przeciwieństw,	potrafią-
cego	pisać	kunsztowne	sonety	o	–	czereśni.	Sporo	w	nim	
definicji	i	poetyckich	opisów	wycyzelowanych	fragmentów	
świata,	które	egzystują	obok	siebie	jak	rozsypany	sznur	ko-
rali.	Co	prawda,	„zewnętrzną”	formułą	syntetyzującą	jest	
język	i	zawarta	w	nim	implicite	jego	filozofia,	jednak	rze-
czywistą	i	trwałą	koncepcję	„wewnętrzną”	odnajdzie	autor	
po	Marcu	’68.	Objawia	się	to	w	Korekcie twarzy	przewagą	
języka	 nad	 „treścią”,	 niewspółmiernością	 techniki	 opisu	
w	stosunku	do	opisywanego	świata.	Byłaby	to	ważna	cecha	
debiutu	łącząca	Barańczaka	z	tak	gwałtownie	(i	całościo-
wo)	zwalczaną	później	„Orientacją”	 i	powracająca	echem	
w	„pomarcowych”	książkach.	Druga	cecha	łącząca	debiut	
z	 poetyką	 lat	 60.	 to	 skłonność	 do	 abstrakcji,	 polegającej	
na	przemianie	konkretu	w	jego	ideę.	Tę	właściwość	potra-
fił	jednak	autor	Ironii i harmonii	(1973)	ze	swej	poezji	jeśli	
nie	całkowicie	wyrugować	–	to	ukryć,	jako	rzeczywistość	
zalegoryzowaną	(Zagajewski),	pod	gęstą	warstwą	„lingwi-
zmu”.	(Ukryte	wydobywa	na	jaw	w	szkicu	o	Dzienniku po-
rannym	J.	Kornhauser	w	tomie	Świat nie przedstawiony).

Tak	więc	wirtuoz	techniki	poetyckiej,	a	przez	nią	barokowy	
metafizyk	–„zbudzony	w	jeszcze	głębszy	sen,	bo	w	jawę	[...]	
kruszę	jeszcze	w	palcach	próchno	/	przyśnione,	kruszę	świa-
tło	niebieskawe	/	co	prześwietlało	moje	kości”	–	(nieprzy-
padkowo	 poezję	metafizyczną	 Barańczak	 tłumaczy	wręcz	
doskonale;	może	z	wyjątkiem	Mandelsztama,	który	w	jego	
wydaniu	pozbawiony	jest,	choć	to	poeta	klasycyzujący,	wła-
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ściwej	mu	metafizycznej	muzyczności)	spotyka	się	w	Marcu	
’68	na	placu	Mickiewicza	w	Poznaniu	z	Historią.	Efektem	
tego	spotkania	będzie	powolna,	ale	konsekwentna	przemia-
na	świadomości,	poezji	i	drogi	życiowej.	Widać	to	na	przy-
kładzie	wierszy	z	Jednym tchem i Dziennika porannego.

Oto	na	11	wierszy	leszinowskiego	arkusza	o	pięciu	moż-
na	powiedzieć,	że	są	„etycznie”	(w	rozumieniu	nadanym	
temu	słowu	przez	Barańczaka)	zaangażowane	i	że	wyra-
żają	zmienioną,	wzburzoną	i	nieufną	świadomość.	Pozo-
stałe	sześć	to	wiersze	metafizyczno-egzystencjalne	o	ta-
jemnicy	 życia,	 cierpienia	 i	 śmierci.	 Dominują	 lingwizm	
i	cielesność,	a	więc	zderzenie	abstrakcji	i	biologii	(częsty	
tu	 i	w	Dzienniku	motyw	to	rozkład	ciała,	materii	 i	prze-
ciwstawiony	mu	precyzyjnie	„poskładany”	po	uprzednim	
„rozmontowaniu”	 z	 różnych	 idiomów	 i	 cytatów	 język).	
Natomiast	w	Dzienniku,	wyłączając	Jednym tchem,	w	części	
Na jedną kartę	jeden	wiersz	„zaangażowany”,	we	Względ-
nym spokoju trzy	 na	 cztery,	w	 rozdziale	Właściwe wnio-
ski	siedem	na	siedem;	natomiast	w	tytułowym	następuje	
przemieszanie	wewnątrztekstowe	obu	problematyk.	Sto-
sunek	25	wierszy	do	11	plus	część	końcowa	daje	względną	
równowagę	z	przewagą,	jednak,	metafizyki:

Patrzeć na codzienność z metafizycznego apoka-
liptycznego niejako punktu widzenia, widzieć w co-
dzienności wszystko, także to, co groźne i przejmują-
ce lękiem, widzieć to, że codzienność musi się wobec 
takiej postawy obronić – to jest przeciwieństwo ma-
łego realizmu (Zagajewski).

Tadeusz Żukowski, Głos z „tamtego świata”...
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Jest	 to	także	przeciwieństwo	poezji	 jednostronnie	zaan-
gażowanej,	 do	 której	 sprowadziła	 w	 końcu	 nie	 tylko	 te	
dwie	książki	obiegowa	opinia	krytycznoliteracka.	Dlacze-
go	tak	się	stało?	Sięgnijmy	znowu	do	polskich	Dat.

Po	bezgłosie	lat	60.	i	propagandowym	przekłamaniu	Mar-
ca	pojawia	się	utalentowany	człowiek,	który	potrafi	god-
nie	i	dobitnie	opowiedzieć	się	po	stronie	jednostki	i	praw-
dy.	 Jego	 głos,	 wzmocniony	 wydarzeniami	 Grudnia	 ’70,	
staje	się	krzykiem	pomordowanych	i	skrzywdzonych.	Pre-
sja	kontekstu	społeczno-politycznego	„wymusza”	na	kry-
tyce	literackiej	i	czytelnikach	polityczno-etyczną	lekturę	
tych	wierszy.	Zaangażowanie	dialektyczne,	wielostronne,	
poddane	tak	wielkiej	presji	odczytywane	jest	zanadto	jed-
nostronnie,	choć	w	dobrej	wierze	i	słusznej	sprawie.	Kiedy	
w	totalitarnym	ustroju	milczy	zakneblowana	lub	zlikwi-
dowana	 opinia	 publiczna,	 usta	 poety	 stają	 się	 megafo-
nem.	To	nieszczęście	w	szczęściu	przydarzyło	się	całemu	
pokoleniu	autora	Atlantydy.	(Obronną	ręką	z	tej	przygody	
wyszli	jedynie	Krynicki	i	Zagajewski).

Za	 temperaturą	 polityczną	 i	 temperamentem	 samego	
poety	 poszedł	 jego	 rozwój	 poetycki.	 Jeśli	 chodzi	 o	 lata	
1968–71,	widać	 to	 na	 przykładzie	 dwóch	wierszy	mani-
festów:	 Jednym tchem i U końca wojny dwudziestoletniej.	
Pierwszy,	 wcześniejszy,	 łączy	 w	 sobie	 „bunt	 i	 estetykę”	
i	 ponad	 „Orientacją”	 spotyka	 się	 ze	 „Współczesnością”,	
a	 zbudowany	 został	 w	 typowy	 dla	 większości	 wierszy	
byłego	 poznańskiego	 poety	 sposób:	 na	 skrzyżowaniu	
konceptu	 podstawowego	 nadającego	 „pion	 semantycz-
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ny”	całości	i	konceptów	„poziomych”	wmontowywanych	
w	 poszczególne	 wersy,	 które	 iskrzą	 się	 semantycznymi	
rozgałęzieniami.	 Jest	 to	 wiersz	 o	 zagęszczonej	 metafo-
ryce,	silnie	emocjonalny	i	może	nieco	przeestetyzowany	
(„wkoło	wąskich	ryb	wydechu”,	„wiotkim	piórem	płomie-
nia	zestruganym	z	płuc”,	„kostne	kraty	klatki	piersiowej	
i	w	wieżę	tchawicy”,	„połykaczu	szabel,	tak	białej	broni”).	
Nadto	poszczególne	fragmenty	przywołują	na	myśl	zasa-
dę	 doskonałej	 formuły	 poetyckiej	 hybrydowców.	 Drugi,	
późniejszy,	pisany	z	większego	dystansu	emocjonalnego,	
jest	przykładem	poetyki	podporządkowanej	„etyce”;	spo-
kojna,	rzeczowa	narracja	pragnąca	w	powściągliwy,	god-
ny	sposób	nazwać	skomplikowane	doświadczenie	Marca.	
Oczyszczony	z	estetyzmów,	z	oszczędną	metaforyką	i	wy-
ważonym	lingwizmem	zdaje	się,	z	jednej	strony,	punktem	
dojścia,	z	drugiej	–	punktem	wyjścia	dla	poetyki	dającej	
świadectwo	 i	 wymierzającej	 sprawiedliwość	 „tu	 i	 teraz”	
stającemu	się	światu.

Od	roku	1971	radykalizacja	postawy	społeczno-politycz-
nej,	której	jednym	ze	źródeł	było	zapotrzebowanie	spo-
łeczne	 na	 głos	 bezkompromisowy	 (Barańczak	 22	 lipca	
tegoż	 roku	 rozpoczyna	 pisanie	 Sztucznego oddychania).	
powoduje	dalsze	 zmiany	na	poziomie	poetyki.	Gdy	po-
między	Korektą twarzy,	Jednym tchem a Dziennikiem	po-
rannym	istnieje	sporo	powiązań	i	sygnałów	kontynuacji	
pewnych	 cech	 stylistycznych,	 to	 pomiędzy	 Dzienni-
kiem a Sztucznym oddychaniem	 jest	 ich	 znacznie	mniej.	
Albo	 inaczej:	 kontynuowana	 jest	 redukcja	 „estetyki”,	
a	wzmacniana	„etyka”.	Tę	ostatnią	należy	rozumieć	jako	

Tadeusz Żukowski, Głos z „tamtego świata”...
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wezwanie	do	sprzeciwiania	się	złu	Systemu,	a	jednostko-
wemu	o	tyle	(w	literaturze),	o	ile	jest	ono	personifikacją	
cech	 tego	 pierwszego.	 Posługując	 się	 krytycznoliterac-
kimi	 określeniami	 autora	 rozprawy	 o	 Mironie	 Biało-
szewskim,	można	powiedzieć,	że	Sztuczne oddychanie	to	
najpełniejsza,	programowa	niejako	realizacja	zawołania	
„bunt	plus	estetyka”.	Ale	specyficzny	to	„bunt”.	Dlacze-
go?	Dlatego	że	odbijając	rozdarcie	charakterystyczne	dla	
polskiej	mentalności	pierwszej	połowy	lat	70.	–	sam	jest	
wewnętrznie	sprzeczny.

W	poemacie	Barańczaka	maksymalnie	zbuntowany	jest	–	
język,	i	to,	jak	na	owe	czasy,	w	sposób	szokująco	radykalny	
(tak	krytycznego	głosu	w	powojennej	krajowej	poezji	do-
tąd	nie	było,	Poemat dla dorosłych	Ważyka	to	gaworzenie	
zdezorientowanego	dogmatyka;	był	natomiast	znakomity	
Czarny polonez	Kazimierza	Wierzyńskiego,	który,	prawdę	
mówiąc,	prostszymi	środkami	powiedział	więcej	niż	uzur-
pujący	sobie	prawo	do	pierwszeństwa	poeci	pokolenia	’68	
w	 okresie	 swej	 „burzy	 i	 naporu”).	Natomiast,	w	 kontra-
ście	do	warstwy	językowej,	nie	wykazuje	żadnych	oznak	
buntu	 bohater	 poematu,	 ów	 trzydziestotrzyletni	 „N.N.”	
–	rówieśnik	Peerelu.	Gdy	 język	wypowiada	wszelkie	po-
słuszeństwo	Dogmatowi,	ba:	wojnę!	to	bohater	–	typowy?	
powojenny	 mutant	 inteligenta	 (bo	 raczej	 nie	 robotnika	
i	intelektualisty,	choć	dzieli	z	nimi	pewne	słabości	umy-
słu	 i	 charakteru)	 –	 jest	 posłuszny	 i	 podporządkowany.	
Także	 bezwolny	 i	 bezsilny,	 pragnący	Czegoś	 i	 uwikłany	
w	powojenną	omnipotencję	ducha	i	czynu,	która	 jak	za-
raza	dziesiątkuje	ducha	w	naszym	narodzie.	Należy	on	do	



239

dwóch	kościołów	jednocześnie:	katolickiego	(legitymacja	
sakramentów)	i	komunistycznego	(legitymacja	partyjna),	
co	jest	(było)	typowym	polskim	obłędem,	w	jednej	osobie	
bowiem	łączy	dwa	wykluczające	się	systemy	wartości:	cy-
wilizację	personalną	i	cywilizację	kolektywną	(właściwie	
antycywilizację).	Co	jedna	zbuduje,	to	druga	ma	za	zada-
nie	zniszczyć.

Wyniszczony	wewnętrznie,	fizycznie	(gruźlica;	tego	wła-
ściwie	nie	rozumiem,	czyżby	była	to	typowa	choroba	in-
teligenta	w	tym	kraju?),	żyje	w	zdegradowanym	świecie,	
w	którym	poddawany	jest	permanentnej	agresji	propagan-
dowej.	 Wszechobecna	 gazeta,	 radio,	 telewizja;	 transpa-
renty,	hasła,	plansze	(nawet	napisy	w	publicznym	szalecie	
nacechowane	są	politycznie).	Świat	prawie	Orwellowskich	
teleekranów:	dominacja	rzeczywistości	zideologizowanej;	
zamiast	faktów	–	interpretacje	(Szatan	jest	mistrzem	in-
terpretacji).	W	miejsce	ontologii	–	epistemologia,	zamiast	
konkretów	–	abstrakcja.	Słowem	–	SŁOWO:

Mówić	językiem	w	którym	słowo	„bezpieczeństwo”
budzi	dreszcz	grozy,	słowo	„prawda”	jest
tytułem	gazety,	słowo	„wolność”	i
„demokracja”	podlegają	służbowo
generałowi	policji;
jak	to	się	stało,	żeśmy	się	zaczęli
w	to	bawić?	W	te	igraszki	słów?	W	te	kalambury,
przejęzyczenia,	odwrócenia	sensu,
w	tę	lingwistyczną	poezję?
	 	 (N.N. zaczyna zadawać sobie pytania)

Tadeusz Żukowski, Głos z „tamtego świata”...
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Ta	„lingwistyczna	poezja”	wzięła	się	z	przerostu	fikcji	nad	
realnością.	Gdy	nierzeczywiste	stało	się	rzeczywistym	–	
każdy	Polak	został	„poetą	lingwistycznym”	(no,	w	każdym	
razie,	 prawie	 każdy	 polski	 inteligent),	 gdyż	 umiejętność	
przebywania	 w	 przestrzeni	 nowo-mowy	 gwarantowała	
jako-takie-przeżycie,	a	może	nawet	(szczególnie?)	karie-
rę.	Po	raz	pierwszy	od	powstania	świata	byt	został	pod-
porządkowany	 i	 uzależniony	 od	 niebytu.	 Państwo	 tota-
litarne	 rozwiązało	 wszystkie	 dotychczasowe	 problemy	
jednostki	 i	 ludzkości	metodą	 ukazu.	 Oto	 obwieszczono,	
że	nie	istnieje	nic	poza	Obwieszczeniem.

Kiedy	po	1956	roku	System	odzyskał	równowagę	i	całkowi-
tą	kontrolę	nad	kulturą,	to	i	literatura	lat	60.	(potem	70.)	za-
częła	opisywać	nierzeczywistość.	Z	jednej	strony	w	sposób	
bezpośrednio	aprobatywny	(np.	mutacje	powieści	produk-
cyjnej)	i	w	sposób	pośrednio	aprobatywny	(np.	Tymoteusz	
Karpowicz,	lingwistyczna	szkoła	Balcerzana	i	abstrakcyjny	
estetyzm	„Orientacji”).	Ucieczka,	w	latach	60.,	w	lingwizm,	
estetyzm,	strukturalizm	była	niczym	innym	jak	milczącą	
zgodą	na	odwrócenie	podstawowych	prawidłowości	świata	
i	 uznaniem	 nierzeczywistości	 za	 rzeczywistość.	 Gdy	 JĘ-
ZYK	stał	się	światem,	opisując	go,	miało	się	wrażenie,	że	
opisuje	się	ŚWIAT	(a	i	z	sumieniem	nie	było	już	kłopotu,	co	
pozwalało	identyfikować	się	z	Instytucją	i	odcinać	kupony	
na	skromne	przywileje).	Myślę,	że	i	tu	byłby	użyteczny	ter-
min	Michała	Głowińskiego	–	socparnasizm.

W	powyższym	kontekście	odmienność	(i	awangardowość,	
jeśli	termin	ten	cokolwiek	jeszcze	znaczy)	Barańczaka	po-
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lega	 na	 tym,	 że	 zbuntował	 się	 przeciwko	 Orwellowskiej	
rzeczywistości-w-języku	 i	 zaczął	 opisywać	 jej	 degradują-
ce-zniewalające	 struktury,	 mechanizmy	 i	 cele.	 Zaatako-
wanie	 języka	 Systemu	 stało	 się	 uderzeniem	w	 jego	 fun-
damenty;	walka	wydana	fikcji	przygotowywała	drogi	
powrotu	 do	 świata	 jako	 świata.	 Jednak	 atakujący	 po-
został	 mimo	 woli	 „więźniem	 swego	 wroga”;	 wkraczając	
na	 teren	 nieprzyjaciela,	 z	 konieczności	 musiał	 opisywać	
abstrakcję,	 świat	 zideologizowany;	 obnażając	 jego	 ten-
dencje	i	zwalczając	je	sam	poniekąd	(jako	artysta),	stawał	
się	tendencyjny	i	ideologiczny.	Żartując,	można	by	powie-
dzieć,	że	z	dialektycznego	romantyka	 (Dziennik poranny) 
stał	się	„lingwistycznym	pozytywistą”	(Sztuczne oddycha-
nie).	Przygotowała	go	do	tego	pośrednio	wstępna	praktyka	
w	poetyce	„Orientacji”	i	szkoła	Edwarda	Balcerzana,	której	
podstawową	wadą	był	aprioryzm	badawczy	(poszukiwanie	
błyskotliwych	tez,	a	później	materiału	egzemplifikującego)	
i	 wszechobecny	 dychotomizm	 myślenia.	 Negację	 wniósł	
Marzec,	a	utrwalił	Grudzień	’70.	Tak	oto	Barańczak	stał	
się	poetą	opisującym	nierzeczywistość	w	sposób	kry-
tyczno-dezaprobatywny.	

