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Zatruta studnia
Jan Kasper

To żadna z planet, jedynie
wiadro opada z łoskotem
w głąb studni.
Zdarza się to w jakimś
szczególnie ważnym momencie epoki
albo w całkowitej ciszy.
Każdego, kto spojrzy w dół,
musi przerazić obca twarz.
Niczym fantasmagoryczny stwór
szamocze się u końca
długiego łańcucha.
Ze środka betonowej próżni,
z samego jej dna,
niemymi ustami woła cię
twój Bóg.
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Mówić już nie straszno

Mówić już nie 
straszno
Rozmowa z Władimirem Riabokoniem

Zacznijmy może od kwestii bardzo ogólnych: jak 
w tej chwili wygląda geografia samizdatu w ZSRR, to 
znaczy gdzie ukazują się pisma, gdzie ukazuje się ich 
najwięcej i jaki mają zasięg, jakie nakłady?

Władimir Riabokoń: Naturalnie najwięcej pism nieza-
leżnych ukazuje się w Moskwie, a także w Leningradzie 
i Kijowie. Należy jednak nadmienić, że w ostatnim okresie 
sporo nowych wydawnictw samizdatowych pojawiło się 
na Syberii, głównie w Swierdłowsku, Tomsku i Nowosy-
birsku. Niestety, nic więcej na ten temat nie mogę powie-
dzieć, ponieważ o tym regionie mamy skąpe informacje. 
Pisma samizdatowe wchodzą też w krajach nadbałtyckich 
– można powiedzieć, że jest to drugi znaczący biegun – 
jeśli Moskwa, Leningrad i Kijów stanowią centrum, to 
z ich lewej strony znajdują się kraje nadbałtyckie (Litwa, 
Łotwa, Estonia), a z prawej, za Uralem, centralne mia-
sta Syberii, które wcześniej wymieniłem. Trudno jest mi 
określić ogólną liczbę tych pism. W każdym razie, według 
mnie, pism wychodzących w miarę regularnie jest około 
100. Co to za pisma? Jednym z nich jest „Wiestnik nieza-
wisimoj pieczati” wydawany przez redaktora naczelnego 
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„Ekspress-Kroniki”, Aleksandra Podriabinka. Duży odse-
tek niezależnych wydawnictw stanowią biuletyny infor-
macyjne, które zamieszczają wiadomości o działalności 
tak zwanych organizacji nieformalnych (określenie takie 
istnieje od niedawna w Związku Radzieckim). Odbywają-
ce się mityngi, demonstracje, a także listy czy odezwy to 
podstawowe tematy, które interesują dziennikarzy piszą-
cych w owych biuletynach...

…pisma literackie?

Pism literackich, publicystycznych jest niewiele. Najważ-
niejszymi z nich są, według mnie, moskiewskie „Refe-
rendum” redagowane przez Lwa Timofiejewa i „Wybor” 
– pismo czysto religijne, które również wychodzi w Mo-
skwie, a którego redaktorem jest Wiktor Aksinczyc. W Le-
ningradzie ukazuje się z kolei „Mitin Żurnał” wydawany 
przez Dmitrija Wołczka i „Obwodnyj kanał”. Obok tych 
pism istnieją tam tytuły, które pojawiły się już sporo lat 
temu. Do nich należą „Czasy” – pismo literecko-publicy-
styczno-filozoficzne (pod redakcją Borysa Iwanowa), któ-
rego ukazało się już blisko 70 numerów Nie będę wyliczał 
wszystkich tytułów, gdyż uważam, że ważniejsze jest, 
w jaki sposób wydawnictwa te ze sobą współpracują. Rok 
temu w Leningradzie, odbyła się pierwsza konferencja 
wydawnictw niezależnych, na której było obecnych około 
20 wydawnictw. Na tym spotkaniu podjęliśmy uchwałę, 
że każde pismo będzie od czasu do czasu przygotowywało 
dla innych wydawnictw krótki cykl informacyjny. Dru-
gim ważnym momentem naszego spotkania była uchwa-
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ła o powstaniu biblioteki samizdatowej, jako że literatura 
nie dociera na prowincję, a jest obecna tylko w większych 
miastach, które wymieniłem. W maju tego roku, w Mo-
skwie, odbyła się druga konferencja, na której obecnych 
było już ponad 30 wydawnictw. Moim zdaniem, to spo-
tkanie było bardziej twórcze od pierwszego. Nie mówili-
śmy już o tym, co nas dzieli, jak to miało miejsce rok temu 
w Leningradzie (strasznie trudno było wtedy przygotować 
końcowy dokument, który podpisałyby wszystkie wydaw-
nictwa), a staraliśmy się mówić o tym, co mogłoby nas 
wszystkich łączyć, to znaczy wszystkie pisma i wydaw-
nictwa. Na tej konferencji powstał Klub Prasy Niezależnej; 
wtedy też podjęliśmy uchwałę o zorganizowaniu kolejnej 
konferencji, która miałaby się odbyć w końcu październi-
ka lub w listopadzie 1988 roku.

Jak wygląda w praktyce wspomniana współpraca 
pism niezależnych? Czy istnieje współpraca pomiędzy 
„Ekspress-Kroniką”, którą współredagujesz, a na 
przykład jakimiś pismami, które ukazują się w kra-
jach nadbałtyckich? Czy pisma z republik nierosyjs-
kich docierają do Moskwy i Leningradu, na przykład 
z Zakaukazia, jeżeli tylko coś się tam ukazuje?

Co się tyczy krajów nadbałtyckich, to współpracujemy ze 
sobą i współpraca ta stale się poszerza. Mamy wielu ko-
respondentów na Łotwie, to znaczy: „Ekspress-Kronika” 
jest pismem, które ma korespondentów w blisko 70 mia-
stach Związku Radzieckiego. Niektórzy z nich nie tylko 
zdobywają informacje dla „Ekspress-Kroniki”, ale i pracu-

Mówić już nie straszno
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ją w miejscowych, lokalnych pismach – myślę tu o kra-
jach nadbałtyckich. Znana litewska działaczka na rzecz 
ruchu obrony praw człowieka. Nijole Sadunajte, która ma 
bezpośredni udział w powstaniu „Kroniki Kościoła Kato-
lickiego na Litwie”, także jest naszym korespondentem. 
Stale dzwoni do Moskwy, informując o tym, co się dzieje 
w tamtejszej republice. Na Ukrainie naszym koresponden-
tem jest Wiaczesław Czarnowiec, który wydaje „Ukrain-
skij Wisnik”, w Kijowie Olga Matusiewicz i Siergiej Na-
boka, którzy wydają Biuletyn Informacyjny Ukraińskiego 
Klubu Kulturologicznego. Natomiast co do Zakaukazia, to 
w Erywaniu od ponad roku wydawane jest pismo będące 
ormiańską wersją „Głasnosti”. Należy tu zwrócić uwagę 
na fakt, że stosunek władz miejscowych do ludzi związa-
nych z wymienionymi pismami jest dość surowy. Są oni 
narażeni na różnego rodzaju represje. W Kujbyszewie, 
w Saratowie, szczególnie po tym, jak zdjęto ze stanowiska 
pierwszego sekretarza moskiewskiej organizacji partyjnej 
Borysa Jelcyna, zaczęto w sposób żywiołowy organizować 
mityngi, których efektem było powstanie niezależnych 
biuletynów. W jednym mieście mogło ich powstać nawet 
kilka, „Ekspress-Kronika” dowiaduje się o nich często po 
trzech, czterech miesiącach, gdyż, praktycznie rzecz bio-
rąc, wydawcy tych biuletynów nie mają kontaktów z więk-
szymi, centralnymi miastami Związku Radzieckiego, nie-
mniej biuletyny te istnieją. W Kujbyszewie wychodzi, na 
przykład, pismo „Samara”. O ile dobrze pamiętam, ukaza-
ło się już sześć czy siedem numerów. Nie jest to jednak ty-
powy biuletyn informacyjny, tylko raczej pismo publicy-
styczne, zawierające artykuły na różne aktualne tematy.
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Rozumiem,, że większość pism, które się obecnie 
ukazują, ma charakter informacyjny lub też komen-
tuje bieżące wydarzenia polityczne. Interesowało-
by mnie, czy i jakie rysują się podziały polityczne, 
ideowe pomiędzy wydawcami poszczególnych pism, 
czy podejmowane są jakieś dyskusje polityczne? Do 
jakich tradycji politycznych wreszcie nawiązuje się 
w poszczególnych pismach?

Podstawowa sprawa to przede wszystkim obalenie starych 
pojęć, zmiana myślenia i świadomości politycznej. Ale jak 
ta świadomość polityczna może się zmienić? Wiadomo 
jest, że najważniejszą rolę spełniają tu słowa drukowane, 
one to mają duży wpływ na zmianę świadomości spo-
łecznej. Stąd też pojawiło się sporo takich, niezależnych 
wydawnictw. Ludzie milczeli przez dziesięciolecia, bojąc 
się mówić (choć były i nieliczne wyjątki), i teraz próbują 
wypowiedzieć wszystko, co leży im na sercu. Aktywność 
ta przybiera rozmaite formy, a ruch, który powstaje przy 
niektórych pismach, artykułuje też różnorodne programy 
i postawy społeczne. I tak na przykład istnieje ogromna 
ilość pism o charakterze ekologicznym. Kiedy w danym 
regionie powstaje krytyczna sytuacja związana z budową 
elektrowni wiatrowej, zanieczyszczeniem rzek czy z nisz-
czeniem zabytków, wówczas reakcja na te problemy jest 
bardzo ostra, ludzie żyjący w różnych regionach nasze-
go kraju nie mogą, nie potrafią patrzeć na to obojętnie! 
Obok pism o charakterze ekologicznym istnieje też masa 
tak zwanej makulatury socjalistycznej. Ja tak nazywam 
produkty ludzi, którzy określają naszą sytuację z pozycji 

Mówić już nie straszno
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eurokomunizmu, którzy twierdzą, że ten socjalizm, który 
istnieje w naszym kraju, jest nieprawidłowy, ale jest inna 
droga, że socjalizm trzeba dopiero budować. Tego typu pi-
sma pojawiają się w ogromnej ilości w Moskwie, a także 
w Leningradzie. Są to głównie ludzie, nie wiem, jak ich 
określić... którzy mało znają życie. Zależy im głównie na 
tym, aby wypowiedzieć swoje poglądy i przyciągnąć do 
siebie ludzi, którzy by za nimi poszli – nie po to jednak, 
aby ratować poważne problemy. Poza tym artykuły po-
jawiające się w pismach socjalistycznych rzadko są inte-
resujące. Oprócz tego są monarchiści, którzy uważają, że 
droga, którą winna iść obecnie Rosja, to droga monarchii, 
że wszystko pozostałe to oszustwo, że zarówno komuni-
ści, jak i socjaliści są źli.

Czy monarchiści wydają jakieś pismo?

Tak. Pisma swoje drukują na przedrewolucyjnych jesz-
cze matrycach. Nie jest ich jednak dużo, według danych 
„Ekspress-Kroniki” od dwóch do czterech. W dużej ilości 
wychodzą natomiast pisma czysto nacjonalistyczne, w ro-
dzaju czarnosecińców. Do nich częściowo zalicza się orga-
nizacja „Pamiat”. Nie ma ona swojego organu prasowego, 
ale koordynuje działalność niektórych wydawnictw nie-
zależnych i zdobywa dla nich informacje. Niektóre jej po-
czynania świadczą o dużym sprycie: na przykład aby zro-
bić sobie reklamę, umawia się przez swoich pośredników, 
aby pisali o niej krytyczne artykuły, takie, które zawie-
rałyby także kłamstwa o organizacji. Wówczas w innym 
piśmie ukazuje się artykuł broniący jej przed ewidentnym 
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kłamstwem i jest szansa, że rozgorzeje dyskusja, wszyscy 
będą mówili o „Pamiati”, a w ten sposób cel zostałby osią-
gnięty.

A czy istnieją jakieś partie opozycyjne?

Hm... W ostatnim czasie pojawił się Związek Demokra-
tyczny. Stosunek środowisk do niego jest różny. Co praw-
da „Ekspress-Kronika” zamieszcza jedynie informacje, 
ale posiada też dział „Oceny i komentarze”. W nim każdy 
redaktor „E.K” czy też każdy, kto chciałby opublikować 
swój artykuł, może wypowiedzieć się na ten czy inny te-
mat. Kiedy Związek Demokratyczny powstał, pojawiło się 
sporo artykułów i recenzji na temat tego, co on sobą re-
prezentuje. On sam określa się mianem partii opozycyjnej 
wobec KPZR, partii, która dąży do zmiany istniejącego 
ustroju politycznego. Trudno jest mówić poważnie o ja-
kichś przedsięwzięciach Związku dlatego, że praktycznie 
w 50–70 procentach składa się on z ludzi, którzy wcześniej 
nie brali aktywnego udziału w ruchu społecznym i nie 
mają doświadczenia w społecznej działalności, a są i no-
wicjusze, którzy przyszli na gotowe. A ponieważ za sło-
wa, za poglądy nie wsadzają obecnie do więzień, więc nie 
trudno i nie straszno jest im dziś mówić. Związek Demo-
kratyczny posiada swój biuletyn informacyjny, ma szero-
ko rozwiniętą sieć organizacyjną w całym kraju. Dla niego 
pracuje kilka ksero, z nim współpracuje nawet Grigorian 
– redaktor moskiewskiego pisma „Głasnost”.
Spośród różnorodnych tendencji politycznych i moral-
nych, które obecnie istnieją, wymieniłbym także naj-

Mówić już nie straszno
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ważniejsze dla mnie samego – pisma czysto religijne. Już 
na samym początku wspomniałem, że jednym z wysoko 
cenionych pism jest „Wybor”. Tam rzeczywiście zamiesz-
czane są interesujące artykuły filozoficzne, teologiczne, 
tam drukowane są też wiersze. Jest to pismo, które może 
łączyć ludzi, które nie pretenduje do niczego, praktycznie 
nie ma żadnej deklaracji; po prostu drukuje interesujące 
artykuły, które mogą zainteresować, mogą w jakiś sposób 
ożywić czy pobudzić świadomość, przeniknąć w głąb du-
szy, otworzyć serce. „Wybor” jest pismem kultury chrze-
ścijańskiej. Pojęcie kultury w Związku Radzieckim prak-
tycznie nie istnieje, dlatego też pismo to, obok budzenia 
uczuć czysto religijnych, sprzyja odrodzeniu kultury, 
kultury narodowej, kultury rosyjskiej. Nie ma to jednak 
nic wspólnego z nacjonalizmem. To nie jest nacjonalizm, 
jest to próba poznania swoich źródeł, a także próba, wy-
siłek zobaczenia przyszłości. Wydawnictwa samizdatowe 
prezentują różnorodne tendencje demokratyczne. Oprócz 
Związku Demokratycznego, który posiada swój biuletyn, 
prawie wszystkie pisma mają charakter demokratyczny, 
ponieważ wszystkie bez wyjątku mogą mówić o tym, co 
według nich byłoby rzeczywistym przejawem przebudo-
wy i demokracji w Związku Radzieckim. Każdy oczywiście 
pojmuje demokrację po swojemu. Nie ma, według mnie, ja-
kiejś jednomyślności między tymi wydawnictwami. Część 
sporów wynika na przykład stąd, że jakieś słowo wypo-
wiedziane nie spodobało się komuś drugiemu, a to ozna-
cza, że nie myśli się o wielkich rzeczach, lecz przywiązuje 
wagę do małych. Moim zdaniem fakt, że te wydawnictwa 
istnieją, i to w takiej różnorodności, świadczy o próbie 
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zmiany dawnych stosunków: stosunku do słowa, do tego, 
że człowiek ma prawo mówić to, co myśli, i nie tylko mó-
wić, ale i pisać o tym, że, w końcu, zmienia się społeczna 
świadomość ludzi. To jest też bardzo ważne. Jest to proces 
długi, który już się zaczął. Gdyby więc wszyscy więźnio-
wie polityczni zostali uwolnieni i gdyby zostały uchylone 
art. art. 70 i 193 (religijny) kodeksu karnego, gdyby w koń-
cu istniała szeroka wymiana informacji i dozwolona by-
łaby swobodna emigracja (o swobodzie emigracji traktuje 
osobne pismo, którego wydawcą jest moskiewski Żyd), to 
można by powiedzieć, że wydawnictwa niezależne przy-
czyniły się do demokratyzacji stosunków społecznych pa-
nujących w naszym kraju.

Interesuje mnie bardzo problem tradycji. Jeżeli istnie-
je pewien model demokracji i jest on jakimś ogólnym 
celem dla wszystkich lub prawie wszystkich ludzi, 
którzy tworzą w tej chwili w Rosji środowiska sam-
izdatu, to oczywiste staje się pytanie: do jakich trad-
ycji wewnętrznych, własnych, rosyjskich, środowiska 
te nawiązują? Rosja niewiele miała demokratycznych 
epizodów w swej historii... Czy jest więc jakaś tradyc-
ja rodzima, do której się nawiązuje bezpośrednio, czy 
odżywa może w nowej postaci spór podobny do tego, 
jaki wiedli kiedyś słowianofile z okcydentalistami?

Dla mnie osobiście absurdem jest twierdzenie, że w Związ-
ku Radzieckim mogliby istnieć okcydentaliści i słowiano-
file. Oni zniknęli w XIX wieku i od tej pory już się nie po-
jawili. A to, o czym się mówi, niby to o okcydentalistach 

Mówić już nie straszno
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i niby to słowianofilach, to jest to żałosne, karykatura ra-
czej niż podobieństwo, ośmieszająca ideę. W rzeczy samej 
idei jako takiej nie ma i nie było, ona jeszcze nie została 
wypracowana dlatego, że korzenie będące źródłem tej idei 
zostały wyrwane. Orientacja nie idzie ani na wchód, ani 
na zachód, gdyż właściwe rzecz dotyczy zmiany ustroju 
już istniejącego. Chodzi o to, żeby to, co zgniłe w społe-
czeństwie radzieckim, zostało usunięte.

Natalia Gorbaniewska: Chciałabym coś dodać. Myślę, że 
bardzo trafnie sformułował to Grigorian w tekście, który 
przygotował dla konferencji krakowskiej [Międzynarodo-
wa Konferencja Praw Człowieka, Kraków ’88 – odbyła się 
w dniach 25–28 sierpnia 1988 – przyp. red.], gdzie napi-
sał, że te 70 lat negatywnego doświadczenia może stać się 
dzisiaj doświadczeniem pozytywnym, doświadczeniem 
ważnym dla przyszłej demokracji. Ja zgadzam się z poglą-
dem, że w tym, co zostało przeżyte w ciągu tych 70 lat, 
ludzie raczej szukają trampoliny, od której trzeba odsko-
czyć, takiej odskoczni...

Tradycją, która w Rosji istniała trwale, było wolne słowo 
rosyjskie. Dla ludzi znaczyło ono bardzo wiele, na przy-
kład w czasach, w których istniały „Kołokoł”, „Sowrie-
miennik” i inne podobne do nich pisma. Tradycja poza-
cenzuralnego dziennikarstwa jest niezwykle ważna dla 
dzisiejszej inteligencji (mówię o inteligencji, gdyż zwykli 
ludzie z reguły nie myślą o tym, a jeśli myślą, to na in-
nym poziomie). Jeszcze Osip Mandelsztam pisał o tym 
w „Czwartej Prozie” co zrobiłby z pisarzem, który pisze, 
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nie zwracając uwagi na cenzurę, i z tym, który pisze tak, 
jak się tego od niego oczekuje. Ta tendencja, ta tradycja 
w jakiejś mierze była przyczyną powstania „Ekspress-Kro-
niki”, dlatego że każdy z jej redaktorów w jakimś stopniu 
wcześniej drukował na Zachodzie. Nie robiliśmy tego po 
to, aby stać się znanymi czy podnieść swoją wiedzę. Waż-
ne było, aby zrozumiano. Że tacy ludzie naprawdę istnieją 
i że do nich zawsze można się zwrócić. Wydawnictwa typu 
„Głasnost”, „Referendum”, „Ekspress- Kronika” stanowią 
dla ludzi pewne oparcie. Może zdarzyć się kiedyś jakieś 
nieszczęście, czy też trzeba coś szybko zakomunikować, 
i wtedy ludzie wiedzą, że zawsze mogą zwrócić się do tych 
pism, że tam zostaną wysłuchani. Jest to jeden z proble-
mów tak zwanych żałobszczików, o których opowiem nie-
co później. Co się tyczy tradycji samej „Ekspress-Kroniki”, 
to w całości wywodzimy się z tradycji „Kroniki wydarzeń 
bieżących”. Pamiętam na przykład, że kilka razy oznaj-
miano nam, iż to „Kronika” nas stworzyła – przyjemnie 
było usłyszeć taki sąd od starych „kronikarzy”. Natomiast 
o tradycji walki politycznej trudno jest obecnie, moim 
zdaniem, mówić. Związek Demokratyczny to dopiero po-
czątek tej walki – nie wiem, czym może się ona zakończyć. 
W odróżnieniu od Polaków nie posiadamy doświadczenia 
walki politycznej, dlatego że jakiekolwiek słowo niezależ-
ne, jakiekolwiek najmniejsze działanie z miejsca były li-
kwidowane, a ludzie otrzymywali wysokie wyroki. Teraz, 
kiedy za poglądy nie czekają represje, mówić można. Ale 
potrzeba czasu, żeby zrozumieć, gdzie rozstawione są ak-
centy, w jaką stronę idzie naród i czym zainteresowana 
jest inteligencja. Mówiąc o tradycji, należy także zauwa-

Mówić już nie straszno
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żyć odradzenie religijne, choć – być może – jest to zbyt 
silne określenie. Sporo ludzi w ostatnim czasie w Rosji za-
częło uczęszczać do cerkwi – to fakt niezaprzeczalny. Sta-
li się zwykłymi parafianami – i prawosławni, i katolicy.

A jakie formy przybiera ruch niezależny w nierosy-
jskich republikach? Z tego, co wiemy, wynika, że na-
jczęściej przyjmuje on postać walki o niezależność 
narodową, tak jak w Estonii czy na Litwie...

Tak. W lipcu tego roku zaczął na przykład działać jawny 
ruch skautowski w Estonii. Skauci – to organizacja do-
brze znana Polakom. Estońscy skauci działali dotychczas 
w podziemiu i zawsze otrzymywali wysokie wyroki; na-
zywano ich nacjonalistami. A w istocie są to ludzie, któ-
rzy walczyli o niezależność narodową, którzy starali się 
wskrzesić tę kulturę. Sytuacja krajów nadbałtyckich była 
podobna do położenia Polaki. Znajdowały się one między 
różnymi wpływami politycznymi, często były areną wal-
ki politycznej między innymi państwami, były w swoim 
czasie łakomym kąskiem i dla Niemców, i dla Związku Ra-
dzieckiego, tak jak była nim Polska od XVIII wieku – dla 
Rosji i Prus. Tak więc kiedy pojawili się skauci, zaintere-
sowanie nimi stało się na tyle powszechne, że dziś trudno 
jest powiedzieć, jak wielu uczniów estońskich szkół należy 
do tej organizacji. Według naszych ocen jest to 90 procent. 
Skauci nie noszą czerwonych krawatów, nie wstępują też 
do organizacji pionierskiej, zabrania tego kategorycznie 
ich statut. Ich letni obóz znajduje się w mieście Wilow, jest 
to najwyższy punkt w republice, taki górski płaskowyż. 
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Obóz jest czynny latam, natomiast zimą, wiosną i jesienią 
skauci organizują różnego rodzaju happeningi, zebrania, 
mityngi, w czym władze nie przeszkadzają, wręcz prze-
ciwnie, starają się je stymulować, na przykład przez usta-
lania odpowiedniego rozkładu jazdy autobusów, umożli-
wiając tym samym dogodny dojazd na miejsce.
Dążenia do niezależności narodowej są bardzo silne. Mó-
wiłem o tym na przykładzie skautów. Wszystkie kraje 
nadbałtyckie dosłownie kipią: i Estonia, i Litwa, i Łotwa. 
Wszędzie organizowane są żywiołowe mityngi, demon-
stracje, pojawiają się nowe pisma. ludzie chcą nie tylko 
swobodnie wypowiadać swoje poglądy, ale i żyć w wolnym 
kraju. Dlatego też pojawiają się – ostatnio coraz częściej 
– hasła o odłączeniu się od Związku Radzieckiego, które 
głoszą, że jedyną drogą, jaka stoi przed ich narodami, jest 
droga samookreślenia. Przykładem dążeń do niezależno-
ści mogą być też Tatarzy Krymscy, którzy od ponad 44 lat 
nie mogą mieszkać na Krymie.

A jaki jest stosunek do tych tendencji, niepodległościo-
wych czy odśrodkowych samizdatu rosyjskiego? 
Wspomniałeś, Wołodia, że istnieją także pisma na-
cjonalistyczne. Rozumiem jednak, że – generalnie 
– środowiska samizdatu przychylnie traktują tego 
rodzaju odśrodkowe tendencje. Ale czy podobnie 
traktować je będą na przykład czytelnicy tych pism?

Myślę, że krąg czytelniczy samizdatu obecnie znacznie 
się poszerzył. Jest to naturalne, gdyż po całym kraju krą-
żą różne pisma, przedrukowuje się je i kseruje niezliczo-
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ną ilość kopii. Sądzę, że zrozumienie konieczności naro-
dowego samookreślenia narodów wchodzących w skład 
Związku Radzieckiego wśród starych czytelników samiz-
datu będzie adekwatne do myślenia autorów i wydaw-
ców tych pism. Ale ci, którzy czytają tego rodzaju piana 
od niedawna, gdy napotykają artykuł o położeniu krajów 
nadbałtyckich, uznają to za przejaw nacjonalizm, nic wię-
cej. Oni nie zrozumieliby może istoty sprawy.

Można by tę kwestię sprowadzić do takiego, symbol-
icznego, pytania: czy przeciętny Rosjanin może wyo-
brazić sobie Rosję bez Ukrainy?

Myślę, że chyba nie. To byłoby tak, jakby powiewał czer-
wony sztandar, na którym zamiast sierpa i młota byłaby 
dziura, przez którą wiałby wiatr. Dość trudno wyobrazić 
sobie taką sytuacją. Z politycznego punktu widzenia jest 
to nierealne dlatego, że gdyby do tego doszło, to nie było-
by już rosyjskiego imperium – ono nigdy na to nie pozwo-
li. Oprócz tego jest to najbardziej uprzemysłowiona, naj-
bogatsza w zasoby naturalne republika, która daje jedną 
trzecią dochodu narodowego. Jest to po porostu niemoż-
liwe. Już łatwiej mogę sobie wyobrazić, co częściowo jest 
już faktem, odłączenie Estonii od Związku Radzieckiego. 
Weźmy na przykład Armenię. Gdyby władza radziecka 
zdecydowała się przyłączyć Górny Karabach do Armenii, 
nie doszłoby do tak drastycznych zajść, ofiar śmiertel-
nych, nie byłoby całej tej pełnej grozy sytuacji. Ale władza 
radziecka nigdy nie zmienia swych decyzji. Ona może tyl-
ko coś podarować, z łaski, jak dziedzic swoje futro, i tym 



19

samym próbować kupić sobie ludzi. Ormianie chcą takich 
swobód jak wszystkie normalnie rozwijające się narody. 
Rozumowanie jest takie: jeśli im na to pozwolimy, to inne 
narody wchodzące w skład Związku Radzieckiego będą 
dążyć do tego samego. Stąd owa sytuacja konfliktowa. 
Ale wracając do zdania przeciętnego czytelnika samizda-
tu. Myślę, że gdyby nawet wszystkie zamieszczane w pi-
smach poglądy były dla niego nowe i z częścią nie mógłby 
się zgodzić, to mimo tego będzie je czytał z przyjemnością 
i da nawet poczytać sąsiadowi. Lektura pism niezależnych 
daje obraz tego, co się dzieje w kraju, a o czym nie pisze 
oficjalna prasa. Chociaż trzeba przyznać, że w ostatnim 
czasie coś niecoś się pojawiło. Nawiasem mówiąc, fakt, że 
w prasie radzieckiej ukazało się sporo utworów wcześniej 
niepublikowanych, jest rzeczą charakterystyczną.
Ponieważ pojawiła się równocześnie spora ilość pism sa-
mizdatowych, które oprócz informacji prezentują także 
opinie i poglądy polityczne, a to, oczywiście, jest już nie-
bezpieczne dla władzy, więc też i prasie radzieckiej pozwo-
lono zamieszczać podobne informacje czy poglądy, w roz-
sądnych, ma się rozumieć, granicach. A dlaczego? Żeby 
pokazać, że i u nas jest demokracja... Prowadzi to czasami 
do śmiesznych sytuacji. Na przykład tygodnik „Moskow-
skije nowosti” i nasza „Ekspress-Kronika”, zamieszczając 
informacje, często robią to równolegle. Co prawda „Eks-
press-Kronika” zazwyczaj podaje informacje wcześniej 
niż moskiewski tygodnik i dość często na zamieszczane 
w naszym piśnie publikacje reaguje dopiero, drogą po-
średnią, prasa radziecka. Weźmy na przykład nasz apel do 
władzy radzieckiej, żeby zostały opublikowane wszystkie 
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utwory Sołżenicyna. Ten apel zamieściliśmy pierwszy raz 
w grudniu ubiegłego roku, a jakoś tak po dwóch miesią-
cach zaczęto mówić oficjalnie o Sołżenicynie. W jednym 
z wieczornych programów telewizji ogólnozwiązkowej 
omówiono film pewnego reżysera, w którym pokazana 
została rodzina wysokiego rangą urzędnika łagru, któ-
ry jest już na zasłużonej emeryturze i spędza wolny czas 
w daczy, z żoną i wnukami. Pewnego razu wnuk nagle za-
haczył na półce u swojego dziadka – generała lejtnanta 
KGB Archipelag Gułag. Niewiarygodne, że o tym mówi się 
w telewizji radzieckiej. Co na to zwykły, prosty radziecki 
człowiek?

Właśnie, czy zwykły, „radziecki człowiek” jest dziś od-
ważniejszy, czy potrafi powiedzieć głośno to, o czym 
myśli, na co się zgadza?

Ludzie stali się na pewno odważniejsi i śmielej wypowia-
dają swoje poglądy, stopniowo więc zmienia się ich po-
stawa od tego, co jest dozwolone, do tego, co zabronione. 
Granica ta jest, oczywiście, płynna. To jednak nie świad-
czy, że stali się odważni, nie. Tak jak przedtem, dominuje 
społeczna apatia, jakaś bezczynność, bezwładność. Oczy-
wiście, pojawienie się ogromnej ilości pism niezależnych 
i wzrastające zainteresowanie nimi, jak i materiałami, 
które publikuje prasa radziecka (nie mówię, że wszystkie 
artykuły ukazujące się w oficjalnych gazetach są intere-
sujące), świadczą o tym, że ludzie mogą właściwie zrozu-
mieć nawet tak trudne sprawy, jak rodzenie się tendencji 
nacjonalistycznych, pragnienie odłączenia się od Związ-
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ku Radzieckiego czy powrót do flagi narodowej. Być może 
fakty te staną się dla nich prostym i powszechnym zjawi-
skiem... Chciałbym jednak uzupełnić jeszcze poprzednią 
wypowiedź. Otóż interesującą cechą ostatnich przemian 
jest pojawienie się dużej ilości ludzi niezadowolonych, 
którzy chcą, aby ich prośby, ich żale były wysłuchane 
i wydrukowane w prasie, tak zwanych żałobszczików, 
o których już wspomniałem. Kiedy ludzie stali się odważ-
niejsi, kiedy mówią to, co myślą, zaczęli też dostrzegać 
wokół siebie sporo niedostatków, chociaż one istnieją już 
od dawna. Dlatego pojawili się żałobszcziki. 

N.G.: Oni byli zawsze…

Tak, byli zawsze, ale teraz idzie ich ogromna fala! Oku-
pują sporo oficjalnych wydawnictw radzieckich. Tam są 
wysłuchiwani i niekiedy ich głosy są publikowane, na 
przykład w gazecie „Izwiestia” jest taka rubryka – „Listy 
nie do druku”, która pojawiła się rok temu, czy w „Ogo-
nioku”, gdzie przyjęto zasadę ścierania się różnych poglą-
dów, aby w ten sposób dać obraz istniejącej rzeczywisto-
ści. W ogromnej masie ludzie, którzy tam nie otrzymali 
wystarczającej odpowiedzi czy rady, idą do wydawnictw 
niezależnych i proszą, aby te pisma zamieściły ich wy-
powiedzi, żeby ich opinie były mimo wszystko opubliko-
wane, czy też żeby redakcja wystąpiła w obronie jakiegoś 
człowieka. Najczęściej chcą oni po prostu zamieścić in-
formację o tym, czego prasa radziecka nie może na razie 
drukować. I to jest ważne. Przecież główną zasadą infor-
macyjnej polityki samizdatu jest drukowanie tego, czego 
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nie publikują gazety i czasopisma radzieckie, i tę zasadę 
doskonale rozumieją tam na górze. Dlatego też w jakimś 
stopniu, rzeczywiście dzięki nam, w oficjalnej prasie ra-
dzieckiej pojawiają się interesujące, ostre materiały. Nic 
w tym dziwnego. Zresztą ludzie, którzy się do nas zwra-
cają, to nie tylko żałobszcziki. To na przykład Ormianie, 
którzy przyjechali do Moskwy jakiś czas temu. Było to po 
strasznym pogromie na lotnisku Zwartnoc, 5 lipca, kiedy 
to żołnierze strzelali do nieuzbrojonych ludzi i byli zabici. 
Ormianie przyjechali z materiałami, które chcieli opubli-
kować w „Ogonioku”. Człowiek, który je przywiózł, roz-
mawiał z redaktorem Korotyczem. W prywatnej rozmowie 
Korotycz powiedział: my to , oczywiście, rozumiemy, ale 
trzeba trochę czasu, aby je opublikować. Ale ten człowiek 
nie chciał czekać, dlatego, że nie mógł; tam rozstrzyga się 
los narodu, a on tu siedzi i z redaktorem Korotyczem cze-
ka na dobrą pogodę! I wtedy człowiek ten przyszedł do 
mnie. I my opublikowaliśmy te przywiezione materiały. 
To był straszny wykaz ofiar pogromu w Sungajcie...

N.G.: Pogromu sungajskiego?

Tak.

N.G.: A nie zwartnackiego?

Nie. Te dotarły dopiero później. Był to wykaz ofiar z do-
kładnym opisem tego, co się działo w Sungajcie, jak rze-
czywiście zachowywali się żołnierze. W telewizji pokaza-
no tych żołnierzy – i tylko żołnierzy! Pokazano, że jeden 
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miał siniak na twarzy, drugi – zabandażowaną rękę..., a o 
samych Ormianach nic nie mówiono! Telewizja przedsta-
wiła ich jako ekstremistów. Oburzeni Ormianie, świad-
kowie tych wydarzeń, napisali naturalnie, jak to było na-
prawdę, i o tym rozmawiał ten człowiek z Korotyczem. 
I tan materiał ukazał się właśnie w „Ekspress-Kronice”. 
Ma tu więc miejsce również dziwne współdziałanie mię-
dzy prasą niezależną a radzieckimi środkami masowego 
przekazu. Z jednej strony my stymulujemy zamieszczanie 
takich artykułów, po których przeczytaniu ludzie wspo-
minają swoje bolesne przeżycia i sami idą do wydawnictw 
radzieckich ze swoimi sprawami. Jeśli jednak, z jakichś 
tam przyczyn, materiały te nie mogą być opublikowane, 
wtedy przychodzą do nas i my je publikujemy. W taki spo-
sób oficjalna prasa radziecka nam pomaga.

N.G.: Myślę, że warto wspomnieć i o tym, że „Ekspress-
-Kronika” pierwsza opublikowała wspomnienia uczestni-
ka powstania w Nowoczerkasku. To była pierwsza w ogó-
le, w świecie, informacja o tym powstaniu, bo nigdy nic 
o tym nie było wiadomo.

Ja, niestety, nie znam dokładnie tej historii. Człowieka 
tego widziałem tylko dwa razy, na Gogolewskim bulwa-
rze. Jest to centrum Moskwy, miejsce, gdzie w niedziele, 
w godzinach 11–12 redakcja „Ekspress-Kroniki” organi-
zuje spotkania z czytelnikami. Przychodzą tam do nas 
ludzie i wśród nich był ten człowiek z Nowoczerkaska, 
uczestnik powstania z 1962 roku, który przyniósł do na-
szej redakcji materiały. Ludzie znajdują nas, wiedzą o tym, 
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że w każdą niedzielę można nas spotkać na tym bulwarze 
– i przychodzą.

Jaką objętość na „Ekspress-Kronika”, to znaczy jak 
obszerne materiały możecie publikować?

Około 15, 18, 20 stron maszynopisu.

A jak jest ono redagowana?

„Ekspress-Kronika” zaczyna się od działu „Wydarzenia 
tygodnia”. Zamieszczane są w nim informacje zanotowa-
ne przez naszych korespondentów. Następnie jest dział 
poświęcany sytuacji więźniów politycznych i kwestii ich 
uwolnienia, dalej – problemy religijne, najbardziej intere-
sujące wydarzenia życia religijnego, kwestia otwarcia dla 
wiernych zamkniętych świątyń, potem – dział „Różno-
ści”, gdzie opisywane są wydarzenia mniejszej rangi, na 
wzór tego, o którym informowaliśmy w jednak z ostat-
nich numerów, że w mieście Gorki z pomnika Żdanowa 
zniknęła nagle głowa. Potem jest przegląd prasy radziec-
kiej, przegląd prasy samizdatu, kultura i życie społeczne. 
Wcześniej istniała także rubryka „Kluby Zjednoczenia” 
(Obiedinienja). Kiedy kluby te się pojawiły, jak grzyby po 
deszczu, w wielkiej ilości, należało jakoś zareagować na 
ich powstanie i stąd ta rubryka. Później musieliśmy z tego 
zrezygnować, gdyż nie byliśmy w stanie śledzić ich wszyst-
kich poczynań. Częściowo rolę tę przejął dział „Wydarze-
nia tygodnia”. No i ostatni dział, to „Oceny i komentarze”, 
gdzie publikowane są artykuły i komentarze różnych au-
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torów na przeróżne tematy. Niekiedy bywają one dość ob-
szerne i wtedy rozkładamy je na kilka numerów, na dwa, 
trzy, nierzadko na cztery. Dodać należy, że z reguły pu-
blikujemy teksty w całości. Taka jest „Ekspress-Kronika”. 
Dla informacji mogę jeszcze dodać, że nasz tygodnik jest 
rozsyłany do ponad 100 miast – o korespondentach już 
wspominałem.

Czy w tych miastach, do których jest wysyłany, jest 
przedrukowywany bądź przepisywany?

Tak, tam, gdzie dociera, jest przedrukowywany. Ale trud-
no mi powiedzieć, jaki jest nakład ogólny. Przysyłano mi 
raz po raz kopie, ale one były dość słabe. Ksero na pro-
wincji nie ma, przepisują na maszynach, w dodatku na 
nędznym papierze, jako że problemy z papierem wystę-
pują ostro na terenie całego kraju, po prostu go brakuje. 
Nie wszystkie numery „Ekspress-Kroniki”, które wysyła-
ne są pocztą, docierają do adresata. Część bywa gubiona, 
część rozkradana. Jakiś czas temu KGB zaczęło drukować 
fałszywą „EK”. Oczywiście w Polsce było tak samo. Kiedy 
jednak zaczęliśmy zamieszczać o tym informacje, wyra-
żające wątpliwości co do zwiększonego nakładu naszego 
pisma, fałszywki te znikły.

Czy redakcja myśli o wydawaniu jakichś książek? Czy 
jest w ogóle jakieś wydawnictwo książkowe w Rosji?

Niestety nie. Nie ma takiego wydawnictwa, choć bardzo 
chcielibyśmy, żeby istniało. Być może, w listopadzie tego 
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roku, jeśli odbędzie się trzecia sesja przedstawicieli wy-
dawnictw niezależnych, będzie o tym mowa. Takie wy-
dawnictwo mogłoby powstać przy Klubie Prasy Nieza-
leżnej, gdyż biblioteka już istnieje i książki między sobą 
wymieniamy. W dużej też ilości wysyłamy je na prowin-
cję. O wydawnictwie książkowym na razie nie było mowy, 
gdyż każde wydawnictwo ma swoje lokalne trudności. 
Być może, jeśli skoordynujemy wysiłki kilku, to się nam 
uda. Jest jeszcze czas.

Jaki jest dostęp do emigracyjnych wydawnictw w Ros-
ji? Czy dużo dochodzi prasy i książek emigracyjnych?

W ostatnich latach obserwujemy większy napływ do 
Związku Radzieckiego literatury rosyjskojęzycznej wy-
dawanej na Zachodzie. Po prostu łatwiej dziś przekra-
czać granice. Zarówno dawniej, jak i obecnie najwięcej 
wydawnictw tego rodzaju dociera do Moskwy i Leningra-
du. Oczywiście, nie docierają one do wszystkich rejonów 
Związku Radzieckiego, gdyż jest ich wciąż mało. Najważ-
niejsze z nich to między innymi Biblia, Ewangelie, książki 
o rosyjskich filozofach chrześcijańskich, książki o historii 
ZSRR w XX wieku. Część z nich jest powielana, inna część 
trafia na czarny rynek (jaką drogą, nie wiadomo). Obecnie 
można tam kupić prawie każdą książkę. Ilość ich, przynaj-
mniej tych nadchodzących z Leningradu i Moskwy, wzro-
sła dwukrotnie. Książki przeczytane wysyłamy naszym 
korespondentom i są one wysyłane dalej, na Syberię. Są 
wśród nich także „Kontinienty”, wydawnictwa pedago-
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giczne. Mamy rozeznanie, jakie książki są potrzebne, i je-
śli je posiadamy, to zaraz wysyłamy.

A w jakim stopniu te wszystkie, nadchodzące z Zach-
odu, wydawnictwa są wykorzystywane przez was, 
przez prasę samizdatu?

Ostatnio bardzo popularne stało się u nas powiedzenie: 
Czukcza nie czitatiel’ / Czukcza – pisatiel’ – jest to zwią-
zane z następującą anegdotą: pewien Czukcza (Czukczo-
wie – mieszkańcy północno-wschodnich krańców ZSRR) 
zdawał do Instytutu Literatury. Zadano mu pytanie: kto 
napisał Wojnę i pokój? Czukcza milczy, nie odpowiada. Jak 
to, nie czytaliście? Nie – on na to – Czukcza nie czytelnik, 
Czukcza – pisarz. Jest to śmieszne, ale – w rzeczy samej – 
to straszna rzecz, że człowiek nie jest w stanie przeczytać 
wszystkiego, co przychodzi. Ja, na przykład, z powodu bra-
ku czasu nie czytuję nawet wszystkich numerów „Konti-
nientow”. Ciągle to wydzwaniają moi korespondenci, a to 
biorę udział w jakimś zebraniu, konferencji. A sekretarzy 
nie mamy, jakoś ich nie polubiliśmy...

Na zakończenie chciałbym zapytać, czy istnieją jak-
ieś stałe kontakty między wydawnictwami samiz-
datu w Rosji a ruchem niezależnym w Polsce czy na 
przykład z Kartą 77 w Czechosłowacji?

Tak. Naszym praskim korespondentem jest Jan Urban, 
członek Karty 77; to on przekazuje nam informacje, co 
dzieje się w Czechosłowacji, i pyta o nasze problemy. 

Mówić już nie straszno
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Utrzymujemy też kontakty z węgierskimi obrońcami Praw 
Człowieka. Być może uda nam się nawiązać znajomości 
i zacząć także stałą współpracę z Polakami. Usiłowaliśmy 
jeszcze w lutym dodzwonić się do Anki Morawieckiej, do 
Wrocławia, ale nie udało się. Za każdym razem mówi się 
nam, że nikt nie odbiera telefonu, kilka razy pytano, kto 
dzwoni, ale bez sukcesu. Trzeba jednak te kontakty na-
wiązać, są one bardzo ważne. Poza informacjami, którymi 
się wymieniamy, znaczące są przecież same kontakty, na-
sze współdziałanie. Uważam, że należałoby zorganizować 
spotkanie ludzi podobnie myślących z naszych krajów. 
Takie kontakty, to przekraczanie granic, które dzielą nas 
w sztuczny sposób, tkwią jak cierń w naszej świadomości. 
Należy się tego uczucia pozbyć. Za wszelką cenę należy 
szukać sposobu na zorganizowanie wspólnego spotkania.

Jestem tego samego zdania. Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Wywiad nieautoryzowany

Tłumaczenie: G.G.
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Ireneusz Sieradzki, Bitwa ta wcześniej była na początku wieku

Bitwa ta wcześniej 
była na początku 
wieku
Ireneusz Sieradzki

W ogródku jordanowskim
siedzą roześmiani
Gumilow obok Anny Gorienko
Nadieżda z Ostią.
Maryna też jest przy stoliku.

Innocenty Annienski
spogląda z obłoków
jakby z góry widział
jak przyjdzie im
żyć i umierać.
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Europa Środkowa – 
problemy definicji
Karel Bartošek

Poniżej przedstawiamy referat Kareta Bartoška wygłoszo-
ny na międzynarodowym kolokwium, które odbyło się na 
Uniwersytecie Wiedeńskim w dniach 14–16 stycznia 1981 
roku. Tematem jego była Europa i Europa Środkowa (pod-
tytuł: Problemy tożsamości i kulturowych), a zostało ono 
zorganizowane przez Instytut Francuski w Wiedniu, Col-
loquium Mitteleuropa i Gesellschaft fűr politische Auf-
klärung. Badacze i osoby zainteresowane tą problematyką 
(pisarze, politycy, dyplomaci) z Austrii, Francji, Węgier, 
Polski, RFN i Szwajcarii próbowali odpowiedzieć na pyta-
nia postawione przez organizatorów kolokwium, dotyczą-
ce związków między Francją a Europą Środkową, proble-
mów narodów, narodowości i wielonarodowości obszaru 
Środkowej Europy, specyfiki literatury tego obszaru, jego 
tożsamości kulturowej oraz konsekwencji politycznych 
toczących się obecnie dyskusji. Dokumenty kolokwium 
będą wkrótce opublikowane w języku niemieckim. Referat 
ten przytaczamy za 10. numerem pisma „La Nouvelle Al-
ternative”, które szerzej przedstawiliśmy w 4-5 numerze 
„Czasu Kultury”.
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Karel Bartošek, Europa Środkowa – Problemy definicji

I Słowo wstępne

1. Nie jest moim zamiarem przedstawienie definicji Euro-
py Środkowej, lecz przekazanie naszych pytań, hipotez, 
naszych najbardziej zażartych sporów, a zważywszy na 
niewielką ilość czasu, będę musiał ograniczyć się do kilku 
tylko aspektów tego problemu.
2. Gdy mówię „nasze”, gdy wspominam o „nas”, nie cho-
dzi w tym wypadku o maiestatis pluralis. Nie jest to rów-
nież intelektualny oportunizm – bądźcie pewni – nie 
będę ukrywał swych poglądów. Preferuję jednak pracę 
w zespole, której to duch ożywia nasze spotkania po-
święcone Europie Środkowej. Prace te prowadzone są od 
blisko trzech lat w Instytucie Historii Nowoczesnej (IHTP 
– Krajowa Rada Badań Naukowych, Paryż) i stapiają spe-
cjalistów z różnych dziedzin – historyków, geografów, 
ekonomistów, polityków, socjologów, historyków litera-
tury1.
3. Nauka francuska nadal interesuje się Europą Środkową. 
Istnieją oczywiste granice tego zainteresowania, wyzna-
czone przez ogólny klimat panujący w mojej ojczyźnie, 
przez ignorancję, mającą swoje źródło w długim okresie 
braku zainteresowania Francji tym obszarem, datującym 
się od drugiej wojny światowej; i przez praktykę i refleksję 
środowisk mediacyjnych (oto anegdota ilustrująca ten kli-
mat: podczas przygotowań do kolokwium Uchodźcy i imi-
granci z Europy Środkowej w ruchu faszystowskim i fran-
cuskim Ruchu Oporu 1933–45, które odbyło się w Paryżu 

1 Patrz dokumenty opublikowane pt. La renaissance de l’Europe centrale?, „La Nouvelle 
Alternative” 8/1987 i ich część pt. Rencontres de l’Institut d’Histoire du Temps Présent sur 
l’Europe centrale, s. 27–49.
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w październiku 1986 r., problem definicji został postawio-
ny w sposób konkretny i pragmatyczny. Znalazł się wów-
czas wybitny historyk, który twierdził, że Niemcy nie były 
częścią Europy Środkowej!).
Pewna zmiana nastąpiła jednak w latach 80. Jedną z jej 
przyczyn było prawdopodobnie poszukiwanie tożsamości 
przez dzieci lub wnuki imigrantów – przede wszystkim 
imigrantów żydowskich – skąd wywodzą się nasi rodzice 
lub dziadkowie? Jakie były i jakie są te krainy? Cieszy nas, 
że wśród organizatorów tego kolokwium jest dyplomacja 
francuska. Oby to zainteresowanie nie wygasło.
4. Prawdopodobnie już odgadliście: moje podejście 
różni się od powszechnie panującego sposobu myśle-
nia o Europie Środkowej, który nazwałbym „impre-
sjonistycznym” – to znaczy wywodzącym się bardziej 
z emocji niż z racji, bardziej z klimatu naszych czasów 
niż z głębokiej znajomości zjawisk. Choć nęcą mnie, 
pamiętając o drodze, jaką przebyłem, rozważania po-
etyckie czy nostalgiczne o obszarze Europy, w którym 
się znajdujemy. Nie jest łatwo osobie urodzonej i żyjącej 
przez dziesięciolecia w „naszej przestrzeni” – jak zwy-
kłem ją nazywać – zapanować nad podświadomością 
i impulsami serca.

II Zarys historyczny definicji i jej niezmienne 
składowe do lat 40. XX wieku.

1 a. Wszystkie poważne analizy są zgodne: podczas tych 
100 lat, gdy idea, koncepcja, pojęcie Europy Środkowej 
były formułowane, przedmiot naszych rozważań „Mit-
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teleuropa”2 była najpierw i przede wszystkim określana 
przez interesy polityczne, ekonomiczne, polityczno-stra-
tegiczne, dyplomatyczne.
Zatem analiza rodowodu definicji powinna uwzględniać 
dwa aspekty, ich wzajemne związki, właściwą im dialek-
tykę; te dwa aspekty to idea (koncepcja, pojęcie) i jej za-
stosowanie w praktyce. A więc nasze badania nie mogą 
się ograniczać do historii idei, do filozofii politycznej, po-
winny także respektować historię globalną, a szczególnie 
konsekwencje wynikające z obu straszliwych wojen, któ-
re wstrząsnęły Europą i światem w pierwszej połowie XX 
wieku.
b. Nie mamy czasu, by rozwodzić się nad faktami świad-
czącymi, że idea Europy Środkowej ma charakter poli-
tyczny, ani nad jej ewolucją, z której wynika, że pojęcie to 
było „w istocie swej niemieckie”, a ci, którzy je rozwinęli, 
„byli Niemcami z Rzeszy bądź z Austrii” (Jacques Droz).
Skądinąd autor ten dostarcza w swej pracy Europa Środ-
kowa niezbitych dowodów na polityczne źródła tej idei, 
dowodów, że koncepcja Europy Środkowej „wywodzi się 
z woli politycznej” Niemiec lub Austro-Węgier.
c. Dyskusje i badania opublikowane przez stronę fran-
cuską doprowadziły do tego samego wniosku: „świado-
mość” „pojawiła się” (w latach 70. XIX w.) w kręgu myśli 
politycznej w powiązaniu z francuskimi celami strate-
gicznymi” (Antoine Mares3) – to „filtr” niemiecki, a póź-
niej rosyjski i radziecki uwarunkował we Francji percepcję 

2 Według Jacques’a Droza l’Europe centrale to francuski odpowiednik tego terminu. Patrz 
jego: L’Europe centrale, podtytuł: Evolution historiąue de l’idée de „Mitteleuropa”, Paryż, Ed. 
Payot, 1960, s. 285.

3 A. Mares, Les Français face au concept d’Europe centrale et orientale, „Cahiers de 
Civilisations de l’Europe centrale et du Sud-Est” 1/1983.

Karel Bartošek, Europa Środkowa – Problemy definicji
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tego pojęcia – konkluduje ten autor. Inny znawca proble-
mu, Michel Prigent, zastanawiając się nad przyczynami 
trudności w zdefiniowaniu pojęcia regionu, widzi je tym 
razem w „filtrze strategii lub dyplomacji”4.
Stosunek sił na kontynencie europejskim i jego interpre-
tacja wydają się mieć rozstrzygające znaczenie dla obsza-
ru Europy Środkowej sformułowanego we Francji. Jednak-
że nie sądzę, by historię definicji francuskich można tyło 
zredukować tylko do wymiaru polityczno-strategicznego, 
dyplomatycznego i tym podobne. Istnieje bowiem dzie-
dzina nauki francuskiej, której znaczenie nie jest dosta-
tecznie doceniane przez historyków, wątpliwości precy-
zowane przez jej przedstawicieli co do definicji Europy 
Środkowej są często przedstawiane w sposób niezbyt wni-
kliwy i poprawny. Jest to geografia – różnorodne i kom-
pleksowe badania kontynentów i narodów.
Nie spotkałem się dotąd w żadnym innym kraju z praca-
mi równie obszernymi, równie zwartymi, systematycznie 
poświęcanymi Europie Środkowej, które można by było 
porównać z pracami geografów francuskich. Początek 
tego zainteresowania przypadł na rok 1870, okres zjed-
noczenia Niemiec, więc „warunkowany” był przez klimat 
polityczny i ideologiczny epoki, jednakże uważna lektura 
najistotniejszych prac uświadamia nam, że geografowie 
ci nie byli zwykłymi „wyrazicielami” interesów politycz-
nych czy ekonomicznych Francji.
W 1876 roku August Himly wydał Historię formowania się 
terytorialnego państw Europy Środkowej. Jego Europa Środ-
kowa, „region pośredniczący” między Wschodem a Za-

4  M. Prigent, Europe centrale et/ou orientale?
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chodem, składa się z Austro-Węgier, Prus, Petite Allema-
gne, Szwajcarii, Holandii i Belgii. Dano nam w ten sposób 
pierwszą definicję terytorialnych granic tego obszaru.
W 1878 roku Elisée Reclus wydaje trzeci tom Geografii 
powszechnej. Na 982 stronach dużego formatu opisuje on 
Europę Środkową, która składa się ze Szwajcarii, Austro-
-Węgier, Niemiec; Rumunia, Serbia i Włochy są omawiane 
w tomie pierwszym, zatytułowanym Europa Południowa.
W 1930 i 1931 roku Émmanuel de Martonne wydaje Eu-
ropę Środkową – IV tom Geografii powszechnej. Jego Euro-
pa Środkowa grupuje Niemcy, Szwajcarię, Austro-Węgry, 
Czechosłowację, Polskę („kres” tej części Europy) i Rumu-
nię („Europa Południowo-Wschodnia”).
d. W odbiorze Europy Środkowej przez „całe narody” tego 
obszaru decydującą rolę odegrały zabiegi polityczne i po-
lityczno-strategiczne – niezbicie tego dowodzą najnowsze 
badania, między innymi Czechów Jana Krena i Václava 
Kurala5.

2. Podejmując ten problem, musimy uwzględnić jeden wy-
móg: należy dokonać próby oddzielenia od siebie refleksji 
i praktyki związanych z ideą Europy Środkowej. Mam na-
dzieję, że takie postępowanie okaże się pomocne zarówno 
w naszej dyskusji, jak i w przyszłych badaniach.
Ograniczę się do kilku elementów właściwych temu ob-
szarowi, dopełniających wcześniej wymienioną stałą po-
lityczno-strategiczną:
a. W obrębie tego obszaru idea Europy Środkowej wydaje 
się budzić zainteresowanie przede wszystkim wśród naro-

5 Jan Kren „wydał” w samizdacie (powielony manuskrypt) swą analizę pt. Konfliktní 
spolecenství, Cesi a Nemci 1780–1918, Praga 1986, s. 248.

Karel Bartošek, Europa Środkowa – Problemy definicji
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dów dominujących, a nie zdominowanych. Fakt ten może 
być – z obu punktów widzenia – wytłumaczony przez 
ogromne parcie nacjonalizmów na tym obszarze, datujące 
się od początków XIX wieku.
b. Różnorodne badania wykazują – nadal poruszamy się 
w tym samym obszarze – że formowanie się tej idei było 
wywołane „koniecznością obrony” przed „zagrożeniem 
z zewnątrz” – ze strony Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, 
Stanów Zjednoczonych (Stany Zjednoczone pojawiają się 
jako zagrożenie ekonomiczne w niemieckich rozważa-
niach na początku lat 60. XIX w.).
Idea ta może więc być przedstawiona jako „Angstpro-
dukt”, posłużę się tu terminem użytym przez Rudolfa Hil-
ferdinga w jego krytyce Naumanna, który zaczerpnąłem 
z rękopisu Sabiny Stadler, zatytułowanego Mythos Mitte-
leuropa oder back to the future.
c. Mowa więc tu o świadomości wyzutego, który czuje się 
zagrożony, którego prawdziwe znaczenie (to rzeczywiste 
i to mityczne) może być – powinno być – historycznie do-
ceniane w chwili, gdy wyzuty i zagrożony stanie się wy-
branym i zagrażającym, w chwili gdy idea zacznie uspra-
wiedliwiać ekspansjonizm, agresywność, hegemonię. To 
wszystko dzieje się nie tylko wewnątrz, ale również poza 
tym obszarem. Pojęcie „Mitteleuropa” przekracza w ten 
sposób pewne ramy geograficzne, staje się „bez granic”, 
tworzy podstawy ideologiczne wojny, która doprowadzić 
ma do opanowania świata, wojny, którą poprzedza i której 
towarzyszy.
d. Percepcja idei Europy Środkowej przez niewielkie naro-
dy i wspólnoty etniczne tego regionu zdaje się silnie zwią-
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zana z poczuciem niepewności, braku bezpieczeństwa ze 
strony Niemiec. Produkt strachu, ten „Angstprodukt” 
Hilferdinga, nabiera zupełnie innego znaczenia.
e. Z drugiej strony, rozważania nad tożsamością kulturo-
wą zdają się nie istnieć w procesie formowania się tej idei. 
Autentyczny projekt kulturowy jest również nieobecny 
lub całkiem marginalny, jeśli oczywiście nie potraktuje-
my jako „projektu kulturowego” rozważań nad „misją cy-
wilizacyjną” Niemiec wśród godnej politowania rasy sło-
wiańskiej, czy też nad „Kulturträger” nazistów.
Na tym kończę rozważania nad historią definicji i nad jej 
elementami składowymi. Jestem świadomy tego, że by 
rozszerzyć naszą wiedzę, należy odpowiedzieć na wiele 
pytań. Wymienię dwa z nich:
1. Czy we wspomnianym okresie idea Europy Środkowej 
była tworem elit rządzących, części tych elit (jakiej?), czy 
również innych warstw społecznych? Kiedy, gdzie i dla-
czego? Kto i jak czytał na przykład podstawowe dzieło 
Friedricha Naumanna, które rozeszło się w 100 tysiącach 
egzemplarzy już w sześć miesięcy od chwili ukazania się, 
wydane następnie w edycji popularnej, przetłumaczone 
na wiele języków (socjologia historyczna, studia nad men-
talnością będą tu pomocne)?
2. Kiedy i jak idea ta zostały powiązana z pojęciem de-
mokracji i zastosowaniem go w praktyce, tak istotnym, 
według niektórych, dla ewolucji historycznej w XIX i XX 
wieku? Gdy mówię „niektórzy”, myślę przede wszystkim 
o francuskiej filozofii politycznej skupionej wokół Clau-
de’a Leforta.

Karel Bartošek, Europa Środkowa – Problemy definicji
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III Małe „intermezzo” dotyczące naszych obrad

Chciałbym na chwilę opuścić obszar historii i powiedzieć 
kilka słów o obecnych obradach, nie powracając do tego, 
co już napisałem; przede wszystkim, by uzupełnić moje 
wprowadzenie do dokumentów „La Nouvelle Alternati-
ve”6. Czy mamy pełną świadomość tej przeszłości? Jakie 
elementy przeszłości są nadal obecne, a jakie ostatecznie 
zniknęły?
Nasza dyskusja toczy się, moim zdaniem, w warunkach hi-
storycznych zasadniczo różnych od wieku XIX i pierwszej 
połowy XX. Podstawowe zjawisko oddziałujące na nasze 
rozważania jest następujące: nastąpił koniec pewnej Eu-
ropy Środkowej. Nie istnieje już dawna Europa Środkowa, 
otwarty został nowy etap ewolucji tego obszaru. Nastą-
piło pęknięcie, którego skutki będą odczuwane jeszcze 
przez stulecia, i to z dwóch istotnych powodów7:
a. Dwie mniejszości – żydowska i niemiecka, stanowiące 
o odwiecznej specyfice obszaru środkowej Europy, prak-
tycznie przestały istnieć.
b. W większej części Europy Środkowej ustala się „trwale” 
hegemonia rosyjska.
Jednakże istotna zmiana, jaka nastąpiła w obrębie Euro-
py Środkowej, nie wynika z tego „pęknięcia” lat 40. Inne 
okoliczności determinują w rzeczywistości jej teraźniej-
szość i przyszłość. Wymieńmy kilka z nich:

6  Patrz: „La Nouvelle Alternative” 8/1987, s. 3–6.
7 Patrz mój artykuł pt. Vous avez dit Europe centrale?, „Cosmopolitiques” 6/1986 i moje 

doniesienie przygotowane na wymienione kolokwium Réfugiés et imigrés..., które 
zatytułowałem A la croisée des chemins – Pèlerins d’Europe centrale en France, à la 
Liberation; większa część tego tekstu została opublikowana w „Documentation réfugiés” 
14/1987.
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a. Niemcy są podzielone, a większość mieszkańców żyje 
i działa w warunkach demokracji parlamentarnej.
b. Państwa tego obszaru są jednorodne narodowo, nacjo-
nalizmy antyniemieckie „małych narodów” są bez wąt-
pienia mniej gwałtowne niż w przeszłości.
c. Dane demograficzne uległy znacznej zmianie. Pola-
cy z ich 38 milionami i ich 50 milionami u schyłku wie-
ku stają się – liczbowo – wielkim narodem europejskim, 
co zmienia stosunki demograficzne między Słowianami 
a pozostałymi narodowościami tego obszaru.
d. Demokracja jest odczuwana jako podstawowy problem 
w przeważającej części tego obszaru i nie przysłaniają jej 
zażarte dawniej nacjonalizmy. Dominujące zdają się dzi-
siaj nacjonalizmy antyrosyjskie.
e. Przeważają obecnie rozważania nad tożsamością kul-
turową, co nie znaczy, że myśl polityczna i ekonomiczna 
już nie istnieje.

IV Czy istniała specyfika Europy Środkowej? Kiedy, 
jak i dlaczego?

Problemy definicji są ściśle związane z odpowiedzią na te 
pytania. Dlatego też podczas naszych spotkań poświęco-
nych Europie Środkowej przywiązywaliśmy do nich taką 
wagę. Nie chcieliśmy, by zarzucano nam prowincjona-
lizm, a program naszych obrad, mam nadzieję, dawał wy-
raz temu pragnieniu. Spojrzenia z Pragi, Budapesztu, Lju-
bljany, Warszawy, Krakowa, Wiednia, Berlina, Zagrzebia...
Nasze sympozjum koncentruje się wokół problemów toż-
samości kulturowych. Pojęcie tożsamości jest związane 

Karel Bartošek, Europa Środkowa – Problemy definicji
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z pojęciem podobieństwa, jedności, wspólnoty, a więc – 
w szerszym znaczeniu – z pojęciem swoistości, oryginal-
ności.
Nie można żądać niemożliwego: podsumowania w ciągu 
pięciu minut naszych dyskusji nad specyfiką środka Euro-
py. Mogę sformułować jedynie kilka problemów lub wnio-
sków:
1. Przede wszystkim i raz jeszcze podejście psychologicz-
ne (uczuciowe, sentymentalne itp.) czy polityczne nie 
ułatwia badań nad Europą Środkową. W rzeczywistości 
– a należy zdać sobie z tego sprawę – środek Europy jest 
jednym z regionów, jednym z obszarów, jednym z subkon-
tynentów geograficznych pewnej całości, Europy.
Z pewnością ewolucja tego regionu dokonywała się i nadal 
się dokonuje przede wszystkim między Zachodem i Wscho-
dem, a nie między Południem a Północą. Niektórzy geo-
grafowie, historycy czy politolodzy proponują zresztą dla 
tego regionu nazwa Europa intermedialna (Zwischeneuro-
pa), a ich przesłanki nie są błahe; obszar ten przez dłuższy 
czas miał charakter dwoisty: był (i jest prawdopodobnie 
nadal) zachodni i wschodni; by stać się centralnym, brako-
wało mu i brakuje – twierdzą oni – cech charakterystycz-
nych dla „centrum” – „centralny” bowiem znaczy ten, 
który jest w środku, który ma związek ze środkiem, w któ-
rym wszystko się zbiega i z którego wszystko promieniuje 
(odsyłam zainteresowanych do spostrzeżeń Violette Rey8).
2. A więc strefa przejściowa o trudnych do zdefiniowania 
granicach. Z tego powodu wielu jest takich (ja do nich 
należę), którzy żądają, by pojęcie Europy Środkowej, jej 

8  „La Nouvelle Alternative” 8/1987, s. 41–43.
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definicja były zawsze umieszczane w ścisłym kontekście 
historycznym.
W tym znaczeniu bardzo interesujące jest podejście Mi-
chela Pringeta: proponuje on podział regionu Europy 
Środkowej na trzy strefy – południową lub bałkańską, 
północną i środkową lub naddunajską; każda z tych stref 
miałaby mieć w określonym czasie historycznym „silnie 
wyodrębnione jądro”, co nie znaczy, że przeczy on prze-
nikaniu się stref, ich wzajemnym wpływom, wymianie, 
wzajemnym oddziaływaniem.
3. By uchwycić swoistość historyczną Europy Środkowej, 
konieczne wydaje mi się zdefiniowanie tego „jądra” cen-
trum Europy. Uważam, że ta swoistość istniała, i jestem 
w tym zgodny z wieloma badaczami o różnych poglądach 
i różnej narodowości (Węgrzy inspirowani myślą Istvána 
Bibó, Czesi i in.). Badacze ci są zdania, że swoistość, ory-
ginalność „jądra” Europy Środkowej leżała:
a. Z punktu widzenia historycznego: w specyficznej ewo-
lucji związków między Państwem a społeczeństwem oby-
watelskim, w rozdrobnieniu, w przemieszaniu narodo-
wym i etnicznym nie spotykanym gdziekolwiek indziej 
w Europie; w nieistnieniu przez długi czas państw naro-
dowych i w konsekwencji tego – specyficzności nacjonali-
zmów; w roli Kościoła;
b. Z socjoekonomicznego i socjostrukturalnego punktu 
widzenia: w formach własności; w opóźnieniu wobec Za-
chodu i przewadze nad Rosją, związanych, bez wyjątku 
i przez długi czas, ze swoistą genezą kapitalizmu – patrz 
studium Petera Hanáka9;

9  P. Hanák, La question de l’identité centre-européenne dans l’histoire, „150 000 słów” 
17/1987.

Karel Bartošek, Europa Środkowa – Problemy definicji
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c. Z geograficznego punktu widzenia: w swoistości wa-
runków naturalnych (segmentacja przestrzeni – według 
określenia Pierre’a George’a), w doniosłości strefy her-
ceńskiej wcześniej już dostrzeżonej przez de Martonne’a; 
w ewolucji miasta i urbanizacji; w obecności lub nieistnie-
niu osi komunikacyjnych między Zachodem i Wschodem, 
między Południem a Północą;
d. Z demograficznego punktu widzenia, który mógłbym 
włączyć do historycznego, ale który umieszczam oddziel-
nie, by podkreślić jego znaczenie: swoistość Europy Środ-
kowej tkwiła również w „masowych migracjach” – sfor-
mułowanie użyte już przez de Martonne’a, który nie mógł 
oczywiście uwzględnić w swej analizie potworności dru-
giej wojny światowej – w przemieszczeniach czasem do-
browolnych, ale przede wszystkim wymuszanych, o czym 
świadczy masowy ruch emigracyjny obecny również 
w drugiej połowie naszego wieku.
Kończę, wyrażając bardzo proste pragnienie. Myśląc dzi-
siaj o Europie Środkowej, o jej „dramatach minionych” 
i obecnych, powinniśmy pamiętać nie tylko o naszych 
ojczyznach, ale przede wszystkim o Europie, o całym na-
szym kontynencie. Polityka już mnie nie pasjonuje. Pra-
gnę jednak gorąco, by pewnego dnia powstały Stany Zjed-
noczone Europy i by były one demokratyczne.

Tłumaczenie: Beata Reszel
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Profesor Włodzimierz Dworzaczek – wspomnienie 

Profesor 
Włodzimierz 
Dworzaczek
1906–1988
Wspomnienie

Zdarza się często, że w obliczu śmierci ludzkie osiągnięcia 
i ludzką miarą mierzone wartości nikną i tracą na znacze-
niu; ale zdarza się też, że w obliczu śmierci nabierają one 
znaczenia szczególnego, że wtedy z całą mocą ujawnia się 
nieprzemijająca trwałość tych osiągnięć i wartości.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak właśnie jest 
z naukowym i ludzkim dorobkiem świętej pamięci Profe-
sora Włodzimierza Dworzaczka. Urodzony w Mińsku na 
Białorusi, związał się w latach 20. na stałe z Poznaniem, 
a w okresie powojennym z poznańskim Uniwersytetem, 
szczególnie z tutejszą polonistyką, w ramach której kie-
rował Katedrą Historii Kultury Polskiej. Z Jego funda-
mentalnej Genealogii pokolenia badaczy korzystać będą 
zawsze; korzystać też będą z jakże licznych opracowań 
zamieszczanych w Polskim słowniku biograficznym, a także 
z nieocenionych materiałów naukowych, opracowanych 
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i zgromadzonych w wielotomowej serii oprawianych ma-
szynopisów, stojących jeszcze w gabinecie Profesora – tak 
jak korzystali z nich do tej pory dzięki Jego uprzejmości 
i życzliwości.

Równie ważny, a może i ważniejszy, jest ludzki dorobek 
niezwykłego życia Włodzimierza Dworzaczka. Promie-
niowały bowiem z tego życia takie nieprzemijające warto-
ści, jak miłość do ludzi, akceptacja ich różnorodności, od-
mienności postaw, przekonań i poglądów. Owa niezwykła 
tolerancja nie wynikała z niestabilności własnych prze-
świadczeń światopoglądowych; wprost przeciwnie – była 
efektem konsekwentnej postawy, którą bez wahania okre-
ślić można jako chrześcijański humanizm. Wynikała ona 
w jakieś mierze z głębokiej i rozległej wiedzy historycznej, 
której towarzyszyła bodaj ważniejsza od niej życiowa mą-
drość. Profesor był człowiekiem, od którego emanowała 
pogoda, niezwykły ład wewnętrzny i umiłowanie życia, 
które często i już od dawna boleśnie Go doświadczało. 
Wiedział jednak, że ludzkie przygody trzeba znosić po 
ludzku, i choć nigdy głośno o tej zasadzie nie mówił, po-
został jej wierny do ostatnich chwil swego życia.

WAŻNIEJSZE PRACE NAUKOWE PROFESORA 
WŁODZIMIERZA DWORZACZKA
– Schlichtingowie w Polsce. Szkic genealogiczno-historycz-
ny, Gebethner i Wolff, Warszawa 1938.
– Ksawery Działyński, Poznań, Księgarnia Ludowa, Na-
kładem Biblioteki Kórnickiej. (Praca doktorska zniszczo-
na w druku po wybuchu drugiej wojny światowej. Jedyny 
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ocalały egzemplarz korektorski spłonął wraz z innymi 
pracami Autora w powstaniu warszawskim. Zniszczeniu 
uległy wtedy m.in. cztery tomy uzupełnień Herbarza Bo-
nieckiego).
– „Dobrowolne” poddaństwo chłopów, LSW, Warszawa 
1952.
– Genealogia, PWN, Warszawa 1959 i 10 tablic oraz osobny 
tom zawierający 183 tablice.
– Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopol-
skiego. Wiek XIV–XV, IW PAX, Warszawa 1985.
– Hetman Jan Tarnowski, IW PAX, Warszawa 1985.

Ponadto z górą setka artykułów biograficznych w Polskim 
Słowniku Biograficznym.

Prace edytorskie:
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Cz. 
1, 1572–1616, PWN, Poznań 1957; Cz. 2, 1616–1632, Po-
znań 1962; Walerian Nekanda Trepka, Liber generationis 
plebanorum („Liber chamorum), przy współpracy Juliana 
Bartysia i Zbigniewa Kuchowicza, Ossolineum, Wrocław 
1963.

Profesor Włodzimierz Dworzaczek – wspomnienie 
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Michał
Jarosław Markiewicz

Jarosław Markiewicz: Przycupnąłem u takiego człowieka 
z Akademii Medycznej, który powiedział mi, że ma wolny 
pokój, że mogę u niego mieszkać. Jego matka była wtedy na 
placówce w Indiach, ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Wpro-
wadziłem się do tego pokoju, w którym stały dwa łóżka. 
On mówi – możesz spać w tym łóżku. Ale wieczorem przy-
szedł jego brat, który, okazało się, mieszka w tym pokoju 
także. Znalazłem się w bardzo głupiej sytuacji. Ten trak-
tował swego młodszego brata z góry, on tu jest starszym 
bratem i tu jego kolega będzie mieszkał. Wynikł konflikt. 
Ja absolutnie rozumiałem tego młodszego brata. Miałem 
z nim mieszkać w jednym pokoju, więc mówię – stary, 
Piotr mi nie powiedział, że tutaj mieszkasz. Mówię – prze-
praszam ciebie, dzisiaj już muszę przespać, bo jest późno, 
ale jutro się gdzieś wyniosę. W trakcie tej jednej nocy, roz-
mów z nim, doszło do tego, że myśmy się zaprzyjaźnili.

A.: Z bratem młodszym czy starszym?

Z młodszym. Nasza przyjaźń z bratem starszym była tro-
chę formalna. On studiował na Akademii Medycznej, ten 
Piotr, a młodszy jego brat był kierowcą. Mimo tego, że nie 
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miał nóg, to znaczy miał nogi, takie jak ja mam dotąd, do 
kolan. Wyższy byłby ode mnie, gdyby miał normalne nogi. 
Brakowało mu 15 centymetrów; takie bardzo maleńkie 
stópki. Na Heinego-Medina był chory czy na coś podob-
nego. U mnie ubecja zjawiła się w związku z nim. W 1968 
roku, jak była inwazja w Czechosłowacji, myśmy z Kara-
skiem siedzieli wtedy u mnie w mieszkaniu na Grochow-
skiej. Przez całą noc siedzieliśmy. To było 21sierpnia, 
robiliśmy korektę pierwszego numeru „Orientacji”, tego 
z czerwoną okładką i rysunkami Beksińskiego, tam wła-
śnie, gdzie ukazały się pierwsze wiersze Barańczaka i Za-
gajewskiego; Krynickiego nie, bo Krynicki drukował już 
wcześniej. Robiliśmy tę korektę, cieszyliśmy się, że wresz-
cie to wychodzi. W nocy grało radio, jakaś muzyczka, 
wiesz, gdzieś tam, była dobra muzyczka, w pewnym mo-
mencie usłyszeliśmy o inwazji z niemieckiego czy angiel-
skiego radia. A gdzieś koło godziny szóstej rano, kiedyśmy 
się jeszcze nie położyli spać –dzwonek do drzwi. Michał, 
ten mój kumpel z tego pokoju, z plecakiem. Mówi – no, 
chłopcy, idziemy. Ja już wiedziałem, gdzie on chce iść, ale 
Krasek chyba nie wiedział. Wiadome było, że idziemy do 
Czechosłowacji. Ja mówię – stary, przecież to jest absurd 
zupełny. Masz czołg? Co masz? Scyzoryk? On mówi tak – 
kurwa, to tak, intelektualiści – pogadać, pogadać, a jak coś 
trzeba zrobić, to was nie ma. Trzasnął drzwiami i poszedł.

A.: Mówisz o tym młodszym bracie, o tym kierowcy?

Tak, tak. Po jakichś trzech, czterech dniach dostaliśmy 
kartkę z Jeleniej Góry opisującą jego przygody. Obszedł 
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Śnieżkę naokoło, w czasie mgły, i wyszedł znowu na stro-
nę polską. Zlazł z góry i, nie krępując się niczego, na-
pisał kartkę, taką odkrytą, do mnie na Grochowską. Po 
czym następnej nocy znowu poszedł na wyprawę, zlazł 
ze Śnieżki we właściwym miejscu już po czeskiej stronie. 
Relacja z tej jego wyprawy będzie w „Karcie” numer 6. 
Wreszcie po latach udało mi się go jakoś nakłonić, żeby 
o tym opowiedział. Piękny wywiad, nieprawdopodobny 
zupełnie. Trzydzieści stron maszynopisu.

A.: Przez 30 stron opowiada?

Tak. Nieprawdopodobne rzeczy. On po prostu nie miał tak 
zwanych wyrobionych poglądów. Napisał kilka wierszy, 
czuł, że coś trzeba zrobić, nie wiedział co, więc po prostu 
poszedł.

A.: Jak on się nazywa?

Michał Drejer. Zszedł na tę czeską stronę. Czesi go chcieli 
pobić, bo Polacy byli przecież agresorami. On wytłuma-
czył, po polsku oczywiście, że on jest ich przyjacielem, że 
przyszedł na pomoc.

A.: Ze scyzorykiem?

Jemu się wydawało, że może w Pradze istnieje jakaś cen-
trala zbrojnego oporu czy coś takiego. Powiedział, że do 
Pragi musi się dostać, więc Czesi zrobili zrzutkę na bilet 
i zapakowali mu konserw w plecak. Wysłali go do Pragi 
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autobusem. Rosjanie sprawdzali autobus, ale ponieważ 
dla nich bukwy łacińskie są wszystkie takie same, spraw-
dzili mu dowód osobisty, popatrzyli na zdjęcie – zgadza 
się, zgadza się, w porządku. Pojechał do Pragi, w Pradze 
nikogo nie znał. Zanocował w parku. Rano obudziły go 
głośniki sowieckie, okazało się, że spał w centrum so-
wieckiego dowodzenia. Po czym zaczął łazić po Pradze. 
Zastanawiał się, jak ugryźć to miasto. Spotkał wreszcie 
jakąś dziewczynę, wytłumaczył jej, że jest z Polski, że 
przyszedł pomóc Czechom. Ona zapytała, czy on kogoś 
zna, on mówi, że zna Hrabala. On w swej opowieści to po-
minął, bo to było dla niego może trochę wstydliwe, ale 
według mnie jest to piękna opowieść. Więc zaczęli szukać 
Hrabala. Przez cztery dni szukali. Znaleźli. Prowadzą Mi-
chała do Hrabala, otwierają drzwi (on ukrywał się w jakiejś 
kawalerce, gdzieś na przedmieściu), pokazują ich sobie. 
Hrabal mówi – ja go nie znam, w ogóle się przestraszył. 
Michał mówi – jak to mnie nie znasz, przecież ja wszyst-
kie twoje książki, które były w Polsce, przeczytałem. Ja cię 
znam. Podobno się zaprzyjaźnili. Przywiózł dokumenty, 
książki Hrabala z dedykacjami. Pili piwo przez trzy dni, 
w tej kawalerce. Ale od tamtego momentu jakby kariera 
Michała, to znaczy jego niesienie pomocy zaczęło przyno-
sić owoce. Wygłosił (tam były wtedy radia podziemne) ja-
kieś przemówienie w imieniu narodu polskiego. Echa tego 
przemówienia słyszałem. On nie podał swojego nazwiska 
(i słusznie), powiedział tylko, że jest przedstawicielem li-
teratury polskiej. Zresztą bardzo nieskładne było to prze-
mówienie. Ale ono gdzieś tam poszło, w jakimś radio, ktoś 
je wyłapał z Zachodu.

Jarosław Markiewcz, Michał
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B.: Jak gdyby sumienie narodu, niesamowite.