W	przeciwieństwie	do	niego,	czy	też	korzystając	z	oczysz-
czającego	 przedpole	 zaangażowania	 pokoleniowego	 ko-
legi,	zupełnie	pominął	walkę	z	abstrakcją	Systemu,	poza	
nielicznymi	i	nieistotnymi	przypadkami,	Adam	Zagajew-
ski.	 Ten	 znakomity	 krakowski	 poeta	 odsunął	 ogromna	
chmurę	gradową	ideologii	i	zaczął	opisywać	to,	czego	do-
świadczył	wszystkimi	zmysłami	w	jej	cieniu:	realność	zde-
gradowaną,	 chorą,	 ułomną,	 ale	 jedyną,	 jaka	 została	mu	
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dana	„tu	i	teraz”.	I	potrafił	pokazać,	że	i	przez	nią	prze-
świeca	tajemnicze	światło	życia	i	śmierci.	Jeszcze	inaczej	
odnalazł	się	po	68	roku	Ryszard	Krynicki	w	swoich	trzech	
rewelacyjnych	książkach:	Organizm zbiorowy (1975),	Na-
sze życie rośnie	(1978)	i	Niewiele więcej	(1980).	Otóż,	z	per-
spektywy	indywidualnego	„ja”	(w	tej	poezji	„my”	często	
bywa	 pseudonimizacją	 „ja”)	 pokazał	 skutki	 duchowego	
spustoszenia	na	planecie	Fantasmagorii.	Nie	na	zewnątrz,	
jak	u	Barańczaka,	ale	wewnątrz	osoby	rozgrywa	się	tutaj	
apokalipsa.	Wewnątrz	 człowieka	w	 śmiertelnym	zmaga-
niu	zwarły	się	wartości	kultury	europejskiej	i	antywarto-
ści	 abstrakcyjnego	 systemu.	 Świat	 przedstawiony	 poezji	
Krynickiego	 jest	 projekcją	 tego	wewnętrznego	dramatu-
-tragedii	na	zewnątrz.	W	tomie	Nasze życie rośnie	Krynic-
ki	ostrzega,	że	infekcji	antywartościami	uległy	podstawo-
we	dla	naszej	kultury	wartości	 i	na	 ich	odbudowywaniu	
skupia	swe	zainteresowanie	(Niewiele więcej).

Wracając	 do	 Barańczaka:	 Sztuczne oddychanie	 można	 by	
nazwać	przełomową	dla	„okresu	polskiego”	książką	auto-
ra	Książek najgorszych (1981),	a	to	ze	względu	na	ewident-
ne	 „tąpniecie”	 artystyczne.	 Spowodował	 je,	 po	 pierwsze,	
sztuczny	 (cudzy)	 język	 i	 sztuczna	 rzeczywistość	 (atrapy,	
fasady),	i	po	drugie,	sztuczny	bohater,	ów	„nadmiernie	nie-
znajomy”.	(Chociaż	właściwie	skądś	znany;	czy	nie	z	praso-
wych	artykułów	i	karykatur,	oficjalnych	krytyk	i	stereoty-
powych	wyobrażeń,	które	były	echem	pomarcowej	nagonki	
na	 inteligencję?).	Przełomową	 i	 z	 tego	ważnego	względu,	
że	od	tego	tomu	Barańczak	powstrzymuje	redukcję	estety-
ki	(Ja wiem, że to niesłuszne)	 i	powraca	do	barokowej	gę-
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stości	i	„lingwistycznej”	wirtuozerii	poety	konceptualnego	
(Tryptyk).

Krytyka,	 z	 jaką	 Barańczak	 spotkał	 się	 po	 opublikowa-
niu	 w	 samizdacie	 (1974) Sztucznego oddychania	 (pamię-
tam	 rozmowy	 na	 poznańskiej	 polonistyce),	 być	 może	
współtworzyła	 wspomnianą	 zmianę	 głosu	 i	 wysunięcie	
na	 czoło	osobowego	„ja”: Ja wiem, że to niesłuszne.	Tom	
opublikowany	w	roku	1977	wypełniają	wiersze	z	przeło-
mu	lat	75/76,	a	więc	wpisało	się	w	nie	zrewoltowane	Lato	
’76.	Znowu	głos	odzyskują	polscy	robotnicy	i	„odzyskuje	
głos”	Barańczakowy	N.N.	Już	nie	jest	abstrakcyjnym	mo-
nolitem,	teoretycznym	każdym,	lecz	na	głosy	rozpisanym	
głosem	mieszkańca	PRL:

w	zasadzie	niemożliwe	więc,	by	się	pojawił,	
a	jednak	jest;
i	niepojęty	upór
każe	mu	wciąż	na	nowo	wznosić	ze	słów	mury,	
które	aby	obalić,	dość	jest	machnąć	ręką
	 	 	 (W zasadzie niemożliwe)

Owe	 „mury	 ze	 słów”	 byłyby	 znakiem	 coraz	 większego	
rozziewu,	 pęknięcia	 pomiędzy	 rzeczywistością	 a	 nierze-
czywistością,	 władzą	 a	 społeczeństwem,	 językiem	 ano-
nimowym	 a	 językiem	 indywidualnym,	 prawdą	 sumienia	
a	koniecznością	kompromisu	z	kłamstwem.	W	Ja wiem, że 
to niesłuszne	pomiędzy	tymi	opozycyjnymi	energiami	do-
chodzi	do	„konfrontacji”	i	wówczas	–	o	paradoksie	poezji	–	
„mury	władzy”,	tak	wytrwale	budowane	przez	mass	media	
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i	instrumentalną	kulturę,	stają	się	przezroczyste,	ujawniając	
to,	co	miało	być	doskonale	zakamuflowane.	Lektura	tomu	
bowiem	pokazuje,	iż	techniki	kamuflażu	nieuchronnie	mu-
szą	brać	pod	uwagę,	a	zatem	wpisywać	w	swoje	struktury,	
obraz	 rzeczy	 kamuflowanej.	Wystarczy	 w	 pewnych	miej-
scach	odwrócić	 stronę	prawą	na	 lewą	 (do	 tego	potrzebna	
jest	zawsze	odpowiednia	technika),	by	odsłonić	„tajemni-
cę”.	I,	jak	to	bywa	w	tym	kraju	i	ustroju,	często	okazuje	się	
nią	 –	 tajemnica	 poliszynela.	 Największa	 trudność	 polega	
na	tym,	by	mieć	odwagę,	 jak	dziecko	w	baśni	Andersena,	
publicznie	 ją	 ujawnić.	 Jak	 już	 pisałem,	 Barańczak	 zawsze	
ją	posiadał.	Posiadał	też	narzędzia.	Stąd	–	taka	sprawność	
w	demaskowaniu	absurdalnego,	bo	jawnego	kłamstwa.	Oto	
podstawowa	problematyka	tomu	Ja wiem, że to niesłuszne.	
Ponadto,	gdy	w	Sztucznym oddychaniu	dominuje	głos	ano-
nima,	to	tutaj	rej	wodzi	wielogłosowy	polski	język	codzienny	
z	wszystkimi	charakterystycznymi	jego	idiomami,	powie-
dzonkami,	 skamielinami	 i	 smaczkami,	 które	 często	 same	
w	sobie	są	dowcipem	politycznym	czy	karykaturą	urzędo-
wej	sztampy.	Język	ten	raz	ulega	przytłumieniu	przez	tubę	
urzędu	i	rozsadza	ją	od	środka,	innym	razem	wycisza	się,	by	
można	było	usłyszeć	głos	lirycznego	„ja”.	Z	tym	ostatnim	
zjawiskiem	mamy	do	czynienia	w	takich	wierszach	jak:	Na-
zajutrz,	Autentyk,	Co będzie świadectwem,	w	których	autor	
Atlantydy	zbliża	się	do	głosu	Ryszarda	Krynickiego	z	tomu	
Nasze życie rośnie.	Śmiech,	ten	swoisty	dynamit	podkłada-
ny	przez	poetę	pod	fasady	Systemu,	ustępuje	w	nich	(i	kilku	
innych)	historiozoficzno-egzystencjalnej	zadumie	i	metafi-
zycznemu	dreszczowi.	Stąd	już	blisko	do	Tryptyku z betonu, 
zmęczenia i śniegu.
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Ten	ostatni	tom	„polskiego	okresu”	papieża	Nowej	Fali	uka-
zał	się	w	krakowskim	KOS-ie	pod	koniec	1980	roku	i	został	
powtórzony	przez	Instytut	Literacki	w	Paryżu	w	1981	roku,	
a	więc	był	obecny	w	obiegu	czytelniczym	w	czasie	niezapo-
mnianych	miesięcy	Rewolucji	Solidarnościowej.	I	tu	kolejny	
paradoks:	w	kontraście	do	Dziennika porannego	–	Tryptyk,	
pomimo	że	to	najlepszy	po	tamtym	tom	w	karierze	poetyc-
kiej	 autora	Antologii angielskiej poezji metafizycznej XVII 
stulecia	 (1982),	 nie	 zdołał,	 ze	 swoim	 ściszonym	 głosem,	
przebić	 się	 przez	 huragan	wydarzeń.	Gdy	Dziennik	 przez	
kontekst	 historyczny	 został	 „powiększony”,	 to	 Tryptyk 
„pomniejszony”.	Kolejna	 rzecz	charakterystyczna	dla	mi-
nionego	czasu:	pamiętam,	że	powielano	wówczas	„bojowe”	
wiersze	Barańczaka,	a	w	cieniu	pozostawały	lepsze,	„pry-
watne”	utwory	redaktora	„Zapisu”	i	członka	KOR-u.

Większość	wierszy	tomu	pochodzi	z	zimy	79	i	wiosny	80	i	od-
bija	specyficzną,	niepowtarzalną	atmosferę	schyłku	„epoki	
Gierkowskiej”.	Jest	to	Polska	zamknięta	w	„jamach	z	beto-
nu”,	 osaczona	 monstrualnym	 zmęczeniem	 psychicznym	
i	nie	mniejszym	fizycznym,	zasypana	„zimą	stulecia”.	Pol-
ska	inwigilowana,	szantażowana,	zastraszona;	kraj	rzeczy,	
jakości	i	zjawisk	zastępczych:	„dykty,	sklejki,	tektury,	płyty	
paździerzowej”.	 Gdy	w	 Ja wiem, że to niesłuszne	 różnymi	
głosami	Barańczak	wołał	„król	jest	nagi”,	to	tutaj	tonem	iro-
niczno-elegijnym	stwierdza,	 że	 to	 „nagość”	 żenująco	 tan-
detna,	a	król	jest	rozsypującą	się	teatralną	kukłą.	Nie	jest	to	
już	świat	lakierowanych	„fasad”,	lecz	świat	brudnych,	pro-
wizorycznych	„tyłów”,	wśród	których	upływa	 jedyne,	nie-
powtarzalne	życie	bohatera	lirycznego.	Ale	to	nie	wszystko.	

Tadeusz Żukowski, Głos z „tamtego świata”...
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Zasadniczą	 i	 wyróżniającą	 cechą	 tegoż	 bohatera	 jest	 jego	
głęboko	 umotywowana,	 indywidualna	 niezgoda	 na	 świat	
zdewaluowany	i	piekło	wartości	(?)	zastępczych.	„Pomimo	
wszystko	–	nie!”	oto	jego	dewiza.	„Nie”	–	pomimo	wszech-
ogarniającej,	 beznadziejnej	 bezwyjściowości;	 przeczenie,	
w	którym	jest	tak	dużo	życia	osaczonego	ogromem	śmierci	
(podchwyci	później	to	przesłanie	poezja	pogrudniowa):

Ale	nie	ma	innego	życia.	Ten	zamrażalnik,	
dokąd	–	aby	nas	ciepło	nie	zepsuło	zanadto	–
upchnięto	nas,	chowając	rzekomo	na	lepsze	dni,

jest	tylko	najzimniejszą	częścią	zimnej	spiżarni,
do	której	z	rzadka,	z	zewnątrz,	wpadnie	ciepło	i	światło	
gdy	Ktoś	otworzy	–	zajrzy	–	i	znów	zatrzaśnie	drzwi

13	 grudnia	 –	 „znów	 zatrzaśnięto	 drzwi”.	 Barańczakowi	
znowu	przytrafił	się	proroczy	wiersz;	ale	w	tym	kraju	od	
prawie	200	 lat	powtarzających	się	nieszczęść	być	wiesz-
czem	to	nie	tak	wielka,	jak	by	się	wydawało,	trudność.	To	
wręcz	genetycznie	dziedziczona	cecha	prawie	każdego	Po-
laka	i	narodowy	rytuał.	Cóż	dopiero	mówić	o	poecie,	który	
35	lat	życia	spędził	na	Atlantydzie	połkniętej	przez	wielo-
ryba	Imperium,	gdzie	mniej	więcej	co	pięć	lat,	wspólnym	
wysiłkiem,	 próbuje	 się	 rozewrzeć	 pysk	 znienawidzonej	
bestii,	by	spełniły	się	słowa	umierających:	„Więcej	powie-
trza	–	i	światła!”.	Tu,	nad	Wisłą	i	Wartą,	wszyscy	poeci	są	
Jonaszami.	 Barańczak	należy	 do	 tych,	 którym	 się	 udało	
wydostać	 z	 trawiących	 trzewi.	Ale	 ceną	„ucieczki”	 stała	
się	utrata	rodzinnej	Atlantydy.	Jednak	czyż	we	współcze-
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snym	świecie	Atlantydy	nie	toną	wszędzie?	Gdziekolwiek	
by	się	dane	było	urodzić	i	kimkolwiek	by	się	było…

13	 grudnia.	Miecz,	 który	 przeciął	 nas	 na	 pół.	 I	 oddalamy	
się	od	tych	„sprzed”,	a	oni	od	tych	„po”,	jak	z	jednego	lądu	
powstałe	dwa	kontynenty,	między	które	wdziera	się	ocean.	
Słychać	 jeszcze	 śpiew	w	 kościołach,	 na	 ulicach	 i	 rzężenie	
czołgów.	Wśród	nocnej	ciszy	znad	fal	oceanu	dobiega	soli-
daryzujący	się	z	„potopionymi”	głos	„ocalonego”;	w	języku	
„sprzed”	próbuje	tłumaczyć	świat	„po”.	I	choć	w	najświęt-
szym	miejscu	serca	rodzą	się	pełne	gniewu	i	bólu	słowa,	są	
one	niczym	z	odległego	układu	słonecznego	docierająca	pró-
ba	opisu	życia	w	cieniu	czarnej	gwiazdy.	Jest	to	fakt	obiek-
tywny	i	nikt	już	nie	powołuje	się	na	słowa	Hegla,	że	tym	go-
rzej	dla	faktów,	im	bardziej	się	rozmijają	ze	szlachetną	teorią.

Tak	właśnie	usłyszałem	„grudniowej	nocy”	na	falach	Wol-
nej	Europy	(może	to	było	późne	lato,	a	może	wczesna	je-
sień	82)	poemat	Barańczaka	Przywracanie porządku,	który	
obecnie	ukazał	się	w	tomie	Atlantyda:

„Skąd	pan	wziął	tę	ulotkę,	na	jakiej	podstawie
przebywał	pan	na	ulicy	o	tej	porze,	jakim
prawem	ta	czarna	opaska	na	rękawie,	milczeć
my	zadajemy	pytania,	jesteśmy,	jak	pan	widzi,	grzeczni
i	oczekujemy	równie	grzecznej	odpowiedzi,	kto	panu	dał	
prawo
do	tych	praw”

i	tak	dalej.
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Przecież	to	jest	„obcy”,	wyniesiony	z	epoki	korowsko-gier-
kowskiej,	 w	 ogóle	 nie	 przylegający	 do	 grudniowych	 i	 po-
grudniowych	 doświadczeń	 –	 język.	 Ten	 makijaż	 ubecko-
-milicyjnej	pseudokultury	został	z	ulgą	przez	„wybawicieli	
i	obrońców”	partyjnej	ojczyzny	odrzucony.	Do	głosu	doszły	
zdezelowane	czołgi,	dobrze	naoliwiona	broń,	pałki,	kopniaki	
i	pięści.	Największy	w	powojennej	historii	szok	nauczył	po-
etów	pokory.	Umilkły	słowa,	a	zaczęły	przemawiać	wydarze-
nia.	Stąd	w	poezji	inwazja	notatki,	fragmentu,	szkicu,	glosy	
i	obrazu,	a	w	prozie	konwencji	dziennika,	reportażu,	surowej	
notacji.	Położony	na	papier	fragment	ciemnej	rzeczywisto-
ści	 zaczynał	grać	półtonami	 i	 zamieniał	 się	w	poezję	 (tak	
jest	np.	u	Pawlaka).	Nie	było	czasu	na	„kurtuazyjne”	rozmo-
wy;	to	był	czas	haseł	(np.	Jeże1i w jakimś kraju Krynickiego)	
i	wielotysięcznych	demonstracji,	na	które	odpowiadano	ar-
matkami	wodnymi,	petardami	 i	atakami	ZOMO.	Językiem	
państwa	stała	się	siła	(ona	była	ukryta	pomiędzy	„fasadami”	
i	„tyłami”),	a	głosem	poety	–	jego	sumienie.	Gdy	krzyczały	
tłumy	–	poeci	wypowiadali	się	szeptem	(jedynie	Tomasz	Ja-
strun	stawiał	mocniejsze	akcenty	w	swoich	wierszach).	Gdy	
rzeczywistość	przerosła	literaturę	i	stała	się	bardziej	baroko-
wa	niż	barok	–	jako	jedyna	szansa	objawił	się	(znowu)	język	
„odsłaniający”	w	przeciwieństwie	do	„przesłaniającego”.