Wolna Europa podawała, że był taki jeden, bliżej nie wia-
domo kto. Michał wrócił z Pragi obładowany, miał płaszcz, 
taki duży prochowiec, z wszytymi gazetami, książkami. 
To było piekielnie ciężkie. Jak ten płaszcz zrzucił, to ja go 
nie mogłem podnieść. Rozpruliśmy to, tam właśnie były 
książki Hrabala z dedykacjami, gazety, zdjęcia. No cóż, po-
oglądaliśmy to, i co z tym zrobić? Michał jest młodszy ode 
mnie o jakieś trzy lata, chciał uciekać, bo wtedy można 
było bardzo łatwo uciec przez Austrię z Czech, ale szkoda 
mu było uciekać. Chciał przyjść do kolegów, pokazać im to 
wszystko, co zdobył, i opowiedzieć im jak to było. Z nami 
się rozstał i do nas chciał wrócić. Wrócił i później myślał, 
że przejdzie jeszcze raz granicę, ale ta granica już się za-
mknęła. Czesi mu pomogli przejść na polską stronę. Jakiś 
leśniczy czeski. On się umówił z nim za miesiąc, że będzie 
na niego czekał – ten leśniczy na granicy, w tym umó-
wionym miejscu. Michał zjawił się tam, ale tam nikt nie 
czekał, nie wiem, albo leśniczego zamknęli, albo leśniczy 
zapomniał. Chciał przejść dalej do Austrii, ponieważ mu 
się to nie udało, więc w 1969 roku wyruszył do Szczeci-
na. Zdobył jakieś pieniądze, ubrał się jak Szwed, dobrał 
sobie kumpla i we dwóch, opłaciwszy jakiegoś maryna-
rza na promie, doprowadzili do tego, że on miał ich wpu-
ścić przez okienko, takie okrągłe, na prom, poza wszelką 
odprawą i paszportami. Później, jak prom wypłynie, oni 
mieli się wmieszać między podróżnych, pójść do bufetu 
i czekać do granicy szwedzkiej. To było wszystko zakle-
pane. Oni mieli wchodzić na prom z trapu pływającego 
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(był taki trap przystawimy do malowania, odnawiania, 
niezbyt duży). W momencie kiedy statek podpłynął i tam-
ten umówiony facet otworzył im okienko, wynikła kwe-
stia towarzyska. I jeden mówi – proszę, to ty pierwszy. To 
drugi mówi – to ty pierwszy. Jak ten pierwszy wlazł, to 
trap się podniósł o pół metra, bo był pływający, i ten drugi 
za cholerę nie mógł wejść. Tym drugim był Michał. Tamci 
z tamtej strony usiłowali jakąś deskę włożyć (trap jak pił-
ka podskakiwał), żeby go nagiąć, tym bardziej że prom się 
coraz bardziej obciążał, bo wjeżdżały samochody, wcho-
dzili ludzie, tak że Michał nie miał żadnych szans i został 
na tym trapie. Prom odpłynął, a on czekał do zmierzchu. 
Poła płaszcza mu się zsunęła z tej deski i tam go wypa-
trzyli wopiści, ściągnęli go za tyłek i do więzienia. Próba 
ucieczki – to wtedy kosztowało półtora roku więzienia 
w zawieszeniu lub nie. Ponieważ Michał był straszliwie 
hardy, więc na pytanie, dlaczego chciał uciekać, powie-
dział – tak, chciał uciekać, bo chciał pomóc Żydom w woj-
nie z Arabami. Wiesz, co to wtedy było? To był ten okres 
nagonki antysemickiej, to był 69 rok. Michał zupełnie ra-
cjonalnie odpowiadał, że Żydów jest 6 milionów, a Arabów 
60 czy 600 i po prostu należy pomóc tym, którzy są słabsi. 
Więc wpieprzono mu półtora roku bez zawieszenia.

Siedział w Szczecinie, a sprawa odbyła się w Świnoujściu, 
w miejscu przestępstwa (to był wtedy powiat), i w drodze 
ze Świnoujścia do Szczecina Michał wyskoczył z pocią-
gu. To był akurat okres przed Bożym Narodzeniem, tłok 
ogromny w pociągach. Wieźli go w specjalnym przedzia-
le, dwóch milicjantów i on tylko, a tam ludzie zdychali na 
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korytarzu. Jakiś wojskowy otworzył ten przedział i mówi, 
że staruszka umiera, że trzeba ją wpuścić, po staruszce 
przyszła matka z dzieckiem, po matce z dzieckiem – sta-
ruszek. Ponieważ milicjanci nudzili się, opróżnili sobie 
pół literka, byli więc tacy trochę senni. Michał był skuty 
oczywiście, w swoim ubraniu, krótko przycięty. W pew-
nym momencie (w tych kajdankach) sięgnął po płaszcz, 
który miał z tyłu, i zaczął spieprzać, i ten tłum, wiesz, nie 
wiem, czy się rozstępował przed nim jako przed kajdania-
rzem, przestępcą, może ze strachu, może z litości, trudno 
powiedzieć. W każdym razie Michał był zawsze o jednego 
człowieka do przodu. Dopadł drzwi i wyskoczył w śnieg.
Wyskoczył, myślał, że zatrzymają pociąg, ale oni pocią-
gu nie zatrzymali. Pierwszy samochód, jaki zatrzymał, 
to był samochód milicyjny. A on miał ręce skute, płaszcz 
zarzucony na ramiona, czyli mógł tylko machać dłonią. 
Rękawy mu wisiały. Kiedy się już ten samochód zbliżył, 
zobaczył, że to jest niebieski samochód milicyjny. Zdrę-
twiał i zaczął się zataczać jak pijak, to było jedyne wyjście. 
Milicjant podjechał, przyjrzał mu się i mówi – no, chyba 
zamarzniesz, ty chuju. Później jakiś kierowca ciężarów-
ki z choinkami ściągnął go do Szczecina, później pocią-
giem w tłoku przedświątecznym przyjechał ze Szczecina 
do Warszawy. Ja wtedy mieszkałem w małym pokoiku, 
który miał cztery metry kwadratowe. Michał był doskona-
łym włamywaczem, po prostu potrafił otwierać wszyst-
kie zamki, nie wiem czym, szpileczką. Ja byłem u swojej 
dziewczyny na Boże Narodzenie i tam mieszkałem u niej 
przez chyba pięć czy sześć dni. Kiedy wróciłem do swojego 
pokoiku, otworzyłem go normalnie z klucza, zobaczyłem, 
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że w moim łóżku ktoś śpi. Wiesz, ten pokój mój był nie-
wiele większy od łóżka. To łóżko było siedzeniem zarazem 
i łóżkiem. Było też takie krzesełko, na którym siedziałem, 
i taki mały stoliczek. Podchodzę, odkrywam kołdrę, pa-
trzę – na plecach wielka pieczęć: Centralne Więzienie 
w Szczecinie, facet ogolony. Obudził się, patrzę, Michał! 
On tam u mnie przesiedział jeszcze pół roku albo i więcej.

A.: Spał z kajdankami czy już je sobie rozpiął?

Nie, skądże, kajdanki sobie rozpiął. Ćwiczyliśmy rozpi-
nanie kajdanek w różnych sytuacjach. Nie wiem, czy do 
tej pory potrafię, ale wtedy potrafiłem kajdanki otworzyć 
szpileczką. Nosiłem nawet specjalnie taką szpilkę do fa-
strygowania. Nosiłem ją gdzieś tutaj, żeby mieć na wszel-
ki wypadek, jeśli mnie złapią. Z takiej pozycji, z tyłu, jest 
bardzo łatwo, jeśli się opanuje tę sztukę. Zagina się to 
dwa razy, wiesz, szpileczkę, tak raz i później tak na koń-
cu. Wszystko to się w palcach robi, po cichutku, pomaleń-
ku szuka się zapadek. Trzeba w odpowiednim momencie 
kaszlnąć, zaszurać i tak dalej.

Mieszkaliśmy w Alejach Jerozolimskich obok Instytu-
tu Brytyjskiego, półtora piętra nad dachem Instytutu. 
O urządzeniu pokoiku już mówiłem, dodam, że było tam 
okienko 30 na 30 centymetrów, a najbliższy klozet mieli-
śmy na Dworcu Śródmieście, jakieś 300 metrów. Siusiu ro-
biliśmy do kamiennego garnuszka i wylewaliśmy na dach 
Brytyjczyków, zawsze zresztą z pełną satysfakcją, była 
to nasza zemsta za Jałtę. W tym pokoiku w czasie wojny 
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przechowywała się pewna Żydówka, która w czasie obstu-
kiwania ścian przez gestapo udusiła tam dziecko, przy-
kryła je poduszką, żeby nie płakało. Później pisała tam 
dziennik, a jeszcze później zwariowała. Pierwsze zdanie, 
właściwie niecałe zdanie z tego dziennika ukradłem tej 
biednej kobiecie do wiersza – „Bo jest gorąco, bo niedaw-
no rodziła...”. Ale to zupełnie inna opowieść...

Ja prowadziłem życie towarzyskie, po prostu dosyć dużo 
ludzi przychodziło do mnie. Trudno więc było Michała 
ukryć. W pierwszej fazie był zaściełany w pościel, zrolo-
wany jak poduszka. Naprawdę, i wiesz, wielu ludzi, któ-
rzy u mnie byli, nie wiedziało, że on tam był. Ale później 
pojawiła się kwestia jakiegoś życia erotycznego. Chodziło 
o to, żeby Michał miał jakieś dziewczyny..., a ponieważ 
sporadycznie do mnie przychodziły, więc robiliśmy pró-
by. Michał nie widział tych dziewczyn, a raczej je słyszał, 
nieraz może gdzieś tam wyjrzał. Na przykład szedłem do 
gospodyni robić herbatę, ale mogłem robić też z grzałki. 
Wodę brało się od gospodyni. Jak gotowałem tam wodę 
na herbatę, wtedy Michał się ujawniał i dziewczyna zosta-
wała z nim sama. Jeśli przeszła przez to, jeśli się nie prze-
straszyła, to ja dyskretnie ulatniałem się i wiesz, jakieś 
życie erotyczne Michał miał. Bo tak to był w więzieniu, 
w sumie tylko ze mną, a ja z nim. Po jakimś czasie, po 
trzech, czterech miesiącach byliśmy jakoś swobodniejsi 
i mniej ostrożni. Nie wiem, czy jakaś panienka, czy też 
ktoś inny doniósł. Michał w tymże roku 70 wybrał się na 
następną wyprawę, na następną ucieczkę, znowu przez 
Czechosłowację, tym swoim starym szlakiem. Złapali go, 
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bo te nogi miał nie najlepsze i jeszcze gdzieś sobie obtarł 
jedną z nich...

A.: Od Ciebie z domu wyszedł i poszedł na wyprawę?

Wiesz, to nawet inaczej było. Ja wtedy ze swoją dziew-
czyną wyjechałem do Beksińskiego, do Sanoka, a Michał 
został w tym pokoiku. To już musiał być czerwiec, lipiec, 
sierpień, w każdym razie letni okres, i jak wróciłem, to 
klucz zastałem już pod drzwiami i karteczkę, że Michał 
wyszedł. Później nie widziałem się z nim do roku gdzieś 
1974. To znaczy pisałem do niego do więzienia, bo dowie-
działem się, że siedzi. Jego dalszy los był taki właśnie, że 
w kosodrzewinie gdzieś się przechowywał, leczył nogę. 
Jakieś kobiety, nie wiem, czy po polskiej, czy czeskiej stro-
nie, zbierały jagody i myślały, że obok jest niedźwiedź. 
Narobiły wrzasku, przylecieli żołnierze i zwinęli Micha-
ła. Teraz wsadzili go za ucieczkę z więzienia i za ucieczkę 
z kraju. Dostał cztery lata, a siedział trzy i pół roku.

A.: Gdzie siedział?

Różnie, począwszy od Rawicza, w wielu miejscach. I gdzieś 
chyba w listopadzie albo w grudniu 1970 roku zjawił się 
u mnie facet, w tym pokoiku. Zastukał, wszedł i mówi – 
o! słyszeliśmy, że pan źle mieszka, ale że aż tak źle, to 
sobie nie wyobrażałem. Ja myślałem, że to jest facet z ad-
ministracji. Pytam się – czy pan jest z administracji? On 
mówi – w pewnym sensie. Mówię – proszę bardzo, proszę 
siadać. On mówi – wie pan, bo my chcieliśmy panu po-
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móc. Ja mówię – wie pan, w sprawach mieszkaniowych 
bardzo chętnie. Wtedy się przedstawił. Ja się jakoś bardzo 
zdziwiłem, ale był taki miły facet. Mówi – to ja chciałbym 
zostawić wezwanie na przesłuchanie.

A.: W sprawie Michała?

Nie powiedział, w jakiej sprawie.

A.: I Ty go nie zapytałeś?

Ja go nie zapytałam. Wiesz, wypisuje mi to wezwanie 
i pisze tam godzinę dziewiątą. Ja mówię – proszę pana, 
dziewiąta to jest dla mnie wczesna godzina, ponieważ 
ja tutaj mogę pracować właściwie w nocy, kiedy nikt nie 
chodzi po schodach, bo to było właściwie mieszkanie pod 
schodami. W związku z tym kładę się spać o godzinie szó-
stej, a więc o dziewiątej będę niewyspany. Przeniósł mnie 
na dwunastą. Poszedłem tam, do Pałacu Mostowskich, 
na to przesłuchanie i oni, wiesz, właściwie zaczęli mnie 
wypytywać o Michała. Ale to nie było tak, że oni chcieli 
się czegoś ode mnie dowiedzieć na ten temat. Oni chcieli 
mnie zmusić do tego, żebym był donosicielem w Związku 
Literatów. Chcieli mnie zmusić właśnie tym, że przecho-
wywałem Michała – to był szantaż. On się zapytał w pew-
nym momencie, czy ja znam Michała Drejera. Mówię 
– oczywiście, że znam. Kiedy ostatni raz go widziałem? 
Ja podałam oczywiście termin zupełnie absurdalny, świa-
domie, ponieważ wiedziałem, że on już siedzi. Podałem 
mu termin sprzed trzech dni. On mówi – to niemożliwe. 
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Ja mówię – wie pan, mogło mi się pomylić, może to nie 
był on, ale jestem pewien, że to był on. A gdzie pan go 
widział? Mówię – w kawiarni. A on mówi – czy on u pana 
mieszkał? Ja mówię – przepraszam, gdzie on mógł miesz-
kać, był pan przecież u mnie. Więc ten facet mówi do dru-
giego – wiesz, ja tam rzeczywiście byłem, to chyba jest 
niemożliwe. Ten drugi mówi – ale przecież my wiemy, że 
on tam mieszkał. Ja mówię – proszę, zapraszam pana, jeśli 
pan jest nieufny, niech pan przyjdzie i niech pan sam zo-
baczy. Tam jedna osoba nie może mieszkać – a dwie? On 
mówi, że za przechowywanie więźnia świadomie jest pięć 
lat, za nieświadomie jest trzy lata. Więc ja mówię – proszę 
bardzo, trzy lata to nie jest tak długo. Zabrali mi dowód 
osobisty, nie chcieli mi go oddać, dopóki nie podpiszę cze-
goś tam. Ja powiedziałem, że po prostu powinno im być 
wstyd, wiesz, że mnie to proponują, że są takie dwie spra-
wy w historii literatury z Mickiewiczem i Brzozowskim, 
ale wiesz, to jest może zrozumiałe, bo to były obce służby, 
obce wywiady, a teraz Polacy usiłują jeszcze z jednego po-
ety... Mówię – niech panowie nie myślą, że jestem mega-
lomanem i że sądzę, że jestem Mickiewiczem czy Brzo-
zowskim, ale, po prostu, po co to robić? Poza tym mam 
słabą pamięć, z takich faktów nie potrafię nic powtórzyć, 
mogę zawsze coś wymyślić. Wiesz, ja przecież pisałem re-
portaże swego czasu. Jak pojechałem na reportaż gdzieś, 
to chodziłem jak ogłupiały po jakimś miasteczku, prawie 
nic nie widziałem, to znaczy widziałem to co widziałem, 
ale później przyjeżdżałem do domu i wymyślałem jakiś 
reportaż. Z oszczędności zaprzyjaźniłem się na przykład 
w jakimś miasteczku z kimś, brałem delegację, ładowałem 
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ją do koperty i tam mi ją stemplowano. U siebie przy biur-
ku pisałem reportaż interwencyjny na przykład dla „Ty-
godnika Kulturalnego” zwanego kiedyś „Orką”.

B.: Ta historia, ja wyczuwam, ma jakiś duży związek 
z Tobą – historia z tym Michałem. To jest konfrontacja 
dwóch postaw wobec życia, to znaczy dzisiaj jesteś jak 
gdyby w innym momencie życiowym, być może jesteś 
bliższy temu człowiekowi i jak to widzisz? Jego wpływ na 
Twoje życie, na to, co się z Tobą dzieje?

Wiesz, zdarzyło mi się to, że ja Michałowi opowiedziałem 
jego historię, temu Michałowi, który to przeżył, ponieważ 
opowiadałem to przy kimś, i on powiedział, że ta historia, 
którą ja opowiadam, jest o wiele ciekawsza niż ta, którą on 
przeżywał. Jasne, że on był jakby drugą moją stroną. Tą 
aktywną, bo ja siedziałem w domu, ja nie wychodziłem, 
przesiedziałem tam na tych czterech metrach do 80 roku 
właściwie. Wychodziłem tylko na dół po mleko, chleb. 
I tutaj jakby się wszystko działo. Natomiast Michał był 
człowiekiem aktywnym. Kończąc tę historię z Michałem 
– ci ubecy wypuścili mnie, ostrzegając, że wezwą mnie na 
następny raz. Więc ja im powiedziałem, że muszę się bro-
nić, będę musiał pójść do Związku Literatów i to komuś 
tam powiedzieć. Oni powiedzieli, że odradzają mi to, że 
może mnie spotkać jakaś przykrość. Ja powiedziałem, że 
jednak muszę to zrobić. Jak mnie wypuścili po południu 
z dowodem osobistym, to rano następnego dnia pojecha-
łem do Związku Literatów z lekkim niepokojem, że ktoś 
za mą jedzie, ale nikt za mną nie jechał. Gdzieś o siód-
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mej byłem tam. Powiedziałem pani Stolarkowej, tej, któ-
ra w sekretariacie Iwaszkiewicza i Putramenta siedziała, 
jaką mam sprawę, że ubecja mnie nęka. Ona bardzo przy-
tomnie mówi – dobrze, niech pan siedzi w tamtym poko-
ju Iwaszkiewicza i Putramenta, dopóki się któryś z nich 
nie zjawi. Bo jak pana gdzieś złapią, to będziemy później 
pana miesiącami szukać. Później ona przyniosła mi her-
batę i ciastka z dołu, z kawiarni, było miło, posiedziałem 
sobie. Gdzieś około dziesiątej zjawił się Putrament, opo-
wiedziałem mu o tej historii, on się strasznie wkurwił, 
mówi – mieli konsultować to ze mną...

B.: A tu swawola!

Zadzwonił do Kliszki, zaczął się awanturować. Mnie po-
wiedział – niech pan tutaj siedzi, dopóki ja panu nie po-
wiem, żeby pan wyszedł. Kazał przynieść jeszcze obiad ze 
stołówki. Około godziny dwunastej był telefon do niego, 
po rozmowie mówi do mnie – może pan spokojnie iść, 
nikt pana nie będzie...

Do tego stopnia było to załatwione, że moje akta zostały 
w ogóle chyba zniszczone, dlatego że gdy później chcia-
łem się zameldować w Warszawie, to po prostu nikt nie 
mógł nic znaleźć na mój temat, nikt, po prostu nie było 
nic. Sprawa została ucięta. Tak więc przy okazji Michał 
pomógł mi załatwić mieszkanie w jakiś sposób, bo ja oczy-
wiście nie przyznałam się Putramentowi, że on mieszkał 
u mnie. Wiesz, ja miałem do Putramenta sprawę, żeby 
mnie wybronił przed ubecją, ale przecież wiedziałem, 
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kto to jest i nie będę mu opowiadał, że Michał mieszkał 
u mnie. Powiedziałem mu, że to jest niemożliwe, żeby 
ktoś u mnie mieszkał, że może pan sam przyjść i zobaczyć 
te cztery metry kwadratowe. Przecież tam jednej osobie 
trudno mieszkać. Mówi – dobrze, skierujemy komisję 
mieszkaniową ze Związku. W jakiś miesiąc później zjawi-
ła się komisja mieszkaniowa – sześć osób. Wsadzili głowy 
do tego... i dali jakiś tam wniosek. Mieszkanie dostałem 
z puli miejskiej dla takich osób, które wychodzą z więzie-
nia. Siedzi na przykład dziesięć lat, później wychodzi i nie 
ma gdzie mieszkać; to taki pustostan. Nie było tam wody, 
był piec, który później szybko rozebrałem, bo stał dokład-
nie w drzwiach.
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Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą

Takamori: 
rozmowy z Oshidą
Włodzimierz Fenrych

1.
Cztery razy nie: 1. Nie wybieramy; 2. Nie posiadamy; 3. Nie 
mamy reguły; 4. Nie planujemy. „Nie wybieramy” ozna-
cza, że każdy może tu przyjechać i włączyć się w życie, nie 
odrzucamy nikogo, nie dokonujemy żadnych wyborów. 
„Nie posiadamy” jest postulatem ubóstwa, również całej 
wspólnoty; ustaliliśmy, że wspólnota nie może posiadać 
więcej kapitału niż to konieczne na hospitalizację jedne-
go jej członka przez miesiąc. „Nie mamy reguły” ozna-
cza, że wszelka aktywność członków wspólnoty, udział 
w modlitwach i tak dalej ma wypływać z wewnętrznej 
potrzeby, a nie z zewnętrznego nakazu, dlatego nic nie 
stanowi bezwzględnego obowiązku dla każdego. Oznacza 
to również, że formy, które obecnie przyjęliśmy, mogą się 
zmienić. „Nie planujemy” dotyczy rozwoju na przyszłość. 
Żyjemy tu w prostocie z dnia na dzień i polegamy na Bo-
żej Opatrzności. Oczywiście, nie mam na myśli roku czy 
dwóch lat naprzód; będąc wspólnotą rolniczą, musimy 
planować dziś, co będziemy jeść za rok, ale nie mamy żad-
nych planów rozwoju, a także przywiązania do tego, co 
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już jest – gdyby wspólnota miała przestać istnieć za trzy 
lata, jesteśmy na to przygotowani.
Ojciec Oshida odpowiada mi na pytania o zasady życia 
wspólnoty. Siedzimy w pokoju jego domku o niedokładnie 
prostych ścianach, krytego połataną, falistą blachą. Na 
niskim japońskim stole i wokół, na całej podłodze, mnó-
stwo kartek papieru poukładanych w stosiki. Ojciec Oshi-
da, zataczając ręką krąg, mówi:
– To wszystko korespondencja, na którą muszę odpowie-
dzieć.
Ojciec Oshida na twarz sześćdziesięciopięcioletniego 
człowieka, który nie wygląda na zmęczonego życiem. Siwe 
włosy zaczesane do tyłu, ciemnobrązowe kimono, niebie-
skie spodnie luźne w biodrach i wąskie w kostce, wygodne 
do pracy. Siedzi na podłodze w pozycji półlotosu. 
– Zaczęło się to od wizji kilku ludzi 25 lat temu. Najpierw 
przyjechałem tu sam, pracowałem u chłopów na polu, 
mieli mnie trochę za dziwaka, ale im to nie przeszkadzało, 
przeciwnie, odpowiadało, że mieli kogoś, kto im za dar-
mo pracuje, tylko za posiłki. Wtedy nauczyłem się uprawy 
ryżu. Tę kaplicę zbudowaliśmy sami, żadni cieśle, kilku 
ludzi, z których jeden był niewidomy, pracował z nami, 
trzymał słupy. Kaplicę i ten domek, w którym siedzimy. 
Któregoś roku właściciel pól położnych bardzo wysoko, 
nieużywanych i tak zarośniętych  chwastami i krzakami, 
że wydawało się, iż nic się nie da z nimi zrobić, powiedział 
nam, że jeśli chcemy, możemy próbować oczyścić i upra-
wiać te pola, z czego on miałby tylko część ryżu. Myśmy 
się do nich zabrali i teraz możesz zobaczyć, jak one wyglą-
dają. To są te pola za głównym budynkiem. Potem, widząc 
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efekty, inni ludzie we wsi chcieli nam też wydzierżawić 
podobne pola, ale my nie chcemy za wiele, tylko tyle, ile 
trzeba na nasze potrzeby.
Okno za plecami ojca Oshidy jest na całą ścianę, od sufitu 
do podłogi, szklane, ale w rozsuwanych na boki ramach, 
tak jak tradycyjne japońskie shōji. Za oknem ogrodzenie 
ze snopków ryżowej słomy, ustawiane tu zawsze wokół 
domów na zimę w dwóch celach: dla przechowania słony 
i ochrony przed mroźnymi wiatrami. Zimy są tu śnieżne, 
Takamori położone jest 1000 metrów nad poziomem mo-
rza.
– Nasze życie koncentruje się tu na pracy i modlitwie. 
Praca na polu ryżowym jest bardzo ważna dla głoszenia 
Ewangelii. Uprawa ryżu to podstawa życia i codzienna rze-
czywistość całej Azji. Tu, na tym polu ryżowym, robiąc po 
kolana w błocie, dzielimy życie większości mieszkańców 
tego rejonu świata. I modlitwa. Codziennie godzina rano 
i godzina wieczorem, w większości milczenia, jak sam wi-
działeś, a w niedziele rano mamy tu msze. Raz w miesią-
cu robimy też kilka dni zupełnego milczenia połączonego 
z postem. Kiedyś robiliśmy zawsze tydzień, ostatnio tylko 
trzy dni przez wzgląd na moje zdrowie.
Dźwięk dzwonu z podwórza wzywa do głównego bu-
dynku, dziś ma być robione miso1 tradycyjnym wiejskim 
sposobem i wszyscy mają się zejść. Ten dzwon to nie jest 
dzwon, tylko nieco pordzewiała butla po gazie uderzana 
drągiem, ale brzmi jak dzwon i reguluje życie wspólnoty. 
Wpierw uderzana rano o piątej trzydzieści, na pobudkę, 
potem o szóstej na modlitwę, potem o siódmej trzydzie-

1  Pasta sojowa.
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ści na posiłek, potem po południu, też na posiłek, znów 
o piątej trzydzieści, na zakończenie pracy, o szóstej znów 
na modlitwę i o siódmej trzydzieści na posiłek. Na poran-
ne rozpoczęcie pracy normalnie nie ma sygnału, ale dziś 
jest rzecz szczególna – zdarza się raz na rok. Ojciec Oshi-
da jest tym, który zna dawne sposoby.
– Muszę tam iść, potrzebują mnie. 
Podnosi się, wychodzi. W drzwiach jeszcze mówi:
– Żyjemy tu w prostocie i staramy się czuć podziemny 
nurt Kościoła. 

2.
Posiłek przy długim stole, japońskim, niziutkim. Wszy-
scy siedzą na piętach, na tatami. Ryż, pałeczki, zupa 
w miseczkach. Rozmowa w dwóch językach. Ojciec Oshi-
da zwraca się do mnie po angielsku, z chochlikowym bły-
skiem w oku:
– Czy jesteś prawowiernym katolikiem?
– Mówiąc szczerze, nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
– Bo u nas możesz się natknąć na rzeczy, które szokują 
czasem prawowiernych katolików. Na przykład klauzuro-
wa siostra, która przyjechała tu na wakacje.
Wskazuje na siedzącą obok siostrę w dominikańskim ha-
bicie.
– Ta siostra jest w klauzurowym klasztorze. Dostała od 
przełożonej pozwolenie na wyjście do dentysty. Dentysta 
jest o 200 metrów od klasztoru, ale ona przyjechała do 
nas na dwa tygodnie. Albo nasza komunia w czasie mszy. 
Katolicy są często uczeni, że mają łykać komunikant, nie 
dotykając go zębami, a my pieczemy jako hostię całkiem 
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spory chlebek i łamiemy go na kawałki. Była u nas kiedyś 
taka kobieta, która usiłowała to w całości przełknąć i po-
tem „hrrr, hrrr” – krztusiła się. Ha, ha, ha! 

3.
Kaplica w Takamori. Malutki domek kryty strzechą, bez 
sufitu, z jednym oknem. Tabernakulum z pnia drzewnego 
wmontowane w ścianę, ołtarz stanowi kawałek podłogi 
pośrodku kaplicy przykryty serwetką. Obok, z jednej stro-
ny świeca, a z drugiej żelazny trójnóg wypełniony chru-
stem.
Szósta rano, modlitwa w kaplicy. Ojciec Oshida nie przy-
chodzi, wstaje zawsze później. Siostra Kawasumi zawsze 
przychodzi, zawsze siada na tym samym miejscu z boku 
ołtarza, pod oknem. Zapala świecę. Siedzi albo po japoń-
sku, na piętach, albo w półlotosie, zwykle prosto, z
głową nieco przechyloną na bok, ale czasem pochylona 
z czołem opartym o ziemię. Inni siedzą wokół w różnych 
miejscach, niektórzy po japońsku, inni w pełnym lub pół-
lotosie, jeszcze inni po japońsku z pomocą niziutkiego 
stołeczka.
Milczenie. Milczenie. Milczenie i bezruch. Długie milcze-
nie, pół godziny, dłużej. Na modlitwie nie bądźcie gadatli-
wi jak poganie. Po godzinie siostra Kawasumi przerywa 
milczenie, unosząc złożone ręce. Ktoś rozdaje książecz-
ki ze stosika przed ołtarzem; to psalmy. Czytanie psal-
mu: jeden wers Kawasumi-san, jeden wers chórem resz-
ta obecnych, na przemian. Potem czytanie z Pisma. Na 
koniec „Ojcze nasz”, mówione przez wszystkich cicho, po 
każdej z próśb modlitwy długa chwila milczenia...

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą
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4.
Goście zaglądający do Takamori-soan.
Mieszkańcy wsi. Staruszek złamany wpół, mający we wsi 
zadbany ogród, przynosi zwykle albo pęk warzyw, albo na 
przykład własnoręcznie ugotowaną zupą dla wszystkich 
mieszkańców soanu, dwunastu osób. Albo młody chłopak 
imieniem Takashi-kun – przychodzi tu, ponieważ Suey-
oshi-san, od roku mieszkaniec wspólnoty, zapisał się na 
naukę do warsztatu budującego dachy, strzechy i dachów-
ki, a Takashi-kun pracuje w tym samym miejscu, przy-
chodzi zwykle rano w czasie śniadania i czeka, aż Suey-
oshi skończy. Kagami-san, wieśniak w gumiakach, zwykle 
nieogolony, jeden z przywódców ruchu walki o wodę (czy-
stość źródeł, z których wieś Takamori czerpie wodę, jest 
zagrożona; pewna bogata kompania kupiła ziemie powy-
żej wsi, w miejscu gdzie formują się źródła, i zamierza tam 
budować pole golfowe, a mieszkańcy wsi obawiają się, że 
pestycydy i herbicydy używane do utrzymywania trawni-
ka zatrują wodą, i zwalczają projekt), zapalany amator-fo-
tograf, obnoszący się – gumiaki nie gumiaki – z wielkim 
Canonem cum zoom teleobiektywem.
Chrześcijanie przyjeżdżający niekiedy na niedzielną mszę, 
niektórzy nawet z Tokio. Ichikawa-san, pracująca w Tokio 
wśród umysłowo chorych, ochrzczona kiedyś przez ojca 
Oshidę tu, w Takamori, w źródle bijącym ze skały.
Grupa Filipinek pracujących jako hostessy w jakiejś knaj-
pie w pobliskim miasteczku, przyszły na mszę – nie w nie-
dzielę, bo wtedy najbardziej zajęte – w dzień powszedni 
po południu. Po mszy herbatka i rozmowa o wszystkim. 
Dziewczęta czarnookie i zalotne. Twarze azjatyckie, ale 
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coś iberyjskiego w zachowaniu, ta zalotność niekiedy 
z domieszką bezczelności: „Jesteś piękny”, mówi do mnie 
jedna z błyskiem kpiny w oku. Pogaducha o wszystkim i o 
niczym, o ich „pracy” i tak dalej.
– Proszę ojca – mówi nagle jedna z wyrazem twarzy oso-
by zmieniającej zupełnie temat.
– Słucham. 
– Czy jest ojciec otwarty na spowiedź? 
Umawiają się na kiedy indziej, teraz nie ma czasu, one 
muszą wracać na wieczór do pracy.
– No pewnie, ja mam bardzo dużo do powiedzenia, opo-
wiem ojcu wszystko dokładnie, ze szczegółami – mówi ze 
śmiechem inna, ta bezczelna.
Odchodzą. Odprowadzamy je do samochodu, którym 
przyjechały. Kiedy wracamy, ojciec zwraca się do mnie:
– To miejsce, gdzie one pracują, nie jest dobre. Ale one są 
dobrymi katoliczkami, trzeba im pomagać. 

5.
Msza w Takamori-soan. Absolutna prostota. Wszyscy 
siedzą jak zwykle na podłodze, Kawasumi-san na swoim 
miejscu pod oknem, ojciec Oshida przed serwetką służącą 
za ołtarz, w półlotosie. Absolutna prostota. Przed rozpo-
częciem długa chwila ciszy, pół godziny, może dłużej. Sza-
ty liturgiczne: stuła utkana przez siostrę Kawasumi z gru-
bej włóczki, szary koc służący za ornat. Minimum słów, 
tylko najważniejsze. Na Kyrie wszyscy padają na twarz. 
W czasie ofiarowania siedząca obok żelaznego trójnogu 
Suzuki-san zapala chrust, który po chwili bucha wysokim 
płomieniem. Przed komunią patena z Hostią – przaśnym 
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chlebkiem połamanym na tyle kawałków, ilu obecnych – 
przechodzi z rąk do rąk, każdy bierze kawałek, ale czeka, 
trzymając go w rękach, na resztę; potem kielich z winem 
krąży podobnie.
Czytania i kazania po japońsku, ale jeśli są jacyś obco-
krajowcy – Oshida shimpsan dodaje zwykle parę słów po 
angielsku:
– Mamy wiarę nie dlatego, że rozumiemy. Mamy wiarę, 
ponieważ słyszymy echo z Głębi...

6.
Praca w ryżu: kusatori, czyli rwanie chwastów i rozgnia-
tanie robaków. Wszyscy po kolana w błocie, pochyleni ku 
ziemi. Ojciec Oshida w słomkowym kapeluszu. Siostra 
Sato w chustce na głowie, ma przy boku koszyk, do które-
go wrzuca wyrwane zielsko. Claudia w długich gumowych 
spodniach, dla ochrony przed insektami; nie ma koszyka. 
Imai-san też nie ma koszyka, obie popychają przed sobą 
kulkę wyrwanych chwastów.
– Taki koszyk to dobry pomysł – mówi Claudia.
– Sama go zrobiłam. On jest z pocztowej taśmy do wią-
zania paczek. Nauczyła mnie tego pewna siostra, która 
mieszka w Nagano-ken, w górach. 
– Czy to ta siostra, która tu była w zeszłym roku? Chyba 
ją spotkałam.
Claudia nie jest Japonką. Mieszka na stałe w Buenos Aires, 
do niedawna wykładała tam teologię na uniwersytecie. Ma 
sześćdziesiąt lat i zupełnie siwe włosy. W zeszłym roku od-
wiedziła Takamori, a w tym roku przyjechała tu na sześć mie-
sięcy. Woli pracę w błocie i milczenie niż wykłady teologii.
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– Możliwe, ona przynajmniej raz w roku przyjeżdża do 
Takamori. To bardzo potężna siostra. 

7.
Wskazując na trawnik nie koszony pewnie nigdy, Oshida-
-shimpsan (tak się do niego wszyscy zwracają, shimpsan 
znaczy „ksiądz”) mówi do mnie:
– Czy mógłbyś przyciąć nieco tę trawę? To wszystko za-
czyna być trochę rozlazłe. To miejsce powinno wyglądać 
jak świątynia. Nie ma wonieć zbytnio świadomością, ale 
rozlazłością też nie. 
Dziwi mnie to porównanie do świątyni. Japońskie świą-
tynie z zagrabianym piaseczkiem bez chwaścika, z pie-
czołowicie zmiecionymi kamiennymi ścieżkami, gdy 
tu błotnista droga prowadząca do głównego budynku 
krytego łatanym – trochę dachówką, a trochę falistą 
blachą – dachem, słoma i bobki rozsypane wokół koziej 
szopy, a takich ścieżek, wzdłuż których można by rów-
niutko wydzióbywać chwaściki, w ogóle nie ma. Więc 
mówię:
– Ale przecież to miejsce wygląda zupełnie inaczej niż 
świątynia. Z pewnością nie tak, jak ogród w Ryoan-ji. 
Ojciec Oshida odpowiada prawie z gniewem:
– Nie chcę, żeby to miejsce wyglądało jak jakaś świątynia 
w Tokio. Większość świątyń zbytnio wonieje świadomo-
ścią. Wszystko ma ścisłą funkcję, brak otwarcia na Głębię. 
To miejsce ma być otwarte! „MI” rozszczepiane na dwoje, 
otwarte na Głębię!
– Czy ojciec uważa, że ogród w Ryoan-ji wonieje świado-
mością?

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą
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8.
Kumitori oznacza ręczne opróżnianie szamba, służy do 
tego chochla na drągu i wiadro. Każda ubikacja ma swo-
je osobne szambo, wszystkie zaczęły się już przepełniać, 
dlatego rano siostra Kawasumi poprosiła mnie, żebym za 
domami wykopał wielki dół.
– Po południu będziemy przelewać – powiedziała.
Wykopałem dół, a po obiedzie, założywszy gumowce, py-
tam, gdzie są narzędzia.
– Chochle i wiaderka są tam, za szopką. Ale ty chcesz 
przelewać? Nie, nie, ja to zrobię. Prosiłam tylko, żebyś 
wykopał dół, bo to trochę ciężka praca.
Chodzi potem do wieczora z wiaderkiem, od szamba do 
dołu, od szamba do dołu, chlupu, chlupu.

9.
– Przychodzę do Yamada Roshi na, jak ty to nazwałeś, 
dokusan, a on siedzi – tu Douglas przedrzeźnia jego po-
ważną minę – i pyta: „Na jakim jesteś koanie?”, ja mó-
wię: „Jak zatrzymać dźwięk góry Fuji”, on na to: „Dobrze, 
i jaką masz odpowiedź?”, ja mówię: „Przetnę go mieczem 
mojej mądrości”, on na to: „To do niczego, to jest racjo-
nalne myślenie. Daj mi odpowiedź jutro”. Bimbimbimbim 
(dzwoneczek).
Douglas naprawia drzwi, ja mu je przytrzymuję przy wsta-
wianiu zawiasów. Doug podjął się tego, ponieważ sam so-
bie zbudował swój dom w Kalifornii i wie, jak się to robi. 
Doug objeżdża świat, głównie zaglądając w takie miej-
sca, jak San’un Zendo Yamady Roshi w Kamakuru, Taka-
mori-soan, potem planuje klasztory w Syjamie i aśramy 
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w Indiach. W Takamori zatrzymał się tylko na cztery dni, 
przez które niemal bez przerwy rozmawiamy i nasze roz-
mowy są głównie w takim właśnie stylu:
– Innym razem on mnie pyta: „Jak góra Fuji robi trzy kro-
ki w przód?”. Ja wstałem i zrobiłem trzy kroki. „Dobrze”, 
on na to, „ty i góra to jedno”. To wszystko o tym, jak oni 
to nazywają, kensho. Niektórzy są w tym zendo lata całe 
i ciągle tego nie mają.
– A co o tobie mówi, że masz?
– Tak, powiada, że mam „MU”.
– I jak samopoczucie?
– Wiesz, w porząsiu, moje ego czuje się dobrze. Ale to 
wszystko zbytnio mnie nie bierze. Za bardzo usystematy-
zowane. On mówi, że przed samym odlotem mam jeszcze 
do niego przyjść, żeby mu odpowiedzieć na ostatni koan, 
jaki mi dał; mówi, że jestem blisko. Nie wiem, czy pójdę.
Ale tam właśnie się dowiedziałem o Takamori. Yama-
da Roshi kładzie duży nacisk na zbliżenie z chrześcijań-
stwem, nawet usunął z zendo kilka osób, które były prze-
ciwne. On sam jest w bliskich kontaktach z tymi jezuitami 
z Sophia University, a parę osób z tych, co siedzą u niego 
w zendo, było jakiś czas tutaj. To oni mi o tym powiedzie-
li: „Koniecznie musisz tam pojechać”.

10.
Milczenie dominuje w czasie mszy w Takamori. Słowa 
ojca Oshidy w czasie czytania Ewangelii, w czasie kaza-
nia, padają z głębi ciszy.
– Prowadzimy życie duchowe, żyjąc w prostocie, słucha-
jąc Głosu. Żaden znak nie był dany, tylko znak Jonasza.

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą
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Siostra Kawasumi nagle pochyla się twarzą do ziemi. Szlo-
cha, głośno szlocha.

11.
Wieczorem po kolacji, w tej sali co posiłki, jest rozmowa 
o Biblii. Zupełnie inaczej niż w kaplicy, gdzie dostojność 
i milczenie. Claudia z notesem pilnie zapisuje słowa ojca 
Oshidy, on sam natomiast, z wyrazem twarzy wizjonera, 
drapie się raz w głowę, raz w piętę, czyta Ewangelię św. 
Jana po grecku, tłumaczy na gorąco na japoński i na an-
gielski, porównuje z tłumaczeniami, które ma przed sobą, 
niekiedy wykrzykuje:
– To zupełnie nie tak, oni w ogóle nie rozumieją! Więźnio-
wie świadomości, wszystko chcą wytłumaczyć logicznie! 
To niemożliwe! To jest wizja, czytając św. Jana, musimy 
wczuć się w tę wizję!
Niekiedy zagląda do gigantycznego grecko-japońskiego 
słownika. Siostra Kawasumi siedzi oparta o ścianę z ła-
godnym uśmiechem osoby, która wie. Siostra Sato wpa-
trzona w shimpsana, jakby zahipnotyzowana. Claudia pil-
nie notuje. Sueyoshi-san, ten od dachów, raz po raz zadaje 
proste pytania, na które shimpsan wykrzykuje:
– Głupi! Nic nie rozumiesz!
Ojciec kończy gestem złożenia rąk – gassho – po czym 
wstaje, przeczesuje palcami włosy, zmienia wyraz twarzy, 
podskakuje, śpiewa japońską ludową piosenkę. Claudia 
patrzy na niego w zdumieniu. Ojciec wykrzykuje w jej kie-
runku:
– Więzień świadomości!
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12.
Siostra Kawasumi mieszka w czymś, co tu zwą hermi-
tażem, a co jest naprawdę szopką zbitą z desek. Siostra 
Komoda mieszka w czymś podobnym, nieco tylko więk-
szym i krytym słomą. Siostra Sato mieszka w ziemian-
ce, której połowa stanowi magazyn, a połowa jej pokój. 
Żadna z nich nie ma u siebie elektryczności, używają wy-
łącznie świec, jedynie w domku ojca Oshidy jest światło. 
Siostra Kawasumi je dwa posiłki dziennie: obiad i kola-
cję. Siostra Komoda też je tylko dwa posiłki: śniadanie 
i obiad.
Przy herbacie (zwykle o trzeciej po południu jest prze-
rwa w pracy na herbatę) ojciec Oshida rozmawia z siostrą 
Kawasumi, po japońsku. Po chwili zwraca się w kierunku 
Claudii i moim po angielsku:
– Ona mówi, że mimo iż mieszka tu w swoim hermita-
żyku, podświadomie szuka stabilizacji. My tu mieszkamy 
już tyle lat, wydaje się, że tak zawsze musi być, to przy-
chodzi podświadomie...

13.
Przypadkowa rozmowa na ścieżce:
– Ojcze, mam pytanie na temat mszy. Dlaczego nie ma 
żadnej wymiany znaków na „Pokój pański...”?
– Dla nas to jest śmieszne! Myśmy się już zebrali w tym 
miejscu w pokoju, po co wracać do świadomości? To 
śmieszne! Te wszystkie msze, gdzie ludzie się sobie kła-
niają i mówią słodko „pokój z tobą”. Bleee...

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą
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14.
Na moje opowiadanie, że, jedynie z nielicznymi wyjątka-
mi, świątynie zen biorą pieniądze za medytacje (pienią-
dze, których ja nie mam, dlatego mogę się zatrzymać tylko 
w tych nielicznych wyjątkach), ojciec Oshida odpowiada:
– Pobierają opłaty? Nie mogę tego oceniać. Jeśli muszą 
kupować całą żywność, to wypada drogo. Jeśli mają wła-
sne pola ryżowa, owszem, ale jeśli nie... 2500 jenów na 
dzień? Hm, myślę, że mogłoby być trochę mniej...
– Bukkoku-ji żyje tylko z darów oraz z takuhatsu (czyli 
odwiecznej buddyjskiej praktyki żebrania na ulicy).
– No tak, jeśli wychodzą na takuhatsu, to w porządku...
– Tak naprawdę to większość darów jest przynoszona 
przez ludzi do świątyni i zostawiana przed ołtarzem, 
wielkie pudło ryżu na przykład.
– Jeśli są doceniani, to dostają dary, ale jeśli nie... Mu-
szą na przykład pobierać opłaty za pogrzeby. Tu u nas we 
wsi bonza w świątyni bierze 300 000 jenów za pogrzeb. 
Kiedyś umarła samotna staruszka, nie miała nic w banku, 
rada wsi prosiła bonzę o obniżenie ceny, a ten odmówił. 
To jest fakt. On myśli, że za te pieniądze odnowi świąty-
nię, a to jest dobry uczynek, więc on jest przekonany, że 
zrobił dobrze.
A Kościół katolicki dostaje pieniądze z innych krajów, 
więc nie chce pieniędzy od ludzi. Przychodzą najprzeróż-
niejsi dziwacy, a ksiądz mówi tylko: „Chodźcie, chodźcie, 
proszę, proszę”. W tym kraju największy odsetek chrześci-
jan jest w więzieniach i szpitalach psychiatrycznych. Oni 
w ogóle nie zmieniają swojego życia. A księża tylko liczą 
chrzty. To jest chora sytuacja!



75

– Tak naprawdę to myślę, że miejsce chrześcijańskich mi-
sjonarzy powinno być w więzieniach.
– Ależ oni nie zmieniają życia! A misjonarzy interesują 
tylko statystyki!
– O to mi właśnie chodzi: misjonarze sami powinni iść 
do więzienia. Zgodnie z tym, co ktoś powiedział: „Nie po-
trzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają”.
– Ale ja nie o tym mówię. Myśmy zaczęli tę rzecz tutaj bez 
grosza od Kościoła i do dziś oni nas nie rozumieją. Kościół 
nas nie rozumie, ale prości ludzie, buddyści, ludzie ze wsi, 
ci rozumieją.

15.
W czasie wieczornej dyskusji nad Pismem ojciec Oshida 
czyta Ewangelię, po angielsku, z Biblii Jerozolimskiej:
– „Rzekł do niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, 
zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, 
syn twój żyje»”.
Ojciec podnosi głowę, szczerzy zęby:
– Ha, ha, ha!
Potem znów pochyla się nad Biblią:
– „Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do 
niego, i szedł w drogę powrotną”.
Dlaczego Jan pisze o tym cudzie w tym miejscu? Dlacze-
go w tym miejscu mówi, że bez znaków i cudów nie będą 
nu wierzyć? Do czego to się odnosi? Syn był uzdrowiony 
o pierwszej godzinie. Do czego to się odnosi? Co się wyda-
rzyło o pierwszej godzinie?
Pod krzyżem nie było znaku ani cudu, apostołowie byli 
w absolutnej ciemności. Nie wierzyli.

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą



76

CzasKultury 8/1989

Ale Jan w tym miejscu nie odkłada pióra. Odkłada je do-
piero pod koniec rozdziału piątego. Ale tu, w Biblii Jerozo-
limskiej, dodano tytuł: „Święto w Jerozolimie”.
– Oni wszyscy myślą w ten sposób. Ale tym sposobem ni-
gdy nie zrozumieją Jana. Biedni ludzie.
Ojciec puka się w głowę, mówiąc:
– Oni wszyscy mają to tutaj, ale rozumienie Jana nie jest 
tu! Wszystkie przekłady są zniekształcane, a zmiany są 
nawet wprowadzone do wydań greckiego oryginału! Jest 
tak, ponieważ oni są niewolnikami świadomości!
Spotkanie z Bogiem nie wyniknie ze studiów teologicz-
nych! Wyrywając chwasty na polu ryżowym, macie więk-
sze szanse!

16.
Imai-san przyjechała do Takamori tylko na trzy tygodnie, 
z początku małomówna, w typowo japoński sposób nie-
śmiała, potem się trochę rozgadała, całkiem dobrze jak 
na Japonkę mówiąc po angielsku. Oto konwersacja przy 
myciu i wycieraniu naczyń po obiedzie. Imai-san pyta 
mnie:
– Czego się nauczyłeś przez ten cały czas w Takamori?
– Nic – odpowiadam, ale po chwili namysłu dodaję 
z uśmiechem: – Mówić po japońsku
Imai-san nie dowierza:
– Czy przyjechałeś do Takamori uczyć się japońskiego?
– Nie, przyjechałem, bo czuję się tu u siebie w domu.
Taka odpowiedź jest bliższa temu, co Imai-san rozumie.
– Oshida-shimpsan jest jak prawdziwy ojciec, niepraw-
daż?
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– Hm… Nie zastanawiałem się nad tym. Mój własny ojciec 
zostawił rodzinę, kiedy jeszcze byłem bardzo mały – mó-
wię, a po chwili jeszcze dodaję: – Czuje się tu u siebie, po-
nieważ to miejsce wygląda jak komuna hippisów.
– Co!? Co rozumiesz przez hippisów!?
Imai-san jest przerażona. Typowa reakcja Japończyków. 
Najwyraźniej w japońskich mediach hippis jest wcieleniem 
diabła, ostatecznym wyrzutkiem społeczeństwa. Ta sama 
rozmowa podjęta została wieczorem, przy ugniataniu 
chleba – bo to była sobota, a w Takamori w sobotę wieczór 
zawsze robi się chleb, żeby był świeżutki w niedzielę rano, 
a ponieważ ja, Europejczyk, mam do chleba taki stosunek 
jak Japończycy do ryżu – zawsze ja go ugniatam, i właśnie 
ugniatając, mówię do ojca Oshidy:
– Ojcze, mówiłem Imai-san, że to miejsce przypomina mi 
komunę hippisów, a ona były bardzo zaskoczona.
Ojciec Oshida w odpowiedzi głośno się roześmiał.
– Czyżby pierwszy raz ojciec to słyszał?
– Tak, pierwszy raz.
Co najmniej jedna osoba miała podobne wrażenie: Do-
uglas. Właśnie tak to sformułował; to miejsce przypomi-
na komunę hippisów z lat 60.
Znów to samo przerażenie wszystkich, z wyjątkiem ojca. 
Lubię droczyć się z Japończykami mówiąc, że jestem hip-
pisem – przecież mam długie włosy. Ci, co mnie lubią, 
z reguły mnie pocieszają: „Nieprawda, ty nie jesteś hippi-
sem”. Ale ja wyjaśniam:
– Bardzo wiele podobieństw. Otwartość dla każdego, każ-
dy może przyjechać i wyjechać, kiedy chce, domy zbu-
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dowane własnoręcznie, organiczna uprawa ziemi. Także 
niechęć do wszelkich instytucji, rządów, koncernów...
W ogóle myślę, że główna różnica między Takamori a ko-
muną hippisów jest w tym, że Takamori-soan jest na liście 
klasztorów dominikańskich. Reakcja ojca Oshidy:
– Ha, ha, ha, ha!

17.
Suzuki-san, oglądając pudełko duńskich ciasteczek, które 
ktoś przyniósł w prezencie, mówi:
– Hoshii! Itsu tsukuttan deska? (Mam chętkę. Kiedy wy-
produkowane?)
Odszukuje datę produkcji, odczytuje. Siostra Sato mówi 
do mnie po angielsku:
– Czarnobylskie ciasteczka.
Typowa japońska panika z powodu Czarnobyla. Owa spra-
wa miała ogromy rozgłos w japońskiej prasie i większość 
Japończyków nie je nic, co pochodzi z Europy, a zostało 
wyprodukowane w tym okresie.
– Ja byłem w Polsce w czasie wybuchu w Czarnobylu, więc 
ja mogę je zjeść – mówię – umrę i tak, więc nie ma sprawy.
Siostra Sato marszczy czoło:
– To nie tylko chodzi o ciebie, ale też o dzieci.
– Moja żona była w tym czasie w ciąży.
– W ciąży!!! – Siostra Sato jest przerażona.
– Tak, ale ona została wtedy w Londynie.
– W Londynie? – Sato-san jest tym uspokojona. – To 
w porządku.
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Nie całkiem w porządku, ponieważ wiele dziewczyn było 
w ciąży i musiało być w Polsce. A co powiedzieć o dziew-
czynach na Ukrainie?

18.
Ojciec Oshida:
– W Chinach, jeśli się wieść rozejdzie, że katolicki ksiądz 
jest w okolicy, ulice są zablokowane z powodu tłumu, któ-
ry chce iść do spowiedzi. Chcą się spowiadać. Tam podzie-
mie jest niemożliwe.
Ojciec mówi to w odpowiedzi na moje opowiadanie o pod-
ziemnym kościele w Rosji, księdzu Bukowińskim i tak da-
lej. Odpowiadam:
– Nie znam skali chińskich represji wobec religii, ale 
w Związku Radzieckim, gdyby to się działo w ukryciu – 
wkroczyłaby policja, miejsce byłoby otoczone kordonem.
– W Chinach wszystkie domy są otwarte, takie coś jest 
niemożliwe. Ale czasem udają grę w karty. W czasie mszy 
karty są na stole; kiedy ktoś obcy przychodzi, grają w kar-
ty, kiedy ten ktoś wychodzi, msza jest kontynuowana.
To wszystko wygląda tak jak japoński kościół męczenni-
ków. Ci w czasie mszy udawali ceremonię ślubną. I używa-
li suszonej ryby jako hostii, a sake jako wina. Ryby, jak Je-
zus w Ewangelii św. Jana. Oni jeszcze to robią, na wyspach 
w pobliżu Kyushu. Siedzą na ziemi tak jak my, używają 
suszonej ryby jako hostii, a dwóch ludzi zawsze stoi na 
straży, dla zachowania tradycji:
– Jeszcze dziś?! To bardzo ciekawe!
– Ale ani nie zapraszają turystów, trzeba być naprawdę do-
brym przyjacielem, żeby być zaproszonym na taką mszę. 
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Ci ludzie mają żywą tradycję, daną im przez Boga. Ale 
nowy Kościół, od czasów Meiji, jest zupełnie inny, pozba-
wiony tego naturalnego ducha. Oni chcą tylko naśladować 
Europejczyków. Biskup przyjeżdża do tych ludzi na Kyushu 
i pyta: „Gdzie jest kościół?”, oni mu pokazują: „Tutaj”. „Co? 
To ma być kościół? Nie”. Mają piękny japoński kościół, a on 
chce budować nowy, naprawdę katolicki, w gotyckim stylu.
Dlatego ci ludzie czują się u nas znakomicie, mówią: „Cóż 
to jest? To jest prawdziwy japoński kościół!”. Ja też kiedyś 
byłem stąd wygnany. Ale później mogłem wrócić.
Kiedyś mieliśmy tu wizytę kardynała, nuncjusza papie-
skiego. Z początku był bardzo formalny: „Tak, proszę 
ojca; nie, proszę ojca”. Ale my żadnych gości nie traktu-
jemy specjalnie; kiedy po posiłku powiedziałem: „Teraz 
myjemy naczynia”, on był zaszokowany. Ale następnego 
dnia mi powiedział: „Wie ojciec co? Teraz czuję się wolny”. 
A potem Watykan chciał nam przekazać jakąś donację.
– Watykan?!
– Tak, ten nuncjusz mnie pytał, czy chcemy jakąś dona-
cję. Ale ja nie chciałem.

19.
Kimoto-san:
– Przyjmuję objawienie Jezusa, ale niektóre elementy, 
które przyszły z Zachodu, trudno mi jest przyjąć.
– Jakie elementy?
– Na przykład pozycję do modlitwy, zawsze klęczącą, ze 
złożonymi rękami. Uważam, że równie dobrze jest się 
modlić, siedząc w pozycji lotosu. Zniechęca mnie także 
brak głębi życia duchowego w kościele zachodnim, sztyw-
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ność rytuału. Kiedy byłem w Jerozolimie, chodziłem na 
msze raczej do etiopskiego kościoła koptyjskiego niż do 
rzymskokatolickiego.
Kimoto-san jest członkiem wspólnoty i wraca tu „do 
domu”, ale większość roku spędza w Tokio, gdzie wykłada 
na uniwersytecie. Spędził też kilka lat w Izraelu i w ogóle 
sporo podróżował, dziwię się więc jego przekonaniu o „za-
chodniej pozycji modlitwy” oraz „braku głębi życia ducho-
wego”. Pytam go, czy w czasie swych podróży był w Taizé.
– Owszem, byłem w Taizé, ale wcale na mnie nie zrobiło 
wrażenia.
– Czemu?
Dziwię się, zupełnie mnie zaskoczył. Mi właśnie Takamo-
ri bardzo przypomina Taizé, a ojciec Oshida powiada, że 
jest między nimi kontakt.
– Zetknąłem się tam z ambicją, zwykłą ludzką ambicją.
– Z czym? Z ambicją? Z kim tam rozmawiałeś? Rozma-
wiałeś z bratem Rogerem?
– Nie, powiedziano mi, że brat Roger nie ma czasu, a...
– Rozmawiałeś z którymkolwiek z braci?
– Nie wiem, czy ten ktoś, z kim rozmawiałem, był bratem, 
ale powiedziano mi, że to sekretarz brata Rogera.
– A w ogóle uważasz, że tutaj nikt nie ma ambicji?
– Tak uważam. I gdyby ojciec Oshida okazywał taką ludz-
ką ambicję, ja bym raczej opuścił to miejsce.

20.
Ojciec Oshida w czasie mszy:
– Tylko ci, którzy są głodni, mogą poczuć smak tego chle-
ba. Ale jakże wielu idzie do komunii codziennie – bez gło-
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du? Tylko dlatego, że to jest dobry zwyczaj w Kościele? Ci 
nie poczują smaku.
Ci, którzy nie są głodni, nie poczują smaku. Którzy pole-
gają na tym świecie, nie poczują smaku. Którzy polegają 
na pieniądzach w banku, na reputacji, na wykształce-
niu...
Tego samego dnia wieczorem, komentując świętego Jana:
– „«Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie 
świata»”. Sprzeczali się tedy między sobą Żydzi, mówiąc: 
«Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie?»”.
Podniósłszy głowę, przeczesując włosy:
– Cóż to znaczy: „Jeść Jezusa”?
Dziś nam polecają chodzenie do komunii każdego dnia, 
ale ludzie nie są przygotowani. Owszem, idą, ot tak, po 
prostu, jedna z rzeczy w ciągu dnia...
Przedrzeźnia czyjąś leniwą minę.
– Kościół nie przygotowuje ludzi. Jeśli idziesz do komunii 
i jesz ją jak jedną z materialnych rzeczy – nie poczujesz, 
nie możesz poczuć smaku.
Ale są na świecie ludzie, którzy poczuli ten smak. W Trze-
cim Świecie, na froncie wojny w Nikaragui widziałem lu-
dzi, którzy poczuli ten smak. Człowiek, który nie mógł 
chodzić, bo jego nogi spalono, ale pełen radości! Jego syn 
był księdzem, jego samego namawiano do wstąpienia do 
partii komunistycznej, odmówił, więc go zmuszono do 
przejścia przez pole płonących Biblii. I on przeszedł, ale 
potem już nie mógł chodzić. Widziałem tego człowieka! 
Bito go kijami, miał złamany kręgosłup... – ojciec Oshida 
garbi się wpół – ale... – ojciec uśmiecha się błogo... – pe-
łen radości! On jadł Jezusa!!!
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Musimy o tym pamiętać: jedzenie Jezusa nie jest jedną 
z tanich rzeczy.

21.
– Mówię to w związku z pustelnią siostry Kawasumi. Nie-
którzy czują takie powołanie, inni nie. Siostra Kawasumi 
czuje, ja się na to zgodziłem pod warunkiem, że połowę 
swojego czasu spędzi we wspólnocie. Pustelnia jest waż-
na, ale życie wspólnoty też jest ważne i siostra Kawasumi 
też go potrzebuje. A my jesteśmy tutaj po to, by pomagać 
sobie w realizacji powołania.
Ojciec Oshida mówi to w głównym pokoju, po skończo-
nej rozmowie na temat Pisma. Kawasumi-san, niby do 
wszystkich, ale wychylając się przede wszystkim w stronę, 
gdzie siedzi siostra Komoda, mówi:
– Ii desu ka? (Czy dobrze?)
Komoda-san milczy, wpatrzona w nieokreślony punkt 
w przestrzeni.

22.
– Ale te posiłki! – Claudia zwraca się w stronę Furuka-
wa-san, która w tym tygodniu urzęduje w kuchni. – Jutro 
nie robię postu (jutro piątek, Claudia w piątki jadła zwykle 
tylko kolację) – znów zwraca się w naszą stronę: – Posiłki 
tam jedzą tak szybko i tak mało! Kiedy to zobaczyłam, od 
razu pomyślałam o tobie – zwraca się w stronę Kimoto-
san – i o tobie, Włodku. Jak wyście mogli tam wytrzymać 
cały tydzień?
– Ja tam byłem pełen miesiąc.
– Cały miesiąc? Naprawdę nie wiem.
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Claudia właśnie wróciła z Bukkoku-ji, klasztoru Zen, 
gdzie była kilka dni. Rozmowa jeszcze w drzwiach, Clau-
dia zdejmuje buty, ale nie może, bo musi wszystko opo-
wiedzieć natychmiast. Już jest po kolacji, ale Furukawa-
san odgrzewa jej ryż i misoshiru, zanosi wszystko dla niej 
na stół.
– Czasem zjesz swoją miseczkę ryżu i już nic więcej nie 
ma na dokładkę. A jeszcze tam był ten chłopiec, który jadł 
tak powoli i wszyscy musieli na niego czekać...
– To pewnie musiał być Carlos – przypominam sobie. – 
Spotkałaś Carlosa, tego Hiszpana?
– Tak, to bardzo dziwny chłopak. Pytałam go, czy umie 
po hiszpańsku, a on na to: „Troszeczkę”. A przecież to 
Hiszpan. Wszyscy tam jacyś tacy poważni, tak mało roz-
mawiają.
– Tangen Roshi ma widać taki styl, nic nie zakazuje ofi-
cjalnie, ale każdemu osobno mówi, że zbyt wiele gadania 
szkodzi medytacji. Szczególnie cudzoziemcy traktują to 
śmiertelnie poważnie; Japończycy też nie są gadatliwi, 
ale jak już, to żartują, śmieją się, a ludzie z Zachodu łażą 
poważni i wszelkie żarty zbywają.
Kimoto-san wtrąca:
– Wykorzystałaś tę okazję, żeby pójść na dokusan?
– Tak, poszłam.
– Ze wszystkimi pokłonami i ze wszystkim?
– Tak. I bardzo dziwne. Nagle w czasie porannego zazen 
słyszę „łubudu”, niektórzy pędem wybiegają z zendo, my-
ślałam, że to bardzo dziwne, bo wiedziałam, że z zazen 
trzeba wstać powoli, ale potem przypomniałem sobie, 
co mi powiedziała Priscilla, i pomyślałam sobie, że lepiej 
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będzie, jeśli ja też tam popędzę. I poszłam. Ale najlepszą 
rozmowę z Roshi-sama miałam kiedy indziej, kiedy przy-
jechała nowa kobieta z Ameryki i ja jej wszystko pokazy-
wałam, chcieli jej pokazać ten pokój, gdzie jest dokusan, 
i weszłyśmy tam, a tam był Roshi-sama z jakimiś ludź-
mi. Pomyślałam sobie „Ojej”, ale Roshi-sama powiedział: 
„Chodźcie, chodźcie”, i wtedy najlepiej nam wyjaśnił, na 
czym polega zazen, robiąc to sam, kiedy tak siedział, ze 
spokojem promieniującym z twarzy, to mnie najbardziej 
poruszyło...
– Właśnie, właśnie, Tangen Roshi promieniuje czymś 
specjalnym, prawda?
Kimoto-san jest entuzjastyczny. Ja dodaję:
– Myślę, że Bukkoku-ji jest jednym z najniezwyklejszych 
miejsc w Japonii.
– Tak, masz rację! – mówi stanowczo Kimoto. Claudia 
tymczasem kontynuuje:
– A kiedy tam siedziałam, myślałam o was dwóch, gdzie 
siedzieliście w tym zendo.
– To nie siedziałaś w korytarzyku przed zendo? – dziwię 
się.
– Nie. Najpierw tam usiadłam, ale potem Roshi-sama 
przyszedł i powiedział, że mam miejsce w zendo, zapro-
wadził mnie do wewnątrz i tam było moje miejsce wypi-
sane na górze.
– Zadziwiające. Zwykle nowo przybyli siedzą w korytarzu. 
Ja tam siedziałem przez pierwszy tydzień.
– Tak, ja też tylko tam siedziałem – wtrąca Kimoto.
Claudia ciągle nie noże się nadziwić nad skąpym jedze-
niem.

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą
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– Ale te posiłki! Cały czas byłam głodna!

23.
Dźwięk butli po gazie uderzonej drągiem wzywa na mszę. 
Niektórzy już dawno są w kaplicy, niektórzy dopiero idą 
ścieżką pośród drzew i wysokich traw. Ojciec Oshida sie-
dzi twarzą do wszystkich w pozycji lotosu. Długie milcze-
nie poprzedza obrzęd mszy.
Stuła z grubej włóczki, stary koc jako ornat. Na „Kyrie” 
wszyscy padają na twarz. Czytanie: słowa Pisma padają 
z głębokiej Ciszy. Słowa homilii ojca Oshidy też padają 
z Ciszy.
– Ten koan, Boża łamigłówka: „Jedzcie, moje ciało jest 
naprawdę waszym pożywieniem, moja krew jest napraw-
dę waszym napojem”. Jesteśmy zaproszeni do odpowie-
dzialności. Nie rytualnej odpowiedzialności. Nie etycznej 
odpowiedzialności. Jesteśmy zaproszeni do odpowiedzial-
ności wobec całej Opatrzności.
Jedzcie, moje ciało jest naprawdę waszym pożywieniem, 
moja krew jest naprawdę waszym napojem. Kiedy je spo-
żywamy, nasz rodzaj istnienia się zmienia. Apostołowie, 
aż do dnia Zesłania Ducha i z wyjątkiem krótkiego mo-
mentu Przemienienia, nie widzieli prawdziwego rodzaju 
istnienia Jezusa. Ale my jesteśmy zaproszeni do odpowie-
dzialności wobec całej opatrzności...
Wysoki płomień strzela w górę z żelaznego trójnoga. Pod-
niesienie: wszyscy padają na twarz, dwakroć. Komunia: 
każdy bierze z pateny kawałek chleba, pije z kielicha łyk 
wina...
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Autor Autorski, Tytuł tytularny pod tytułem.

24.
– Czy chcesz zobaczyć inną gałąź Takamori, o 50 kilome-
trów stąd, w górach Nagano-ken?
Kimoto-san woła do mnie, podczas gdy Sueyoshi-san bie-
gnie założyć buty. Specjalista od dachów, szef Susyoshi, 
czeka w furgonetce, zaraz jadą do Ina obejrzeć jakąś strze-
chę wymagającą naprawy.
– Pewnie – też biegnę założyć buty. Furgonetka to toyota 
z otwartą paką, w szoferce ciasno, wysiada tam tylko Su-
eyoshi, ja i Kimoto na pace. Akcja błysk, po chwili wyjeż-
dżamy. Stara szosa wzdłuż autostrady, przed Suwa skrę-
camy w prawo, w stronę Takato, pod górę. Zatrzymujemy 
się na moment na parkingu na zboczu, skąd widok jeziora 
Suwa i gór wokół. Potem w górę, przez przełęcz, i w dół 
do Ina, w Ina znów w lewo, przez rzekę i w głąb gór drogą 
coraz węższą, zwężającą się doliną. W pewnym miejscu 
znów zjechawszy w bok, w zupełnie wąziutką drogę, za-
trzymujemy się na przełączce, wychodzimy z auta. Kimo-
to-san, wskazując na drugą stronę małej dolinki, mówi:
– To tam, tylko droga nieprzejezdna, zerwana przez po-
wódź. Ale może się da przejechać tamtędy, górą.
Wsiadamy, jedziemy wąską wijącą się drogą wokół doliny. 
Tylko gdzieniegdzie, pośród gajów bambusa, pojedyncze 
zabudowania. Dojeżdżamy wreszcie do domku na samym 
końcu wysuniętego ramienia, tylko z jednej strony dojazd, 
z pozostałych strome zbocze pokryte częściowo warzyw-
nym ogrodem, częściowo bambusowym gajem. Wychodzi 
nam naprzeciw stara kobieta w szarej sukni, w chustce na 
głowie, promienna twarz, w oczach energia.
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– Witajcie, witajcie – mówi – właśnie zjadłam obiad; czy 
coś wam zrobić do jedzenia?
Kierowca woli najpierw obejrzeć tę strzechę, więc siostra 
(tak się do niej zwracają) wyjaśnia drogę. Jedziemy tam; 
właścicieli domu nie ma, ale kierowca i Sueyoshi oglądają 
dokładnie dach, włażą nań, obchodzą dookoła, wyciągają 
jedną słomę i długo nad nią dyskutują. W końcu wracamy 
do siostry-pustelniczki.
Teraz więcej czasu by się rozejrzeć, siostra chce przygo-
tować jakiś podwieczorek, a Sueyoshi-san znosi z gaju 
bambusowe tuby, które kiedyś wcześniej naciął. Wokół 
domku trochę nieporządek, narzędzia ogrodnicze po-
rozrzucane tu i tam, kilka koszy w rodzaju, który kie-
dyś widziałem, z żółtej i niebieskiej pocztowej taśmy. 
W pokoju za szklanymi drzwiami (szklanymi zamiast 
papierowych shōji) ręczna maszyna tkacka, taka sama 
jak w Takamori, w bibliotece. Słońce zachodzi, komary 
tną niemożliwie.
Podwieczorek w ciasnym pokoiku, przy niziutkim stoliku. 
Siostra zapaliła dymek przeciwko komarom, zaaferowana, 
co chwilę pyta:
– A może, może byście zjedli to? A może tamto by wam 
zrobić?
Jeśli zwraca się do mnie, to za pośrednictwem Kimoto:
– Spytaj go o to czy owo, bo ja nie umiem po francusku.
W końcu wracamy, jest już ciemno. Ciemną drogą przez 
góry, Kimoto i ja na pace.
– Kim jest ta osoba, którą właśnie odwiedziliśmy?
– To siostra Takuchi. Kiedyś była przełożoną klasztoru 
Dominikanek, ale go opuściła i teraz mieszka tutaj, w Ina. 
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Tu jest bardzo twarde życie. Ojciec Oshida wysłał tu wię-
cej sióstr, ale żadna nie wytrzymała.
– Czemuż takie twarde życie tutaj? Twardsze niż w Taka-
mori?
– Tak. Ponieważ praca w polu jest bardzo trudna, wszyst-
ko jest na stromych zboczach. A także na takim odludziu 
nikt nie przynosi żadnych darów. W Takamori całkiem 
często ktoś przychodzi z jakimś darem, ale tu bardzo 
rzadko.
– Przecież w pustelni nie mieszka się, żeby dostawać dary?
– Tak, tak. Ona ma bardzo twardy charakter. Już dwadzie-
ścia lat mieszka w tym miejscu.
Zupełnie niezwykła to podróż. Nie dlatego, że na pace to-
yoty nocą przez góry, ale z powodu odwiedzanych miejsc, 
spotykanych ludzi. Przypominam sobie, kiedy pierwszy 
raz przyjechałem do Takamori, ktoś mi powiedział, jak 
mam iść. „Idź tą drogą, Soan będzie przed autostradą po 
lewej stronie”; szedłem tą drogą asfaltowym poboczem, 
po lewej stronie stało kilka schludnych – jak zawsze w Ja-
ponii – domków, a dalej kawałek lasu i już most nad auto-
stradą, więc gdzie jest ten Soan? Przyjrzałem się jeszcze 
raz, w głąb lasku prowadziła rozciapkana błotna droga, 
jakich się normalnie w tym kraju nie widzi, a między drze-
wami stało kilka szałasów krytych strzechą; „To jest ten 
klasztor?”, myślałem, ale wszedłem na wszelki wypadek, 
a tam, z głównego szałasu wybiegła ku mnie zakonnica 
w szarym roboczym fartuchu. „To tutaj; zabłądziłeś?”, 
czekali na mnie bo telefonowałem poprzedniego wieczo-
ru; to właśnie był ten klasztor, a siostra,, która mnie przy-
witała, to była Kawasumi-san.

Włodzimierz Fenrych, Takamori: rozmowy z Oshidą
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– A gdzie siostra Kawasumi teraz mieszka?
Kimoto-san wskazuje ręką w głąb gór.
– O, ona jest w jeszcze odleglejszym miejscu. Ona jest tam, 
w samym sercu Alp Japońskich. Ona mieszka w zupełnie 
odosobnionym miejscu.
Ci wszyscy pustelnicy i żebracy z Takamori, w szarych 
połatanych ubraniach, w głębi gór, w domkach pomiędzy 
chaszczami. Mam wrażenie, jakbym się zaplątał między 
wczesnych chińskich mistrzów Zen. A przecież to Japonia 
XX wieku, autostrada przecinająca kraj wzdłuż jest o 200 
metrów od Takamori-soan, domy z telewizorami są w tej 
samej wsi.

25: Postscriptum
Byłem w Takamori latem 1988, przyjeżdżając i wyjeżdża-
jąc trzykroć, wszystkiego razem dwa miesiące; dowiedzia-
łem się o tym miejscu od mojego przyjaciela, ojca Juliana. 
Wszystkie powyższe rozmowy wtedy właśnie miały miej-
sce, choć zapisane tylko w przybliżeniu, bo z pamięci (naj-
częściej tego samego dnia wieczorem).
Czym jest Takamori-soan? Jeśli obraz nie wyłonił się 
z powyższych dialogów – oto bardziej zwarta informacja. 
Założony przez japońskiego Dominikanina ojca Oshidę 
Shigeto (Oshida jest nazwiskiem, wedle japońskiego zwy-
czaju na pierwszym miejscu) w górach centralnej Japonii, 
we wsi Takamori, w prefekturze Nagano. Wieś jest ma-
lutka, ale łatwo to miejsce znaleźć na mapie, leży bowiem 
przy samej granicy, między prefekturami Nagano i Yama-
nashi oraz tuż przy autostradzie z Tokio do Matsumoto 
i Kofu. Wspólnota opiera się na zasadach prostoty życia 
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i otwartości dla każdego, dlatego, mimo że Soan jest ofi-
cjalnie uznany za dominikański klasztor, mieszka tam na 
stałe, oprócz ojca Oshidy i trzech sióstr Dominikanek, kil-
ka osób świeckich, a znacznie więcej przyjeżdża tylko na 
krótki czas.
Ojciec Oshida jest postacią znaną w Japonii. Pisze sporo 
(niestety, prawie wyłącznie po japońsku); będąc w Japonii, 
odwiedziłem kilka klasztorów Zen i wszędzie słyszałem 
podobne zdanie: „Oshida-shimpsan? Czytałem jego książ-
kę. On jest znany w Japonii. Spytaj Roshi-sama, mogą się 
znać osobiście”. Ojciec Oshida pochodzi z rodziny zwią-
zanej z buddyzmem Zen i, będąc katolickim księdzem, nie 
stracił bynajmniej respektu dla tego mistycznego ruchu. 
Ma opinię człowieka próbującego łączyć te dwie rzeczy; 
nacisk na długie milczące modlitwy zdaje się mieć swoje 
źródło w Zen, niemniej jednak waga, jaką ojciec Oshida 
przywiązuje do Eucharystii, nie pozwala żywić wątpliwo-
ści, że Takamori-soan jest wspólnotą chrześcijańską. To 
bynajmniej nie przeszkadza zaprzyjaźnionym mnichom 
buddyjskim, którzy nierzadko odwiedzają Soan. Począt-
kowo niezrozumiany, ostatnimi czasy ojciec Oshida ma 
pewne uznanie, nawet jest zapraszany jako opiniodawca 
na konferencje biskupów Azji (przyjeżdża potem z tych 
konferencji międzynarodowych do swojego szałasiku koło 
koziej szopy).
Rozmowy wyżej zapisane prowadzone były nie tylko 
z ojcem Oshidą, ale wszystkie miały miejsce w Takamori, 
które jest jego dziełem. Autoryzowane nie są (ojciec Oshi-
da zna wprawdzie biegle kilka języków, polski jednak do 
nich nie należy), ale kiedy pod koniec pobytu zapytałem 
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go, czy ma coś przeciw opublikowaniu podobnego tekstu 
w polskim podziemiu – powiedział mi: „Czuj się wolny”.
Na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka. W głównym 
budynku w Soan, w jadalnym pokoju, jest mała szafka, 
w której leżą albumy z fotografiami, kilka grubych tomów 
ilustrujących życie wspólnoty i liczne podróże ojca Oshidy. 
Pewnego wieczoru oglądaliśmy albumy, otwarłem pierw-
szy – i na drugiej stronie co widzę? Kilka zdjęć z dobrze 
znajomą fasadą kościoła, białe mury, jońskie kolumny. 
Oczywiście, Dominikanie w Poznaniu. Na moje widoczne 
zaskoczenie ojciec powiedział: „Widocznie musiałem tam 
być. Poznań? W Polsce byłem kilka dni, byłem w Warsza-
wie, w Krakowie, w Poznaniu, no tak, oczywiście, trzy dni 
byłem w tym klasztorze.
To musiało być jakoś na początku lat 70...”

To tyle.