W Przywracaniu porządku	owemu	stylowi	„odsłaniającemu”	
bliskie	są	„prywatne”	części	poematu,	gdzie	autor	rozmawia	
ze	swoimi	przyjaciółmi	pozostawionymi	w	kraju.	Mówi	do	
nich	w	sposób	intymny,	zindywidualizowany	i	bezpośred-
ni.	(Tu	także	wzruszający	wiersz	Grażynie).	Zawierają	one	
więcej	 poetyckiej	 prawdy	 niż	 części	 drwiąco-patetyczne,	
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odwołujące	się	do	wcześniej	wypracowanych	technik,	a	po-
legających	na	przerabianiu	na	wiersze	języków	„cudzych”,	
zinstytucjonalizowanych.	W	momencie	gdy	Barańczakowi	
zabrakło	doświadczenia,	odwołał	 się	do	 informacji	z	dru-
giej	 ręki	 i	 do	 nabytej	 wcześniej	 wiedzy	 o	 realnym	 socja-
lizmie.	Jednak	podobne	nie	jest	tożsame	i	gdy	poeta	myli	się	
w	szczegółach,	nie	trafia	w	istotę	opisywanego	czasu,	a	gdy	
rozmija	się	z	ulotną	chwilą,	niestety,	nie	przekonuje	też	po-
prawna	w	gruncie	rzeczy	prawda	ogólna.	Do	tego	dochodzi	
ta	przesadnie	hiperboliczna,	nieprzemyślana	pointa:

A	przecież	po	drodze	tyle	zasieków	kolczastych	i	mórz
a	jednak	ten	pojemnik	z	gazem,	wystrzelony
nie	w	moją	wcale	stronę,	mimo	wszystko
doleciał	aż	tu;	[...]
Ale	podnoszę	go	i	odrzucam	w	ich	stronę.

Innym	utworem,	który	zapisany	został	w	„częstotliwości”	
fal	 poetyckich	 niesłyszalnych	 już	 w	 kraju,	 są	Dyletanci.	
Jest	 to	 jeden	 z	 najsłabszych	 tekstów	 skądinąd	 ciekawej,	
choć	niespójnej	Atlantydy.	Męczą	już	te	wiersze	o	ubekach	
(Barańczak	 jest	 swoistym	 rekordzistą	 w	 „uwiecznianiu”	
owych	 smutnych	 panów)	 i	 chyba	 zużył	 się	 też	 ten	 typ	
agresywnej	 ironii.	Teraz	żarliwie	poszukuje	się	wartości	
i	nie	czas	na	resentymenty.	(À	propos,	w	dwudziestoleciu	
w	 podobny	 sposób	 pisywał	 wiersze	 o	 policji	 politycznej	
komunista	Stanisław	Ryszard	Stande;	np.	Śledztwo.)

Zorientowane	 personalistycznie	 i	 wciąż	 narastające	 za-
interesowanie	 wartościami	 spowodowało	 zasadnicze 
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przesunięcia	 akcentów	 na	 terenie	 języka	 poetyckiego.	 
Przestał	on	już	być	celem	samym	w	sobie;	wiersze	majstersz-
tyki,	łamigłówki,	szkatułki	pozamykane	na	wyrafinowane	
klucze,	które	po	otworzeniu	okazują	się	puste	–	przesta-
ły	już	kogokolwiek	(poza	badaczami)	interesować	(np.	nie	
do	 strawienia	 okazują	 się	 obecnie	 Karpowicz	 i	Wirpsza).	
W	ogóle	tak	mocno	lansowana	przez	Balcerzana	i	Barań-
czaka	„poezja	lingwistyczna”	okazała	się	już	wyeksploato-
waną	żyłą	złota.	Nowe	słyszenie	języka	każe	mu	być	prze-
zroczystym	na	świat	po	to,	by	świat	dzięki	„milczeniu”	tym	
mocniej	mógł	zaistnieć	w	całym	skomplikowaniu	bytu.	By	
tajemnica	 egzystencji	mogła	 rozbłysnąć	w	wierszu	 tran-
scendentnym	 światłem	 wartości.	 Cały	 arsenał	 środków	
poetyckich	ma	być	podporządkowany	temu	zadaniu,	gdyż	
jest	nieprawdą,	że	język	to	świat.	Świat	to	raczej	widzenie,	
obraz;	światoobraz.	Język	to	pogląd:	światopogląd.	Więcej	
świata	 jest	we	śnie	niż	w	rozprawie	filozoficznej.	Najbar-
dziej	 wyrafinowana	 poezja	 „lingwistyczna”	 nie	 zapisuje	
świata;	opisując	samą	siebie,	tworzy	witraż	z	abstrakcji	i,	
jak	 szyba	muchę,	 oddziela	 czytelnika	 od	 rzeczywistości.	
Tego	 typu	myślenie	 poetyckie	 jest	 (było?)	 konsekwencją	
największego	 w	 dziejach	 zideologizowania	 świata.	 Pod	
naporem	komunizmu,	broniąc	 się	przed	nim,	 ideologiza-
cji	musiała	ulec	cała	Europa	i	jej	cywilizacja.	A	egzystencja	
zideologizowana	jest	egzystencją	martwą,	pustą.	Nie	inna	
jest	opisująca	ją	literatura;	szczególnie	wtedy,	gdy	bardziej	
niż	życiem	zajmuje	się	abstrakcją.	Rozpatrując	rzecz	od	tej	
strony,	 trzeba	powiedzieć,	że	Europa	podzielona	na	poli-
tyczny	Wschód	i	Zachód	jest	już	od	dawna	Atlantydą	zato-
pioną	przez	ocean	ideologicznych	komunałów.
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Barańczak,	 wyjeżdżając	 do	 Ameryki,	 w	 jakiejś	 mierze	
uwolnił	 się	 od	 przemożnej	 presji	 czarno-białych	 klisz,	
a	tym	samym	od	dychotomicznego	myślenia	(np.	my–wy,	
ja–oni,	słowo	prywatne	–	słowo	urzędowe)	i	 lingwistycz-
nych	napięć	pomiędzy	opozycyjnie	ustawionymi	słowami	
i	zwrotami.	(Prawdę	mówiąc,	powstające	w	tego	typu	grze	
wypadkowe	nowych	 sensów	po	 kilku	 lekturach	 są	wręcz	
z	matematyczną	dokładnością	policzalne	i	–	wiersze	takie	
stają	się	po	prostu	nudne,	gdyż	retoryka	ma	skończony	za-
sób	chwytów,	a	poezja	„lingwistyczna”	nie	jest	niczym	in-
nym,	jak	nową	formą	retoryki).	To	nowe	wyzwolenie	auto-
ra	książki	o	Herbercie,	wcześniej	wyzwalał	się	w	Tryptyku,	
widać	w	jego	wielu	bardzo	interesujących	wierszach	ame-
rykańskich,	które	budowane	są	z	oczyszczonych,	poetycko	
wykadrowanych	obrazów,	poddanych	rytmowi	 indywidu-
alnego	oddechu.	(Termin	„oddech”	rozumiałbym	tutaj	jako	
niepowtarzalny	 sposób	przeżywania	 czasu	 i	 organizowa-
nia	go	w	przestrzeni	wiersza).	Gdy	autor	Sztucznego oddy-
chania	znalazł	się	wśród	myślących	obrazami	poetów	ame-
rykańskich	i	takich	znakomitości	światowych,	jak	Miłosz,	
Brodski	czy	Venclova	–	zaczął	oddychać	coraz	bardziej	na-
turalnie	i	z	ogromną	korzyścią	dla	jego	nowych	wierszy.

Myślę	 tu	 o	 takich	utworach	 tomu	 jak:	Wrzesień,	Historia,	
Atlantyda,	Nowy Świat,	Na pustym parkingu za miastem,	za-
ciągając ręczny hamulec	czy	znakomity	Pięć pocztówek od i do 
Emily Dickinson.	Ten	ostatni	jest	wysokiej	próby	wierszem	
metafizycznym	i	niebanalnym	dowodem	na	to,	że	Barań-
czak	od	początku	swojej	kariery	literackiej	był	najciekawszy	
jako	 poeta	metafizyczny	 (wiersze	 z	Dziennika i Tryptyku) 
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i	tylko	presja	kontekstu	kazała	mu	przez	tak	długi	czas	de-
klarować	się	po	stronie	polityki	 (zablokowany	we	własnej	
twórczości,	jako	metafizyk	realizował	się	w	tłumaczeniach).

Nieprzypadkowo	stwierdziłem,	że	Barańczak	jedynie	czę-
ściowo	wyzbył	się	skłonności	do	powielania	w	kontekście	
amerykańskim	wzorców	poetyki	„krajowej”.	Wymownym	
przykładem	dwubiegunowego	uporządkowania	świata-w-
-języku	jest	wiersz	Poczta,	gdzie	skonfrontowane	zostały	
dwa	języki:	podmiotowy	i	techniczny	(wydruk	kompute-
rowej	reklamy).	Nikt	nie	zaprzeczy,	że	zgrabny	i	zabawny	
to	wiersz,	ale	tutaj,	w	kraju,	gdzie	obowiązuje	poetyka	na-
grobnych	inskrypcji	i	„napisów	na	ścianach	z	lodu”,	nie-
wiele	z	tego	dla	odbiorcy	wynika.	Ten	ostatni,	oddzielony	
od	wolnego	świata	tektonicznym	rowem	Grudnia,	poszu-
kuje	raczej,	jeśli	już	zajmuje	się	tak	dziwnym	zajęciem	jak	
czytanie	poezji,	odpowiedzi	na	pytania	ostateczne,	a	nie	
elokwentnej	kokieterii.

Z	podobnego	typu	odczuciami	czyta	się	raczej	udany	(poza	
źle	zrobionym	Ze wstępu do rozmówek;	tu	np.	„kołek	epi-
tetu”,	„zjeżdżalnia	słów”,	„brodzik	porozumienia”,	„obły	
ślizgacz-słuch”)	cykl	„rozmówek	amerykańskich”	ze	zna-
komitym	Garden party	na	czele.	Są	to	wiersze,	najprościej	
rzecz	ujmując,	o	niemożliwości	prawdziwego	porozumie-
nia	 dwóch	 kultur	 czy	 nawet	 dwóch	 cywilizacji	 wpisa-
nych	w	dwa	wyłączające	się	typy	osobowości:	cywilizacja	
klęski	 i	 osobowość	 introwertyczna,	 poszukująca	 sensów	
głębokich	 (tu:	 polski	 emigrant)	 oraz	 cywilizacja	 sukce-
su	 i	 osobowość	 ekstrawertyczna,	 zadowalająca	 się	 sen-
sami	 powierzchownymi	 (tu:	 standardowy	 Amerykanin).	
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To	upraszczające	odczytanie	spotkania	Polski	 i	Ameryki	
w	wierszach	zamieszczonych	w	Atlantydzie	jest	tylko	wy-
jaskrawieniem	dychotomicznego	wartościowania,	w	które	
uwikłane	są	omawiane	teksty.	Ale	to	rzeczywiście	zbyt	ła-
twe	odczytanie,	gdyż	w	istocie	mamy	tu	do	czynienia	ze	
zjawiskiem	ogólniejszej	i	subtelniejszej	natury.

Atlantyda	 to	 książka	 pełna	 gorzkiej	 nostalgii,	 której	 źró-
dłem	jest	bycie	„pomiędzy”:	pomiędzy	Polską	i	Ameryką.	
Owo	„pomiędzy”	byłoby	wynikiem	jakby	i	niezdecydowa-
nia,	 i	 niemożności	 zarazem	 kogoś,	 kto	 jedno	 nieuchron-
nie	 traci,	 a	 drugie	 powoli	 zyskuje.	 Oto	 gdy	 kraj	 ojczysty	
jest	 Atlantydą	 pochłanianą	 przez	 ocean	 czasu	 i	 niewoli,	
to	Stany	Zjednoczone	 (szerzej:	wolny	 świat)	 są	Atlantydą	
wyłaniającą	się	z	oceanu	losu.	Ostatni	tom	Barańczaka	to	
precyzyjna	mapa	 tego	procesu;	 tego	bolesnego	 rozdarcia.	
Jest	tak,	że	pamięć	i	dusza	przebywają	na	lądzie	utraconej	
młodości,	a	zmysły	i	wola	na	kontynencie	zyskiwanego	do-
świadczenia.	I	kiedy	z	krajem	niemożliwy	jest	tak	niezbęd-
ny	dla	poety	bezpośredni	kontakt	(w	grę	jedynie	wchodzą	
wspomnienia),	to	na	głęboką,	istotną	penetrację	świata	zy-
skanego,	wyłaniającego	się	nowego-wciąż-tego-samego	ży-
cia,	bohater	omawianego	tomu	jeszcze	w	pełni	się	nie	zde-
cydował.	 Trwa	 rozdarcie,	 zawieszenie,	 bycie	 „pomiędzy”,	
którego	męki	duchowe	rozumiem,	ale	które	w	następnym	
tomie,	 dla	 dobra	 Barańczaka	 i	 jego	 twórczości,	 powinno	
się	skończyć.	Doświadczenie	Gombrowicza	i	Miłosza	każe	
oczekiwać	na	bardziej	znaczące	artystycznie	rozpoznania	
starego-w-nowym	 i	 nowego-w-starym.	 „Uciekinierowi	
z	utopii”	życzę,	by	obiema	nogami	stanął	na	nowym	lądzie,	
gdzie	przecież	ocalenie	znalazł	autor	Nieobjętej ziemi.

Tadeusz Żukowski, Głos z „tamtego świata”...
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Przegląd	zagraniczny
W	numerze	4.	„La	Nouvelle	Alternative”	(décembre	1986)	
znajduje	się	blok	materiałów	poświęconych	zmianom	za-
chodzącym	w	ZSRR,	a	w	nim	artykuł	Lubomira	Sochora,	
zmarłego	14	listopada	1986	roku	we	Francji,	zatytułowany	
Gorbaczowowska rewolucja w sercach i umysłach ludzkich.	
Autor	po	1948	roku	był	pracownikiem	KC	KPCz	i	wykła-
dowcą	filozofii	w	Pradze.	W	latach	50.	był	jednym	z	redak-
torów	„Nowej	Myśli”,	w	1961	oskarżony	o	przynależność	
do	grupy	szpiegów	titoistycznych,	przez	dwa	 lata	praco-
wał	 fizycznie,	 częściowo	 zrehabilitowany,	 wykładał	 na	
wydziale	prawa	Uniwersytetu	Karola	IV	w	Pradze,	współ-
pracował	 z	 tygodnikiem	 „Literálni	 nowiny”	 („Literálni	
listy”	w	1968	roku)	i	miesięcznikiem	„Plamen”,	który	był	
organem	związku	pisarzy;	w	1968	w	pełni	zrehabilitowany	
i	wybrany	do	KC	na	 zjeździe	w	Wysoczanach,	 który	 od-
bywał	się	pod	kontrolą	armii	inwazyjnych	krajów	RWPG;	
usunięty	następnie	z	partii	komunistycznej,	w	1979	wyje-
chał	do	Francji	 i	został	profesorem	na	uniwersytecie	Pa-
ris	VII,	gdzie	prowadził	wykłady	na	 temat	mass	mediów	
państw	wschodnich,	współpracował	z	 czasopismami	pa-
ryskimi,	należał	do	komitetu	redakcyjnego	pisma	„Listy”	
(pismo	opozycji	czeskiej	wydawane	w	Rzymie).

W	swym	artykule	Sochor	pisze	dość	sceptycznie	o	ostatniej,	
zachodniej	fali	entuzjazmu	na	temat	Związku	Sowieckiego	
i	 Gorbaczowa.	 Twierdzi	 on,	 że	 społeczeństwo	 radzieckie	
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znajduje	 się	 pod	 ciężarem	 tradycji	 historycznej	 i	 silnych	
tendencji	 do	 bezruchu;	 poza	 tym	 w	 łonie	 społeczeństwa	
znajdują	się	poważne	siły,	które	przeciwstawiają	się	wszel-
kim	zmianom,	wszystko	to	zaś	wspomagane	jest	przez	ide-
ologię	 marksistowsko-leninowską	 i	 jej	 oficjalną	 interpre-
tację.	Oczywiście	to	nie	znaczy,	że	żadna	zmiana	nie	 jest	
możliwa.	Niemniej	to,	co	wydaje	się	kremlinologom	bliskie,	
może	trwać	dziesiątki	lat	albo	i	dłużej.	Tu	Sochor	wspomi-
na	G.	Lucása,	który	przed	śmiercią	oświadczył,	że	ludzkość	
dojdzie	do	prawdziwego	socjalizmu	najwcześniej	za	200	lub	
300	lat.	Gorbaczow	zapewne	szczerze	pragnie	wydobyć	spo-
łeczeństwo	radzieckie	z	inercji,	ze	stanu	stagnacji	–	zapew-
ne	wie,	że	inercja,	lenistwo,	biurokratyzm	i	korupcja	warstw	
kierowniczych	taki	stan	utrwalają.	Gorbaczow,	porównując	
konieczną	rekonstrukcję	do	rewolucji,	położył	znak	równo-
ści	między	znaczeniem	tych	słów.	Ale	tymczasem	niewiele	
zaszło	 istotniejszych	 zmian:	 pewna	 modyfikacja	 mecha-
nizmu	 ekonomicznego,	 rozszerzenie	 zakresu	 kompeten-
cji	 sowietów,	czyli	 rad;	 również	atak	przeciwko	czarnemu	
rynkowi	 i	 tak	zwanej	ekonomii	 równoległej;	należy	 także	
spodziewać	 się	 wprowadzenia	 elementu	 samorządu,	 lecz	
będzie	to	raczej	nowy	pas	transmisyjny	od	partii.