Powyższe zapisano w listopadzie A.D. 1988
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Ida Fink, Julia

Julia
Ida Fink

Opowiadania, publikowane poniżej, pochodzą z Wyboru prozy i poezji 

autorów piszących po polsku w Izraelu, który ukazał się w 1988 roku w Tel 

Awiwie pod tytułem Kontury. Jest to pierwszy tego rodzaju wybór wy-

dany w Izraelu, inicjujący plany wydawnicze powstałego w 1986 roku 

Związku Autorów Piszących po Polsku w Izraelu, któremu przewodni-

czy pani Renata Jabłońska. Związek – zacytujmy – „zrzesza autorów, 

których łączy język i kraj pochodzenia, lecz różnią się oni, oczywiście, 

stylem, doborem tematyki, poglądami, osiągnięciami itp.”. Autorzy 

wybranych przez nas opowiadań są dobrze w Polsce znani. Ida Fink 

urodziła się w Zbarażu, tuż przed wojną rozpoczęła studia muzyczne 

we Lwowie. Podczas okupacji była w getcie, później na aryjskich pa-

pierach. Do Izraela wyjechała w 1957 roku. Autorka opowiadań i słu-

chowisk radiowych. Zbiór opowiadań Skrawek czasu – tłumaczony na 

hebrajski, niemiecki, holenderski i angielski, nagrodzony literacką na-

grodą im. Anny Frank (Amsterdam 1985) – ukazał się nakładem wy-

dawnictwa Aneks w Londynie w 1987 roku. Zbiór ten przedrukowała 

w kraju niezależna oficyna Margines w 1988 roku. Natan Gross urodził 

się w 1919 roku w Krakowie. Poeta, tłumacz, dziennikarz, reżyser fil-

mowy (nakręcił ponad 100 filmów dokumentalnych). W Polsce wydał 

dwa tomiki przekładów z hebrajskiego i jidysz: Wybór współczesnej po-

ezji hebrajskiej (1947) i Pieśń o Izraelu. W Izraelu wydal tomiki poezji Co 

nam zostało z tych lat (1971), Wiersze buntu i zagłady (1975), Okruszyny 

młodości (1976) oraz kilka zbiorków w języku hebrajskim.
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Julia zjechała z dziećmi na wakacje i już pozostała w na-
szym miasteczku. Jej męża, rosłego, o czarnym zaroście 
Szymona, przygnał wrzesień polskiej klęski. Pamiętam 
Julię z ostatnich dni sierpnia: płynie przez zakurzony ry-
nek, sterując szeroką kresą czarnego, słomkowego kape-
lusza. Jeszcze szczupła, w piaskowej sukni, w piaskowych 
po łokcie rękawiczkach, szykowna, wielkomiejska. Chód 
ma lekki, zgrabną nogę.
– Zadziwiająca jest zdolność przystosowania u niektó-
rych kobiet – mówi przyjaciel jej młodości, Henio, który 
przyjechał w rodzinne strony aż z Paryża i podobnie jak 
Julia pozostał już w miasteczku. – Ostatnim razem, kie-
dy ją widziałem, mieszkała z mężem na wsi – opowiada 
(tak jakbym o tym nie wiedziała...), patrząc za oddalają-
cą się Julią. – Żyli tam w wynajętej od chłopów izbie, Ju-
lia chodziła z nimi w pole, przyjęła ich kuchnię, sposób 
ubierania się – nosiła wówczas szerokie spódnice i stare 
swetry – w jej słowniku pojawiły się zwroty czysto wiej-
skie. Wieczorem, kiedy pomagała gospodyni karmić świ-
niaki, skracała sobie czas lekturą Prousta, który sąsiado-
wał u niej na półce z poradnikiem w nagłych wypadkach 
– we wsi nie było lekarza. Byłem zdumiony metamorfozą. 
Znałem ją przecież od dzieciństwa. Proust na półce, a ona 
chłopka. A teraz znowu...
Kręcił głową w piórka cienkich włosów, jego niebieskie jak 
niezapominajki oczy wyrażały prócz zdumienia głęboki 
podziw.
Jest wczesne popołudnie, słońce praży. Nowe wcielenie Ju-
lii oddala się lekkim krokiem, w piaskowej sukni, w czerni 
słomkowych skrzydeł. Nikt prócz najbliższych nie wie, że 
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czerń i piasek nie przez nią zostały kupione, że nie ona 
decydowała o kroju i kolorze: są podarkiem bogatej krew-
nej. Nikt ani domyślać się tego nie może, gdyż Julia wy-
gląda tak, jakby przez całe życie ubierała się w paryskie 
piaski i florentyńskie słomki.
W miarę jak się oddala, piaski zlewają się z kolorytem 
zakurzonego rynku i po chwili widać już tylko czarny 
obłoczek unoszący się nad jej kształtną głową.
Zabobonni ujrzeliby w tym zapowiedź. Ależ, ależ... – tak 
nie wolno! Dlaczego nie wolno? – pytają zabobonni i wy-
ciągają już z zanadrza jeszcze inną zapowiedź, tym razem 
z odległej przeszłości. Starszy syn, mając dwa lata stracił 
oko, nie pomogły jazdy do wiedeńskich profesorów, po-
został jednooki, ze szklaną gałką w brązowej tęczówce. 
Przypatrując się czemuś, odwracał głowę w bok. Młodszy 
zaś przyszedł na świat za wcześnie i długo nie było wia-
dome, czy będzie żył. A potem i jego wozili do profesorów; 
rachityczny, chudy, głowę miał nieco za wielką, wydłużo-
ną jak jajo.
Ależ... ależ... Ile to dzieci rodzi się za wcześnie, ileż dzieci 
choruje na rachityzm, ulega kalectwu... To byli niezwy-
kli chłopcy. Młodszy, mając 14 lat, ślęczał nad Marxem, 
starszy wprowadzał pytaniami w zakłopotanie profeso-
rów gimnazjalnych. I gdyby starszego nie zabili w lesie, 
a młodszy nie zginął w obozie... Właśnie – mówią za-
bobonni i odwracają wzrok.
Julia mieszkała z mężem i dziećmi równo dwa lata. Wio-
dło im się wówczas bardzo kiepsko. Barczysty Szymon był 
długi czas bez pracy, po czem wyjechał do P., gdzie ktoś 
z krewnych wystarał mu się o posadę w wielkiej tekstyl-
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nej firmie. Po roku Julia z synami podążyła za nim. Jakoś 
się w P. urządzili i jakoś im szło, ale widać i tam niezbyt 
dobrze, skoro na pytanie: a czego ty nie lubisz? młodszy, 
Tulek, odpowiedział bez wahania: komornika.
Julia z miejsca przestawiła się na miasto. W porze karmie-
nia świń zaczęła bywać na pół czarnej, z zapałem zwie-
dzała muzea i zabytki, od czasu do czasu pozwalała sobie 
na dobry koncert. Latem plażowała nad rzeką, na dziko 
– bo taniej. W drugim roku pobytu w P. zaszły dwa wy-
padki, które gwałtownie oziębiły jej sympatię do miasta, 
które polubiła za czystość i porządek. Starszego syna, Da-
wida, pobili w szkole koledzy, wołając: bij Żyda, bij Żyda, 
i chłopak od tego czasu zaczął się garbić, przybierając po-
stawę oczekującego na cios.
Drugi wypadek miał miejsce w pięknym hallu filharmo-
nii i wymowę równie silną, choć dyskretniejszą w formie. 
Na przerwie recitalu znanego pianisty usłyszała Julia pół-
głosem wymówione zdanie: nawet tutaj nie można się od 
nich opędzić... Zrezygnowała z ulubionych dwóch ostat-
nich sonat Beethovena (była melomanką intuicyjną, bez 
wykształcenia) i opuściła gmach filharmonii, by więcej 
tam nie powrócić. Ponieważ w tym roku wiele lokali wy-
wiesiło tabliczki z napisem „Psom i Żydom wstęp wzbro-
niony”, pozostały tylko spacery nad rzeką opływającą to 
czyste, zgermanizowane miasto.
Synowie odetchnęli, kiedy w czerwcu skończył się rok 
szkolny i matka zabrała się do pakowania waliz na waka-
cje, które mieli spędzić w rodzinnym Z.
Wielkomiejskie wcielenie Julii znikło już z oczu, po czar-
nym obłoczku ani śladu, a twarz przyjaciela, który przy-
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jechał aż z Paryża, nadal wyraża zdumienie i podziw. Ale 
słowa, które wypowiada, nie mają z podziwem i zdumie-
niem nic wspólnego. Stwierdzają ni stąd, ni zowąd, że Ju-
lia ma ciężkie życie. Nie wiadomo, po co to mówi... Tak 
jakby sama o tym nie wiedziała!

* * *
Już nastał wrzesień wojny, radio przemówiło dziwnym 
językiem skrótów i nawoływań, miasteczko zaludniło się 
uciekającymi przed Niemcami, główną ulicą przemknęły 
limuzyny dygnitarzy pełne żon i waliz, nad maskami sa-
mochodów furkotały biało-czerwone proporczyki. Limu-
zyny jechały na południe, wzniecały tumany kurzu i po-
wszechną ciekawość. Zajęcia miasteczka przez Niemców 
nikt nie brał poważnie pod uwagę. Tak daleko – mówiono 
– nie zajdą.
Jednego z wieczorów – a wszystkie były jednako pach-
nące, roziskrzone gwiazdami – przybył Szymon, mąż 
Julii, czarniejszy niż zazwyczaj, obrośnięty, nie ogolony. 
Uciekał piechotą i furmankami, nogi miał w ranach. Po-
wtarzał: Klęska, klęska... Opowiadał o pociągach, które 
odchodzą i nie przychodzą, o zawalonych ludźmi i po-
jazdami szosach, o bombowcach nad szosami, o ludziach 
i koniach leżących na polach. Julia słuchała jednym 
uchem, krzątała się przy kuchni, rozpaliła ogień, nasta-
wiła zupę, nastawiła kocioł z wodą na gorącą kąpiel i na-
zajutrz po powrocie męża zabrała się do szukania miesz-
kania.
Limuzyny przemknęły, speakerzy radiowi zamilkli, front 
zamarł i w drugiej połowie miesiąca rosyjskie wojska prze-
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kroczyły pobliską granicę. Ruskie idą – huczało w mia-
steczku – na pomoc idą przed Hitlerem.
Leżąc na jednej z czterech baszt, chroniących niegdyś 
zamek przed najazdami Tatarów, czekaliśmy na naszych 
wybawców. Pustą szosą wzdłuż stawu uwidocznionego 
w historycznej powieści, a widocznego z baszty jak na 
dłoni – woda gładka, szara, szary szuwar i trzcina i dale-
ko, na drugim brzegu, na wzgórzu biała cerkiew – turko-
tała bryczka, a w bryczce mały i okrągły, z siwym zwisa-
jącym wąsem, w butach z cholewami, dziedzic miasteczka 
i jego burmistrz. Sarmacko-szlachecki burmistrz jechał 
na spotkanie wybawców z chlebem i solą. Słońce zacho-
dziło, kiedy pojawiły się pierwsze oddziały. Kilku żołnie-
rzy skoczyło na brzeg stawu, pochylili sie nad wodą, myli 
twarz i ręce. – Patrzcie – wołał młodszy syn Julii – mają 
czyste ręczniki!
Następnego dnia zaaresztowano sarmackiego burmi-
strza-Żyda oraz wyższych urzędników miejskich. Słuch 
po nich zaginął.
Nocą wrzucaliśmy do rzeki mundury ukrywających się 
oficerów, niedobitków polskiej armii. Spali w jadalni na 
materacach. A nam, dzieciom, zabroniono spacerów na 
baszty.

* * *
Julia wynajęła dwupokojowe mieszkanie i urządziła je 
zbieraniną mebli – pojedynczych kawałków – jak mówi-
ła. Urządziła je byle jak, bardzo po swojemu. Ze starych 
sukien uszyła barwne pokrowce, poduszkami zastawiła 
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sfatygowaną kanapę. Szorstkie derki legły na łóżkach, 
chłopska ława stanęła w kącie, a polne kwiaty w glinia-
nych, surowych dzbanach. Był to pejzaż ni to wiejski, ni 
to miejski i ona sama była teraz ni to z miasta, ni ze wsi.
Paryskie piaski i słoiki wsadziła do pudła, pudło do sza-
fy... Zrzuciła z siebie wielkomiejskość, tak jak odrzuca się 
zniszczoną odzież – bez żalów i ceregieli. Zaczęła się no-
sić szeroko, wygodnie, trochę niedbale. Przytyła.
Rankiem lepiła kluchy, szatkowała kapustę, prała, łatała 
– ale o piątej po południu nieodmiennie parzyła namiast-
kę kawy i popijała ją, siedząc na sfatygowanej kanapie 
w otoczeniu poduszek z tafty i przyjaciół – starych i no-
wych. Znajomości nawiązywała błyskawicznie, i to róż-
nego rodzaju. Codziennym gościem był Henio z Paryża, 
którego wojna uwięziła w Z. i który znów szeptał o me-
tamorfozie, na pogawędkę przychodziła praczka Antosia 
z oficyny, historyk z miejscowego gimnazjum oraz ma-
lutka, zastrachana stara panna, sekretarka sądu. Raz na 
tydzień, w targowy dzień zjawiali się gospodarze, u któ-
rych mieszkała niegdyś na wsi. Przyjeżdżali z wizytą i po 
poradę. Podawała im – jak wszystkim gościem – ciastecz-
ka pieczone własnoręcznie, na chybcika i zawsze z zakal-
cem oraz kawę w małych filiżankach z cienkiej porcelany, 
a oni pytali: – Co to ciocia taka skąpa? Trza kupić kubki 
jak należy, w tych kawy tyle, co kot napłacze... Po czem 
radzili się, czy warto sprzedać Gniadego, który kuleje, ale 
do roboty jeszcze zdatny, i czy Małanka aby dla Stepana 
nie za stara... Na odchodnym stawiali pod ścianą koszyk 
nakryty kwiecistą chustką. Były w nim jajka, ser, osełka 
masła.
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– Widzisz – mówiła Julia – nie jest nam źle, to znaczy nie 
jest nam gorzej niż wielu innym. Może nawet lepiej. Trze-
ba zawsze patrzeć w dół. Pamiętaj.
Szymon pracował w młynie i mąka, jaką dostawał w przy-
dziale, chroniła ich przed niedostatkiem, który dokuczał 
wszystkim.
Żywili się prawie wyłącznie mącznymi potrawami. Pew-
nie za sprawą kluch Julia zrobiła się szeroka i nieforemna. 
Mimo tuszy poruszała się jednak nadal lekko i zgrabnie. 
Zakutana w ogromy (darowany) futrzany płaszcz prze-
wiązany rzemiennym paskiem, w wełnianej czapie zsu-
niętej na czoło upodobniła się do dziedziczek, które nowa 
władza przepędziła z ziemskich włości, a potem wywiozła 
na wschód. Paliła machorkę.
Tej pierwszej wojennej zimy czytała Montherlanta, notu-
jąc skrzętnie uwagi i cytaty w grubym notesie upstrzo-
nym rachunkami i listami sprawunków. Montherlanta 
przywiózł jej Henio z Paryża. Nie przypadł jej do gustu, 
żałowała Prousta, który pozostał w P. Wieczorem, przy 
kolacji, kiedy zasiadali do kluch, wybuchały gwałtowne 
sprzeczki. Szymon – socjalista-bundowiec drwił i szydził, 
młodszy, który odkrywał w tym czasie Marxa – bronił 
tego, co się działo, i o starszym bracie mówił z pogardą 
„ten estetyzujący liberał”.
– A ty, mamo? Co ty? – pytali. Julia zatykała sobie uszy.
Aż raz przyparli ją do muru i wtedy powiedziała, że ona 
się po prostu boi. Tego, co jest i tego, co będzie.
W ich nowych paszportach, wydanych przez nowe wła-
dze, widniał „paragraf jedenasty” i odtąd wolno im było 
mieszkać tylko na prowincji, z dala od wielkich miast. Pa-
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ragrafem tym obarczano tak zwany niepewny element, 
do którego zaliczano także tych wszystkich, którzy ucie-
kając przed Niemcami z zachodniej części kraju, zmienili 
z wybuchem wojny miejsce zamieszkania. Fakt, że Julia, 
Szymon i ich dzieci urodzili się w Z., nie miał żadnego 
znaczenia. Dla władz byli „bieżeńcami”. Szymon skwito-
wał paragraf lekceważącym wzruszeniem ramion. Inaczej 
Julia. Siedziała na kanapie, w kraciastej chłopskiej chustce 
na ramionach, skulona, zatroskana, do siebie nie podobna. 
Chciała coś powiedzieć, ale połknęła słowa, wyjęła skar-
petkę z kosza i zabrała się do cerowania. Przyjaciel Henio 
zerwał się z krzesła: – Może ja przeszkadzam... chciałaś 
coś rzec... może moja obecność...
– Boże, jaki dumny! – wykrzyknęła swoim ochrypłym, 
machorkowym głosem. – Siedź cicho i już... 
– Julia chciała zapewne zwrócić uwagę na fakt, że nasze 
paragrafy grożą wywózką na Sybir – wyjaśnił Szymon.
Zza złoconej oprawki okularów wybiegło zalęknione nie-
bieskie spojrzenie. Przyjaciel z Paryża zrobił się ostatnio 
kruchy i cienki jak patyczek. Pracował w składzie drewna, 
był tam stróżem.
– Nie narzekam – mawiał – zarabiam grosze, ale mam 
czas na czytanie.
Czytał obecnie Rosjan. Julia dokarmiała go kluskami.
Julii i Szymona nie wywieźli, natomiast Henio pojechał 
wiosną na Sybir. Zdążyli mu jeszcze przynieść na stację 
worek sucharów. – Zginie tam, nieporadny jest jak dziec-
ko – biadała Julia.
Będziemy mu jeszcze zazdrościli – odrzekł na to Szymon 
i Julia słowa te często potem cytowała.
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Ale tamtego dnia nie myślała o wywózce, tylko o Dawi-
dzie, swoim starszym synu. Myślała o tym, że te niedobre 
paszporty zamknęły mu drogę na studia.
– Ja wiem – mówiła – to głupio z mojej strony, ale strasz-
nie mi żal chłopca... Taki jest zdolny... marzył o studiach. 
To wielki cios.
Szymon jak oparzony: Cios? Nie bluźnij...

* * *
W dzień wyjazdu Dawida na zapadłą wieś zadymka była 
ostra i ostry mróz. Sanie przed domem, kożuchy, śmiechy, 
okrzyki. Julia w swoim ogromnym płaszczu, machorko-
wy papieros w ręku. Dawid gramoli się niezdarnie na sa-
nie, w saniach siedzą już jego koledzy i koleżanki, którzy 
podobnie jak on jadą na zapadłą wieś, tyle że w innym 
celu. Podjadą sańmi na wiejską stację i wsiądą do dale-
kobieżnego ekspresu, który z niezrozumiałych przyczyn 
zatrzymuje się w zapadłej wsi jedną minutę. Nikt tam nie 
wsiada, nikt nie wysiada, nie wiadomo dla kogo ekspres 
przystaje. Koleżanki i koledzy Dawida wsiądą do pociągu 
spokojnie, bez tłoku i walki z tłumem podróżnych, zale-
gających stację miasteczka. Wracają z ferii – za kilka dni 
rozpoczyna się zimowy semestr.
Te same sanie odwiozą potem Dawida do wiejskiej szko-
ły o jednej tylko klasie. Dawid przyjął posadę nauczyciela 
w zapadłej wsi. Siedzi teraz wśród szczęśliwców, zagubio-
ny w przepastnym kożuchu, głowę przechylił w bok: pa-
trzy na matkę. 
– Zapakowałaś Tacyta? – pyta, a Julia kiwa głową.
–  A Czerwone i czarne?
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– Także – mówi Julia machorkowym głosem.
I, jeszcze mówi Dawid: – Przyjadę na Wielkanoc, jak śnieg 
staje.
Śnieg sypie gęsty, suchy, wielkie płaty spadają z nieba, 
które zwisa nisko i jest całkiem szare. Sanie suną bezsze-
lestnie. Przez chwilę słychać jeszcze śmiech i okrzyki, po-
tem – cisza, szarość, biel.

* * *
– Beruf? – spyta niedługo esesman.
– Lehrer – odpowie Dawid i tą odpowiedzią przypieczę-
tuje swój los.

* * *
Czerwiec 41 roku dobiega końca, już Niemcy są w mia-
steczku, synagoga spalona, brody pobożnych Żydów ob-
cięte, sklepy zrabowane, szewc zastrzelony tak jak siedział: 
na zydlu, z młotkiem w ręku, a wraz z nim dziewięciu in-
nych Żydów, niebiesko-żółte transparenty „haj żywe wil-
na Ukraina” trzepoczą nad główną ulicą, niebiesko-żółte 
kokardki zdobią marynarki Ukraińców witających Hitlera, 
obdarzonych trzema dniami wolnej ręki – prawem pogro-
mu. Zamknięte okna, zaryglowane drzwi. Z okolicy do-
biegają wieści o spalonych synagogach. Żydach wywleka-
nych z domów, rozstrzelanych. Po trzech dniach wolnej 
ręki – cisza.
Miasto pokryte liszajami białych plam – plakaty, rozkazy 
i zakazy nieodmiennie powtarzające słowo Tod.
Czerwiec przeszedł w lipiec, lipy pachną, żaby kumkają 
w rzece, psy śpiewają do księżyca, noce jasne, bezsen-
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ne. Plamy-liszaje żądają kontrybucji, Żydzi zbierają złoto 
i srebro, zbierają kawę i herbatę oraz pieniądze, pieniądze, 
Landrat domaga się srebrnych zastaw i cennej porcelany, 
z okolicznych miasteczek dobiegają wieści o złocie i sre-
brze, kawie i herbacie i pieniądzach, pieniądzach. Złoto 
i srebro, kawa i herbata okupić mają spokój i ciszę trwa-
jącą w miasteczku, spokój, który nie jest spokojem, ciszę, 
która nie jest ciszą.
– Naiwni – woła Szymon – naiwni ci, co wierzą, to tylko 
uwertura, to – woła – tylko początek. 
Nie mówi, czego jest to początkiem, bo i po co?
Julia, Szymon i chłopcy mieszkają teraz razem z nami, za-
raz pierwszego dnia przenieśli się z ich centralnie położo-
nego mieszkania do naszego domu schowanego w ogro-
dach zacisznej uliczki. Zajęli dawny dziecinny, który stał 
pusty, i ustawili w nim tylko to, co potrzebne z dnia na 
dzień. Ściany nagie, pokój nagi. Zieleń za oknami i spię-
trzone Zamkowe Wzgórze stanowią jedyną ozdobę tego 
pokoju. Julia, zawsze tak zręcznie umiejąca z byle czego 
stworzyć wnętrze, tym razem nie urządziła się. Poduszki, 
kilimy, dzbany – wszystko zostawiła w dawnym mieszka-
niu. Zabrała łóżka, stół, cztery krzesła i szafę. Tylko tyle. 
Przycupnęła na postoju.
Z tych czasów pod jednym dachem jest jakby nieobecna, 
niewidoczna. Tu i ówdzie okruchy, byle jakie, nic nie zna-
czące, nie wiadomo dlaczego zarejestrowane przez pa-
mięć. Siedzi na ławce w ogrodzie pod czereśnią, cwikier 
na nosie, na kolanach nieczytana książka.
Pyta, czy w mieście panuje spokój. Albo: kaszę odgrze-
wa w kuchni, a Agafia patrzy na nią złym okiem, nie lubi 
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intruzów w swoim królestwie (a więc to okruchy z pierw-
szych tygodni, bo Agafia króluje w kuchni, jeszcze nie za-
kazali jej królować u Żydów). Kaszę przynoszą gospodarze 
ze wsi, którzy zjawiają się coraz rzadziej, a wkrótce prze-
staną się zjawiać. I jeszcze – z późniejszego czasu – jak 
szłyśmy ulicą i nagle auto, czarna, otwarta limuzyna obok 
nas przemknęła, czarna limuzyna Landrata. Snop jasnych 
włosów rozsianych nad twarzą Sławki, córki ukraińskiego 
księdza, jej blada twarz o drobnych rysach, pogardliwy, 
wyniosły uśmiech na wąskich ustach.
– Dawid się w niej kochał – powiedziała nagle Julia.
Dawida już wtedy nie było. Nie wiedzieliśmy, że kochał się 
w Sławce. Była to najpierw bardzo gruba, a potem bardzo 
chuda dziewczyna. Kochanka Landrata. Zawsze w czerni, 
zawsze z rozwianym, sypkim włosem. Tę scenę pamiętam 
jakby z filmu jakiegoś – czarny kadłub otwartego wozu, 
czarna postać bladej dziewczyny, jej włosy koloru pszeni-
cy. I słyszę Julii machorkowy głos.
Dawid zginął dwa miesiące po wkroczeniu Niemców, roz-
strzelany w pobliskim lesie. Julia poszła po wojnie do lasu 
i, kierując się wskazówkami chłopów, odnalazła miejsce 
egzekucji. Była to mała polana, niemalże na skraju lasu, 
otoczona młodymi dębami i leszczyną. Polanę kryła so-
czysta zieleń trawy. Julia mówiła, że chłopi zwrócili jej 
uwagę na wyjątkową piękność trawy w tym miejscu.
Kilka miesięcy później wywieźli i Tulka. Złapali go o świ-
cie – biegł z łopatą na ramieniu do pracy w Ostbahn, ło-
patę Julia sama mu podała, wołając, żeby się spieszył. Ze 
snu wyrwana krzykiem akcja, bose stopy, włosy w nieła-
dzie, przerażeniem ściągnięta twarz – podaje synowi ło-
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patę-ratunek, tam będziesz bezpieczny, szybko... szybko. 
A potem patrzy za swoim młodszym, długim, chudym, 
15-letnim, jak biegnie zieloną uliczką i znika za jej zakrę-
tem.
Wieczorem leżała na łóżku bezwładna, okryta szarym 
kocem. Bryła ziemi. Szymona ostry szept: Zostawcie nas 
samych. Wyszli z pokoju na palcach. Sad czarny, wzgórze 
czarne, w uliczce martwa cisza, co drugi dom wymarły. 
Szczekają psy za rzeką w tę czarną letnią noc.
Po Tulku zostały dwie kartki, które przemycił z Janow-
skiego obozu. W pierwszej prosił o ciepły sweter, w dru-
giej o truciznę. Kartki te znalazłyśmy po śmierci Julii 
w rzeźbionej zakopiańskiej szkatułce zamkniętej na mały 
kluczyk. Oprócz kartek był tam jeszcze szkolny zeszyt, za-
pisany wielkim, koślawym pismem, które przypominało 
chudą i też jakby wykoślawioną postać Tulka. Fragment 
pamiętnika. Tulek pisał o wielkiej i nieodwzajemnionej 
miłości do dziewczyny, która nazywała się Ludka. Nie 
mogłyśmy sobie przypomnieć, kto to był taki.

* * *
W getcie Julia przygarnęła dziewczynkę-sierotę, tak że do 
schronu u młynarza nad stawem poszli we czwórkę, ra-
zem ze starym ojcem Szymona, który przypadkiem ocalał 
i zmarł w schronie ze starości. Pochowali go na podwórzu, 
nocą, cichaczem, w obawie przed sąsiadami i psami.
Była zima, ziemia ścięta mrozem.
Na strychu siedzieli rok i nikt oprócz młynarza o nich nie 
wiedział. Julia uczyła dziewczynkę pisać i czytać, Szymon 
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przyswoił jej tabliczkę mnożenia. W schronie dziewczyn-
ka zaczęła mówić do Julii „mamo”.
Nazajutrz po wyzwoleniu Szymona powalił tyfus. Silny, 
zwalisty Szymon doczekał wyzwolenia i zmarł w pierw-
szym tygodniu wolności. Julia mówiła, że przeczuła 
wszystko i że kiedy Szymon zagorączkował, postawiła 
kreskę na przybranej córce. Postawiła też – świadomie – 
kreskę na sobie. Pielęgnowała męża i dziecko w nadziei, 
że sama ulegnie chorobie. Dwa razy z tyfusu się nie wy-
chodzi – powiedział Szymon w przebłysku świadomości. 
Przechodził już tyfus podczas pierwszej wojny. Tydzień po 
nim zmarła dziewczynka. Julia leżała wówczas w gorączce 
i wzywała synów. Był marzec 1944 roku.

* * *
– Wszystko o niej wiem – woła Henio z Paryża, który wró-
cił z Rosji – wszystko wiem.
To samo niebieskie spojrzenie, te same piórka na głowie. 
Nigdy nie widziałam Henia płaczącego. Niobe – szepce 
– Niobe. I płacze. Stojąca obok mała osóbka o krótkich, 
energicznych nóżkach pyta surowo:
– Chcesz, żeby ciśnienie znów podskoczyło? – i Heniu po-
tulnie przestaje płakać.
– Gdyby nie ona – mówi potulnym szeptem – byłbym 
zdechł z głodu... (A jednak zmienił się – słowo zdechł nie 
przeszłoby mu dawniej przez usta...) – I jeszcze, już wprost 
do ucha, z podziwem w głosie: – Pomyśl, nie przeczytała 
w życiu ani jednej książki...
Osoba o energicznych nóżkach jest żoną Henia, wyjeżdża-
ją w tych dniach do Stanów Zjednoczonych.

Ida Fink, Julia
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Julia – z dawnych kresów wschodnich przesiedlona na 
obecne zachodnie – jest buchalterką w fabryce marmola-
dy. Okolica piękna, nietknięta wojną, w każdym miastecz-
ku stary rynek, stare podcienia, stare fontanny, wszystko 
czyściutkie jak na obrazku, dokoła lasy i wzgórza, a wśród 
wzgórz i lasów kurort za kurortem, w kurortach kurparki, 
w kurparkach kurhausy i pijalnie (w jednym z kurortów 
wodę pił niegdyś i koncert dał Szopen). O rozsianych tu do 
niedawna małych obozach, tzw. Nebenlagrach, mało kto 
wie, a kto wie, ten milczy, mrowie ludzi przewala się przez 
dworce, szaber trwa, wódka leje się strumieniami. W go-
spodzie „Pod Jeleniem” pianista z ledwo odrosłą szczeciną 
włosów gra co wieczór Czerwone maki spod Monte Cassi-
no, kierowniczka gospody przeżyła na papierach, pianista 
w Oświęcimiu, a piersiaste kelnerki w obcisłych czarnych 
sukienkach podawały tu piwo za czasów, gdy ze ściany 
spoglądał Führer, a gospoda zwała się „Zum Hirschen”.
Piękne miasteczko z podcieniami i starym mostem na 
rzece, której nazwa przejdzie do historii.
Za trzecim kurortem leży granica, niby „zielona”, bo jesz-
cze nie hermetycznie zamknięta, tylko przymknięta – kto 
chce jechać, musi się spieszyć.
Julia odprowadziła Henia do budynku szkoły, gdzie biwa-
kowali Żydzi opuszczający kraj, który stał się cmentarzem 
ich bliskich.
– Trzymaj się – powiedziała. Henio przecierał załzawione 
okulary, przez cały dzień przecierał okulary.
– Będzie się trzymał, pani Julio – odrzekła jego żona. – 
Już ja się o to postaram. Musi tylko wyuczyć się zawodu... 
Szwagier ma tam krawiecki zakład...



109

A Henio swoje: – Niobe.
Julia jest buchalterką w fabryce marmolady, zbiera małe 
filiżanki na czarną kawę, które natychmiast daruje, zbie-
ra barwną ceramikę, guziki i jedwab do szycia. Guzików 
uzbierała piękny zbiór.
Zwiedza okolicę, wędruje po zielonych wzgórzach, jeździ 
do zburzonego miasta oglądać zburzone kościoły na wy-
spie i rozliczne mosty.
Własną przeszłość przypieczętowała milczeniem. Matku-
je młodym, młodzi lgną do niej, nazywają ją ciocią.
– Kiedy wstałam po tyfusie, powiedziałam sobie: albo... 
albo... Jak widzisz – żyję, a to zobowiązuje.
Po chwili: – W każdym razie zobowiązuje na zewnątrz...
Ale jaka jest wtedy, gdy wieczorem zamyka za sobą 
drzwi mieszkania? Ze ścian pokoju biegną za nią spoj-
rzenia zwalistego Szymona i beztroski śmiech chłopców, 
którzy stoją na mostku w Z. Dawid trzyma w ręku książ-
kę, Tulek piłkę, pod mostkiem wesoło bełkoce spieniona 
woda.

* * *
Pisali z Izraela, ze Stanów, z Australii. Nie chciała jechać 
za morze. Po co? Dla kogo? Długo trwało, nim spakowała 
walizy.
Jeszcze nikt nie wie, że rok jej przyjazdu będzie rokiem 
krótkiej, na dni liczonej wojny i że tamten czas, który po-
chłonął chłopców i Szymona, zatknięty na cztery spusty 
milczeniem, że tamten czas sprzęgnięty z czasem tutej-
szej wojny rozerwie ochronne śluzy i gwałtowną falą ude-
rzy w jej zmęczone, chore serce.

Ida Fink, Julia
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Jeszcze nikt nie wie, że Julia uczy się z mozołem obcych 
liter i obcych wyrazów, wieczorami siedzi w szkolnej ław-
ce, w dzień raz po raz zagląda do zeszytu... Jeszcze nikt 
niczego nie przeczuwa i Julia odnawia stare i nawiązuje 
nowe przyjaźnie, jeździ nad morze oglądać zachody słoń-
ca, siedzi pod sykomorą i pisze listy.
Na niebie żadnej chmurki, dni coraz cieplejsze. Nikt ni-
czego nie przeczuwa i Julię czeka jeszcze spotkanie ze 
starym postarzałym przyjacielem, który jak wielu innych 
przyjedzie w Pesach i zasiądzie na tarasie hotelu z wido-
kiem na szare, chamsinowe morze. Wyłysiały, niebiesko-
oki – marynarka w kratę, na krawacie plamy – powie Julii: 
– Czytam teraz Amerykanów...
– A za dnia szyje spodnie – dopowie jego żona. – Jest do-
brym krawcem.
Julia pali papierosa, patrzy na morze (kocha morze) i swo-
im grubym głosem ni stąd, ni zowąd: – Jam, ba jam onija...
Dopiero gdy maj zacznie się zbliżać ku końcowi i dni nasta-
ną jeszcze gorętsze, jeszcze bardziej chamsinowe, historia 
potoczy się błyskawicznie: cieśnina zamknięta, wojska 
ONZ odwołane, eskalacja, eskalacja, wołają speakerzy we 
wszystkich językach. W piaskach Negewu tanki. Ślęczała 
nad atlasem, oddychała ciężko. – Getto – mówiła – getto 
przed akcją... Ratujcie dzieci...
Kazała radio nastawić na Kair i tłumaczyć komunikaty 
nadawane w hebrajskim języku.
– Skąd wiesz, że to brednie – oburzała się. – Wtedy tak-
że nikt nie wierzył... Popatrz – otwierała atlas – spojrzyj 
na mapę. Jesteśmy kroplą, punkcikiem... I znów: Dzieci... 
dzieci...



111

Wieczorami siedzieliśmy na balkonie, powietrze pachnia-
ło mandarynkami, wysoko w niebie brzęczały helikopte-
ry, ciężko sunęły samoloty. Kładła rękę na piersiach, po-
daj mi krople, prosiła. Miasto leżało puste, wyludnione, 
czarne.
Atak przyszedł tuż po zawieszeniu broni, nad ranem. Am-
bulans pędził przez miasto pogrążone w spokojnym, głę-
bokim śnie ulgi. Leżąc w szpitalu, prosiła o radiowe ko-
munikaty.
Po drugim ataku nie otwierała już oczu, drzemała. Zrobiła 
się mała i płaska. Tylko raz jeden uniosła powieki i – cał-
kiem przytomnie – spytała swoim machorkowym głosem, 
dobitnie, wyraźnie:
– Czy ogólne zebranie ONZ już się odbyło? Co mówił Ko-
sygin?
Tej samej nocy ujrzała synów i wzywała ich do siebie.

* * *
We wspomnianej uprzednio rzeźbionej szkatułce, w której 
znalazłyśmy dwie kartki z Janowskiego obozu i pamiętnik 
Tulka, było również kilka zdjęć. Na jednym z nich Julia 
obejmuje chłopców ramionami, szczupła, elegancka, w ja-
snej sukni, w rękawiczkach po łokcie.
Głowę ma pochyloną, twarzy nie widać. Osłaniają ją czar-
ne skrzydła wielkiego, słomkowego kapelusza.

Ida Fink, Julia
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Upiór
Natan Gross

– Znowu żarłeś chleb, ty stara świnio? Nie możesz zacze-
kać do kolacji? Boisz się, że umrzesz z głodu?
– Skądże znowu – kochanie – nie jadłem wcale chleba!...
– Jeszcze mi będziesz kłamał, w dodatku. Może to ja tak 
kroję chleb – co?!
Maliniakowa zawsze szydziła z męża, że nie umie krajać 
chleba. „Kto nie umie krajać chleba, nie umie nań i zaro-
bić” – zwykła była mawiać. Sama kroiła równiutkie krom-
ki dużym kuchennym nożem, opierając bochen chleba 
o bujną pierś. Czyniła to z namaszczeniem i uwagą. Daw-
niej, przed wojną, lubiła kupować wielkie, okrągłe, won-
ne bochny prosto u piekarza – było z czego kroić! Teraz 
z pożałowaniem patrzała na małe przydziałowe bochenki 
czarnego chleba o smaku gliny zmieszanej z otrębami i o 
zapachu pomyj. Jeden bochenek na dwa dni! A tu jeszcze 
ten żarłok nie może się powstrzymać i po kryjomu odkra-
wa kromki – i to jak jeszcze! Po prostu harakiri, masakra, 
jakby pierwszy raz w życiu nóż w ręku trzymał! Malinia-
kowa trzęsła się z oburzenia i pogardy.
– Mówię ci, duszo, że nie jadłem chleba i nie krajałem 
chleba – zaprzeczał z rozpaczą w głosie, ale stanowczo, 
emeryt Maliniak.
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– Więc kto? Duch Napoleona?
– Możliwe... – mruknął pod nosem Maliniak i, wes-
tchnąwszy, zabrał się do pasjansa. Żona nieraz go bodła 
tym „duchem Napoleona”. Była to aluzja do namiętno-
ści Maliniaka – seansów spirytystycznych. Jeszcze przed 
wojną miał skłonność do wirujących stolików, a od czasu 
niemieckiego najazdu skłonność ta przemieniła się w na-
miętność. Zresztą mania wirujących stolików szerzyła się 
w okupowanej Warszawie jak epidemia. Nie było bodaj 
domu, w którym by ktoś z lokatorów nie spraszał zna-
jomych na „seans”. W starej kamienicy przy ulicy Freta, 
gdzie Maliniakowie mieszkali od niepamiętnych czasów, 
mistrzem ceremonii był Cybulski z drugiego piętra. Dzień 
w dzień przychodził tam Maliniak około piątej po połu-
dniu wraz z małżonką i podczas gdy kobiety plotkowały 
w jadalni, w salonie zasiadali mężczyźni wokół małego 
okrągłego stolika. Stolik pokryty był brudnym, niegdyś 
białym papierem, z niezdarnie dookoła nakreślonymi li-
terami alfabetu. Na środku stołu leżał odwrócony dnem 
do góry, porcelanowy spodek od filiżanki z wymalowaną 
czerwoną strzałką. Gdy przewidziani goście zjawiali się, 
o oznaczonej godzinie, zamykano salonik, spuszczano 
story w oknach, gaszono elektryczność, zapalano świece 
– i seans się zaczynał. Każdy z obecnych pięciu, sześciu 
mężczyzn kładł prawą rękę na talerzyk i w skupieniu ocze-
kiwał znaku z zaświatów. Nieraz trzeba było czekać bar-
dzo długo – kwadrans, a nawet pół godziny – aż wreszcie 
któryś z uczestników poczuł, że talerzyk zaczyna ruszać 
się pod palcami. Duch się rozgrzał. Inni uczestnicy seansu 
odczuwali to zwykle chwilę później, gdy talerzyk zaczy-
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nał powoli, powoli przesuwać się w kierunku którejś z liter 
alfabetu. Błogość spływała na dusze mężczyzn: duch nie 
zawiódł. I wtedy Cybulski wielkim głosem wołał: „Duchu! 
powiedz nam, kim jesteś?!”. I duch odpowiadał. Obecni 
czuli najoczywiściej, jak pod ich drżącymi dłońmi prze-
suwał duch talerzyk od litery do litery, ujawniając swoją 
tożsamość, czasem niejasno, z błędami, które trzeba było 
rozszyfrować, a czasem bezbłędnie. Czasem z trudem, po-
woli, jak gdyby się wahał, jak gdyby nie mógł sobie przy-
pomnieć, jak się nazywa, a czasem walił prosto do celu 
z impetem – i już po pierwszych dwóch – trzech literach 
wiadomo było, kto nawiedził dom Cybulskiego. Atmosfera 
stawała się gorąca; migotliwa świeca rzucała wielkie cie-
nie na ścianę. Napięcie wzrastało z każdą chwilą, gdy duch 
zaczynał odpowiadać na pytania. Przeważnie zadawano 
pytania, na które odpowiedź powinna brzmieć „tak” lub 
„nie” – po prostu, żeby nie męczyć ducha. Jednak gdy duch 
się rozgadał, konwersacja rozwijała się szeroko, póki któ-
ry z obecnych nie obraził ducha jakimś głupim pytaniem 
i wtedy talerzyk zaczynał szaleć, zestawiając litery bez 
związku i sensu, lub zatrzymywał się i nie chciał iść dalej. 
Kobiet do seansu nie dopuszczano, bo jak wykazała prak-
tyka, swoim niepoważnym zachowaniem i brakiem kon-
centracji płoszyły ducha. Siedziały one zwykle w jadalni, 
szydełkując lub haftując, i omawiały wydarzenia dnia: co 
pisała gazeta podziemna, a co „szmatławiec” względnie 
„Warschauer Zeitung”, że Niemcy zbliżają się do Moskwy, 
a Leningrad to już – tuż-tuż, że na Żydów przyszła wresz-
cie kreska, że już ich dawno trzeba było wykończyć, że 
na Filtrowej jedna ukrywała Żydów, to przyszło gestapo 
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i wszystkich wzięli – i Żydów, i gospodarzy – a jak temat 
zszedł na Żydów, to już od nich nie odstąpił, aż otwarły 
się drzwi saloniku po skończonym seansie. Wtedy ciekaw-
skie kobiety zaczynały wypytywać: co duch powiedział? 
Kiedy skończy się wojna? Czy Ruskie wytrzymają? Wresz-
cie wszyscy rozchodzili się do swoich mieszkań. Ci, którzy 
nie mieszkali w tej kamienicy, musieli się spieszyć, bo po 
godzinie ósmej nie wolno było Polakom wychodzić na uli-
cę bez przepustki.
Maliniakowie żegnali się również z gościnnymi Cybul-
skimi i schodzili na kolację na parter do swego mieszka-
nia. Było to bardzo zapuszczone mieszkanie – cały dom 
był zresztą jedną wielką ruderą. Niewielki pokój pokryty 
był tapetą, niegdyś prawdopodobnie oliwkowego koloru, 
w podłużne czerwone paski i brązowe, nieokreślonego 
kształtu esy-floresy. Meble były stare, ciężkie i dobrze 
nadgryzione przez ząb czasu. Na orzechowej, pozbawio-
nej wszelkiego stylu szafie piętrzył się bezładnie stos ksią-
żek i różnych nie używanych od dawna przedmiotów, dla 
których nie było miejsca gdzie indziej; jakieś flaszki, stare 
kałamarze, lampa naftowa, wszystko to pokryte było gru-
bą warstwą kurzu, który osiadł tam przez lata całe, bez 
żadnego sprzeciwu ze strony Maliniakowej. Stara zielona 
kanapa, nie bardzo nadająca się już do leżenia czy siedze-
nia, straszyła wystającymi spod rozdartego pluszu kłami 
sprężyn... Obok kanapy była wnęka, w której stało wiel-
kie, dwuosobowe łoże, a po jego obu stronach niewielkie 
szafki nocne. W środku pokoju, nad mocnym dębowym 
stołem otoczonym niemożliwie zniszczonymi krzesłami 
o skórzanym obiciu, wisiała lampa – model 1921; szero-