Mówi	się	bardzo	dużo	o	informacji,	której	jest	trochę	wię-
cej,	 na	 przykład	 nie	 ukrywa	 się	 tak	 skrzętnie	wszystkich	
klęsk	żywiołowych,	niemniej	 jednak	nie	ma	to	nic	wspól-
nego	z	wolnym	dostępem	do	informacji	ani	też	z	tworze-
niem	przez	jakieś	koła	opozycji	niezależnej	opinii	publicz-
nej.	Informacja	i	środki	informacji	pozostają	nadal	pod	silną	
kontrolą	 partii,	 która	 decyduje,	 co	 i	w	 jaki	 sposób	należy	
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przekazywać	 odbiorcy.	 Nieco	 większą	 swobodą	 cieszą	 się	
pisarze	i	artyści.	Mówi	się	bardzo	mało	o	doktrynie	reali-
zmu	 socjalistycznego,	 podczas	 gdy	 jeszcze	 za	 Czernienki	
z	wielkim	hałasem	obchodzono	50-lecie	jej	proklamowania.	
Mimo	tego	nie	za	bardzo	wiadomo,	czy	socrealizm	w	jego	
wąskim	rozumieniu	został	już	w	ogóle	wyrzucony	na	śmiet-
nik,	czy	po	prostu	został	zmodyfikowany	w	realizm	bez	gra-
nic	(„bezbrzeżny”,	 jak	o	nim	kiedyś	powiedział	Roger	Ga-
raudy).	W	każdym	razie	w	obecnej	postaci	nie	służy	już	jako	
narzędzie	krytyki	o	charakterze	inkwizycyjnym.	Z	drugiej	
strony	jednak	znów	trzeba	zauważyć	–	o	czym	mówi	Sochor	
–	że	mimo	całej	liberalizacji	partia	nie	wyrzekła	się	prawa,	
i	to	prawa	wyłączności	w	ocenie	wartości	dzieł	literackich	
i	 artystycznych.	 Tak	 więc	 utylitarna	 koncepcja	 literatury	
i	sztuki	pozostaje	nadal	w	mocy.

Wreszcie	 Gorbaczow	 posługuje	 się	 nowymi	 pojęciami	
w	sposób	niezwykle	mglisty;	kiedy	używa	pojęcia	„rewolucji	
w	umysłach	i	sercach	ludzkich”,	to	aczkolwiek	jest	to	słow-
nictwo	mało	raczej	rozpowszechnione	wśród	marksistów-
-leninistów	 (np.	 podobnych	 terminów	 używał	 Masaryk),	
nie	należy	sądzić,	aby	Gorbaczow	wyrzekł	się	materializmu,	
a	 jedynie,	 że	ów	 sposób	mówienia	ma	 cel	przede	wszyst-
kim	praktyczny	–	uniknąć	mówienia	w	sposób	szczegółowy	
o	zamierzanych	zmianach.	Jest	to	raczej	rodzaj	porad	kiero-
wanych	do	obywatela,	aby	zaczął	zmieniać	siebie,	aby	więcej	
pracował,	a	mniej	pił.	Sochor	twierdzi,	że	w	tej	rzekomej	re-
wolucji	trzeba	będzie	zaktywizować	i	zdynamizować	czyn-
nik	ludzki	(czyli	w	terminologii	markso-leninowskiej	czyn-
nik	subiektywny),	aby	odnowić	dynamizm	społeczeństwa	
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sowieckiego.	Jak	zwykle,	czynnik	ludzki	przedstawiany	jest	
jako	niedojrzały	do	zmian	i	nie	dość	rozwinięty,	wymaga	on	
więc	pewnego	przymusu,	co	zresztą	ma	zawsze	miejsce	przy	
rewolucjach	wprowadzanych	odgórnie.	Tak	więc	należy	są-
dzić,	 że	 i	w	przypadku	odnowy	Gorbaczowowskiej	będzie	
się	korzystać	z	pewnego	nasilenia	represji.	Sochor,	oczywi-
ście,	nie	twierdzi,	że	będziemy	mieli	do	czynienia	z	nowym	
Stalinem	i	że	owa	rekonstrukcja	będzie	nową	jatką	w	stylu	
lat	30.,	niepokoi	go	jednak	fakt,	że	od	jej	rozpoczęcia	po-
szerzony	został	zakres	stosowania	kary	śmierci.	Dotyczy	to	
przede	wszystkim	przestępstw	gospodarczych	i	afer	korup-
cyjnych.	Na	mocy	dekretu	wydanego	przez	Radę	Najwyższą	
(prezydium)	zostało	już	wydanych	szereg	wyroków	śmierci	
i	kilka	z	nich	zostało	już	wykonanych.	Zostały	one	wykona-
ne	na	ludziach	rzeczywiście	winnych	ogromnych	nadużyć,	
niemniej	jednak,	twierdzi	Sochor,	jest	to	objaw	współcze-
snego	barbarzyństwa,	pozostającego	w	całkowitej	sprzecz-
ności	z	kulturą	prawną	Europy,	która	eliminuje	karę	śmierci	
za	przestępstwa	gospodarcze.

Poczynając	 od	Monteskiusza,	 w	 prawodawstwie	 przyjmuje	
się	zasadę,	że	życie	ludzkie	jest	najwyższym	i	najcenniejszym	
ze	wszystkich	dóbr	i	że	nie	można	wobec	tego	oszacowywać	
jego	wartości	w	żadnych	 sumach	pieniężnych.	W	Związku	
Sowieckim	nigdy	nie	pozbawiono	się	możliwości	stosowania	
tej	najwyższej	kary,	mimo	iż	we	wszystkich	państwach	Eu-
ropy	Zachodniej	albo	została	ona	zniesiona,	albo	przestano	
ją	stosować.	Rewolucja	Gorbaczowowska,	konstatuje	Sochor,	
nabrałaby	większej	wiarygodności,	gdyby	doszło	do	abolicji	
kary	 śmierci.	 Wówczas	 wypełniono	 by	 wreszcie	 obietnicę	
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rządu	sowieckiego	złożoną	tuż	po	rewolucji.	Zresztą	pierw-
szy	sowiecki	kodeks	karny	zniósł	tę	karę	przynajmniej	na	pa-
pierze.	Niemniej	była	ona	stosowana,	i	to	masowo,	ale	tylko	
jako	alternatywa,	alternatywa	czasowa	i	wyjątkowa	dla	innej	
kary	podstawowej,	czyli	 innej	kary	najwyższej	wymyślonej	
przez	prawników	 rewolucyjnych.	Tą	najwyższą	 karą	miało	
być	definitywne	usunięcie	i	wydalenie	winnego	aż	do	okrut-
nego	 i	niesprawiedliwego	 świata	 kapitalistycznego.	 Sochor	
kończy	 drobnym	 żartem:	 ponieważ	 nie	 jest	 złośliwy,	 nie	
proponuje	 panu	Gorbaczowowi,	 aby	 ze	 wszystkimi	 konse-
kwencjami	zastosował	ów	utopijny	projekt	Lenina,	gdyż	ta	
jurydyczna	utopia	–	jak	ją	nazywa	–	mogłaby	mieć	poważ-
ne	konsekwencje	demograficzne	 i	 bardzo	niekorzystne	dla	
Związku	Sowieckiego.	Wystarczyłoby	może	rozwiązanie	nie-
utopijne	i	wyeliminowanie	kary	śmierci	z	kodeksu	karnego,	
ponieważ	jej	obecne	stosowanie	podaje	w	wątpliwość	już	na	
samym	początku	same	zasady	Gorbaczowowskiej	rewolucji.

Dodajmy	od	siebie,	że	owo	mówienie	przez	Sochora	o	tra-
dycjach	odwiecznej	Rosji	w	tym	akurat	przedmiocie	wyda-
je	się	mało	zrozumiałe,	ponieważ	Rosja	carska	w	zasadzie	
kary	śmierci	nie	znała.	Jak	wiadomo,	kara	ta	stosowana	była	
jedynie	za	przestępstwa	polityczne	popełnione	w	okresie	
stanu	 wojennego	 (np.	 wprowadzanego	 na	 ziemiach	 pol-
skich),	 natomiast	 nawet	 za	 najcięższe	 zbrodnie	 krymi-
nalne,	w	zasadzie,	ów	najwyższy	wymiar	kary	nie	groził.	
Dość	powszechnie	znaną	rzeczą	jest,	że	liczba	straconych	
w	Rosji	na	przestrzeni	 całego	XIX	wieku	 jest	minimalna	
w	stosunku	do	paru	miesięcy	porewolucyjnych	czy	jakich-
kolwiek	innych	miesięcy	istnienia	Związku	Sowieckiego.
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W	tym	samym	numerze	„La	Nouvelle...”	Roy	Miedwiediew	
przedstawia	 panoramę	 życia	 kulturalnego	 w	 Sowietach	
w	1986	roku.	Autor	rozpoczyna	od	przedstawienia	opła-
kanego	stanu	panującego	do	tej	pory	–	o	ile	w	ekonomii	
można	mówić	o	stagnacji,	o	tyle	w	kulturze	trzeba	mówić	
wręcz	o	cofaniu	się.	Do	chwalebnych	wyjątków	należą	takie	
postaci	jak	Ajtmatow,	Bykow,	Astafiew,	Żygulin,	Okudża-
wa	czy	Biełow.	Jest	kilka	teatrów,	które	wystawiały	inte-
resujące	dzieła.	Wymienia	on	także	kilka	dzieł	filmowych,	
takich	 jak:	Kalina czerwona,	Dworzec Białoruski,	Moskwa 
nie wierzy łzom,	Dworzec dla dwojga,	Twój syn,	Ziemia.	Na-
tomiast	w	muzyce,	architekturze	i	sztukach	plastycznych	
akt	twórczy	był	prawie	że	nieobecny.	W	tej	sytuacji	tym	
silniej	odczuwane	były	w	kulturze	ciężkie	straty	wywoła-
ne	bądź	emigracją:	Rostropowicz,	Sołżenicyn,	Władimow,	
Niekrasow	 [zmarły	 we	 wrześniu	 br.	 w	 Paryżu	 –	 przyp.	
red.],	 Brodski,	 Aksionow,	 Kopelew,	 Zinowiew,	 Lubimow,	
Tarkowski	(zmarły	w	grudniu	1986	w	Paryżu),	Rabine,	Et-
kind,	Wojnowicz	i	inni,	bądź	też	śmiercią	wielu	twórców,	
z	których	wielu	zamilkło	już	przed	śmiercią,	często	przed-
wczesną:	Twardowski,	Romm,	Tendriakow,	Trifonow,	Szo-
stakowicz,	Abramow,	Chaczaturian,	Wysocki,	Szukszyn...	
Są	też	tacy,	którzy	poszli	na	kompromis	z	władzą	i	na	tym	
ucierpiała	 jakość	 ich	 dzieł	 (Jewtuszenko	 i	 Bondariew).	
Strata	 tak	wielu	 ludzi	 twórczych	nie	 została	 zrównowa-
żona	nowymi	 talentami.	Wśród	 setek	przyjętych	w	 tym	
czasie	do	Związku	Pisarzy	można	wymienić	zaledwie	jed-
nego	prozaika	nowej	generacji,	a	mianowicie	–	Rasputina.	
Jedynym	rzeczywiście	uznanym	nowym	twórcą	dramatu	
był	natomiast	Wampiłow,	lecz	–	uznanym	po	śmierci.
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Natomiast	 sukces	dzieł	historycznych	 takich	autorów	 jak	
Pikulia,	Stadniuk	czy	Czakowski	świadczy	o	obniżeniu	się	
kunsztu	 pisarskiego,	 a	 także	 obniżeniu	 poziomu	 gustów	
czytelniczych.	 Na	 ten	 temat	 wypowiada	 się	 na	 przykład	
Rasputin	w	„Ogonioku”	(8/1986):	„dziś	bardziej	niż	kiedy-
kolwiek	widzimy	u	siebie	obfitość	braku	skrupułów,	braku	
wymagań	i	prawdziwy	ocean	analfabetyzmu	duchowego”.	
Podobnie,	 twierdzi	Miedwiediew,	widać	kryzys	w	operze,	
w	 rozrywce	 i	 architekturze.	 Są	 jednak	widoczne	 zmiany.	
Uwagę	zwracają	upolitycznione	wieczory	poetyckie	Żygu-
lina	i	Okudżawy,	w	prozie	pojawiły	się	utwory	przyciągają-
ce	uwagę	krytyki,	wśród	nich	opowiadanie	Pożar	Rasputina	
i Smutny dedektyw Astafiewa,	powieść	drukowana	w	piśmie	
„Oktiabr”.	Następnie	Miedwiediew	poświęca	wiele	uwagi	
TV,	która	według	niego	dość	szybko	zareagowała	na	zmia-
ny	polityczne,	niedawno	jeszcze	notując	przecież	stały	spa-
dek	liczby	oglądających.	Dziś	zmienia	się	to	wyraźnie.

Ale	prym	wiodą	niewątpliwie	 teatry.	Miedwiediew	zasta-
nawia	się,	dlaczego	tak	się	dzieje,	i	dochodzi	do	wniosku,	że	
przyczyny	to,	z	jednej	strony,	fakt,	iż	teatr	jest	ciałem	zbio-
rowym,	a	zarazem	kolektywem	stałym,	nie	jak	film,	z	dru-
giej	zaś,	iż	ma,	jak	żadna	inna	ze	sztuk,	możliwość	szyb-
kiego	 reagowania	 na	 zmiany.	W	 jednej	 ze	 sztuk	 granych	
aktualnie	przez	teatry	moskiewskie	aktor	Oleg	Jankowski	
zwracał	się	w	pewnym	momencie	do	publiczności.	(Dykta-
tura sumienia	Szatrowa)	i	nawiązywał	z	nią	coś	w	rodzaju	
dialogu,	to	znaczy	publiczność	była	zapraszana	do	udziału	
w	dyskusji	toczącej	się	w	sztuce.	W	czasie	jednego	z	przed-
stawień	któryś	z	widzów	wstał	i	powiedział:	„Mój	dziadek	



261

był	socjalistą-mienszewikiem	i	został	rozstrzelany	w	latach	
30.	Dzisiaj	 tyle	mówimy	o	demokracji,	 ale	doświadczenie	
pokazuje,	 że	 tak	długo	 jak	nie	będzie	partii	 opozycyjnej,	
nie	będzie	prawdziwej	demokracji”.	Po	tym	incydencie	za-
przestano	 dyskusji	 z	 publicznością.	 Miedwiediew	 kończy	
swój	artykuł	stwierdzeniem,	iż	wprawdzie	na	scenie	toczy	
się	 ciekawa	 dyskusja,	 jednak	 dyskusja	 starannie	wyreży-
serowana;	natomiast	w	życiu	społecznym	wciąż	nie	widać	
zwiastunów	owej	dyskutowanej	w	stolicy	demokratyzacji.

W	tym	samym	kręgu	spraw	mieści	się	wywiad	z	Jurijem	
Orłowem	 przeprowadzony	 przez	 Aleksandra	 Ginsberga.	
Jurij	Orłow	to	fizyk	rosyjski,	który	w	1976	roku	wraz	z	gru-
pą	przyjaciół	utworzył	Moskiewską	Grupę	Przestrzegania	
Porozumień	Helsińskich.	W	1977	aresztowany	 i	 skazany	
na	 siedem	 lat	 ciężkiego	obozu	 i	 pięć	 lat	 zesłania.	W	 lu-
tym	1984	ustalono	miejsce	 zesłania	–	Kobiaje	w	 Jakucji	
(najzimniejszy	region	Syberii).	W	tymże	roku	28	września	
przewieziony	do	Moskwy,	uwięziony	i	po	tygodniu	wyda-
lony	 z	ZSRR	w	 trakcie	wymiany	 za	 sowieckiego	 szpiega	
wraz	z	dziennikarzem	amerykańskim	Daniloffem.

Na	 jedno	z	pytań	odnoszących	 się	do	kwestii	 przyszłości	
ruchu	 demokratycznego	 w	 Sowietach	 Orłow	 udziela	 od-
powiedzi,	 którą	warto	 przytoczyć.	 Twierdzi	 on	mianowi-
cie,	że	ruch	ten	w	swej	dotychczasowej	formie	jest	bardzo	
osłabiony,	gdyż	nie	posiadał	na	przykład	własnych	środków	
do	 rozpowszechniania	 informacji	 i	 swoich	 idei,	 nie	 było	
drukarni.	A	jest	on	przekonany,	że	absolutnie	wykluczone	
jest,	 by	wpływać	na	postawę	 społeczeństwa	 radzieckiego	
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za	pomocą	środków	przekazu	z	Zachodu.	Pewien	etap	dzia-
łalności	został	już	zakończony.	Następnym	winien	być	etap	
pracy	 wśród	 robotników.	 Metody	 także	 winny	 być	 inne.	
Orłow	wspomina,	że	w	obozie	spotkał	ludzi,	którzy	utwo-
rzyli	partię	komunistyczną	innego	typu	niż	istniejąca.	Jest	
zdania,	że	taka	forma	aktywności	jest	bardziej	zrozumiała	
dla	robotników,	natomiast	żadna	partia	typu	zachodniego	
nie	stałaby	się	wśród	nich	popularna.	Orłow	sam	wskazuje	
na	wzory	narodnikowskie	z	XIX	wieku;	twierdzi,	że	dobrze	
poznał	mentalność	prostych	ludzi	i	wie,	iż	bardzo	chętnie	
posłuchają	 oni	 kogoś,	 kto	 krytykuje	 system	 sowiecki	 –	
ekonomię,	politykę	i	tak	dalej,	ale	w	żadnym	wypadku	nie	
z	punktu	widzenia	mediów	zachodnich	–	to	spotka	się	z	na-
tychmiastowym	i	jednomyślnym	potępieniem.	Jest	to	spe-
cyficzna,	 charakterystyczna	cecha	mentalności	 człowieka	
sowieckiego,	której,	zdaniem	Orłowa,	nie	da	się	jut	zmienić.	
Przecież	to	był,	w	gruncie	rzeczy,	główny	zarzut	pod	adre-
sem	dysydentów	–	że	mają	oni	kontakty	z	Zachodem.

Orłow	uważa,	że	kapitalizm	(wszelkiego	typu)	nie	ma	żad-
nych	szans	przyjęcia	się	w	Rosji	przede	wszystkim	dlatego,	że	
byłby	ogromnym	dla	niej	upokorzeniem.	Dopuszcza	on	moż-
liwość	 istnienia	sektora	prywatnego	 jedynie	na	wsi,	 twier-
dząc,	 że	 niemożliwe	 jest	 także	 zastosowanie	 w	 Sowietach	
rozwiązań	jugosłowiańskich	czy	polskich	(np.	samorządu	ro-
botniczego	wybierającego	dyrektora).	Natomiast	nieustannie	
podkreśla	on	konieczność	swobód	demokratycznych	i	istnie-
nia	prasy	niezależnej	–	na	przykład	prasy	spółdzielczej,	ale	
nie	–	prywatnej.	Rosja	obecnie	nie	jest	niczym	innym	jak	je-
dynie	ogromną	potęgą	militarną	–	kończy	swą	wypowiedź	
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Orłow	–	w	innych	dziedzinach	jeżeli	jest	potęgą,	to	najwyżej	
drugiego	lub	trzeciego	rzędu.	Także	w	dziedzinie	naukowej	
nie	do	nas	należy	palma	pierwszeństwa.	Żyjemy	dzięki	starej	
kulturze	rosyjskiej,	z	którą	kultura	sowiecka	w	żaden	sposób	
nie	może	być	porównywana,	z	którą	nie	może	się	równać.

I	 jeszcze	z	tego	samego	numeru	francuskiego	kwartalnika	
interesujący	artykuł	 Jacques’a	Sapira	pod	tytułem	Kryzysy 
i mutacje ekonomii sowieckiej,	który	uwagi	swoje	rozpoczy-
na	opisem	kryzysu	gospodarki	sowieckiej	i	stwierdzeniem,	
że	kryzys	ten	jest	o	wiele	większy,	niż	wskazuje	na	to	ofi-
cjalna	statystyka,	co	wynika	z	przyjętego	przez	sowieckich	
statystyków	sposobu	obliczania	dochodu	narodowego.	Bez	
wdawania	 się	w	 szczegóły	można	powiedzieć,	 że	przyjęta	
metoda	pozwala	wielokrotnie	uwzględniać	ten	sam	wypro-
dukowany	towar	ze	względu	na	wzajemne	powiązania	w	go-
spodarce	ZSRR	(powiązania	między	przedsiębiorstwami	czy	
gałęziami	przemysłu).	Autor	dokonuje	oszacowania	wskaź-
nika	rzeczywistego	i	dochodzi	do	wniosku,	że	po	1976	roku	
doszło	do	bardzo	poważnego	kryzysu,	czego	objawem	jest	
chociażby	fakt,	iż	w	pięciolatce	1980–1984	mieliśmy	w	ZSRR	
do	czynienia	z	zerowym	wzrostem	gospodarczym.	Sapir	za-
stanawia	się	nad	przyczynami	kryzysu	–	nie	jest	on	spowo-
dowany	w	swej	istocie	czynnikami	zewnętrznymi.	Wyczer-
panie	się	bogactw	naturalnych	w	europejskiej	części	ZSRR	
–	ten	argument	jest	odrzucany	przez	autora	w	pierwszym	
rzędzie,	powstanie	bariery	demograficznej	–	także,	nieza-
leżne	od	ZSRR	„zniesienie	się”	importu	technologii	zachod-
niej	–	i	ta	możliwość	jest	przez	autora	odrzucana.	Operując	
odpowiednimi	 statystykami,	 Sapir	 stwierdza	 stanowczo,	
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że	mamy	do	czynienia	z	głębokim	kryzysem,	a	nie	jedynie	
z	normalnym	cyklem	gospodarki	komunistycznej,	polegają-
cym	z	grubsza	na	tym,	że	po	okresie	ożywienia	gospodar-
czego	następuje	okres	 forsownych	 inwestycji,	 prowadzący	
do	przeciążenia	gospodarki,	w	dalszej	perspektywie	jednak	
ponownego	wzrostu,	ponownego	ożywienia	i	tak	dalej,	i	tak	
dalej.	Autor	stwierdza,	że	obecnie	mamy	do	czynienia	z	ewi-
dentnym	kryzysem,	i	zastanawia	się,	jakie	właściwie	zrodzi-
ły	go	przyczyny.	Kolejno	odrzuca:	wydatki	wojskowe,	które	
od	końca	lat	60.	utrzymują	się	na	tym	samym	poziomie,	od-
rzuca	przyczyny	polityczne	(walka	o	władzę,	pewna	schył-
kowość	ekipy	Breżniewa)	–	ma	to	wszystko	pewien	wpływ	
na	kryzys,	jednak	nie	decydujący.	Jedyna	hipoteza,	jaka	po-
zostaje,	to	zachodzenie	głębokiej	zmiany	w	mechanizmach	
ekonomicznych	w	gospodarce	typu	komunistycznego	zwią-
zane	z	rozwojem	ekonomii	równoległej	(termin	Sapira).

W	tym	miejscu	autor	podpiera	się	badaniami	G.	Ofera	i	A.	
Vinokura,	które	wykazują,	że	w	ZSRR	istnieje	ogromna	róż-
nica	między	zarobkami	oficjalnymi	 i	zarobkami	 równole-
głymi	(czasami	1:10).	[Niekoniecznie	chodzi	tu	o	tzw.	fuchy,	
ale	także	o	pewne	powiązania	między	przedsiębiorstwami	
o	charakterze	półlegalnym,	nieoficjalnym	–	przyp.	tłum.].	
Sapir	zadaje	pytanie,	czy	zjawisko	ekonomii	równoległej	nie	
doprowadzi	do	czegoś,	co	możemy	nazwać	dziką	reformą	
ekonomiczną,	której	istota	polegałaby	na	tym,	że	pracow-
nicy	jedynie	w	sposób	formalny	są	w	pracy	i	stąd	stagnacja	
oficjalnej	gospodarki,	natomiast	wszystkie	siły	zachowują	
na	paralelne	czynności,	tak	więc	i	środki,	i	siły	przesuwa-
ne	są	z	sektora	przemysłowego	do	sektora	usług.	Tego	typu	
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zmiany	 oznaczałyby	 –	 gdyby	 zachodziły	w	 odpowiedniej	
skali	(czego,	niestety,	nie	wiemy)	–	cofanie	się	kapitalizmu	
państwowego	 na	 rzecz	 działalności	 drobnoburżuazyjnej.	
W	sumie,	stwierdza	autor,	nie	wiadomo	czy	te	perturbacje	
ekonomiczne	są	czymś	bardziej	trwałym,	czy	też	przejścio-
wym,	lecz	skala	tego	zjawiska	zdaje	się	wskazywać,	że	nie	
można	 już	 nad	 tym	 przechodzić	 do	 porządku	 dziennego	
i	 prawdopodobnie	 we	 wszystkich	 dyskusjach	 ekonomicz-
nych	dotyczących	reformy	w	ZSRR	istnienie	ekonomii	pa-
ralelnej	będzie	musiało	być	wzięte	po	uwagę.

Rozmowa	z	Philippem	Ludwigiem
Na	zakończenie	tej	krótkiej	prezentacji	„La	Nouvelle	Alter-
native”	przedstawiamy	krótką	 rozmowę	z	Philippem	Lu-
dwigiem,	 dziennikarzem	 tego	 francuskiego	 pisma,	 prze-
prowadzoną	przez	redakcję	„Czasu	Kultury”	w	maju	1987.

Czy	mógłbyś	przedstawić	naszym	czytelnikom	histo-
rię	pisma,	dla	którego	pracujesz?

Pierwsza	edycja	pisma	powstała	w	końcu	lat	70.	Tytuł	pi-
sma	nawiązywał	 do	 tytułu	 książki	Rudolfa	Bahro	Alter-
natywa,	 który	 wówczas	 był	 więziony.	 Międzynarodowa	
kampania	 na	 rzecz	 uwolnienia	 Bahro	 została	 poparta	
przez	znanego	lewicowego	wydawcę	francuskiego	Franço-
is	Maspero.	Grupa	lewicowców	z	pokolenia	’68	popierają-
ca	opozycję	demokratyczną	w	krajach	Europy	Wschodniej	
współpracowała	z	Maspero	przy	tworzeniu	pisma.	W	tym	
samym	czasie	powstaje	Karta	77,	samizdat	na	Węgrzech,	
do	 Francji	 emigrują	 dysydenci	 z	 Rosji.	 Jednak	 właściwy	
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rozwój	pisma	wiąże	się	z	wydarzeniami	w	Polsce	w	1980–
81.	 Od	 samego	 początku	 informowaliśmy	 o	 tym,	 co	 się	
dzieje	w	Polsce	–	niektóre	numery	pisma	w	tamtym	cza-
sie	osiągały	nakład	7000	egzemplarzy	(przeciętny	nakład	
wówczas	to	1500–2000).	Numer	specjalny	po	wprowadze-
niu	 stanu	 wojennego	 osiągnął,	 o	 ile	 dobrze	 pamiętam,	
nakład	21	tysięcy	egzemplarzy	i	rozszedł	się	natychmiast.	
Później,	 gdy	 zainteresowanie	 Polską	 spadło,	 czasopismo	
wróciło	 do	 nakładu	 1500	 egzemplarzy,	 a	 to	 przynosiło	
zbyt	mały	 zysk,	 by	 się	utrzymać.	Nie	mieliśmy	żadnego	
poparcia	finansowego,	a	w	 redakcji	wszyscy	poza	 sekre-
tarzem	pracowali	za	darmo.	Od	1983	gazeta	nie	była	już	
popularna	–	 temat	Europy	Wschodniej	wyszedł	 z	mody.	
W	1984	poczuliśmy	się	bardzo	zmęczeni	 i	 tak	doszło	od	
zawieszenia	 działalności	 pisma.	 François,	 który	 wspie-
rał	pismo	przez	pięć	lat,	w	końcu	zbankrutował.	W	1985	
cześć	 starego	 zespołu	 postanowiła	wznowić	 działalność	
pisma.	Po	pierwszych	numerach	nowej	edycji	okazało	się,	
że	możemy	liczyć	na	około	1000	czytelników.	Uzyskaliśmy	
pomoc	od	Francuskiego	Centrum	Literatury.	Później	uzy-
skaliśmy	również	pomoc	od	rządu.	Ciągle	jednak	żyjemy	
z	dnia	na	dzień,	a	sytuacja	naszego	pisma	nie	jest	pewna.	
Publikujemy	wiadomości	o	opozycji	demokratycznej	w	Eu-
ropie	Wschodniej;	cieszymy	się,	gdy	łamy	naszego	pisma	
służą	wymianie	myśli	środowisk	opozycyjnych	lub	gdy	za	
naszym	pośrednictwem	tekst,	na	przykład	prasy	niezależ-
nej,	ukaże	się	później	na	Węgrzech	czy	w	Czechosłowacji.

Powiedz	nam,	proszę,	więcej	o	ludziach	współpracu-
jących	z	pismem.
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Francuzi	pracujący	dla	pisma	reprezentują	tak	zwaną	rady-
kalną	lewicę.	Emigranci	z	Europy	Wschodniej	zajmują	się	
głównie	tłumaczeniami.	Współpraca	nasza,	niestety,	nie	
przebiega	bezproblemowo.	Wynika	to	pewnie	z	odmien-
nych	poglądów	i	trochę	z	odmienności	sytuacji	socjalnej.	
Oczywiście,	poglądy	naszych	lewicowych	redaktorów	nie	
wiążą	się	z	cenzurowaniem	tekstów	konserwatystów.	Sta-
ramy	się,	by	każdy	numer	miał	swój	temat	wiodący.

Czy	zdarza	się,	że	artykuły	są	zamawiane	u	autorów	
z	Europy	Wschodniej?

Naturalnie,	 że	 próbujemy	 takiej	 współpracy,	 nie	 jest	 to	
jednak	łatwe	–	trudno	znaleźć	autorów,	którzy	dla	takiego	
niewielkiego	grona	chcieliby	pisać.	Zwłaszcza	że	nie	oferu-
jemy	honorariów.	Udaje	nam	się	jednak	taka	bezpośrednia	
współpraca,	myślę	o	wywiadach.	Zapraszamy	zawsze	do	
nadsyłania	tekstów,	które	zawsze	czytamy.	Jeśli	nie	udaje	
się	nam	zamieścić	ich	w	naszym	piśmie	–	przekazujemy	je	
innym	pismom,	na	przykład	„Lettre	Internationale”.

W	jaki	sposób	pismo	jest	sprzedawane	i	jak	się	sprze-
daje?
 
Są	 trzy	 sposoby	 dystrybucji	 pisma:	 abonament	 krajowy	
i	 zagraniczny,	 sprzedaż	 w	 księgarniach	 –	 niestety	 nie	
jest	to	specjalnie	dochodowe	(niełatwo	pozyskać	księgar-
nie)	 i	wreszcie	wysyłka	gratisowa	do	współpracowników	
i	sympatyków	pisma.

Przegląd zagraniczny



268

CzasKultury 4-5/1987

Jak	dalece	pismo	wasze	jest	ważne	we	Francji?	Kto	je	
czyta?

Mamy	 bardzo	 specyficznych	 czytelników.	 Są	 to	 przede	
wszystkim	dziennikarze,	 którzy	 szukają	w	piśmie	 infor-
macji	 i	 tematów	wartych	 zainteresowania.	 Poza	 tym	 są	
to	akademicy,	ludzie	zajmujący	się	polityką,	związkowcy	
z	CFDT.	Mamy	również	czytelników	takich,	którzy	kupują	
pismo	w	zależności	od	tematu	wiodącego	–	na	przykład	
ekolodzy,	jeśli	omawiamy	ten	temat.

Jakie	są	wasze	podstawowe	problemy?

Najważniejszym	i	ciągle	nam	towarzyszącym	jest	problem	
z	pieniędzmi.	Poza	tym	często	dzieje	się	tak,	że	życzenia	na-
szych	redaktorów	a	ich	możliwości	to	sprawy	nie	do	pogo-
dzenia.	Musimy	się	kierować	oczekiwaniami	czytelników,	
musimy	starać	się	zawsze	sprzedać	pismo,	a	to	nie	zawsze	
zgodne	jest	z	tym,	co	chcielibyśmy	drukować.	Kompromis	
często	jest	trudny.	Nadal	będziemy	jednak	próbować.
Dziękujemy	za	rozmowę	i	życzymy	powodzenia.

Dziękuję	i	życzę	wam	tego	samego.

Zajrzyjmy	 teraz	 do	 ostatnich	 numerów	 wspomnianego	
przez	Philippa	Ludwiga	„Lettre	Internationale”.

W	 numerze	 11.	 (zima	 1986/87)	 André	 Comte-Sponville,	
francuski	filozof	pokolenia	lat	50.,	podejmuje	odwieczny	te-
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mat	stosunku	między	moralnością	a	polityką.	Zdaniem	au-
tora	wybierać	możemy	między	idealizmem,	który	zakłada	
ścisły	związek	obu	dziedzin,	oraz	cynizmem	(cynicyzmem)	
postulującym	ich	rozłączność.	Idealista	może	wybrać	mo-
ralność	przed	polityką	(polityka	winna	odzwierciedlać	wy-
znawany	 ideał	 moralny)	 lub	 odwrotnie	 (osiąganie	 celów	
politycznych	buduje	nową	moralność).	Idealistą	moralnym	
był	 w	 takim	 ujęciu	 Platon,	 politycznym	 zaś	 Lenin.	 Tak	
samo	w	cynizmie	możemy	przyznać	pierwszeństwo	moral-
ności	(postawa	Diogenesa)	lub	polityce	(Machiavelli).

Wybór	 idealizmu	 lub	 cynizmu	 jest,	 jak	 twierdzi	 Comte-
-Sponville,	 raczej	 kwestią	 smaku	 niż	 rozumu,	 ponieważ	
nie	 istnieje	 nadrzędne	 kryterium	 racjonalnego	 wyboru	
–	 sam	autor	wybiera	 cynizm,	 co,	 zauważmy,	 zgodne	 jest	
z	przeświadczeniem	o	braku	ostatecznego	kryterium	praw-
dy	w	tej	dziedzinie.	Dalsza	część	rozważań,	niewątpliwie	
najciekawsza,	 dotyczy	 więc	 relacji	 moralność	 –	 polityka	
w	obrębie	tak	rozumianego	cynizmu.	Autor	próbuje	tu	po-
godzić	 pozornie	 nierozwiązywalną	 sprzeczność	 między	
cnotą	a	skutecznością,	wychodząc	od	pozostawienia	w	sfe-
rze	moralności	tylko	tego,	co	odnosi	się	do	każdej	jednostki	
ludzkiej	wziętej	z	osobna,	„w	samotności”.	Sfera	zbiorowa	
pozostaje	 poza	 tak	 rozumianą	moralnością	 jako	 domena	
polityki.	Oczywiście	nie	chodzi	tu	o	trywialne	utrzymywa-
nie,	iż	„moralność	ogranicza	się	do	życia	prywatnego”	–	ra-
czej	chodzi	o	podkreślenie,	że	nawet	najbardziej	publiczny	
akt	czy	decyzja	polityka	zawierają	w	sobie	również	element	
moralny	–	moment,	gdy	jednostka	decyduje	w	samotności.	
Autor	nie	przemilcza	faktu,	iż	wymóg	skuteczności	w	po-
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lityce	może	zmuszać	do	 czynienia	 zła	–	ocenie	moralnej	
podlega	tu	jednak	nie	ten	lub	inny	akt	publiczny	(on	z	de-
finicji	pozostaje	tylko	w	sferze	politycznej),	lecz	jednostko-
wy	akt	woli	tego	lub	innego	człowieka.	Czynienie	zła	jest	
przy	tym	dopuszczalne	tylko	w	interesie	wspólnym,	nigdy	
zaś,	co	autor	bardzo	mocno	podkreśla,	w	interesie	własnym	
działającego.	Owo	kryterium	interesu	wspólnego	(bardzo	
ważne	dla	całości	przedstawionej	tu	koncepcji)	okazałoby	
się	z	pewnością	niezwykle	trudne	do	zastosowania	wobec	
działalności	praktycznej.	Z	drugiej	strony	fakt,	iż	w	długim	
szeregu	 różnego	 rodzaju	 „zbawców	 ludzkości”	 znajdzie-
my	tak	wielu	naciągaczy	i	złodziejaszków,	świadczyłby	na	
rzecz	jego	przydatności	właśnie	w	praktyce.