Natan Gross, Upiór
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ka, miedziana, wytłaczana obręcz podtrzymująca mato-
wy klosz – coś w rodzaju szklanej miski – a dokoła cztery 
szklane żołędzie z promienistym szlifem. Ze względów 
oszczędnościowych paliła się tylko środkowa żarówka 
pod kloszem, oświecając pasjansa Piotra Maliniaka, pod-
czas gdy reszta pokoju pogrążona była w półmroku. Ma-
liniak był całkowicie pochłonięty rozkładaniem kart i z 
rzadka tylko, zmęczonym głosem odpowiadał na inwek-
tywy małżonki, która przyrządzając w kuchni kolację, nie 
przestawała zrzędzić. Taką już miała naturę: jak się przy-
czepiła do czegoś, nie sposób ją było zatrzymać. Gadała 
i gadała. Przerywała na chwilę – już myślałeś, że kończy 
– ale nie – po chwili znów zaczynała na nowo.
– Zmień płytę! – warczał Maliniak – już dość z tym chle-
bem! Gdacze i gdacze, jakby nie wiem co się stało! Oszaleć 
można!
– Więc dlaczego kłamiesz, że nie jadłeś, jak jadłeś?
– Bo nie jadłem... A gdybym jadł, to co? Nie wolno mi? 
Kawałka chleba mi żałujesz?
– Ach, więc się przyznajesz... świnia! Ktoś by myślał, że 
cię głodzę, że ci jeść nie daję... i nie chcę, żebyś mi kroił 
chleb – rozumiesz? Jak jesteś głodny, to mi powiedz – ja 
ci już sama ukroję.
Maliniak poszedł na emeryturę tuż przed wojną. Jeszcze 
w 1938 uczył geografii w wyższych klasach szkoły po-
wszechnej. Szczupły, o szarej, ospowatej twarzy i rzadkich 
wypłowiałych wąsikach, zawsze gładko uczesany blon-
dyn, cieszył się dość dużą sympatią swoich wychowanków, 
którzy wykorzystując nieraz jego łagodność i filozoficz-
ny spokój, skakali mu po głowie. Kiedyś był człowiekiem 
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o dużej energii i ciętym dowcipie. Potem, gdy jedyny syn 
zginął w tragicznym wypadku podczas górskiej wycieczki 
– załamał się duchowo i oklapł zupełnie. Reszty spusto-
szenia w jego duszy dokonała Aniela, jego małżonka, na 
której barki spadł w czasie wojny ciężar utrzymania ich 
obojga.
Aniela, korpulentna kobieta o nalanej twarzy i chytrych 
małych oczkach, była o kilkanaście lat młodsza od męża 
i może być, że ta różnica wieku wytworzyła w niej z cza-
sem ową zjadliwą złośliwość, z jaką napastowała Piotra. 
On był starym niedołęgą, niezdolnym do niczego, a ona 
była pełną energii i życia żywicielką rodziny. On żarł 
chleb – a ona nań zarabiała!
Tego dnia była w wyjątkowo złym nastroju, bo interesy 
szły źle. Nie zarobiła grosza już od trzech tygodni – od 
czasu jak rozstała się z Małką z drugiego piętra. Małka 
Licht już od dwóch lat nie mieszkała przy ulicy Freta na 
drugim piętrze, a ten przydomek „Małka z drugiego pię-
tra” został jej, nawet gdy przeniosła się do getta. Rano 
była u mnie „Małka z drugiego piętra” – oznajmiała Ma-
liniakowa Piotrowi, gdy wracał na obiad. Przed wojną 
była to po prostu sąsiadka – Żydówka – dość zamożna, 
dobrze ubrana; mąż miał niezły zakład zegarmistrzowski 
na Miodowej i mało kto go widział w kamienicy w ciągu 
dnia. Maliniakowie i Lichtowie nie utrzymywali żadnych 
stosunków towarzyskich – co najwyżej pozdrawiali się 
w klatce schodowej – nie więcej. Dopiero wojna ich zbli-
żyła. Mojżesz Licht uciekł z Warszawy na drugą stronę 
Bugu i już nie wrócił do domu. „Kobietom nic nie zrobią” 
– powtarzał za innymi, żegnając się z żoną. „Zresztą woj-

Natan Gross, Upiór



118

CzasKultury 8/1989

na potrwa dwa tygodnie – jak zostawimy mieszkanie bez 
opieki, nie będzie do czego powrócić”...
I poszedł, pochłonięty przez fale uchodźców, zostawiając 
Małkę z trzyletnią córką Sarą i nie wiedząc, że Małka jest 
w ciąży. Małka też o tym nie wiedziała. W osiem miesięcy 
później przyszedł na świat Dawid i został przyjęty do gmi-
ny mojżeszowej, pod nieobecność ojca. Trzeba było z cze-
goś żyć. Małka zeszła z drugiego piętra na parter i zapu-
kała do pani Maliniakowej. Przyszła zapytać, czy sąsiadka 
nie wie o kimś, kto kupiłby serwis porcelanowy. I tak się 
zaczęło. Wkrótce obie kobiety zaprzyjaźniły się bardzo 
i zaczęły prowadzić wspólne interesy. Małka interesowała 
się, kto spośród jej znajomych Żydów ma co do sprzeda-
nia, i Maliniakowe znajdowali klientów. Gdy Małka Licht 
przeniosła się do getta, interesy zaczęły iść nawet jeszcze 
lepiej. Małka potrafiła wyrobić sobie przepustkę, podku-
pić Niemców, polskich policjantów, żydowskich Ordnun-
gsdienstów. Czasem znowu Maliniakowa przychodziła za 
interesami do getta. Patrzała ze zgrozą na te odmęty nę-
dzy ludzkiej i choć nie lubiła Żydów (interes to co innego), 
serce jej ściskała litość pomieszana z odrazą.
– Nie rozumiem, jak pani tu może jeszcze siedzieć – ma-
wiała do Małki – ja bym na pani miejscu już dawno ucie-
kła na aryjską stronę. Nie wygląda pani przecież na Żydó-
weczkę. Radzę pani, pani Licht, niech pani stąd ucieka jak 
najprędzej.
– A do kogo pójdę, moja złota? Do kogo? – odpowiadała 
ze smutkiem Małka. – Gdybym jeszcze była sama – ale 
z dziećmi? Kto mnie weźmie?
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– Wszystko się jakoś da załatwić, pani Licht, mam ciotkę 
na wsi za Grodziskiem. Za pieniądze wszystko można za-
łatwić... jak się pani zdecyduje, to niech mi pani da znać.
– Tak... – wzdychała Małka – za pieniądze wszystko da się 
załatwić, ale trzeba dużo, dużo pieniędzy... muszę zarobić 
dużo, dużo pieniędzy, wtedy się może zdecyduję
Były to takie codzienne rozmowy polsko-żydowskie, nie 
obowiązujące do niczego, szarpiące serca, pobudzające 
w bezsenne noce umysł do kombinacji, układania planów, 
budowania zamków na lodzie. W gruncie rzeczy Malinia-
kowa nie myślała nigdy – a może odpędzała od siebie tę 
myśl – że będzie musiała kiedyś pomóc Lichtowej. Nie 
wierzyła po prostu, że Lichtowa zdecyduje się na stanow-
czy krok. Aż nadszedł ten feralny 13 lipca – trzy tygodnie 
temu.
Piotr był w tym czasie u sąsiadów z drugiego piętra, u Cy-
bulskich, tych samych, którzy objęli mieszkanie po Małce, 
gdy niespodzianie – 20 minut przed ósmą wieczór – ktoś 
zapukał do drzwi. Maliniakowa, która przyrządzała wła-
śnie kolację, targnięta nie wiadomo czemu złym przeczu-
ciem, przeżegnała się i pobiegła otworzyć. Na progu stała 
Małka Licht – ale w jakim stanie! Zziajana, zlana potem, 
rozczochrana, trzymała na ręku dwuletniego synka, któ-
ry był taki mały, jak gdyby roku nie skończył. Pięcioletnia 
Sarale trzymała się maminej spódnicy, wytrzeszczając 
szeroko ciemnopiwne oczy. Matka miała wygląd szczute-
go zwierzęcia i Maliniakowej przemknęło przez myśl, że 
lada chwila wpadną tu za Lichtową oprawcy. Nie mówiąc 
nic, wprowadziła gości do kuchni i na wszelki wypadek 
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otworzyła zamek od prowadzących na podwórze drzwi, 
które zawsze zamknięte były na klucz.
– Co się stało, pani Lichtowa? Napije się pani herbaty? – 
spytała zaniepokojona. Lichtowa potrząsnęła głową, nie 
mogąc wymówić słowa. Po chwili opanowała się i, poły-
kając łzy, starała się mówić spokojnie:
– Droga pani Anielo, moja złota, musi nam pani pomóc... 
uciekliśmy... w ostatniej chwili uciekliśmy – jutro już by 
nas nie było między żywymi... Cud od Boga, że zdążyli-
śmy uciec. Pani Anielo, musi nas pani ratować!
– Cóż ja pani mogę pomóc, pani Lichtowa – powiedziała 
Maliniakowa po dość długiej chwili milczenia.
– Mówiła pani kiedyś, że ciotka... za Grodziskiem... Wiem, 
że to musi kosztować... zdobędę potrzebną gotówkę... Pani 
mnie zna...
– No dobrze... powiedzmy, ale to tak niespodzianie... mu-
szę tam pojechać, to się tak nie da załatwić na jednej no-
dze... To musi potrwać parę dni. Teraz musi pani wrócić 
do getta – a już ja pani dam znać...
– Do getta? Nie mam co wracać do getta – tam już ko-
niec... Musi mi pani pomóc, pani Anielo, zaklinam panią, 
musi nas pani ukryć u siebie...
– Czy pani zwariowała? U mnie? A gdzież ja panią ukryję? 
Pod łóżkiem? W szafie? Sam pani wie dobrze, że się gnieź-
dzimy w tym małym pokoiku jak myszy w dziurze!
– Moja złota... tylko tę noc... prześpimy w kuchni na pod-
łodze... rano sobie pójdziemy...
– Nie... Nie!... Nie!... to niemożliwe. Sąsiedzi widzieli, jak 
pani tu wchodziła... Naślą mi gestapo! Pani chce, żeby nas 
wszystkich zastrzelili jak tych na Filtrowej 31?!
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– Błagam panią, pani Anielo! Nikt nikogo nie zastrzelił, 
to tylko plotki, tylko tę noc jedną, jedyną noc... przysię-
gam pani, jutro z rana już nas tu nie będzie...
– Nie, to niemożliwe, rozumie pani! – natychmiast proszę 
wyjść – natychmiast – niech nas pani nie naraża!
Maliniakowa zaczęła wpadać w histerię. Lichtowa była 
blada. Łzy ciurkiem płynęły po jej zmęczonej twarzy.
– Nie może nas pani wyrzucić na ulicę... za dziesięć minut 
godzina policyjna... jak nas złapią Niemcy, zastrzelą na 
miejscu. Pani Anielo – pani tego nie zrobi.
– Wynoś się! Zrozumiano? – Maliniakowa zupełnie stra-
ciła panowanie nad sobą. – Precz! Wynocha! – krzyczała, 
pokazując ręką na drzwi... Lichtowa nie dawała za wygra-
ną:
– Dobrze... dobrze... pójdę, gdzieś się jakoś schowam... ale 
dziecko... Musi mi pani wziąć choćby jedno dziecko... Zo-
stawię u pani Sarenkę... tylko na noc, na tę jedną noc – 
z rana po nią przyjdę i już więcej pani o mnie nie usłyszy, 
pani Anielo...
Sara przytuliła się mocniej do spódnicy matczynej i skie-
rowała swe przestraszone oczy na Maliniakową. Mały Da-
wid spał mocno w ramionach Lichtowej.
Maliniakowa biegała jak opętana po kuchni, to znów 
wchodziła do pokoju, krzycząc i wymachując rękami:
– Żydzi! Wynosić się, bo pójdę na policję! Zatelefonuję po 
gestapo! Co ja biedna takiego zgrzeszyłam, że muszę to 
wszystko cierpieć? Bo co tu przyłazicie, przybłędy jakieś?! 
Idźcie do swoich – niech was diabli wezmą!
Lichtowa blada była jak trup. Sara wpijała się w jej ciało 
drobnymi rączkami. Dzieciak się nagle przebudził i zaczął 
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głośno płakać. Lichtowa przytuliła go mocniej do piersi, 
chcąc zagłuszyć jego płacz, i powiedziała suchym głosem:
– Ja się stąd nie ruszę – niech pani robi, co pani uważa za 
stosowne...
– Co??? Zostaniesz? Ja ci pokażę, co znaczy zostać?! 
Marsz! Marsz stąd! Bo lecę na gestapo! Przyskoczyła do 
Lichtowej i zaczęła ją ciągnąć za rękę:
– No?... No?... Nie ruszasz się, parszywa Żydowico?... Ja ci 
pokażę!! Czekaj! 
Widząc, że nie da rady wyrzucić intruzów, Maliniakowa 
wyskoczyła jak oszalała z mieszkania i pędem pobiegła 
na drugie piętro. Nie miała zamiaru wzywać gestapo – na 
tyle jeszcze była przytomna – chciała po prostu nastra-
szyć Lichtową i sprowadzić męża do pomocy. Przeprosiła 
bardzo Cybulskich, którzy zauważyli, że jest jakoś bardzo 
podniecona, i wywołała męża pod pretekstem, że ktoś 
przyszedł. Ciągnąc go na dół po schodach, zdążyła mu 
wyłożyć całą sytuację.
– No cóż – rzekł zaambarasowany Piotr – koniec końców 
to także ludzie... Jedną noc mogą przespać w kuchni, na 
składanym łóżku... nie można w takiej sytuacji wyrzucić 
człowieka na dwór.
Gdy weszli do mieszkania, Lichtowej już nie było...
– No, gonić za nią nie będziemy – powiedziała obrażonym 
tonem Maliniakowa. Było jej jednak trochę nieprzyjem-
nie.
Od tego czasu słuch po Lichtowej zaginął. Może ją zła-
pali i wysłali z transportem, może zastrzelili na miejscu. 
A może błąka się gdzieś po lasach ze swoimi maleństwa-
mi.



123

Dziś trzy tygodnie, gdy tu była, pomyślała Maliniakowa, 
przygotowując kolację w kuchni. Kuchnia była niewielka, 
ściany kapały od brudu, wilgoci i sadzy. Kuchenny stół, 
dwa. taborety, kuchenka gazowa, tania szafa kuchenna 
– to było całe umeblowanie. Główne drzwi prowadziły 
wprost do jedynego pokoju, gdzie pochylony nad pasjan-
sem siedział Piotr, drugie wychodziły na podwórze, gdzie 
rudy kot przeciągał się leniwie, czekając bez większej na-
dziei na jakiś kąsek z tej głodnej kuchni. Pod upstrzonym 
przez muchy oknem znajdowała się klapa do małej, miesz-
czącej się pod podłogą komórki, gdzie Maliniakowa cho-
wała węgiel na zimę. Takie to było gospodarstwo, biedne, 
zapuszczone, jak biedni i zapuszczeni byli jego właści-
ciele. Kiedyś było tu może inaczej, było weselej, było dla 
kogo żyć... Maliniakowa, myjąc garnki, nieraz się zamy-
ślała nad swoim straconym życiem. Nad młodością, nad 
niespełnionymi snami. Tego rodzaju rozmyślania odbijały 
się najwięcej na Piotrze, który musiał w takich wypadkach 
znosić najcięższe inwektywy i oskarżenia. I Piotr znosił 
je ze stoickim spokojem, wiedząc, że o godzinie dziesiątej 
zgasi światło i zapadnie w błogi sen.
Nazajutrz była sobota. O czwartej, jak zwykle, przynio-
sła Maliniakowa bochenek przydziałowego chleba, który 
miał starczyć na ten dzień i na niedzielę, pokrzątała się 
trochę po mieszkaniu, gderając na zajętego gazetą Piotra 
(„Może byś się ruszył, stary leniu!”). Wreszcie o piątej po-
szli do Cybulskich na „seans” i plotki.
Tym razem był to nie bardzo udany seans. Duch, który 
zjawił się po dziesięciu minutach napięcia, zachowywał 
się jakoś dziwnie. Nazwiska jego nie sposób było rozszy-
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frować. Była tam litera L i T i M i K – i jeszcze inne litery, 
ale jakoś bez związku. Cybulski zawołał wielkim głosem: 
„Co nam powiesz, Duchu?!” – I duch zaczął sylabizować: 
jot-e-es-te-e-em – „Jestem” – teraz wszyscy byli pew-
ni, że duch się nareszcie ujawnił, i kiedy następna lite-
ra wyszła „g” – wszyscy byli pewni, że to będzie „gene-
rał” – jaki to może być generał?... Tymczasem po chwili 
wahania strzałka talerzyka pobiegła w kierunku litery 
„ł” – gł... (główny... głównodowodzący) – a zaraz potem 
zebrani dowiedzieli się, że duch jest... po prostu głodny. 
Kilku uczestników roześmiało się w głos, ale Cybulski się 
nie śmiał. Powiedział trochę nieswoim głosem, że to wca-
le nie jest śmieszne i że jak duch jest głodny, to zły znak. 
Śmiech obecnych obraził widocznie ducha, bo więcej się 
już nie ujawnił, mimo szczerych wysiłków Cybulskiego, 
który był bardzo zmartwiony.
Piotr też był trochę markotny, gdy schodząc ze schodów, 
wspomniał swej małżonce o tym dziwnym seansie.
– Pewnie. O niczym nie umiecie myśleć, tylko o żołądku 
– to się wam później głodne łapiduchy objawiają – zaopi-
niowała Aniela. Ale Piotr myślał w tym czasie o swoim 
tragicznie zmarłym synu – kto wie, może on tam, biedak, 
jest głodny, gdzieś w zaświatach?
Weszli do mieszkania. Maliniakowa zapaliła światło i za-
brała się do przyrządzania kolacji, a Piotr, jak zwykle, wy-
jął z szuflady talię kart z zamiarem ułożenia pasjansa. 
Długo jednak nie zaczynał i siedział zamyślony, a może 
tylko bezmyślnie wpatrzony w lampę nad stołem. Z tego 
stanu wyrwał go nagle przeraźliwy krzyk Anieli. Podsko-
czył na krześle z wrażenia i jak gdyby nagle spadł z księ-
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życa na ziemię, zaczął rzucać głową w lewo i prawo, chcąc 
się zorientować, o co chodzi. Po drugiej stronie stołu sta-
ła Maliniakowa z groźnie wyciągniętą przed siebie ręką 
i wskazywała palcem – na co? – zabrało Maliniakowi do-
brą chwilę, nim się zorientował: na drewnianej deszczułce 
leżał bochenek chleba, ten sam, który Maliniakowa przy-
niosła po południu ze sklepiku. Przy chlebie leżał nóż ku-
chenny – jak zwykle...
– Znowu żarłeś! – dobiegło do uszu Piotra wściekłe, pa-
tetycznie skandowane oskarżenie – i dopiero wtedy za-
uważył, że od bochenka odkrojono nierówno niewielką 
skibkę... Piotr zbladł i zatrząsł się cały...
– Ja? Ja... nie! nie!... przysięgam... klnę się Bogiem, że ja 
nie jadłem...
– Więc kto?!
– Niech ja skonam. Anielciu, kochanie... dziś na seansie... 
Aniela, nie rozumiesz? nie rozumiesz?!!!
Maliniakowa stała jak wryta. Chciała coś powiedzieć, ale 
głos uwiązł jej w gardle i tylko oczy latały niespokojnie 
z bochenka chleba na Piotra i z powrotem. Po chwili opa-
nowała się trochę i zmienionym głosem zapytała niepew-
nie:
– To... to... wczoraj... – to nie ty?...
– Aniela, żebym tak jutra nie doczekał... nie – nie! Nie 
tknąłem – Aniela, wierzysz mi? Nie kroiłem, nie jadłem, 
nie widziałam... nie myślałem nawet... ani wczoraj... ani 
przedwczoraj, ani w te wszystkie dni...
Zapanowało kłopotliwe milczenie i tylko słychać było 
dwa serca walące na alarm. Wreszcie ocknęła się Malinia-
kowa, podbiegła do kontaktu i zapaliła wszystkie żarówki 
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w starej lampie. W pokoju zrobiło się nagle jasno. Pędzona 
niejasnym uczuciem rozwarła jednym ruchem drzwi szafy 
i sprawdziła, czy woreczek z rodzinną biżuterią znajduje 
się na miejscu – leżał nienaruszony pod stosem bielizny, 
jak zwykle. Odetchnęła z ulgą, po czym zaczęła zaglą-
dać pod stół, kanapę, łóżka, szarpnęła spłowiałą kotarę 
w oknie, sprawdziła zamki w pokoju i w kuchni... w końcu 
zatroskanym głosem odezwała się do siedzącego nieru-
chomo męża.
– Piotr... powiedz prawdę... mówię ci, powiedz prawdę, bo 
jeśli sobie ze mnie robisz kpiny – to... to... to ci nie życzę 
– pogroziła palcem.
– Aniela... czy bym się odważył?... Sama widziałaś... przy-
niosłaś chleb i poszliśmy zaraz do Cybulskich... przecież 
byłaś tu cały czas... jakżebym mógł? kiedy? no powiedz 
sama – kiedy?!!
Przy kolacji prawie nic z sobą nie mówili, Maliniakowa 
przeżegnała chleb znakiem krzyża i odkroiła równiut-
ko dwie kromki, po czym posmarowała je masłem. Parę 
rzodkiewek, rzadka kasza i blada, przestraszona herbata 
– to była cała ich kolacja.
O dziesiątej zgasił Piotr światło, odwrócił się na bok 
i wkrótce, westchnąwszy głośno, zachrapał. „Sen to wy-
zwolenie”, zwykł mawiać i stwierdzał zawsze z zadowo-
leniem, że ma dobry sen. O północy poczuł nagle silny 
wstrząs – tak silny, że omal nie zleciał z łóżka.
– Piesiu... słyszysz... słyszysz?... – doszedł go rozpaczliwy 
szept żony. Piotr był na wpół przytomny.
– Gdzie?... Co?... Nic nie słyszę – poszukał po omacku wy-
łącznika i zapalił nocną lampką.
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Maliniakowa trzęsła się jak osika, cała zlana była zimnym 
potem... z trudem mówiła:
– Słyszałam... słyszałam płacz... płacz dziecka, a potem 
krzyk!... taki straszny, zduszony krzyk!...
– Ależ kochanie, śniło ci się, nic nie słychać, nikogo tu nie 
ma... – uspokajał Piotr żonę, ale serce waliło mu młotem.
– No uspokój się ,duszko, sen mara... nie poznaję cię. Ty 
się przecież nigdy nie bałaś...
Aby udowodnić żonie, że to przywidzenie tylko, wstał 
Piotr z łóżka, zapalił wielką lampę, sprawdził rygle i zam-
ki w drzwiach, i roześmiawszy się trochę nieszczerze, po-
całował Anielę w policzek.
– No, duszko, teraz już możesz spokojnie zasnąć!
Ale Aniela nie zasnęła tej nocy. Ciągle jej się zdawało, że 
ktoś jest w pokoju, i wytrzeszczała oczy w kierunku chle-
ba leżącego na stole. Duch się nie zjawił.
Niedziela podobna była do innych niedziel. Był to dla Ma-
liniakowej dzień odpoczynku i wytchnienia po całotygo-
dniowej gonitwie. Przed południem poszła z Piotrem do 
kościoła (kumoszki zaraz zauważyły, że ma podkrążone 
oczy), po południu trochę spała, potem zrobiła kawę, zje-
dli po pajdzie chleba z masłem i marmoladą i postanowili 
pojechać na Bielany. Przed wyjściem sprawdziła Aniela 
dwa razy, czy kuchenne drzwi i okna dobrze są zamknię-
te, oglądnęła ze wszystkich stron pozostałe pół bochenka 
chleba i pozostawiła go na zwykłym miejscu, na desecz-
ce, odkrojoną częścią w dół. Piotr przyglądał się tym ma-
newrom bez słowa; stał w drzwiach i miął w ręku kape-
lusz. Wreszcie Maliniakowa była gotowa. Zamknęli drzwi 

Natan Gross, Upiór



128

CzasKultury 8/1989

na wszystkie możliwe zamki i kłódki, włącznie z żelazną 
sztabą – jak gdyby wyjeżdżali z domu na wakacje.
Na Bielanach były huśtawki i karuzele, były dziesiątki 
i setki biwakujących rodzin. Pary i parki znajdowały cień 
i schron w krzakach, dzieciaki pętały się wszędzie jak 
mrówki, a mrówki dokuczały jak muchy. Maliniakowie 
szybko znaleźli swoje towarzystwo i spędzili czas weso-
ło jak nigdy. Wrócili do domu o zmierzchu. Maliniakowa 
badawczym wzrokiem obrzuciła drzwi do mieszkania, 
po czym nerwowo zaczęła otwierać kłódki, zdjęła żela-
zną sztabę, otwarła jeden zamek, potem drugi, wreszcie 
pchnęła drzwi i przekręciła kontakt znajdujący się przy 
wejściu. Stanęli oboje w pokoju i instynktownie utkwili 
wzrok w jeden punkt. Bochenek chleba leżał na deszczuł-
ce w tej samej pozycji, w jakiej pozostawiła go Malinia-
kowa. Przez chwilę stali tak wpatrzeni w chleb, w końcu 
spojrzeli na siebie: równocześnie niemal wybuchnęli ner-
wowym trochę śmiechem.
– Duch jakoś nie przyszedł na podwieczorek – rzekła 
z ironią Maliniakowa i ruszyła w kierunku stołu, dodając 
podejrzliwie:
– ...coś mi się zdaje, to jednak ... – chciała powiedzieć: ...to 
był mój szanowny pan i małżonek... ale wziąwszy boche-
nek chleba do ręki, urwała w środku zdania. Serce sko-
czyło jej do gardła i z trudem wykrztusiła: – ...przyszedł, 
przyszedł, był tutaj...
Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że ktoś odkroił 
z bochenka kromkę nierównym szarpanym cięciem.
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* * *
Maliniakowa nie należała do ludzi, którzy gotowi byli po-
godzić się z myślą, że duchy mogą posilać się za darmo jej 
przydziałowym chlebem! Prawdę powiedziawszy, nie była 
zabobonna, nie wierzyła w duchy – może tam gdzieś na 
dnie duszy – odrobinę – ale wstydziła się do tego przy-
znać! Z drugiej strony jednak historia z chlebem była 
wręcz niesamowita! Bo jeśli jakimś cudem obcy człowiek 
nawiedzał jej mieszkanie, może miał klucz podrobiony? 
może od podwórza? może przez komin? – to dlaczego nie 
zabierał z sobą cenniejszych rzeczy? Dlaczego nie wziął 
całego chleba, tylko jedną kromkę? Maliniakowa posta-
nowiła wyświetlić tę tajemnicę, i to jak najszybciej – ina-
czej oboje z Piotrem dostaną obłędu!
Następnego dnia po południu przyniosła świeży boche-
nek chleba i postawiła go na środku stołu. Piotrowi oznaj-
miła, że jest zmęczona i nie pójdzie do Cybulskich. Wo-
bec tego Piotr poszedł sam, a Aniela zatrzasnęła za nim 
drzwi z wielkim hukiem, przekręciła z hałasem dwukrot-
nie klucz w zamku. Uczyniwszy to, zdjęła po cichu buty 
i boso, na palcach podeszła do okna znajdującego się na-
przeciw drzwi kuchennych, przycupnęła za firanką, aby 
stać się jeszcze mniej widoczną, i postanowiła czekać na 
ducha.
Czas wlókł się niesamowicie. Tykanie kuchennego zegara 
brzmiało jak kucie żelaza młotem. Po jakimś czasie po-
czuła Maliniakowa ból w kręgosłupie. Zmieniła pozycję, 
przyklękając na kolana. Potem zaczęły ją boleć kolana 
i znów zmieniła postawę... Wreszcie usiadła na podłodze 
i powoli, i powoli, powoli oczy zaczęły jej się kleić. Z odrę-

Natan Gross, Upiór
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twienia wyrwało ją skrzypienie drzwi. Spojrzała w kierun-
ku wejścia, ale drzwi były zamknięte, skierowała wzrok na 
kuchnię i zamarła w przerażeniu – chciała krzyczeć, ale 
głos uwiązł jej w gardle i z rozwartych ust nie wydobył się 
żaden dźwięk.
Skrzypienie dochodziło z kuchni. Rozszerzone z przestra-
chu oczy Maliniakowej ujrzały w półmroku powoli uno-
szącą się klapę komórki na węgiel. Koścista ręka podwa-
żała skrzypiącą przeraźliwie klapę, która stuknęła mocno, 
oparłszy się o ścianę. Teraz jakby z mogiły zaczęła powoli 
wysuwać się długa czarna postać okryta chustą. Twarzy 
Maliniakowa z początku nie widziała, bo postać była od-
wrócona tyłem, a gdy się w końcu wynurzyła całkowicie 
z czeluści komórki, Maliniakowa była na wpół przytomna 
i jej wrażenie było tak zamazane, że sama nie wiedziała, 
czy sen to, czy jawa. Zjawa tymczasem zaczęła bezszelest-
nie posuwać się w kierunku stołu. Przystanęła na chwilę, 
rozglądnęła się i uniosła kościstą dłonią nóż kuchenny le-
żący przy bochenku chleba.
W tym momencie krzyk, który utknął w gardle Maliniako-
wej, wyzwolił się z tchawicy i wylał na zewnątrz niearty-
kułowanym charczeniem. Jej dłoń chwyciła instynktowne 
za firankę... Zjawa zareagowała natychmiast na nieocze-
kiwane dźwięki i zorientowawszy się szybko, skąd one po-
chodzą, podbiegła do okna z wyciągnięta dłonią, w której 
błyszczał szpiczasty nóż kuchenny. Maliniakowa czuła 
instynktownie, że zjawa pochyla się nad nią, i ostatnim 
wysiłkiem przezwyciężywszy omdlenie, krzyknęła ochry-
płym głosem:
– Nie!... Nie!...
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Zjawa odskoczyła, pobiegła szybko w kierunku kuchni 
i momentalnie znikła w otworze komórki, spuszczając za 
sobą klapę.
Niesamowity wrzask Maliniakowej zlał się ze stukotam 
zapadającej klapy. Wrzeszczała, jakby ją zarzynano, nie 
będąc w stanie przez chwilę ruszyć się z miejsca. Wreszcie 
jak oparzona skoczyła na równe nogi i pobiegła do drzwi. 
Były zamknięte. Na wpół przytomna zaczęła się mocować 
z zamkiem, który nagle się zaciął, i nie przestawała wyda-
wać nieartykułowane okrzyki:
– O Jezu, mordują... ratujcie!!! Ludzie!!!... oj... oj...
Wreszcie drzwi się otwarły i Maliniakowa wybiegła na 
klatkę schodową, krzycząc i wymachując rękami. Bo 
chwili była już na ulicy przed domem:
– Bandyci! Ludzie!!! na pomoc!! mordują!!
Przechodniów było o tej porze niewielu – paru wyrostków 
stało za węgłem, paląc papierosy. Dwóch żołnierzy nie-
mieckich spacerowało z damami lżejszego prowadzenia, 
dowcipkując wesoło, raczej na migi, jakaś kobiecina z to-
bołem bielizny na plecach spieszyła do magla.
Krzyk Maliniakowej zelektryzował wszystkich. Na wpół 
pusta ulica ożyła nagle złowrogim życiem. Załopotały 
złote skrzydełka okien kamienic, ukazując zaciekawione 
twarze mężczyzn i kobiet. Ze sklepików, z bram i sute-
ren wychynęła nagle staromiejska biedota, przeczuwając 
niecodzienne widowisko. Maliniakowa, blada jak płótno, 
biegała jak opętana to w górę, to znów w dół ulicy, nie 
przestając krzyczeć, wreszcie zauważywszy zielone nie-
mieckie mundury, doskoczyła szybko do zajętych flirtem 
żołnierzy. Zaskoczeni Niemcy nie mogli zrozumieć, czego 
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chce od nich ta zwariowana baba, a ona, ciągnąc jednego 
z nich za rękaw, wołała pół po niemiecku, pół po polsku:
– Kommen, kommen – rabusie... mordercy... Jezus, Maria – 
schnel – prędko, prędko!...
– Czego ona chce? – zapytał swą towarzyszkę żołnierz, 
odpychając brutalnie Maliniakową.
– Dort – Banditen – złodzieje...
Znalazł się na miejscu usłużny dolmeczer, znający parę 
słów po niemiecku. Zrozumiawszy w końcu, że idzie o na-
pad rabunkowy, żołnierze przeprosili swoje panienki, wy-
jęli rewolwery z pochwy i równym krokiem ruszyli za nie 
przestającą wrzeszczeć Maliniakową. Za nimi pociągnął 
spory tłum gapiów, który zebrał się tymczasem na ulicy. 
Nie uszli dziesięciu kroków, gdy nagle z bramy domu Ma-
liniaków wyłoniła się niesamowita postać. Była to zjawa 
rodzaju żeńskiego, cała czarna od sadzy i węgla; prawą 
ręką przyciskała do piersi małe, sczerniałe, nieruchome 
ciałko, niczym paczkę, lewą ciągnęła za rączkę nie dającą 
znaku życia dziewczynkę.
Napierający tłum zamarł na chwilę od grozy, po czem za-
czął cofać cię w popłochu. Maliniakowa, wyprzedzająca 
Niemców, odskoczyła w tył jak rażona piorunem. Twarz 
kobiety-widma czarna od pyłu węglowego zionęła bólem, 
strachem i nienawiścią. Oczy, zielone oczy meduzy, gdyby 
mogły zabijać, siałyby dookoła śmierć.
Dwaj Niemcy, wydzieleni ze stojącego w odpowiednim dy-
stansie tłumu, spojrzeli po sobie:
– Donnerwetter! Co się tu dzieje?!
Wtem, ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, ktoś krzyk-
nął z tłumu:
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– Przecież to ta Żydówka z drugiego piętra!
I zaraz jakiś ulicznik podchwycił:
– O... Jude... Jude... Żydówka...
Tłum zaczął szemrać coraz głośniej i, posuwając się znów 
powoli naprzód, zrównał się z Niemcami.
– Jude, Jude – przekonywał żołnierzy dwunastoletni ob-
darty wyrostek, pokazując palcem na kobietę – ale Niem-
cy stali niezdecydowani.
– Jude, Żydówka... znamy ją nie od dziś – przymilał się 
obłudnie szewc z przeciwka, albinos z czerwonymi oczy-
ma i zapijaczonym nosem.
– Z getta uciekła! Każdy ją zna na tej ulicy – przygadywa-
ła sklepikarka – oni się teraz po całym mieście chowają 
jak karakony...
– Jude... Jude... Żydy... Żydy... Żydy...
Kobieta-widmo zawróciła, chcąc skryć się w sieni, ale 
w bramie stał z miotłą w ręku cerber – pan dozorca – py-
tając ironicznie: a dokąd to?...
Spojrzała w prawo, w lewo – była osaczona z wszystkich 
stron. Przycisnęła mocniej niemowlę do siebie i stała tak, 
skamieniała jak posąg bólu i nędzy.
– Donnerwetter, verfluchte... noch ein mahl! – zaklął siar-
czyście jeden z żołnierzy i, rozglądnąwszy się po niena-
wistnym tłumie, podszedł do kobiety.
– Jűdin?!! – huknął. – Ha? Jűdin?!!
Zjawa nie ruszyła się z miejsca, nie powiedziała słowa. 
Oczy jej zapatrzone były w tej chwili w jakiś świat, które-
go nie ma. 
– Skończmy to przedstawienie – powiedział drugi żoł-
nierz i, postąpiwszy dwa kroki naprzód, wskazał kobiecie 
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rewolwerem czarną czeluść bramy, rzucając ostro i krótko: 
– Wejść!
Dozorca usunął się z wejścia. Czarna kobieta ocknęła się 
z chwilowego letargu – raz jeszcze obrzuciła tłum peł-
nym rozpaczy wzrokiem. Wydawało się, że chce się czegoś 
chwycić, chce coś wytłumaczyć – ale nie było komu.
– Wejść! – krzyknął ponownie Niemiec – ale jej nie do-
tknął.
Odwróciła się powoli jak zahipnotyzowana i weszła do 
sieni, wlokąc za sobą nieżywą dziewczynkę.
Dwaj Niemcy weszli za nią. Tłum zamarł w oczekiwaniu.
Ostatnie promienie zachodzącego słońca rozbijały się 
o wystające szkarpy starej kamienicy i gorzały dziwnym 
blaskiem w szkłach oczu gawiedzi. Wśród niesamowitej 
ciszy rosło z każdą chwilą napięcie.
– Jezus, Maria! – histeryczny krzyk rozdarł nagle ciszę. 
To Maliniakowa, wyrwawszy się z odrętwienia, rzuciła się 
w kierunku bramy.
Przeszywający huk wystrzału osadził ją w miejscu i zagłu-
szył jej krzyk – po chwili rozległy się jeszcze dwa wystrza-
ły. Dwaj Niemcy wyszli z bramy z dymiącymi rewolwe-
rami. Nie wyglądali na zadowolonych z siebie. Zmierzyli 
ironicznym wzrokiem milczący tłum.
– Do diabła! Na co jeszcze czekają – warknął jeden.
– No! Jazda stąd! – krzyknął drugi i doskoczywszy do 
pierwszego z brzegu obywatela, poczęstował go kopnia-
kiem. Przednia ściana tłumu załamała się z miejsca.
– Rozejść się! Ale już! Los! Los! – wrzeszczeli, wymachując 
z wściekłością rewolwerami i obdzielając szturchańcami, 
kto popadł im pod rękę.
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Jak kuropatwy rozbiegli się gapie na wszystkie strony, 
chowając się po bramach i za węgłami domów.
– Ha-ha-ha – śmiali się żołnierze. Widok uciekających 
przywrócił im dobry humor. Ogarnąwszy triumfalnym 
wzrokiem opustoszałą ulicę, podeszli do swoich dam i za-
częli opowiadać im widocznie coś bardzo komicznego, bo 
całe towarzystwo wybuchnęło śmiechem i raźno podąży-
ło w dół ulicy.
Na wpół przytomna Maliniakowa nie mogła przejść pro-
gu bramy i tylko powtarzała obłędnie: Jezus Maria... Jezus 
Maria... Zgnębiony Piotr, przytrzymując ją ramieniem, 
szeptał:
– Uspokój się, duszko, jej już jest lepiej... jej już jest do-
brze... to najlepsze, co ją mogło spotkać.
Z dala dolatywał śmiech żołnierzy i dziewczyn.

Natan Gross, Upiór
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Wilno. Między 
czterema kulturami
Philippe Ludwig

Nie ma prawdopodobnie miasta na północy Europy, 
w którym splątanie historii i natury byłoby tak uderza-
jące. Podróżny – wjazd do tego miasta od niedawna jest 
bezproblemowy – przechadzający się bez celu postrzega 
to w obrazie architektury zachowanej bądź zniszczonej 
w różnym stopniu. Można się zagubić wśród tego zadzi-
wiającego labiryntu historii. Ogarnia nas niepokój: tyle 
epok, stylów, wpływów sąsiaduje ze sobą, nie oddziału-
jąc wzajem na siebie. Kilka kroków od północnego goty-
ku katedry św. Anny, śladu średniowiecza i germańskiej 
chrystianizacji, wznoszą się ogromne orientalne kopuły 
dwóch największych kościołów prawosławnych Wilna, 
pochodzące z epoki, gdy po rozbiorze Polski (1795) całe 
terytorium Litwy zostało włączone do imperium carskie-
go. Jest to najbardziej uderzający obraz historycznej ko-
egzystencji dwóch mocarstw. Osobliwości stylów dopeł-
nia, na głównym placu, neoklasycyzm dawnej katedry św. 
Stanisława, obecnie muzeum malarstwa: zdawałaby się 
świątynia grecka lub polski teatr.
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Philippe Ludwig, Wilno. Między czterema kulturami

Podstawową tkanką miasta jest barok. Wszechobecny, 
przenika wszędzie, między surowość gotyku a neokla-
sycyzm, widać go za zakrętem zaułka, między dwiema 
bramami, za załomem muru. Barok, widziany wcześniej 
w wielu miastach Europy Środkowej. Wydawałoby się, że 
jesteśmy w Ratyzbonie czy Krakowie; gdyby nie kościoły. 
Jest ich wiele, w większości zrujnowanych, wyblakłych, 
bez witraży, poddanych powolnemu, niszczącemu działa-
niu przyrody. Ten stan spustoszenia, który nadaje miastu 
szczególnej melancholii, nasuwa myśl o jakimś niezrozu-
miałym wydarzeniu, które pozostawiło Wilno poza cza-
sem, by oddać je we władanie przyrody.