Mniej	więcej	jedną	czwartą	tegoż	numeru	„LI”	zajmuje	te-
matyka	 feministyczna	 (zasygnalizowana	na	okładce	nieco	
przewrotnym	tytułem	Dzieci Simone de Beauvoir).	Tematy-
ka	ta,	traktowana	u	nas	(niesłusznie!)	jako	coś	niezbyt	po-
ważnego,	stała	się	już	od	pewnego	czasu	uznaną	dyscypliną	
akademicką	(tzw.	women’s studies	lub	études féminines),	fe-
ministki	zaś	w	wielu	krajach	stają	się	znaczącą	siłą	politycz-
ną.	Z	całości	wyróżnia	się	duży	esej	 Jean	Bethke	Elshtain	
wykładającej	nauki	polityczne	na	uniwersytecie	w	Massa-
chussets,	 będący	 krytycznym	komentarzem	do	współcze-
snego	 feminizmu.	 Autorka	 krytycznie	 odnosi	 się	 do	 dwu	
paradygmatów	 feministycznych,	 które	wyznaczają	 zarów-
no	sposób	działania	feministek	w	polityce,	jak	i	uprawiania	
przez	nie	nauk	społecznych.	Pierwszy	z	nich,	nazwany	pa-
radygmatem	„neutralności	płci”,	zakłada	dominację	kultury	
nad	biologią	w	kształtowaniu	niesprawiedliwych	i	opresyj-
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nych	 stosunków	między	płciami.	 Jednostki	 rodzą	 się	nie-
zdeterminowane	–	zdają	się	mówić	 feministki	–	 i	dopiero	
patriarchalna	 kultura	 narzuca	 im	 ograniczenie	 w	 postaci	
gotowych	ról	seksualnych.	Stąd	już	jeden	krok	do	postulo-
wania	nowego	systemu	społecznego,	który	prowadziłby	do	
przekroczenia	kategorii	płciowych.	Ta	swoista	filozofia	in-
żynierii	społecznej	opiera	się	na	wciąż	wpływowym	beha-
wioryzmie	(choć	nasuwają	się	i	inne	skojarzenia)	i,	według	
Elshtain,	nie	pozwala	ona	wyjść	poza	bardzo	uproszczoną	
wizję	historii	i	społeczeństwa.	Z	innego	rodzaju	uproszcze-
niem	mamy	do	czynienia	w	paradygmacie	przeciwstawności	
(„polaryzacji”)	płciowej.	Jego	ontologia	opiera	się	na	metafi-
zycznych	opozycjach	dobra	(uciśnionego,	rzecz	jasna)	i	zła,	
ducha	i	materii,	czystości	i	przemocy	i	tak	dalej,	przy	czym	
zawarta	w	nim	dawka	manicheizmu	może	stanowić	o	jego	
atrakcyjności	szczególnie	w	działaniach	politycznych.

Jean	Bethke	Elshtein	proponuje	więc	trzeci	paradygmat	–	
„komplementarności,	seksualnej”,	który	wolny	od	ograni-
czającego	dogmatyzmu	obu	poprzednich,	uwzględniałby	
jednak	pewne	motywy	w	nich	obecne,	na	przykład	doce-
nianie	roli	tego,	co	społeczne,	w	kształtowaniu	płciowo-
ści	 lub	 zauważanie	 pierwiastka	 przemocy	w	 stosunkach	
uczuciowych	między	płciami	(to	ostatnie	z	paradygmatu	
polaryzacji).	 Zastosowany	 umiejętnie	 w	 rozmaitych	 na-
ukach	społecznych	daje	on	dodatkową	szansę	uchwycenia	
badanych	zjawisk	w	ich	złożoności.

Rzecz	 charakterystyczna,	w	 całym	 bloku	 feministycz-
nym	omawianego	numeru	nieobecny	jest	świat	realnego	
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socjalizmu	(przy	wyraźnie	zaznaczonej	obecności	Trze-
ciego	Świata).	Zanim	pomyślimy	sobie:	„póki	co	mamy	
parę	poważniejszych	zmartwień	na	głowie”,	wspomnij-
my,	 jak	 protekcjonalnie	 traktowaliśmy	 jeszcze	 nie-
dawno	pacyfistów	 i	 „różnych	 takich	zielonych”,	co	nie	
przeszkodziło	WiP-owi	w	 realizacji	 bodaj	 czy	 nie	 naj-
ważniejszego	„pomysłu	politycznego”	okresu	po	stanie	
wojennym.	 Oczywiście	 w	 porównaniu	 z	 krzewieniem	
idei	 pacyfistycznych,	 które	 dokonywać	 się	 może	 przy	
użyciu	 najprostszych	 środków	 przekazu	 (wspomnijmy	
choćby	 rolę	 muzyki	 młodzieżowej),	 propagowanie	 fe-
minizmu	jest	sprawą	znacznie	bardziej	skomplikowaną,	
wymagającą	 przede	 wszystkim	 odpowiednich	 wydaw-
nictw.	W	Polsce	lat	80.	nie	jest	to	jednak	trudność	nie-
przezwyciężalna...

Natomiast	motywem	poświęcenia	ponad	czwartej	części	
tego	 numeru	 „Lettre	 Internationale”	 problematyce	 ar-
gentyńskiej	jest,	jak	się	wydaje,	chęć	zobaczenia,	jak	mie-
wa	się	ten	najbardziej	europejski	z	krajów	Ameryki	Połu-
dniowej	w	trzy	lata	po	przejściu	od	dyktatury	do	rządów	
demokratycznych.	Na	obrazie,	który	w	swojej	bardzo	ob-
szernej	korespondencji	maluje	pisarz	izraelski	Amos	Elon,	
zdecydowanie	mało	 jest	 barw	 jasnych.	Kłopoty	w	 rozli-
czeniu	 się	 z	 ponurym	 dorobkiem	 dyktatury	 wojskowej	
i	obawa	przed	możliwością	nowego	zamachu	wojskowego,	
a	także	ciężka	sytuacja	gospodarcza	i	frustracja	szerokich	
mas	to	tylko	niektóre	z	kłopotów	prezydentury	Raula	Al-
fonsina.	Mimo	całej	brutalności	wojskowych	rządów	(po-
nad	9	tysięcy	zamordowanych	bez	sądu,	a	za	to	przy	na-
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gminnym	stosowaniu	tortur)	Alfonsin	nie	może	posunąć	
się	zbyt	daleko	w	ściąganiu	winnych,	montowałby	bowiem	
w	ten	sposób	nowy	zamach	stanu.	Na	razie	skazano	więc	
tylko	pięciu	generałów	–	trzymani	są	zresztą	w	luksuso-
wych	warunkach	w	apartamentach	ze	służbą	i	ogrodami	
–	a	wniesionych	dalszych	spraw	jest	nie	więcej	niż	1000.	
Z	drugiej	strony	należy	pamiętać	o	groźbie	„libanizacji”	
Argentyny	i	o	tym,	iż	zamach	stanu	z	1976	nastąpił	w	sy-
tuacji	 zbliżonej	do	wojny	domowej	–	przeciętnie	 co	go-
dzinę	dochodziło	wówczas	do	zamachu	bombowego,	a	co	
pięć	godzin	ginął	człowiek.	W	gospodarce	udało	się	ob-
niżyć	inflację	z	800	do	50	procent	(!),	ale	i	tak	ogromnym	
zagrożeniem	dla	demokracji	jest	nacisk	peronistycznych	
w	 większości	 związków	 zawodowych.	 Utrzymywanie	
ogromnych	wpływów	przez	peronizm	z	jego	populistycz-
ną	demagogią,	irracjonalizmem	i	antysemityzmem	zdaje	
się	w	ogóle	głównym	symptomem	kryzysu	argentyńskie-
go	społeczeństwa,	czego	innym	objawem	może	być	fakt,	
iż	–	 jak	pisze	Elon	–	 „Argentyna	zawdzięcza	 swą	nową	
demokrację	 nie	 tyle	 działaniu	 swojego	 ludu,	 ile	 działa-
niu	pani	Thatcher”.	Zapewne	jest	to	prawda,	ale	z	drugiej	
strony	 fakt,	 iż	 junta	w	 rok	po	 kompromitacji	militarnej	
zmuszona	została	w	sposób	pokojowy	do	ustąpienia,	po-
zwala	nie	najgorzej	myśleć	o	przyszłości.	Na	koniec	jesz-
cze	obrazek	z	dziedziny	komparatystyki	ustrojowej.	Elon	
tak	kończy	swój	reportaż:	„przejeżdżaliśmy	obok	luksuso-
wych	bunkrów	bez	okien,	pokrytych	wyszukanymi	mar-
murami,	które	dyktatura	kosztem	ogromnych	nakładów	
wybudowała	 w	 ciągu	 niecałego	 roku	 z	 przeznaczeniem	
na	centrum	telewizyjne.	[...]	z	drugiej	strony	alei	szkielet	
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Biblioteki	Narodowej	Argentyny,	której	fundamenty	mają	
już	 ponad	 20	 lat.	 Jak	 się	 wydaje,	 Biblioteka	 nie	 została	
wykończona	 z	 powodu	 braku	 funduszy”.	 W	 Warszawie	
z	 terenu	budującej	się	od	wielu	 lat	Biblioteki	Narodowej	
nie	dojrzy	się	zbudowanego	jeszcze	za	Gierka	centrum	te-
lewizyjnego,	ale	widać	za	to	świetnie	więzienie	MSW	na	
Rakowieckiej...

W	„Lettre…”	warto	także	zwrócić	uwagę	na	stałą	rubrykę	
pisma	 zatytułowaną	 Korespondencje Tzvetana Todorova.	
W	omawianym	numerze	Todorov	rozpoczyna	swój	felie-
ton,	 tym	razem	poświęcony	 intelektualistom,	od	zdania	
sprawy	z	klimatu	 społecznego	panującego	w	USA,	wyli-
cza	tematy,	którymi	obecnie	zajmuje	się	opinia	publiczna,	
i	stwierdza,	że	istnieje	dlań	pewien	wspólny	mianownik.	
Rodzi	 się	 on	 z	 pewnego	 niepokoju	 dotyczącego	 natury	
i	miejsca	wartości	 społecznych.	Mimo	że	Stany	Zjedno-
czone	 są	 krajem	 triumfującego	 indywidualizmu	 i,	 być	
może,	wydawało	 się	 kiedyś,	 iż	można	 było	 obyć	 się	 bez	
owych	wartości,	dziś	wzrasta	przekonanie,	że	nie	jest	to	
możliwe.	 Todorov	 stwierdza,	 że	w	 łonie	 każdego	 społe-
czeństwa	istnieje	grupa,	którą	nazywamy	intelektualista-
mi,	której	powołaniem	jest	właśnie	podawać	w	wątpliwość	
czy	 też	 kwestionować	 stosunek	 społeczeństwa	 do	 jego	
własnych	wartości	(bądź	je	wskazywać,	bądź	krytykować,	
bądź	modyfikować).	Autor	zadaje	sam	sobie	pytanie:	czy	
wobec	tego	stara,	odwieczna	dziedzina	moralności	byłaby	
w	trakcie	odżywania,	czy	też	może	powstał	jakiś	luksuso-
wy	rynek,	na	którym	zrozpaczeni	posiadacze	doktoratów	
próbują	używać	swoich	talentów?
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Następny	fragment	omawianego	tekstu	ma	podtytuł	Inte-
lektualiści i miasto,	miasto	jako	miejsce	zatrudnienia,	spo-
tkań	ludzi	interesu,	wreszcie	jako	pewna	agora.	Wśród	in-
telektualistów	amerykańskich	spotyka	się	dwa	stanowiska	
we	wspomnianej	 powyżej	 sprawie.	 Z	 jednej	 strony	nego-
wanie	wszelkich	powinności	intelektualistów	wobec	społe-
czeństwa,	z	drugiej	przekonanie,	że	intelektualista	winien	
być	–	jak	mówi	Todorov	–	„na	służbie”	czegoś.	Pierwszemu	
stanowisku	sprzyja	nawet	(w	przypadku	USA)	przestrzenna	
izolacja	uniwersytetów	od	city	(miasta)	poprzez	usytuowa-
nie	ich	na	campusach.	Todorov	stwierdza,	że	z	jego	doświad-
czeń	wynika,	iż	właściwie	zdecydowana	większość	pracu-
jących	nań	 intelektualistów	zajmuje	 się	 tylko	 i	wyłącznie	
samymi	campusami.	Stąd	doskonale	wiedzą	oni,	co	dzieje	
się	 na	 campusie	 sąsiednim,	 natomiast	 bardzo	 niechętnie	
zwracają	swoją	uwagę	ku	miastu.	W	dziedzinie	zawodowej	
–	dotyczy	to	wyłącznie	przedstawicieli	nauk	społecznych,	
humanistycznych	–	uwaga	koncentruje	się	przede	wszyst-
kim	na	metodach,	w	krytyce	literackiej	na	przykład	na	1001.	
niuansie	dekonstrukcji	[dekonstrukcjonizm	–	modny	obec-
nie	kierunek	w	filozofii	i	literaturoznawstwie	–	przyp.	red.],	
natomiast	zapomina	się	o	celach,	o	 tym,	dlaczego	należy	
komentować	teksty,	czemu	służy	kultura,	czy	to,	co	mówi	
autor,	 jest	prawdą,	czy	 jest	 słuszne.	Drugie	ze	stanowisk,	
z	jego	zaangażowaniem,	charakteryzuje	się,	według	Todo-
rova,	dwiema	postaciami:	primo,	intelektualista	w	służbie	
rządu	czy	szerzej	rozumianej	władzy	–	na	przykład	wystę-
pujący	w	postaci	eksperta;	secundo,	 intelektualista	nieja-
ko	automatycznie	sytuujący	się	przeciwko	władzy,	zawsze	
ją	zwalczający.	Todorov	stwierdza,	że	obydwie	te	postawy	
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są	zaprzeczeniem	samego	powołania	intelektualisty.	I	tak,	
jeśli	reaguje	on	automatycznie	za	czy	przeciw	władzy,	za-
przecza	własnemu	powołaniu;	 intelektualistów,	 którzy	 są	
stale	przeciwko	establishmentowi,	Todorov	nazywa	żarto-
bliwie	abonentami	opozycji	(oczywiście	opozycji	nie	należy	
rozumieć	 tutaj	 jako	partii	 opozycyjnej,	 lecz	 jako	opozycji	
wobec	 istniejącej	 aktualnie	 struktury	 społecznej).	 Gene-
ralnie	rzecz	biorąc,	chodzi	tu	przede	wszystkim	o	opozycję	
o	proweniencji	lewicowej	bądź	lewackiej.

Jeśli	przekroczymy	czy	wzniesiemy	się	ponad	te	dwie	po-
stawy	intelektualisty	zaangażowanego,	czyli	postawę	pro	
czy	contra	–	zresztą	obydwie,	jak	mówi	autor,	są	prostackie	
–	to	zostają	oczywiście	inne	możliwości,	których	przykła-
dy	znaleźć	można	w	najlepszych	czasopismach	–	 takich	
jak	na	przykład	„The	New	York	Review	of	Books”	i	„New	
Republic”	 czy	 „Salmagundi”,	 z	 którego	Todorov	 przyta-
cza	anegdotę	G.	Steinera	o	reakcji	Sartre’a	na	wiadomość	
o	istnieniu	Gułagu.	Sartre	powiedział:	przypuśćmy,	że	to	
wszystko	jest	prawdą;	wówczas	normalny	człowiek	może	
zareagować	 na	 dwa	 sposoby:	 po	 pierwsze,	 powiedzieć	
„a	nie	mówiłem”	–	i	z	optymizmem	oczekiwać	na	coś	no-
wego	i	innego,	lub	też	powiedzieć„oto	jeszcze	jedna	wielka	
nadzieja	ludzkości	rozwiewa	się	jak	dym”.	I	oto	dwie	role	
intelektualisty	–	stwierdza	Todorov	–	jako	dostarczyciela	
nadziei	 i	 jako	mistrza	 trzeźwości.	 Sam	Sartre	był	 raczej	
zwolennikiem	pierwszej	z	tych	ról,	którą	Todorov	nazywa	
obroną	utopizmu	–	koncepcji	 idealnego	stanu	ludzkości,	
który	należy	osiągnąć	tu,	na	ziemi,	a	którego	komunizm	
był	jedną	z	odmian,	choć,	oczywiście,	nie	jedyną.
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Todorov	przypomina,	że	utopie	istniały	zawsze,	poczynając	
chociażby	od	Platona.	Ale	od	Platona	do	Emila	J.J.	Rousseau	
funkcją	ich	było	raczej	edukowanie,	czyli	kształcenie	umy-
słu,	aby	ułatwić	mu	analizę	świata.	Inaczej	mówiąc,	utopia	
była	pewnego	rodzaju	narzędziem	poznawczym.	Natomiast	
w	krótkiej	przestrzeni	czasu	między	Rousseau	a	Robespier-
re’em	nastąpiło	przerwanie	tej	tradycji.	Od	tej	chwili	uto-
pia	zaczyna	być	planem	dla	technokratów	jutra,	to	znaczy	
przestaje	być	narzędziem	poznawczym,	stając	się	planem	
urządzenia	 świata.	 Od	 tego	 czasu	 wielu	 intelektualistów	
uważa,	że	ich	powinnością	jest	dostarczanie	nowych	utopii.	
„Otwieranie	nowych	okien	w	nadzieję”,	jak	mówi	Todorov,	
czy	 odkrywanie	 miejsc,	 „które	 przyciągają	 wyobraźnię”.	
W	tym	miejscu	omawiany	autor	nieco	złośliwie	komentuje	
własne	słowa,	że	 trudno	byłoby	dziś	 takie	 realne	miejsca	
znaleźć:	po	Chinach,	Kubie,	Wietnamie	cóż	jeszcze	innego	
może	zostać	–	Albania?	Todorov,	polemizując	z	Sartre’em,	
pyta,	 czy	 rolą	 intelektualisty	 powinno	 być	 zaszczepianie	
wiary	 i	 inspirowanie	 postawy	 poświęcania	 się	 dla	 słusz-
nej	sprawy.	Czy	projekt	zainstalowania	raju	na	ziemi	jest,	
z	jednej	strony,	do	zrealizowania,	z	drugiej	strony	zaś,	czy	
w	 ogóle	 należy	 go	 sobie	 życzyć?	Czyż	 nie	można	 powie-
dzieć,	że	w	kondycji	 ludzkiej	 jest	coś	takiego,	co	zabrania	
wręcz	szukania	globalnych	rozwiązań	dla	naszych	proble-
mów?	Nie	można	 znaleźć	poprawy	naszych	 ludzkich	wa-
runków	życia,	jak	tylko	częściowe.	Todorov	przeciwstawia	
postawie	reprezentowanej	przez	Sartre’a	postawę	R.	Arona,	
który	był	jego	rówieśnikiem,	przyjacielem,	a	następnie	zde-
cydowanym	przeciwnikiem.	Postawa	Arona	nie	opiera	się	
na	zastępowaniu	nadziei	przez	rozpacz;	w	końcu	bez	żadnej	
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nadziei	życie	nie	jest	możliwe,	ale	istnieje	różnica	między	
nadzieją	globalną,	totalną,	którą	kultywują	utopiści,	a	na-
dzieją	 jako	rodzajem	wiary	w	możliwość	doskonalenia	się	
ludzi	 rozumianą	 jako	proces,	który	można	zawsze	 rozpo-
cząć	od	nowa,	w	każdym	czasie,	w	każdym	miejscu	i	dla	każ-
dej	osoby.	I	który	w	swej	istocie	jest	procesem	nie	mającym	
końca.	Rynek	społeczny	nie	byłby	wówczas	nigdy	najwyż-
szym	dobrem,	 lecz	 jedynie	mniejszym	złem	koniecznym.	
Ideałem	Arona	jest	więc	zrozumienie	racji	i	trzeźwość	pa-
trzenia.	Jego	celem	jest	zmusić,	skłonić	innych	do	myślenia,	
a	nie	do	wiary.	Także	jego	maniera	pisarska	dostarcza	dobre	
tego	przykłady;	woli	on	zamiast	oszałamiania	swego	czy-
telnika	zapewnić	mu	możliwie	pełne	rozeznanie	w	sytuacji	
oraz	zasady	intelektualne,	które	następnie	pozwolą	mu	na	
samodzielne	podjęcie	decyzji.	Oba	te	usiłowania	przeciw-
stawiają	sobie,	tak	jak	w	starożytności,	retorykę	i	filozofię,	
sztukę	przekonywania	i	miłość	prawdy.

Ostatnia	część	artykułu	Todorova	nosi	podtytuł	Powrót do 
Europy (Centralnej?).	 Autor	 zapytuje	w	niej,	 czy	 utopizm	
jest	już	zjawiskiem	martwym	w	społeczeństwach	zachod-
nich,	 i	odpowiada	sobie,	że	nie	śmie	mieć	na	 to	nadziei.	
Ale	dodaje	też,	że	jeśli	obecnie	bardziej	niż	przedtem	uwa-
ga	opinii	kieruje	się	na	Europę	Środkową,	to	być	może	dla-
tego,	że	w	tej	części	Europy	utopie	nigdy	nie	miały	szcze-
gólnie	mocnej	pozycji.	Ale	Europa	Środkowa	jest	bardziej	
ideą	 ideologiczną	 niż	 geograficzną,	 jak	 to	 przypomniał	
niedawno	T.G.	Ash	(„LI”	nr	10).	Jej	obszar	rozciąga	się	od	
Norwegii	aż	do	Grecji	i	charakteryzują	ją	dwie	główne	ce-
chy.	Składa	się	ona	z	krajów,	które	są	relatywnie	niewiel-
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kie,	i	jest	otoczona	przez	inne	państwa,	relatywnie	duże.	
Ten	szczególny	status	wyjaśnia	dlaczego,	z	jednej	strony,	
jej	obywatelom	trudniej	niż	innym	przychodziło	zamykać	
się	całkowicie	w	iluzjach	nacjonalizmu,	a	z	drugiej	strony,	
za	szybko	mogli	oni	rozpoznać,	że	autentyczna	kultura	po-
wstaje	ze	skrzyżowania	innych	kultur,	więc	też	z	trudem	
przychodziło	im	widzieć	się	nosicielami	uniwersalnej	na-
dziei	zbawienia.	Mieszkańcy	Europy	Centralnej	nie	uwa-
żają	się	na	ogół	za	zdolnych	do	instalowania	raju	na	ziemi.

Todorov	kończy	swój	felieton	stwierdzeniem,	że	być	może	
Europa	Zachodnia	jest	w	trakcie	procesu,	który	nazywa	on	
„staczaniem	się	w	centralizację”,	chodzi	oczywiście	o	cen-
tralizację	w	sensie	upodabniania	się	do	Europy	Centralnej	
(Środkowej).	 Centralizacja	 to	 (podobnie	 jak	 „bałkaniza-
cja”)	 efekt	 stłoczenia	małych	państw	pomiędzy	dwiema	
potęgami,	wobec	tego	nie	mogących	żywić	nadziei	na	pa-
nowanie	nad	światem,	a	jednocześnie	zmuszonych	w	ten	
sposób	do	zwracania	uwagi	na	innych.	Tych	innych,	któ-
rzy	są	zresztą	zarówno	bliscy,	jak	i	„inni”	właśnie.	A	poza	
wszystkim,	dodaje	jakby	z	ulgą	w	ostatnim	zdaniu	autor,	
klimat	Paryża	jest	klimatem	umiarkowanym.

* * *
W	numerze	12.	(wiosna)	„Lettre	Internationale”	znajduje	
się	ciekawy	szkic	słynnego	historyka	francuskiego,	znawcy	
średniowiecza,	Jacques’a	Le	Goffa	pt.	Wymiar religijny.

Wiadome	jest	znaczenie	religii	w	historii	stref	kulturowych	
i	cywilizacji.	Wymiar	religijny	historii	europejskiej	wyka-
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zuje	cechy	szczególne,	których	znajomość	i	zrozumienie	są	
niezbędne	w	kulturze	europejskiej	dnia	dzisiejszego	oraz	
w	konstruowaniu	kultury	europejskiej	dnia	jutrzejszego	–	
dla	kultury	wiernej	tradycji	i	kultury	nowej.	Dziedzictwo	
religijne	występuje	dzisiaj	w	dwojakiej	postaci	–	w	posta-
ci	 ściśle	 religijnej,	 która	 jest	 sprawą	osobistą	każdej	 jed-
nostki	ludzkiej,	jak	również	w	postaci	instytucji	i	wspólnot	
religijnych,	 których	wierzenia	 i	praktyki	winny	być	wol-
ne	w	momencie,	gdy	respektują	one	neutralność	religijną	
państw,	istnienie	innych	religii	i	gdy	ich	prozelityzm	roz-
wija	się	w	tolerancji	i	wolności.	Era	fanatyzmów	powinna	
należeć	już	do	przeszłości,	a	religijne	uniesienia	winny	się	
obecnie	wyrażać	w	poszanowaniu	 innych.	Europa,	 która	
powstaje,	winna	dążyć	do	wyeliminowania	antagonizmów	
religijnych	–	konfliktów	między	protestantami	i	katolika-
mi	w	Irlandii	Północnej,	antysemityzmu	i	antyislamizmu,	
które	są	o	wiele	bardziej	ukryte.	Państwa	winny	respekto-
wać	wolność	wierzeń	i	kultu,	co,	niestety,	choć	w	różnym	
stopniu,	 nie	 ma	 miejsca	 w	 krajach	 Europy	 Wschodniej.	
Inną	formą	dziedzictwa	religijnego	jest	jego	forma	kultu-
rowa.	Z	tego	powodu	historia	religijna	jest	nie	tylko	częścią	
historii	 tout	 court,	 czyli	 historii	 jako	 takiej,	 ale	 również	
częścią	naszej	spuścizny	i	jako	taka	winna	być	ochraniana.	
Winna	być	nauczana,	poczynając	od	szkół	do	uniwersyte-
tów,	nie	tylko	jako	wiedza	–	także	jako	dziedzictwo.	Jej	za-
bytki,	jej	teksty,	różne	formy	pamięci	religijnej	winny	być	
zachowywane	i	żyć	jako	nasza	pamięć	kulturowa.	I	tak	na	
przykład	Biblia	jest	podręcznikiem	Europy.	Nawet	najstar-
sze	 warstwy	 kultury	 europejskiej	 przekazują	 nam	 świa-
dectwa	historii	religijnej.	Często	są	to	wierzenia	religijne	
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lub	magiczne	 (zresztą	 jak	 odróżnić	 czasami	 te	 dwie	 for-
my	sacrum,	które	 istniały	u	źródła	kreacji	estetycznej?).	
Słuszne	zamiłowanie	większości	państw	europejskich	do	
wykopalisk	prehistorycznych	 i,	ogólnie,	do	badań	arche-
ologicznych	stawia	nas	przed	określoną	 rzeczywistością.	
Europa	fresków	z	Altamiry,	z	Lascaux,	Addaury	na	Sycylii	
świadczy	o	Europie	prehistorycznej,	nad	którą	badania	są	
w	pełnym	rozwoju.	Jest	to	najważniejsze	miejsce	w	sensie	
stanowiska	archeologicznego	przeszłości	europejskiej.	Eu-
ropa	starożytna	od	Anglii	aż	do	Sycylii,	od	Węgier	i	Gre-
cji	aż	do	Półwyspu	Iberyjskiego	była	mocno	naznaczona	
historią	i	kulturą	hellenistyczną	i	łacińską.	Grecja	i	Rzym	
przekazały	nam	przez	sztukę,	literaturę	i	humanizm	dzie-
dzictwo	religijne,	które	należy	do	naszej	kultury.	Mitolo-
gia	grecko-rzymska	jest	częścią	przeszłości,	która	zawsze	
żyje.	Nauczyła	nas	ona	humanizować	świat	boski,	widzieć	
w	nim	osoby,	wprowadziła	w	rodzaj	humanizmu	religijne-
go,	który	rodzi	się	z	antropomorfizowania	bogów	i	Boga.

Religie	 ludów	nazywanych	barbarzyńskimi	od	prehisto-
rii	do	wieków	średnich	–	Iberów,	Celtów,	Germanów,	Sło-
wian	i	 tak	dalej,	wpoiły	nam	wiele	wierzeń	i	praktyk	do	
dnia	dzisiejszego	żyjących	nie	tylko	w	lasach	i	na	wsi,	lecz	
również	 w	 centrach	 wielkich	miast	 przesądnych	 i	 chci-
wych	magii.	Jednak	wielkim	wydarzeniem	religijnym	Eu-
ropy	było	rozprzestrzenienie	się	chrystianizmu	najpierw	
w	 formie	 judeochrześcijańskiej,	 a	 następnie	 w	 formach	
coraz	 bardziej	 oddalających	 się	 od	 judaizmu.	 Chrześci-
jańska	 gleba	 Europy	 jest	 elementem	 fundamentalnym	
kultury	europejskiej,	jest	ona	rozpoznawalna	i	żyje	także	
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w	 jej	 formach	 zlaicyzowanych.	Należy	 tu	 również	 przy-
pomnieć	to,	co	chrześcijańska	Europa	winna	jest	Żydom	
z	Palestyny	takim	jak	Jezus,	Grekom	z	Azji	Mniejszej	ta-
kim	 jak	 Paweł	 z	 Tarsu,	 Afrykanom	 takim	 jak	 Tertulian	
lub	Augustyn,	i	należy	podkreślić,	w	jaki	sposób	chrześci-
jaństwo	europejskie	zostało	doprowadzone	do	dokonania	
pewnych	fundamentalnych	wyborów	historycznych,	któ-
re	były	decydujące	dla	naszej	cywilizacji.

Stosunki	między	człowiekiem	a	Bogiem	lub	bogami	tkwią	
w	sercu	religii.	Antropomorfizm	był	pierwszym	wyborem,	
który	zbliżył	człowieka	do	Boga.	Równowaga	między	wol-
ną	wolą	a	łaską	zdefiniowana	w	V	wieku	pozwoliła	czło-
wiekowi	 europejskiemu	 usytuować	 się	 i	 działać	 miedzy	
cnotą	a	przeznaczeniem.	Wybór	obrazów,	pod	warunkiem,	
że	 będą	 one	 tylko	 znakami	 praw	 ukrytych,	 a	 nie	 idola-
mi,	 które	 trzeba	 adorować	 dla	 nich	 samych,	 ten	 wybór	
zdecydowany	 i	 narzucony	 przez	 Karola	Wielkiego	 i	 jego	
doradców	 otworzył	 ogromne	 perspektywy	 przed	 sztuką	
i	 wyobraźnią	 europejską.	 Grecy	 i	 cesarstwo	 bizantyjskie	
po	zaciętych	walkach	ikonoklazmu	dołączyli	się	do	prak-
tyki	 kulturowej	 obrazów,	 która	 jednak	nie	 rozwinęła	 się	
w	 podobnie	 swobodny	 sposób.	 Można	 jeszcze	 cytować	
inne	przykłady	wpływu	chrystianizmu	na	historię	euro-
pejską.	Chrystianizm	rozwinął	wspaniałą	cnotę	opieki	nad	
więźniami.	Zapewne	było	to	wspomnieniem	doświadczeń	
pierwszych	 chrześcijan	 i	 męczenników:	 do	 dziś	 jeszcze	
coś	pozostało	z	atmosfery	owego	oddania	i	poświęcenia.	
Inkwizycja	 pomnożyła	 jednak	 zarówno	 więzienia,	 jak	
i	stosy	–	jest	ona	przykładem	postępu	w	złym	kierunku.	
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Znamy	 ten	 długi	 i	 nieunikniony	 ruch,	 który	 od	 refor-
my	gregoriańskiej	z	końca	XI	wieku	aż	do	IV	Soboru	La-
terańskiego	 w	 1215	 roku	 zmodyfikował	 pojęcie	 grzechu	
i	pokuty.	Usytuował	on	grzech	nie	tyle	w	jego	postępkach	
zewnętrznych,	ile	w	samym	sercu	człowieka,	zaintereso-
wał	 się	 przede	wszystkim	 intencjami,	 doprowadził	 czło-
wieka	do	 indywidualnej	 spowiedzi	usznej,	 ukierunkował	
zainteresowanie	na	kwestie	poznania	samego	siebie	 (coś	
jakby	 sokratyzm	chrześcijański,	 interioryzacja,	 rachunek	
sumienia).	 I	 tak	 oto,	 około	 1150	 roku,	 chrześcijaństwo	
otwierało	w	społeczeństwie	europejskim	pionierski	front	
[sformułowanie	Le	Goffa	–	przyp.	tłum.]	w	samych	sercach	
ludzi	i,	w	momencie	gdy	rodziła	się	powieść,	inaugurowa-
ło	drogę	introspekcji,	poprzez	którą	aż	do	psychoanalizy	
duch	europejski	miał	dokonać	tak	wielkich	odkryć	w	czło-
wieku	i	na	temat	człowieka.	Kościół,	porzucając	werdykty	
pseudosprawiedliwości	 zewnętrznej,	 taryfy	 barbarzyń-
skich	i	karzących	kodeksów,	ordalia	rzekomych	sądów	bo-
żych,	 uznawał	 główną	wartość	wyznania	 swojego	 błędu	
przez	winnego,	czyli	–	przyznania	się	do	winy.	Czyż	nie	
jest	to	najpiękniejszy	podbój	dokonany	na	drodze	postępu	
sprawiedliwości?	 Niemniej	 bardzo	 szybko	 zaczęto	 dążyć	
do	uzyskania	owego	wyznania	za	pomocą	środków	coraz	
bardziej	 opierających	 się	 na	 przymusie	 i	 coraz	 bardziej	
okrutnych.	Na	końcu	więc	zamiaru	moralnego	znalazła	się	
tortura,	u	kresu	poszukiwania	prawdy	–	inkwizycja.

W	 tym	 samym	 czasie	 chrześcijaństwo	 znalazło	 się	 pod	
naporem	ekonomii	pieniężnej.	Targi	i	rynki	ożywiały	się,	
rozprzestrzeniał	 się	wielki	 handel,	 zastosowano	monetę	
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srebrną,	a	wkrótce	potem	złotą	w	gospodarce	rolnej	do-
miniów	feudalnych,	finansach	królewskich	i	szlacheckich,	
jak	i	na	rynku	miejskim.	Przeciwdziałając	gospodarce	pie-
niądza,	przed	którym	Kościół	nie	umiał	się	bronić,	odno-
wa	religijna	narzucała	wiernym	środki	ochrony	 ideałów,	
pewne	praktyki	oraz	ograniczenia,	na	przykład	ideał	ubó-
stwa,	który	wielu	starało	się	zrealizować	w	zakonach	że-
braczych.	Na	uniwersytecie	 paryskim	 toczyła	 się	wielka	
debata	pomiędzy	mistrzami	świeckimi	i	żebraczymi	–	czy	
samo	ubóstwo	 jest	prawdziwą	wartością?	Bonawenturze	
i	Tomaszowi	z	Akwinu	przeciwstawił	się	Wilhelm	de	Sa-
int-Amour,	 który	wątpił,	 aby	 samobójstwo	 było	 dobrem	
absolutnym,	a	ubogim	z	wyboru	przeciwstawiał	biednych	
z	 przymusu.	 Chrystianizm	 rozwinął	 ideę	 miłosierdzia,	
która	jest	w	pewnym	sensie	zapowiedzią	welfare state.

Inna	wielką	 przygodą	 związaną	 z	 pieniądzem	była	wal-
ka	z	lichwą.	Dyskusja	nad	tym,	czy	potępienie	wszystkich	
operacji	finansowych	(a	szczególnie	operacji	kredytu,	któ-
re	były	oznaczane	bardzo	często	zniesławiającą	etykietą	
lichwy)	 było	przeszkodą	w	 rozwoju	 kapitalizmu,	 czy	 też	
przeciwnie,	 sprzyjało	 to	 jego	 rozwojowi	 poprzez	 wyna-
lezienie	 bardziej	 skomplikowanych	 środków	 obrotu	 pie-
niądza,	wydaje	mi	się	dosyć	jałowa.	Chciałbym	tylko	od-
notować,	że	wokół	pieniądza	zawsze	snują	się	w	Europie	
i	smrodek	świętości,	i	odór	diaboliczny.