Barokowy ateizm
Rozwiązanie tej zagadki znajdziemy za placem mieszczą-
cym dawniej siedzibę władz miejskich, gdy przed naszymi 
oczami pojawi się, odrestaurowany w narzucający się spo-
sób, barokowy kościół św. Kazimierza, patrona i symbolu 
Litwy chrześcijańskiej. Tablica nad wejściem informuje 
„Ateizmo Muziejus”, obok ten sam napis w języku rosyj-
skim „Muzeum Ateizma”. Czyżby miasto nosiło stygmaty 
„walki z religią” w ogóle? Nie, walka ta toczy się z jedną 
religią, gdyż cerkwie są w doskonałym stanie, i choć pra-
wosławna gmina religijna liczy zaledwie kilkaset osób, są 
one, jak się wydaje, regularnie odnawiane. Rzut oka do 
wnętrza jednej z nich ukazuje obraz jakby prosto z XIX-
-wiecznej powieści rosyjskiej: stare kobiety o szerokich, 
zniszczonych twarzach krzątają się zaabsorbowane jaki-
miś tajemniczymi czynnościami. Na widok turysty spie-
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szą, by zaproponować miniatury ikon. Tutaj czas chronio-
ny przez tę neobizantyjską architekturę jakby zamarł.
Rosjanie i Polacy tradycyjnie nazywają to miasto Wilno, 
Litwini Vilnius, Niemcy i biali Rosjanie Wilna, Żydzi mó-
wili Wilné. Mieszanina języków i historii nie do rozwikła-
nia – rzeka, każda dzielnica, każda ulica noszą wiele nazw 
– bardzo utrudnia to orientację. Kolejne wydanie planu 
miasta różni się od poprzedniego1.
Szybko porzuciłem różne stare przewodniki i plany, któ-
re przywiozłem ze sobą, a których rytm wydawniczy nie 
nadążał za rytmem historii, by poprzestać na Reise nach 
Polen Alfreda Döblina, przewodniku po polskich mia-
stach, który powstał w 1924 roku na zamówienie wydaw-
cy S. Fischera. Najbardziej uderza to, że obraz miasta, 
twarze przechodniów nie uległy wielkiej zmianie. Döblin 
był w swoim czasie zdziwiony liczbą osób, które mówiły 
po rosyjsku. Oczekiwałem dzisiaj, podobnie jak w Pol-
sce, kategorycznego odrzucenia tego języka, miało jed-
nak miejsce coś przeciwnego. Gdy rozpoczynałem jakąś 

1 Wilno posiada dwie główne ulice, jedną wąską w centrum, drugą prawdziwą aleję, w 
północno-zachodniej części miasta. W czasie pierwszej wojny światowej podczas okupacji 
niemieckiej przełożono ich nazwy z rosyjskiego i nazwano je: „Grosse Strasse” i „Georg 
Prospekt”. Gdy w 1918 r. Litwa uzyskała niepodległość i została uznana przez Rosję 
Sowiecką, nazwy te przetłumaczono na litewski. W ten sposób powstały: „Didzijoji Pilles” 
– główna ulica i „Gedimino” – aleja, od imienia założyciela Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XIV w. Nazwy efemeryczne, gdyż Polska Piłsudskiego okupowała Wilno w 1920 r., 
by „przywrócić” miasto do swych ziem. Ulica główna została spolszczona na „Wielka” i 
„Zamkowa”, a alei nadano imię wielkiego poety Adama Mickiewicza, wywodzącego się 
z Wilna. W tym samym czasie można odnotować istnienie ulic „Kościuszko” i „Piłsudski”. 
Ten ostatni dokonał ponownej inauguracji uniwersytetu, którego sam był absolwentem. Po 
pakcie niemiecko-sowieckim, na mocy którego większa część Litwy przypadła Stalinowi, i 
po niszczycielskim okresie okupacji nazistowskiej uczczono M. Gorkiego, nazywając jego 
imieniem ulicę główną. Lenin zdetronizował efemerydy „Gedimino” i „Mickiewicz”. Wkrótce 
Gorki popadł w niełaskę i ulica przyjęła na nowo – z jakiego to powodu? – starą rosyjską 
nazwę „Bolszaja ulitsa”, którą nosiła w ubiegłym wieku. Ciekawe, że plan, który dostępny 
jest obecnie w hotelach, nie odnotowuje tej zmiany i widnieje na nim nadal ulica Gorkiego.
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rozmowę na ulicy, w sklepie czy restauracji, a rozmówca 
zauważył, że nie znam dobrze języka litewskiego, powta-
rzał swą kwestię i w sposób całkiem naturalny kontynu-
ował w języku rosyjskim. Wydaje się, że dwujęzyczność 
jest naturalna i akceptowana na co dzień. Nie zauważa się 
widocznej niechęci wobec języka rosyjskiego – być może 
dlatego, że w stosunku do innych krajów bałtyckich liczba 
Rosjan zamieszkujących Litwę nie jest duża. Język polski 
znajduje się na trzecim miejscu. Jest to język inteligencji, 
pomost łączący z zachodem, dystansujący język francuski 
i angielski.

Jerozolima Północy
Dwujęzyczne plakaty filmowe, w języku polskim i w ji-
dysz: szczegół, który zwrócił uwagę Döblina. Filmy Wima 
Wendersa, które są dzisiaj wyświetlane, reklamowane 
są w języku litewskim i rosyjskim. Istnieją może jeszcze 
w mieście jakieś napisy w języku polskim, ale na próżno 
szukalibyśmy jakichś w jidysz.
Dawne getto żydowskie jest zdewastowane w zupełnie 
inny sposób niż dzielnice barokowych kościołów. Racjo-
nalny duch destrukcji o brutalności innej niż niszczące 
działanie przyrody pozostawił tu swój ślad: uliczki na 
wpół zburzone, a domy niezamieszkałe; wyobraźnia z ła-
twością przywołuje drewniane kramiki, których już nie 
ma; rozległe kwatery dzielnicy zrównane z ziemią, nie 
pozwalające już odgadnąć ich dawnego wyglądu, zwalony 
gruz, fragmenty zniszczonych murów, jakiś zespół domów 
został tu zburzony kilka dni temu, by dać miejsce nowo-
czesnej dzielnicy, a spychacz przyjdzie jutro, by uprzątnąć 
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to wszystko. Ale jutro przekładane jest na dzień następny, 
i tak od przeszło 40 lat. Kamień i gruz dominują, zdaje 
się, że przyroda się wycofała, nie łagodząc tych zniszczeń 
swym odwiecznym rytmem.
„Ulitsa Kocunarow/Komjaunimo”2. Jedyna zachowana 
w dobrym stanie synagoga i setki istniejących w Wilnie 
na początku wieku, z ich jeszywami, tradycyjnymi szko-
łami. Mieszanina wielu stylów. Pokryta patyną miedziana 
kopuła z daleka wygląda jak opuszczone obserwatorium. 
Drzwi prowadzące do sali rytualnej są zamknięte. Scho-
dy wiodą do pokoju, który sprawia wrażenie zamieszka-
łego, otwieram drzwi i zaczynam po rosyjsku: „Możno 
posmatrit’ synagogu?”. Starzec, którego twarzy niemal 
nie widać spod czapki, odpowiada zaalarmowany moim 
żałosnym akcentem: „Niemiets?” – „Niet, francuze!” – 
staram się go uspokoić. Znał niemiecki, ale zapomniał go. 
Wprowadza mnie do synagogi i zaczyna długą opowieść 
w jidysz o żydowskiej historii Wilna – Wilné.
„Jerozolima Północy” – taki przydomek nosiło to miasto. 
Jedno z najważniejszych centrów kultury Ostjidden, kul-
tury historycznie spolaryzowanej przez przeciwstawne 
sobie prądy „racjonalistów” i „mistyków”. XVIII-wieczne 
Wilno było ojczyzną Gacna [Eljahu ben Szelomo – Gaon 
Wileński – przyp. tłum.], jednego z najbardziej poważa-
nych uczonych i talmudystów i wielkiego przeciwnika 
Baal Szem Towa, czołowego przedstawiciela chasydyzmu; 

2 Decyzją Wileńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego przywrócono stare nazwy 
kolejnym ulicom wileńskim. I tak ulica Suworowa ponownie nosi nazwę L. Sapiegos 
(Sapieżyńska), Muziejaus – Wokiecziu (Niemiecka), Komjaunimo – Pylimo (Zawalna), 
Liepos 21 – Tauro (Turza). Część ulicy Didzioji (Wielka) od filharmonii do kolei odtąd 
nazywa się Auszros Wartu (Ostrobramska). „Czerwony Sztandar” nr 244 z dnia 22.10.1988 
r. (przyp. red. „Cz.K”).
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a zatem głównym centrum Haskali, tego prawdziwego ru-
chu Oświecenia żydowskiego. Określenie Litwak do dziś 
jeszcze w tradycji żydowskiej jest synonimem „racjonali-
sty”. Mendele Mojcher Sforim (1836–1917) wywodzący się 
z miejscowości Kopyl na Litwie, zanim stał się twórcą li-
teratury w języku jidysz, odbywał swe studia talmudyczne 
w Mińsku i Wilnie, słynnym ze swych 100 szkół żydow-
skich. Było to również miasto o silnej tradycji politycznej: 
w 1897 roku powstał tu Bund; kulturalnej: między dwiema 
wojnami działał tu „Wilnaer Truppe” (teatr dający przed-
stawienia w języku jidysz), równie znany, co jego odpo-
wiednik w Moskwie, Warszawie czy Nowym Jorku.
Żyło tu przed wojną ponad 100 tysięcy Żydów – prawie 
połowa ludności Wilna, a na całej Litwie było ich 360 ty-
sięcy. Region ten, okupowany od przełomu lipca i sierp-
nia 1941 roku, stał się jednym z miejsc, w których nazi-
ści dokonali pierwszej próby „ostatecznego rozwiązania”. 
Wobec takiej liczby Żydów faszyści niemieccy nie zadali 
sobie trudu systematycznego organizowania obozów kon-
centracyjnych jak w Polsce czy innych krajach; rozstrze-
liwali ich masowo poza miastem, czasami nawet w miej-
scach publicznych, większość z 15–20 tysięcy pozostałych 
przy życiu Żydów schroniła się dalej na wschód, w Rosji 
Sowieckiej, najczęściej aż na Uralu.
Wielu z nich – mówiono mi, że 30 tysięcy – przybyło lub 
powróciło do Wilna po wojnie, lecz ich wytchnienie nie 
trwało długo. Antysemityzm Stalina dał się odczuć około 
1948 roku. Nie godził on w tych wszystkich, którzy prze-
żyli czasy nazistów, ale w inteligencję. Deportacje roz-
poczęły się na nowo na początku lat 50. Ilu z 40 pisarzy 
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tworzących w jidysz, którzy zginęli później w obozach Ko-
łymy, Workuty i Karagandy; ilu z 24, których rozstrzelano 
w Moskwie w sierpniu 1952 roku – wśród nich znajdowali 
się dwaj genialni pisarze Dawid Bergelson i Perec Markisz 
– uczęszczało w swej młodości do jednej z jeszyw w Wil-
né? Likwidując elitę intelektualną i literacką, stalinizm 
zniszczył również język.

Uczyńmy z przeszłości tabula rasa
Większość Żydów, którzy przeżyli, nie zaparła się jednak 
swojego pochodzenia. Z około 15 tysięcy – z których po-
łowa mieszkała w Wilnie – prawie co drugi potwierdzał, 
podczas ostatniego spisu ludności na Litwie w 1979 roku, 
że jego językiem ojczystym jest jidysz. Stanowi to naj-
wyższy odsetek ze wszystkich republik Związku Sowiec-
kiego (wśród wszystkich Żydów radzieckich proporcje 
te wynosiły 1 do 5, wliczając także i tych, którzy wska-
zali na jidysz jako swój „drugi język”). Gdy nadeszła de-
stalinizacja, przyznano im na nowo prawo do publikacji 
w „sowieckim” języku jidysz, to znaczy pozbawionym ko-
rzeni hebrajskich. Pozostałe jeszcze słowa o takim pocho-
dzeniu nie mają już pisowni biblijnej hebrajszczyzny, są 
zmienione fonetycznie – daje to językowi pisanemu jed-
norodność, której brakowało mu przedtem. W 1962 roku 
powstał miesięcznik o nazwie „Sovetish Heimland”, wy-
dawany w Moskwie, a szeroko rozpowszechniany w Wil-
nie. Dla jego czytelników uderzający jest ostatnimi czasy 
wysiłek ponownej publikacji starych tekstów – pomiędzy 
nimi Bergelsona i Markisza, choć unika się nadal przywo-
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ływania okoliczności ich śmierci – a także wyborów tek-
stów młodych pisarzy, którzy tworzą w jidysz.
Pokolenie, które urodziło się podczas wojny lub po niej, 
z reguły jednak nie zna jidysz. Ich „pierwszym” językiem 
jest najczęściej rosyjski, będący wynikiem asymilacji ję-
zykowej ich rodziców, którzy schronili się w Związku So-
wieckim. Po powrocie do Wilna nauczyli się litewskiego, 
który stał się językiem dnia codziennego. Pomimo tego 
nie spotkałem żadnego Żyda, który mówiłby o sobie, że 
jest Litwinem. Są dumni z tego, że pozostali Żydami, rów-
nież w swoim języku. Silne dawniej oddziaływanie lite-
ratury zaczyna jednak ustępować sztukom plastycznym 
i muzyce popularnej. W malarstwie chętnie przywołuje 
się Chagalla, ikonografia zaś najczęściej związana jest 
z tradycją żydowską. A na przykład w twórczości znanej 
grupy wileńskiej „Fayerlech” pojawiają się pierwiastki 
muzyki i kabaretu żydowskiego.
Lata 60. przyniosły silną falę emigracji do Izraela, który 
najczęściej był etapem pośrednim w drodze do Stanów 
Zjednoczonych. Wyjeżdżają najczęściej młodsze pokole-
nia: ich żydowskość wyraża się bardziej w zainteresowa-
niu językiem hebrajskim i Izraelem niż kulturą ich ojców, 
mimo że ich wiedza o Izraelu jest niewielka. Często na-
uka współczesnego języka hebrajskiego jest pomostem 
ku przyszłej emigracji. Ponad połowa młodych wyjecha-
ła – zapewniano mnie, choć fala emigracji powoli opada. 
Stary Żyd w czapce mówi, niezbyt przekonywająco, że 
w dni świąt religijnych synagoga jest jednak pełna. Od-
prawiana jest tutaj „autoliturgia”, gdyż gmina nie ma już 
rabina.
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Postanowiłem, tak jak Dőblin, zobaczyć słynny, sta-
ry cmentarz żydowski. Na planie pochodzącym z okre-
su międzywojennego mieści się on na północ od starego 
miasta, nad brzegiem Neris (Wilji), tam gdzie tworzy ona 
zakole. Cmentarza jednak już nie ma. Na jego miejscu po-
wstał ogromny stadion olimpijski. Beton i trawniki prze-
platają się nawzajem. Szukałem bez skutku najmniejszego 
śladu jego istnienia. Nie ma nawet żadnej tabliczki. Wie-
czorem dowiaduję się, że cmentarz nie został zniszczony 
przez nazistów, ale opuszczany i zrównany z ziemią w la-
tach 50. Potomkowie pochowanych tu zmarłych zostali 
wymordowani podczas wojny, a nieliczni pozostali przy 
życiu woleli zamilknąć. Kamieni nagrobnych użyto jato 
materiału budowlanego. Wiele razy moi rozmówcy opo-
wiadali, że widzieli na budowach fragmenty nagrobków. 
Na przykład schody, dzisiaj wybetonowane, prowadzące 
do monumentalnej siedziby związków zawodowych, były 
podobno zbudowane z takich kamieni. Kilka lat temu te 
fragmenty, łatwe do rozpoznania dzięki hebrajskim in-
skrypcjom, zostały użyte jako fundamenty odbudowy-
wanej ulicy „Malonioyi”. Interesująca zagadka dla przy-
szłych archeologów.

Między trzema potęgami
Dla Litwinów odciętych od kultury niemieckiej obecnej 
przez stulecia, znających słabo języki zachodnioeuropej-
skie jedynym łącznikiem z kulturą środkowoeuropejską, 
a poprzez nią z zachodnią – jest język polski. Jest to z wy-
boru język inteligencji. Polska i Litwa mają od XV wieku 
długą, wspólną historię. Mimo iż Wilno było peryferiami 
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politycznymi Polski, dostarczyło jej kulturze, od Mickie-
wicza do Miłosza czy Konwickiego, genialnych poetów 
i wspaniałych pisarzy. Uderza nas dziś jeszcze w księ-
garniach, poza wydawnictwami rosyjskimi i litewskimi, 
obecność doskonałego wyboru książek polskich.
Jednakże Litwini natychmiast wskazują na to, co różni ich 
od Polaków: jesteśmy Bałtami, a nie Słowianami – mówią 
z dumą. Mimo iż łączą ich silniejsze związki kulturowe 
z Polakami niż z ich sąsiadami Łotyszami – o rodowodzie 
protestanckim i historycznie bardziej zwróconym w stro-
nę Prus Wschodnich – są Litwini dalecy od idei mesjani-
stycznych genialnej kultury Polski poddanej presji dwóch 
olbrzymów: Rosji i Prus. Są bardziej nieokreśleni, bardziej 
być może zrezygnowani (bez wątpienia polska okupacja 
w latach 20., która pozbawiła wolną Litwę stolicy, za-
chwiała również poczuciem wspólnego losu).
W dodatku w ostatnim okresie, od czasu wprowadzenia 
stanu wojennego w 1981 roku, możliwości kontaktu z Pol-
ską były nadzwyczaj ograniczane. Granica między oboma 
krajami otwarła się na powrót dopiero w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy. Poza tym wymiana nie odbywa się w takim 
kierunku, w jakim można by się było spodziewać. Przy-
wódcy sowieccy, doskonale zdając sobie sprawę z granicz-
nego położenia Litwy i wyciągając wnioski z przykładu 
łotewskiego, dokładają wszelkich starań, by zaopatrzenie 
Litwy w środki konsumpcji było jak najlepsze. Sytuacja 
rynkowa jest tu korzystniejsza niż w Moskwie czy nawet 
Leningradzie i pod wieloma względami jest również lep-
sza niż w Warszawie. Wielu Polaków przyjeżdża do Wilna 
w poszukiwaniu trudno dostępnych towarów. W pociągu, 
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którym wracałem do Warszawy, każdemu polskiemu po-
dróżnemu towarzyszyły dwa kolorowe telewizory.
Ze wszystkich więzów historycznych z kulturą inną niż 
rosyjska z pewnością najsilniejszy jest związek z katolicy-
zmem. Na drzwiach kościołów, w których celebrowane są 
jeszcze msze, widać wywieszane informacje o godzinach 
odprawiania: godzina siódma – msza po łacinie, godzina 
ósma – po litewsku, godzina dziewiąta – po polsku i tak 
dalej. Z pewnością te barokowe kościoły zachowane w do-
brym stanie, będące miejscem celebrowania kultu, nie są 
tak pełne jak w Polsce. Zadziwia jednak panująca tu ak-
tywność, a obok starych kobiet spotkać można również 
młodych ludzi. Zapewniano mnie nawet, że wśród inteli-
gencji coraz częstszy jest zwyczaj brania ślubów kościel-
nych i chrzczenia dzieci, mimo że dzieje się tak bardziej 
ze względów solidarnościowych niż religijnych. Według 
danych litewskiego Kościoła katolickiego jedna trzecia 
narodzin i jedna piąta ślubów ma zapewnioną posługę 
kościelną. Istnieją również pisma związane z Kościołem 
katolickim. „Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie” 
jest najważniejszym regularnym samizdatem. Ukazuje 
się ona od 1972 roku co dwa miesiąca – po litewsku i po 
polsku. Tematy poruszane na jej łamach nie ogranicza-
ją się tylko do spraw kościoła, obrony swobód religijnych, 
ale jest tam coraz więcej relacji o przypadkach represji, 
a także informacje o innych podobnych wydawnictwach. 
Wśród nich najważniejszą jest chyba „Ausra” (Jutrzenka), 
od 1975 roku ukazuje się ona w języku litewskim mniej 
więcej raz na dwa miesiące. Artykuły tego pisma poświę-
cone są obranie wartości narodowych i demokratycznych. 
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Główny akcent położony jest na konieczność umocnienia 
świadomości narodowej „przeciwko interesom państwo-
wym Rosji, Niemiec i Polski”. Stąd częste dyskusje doty-
czące problemu rusyfikacji i przypisywanie szczególnego 
znaczenia istnieniu wolnej Republiki w okresie między-
wojennym.
Rysuje się jednak pewien punkt sporny między opozycją 
katolicką a myślą narodową: fakt, że Watykan nie chce 
dotąd uznać Wilna za samodzielną diecezję. Miasto na-
dal stanowi – według Stolicy Apostolskiej – część Polski... 
Z pewnością jest to gwarancja dla księży litewskich, któ-
rzy od lat domagają się powrotu swego kardynała – na wy-
gnaniu od 1961 roku – a z okazji każdego większego świę-
ta religijnego, ostatnio 600-lecia chrztu Litwy – oczekują 
wizyty Papieża. Jest to jednak również potencjalne zarze-
wie konfliktu, gdyż dla niektórych Litwinów aspiracje na-
rodowe pozostają w sprzeczności z uczuciami religijnymi.
W 1979 roku, podczas obchodów rocznicy podpisania pak-
tu między Hitlerem a Stalinem, wielu Litwinów złożyło 
podpisy pod petycją sformułowaną przez 55 mieszkańców 
trzech krajów nadbałtyckich, znanej pod nazwą „Karta 
Bałtycka”, w której domagali się oni prawa do samosta-
nowienia każdego narodu. W porównaniu z niedawnymi 
zamieszkami na Łotwie, z okazji „rocznic narodowych”, 
manifestacje kilkuset osób, które miały miejsce w Wilnie 
23 sierpnia i 2 października (pakt niemiecko-sowiecki 
i proklamacja republiki w 1918 r.), nie były tak masowe 
i tak radykalne. Mimo artykułów programowych w „Ju-
trzence” wszyscy sądzą tu, że żądanie niepodległości jest 
przedwczesne. Czy jest to rezygnacja spowodowana zbyt 
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silną jeszcze presją historii, czy też cechy wielonarodowej 
kultury? Nie potrafiłbym tego rozstrzygnąć. Ale opusz-
czając to miasto, zaczynam rozumieć sens słów Miłosza 
z Rodzinnej Europy: „Wilno... najdalsza granica Środko-
wej Europy”.

Tłumaczenie: Beata Reszel
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Soter, U źródeł tajemnicy

U źródeł tajemnicy
Soter

Nasza współczesna cywilizacja szuka nowej hierarchii 
wartości, a cywilizacja helleńska stanowi jedną z podstaw 
naszego życia moralnego i estetycznego. Jej tradycje i za-
sady, na których pośród innych opiera się cywilizacja eu-
ropejska, ciągle budzą zainteresowanie i uznanie z powo-
du wielu nieprzemijających wartości humanistycznych.
Obecna cywilizacja nie traktuje religii jako dominującego 
czynnika w społeczeństwie. Inne bowiem wartości są dla 
niej cenniejsze niż człowiek i jego walory duchowe. Czy 
jednak atomy są godne tego, by na nich polegać? Czyż nie 
ulegają podziałowi i nie są podatne na zniszczenie?
Starożytni autorzy greccy, dla których życie po śmierci 
nie stanowiło problemu, traktowali przeżycia religijne 
i doświadczenia mistyczne jako podstawowy element cy-
wilizacji. I tak Eurypides za kolebkę mistyki uważał wy-
spę Kretę, a Kreteńczykom przypisywał wprowadzenie 
praktyk mistycznych i ascetycznych. Kreta uchodziła za 
pramatkę mistycyzmu helleńskiego również w epoce hel-
lenistycznej, która wykazywała teoretycznie i praktycz-
nie bardzo żywe zainteresowanie dla misteriów, zwłasz-
cza eleuzyńskich i dionizyjskich. Nie inaczej sądził Teofil, 
przedstawiciel greckiej komedii, tak zwanej średniej, któ-
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ry w jednym z zachowanych fragmentów swej sztuki 
przedstawia niewolnika wyrażającego wdzięczność swe-
mu panu za trzy wielkie dobrodziejstwa: za naukę o oby-
czajach greckich, sztukę pisania i – za wtajemniczenie 
w misteria, prawdopodobnie eleuzyńskie.
Religia w postaci różnych nurtów mistycznych jest waż-
nym czynnikiem w społeczeństwie całej Hellady. Z histo-
rii religii wiadomo, że w ciągu istnienia cywilizacji helleń-
skiej wszystkie narody wymieniały swe skarby duchowe, 
religijne i mistyczne równie dobrze, jak to czyniły ze skar-
bami materialnymi. Filozofie i religie greckie, bez usuwa-
nia kultów miejscowych, dla których były z zasady tole-
rancyjne, wnosiły dopełnienie do ich metafizyki i teologii.
Ślady mistycyzmu znajdujemy w najstarszych kultach 
greckich, które dowodziły istnienia wielu rodzajów świa-
domości transcendentalnej i otwierały przed człowie-
kiem inne jeszcze światy prócz świata wiedzy i zjawisk. 
W ścisłym związku z mistycyzmem greckim pozostawała 
wiara w istnienie świata duchowego i życia pozagrobowe-
go. W swoim lęku przed śmiercią i obawie przed okrop-
nościami świata podziemnego człowiek starożytny szu-
kał ucieczki w wierze, która darzyła go pewnością co do 
jego przyszłego losu wobec niepewności ziemskiej. Szukał 
on pociechy w obrzędach, które zapewniały mu szczęśli-
we drugie życie. Już najstarsze świadectwo o misteriach 
eleuzyńskich, Homerycki hymn do Demeter1, obiecuje wta-
jemniczonemu lepszy los w podziemiu niż niewtajemni-
czonemu. Mistycyzm grecki, poświadczony owym hym-
nem już w epoce archaicznej, utrzymywał się nadal wobec 

1  Hymn ten liczy 495 heksametrów.
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racjonalizmu epoki klasycznej i rozwijał się obok nauk 
ścisłych szczególnie w epoce hellenistycznej, a w okre-
sie późnego antyku, obok walczącego jeszcze o wolność 
chrześcijaństwa, był żywym nurtem religijnym.
Dwa istotne elementy znajdują się we wszystkich nurtach 
mistycznych. Jednym z nich jest nakaz zachowania mil-
czenia o naukach tajemnych, który strzeże przed profa-
nacją szczegóły obrzędu, drugim – obietnica zbawienia 
wtajemniczonych. Zbawienie to polega na uwolnieniu 
spod przemocy przeznaczenia złych potęg kosmicznych 
i śmierci przez zapewnienie możliwości przekroczenia Ha-
desu bez całkowitej zagłady i możliwość trwania w tam-
tym świecie w zjednoczeniu z bóstwem. Takie zbawienie 
gwarantuje jednorazowy obrzęd wtajemniczenia. Obej-
muje on wiele czynności, między innymi ablucję i oczysz-
czenie rytualne jako konieczny warunek dopuszczenia 
do głównego obrzędu, którego celem jest przebóstwienie 
misty. Celowi temu służą: wykonywanie świętych czyn-
ności, pokazywanie i oglądanie symboli kultu i udzielanie 
formacji kultowej. Chodzi przy tym o pierwotne bóstwa 
chtoniczne, których mity i święta mają związek z wegeta-
cją w przyrodzie. Jej rozwój przedstawia los bóstwa, naj-
pierw bolesny, potem zwycięski. W odniesieniu do misty 
jest to zapowiedź jego zwycięstwa nad nieubłaganym lo-
sem i śmiercią.
Należy przy tym podkreślić, że różnice w poszczególnych 
mitach i kultach są niekiedy tak duże, iż trudno jest mó-
wić o jednolitej teologii misteriów. A ponadto, ponieważ 
nakaz milczenia z reguły był wiernie przestrzegany, źró-
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dła o misteriach helleńskich są na ogół skąpo przekazane 
w marginaliach autorów starożytnych.
Całą teologię misteriów greckich stosowano dość wcze-
śnie w sensie metaforycznym. Przy jego pomocy okre-
ślano poważnie lub ironicznie to, o czym nie wolno było 
mówić. W Eleusis, Delfach, na wyspie Samotrake kandy-
daci do wtajemniczenia po pokonaniu cielesnej natury, 
zwłaszcza przez długotrwały post, sacrum silentium, me-
dytacje i unikanie w określonym czasie wszelkich kon-
taktów z ludźmi, po należytym oczyszczeniu rytualnym 
i włożeniu białych szat symbolizujących oczyszczenie, 
otrzymywali alegoryczne pouczenie o obecności bóstwa 
we wszystkich bytach i o obowiązku dążenia do powro-
tu i zjednoczenia z Jednością. W ten sposób mistowie byli 
przygotowani do doświadczeń mistycznych, które ich 
przebóstwiały.
Głównym pojęciem mistycyzmu greckiego jest to, że za-
sadniczą naturą wszechświata jest wszechobecna istota 
duchowa jako najwyższa rzeczywistość kosmiczna. Ka-
mieniem węgielnym zaś tych tajemnych nauk jest idea 
związku ziemskiego świata ze światem niebiańskim. Do-
znania mistyczne nasuwają się nieodparcie świadomości 
ludzkiej, tryskając niejako z samego wnętrza bytu, owej 
Jedności wzniesionej ponad wielością świata fenomenów, 
co znajdzie swój najpełniejszy wyraz w mistycznej myśli 
osobowości ludzkiej i konieczności wyrzeczenia się wła-
snego „ja”, stanowiącego istotny warunek zjednoczenia 
z bóstwem, a ponadto konieczności ustawicznego pano-
wania nad żywiołem ziemskim w człowieku, by dozwolić 
władzom duchowym rozwijać się w pełni. Ten proces zdy-
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scyplinowania wewnętrznego człowieka był powszechnie 
przyrównywany do „drogi”, prowadzącej z tego świata do 
wyższego. Koncepcja „drogi”, którą trzeba przejść cnotli-
wie i w pocie czoła przez pokonywanie najrozmaitszych 
trudności, by dostać się do nieba i prowadzić tam życie 
w zjednoczeniu z bóstwem, zawarta jest między innymi 
w przemówieniu bogini Iris, zagrzewającym Dionizosa do 
zwycięskiej walki z wodzem bezbożnych Indusów. Zna-
leźć ją możemy w epickim poemacie Nonnosa.
Ogólna metoda mistyczna – droga wiodąca od istnienia 
w naszym zwykłym świecie do innego życia i wyższego 
świata – była opisywana z uderzającym podobieństwem 
przez mistyków różnych ras, epok i religii. We wszystkich 
bowiem czasach i religiach byli mistycy, których wyróż-
niała spośród innych ludzi skłonność do zdobycia wyższe-
go oświecenia i dążenie do zjednoczenia z tym, co boskie.

Misteria greckie
Do najsłynniejszych należą misteria eleuzyńskie, po-
świadczone po raz pierwszy przez Homerycki hymn do 
Demeter z końca VII wieku przed Chrystusem, i misteria 
dionizyjskie, poświadczone po raz pierwszy przez Eury-
pidesa w tragedii Bachantki.

1. Misteria eleuzyńskie
Grecki termin „mystikos” – mistyczny, tajemniczy i jego 
forma rzeczownikowa „ta mystika” stosowane na określe-
nie „misteriów” posiadają najbliższy związek z agrarnym 
kultem eleuzyńskim, który jest prawdopodobnie pocho-
dzenia przedgreckiego (z epoki mykeńskiej) i u ciemię-
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żonej dawniejszej ludności zachował własną odrębność 
w opozycji do homeryckiej religii imigrantów helleńskich 
dzięki elementem kultury minojskiej.
Już w pierwszej połowie V wieku przed Chrystusem re-
ligijny wpływ Eleusis sięgał daleko poza Attykę. Wielu 
Rzymian przybywało do Grecji i przyjmowało ten ob-
rzęd. Literatura wymienia tylko największych: Sulla, Ci-
ceron, Attyk. Od zniewalającego wpływu wtajemniczenia 
nie mogli się uchylić tacy cesarze, jak August, Tyberiusz, 
Hadrian. Kult w Eleusis skończył się dopiero w 395 roku 
po Chrystusie, kiedy świątynia Demeter została zburzona 
przez nawróconych na chrześcijaństwo Wizygotów.
Coroczna uroczysta procesja, odbywana podczas główne-
go święta w drugiej połowie miesiąca boedromion (wrze-
sień) już w V wieku przed Chrystusem, mogła liczyć do 
10 tysięcy uczestników, mistów ozdobionych mirtowymi 
wieńcami na głowie i zdążających świętą drogą do sank-
tuarium w Eleusis, gdzie znajdował się kultowy posąg bo-
gini Demeter przedstawionej w postawie siedzącej na ple-
cionce i jej córki, Kore, trzymającej pochodnię w postawie 
stojącej. Pochodnie i święte tańce grały w tym kulcie wiel-
ką rolę. Pod wieczór procesja przybywała do sanktuarium. 
Każdy mista zobowiązany był złożyć wyznanie, które było 
warunkiem dopuszczenia do kultowych czynności pod-
czas głównego obrzędu tak zwanych wielkich misteriów. 
Oświadczał, że zachował surowy post, pił „kykeon” – tak 
zwany krupnik, to jest gęsty napój z kaszy jęczmiennej 
na wodzie z dodatkiem mięty2. Mista pościł, podobnie jak 
Demeter, i kończył ten post z nastaniem nocy przez przy-

2  Homerycki hymn do Demeter v. 208 nn.
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jęcie świętego napoju. Następnie przychodził czas na na-
rodziny duchowe i dopełnienie obrzędu duchowej adopcji 
przez bóstwo. W tym celu mista dotykał przedmiotu kul-
towego przechowywanego w sanktuarium. Święte patrze-
nie na ten przedmiot kultowy stanowiło właściwą treść 
nocnego obrzędu mistycznego i zarazem ostatnie źró-
dło nadziei na osiągnięcie tamtego świata. Główna oso-
ba w czasie obrzędu – obok kapłana i herolda jako sługi 
ołtarza – to tak zwany hierofant, który pochodził z rodu 
Eumolpidów i piastował swój urząd kapłański dożywot-
nio, polecał słudze ołtarza pokazywać wtajemniczonemu 
święte przedmioty i wypowiadał głośno aklamację litur-
giczną: „Świętego chłopca zrodziła Pani, Brimosa Bri-
mo”, to znaczy Mocnego Mocna. Z obrzędem pierwszego 
wtajemniczenia w tak zwanych małych misteriach odby-
wanych w lutym związany był „chrzest”, podczas które-
go kapłanka wylewała na głowę obnażanego kandydata 
czarną wodę. Wtajemniczony po raz pierwszy dopiero 
w następnym roku dopuszczany był do wielkich misteriów 
razem z innymi dziećmi, mężczyznami, kobietami, „bar-
barzyńcami” mówiącymi po grecku i niewolnikami. Wta-
jemniczeni czerpali z tego obrzędu pewność, że im także 
w chwili śmierci będzie zapewnione nowe narodzenie. 
Powiązanie wiary w możliwość osiągnięcia nieśmiertel-
ności w tamtym świecie z urzekającym obrazem boskiej 
matki szukającej nowego zagubionego dziecka dawało 
kultowi eleuzyńskiemu szczególną głębię religijną i pory-
wający mistycyzm, choć istotne jego elementy, osłonię-
te tajemnicą i obwarowane nakazem sacrum silentium, są 
nieznane.
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Wróćmy jednak jeszcze do Homeryckiego hymnu do Deme-
ter. Pochodzi on z VII wieku przed Chrystusem, kiedy 
Eleusis było jeszcze niezależne, ponieważ nie podlegało 
opiece króla Aten, a kult eleuzyński nie był jeszcze kultem 
państwowym. Na pierwszym miejscu stoi w nim postać 
bogini Demeter, opiekunki rolnictwa i urodzajów. Hymn 
opowiada o porwaniu jej córki Kore przez Hadesa, o roz-
paczliwym poszukiwaniu jej przez matkę i o ponownym 
połączeniu z córką. Takie przedstawienie Persefony po-
siada związek z nowym przebudzeniem umarłej przyro-
dy, co jest znakiem pojednania bogini Demeter z bogami 
olimpijskimi i ludźmi, a także zapowiedzią przejścia wta-
jemniczonych ze śmierci do nowego życia. Istotną część 
utworu stanowi karzące przemówienie bogini, wygłoszo-
ne w domu króla Eleusis, Keleosa, gdzie Demeter znala-
zła bardzo życzliwe przyjęcie, ale przez ciekawość i brak 
ufności królowej Metanejry doznała przeszkody w ubó-
stwieniu powierzonego jej pod opiekę syna, Demofonta. 
W tej mowie (w. 256–274) do Metanejry Demeter daje się 
rozpoznać ludziom i dlatego musi natychmiast zniknąć. 
Człowiek bowiem na ziemi nie może bezpośrednio widzieć 
bóstwa. Demeter nakazuje jeszcze wzniesienie świątyni, 
ołtarza i ustanawia misteria, które corocznie powinny być 
obchodzone w Eleusis.

2. Misteria dionizyjskie
Pochodzenie ich do dziś nie zostało ostatecznie rozstrzy-
gnięte. Z Tracji albo Frygii, ewentualnie z Lidii przybył 
kult Dionizosa do Hellady najpóźniej wtedy, kiedy powsta-
ły poematy homeryckie. Mimo początkowo niehelleńskie-
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go charakteru, stał się Dionizos wyrazicielem ducha grec-
kiego. Dytyramb, tragedia i komedia zawdzięczają mu swe 
powstanie. Najpóźniej do V wieku przed Chrystusem kult 
Dionizosa przybiera formę obrzędów mistycznych. Dioni-
zos inaczej niż Demeter ogarnia w duchu swych wyznaw-
ców tak, że „pełni boga” wpadają w szał, upojenie i ekstazę 
mistyczną. Eurypides w Bachantkach (w. 299) sprowadza 
przypływ proroczego natchnienia do zamieszania boga 
w duszy człowieka wtajemniczonego w obrzęd.
Jak żaden bóg helleński, mógł Dionizos nauczyć ludzi 
starożytnego świata śródziemnomorskiego najgłębszego 
w swym wyrazie doświadczenia mistycznego, które wy-
nikało ze zjednoczenia człowieka z bóstwem. Jako bóg 
wina, pulsującej życiem przyrody, swobodnego i niekiedy 
dzikiego jej wzrostu, odradzania i przemijania podbił Dio-
nizos cały ówczesny świat. W przeciwieństwie do kultu 
z Eleusis religia dionizyjska miała zdecydowanie misyj-
ny charakter, a nawet swych misjonarzy i męczenników3. 
Kult dionizyjski tak rozpowszechnił się w Italii, że senat 
rzymski uważał za konieczne przeciwstawić się mu i w 186 
roku przed Chrystusem wydał specjalną ustawę, „Senatus 
consultum de Bacchanalibus”, zarzucając w niej wyznaw-
com Dionizosa niemoralne ekscesy, do których mogło tam 
dojść, choć w żadnym wypadku nie stanowiły one cha-
rakterystycznego elementu tego kultu. Specyfika Dioni-
zosa i jego nocne obrzędy dawały jednak taki powód do 
podejrzewania mistów. Już Eurypides kilkakrotnie poleca 
Penteusowi oświadczyć, że wtajemniczonym więcej idzie 

3 Liwiusz z Padwy, historyk rzymski, w nowelistycznej formie opowiada, jak to grecki 
wyznawca kultu Dionizosa przybył na początku II wieku przed Chrystusem do Etrurii i tam 
założył stowarzyszenia misteryjne.
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o Afrodytę niż o Dionizosa4. Wypowiedzi Penteusa są jed-
nak tendencyjne, ponieważ pragnie on zgładzić przywód-
cę dionizyjskiego ruchu. Dopiero Cezar wprowadził do 
Italii zakazany uprzednio kult Dionizosa pod nazwą Liber 
pater. Częściowo także już wcześniej znalazł ten kult po-
parcie państwowe, gdy Antioch IV Epifanes zmuszał Ży-
dów do udziału w święcie dionizyjskim.
Na podstawie informacji Liwiusza oraz przedstawień 
mozaikowych i fresków zachowane w Villa Item w Pom-
pejach i Casa Omerica można ustalić dla tajemnych ob-
rzędów dionizyjskich następujące szczegóły: kapłanka 
poucza kandydata o konieczności obrzędu na podstawie 
tekstu przeczytanego przez sługę; następnie kandydat 
do wtajemniczenia, który uprzednio pościł przez dzie-
sięć dni i unikał wszelkiego kontaktu z ludźmi, otrzymuje 
posiłek, zostaje odprowadzony do świątyni, gdzie składa 
przysięgę zachowania ścisłej tajemnicy. Istotna czynność 
obrzędu polega na tym, że zawoalowanemu wcześniej no-
wicjuszowi zostaje pokazana, ewentualnie wysypana na 
jego głowę, zawartość dwóch skrzyń, z których jedna było 
skrzynią na zboże. Znajdowały się w nich symbole nie-
ograniczonej płodności i siły życia.
Główne święto dionizyjskie obchodzono kilka razy w roku. 
Urządzano wspaniały korowód dionizyjski (thiasos). Męż-
czyźni występowali w przebraniu satyrów i sylenów, a ko-
biety w stroju menad. Procesją udawano się do lasu, a w 
Rzymie nad brzeg Tybru. Kobiety, które były dopuszczo-
ne do obrzędu tylko w Grecji, urządzanego wyłącznie dla 
nich, rozpuszczały swe włosy. Przy podniecającej muzyce 

4  Eurypides, Bakchantki, 222 nn., 236 nn., 454 nn., 487 nn.
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i upajających dźwiękach fletów, rytmicznym i głuchym 
odgłosie kastanietów, prowadzane były ekstatyczne tań-
ce. Celem tego wszystkiego było osiągnięcie ekstazy mi-
stycznej. Powstawała ona pod wpływem silnego napięcia 
nerwowego spowodowanego długim umartwieniem cia-
ła, męczącymi medytacjami, szałem tanecznym i przyj-
mowaniem sfermentowanych napojów po długim okre-
sie abstynencji. Mistowie byli przekonani, że bóg bierze 
ich w takim zachwycie w swe posiadanie, kiedy dusze ich 
wyzwoliły się, przynajmniej na pewien czas, z cielesnych 
więzów i bólu. Dopiero teraz mistowie stawali się „peł-
ni boga” w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie odczuwali 
swej cielesności. Zdarzało się przy tym, że chwytali dzi-
kiego zwierza, zwłaszcza lwa, rozszarpywali go i zjadali 
na surowo. Kryła się w tym aluzja do rozszarpywania Dio-
nizosa przez Tytanów. Taki szał dionizyjski miał niekiedy 
doprowadzić mistę do całkowitego wyczerpania i śmier-
ci w rękach boga. Bachantki wierzyły, że w swej ekstazie 
mistycznej widzą strumienie mleka i miodu wytryskujące 
z ziemi5. Z ekstatycznego szału powstawały z czasem sta-
rannie unormowane i podniosłe uroczystości procesyjne, 
w których przedstawiano Dionizosa i jego boski orszak, 
niesiono pochodnie, posąg boga albo skrzynię ze święty-
mi przedmiotami kultowymi. Nigdy nie brakowało świę-
tych pasterzy. Do kapłańskich obowiązków należało wy-
głaszanie kazań na temat cudownych czynów boga.
Głównym tematem przebiegu uroczystości dionizyjskich 
był powrót albo ponowne ożywienie (zmartwychwstanie) 
zaginionego lub zabitego boga, na podstawie różnych wer-

5  Ibidem, 695–702; Platon, Ion, 534 A.
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sji mitu. Z uroczystościami łączyły się nadzieje mistów na 
osiągnięcie nieśmiertelności w przyszłym życiu. Plutarch 
w Konsolacji do żony wyraża pogląd, że mistyczne symbo-
le dionizyjskich obrzędów poręczają ich uczestnikom wia-
rę w nieśmiertelność, budząc nie tylko radość, lecz także 
strach przed karami drugiego życia.