Chrześcijaństwo	jest	jednym	z	wcieleń	Europy,	a	istnienie	
wspomnianej	jedności	religijnej	i	kulturowej	w	niczym	nie	
przeszkodziło	 rozwojowi	 i	 narodzinom	 narodów.	 Każdy	
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przyszły	naród	przed	swą	emancypacją	kulturową	ubar-
wił	chrześcijaństwo	swą	własną	osobowością	o	tyle,	o	ile	
było	ono	jednocześnie	kulturą	wspólną.	Być	może	chrze-
ścijaństwo	przybrało	najbardziej	zdecydowany	 i	wyrazi-
sty	styl	na	ziemi	hiszpańskiej.	Ze	wspomnieniami	swojej	
przeszłości	 iberyjskiej,	 rzymskiej,	 wizygockiej,	 w	 swojej	
wyczerpującej	walce	rekonkwisty,	ale	również	w	kontak-
cie	z	islamem	Hiszpania	i	Portugalia	stworzyły	oryginalny	
model	chrześcijaństwa,	który	przyciąga	całą	chrześcijań-
ską	Europę	do	grobu	apostoła	św.	 Jakuba	z	Compostelli.	
W	Europie	chrześcijaństwo	stworzyło	intelektualną,	mię-
dzynarodową	formację,	której	pozytywne	efekty	są	nadal	
odczuwane.	 Pojawienie	 się	 korporacji	 uniwersyteckich,	
wiedzy	jako	zawodu,	systemu	awansu	społecznego,	któ-
ry	po	raz	pierwszy	na	Zachodzie	był,	tak	jak	w	Chinach,	
oparty	nie	na	pochodzeniu	czy	też	na	ciągnięciu	losu,	lecz	
na	zdaniu	egzaminu,	stanowi	bardzo	znaczący	postęp.

Historia	 religijna	 jest	 również	 historią	 konfliktów	 i	 wy-
kluczeń.	 Chrystianizm	 wczesnych	 wieków	 średnich	 nie	
tylko	znalazł	swoje	granice	geograficzne,	ale	również	się	
podzielił.	 Jego	 część	 grecka	 i	 łacińska	 odseparowały	 się	
z	czasem	coraz	bardziej	 i	nawet	groźba	turecka	nie	była	
w	stanie	zamazać	tej	wewnętrznej	granicy.	Od	Bałtyku	do	
Bałkanów	jest	ona	dziś	mniej	więcej	taka	sama,	zwłaszcza	
politycznie.	Myślę,	że	nie	jest	ona	słabsza	niż	w	wiekach	
średnich.	Jest	silniejsza,	ponieważ	dziedzictwo	przeszło-
ści	zostało	przedzielone	murem,	który	także	w	sposób	fi-
zyczny	rozdziela	dziś	dwa	systemy	przeciwstawiające	się	
sobie	z	mocą,	jaką	nie	posługiwano	się	w	przeszłości.
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Chrześcijańska	 spuścizna	 wieków	 średnich	 zawiera	 inne	
ograniczenia	i	inne	ułomności	poza	ową	szczeliną	pomię-
dzy	dawną	Europą	łacińską	i	grecką.	Chrześcijaństwo	śre-
dniowieczne	miało	także	swoją	historię	konfliktów	z	dwie-
ma	 innymi	strefami	 religijnymi	–	żydów	 i	muzułmanów.	
Poczynając	od	wspólnych	początków,	 religia	 chrześcijań-
ska	i	żydowska	nie	przestają	oddalać	się	od	siebie.	Pomię-
dzy	 duchownymi	 i	 intelektualistami	 obu	 stron	 dyskusje,	
wymiana	poglądów,	debaty	nie	były	przerywane	aż	do	XIII	
wieku.	Słynny	Dialog	Abelarda	pomiędzy	Żydem-filozofem	
(który	 przez	 Jeana	 Joliveta	 identyfikowany	 jest	 jako	mu-
zułmanin)	a	chrześcijaninem	jest	najbardziej	uderzającym	
ze	świadectw	tej	tezy.	Ale	Europa	nie	powinna	zapominać	
o	swojej	długiej	przeszłości	nietolerancji,	pogromów,	prze-
śladowań	wobec	Żydów.	Musi	ona	także	pokonać	swą	tra-
dycję	odrzucania	islamu.	To,	co	egzystowało	w	tym	kraju	
w	XII	 i	XIII	wieku,	pewien	 front	wymiany	 intelektualnej	
ponad	frontami	wojowników	może,	oczywiście	w	warun-
kach	całkiem	odmiennych,	powtórzyć	się	w	Europie.	Dziś	
już	nie	chodzi	o	religię	–	dwustronnie,	religia	winna	być	
wolna,	ale	i	tolerancyjna	–	chodzi	jednak	o	aspekty	kultu-
rowe	religii	i	na	tej	płaszczyźnie	winny	powstać	nowe	drogi	
wymiany.	Jak	każda	historia,	historia	religijna	Europy	skła-
da	się	z	minusów	i	plusów,	przeszkód	i	atutów.	Mając	pełną	
jasność	wiedzy	i	zachowując	pamięć,	winniśmy	dziś	prze-
zwyciężyć	te	przeszkody	i	umieć	wykorzystać	te	atuty	kul-
turowe,	które	oferuje	nam	religijna	przeszłość	Europy.	Owe	
atuty	to	tradycja	 judeochrześcijańska	w	ogromnej	mierze	
wspólna,	to	obecność	kultury	żydowskiej	i	muzułmańskiej,	
które	były	i	winny	być	źródłami	wzbogacania,	a	nie	kon-
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fliktu.	Wreszcie,	 wreszcie	 w	 chwili,	 w	 której	 mediewista	
zatrzyma	się	u	progu	XVI	stulecia	 i	wieku	nowożytnego,	
Europa	ma	właśnie	wydać	na	świat	w	bólach	jeden	z	głów-
nych	atutów	swojej	religijnej	historii	–	reformacja	położy	
kres	monopolowi	chrystianizmu,	który	coraz	bardziej	kie-
rował	 się	ku	 represyjnym	drogom	religii	 strachu.	Najlep-
szym	dziedzictwem	bowiem	jest	dziedzictwo	wielorakie.

Poza	 krótkim,	 lecz	 ważnym	 artykułem	 Le	 Goffa,	 które-
go	konkluzja	bliska	jest	poglądom	naszej	redakcji,	ten	sam	
numer	 (12.)	 „Lettre	 Internationale”	 zawiera	 także	 zestaw	
materiałów	 (podobnie	 jak	 większość	 dziś	 periodyków	 za-
chodnich)	 o	 ZSRR.	 Główną	 pozycję	 tego	 bloku,	 nieco	 na	
wyrost	zasygnalizowanego	na	okładce	tytułem	Czy coś się 
rusza w Związku Radzieckim?,	 stanowi	 obszerny	 artykuł,	
którego	autor,	Georges	Nivat,	jest	profesorem	uniwersytetu	
w	Genewie.	Jest	to	dość	rozległa	i,	jak	można	sądzić,	kom-
petentna	 analiza	 zmian	 zachodzących	w	 życiu	 literackim	
Rosji,	powszechnie	łączonych	z	opiewaną	na	tyle	sposobów	
pierestrojką	 (choć	w	porządku	chronologicznym	literatura	
wyprzedza	tu	oczywiście	politykę).	Pisarze,	o	których	pisze	
Nivat	(głównie	prozaicy,	m.in.	Rasputin,	Astafiew	i	Ajtma-
tow),	nie	są	już	na	ogół	nieznani	u	nas,	więc	tutaj	przytoczy-
my	tylko	jedną	z	konkluzji	autora.	Pisze	on,	iż	„Rosja	obecna	
uruchomiła	ogromne	przedsięwzięcie	«moralnego	osiedle-
nia»	społeczeństwa	trawionego	obojętnością,	 ruiną	rodzi-
ny,	 ruiną	 gospodarki,	 brakiem	 poczucia	 własności,	 czar-
nym	rynkiem,	alkoholem	i	narkotykami,	a	być	może	jeszcze	
bardziej	 powszechnym	 zanikiem	 pamięci	 wywoływanym	
i	narzucanym	przez	ustrój	od	dziesięcioleci”.	Oby	tak	było,	
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dodajmy,	 lecz	czytelnik	z	Europy	Wschodniej	skłonny	 jest	
zmienić	 „uruchomiła”	 na	 „próbuje	 uruchomić”,	 zamiast	
„Rosja”	 zaś	 powiedzieć:	 „to,	 co	 zostało	 ocalone	 z	 narodu	
rosyjskiego	po	70	latach	bolszewizmu”.	Szyderczym	kontra-
punktem	tej	konkluzji	jest	zresztą	prościutkie	opowiadanie	
Lwa	Kopielewa	Z głębi serca.

Jest	to	seria	monologów	„dziecięcia	wieku”,	poczynając	od	
kilkuletniego	złodziejaszka	z	dobranej	lumpenproletariac-
kiej	rodzinki,	a	kończąc	na	emerytowanym	aparatczyku.	Po	
drodze	nasz	bohater	 jest	między	innymi	agentem	Ochra-
ny	i	pogromcą	trockistów	w	latach	30.	Jeśli,	jak	chce	Nivat,	
przeciwieństwem	 obecnego	 „moralnego	 osiedlania”	 jest	
„nomadyzacja”,	to	istotnie	żulik	z	opowiadania	Kopielewa	
jest	nomadem	doskonałym.	W	tym	samym	numerze	odno-
tujmy	jeszcze	równie	zabawne,	a	bardziej	kunsztowne	opo-
wiadanko	Wiktora	Jerofiejewa	Koniec awangardy rosyjskiej.

Na	 zakończenie	 przeglądu	 zagranicznego	 kilka	 odnoto-
wań	książek,	na	które	warto	zwrócić	uwagę	lub	które	za-
interesowały	przegląd.

New Light on Old Masters,	E.H.	Gombrich,	Phaidon
The Story of Art	 (1950)	Gombricha	doczekała	się	14	wydań	
w	Anglii	i	tłumaczeń	na	18	języków,	lecz	wciąż	nie	ma	pol-
skiego	tłumaczenia.	Art and Illusion	(Sztuka	i	złudzenie),	wy-
dana	prawie	30	lat	temu,	ukazała	się	w	Polsce	dopiero	w	1981;	
inna,	ważna	książka	Gombricha	to	również	nie	tłumaczona	
na	polski	The Sense of Order. New Light on Old Masters	jest	
kolejnym	zbiorem	krótszych	tekstów	Gombricha	poświęco-
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nych	sztuce	renesansu.	Dziewięć	esejów	o	sztuce	Giotta,	Le-
onarda,	Rafaela,	Michała	Anioła	i	Giulia	Romano	przekonuje	
czytelnika	o	tym,	że	stare	tematy	mogą	być	postrzeżone	na	
nowo,	a	historia	sztuki	jest	naprawdę	pasjonująca.

The Poet Auden: A Personal Memoir,	A.L.	Rowse,	Methuen
Alfred	Rowse,	znany	historyk	literatury	i	poeta	angielski,	
autor	tłumaczonej	na	polski	pracy	Anglia w epoce elżbie-
tańskiej,	stykał	się	przez	kilka	lat	z	Audenem	na	uniwersy-
tecie	w	Oksfordzie.	Wiele	tekstów	powstało	o	pisarzach	lat	
30.,	ale	tylko	jeden	z	nich,	zauważa	Rose,	był	geniuszem,	
dodając:	a	może	nawet	i	on	nie	był	tak	naprawdę	wielki?	
Książka	ta	nie	jest	bynajmniej	panegirykiem,	jest	spotka-
niem	dwóch	poetów,	znajomych,	a	jej	autor	prowadzi	cie-
kawy	dialog	z	Audenem	poprzez	jego	teksty.

Nietzsche in Russia,	Princeton	University	Press
Nietzsche in Russia	 to	 zbiór	 18	 esejów	 różnych	 autorów,	
wydany	przez	Bernice	Glatzer	Rosenthal.	Eseje	 te	doku-
mentują	olbrzymi	wpływ	Nietzschego	na	kulturę	rosyjską	
i	życie	polityczne	między	1890	a	1917	rokiem.	Według	au-
torów	zbioru	teza	ta	jest	lekceważona	i	niedoceniana	za-
równo	w	Stanach,	jak	i	Związku	Sowieckim.

The Red Prussian: The Life and Legend of Karl Marx,	 Le-
opold	Schwarzschild,	Pickwick	Books
Czerwony Prusak	po	raz	pierwszy	został	opublikowany	
w	Wielkiej	Brytanii	w	1948	roku,	jednak	nie	został	wów-
czas	 zauważony.	 L.	 Schwarzschild	 próbuje	 prześledzić	
związki	 między	 charakterem	 Marksa,	 jego	 systemem	
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intelektualnym,	 który	 stworzył,	 a	 systemem	politycznym,	
o	którym	marzył.	W	swej	krytyce	pierwszego	tomu	Kapitału 
autor	udowadnia,	że	Marks	już	w	1860	roku	był	świadom,	iż	
jego	tezy	zawarte	w	Kapitale	są	fałszywe.	W	1966	Karl	Popper	
powiedział,	że	książka	Schwarzschilda	sprawiła,	iż	zaczął	on	
wątpić	w	humanizm	Marksa	i	jego	umiłowanie	wolności.

The Jews in Poland,	Oxford,	Blackwell
Książka	 ta	 zredagowana	 przez	 Chimena	 Abramsky’ego,	
Macieja	 Jachimczyka	 i	Antony’ego	Polonsky’ego	ukazała	
się	w	1986.	Jest	to	zbiór	17	esejów	specjalistów	żydowskich	
i	polskich	po	raz	pierwszy	zaprezentowanych	na	Między-
narodowej	 Konferencji	 Badań	 Polsko-Żydowskich,	 która	
odbyła	się	w	Oksfordzie	we	wrześniu	1984.	Autorzy	ese-
jów	(m.in.	Aleksander	Gieysztor,	Andrzej	Ciechanowiecki,	
Daniel	Beauvois,	Jacob	Goldberg,	Ezra	Mendelsohn,	Jerzy	
Holzer	i	Michał	Borwicz)	omawiają	status	prawny	i	sytu-
ację	ekonomiczną	Żydów	w	Polsce	na	przestrzeni	wieków,	
polski	nacjonalizm	końca	XIX	wieku,	problem	antysemi-
tyzmu	w	Polsce	przedwojennej	i	czas	Holocaustu.

The Lysenko Affair,	David	Joravsky
Joravsky	opowiada	o	tym,	jak	niesławnej	pamięci	Łysenko	
ze	 swoją	 pseudonaukową	 dyscypliną	 zwaną	 „agrobiolo-
gią”	szkodził	rosyjskiej	genetyce	i	agronomii	od	1935	do	
1965	roku.	Joravsky	omawia	fakty	historyczne,	wysuwając	
swoje	własne	hipotezy	na	temat	wzlotu	i	upadku	Łysenki.

I	 na	 zakończenie	 tego	 krótkiego	 przeglądu	 książek	 trzy	
polonica:
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Oni: Stalin’s Polish Puppets,	Teresa	Torańska,	wstęp	Harry	
Willetts,	Collins
Angielskie	 tłumaczenie	 książki	 Torańskiej	 w	 1984	 roku	
wydanej	w	Przedświcie	 zawiera	pięć	wywiadów	 spośród	
siedmiu	wydanych	w	 Polsce.	 Są	 to	 rozmowy	 z	 Jakubem	
Bermanem,	 Julią	 Mincową,	 Romanem	Werflem,	 Edwar-
dem	Ochabem	i	Stefanem	Staszewskim.

Letters from Prison and Other Essays,	Adam	Michnik,	posł.	
Czesław	Miłosz,	University	of	California	Press
To	oczywiście	wybór	 esejów	Adama	Michnika,	 popular-
nego	dziś	na	Zachodzie	także	eseisty,	w	tłumaczeniu	Mai	
Latynskiej.

Remnants. The Last Jews of Poland,	Friendly	Press
To	książka	album,	szeroko	reklamowana	w	Stanach	Zjed-
noczonych,	 zawierająca	 smutne,	 wzruszające	 i	 przy-
gnębiające	 zdjęcia	 Tomasza	 Tomaszewskiego	 opatrzone	
tekstem	Małgorzaty	Niezabitowskiej,	 zdjęcia,	które	opo-
wiadają	 historie	 ostatnich	 polskich	 Żydów.	 Elie	 Wiesel,	
laureat	pokojowej	Nagrody	Nobla	w	1986	roku,	tak	mówi	
o	tej	książce:	„Ważne	przypomnienie	tego,	co	było,	a	już	
nie	 istnieje.	Obrazy	z	 tej	książki	będą	nas	prześladować	
latami”.

Informacje	o	książkach	pochodzą	z	tegorocznych	nume-
rów	„New	York	Review	of	Books”,	„Times	Literary	Suple-
ment”,	„Commentary”	i	„Spectator”.	

Całość	przeglądu	przygotowali	Ha	i	A.
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Greckie	fragmenty

SYMONIDES
19	Śmierć	także	tchórza	w	ucieczce	dopadnie.
88	To	co	cierpkie	stać	się	może	słodkim	–	w	potrzebie.

ARCHILOCH
111	Młodzieńcom	w	serca	wlej	odwagę,
Zwycięstwo	pozostanie	i	tak	w	rękach	bogów.

SOLON
7	Gdy	masz	do	wykonania	wielkie	zadanie
Trudno	znaleźć	uznanie	ogółu.

Z	PIEŚNI	LUDOWEJ
Byliśmy	wspaniałymi	młodzieńcami	–	wołali	starcy.	
My	nimi	jesteśmy,	zobaczcie	–	wołają	młodzieńcy.	
A	my	będziemy	od	was	jeszcze	lepsi	–	krzyczą	dzieci.

Tłumaczenie:	Soter
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