3. Misteria orfickie
Dionizyjska istota wtajemniczenia, w przekształconej czę-
ściowo postaci, wraca znowu w misteriach orfickich. Zwią-
zane one były z mitycznym Orfeuszem i w przeciwieństwie 
do misteriów eleuzyńskich miały charakter prywatny jako 
religia indywidualna. Swoją grą na lirze czarował Orfeusz 
całą przyrodę i nawet samego boga podziemia, Hadesa, 
ale nie potrafił oczarować kobiet, skoro został rozszarpa-
ny przez menady. Głównym bóstwem misteriów orfickich 
był Dionizos-Zagreus, syn Zeusa i Persefony, który do-
znał podobnego losu jak Orfeusz. Zeus przeznaczył go na 
najwyższego władcę, króla wszechświata. Lecz Tytani, by 
zachować swoje dotychczasowe panowanie, rozszarpali 
Zagreusa jeszcze jako dziecię i pożarli. Boska natura tego 
dziecięcia została w ten sposób podzielona i znalazła się 
w ich osobowości. Atena uratowała jednak serce Zagre-
usa, przyniosła je Zeusowi, który połknął je, gdy jeszcze 
drżało, i reinkarnował swego syna pod postacią Dionizo-
sa „dwa razy urodzonego”, syna tebańskiej Semele, córki 
Kadmosa. Po przyjściu na świat Dionizosa Tytani zostali 
unicestwieni piorunami Zeusa. Z ich popiołów powstali 
ludzie. Stąd uważani są oni za obarczonych dziedziczną 
winą i mają dwojaką naturę: jedną tytaniczną, czyli ziem-
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ską, drugą boską, czyli dionizyjską. U podstaw mistyki 
orfickiej leży dualizm natury ludzkiej. Człowiek związa-
ny jest wprawdzie przez swe czynności z ziemią, z istoty 
swej jednak jest pochodzenia boskiego. Ciało jest grobem 
duszy, która poddana jego błędom może wyzwolić się od 
ponownych wcieleń. Tylko tak zwane życie orfickie6 może 
ludzi uwolnić od grzechu pierworodnego. Powinni się 
więc uwolnić najpierw od swej natury tytanicznej i zdobyć 
dziedzictwo dionizyjskie. Temu celowi służą powtarzane 
periodycznie obrzędy ablucji i oczyszczeń rytualnych, 
jak również powstrzymywanie się od spożywania mięsa 
i bobu oraz noszenie wełnianej odzieży. Dionizos otrzy-
muje przydomek „wyzwoliciela”. Wybawia on od strasz-
nych męczarni, które z całą pewnością groziły w Tartarze 
wszystkim niewtajemniczonym, a szczególnie złoczyń-
com i przestępcom. Z tymi wyobrażeniami o piekle zwią-
zana jest ściśle orficka, a także pitagorejska i platońska 
nauka o metempsychozie dusz. Tę naukę o wybawieniu 
ponieśli wędrowni kaznodzieje orficcy, związani z teogo-
nią i kosmogonią nawiązującą do Hezjoda, na cały świat. 
Po raz pierwszy na gruncie greckim spotykamy w orfizmie 
zjawisko „Ksiąg świętych”, ponieważ orficy spisali swoje 
dogmatyczne nauki, obrzędy oczyszczenia i pokuty, po-
stulujące zdobycie spokoju wewnętrznego za cenę wyrze-
czenia i ascezy, i ofiarowali je swoim wyznawcom. Czytali 
je już Platon7 i Arystofanes8 . Misteria orfickie celebrowa-
no nie w świątyniach, lecz w tak zwanych świętych do-
mach, w których wspólny śpiew grał dużą rolę. Praktyki te 

6  Platon, Prawda, VI 782 C.
7  Platon, Protagoras,  316 D.
8  Arystofanes, Żaby, 1032.
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sprawiały, że ludzie mogli wznieść się ponad własną na-
turę i mieć kontakt ze światem wyższym już tu, na ziemi, 
nie odkładając spotkania z bóstwem na czas „po śmierci”.

4. Tajemne nauki pitagorejskie
Mistycyzm grecki, nie uprawiany wyłącznie w tajnych 
misteriach, znajdował swój wyraz także w filozofii. Pi-
tagoras dokonał przejścia od elementów mistycznych do 
racjonalnych. Racjonalny kierunek nadał też ascezie. Jego 
system etyczny miał prowadzić człowieka do zjednocze-
nia z bóstwem przez życie czyste, wstrzemięźliwie moral-
ne, poświęcone nauce i medytacji. Stąd tak eksponowane 
miejsce w ascezie pitagorejskiej zajmuje święte milczenie. 
Ciało i tu było uważane za grób duszy. Dusza była wolna 
o tyle, o ile panowała nad ciałem ziemskim i troszczyła 
się o ciało promieniste. Płomienny wybuch mistycyzmu 
greckiego, w zasięgu terytorialnym ograniczony do połu-
dniowej Italii, nastąpił pod wpływem idei orficko-pitago-
rejskich. Ale szkoła pitagorejska upadła tu około roku 350 
przed Chrystusem, by odżyć na nowo w 300 lat później. 
Ruch pitagorejski w Rzymie, gdzie zapewne dawno zapu-
ścił korzenie, wzmógł się bardzo przy końcu epoki helle-
nistycznej. W połowie I wieku przed Chrystusem nastą-
pił nowy mocny wybuch pitagorejskich idei mistycznych. 
W okresie wczesnego cesarstwa prowadzili działalność 
propagandową pitagorejscy nauczyciele i mistycy przez 
swoje kazania. Do najsłynniejszych z nich należał wte-
dy rzekomy cudotwórca Apoloniusz z Tiany w Kapado-
cji. Działalność jego przypada na I wieku po Chrystusie. 
Głosił potrzebę reformy obyczajów w duchu neopitago-
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reizmu. W tym celu zachęcał do monoteistycznej poboż-
ności i ascezy polegającej na transcendentalnych przeży-
ciach, by przygotować duszę do życia etycznego według 
wskazań Pitagorasa. Należał do nich między innymi za-
kaz spożywania mięsa i nakaz zachowania czystości.
Spekulacja pitagorejska spleciona z platońską połączyły 
się w II wieku po Chrystusie z mistyką wschodnią Neu-
mejosa z Apamei. Platon był dla niego potomkiem Pita-
gorasa i „Mojżeszem mówiącym po attycku”. W swoim 
dualistycznym systemie świata rozróżniał Neumejos 
„pierwszego” nieznanego „Boga” bez ruchu od „drugie-
go” (zrodzonego z pierwszego) „Boga”, który jest dobrym 
Demiurgiem. Materia, która nie pochodzi od Boga, jest 
przyczyną zła. Odpowiada jej zła dusza świata, tak jak do-
bra dusza świata odpowiada dobremu kosmosowi. U pita-
gorejczyków najważniejsza jest mistyka liczb. Już w I wie-
ku przed Chrystusem umieszczali oni na szczycie swego 
system „pierwszą Jedność”. Ammonios, należący jeszcze 
zapewne do tradycji neopitagorejskiej, będąc nauczycie-
lem Plotyna, przykazał może swojemu uczniowi tą naukę, 
która stanowi główny punkt neoplatanizm i mistyki plo-
tyńskiej.

Nurt platoński
1. Platon
Jak większość myślicieli greckich, i Platon był pod wpły-
wem mistycznej myśli pitagorejskiej. Zawdzięczał jej swą 
teorię o ideach jako oryginalnych wzorach wszystkich 
stworzeń (Timajos) naukę o metempsychozie dusz (Fedon), 
doktrynę anamnezy (Menon).
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Platońska mistyka bytu stosuje alegorezę o Erosie (Uczta, 
Fajdros) i mit parascjentyficzny, zwłaszcza o istocie duszy 
w Fajdrosie. Stanowiły one charakterystyczny chwyt Pla-
tona, który uważał pewne rzeczy za niemożliwe do udo-
wodnienia rozumowego, a przecież w chwilach rozbły-
śnięcia swego umysłu widział rzeczywiście istotę bytu. 
Stąd jego mistykę należy rozumieć w sensie metaforycz-
nym.
Platon przejął od swych poprzedników podstawową idee 
mistycyzmu, że świat empiryczny nie wyczerpuje istoty 
wszechświata, lecz świat boskich idei. Przedmiotem jego 
nauczania było przekonanie, że zło jest zawsze w świecie 
niższym, który człowiek powinien opuścić dla osiągnię-
cia świata wyższego w miarę możliwości jak najszybciej. 
Ucieczka od świata materialnego i cielesnego, który jest 
więzieniem dla duszy, możliwa jest tylko pod warunkiem, 
że człowiek, w miarę swych sił, upodobni się jak najbar-
dziej do Boga. To upodobnienie się człowieka do Boga 
i powrót duszy do swego początku podniósł Platon bardzo 
wysoko jako cel życia.

2. Od Platona do Plotyna
Okres hellenistyczny i późniejszy, kiedy filozof stał się 
„lekarzem dusz”, charakteryzuje się recepcją i przekształ-
ceniem myśli platońskiej. Cennym następstwem tego zja-
wiska był zwrot „do wnętrza” osoby ludzkiej, by w tym, 
co duchowe, szukać Absolutu i stwierdzić ścisły związek 
„duszy i Boga”, postulować troskę o własne życie etycz-
ne i duchowe, o medytacje i wychowanie samego siebie. 
Wskazania takiej duchowej terapii zawarte są w Listach 
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moralnych Seneki, w Rozmowach Epikteta, Rozmyślaniach 
Marka Aureliusza i w wielu pismach Plutarcha. Dopiero 
jednak w okresie późnego cesarstwa występuje wzmo-
żona skłonność do mistycyzmu. Budzi się wtedy potężne 
mistyczne uczucie, które zniosło tylko wielość bytu i jego 
oddalenie od boskiego praźródła. Wielość wytrysnęła tu 
i spłynęła z pełni prajedności, mogąc do niej powrócić. 
Nowa tęsknota mistyczna i metafizyczna mogła się powo-
łać na największego filozofa greckiego i podbić pod jego 
imieniem świat ducha w okresie późnego antyku. Jego 
myśli i wielowiekowa tradycja kultury greckiej znalazły 
swego przedstawiciela i interpretatora w jednym z naj-
płodniejszych i najwszechstronniejszych pisarzy antyku, 
jakim był Plutarch z Cheronei, kapłan Apollina delfic-
kiego. Jego prostota i bardzo głęboka wiara oraz dobroć 
i ludzkość o gorącym sercu pozwalają nu oddziaływać 
na współczesnego człowieka. Plutarch bowiem to anima 
naturaliter Christiana. Ontologiczny system średniego 
platonizmu9: „Bóg – idee – materia” otrzymał u Plutar-
cha sprostowanie: „Bóg – porządek – ruch – materia”10. 
Kierunek poszukiwań metafizycznych zaczynał od pyta-
nia o początek świata, następnie o byt transcendentny. 
Spekulacja o bycie transcendentnym trwała w całym tym 
okresie od Platona do Platyna i określała tęsknotę mi-
styczną, tęsknotę powrotu do jednego boskiego praźródła 
ze świata wielości. W ten sposób mistyka u Plotyna stanie 
się ukoronowaniem wszelkiego filozoficznego poznania 
i teologią we właściwym znaczeniu tego słowa.

9  W okresie od ok. 50 r. przed Chr. do 250 r. po Chr.
10  Plutarch, De animae procreatine in Timaeo, 1015 E, 1024 AB.
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Nurt neoplatoński
Założyciel szkoły neoplatońskiej, Plotyn, wywarł naj-
większy wpływ na wszystkich mistyków, zarówno po-
gańskich, jak i chrześcijańskich w okresie starożytności 
chrześcijańskiej. W plotyńskiej hierarchii czasowej i prze-
strzennej w odniesieniu do świata postrzegalnego są trzy 
hipostazy: Jedyny – Duch – Umysł.
Potem następuje materia jako cień wyższego światła.
Jedyny (Bóg) jest dla Plotyna najpewniejszy ze wszyst-
kiego. Może On być określony tylko przy pomocy ter-
minów z teologii negatywnej. Jest On niewyrażalny sło-
wem i mową, bez nazwy, Sam Siebie nie potrzebuje, nie 
jest bytem, lecz ponad bytem. Można mówić o Nim tylko 
w odniesieniu do tego, co jest pod Nim. Jest On Źródłem 
i Przyczyną istnienia ducha i wszystkich rzeczy. Przyczy-
ną wielości (Enneady VI, 9,9,1). Przy tym jest On całkowicie 
różny od każdego bytu, obejmuje wszystko, jest ze wszyst-
kim złączony i jednocześnie oddzielony (od wszystkiego, 
„nie ma żadnych braków, wystarcza sam sobie i niczego 
nie potrzebuje, jest miarą wszystkich rzeczy i kresem, jest 
Bogiem, który wydał z siebie umysł i substancję i duszę 
i życie i działanie poświęcone umysłowi”, Enn. I 8,2,2). Je-
dyny nie potrzebuje istnienia, ale jako najdoskonalszy ze 
wszystkiego nie może pozostawać bezczynny. Jego prze-
możnej siły nie można powstrzymać. Jako niewyczerpane 
źródło wypływa z Niego istnienie (Bui, V 5,12). Dla tego 
powstania wielości z Jedynego istnieją inne jeszcze także 
obrazy, najczęściej słońce, które wysyła swoje światło.
Duch (byt, idee) jest najwyższym stopniem istnienia. 
Słowem, źródłem bytu dla wszystkich idei i przyczyn bo-
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skich, pośrednikiem między Jedynym Absolutem i świa-
tem skończonym. Wyobraża idee, a więc siebie samego. 
Duch jest jeden, ale jednocześnie jest wielością, skoro 
zawiera w sobie świat umysłowy. Jest czystą czynnością 
i aktualnością. Świat umysłowy jest wiecznym wzorem 
świata zmysłowego.
Dusza w swym istnieniu podobna jest do istnienia ducha 
i w świecie wyższym nie różni się od ducha. Jej zadaniem 
jest troska o to, co bezduszne. Ona jest przyczyną życia 
w świecie fizycznym, pierwiastkiem ożywiającym, opar-
ciem dla wszystkich istot żyjących i pośrednikiem mię-
dzy nimi a Duchem. Daje więc życie ciału, ożywia nie 
tylko rośliny, zwierzęta i człowieka, lecz także jako dusza 
wszechświata ożywia cały świat. Dusza wszechświata jest 
identyczna ze wszystkimi duszami, jak również każda po-
szczególna dusza jest identyczna z każdą inną poszczegól-
ną duszą. Poszczególne dusze zstępują w świat cielesny, 
aby spełnić swoje zadanie wyznaczone im przez Boga. 
W mrokach materii narażają się na największe niebezpie-
czeństwo – śmierć. Muszą czuwać i powrócić do świata 
duchowego, poznać Boga jako pokrewnego im w istocie 
i znaleźć się w ten sposób u samych siebie. U Plotyna spo-
tykany charakterystyczny podwójny sposób patrzenia na 
duszę, świat zmysłowy i materię. Jako zasada życia ciele-
snego spełnia dusza swe boskie zadanie, ponieważ wpro-
wadza porządek i sens, ale jako byt powinna uciekać od 
tego świata i powrócić do swego początku. Także świat 
zmysłowy ocenia Plotyn podwójnie: jest on koniecznym 
odbiciem świata duchowego i pośrednikiem do niego, a je-
żeli nie jest zły, jest najlepszym ze wszystkich możliwych 
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światów, jak twierdzą także stoicy w przeciwieństwie do 
gnostyków (Enn. I 4; III 2n; II 9). Ale jako odpadły bezna-
dziejnie od jedności i rozbity w wielości, świat jest ciemny 
i zły. Takiej podwójnej ocenie podlega u Plotyna również 
materia, która jako najniższa wartość w kosmosie może 
jeszcze być oświecona przez boską istotę (Enn. II 9,3), ale 
jako negacja ducha istnieje tylko potencjalnie, nie istnie-
je zaś aktualnie. Człowiek ma swoje prawdziwe istnienie 
w duszy, dzięki niej jest „światłem umysłowym”, ale od-
pada od bytu, kiedy da w duszy miejsce dla niebytu. Du-
sza posiada wyraźnie wskazane jej przez Boga zadanie. 
Powinna kroczyć drogą prowadzącą do świata wyższego, 
do ducha. Musi następnie stamtąd próbować dostać się do 
Jedynego-Dobra, kiedy wyrzeknie się wszystkiego, wznie-
sie się ponad ograniczenia własnej aktywności intelektu-
alnej, sama stanie się jednością z Bogiem, zjednoczy się 
z Nim doskonale i w ten sposób znajdzie się u siebie samej.
Taka jest u Plotyna koncepcja trzech stopni drogi mi-
stycznej prowadzącej do zjednoczenia duszy z Bogiem: 
droga oczyszczenia ciała od pożądliwości zmysłowych, 
oświecenia duszy dzięki przystosowaniu do umysłowego 
świata pojęć i kontemplacji. Potrójnej naturze człowieka11 
odpowiadają trzy stopnie drogi mistycznej. Ta plotyńska 
koncepcja stała się inspiracją stopni mistycznych w teolo-
gii chrześcijańskiej u Dionizego Areopagity.
W centrum teologii mistycznej jest więc ekstatyczna unio 
mystica. Jest ona darem Bożym tylko dla wybranych. By 
jej doświadczyć, trzeba wyrzec się samego siebie i wszyst-

11  Por. platońską koncepcję o troistości duszy.
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kiego, co znajduje się poza człowiekiem, oraz wznieść się 
ponad własny intelekt.
Innym nowym wkładem Plotyna była koncepcja imma-
nencji. Inaczej niż Platon widział on świat idei jako im-
manentny w myśli Boga. Czas i przestrzeń były dla nie-
go formami nałożonymi przez doświadczenie zmysłowe 
człowieka, a dusza ludzka stykiem świata pojęciowego 
i zjawiskowego. Bóg nie jest podzielony między ludzi jak 
w micie o Dionizosie-Zagreusie. To człowiek, uczestni-
czący w absolutnej Pełni w miarę swoich sił duchowych. 
Bóg może być obecny w każdej rzeczy w całości i w całości 
w rzeczach poszczególnych.

Stosunek helleńskiej myśli mistycznej  
do chrześcijaństwa
Podczas gdy Platon odegrał główną rolę w kształtowa-
niu teologicznej nauki o boskiej naturze duszy, różnej 
od ducha, to Plotyn wywarł wpływ na mistyków przez 
koncepcję zjednoczenia z Bogiem. Uczeń Plotyna, Wik-
torinius, po nawróceniu się na chrześcijaństwo był jed-
nym z nauczycieli św. Augustyna, pierwszego wielkiego 
mistyka chrześcijańskiego antyku po św. Pawle Apostole. 
Spojrzenie na śmiałą i oryginalną filozofię Plotyna o by-
cie transcendentalnym, zabarwiane głębokim mistycy-
zmem, wskazuje na bliskość i zarazem dystans w stosun-
ku do chrześcijaństwa. Plotyn pragnie uwolnić ducha dla 
siebie samego nie tylko od uczuć, ale nawet od oddalenia 
i bliskości Boga, gdy stwierdza, że dusza odnajduje samą 
siebie. Plotyn wprowadził filozofię do teologii. Wskazał 
drogę do świętości i zbawienia opartą na czysto greckim 
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tylko myśleniu i własnym wysiłku etycznym człowieka. 
System plotyński teoretycznie i praktycznie stanowił 
prawdziwy labirynt religijny. Był zbyt spekulatywny, by 
móc stać się religią mas. Właściwa jednak mistyka jako 
przeżyte przez jednostkę zjednoczenie z najwyższą po 
tamtej stronie Jednością, bardzo rzadka w antyku, wystę-
puje dopiero u Plotyna, u którego także, nie tylko u Pla-
tona, nie jest ona pozbawiana komponentu erotycznego. 
Mimo to metaforyka platońskiego Erosa, zwłaszcza tego 
z Uczty czy Fajdrosa, połączona z mistyką bytu u Platona, 
i plotyńska mistyka poznania Boga wywarły niewątpliwie 
znaczny wpływ na mistykę chrześcijańską późnego anty-
ku i mistykę średniowieczną. Lecz jest nadal problemem 
otwartym, w jakim stopniu można nazwać mistyką szero-
ko rozpowszechnioną spekulację platońską i neoplatoń-
ską, że poszczególne dusze wejdą kiedyś w duszę świata.
Mistycyzm helleński jako szlachetny i udany w wielu 
punktach wyraz szukania kontaktu człowieka z bóstwem 
przez Piękno, Prawdę i Dobro oraz jako protest przeciw 
bezsensowności zdarzeń i wiara w istnienie wyższych 
wartości duchowych, z obrazem świata od początku zako-
twiczonego w religii, nie mógł jednak utrzymać się wobec 
silniejszego i wznioślejszego, prostszego i zdrowszego, 
zwycięskiego już ostatecznie w IV wieku chrześcijaństwa, 
w którym było jeszcze miejsce dla Objawienia Bożego, 
nieznanego racjonalizmowi greckiemu, dla łaski Bożej 
i nowych nurtów mistycznych.
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Złote wiersze pitagorejczyków

Złote wiersze 
pitagorejczyków

Przede wszystkim czcij bogów, jak prawo nakazuje. Bądź  
       wierny
składanym przysięgom i sławnych czcij bohaterów.
Bogom Hadesu cześć oddaj należną.
Ponad wszystko czcij rodziców i szanuj najbliższą rodzinę.
Do grona swoich przyjaciół dopuszczaj tylko najlepszych.

Słuchaj dobrych rad, a dobro – sprawiedliwie – oceniaj.
Wybacz, gdy przyjaciel w rzeczy małej uchybi.

Staraj się znosić wiele – kto musi znieść – może znieść  
       wiele.
Najpierw staraj się poskromić żądze.
Głód niech nic dla ciebie nie znaczy.
Naucz się wstawać o każdej porze.
Bądź powściągliwy w gniewie, nie grzesz w obecności   
       innych,
Ani gdy jesteś sam. Bądź dla siebie sędzią swych czynów.
Bądź sprawiedliwy w działaniu, w mówieniu. Głupstw  
       unikaj.
Pamiętaj, że śmierć i ciebie i innych nie ominie.
Zarobione pieniądze z ochotą wydawaj.
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Los sprawia, że każdy cierpieć musi.
Losu więc nie obwiniaj, lecz znoś to co ci ścierpieć   
      wypadnie.

Gdy los uczyni cię biednym pomyśl sobie.
Że dzielnego człowieka niechętnie hojnie obdarza.

Gdy w czasie rozmowy słyszysz jak ludzie głupstwa  
       wygadują,
Nie wychodź
I bądź cierpliwy, gdyby nawet kłamali.
Pamiętaj tylko o tym, by nie dać się wciągnąć
W to, co za złe uważasz o czynach i słowach człowieka.
Zanim coś zrobisz – pomyśl – byś głupstwa nie zrobił.
Wstyd i hańba dla człowieka – mówić i działać    
      bezmyślnie.
Postępuj więc zawsze tak, by nie mieć później sobie nic  
      do zarzucenia.

Nie zabieraj się do spraw, na których się nie znasz.
Ucz się tego, czego potrzeba, a będziesz miał życie spo-
kojne.

Zdrowie to ważna rzecz, dbaj o nie należycie.
Z umiarem jedz i pij. Nie forsuj ciała ćwiczeniami   
      fizycznymi.
Gdy nie zachowasz miary, choroba przyjdzie niechybnie.
Jedz tylko zdrowe pokarmy. Unikaj wykwintnych dań.
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Strzeż się ludzkiej zazdrości. Zbyt łatwo się na nią   
       narazić.
Nie bądź skąpcem – we wszystkim staraj się o    
     zachowanie umiaru.

Spać nie chodź wcześniej, zanim nie rozliczysz się   
     z minionego dnia.
Dokładnie zdaj sobie sprawę z tego co zrobiłeś złego,
Co dobrego, a co zaniedbałeś.

Za zło uczynione żałuj, dobrem ciesz się.
Tak postępując staniesz na drodze do boskiej dzielności.

Gdy nauczysz się patrzeć i chodzić z otwartymi oczami,
Zobaczysz jak bezmyślnie człowiek ściąga na siebie  
       nieszczęścia
Choć dobro i szczęście tak blisko.

Nie każdy jest w stanie to zobaczyć, pojąć i usłyszeć.
Wybrańcy wyjdą tylko z zaklętego koła cierpień.

Los nami kieruje. A my jak zwoje
Toczymy się to w tę to w tamtą stronę, ból w sobie   
     nosząc ogromny.
Wrodzona nam rozterka w duszy się umiejscowiła   
     – i zżera nam duszę.  
A więc rozterkę z duszy wyrwać trzeba i przed nią uciekać.

O Zeusie, Ojcze zbawiłbyś nas od zła.

Złote wiersze pitagorejczyków
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Gdybyś każdemu z nas pokazał jak ogromnego ducha   
      ma w sobie.

Człowieku, bądź dobrej myśli! Przecież w twych żyłach  
     płynie boska krew.
Przyroda cię uczy, człowieku, odsłania przed tobą swe  
      tajemnice.
Zbliż się do niej choć trochę, wtedy zdołasz zapanować  
Nad ciałem, a dusza pozbędzie się cierpień.
Wystrzegaj się tylko niezdrowych pokarmów, o których  
       słyszałeś.
Pomyśl, czym chcesz duszę oczyścić i z więzów wyzwolić.

Wszystko rozumem oceniaj. Niech on tobie rozkazuje.

A gdy ciało opuścisz i w wolne pożeglujesz przestrzenie.
Ziemię opuścisz bezpowrotnie, śmierć podepczesz,   
     bogiem się staniesz!

Spolszczył: Soter

Podstawa tłumaczenia: Fragmenta philosophorum Graeco-
rum, t. I–III, opr. F.W. Mulach,
Lipsk 1860–61, t. II, s. 143–152.
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Aleksander Wat 
jako prozaik
Piotr Śliwiński

Aleksander Wat, Ucieczka Lotha, Polonia, Londyn 1988

Nie dziwi mnie ogromne w ostatnim czasie zaintereso-
wanie dla pisarstwa Aleksandra Wata. Tym bardziej nie 
dziwi mnie to, że w centrum tego zainteresowania zna-
lazły się jego pamiętnikarstwo i eseistyka. „Odkrycie” 
Wata zbiegło się z najsilniejszym dla wielu pokoleń naraz 
doświadczeniem historycznym, z restauracją jego pojęcia 
i ciekawością historii. Wraz ze spontaniczną próbą od-
kształcenia współczesności, bez względu na rezultaty tej 
próby, współczesność na trwałe utraciła swój uprzywile-
jowany dotąd status w naszych umysłach: odtąd będzie-
my ją traktować krytycznie i podejrzliwie, gdyż „mogło 
być inaczej”, gdyż rzeczywistość nie wydaje się już nam 
tylko kwestią konieczności, lecz również kwestią wolno-
ści. Odczuliśmy z niezwykłą siłą, że nasze biografie pisze-
my wspólnie z historią.

Nie dziwi więc fascynacja pisarstwem tak silnie i atrak-
cyjnie splatającym wątki osobiste z dziejowymi, łączącym 
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biograficzny szczegół z wizją epoki, intelektualną śmia-
łość filozofa z intelektualną odpowiedzialnością świadka. 
Pewna jednostronność tego zainteresowania, choć zro-
zumiała, wydaje się niesprawiedliwa, kiedy zawiązujemy 
kontakt z poezją Wata, która jest przejmującym niekiedy 
głosem z wnętrza cierpienia, a zawsze benefisem dobrze 
i misternie zorganizowanego języka.
W lipcu tego roku ukazał się w londyńskiej „Polonii” trze-
ci tom pism wybranych Aleksandra Wata, redagowanych 
przez Krzysztofa Rutkowskiego. Pod zbiorczym tytułem 
Ucieczka Lotha redaktor tomu zebrał – przy pomocy żony 
pisarza, pani Oli Watowej – drukowane i niedrukowane 
fragmenty i „prospekty” opowiadań, opowiadania, począ-
tek nieukończonej powieści (jej tytuł jest tytułem cało-
ści), trzy szkice literackie autora Mojego wieku.
Opowiadanie Powieść ukazało się w 1922 roku, ostatnie 
(Omarchadżew) zostało napisane prawdopodobnie w 1967 
roku. Pierwsze, drukowane w „Nowej Sztuce”, było – co 
się zowie – awangardowe, nietradycyjne i antytradycjo-
nalistyczne, ostatnie jest sprawozdaniem z pobytu w so-
wieckim więzieniu, ewokacją patriotyzmu i człowieczej 
godności prześladowanych. Oba są pisane w pierwszej 
osobie, w pewnym sensie oba są autobiograficzne.
Materia przedstawienia jest jednak w każdym z nich inna. 
Powieść to kpina ze sztuki i artysty, albo dokładniej – kpi-
na z namaszczonego mitu twórczości i twórcy. Powieść 
to ekspropriacja stereotypu, rzekoma inkorporacja pełni 
rzeczywistości – poprzez dezintegrację i schizofreniczne 
zwielokrotnienie aktywnego poznawczo podmiotu. Mno-
żenie rzeczywistości (etycznej, społecznej, rewolucyjnej, 
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erotycznej, artystycznej) przez świadomość posługującą 
się wielkimi metaforycznymi skrótami ma wywołać na 
powierzchnię świat cały. Wywołuje zaś świat – zgiełk, 
kakofonię, jazgot.
Odmiennym językiem pisał Wat Omarchadżewa. Oto prób-
ka: „...Ale rzecz jeszcze szczególniejsza: w ostatnich mie-
siącach więzienia, ja, stary zakuty bezbożnik, uwierzyłem 
w Boga i moją jedyną książką w berezie kazachstańskiej 
było Naśladowanie Chrystusa. Przechowuję dotąd ten eg-
zemplarz przesłany z Londynu przez kogoś bardzo mądre-
go, który rozumiał, że książka Tomasza Kempis pasuje do 
naszej doli i nada sens jej absurdalności w środku wieku 
dwudziestego” (144).
Utwór jest wspienieniem poniżenia, ale i wywyższe-
nia godności ludzkiej. Doświadczenie szaleństwa świata 
wypowiedziało się powściągliwie i klarownie, tak jakby 
własne przeżycia autora nauczyły go, że to, co przeczu-
wał i przewidywał „groteskowo” w młodości – jest jednak 
sprawą poważną i głęboko tragiczną.
Zwróćmy uwagę, jak często w swoich pismach podkreśla 
Wat absurdalność okoliczności, iż to, co zdarzyło się czło-
wieczeństwu poprzez wojnę i komunizm – zdarzyło się 
Europie „w środku wieku dwudziestego”. W XX-wiecznym 
totalitaryzmie dobiegł kresu „europejski rozum”; jakież 
to jednak dziwne i trudne do przyjęcia! W tej nieustan-
nie dochodzącej do głosu antynomii: współczesność jako 
cios wymierzony w naszą kulturową tradycję oraz współ-
czesność – korona dziejów i „koło zamachowe” przyszłe-
go postępu ludzkości. W tej antynomii zawiera się dwo-
jakość artystyczno-ideowego życiorysu Wata. Zaczynał 
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on jako poeta futurystyczny, zajęty między innymi  te-
matem rewolucji, następnie – z niemożności „wytrzyma-
nia sceptycyzmu absolutnego” – komunizował, kończył 
jako tradycjonalista i antykomunista. Przypomnijmy 
jego – uderzające moralnym i retorycznym rozmachem 
– credo: „Autor niniejszego [...] i w ZSRR między dwoma 
uwięzieniami, i w Polsce powojennej zabiegał o to, żeby 
wiadomo było ponad wątpliwość, że jest antykomunistą, 
nieprzyjacielem Związku Sowieckiego, niekomunista, 
niemarksistą, mimo że na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych sam był komunizował. Te zabiegi na ogół 
powodziły się z opłakanymi – i w Polsce, i w Rosji – ży-
ciowo skutkami, ale nie bez moralnych i intelektualnych 
korzyści”.
Powstała w ciągu parudziesięciu lat proza Aleksandra 
Wata jest doskonałym obiektem obserwacji wspomnia-
nych przemian w dziedzinie poetyki i światopoglądu, 
w obu przypadkach – paralelnym do innych dyscyplin 
twórczych autora. Nie przemiany i przełomy są wszak 
najciekawsze w jego przypadku. Najciekawsze jest to, co 
stałe. Stałe jest ujmowanie świata w kategoriach kultury, 
opisywanie zjawisk i doznań, nawet tych o największym 
egzystencjalnym ciężarze, w języku uniwersalnej Księgi, 
wpisywanie ich do katalogu zjawisk i doznań wcześniej-
szych, przywodzenie do sensu. Zrozumieć, pojąć! Wat bez 
przerwy ulega tej potrzebie i namiętności intelektualnej. 
Czas uczy rozwagi i wzmaga ostrożność pisarza: myślenie 
przestaje być karnawałem erudyty, a staje się jego terapią, 
jedynym sposobem oswojenia i pogodzenia się ze świa-
tem.



179

Bezrobotny Lucyfer dobitnie świadczy o dwóch rzeczach, 
o tym mianowicie, że świat – zdaniem autora – stracił 
wyczucie rozmaitych granic (etycznych, politycznych, es-
tetycznych), czyli – innymi słowy – przez homogenizację 
utracił tożsamość. Przeciwne tej ocenie jest postępowanie 
autora: ponawianie próby przyłapania świata na różnicy, 
kontrasty i logika paradoksu, konfrontowanie racji. Rze-
czywistość zastygająca w ideologicznych ortodoksjach nie 
może służyć jako wzorzec gnozy. Rozbijać monolityczne 
bryły zorganizowanego kłamstwa, „podejrzewać” języki, 
dekonstruować mity i stereotypy – przywracać ludzkie 
oblicze rzeczywistości. Widzieć i zapisywać świat w od-
cieniach i odmianach, w bogactwie i różnorodności zna-
czy zmagać się z jego wariantowością, postrzegać z kilku 
stron naraz, zrezygnować z pewności i dogmatu. Distin-
guo to dla Wata jednoczesna dyrektywa etyczna i este-
tyczna, jakby „teoria zakłóceń” w kierunku, w którym po-
dąża – meandrycznie – wywód.
Dobrym tego przykładem jest nieukończona powieść 
Ucieczka Lotha, której ogólną substancją tematyczną jest 
hitleryzm. Możemy się spodziewać, że w rozwinięciu 
utworu znalazłaby się refleksja o kulturze oraz – być może 
– wniosek, że sztuka, literatura, filozofia to tylko mimika 
i gestykulacja kultury, a więc niepewna jej wizytówka, że 
prawda leży głębiej. Spekulowanie w tę stronę upoważ-
nione jest przez to, że w centrum zainteresowania autora 
znalazło się pytanie o korzenie, źródła i soki faszyzmu, 
dążność do racjonalnego uchwycenia choćby i najbardziej 
irracjonalnej istoty nazizmu. Wat chciał napisać nie po-
wieść, lecz zdialogizowany esej.

Piotr Śliwiński, Aleksander Wat jako prozaik
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Wat prawie zawsze pisał eseje i przypowieści. Świat 
przedstawiony swoich utworów traktuje jako środek lub 
pretekst do artykulacji, ilustrację lub drogę dojścia do 
określonej, lecz niejednoznacznej konkluzji. Kreśli bo-
haterów „z grubsza”, reżyseruje sytuacje modelowe, nie 
stara się o pedantyczne wypełnienie schematów, wtrąca 
liczne sformułowania metaliterackie, śmiało odbija się 
od rozmaitych erudycyjnych asocjacji i analogii, niecier-
pliwie przedzierając się do „wnętrza sensu”. Ta meto-
da zbliża prozę Wata do jego poezji (i eseistyki) i – jako 
prozę – nakazuje oceniać dosyć surowo. Wat wydaje się 
nieświadomy tego, że kreacja jest mediatyzowana przez 
świadomość (także konwencji literackich), przyjmuje to za 
nieuchronność i na tym poprzestaje.
Wat był myślicielem i poetą. Obie te role wzajemnie się 
w jego poezji warunkują i przenikają, i dobrze – fascynu-
jąco – sobie służą. Nie był natomiast prozaikiem, brak mu 
było cierpliwości i dyscypliny, skracał sobie drogę i cha-
dzał „parabolami” jak poeta, nie jak prozaik.
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Miejsce bez ziemi, 
czyli turystyka 
nostalgiczna
Piotr Jaworski

Zacznę od wyznania, że tytuł widniejący nad tym tekstem 
tylko po części jest moją własnością. Zasadniczą jego myśl 
„pożyczyłem” od Christine Brűckner, a właściwie od bo-
haterki jej książek. Ona też, potomkini starego pomor-
skiego rodu, podsunęła mi myśl, by raz jeszcze spojrzeć 
na powojenny los człowieka, z nadzieją, że uda mi się co-
kolwiek z niego zrozumieć.
Maximiliane von Quindt przyjechała do Polski szukać 
swego utraconego w roku 1945 Poenichen. Jeszcze jed-
na wyprawa do Raju Utraconego, jeszcze jedna podróż 
sentymentalna, jeszcze jedna nostalgiczna wyprawa do 
miejsca, na którego wspomnienie serce zmienia swój na-
turalny rytm. Nie przyjechała sama, było ich wielu. Z nią 
i przed nią. Niemców. Dziś Niemców. Wcześniej tak o so-
bie nie myśleli. Przynajmniej ci, którzy należeli do rodu 
von Quindtów1.
Jestem Pomorzaninem. Tak myślał i mawiał o sobie stary 
Quindt. Tak do dziś myśli o sobie Lűppers. Nowa rewizjo-

1  Refleksje te są wynikiem lektury trzech książek Christine Brűckner: Miergendwo ist 
Poenichen, Jauche und Levkojen i Die Quindts.
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nistyczna sztuczka? Wrócić do kraju dzieciństwa, nakar-
mić oczy obrazem ubóstwa, bałaganu i chaosu, by potem 
móc bezkarnie pławić się w dobrobycie zasobnej Nadrenii 
czy Westfalii? No cóż, z całą pewnością i tak myślących 
nie brakowało wśród uczestników wycieczki. Byli też na 
pewno tacy, którzy po to tylko przyjechali, by naocznie 
przekonać się o tym, jak nieudolni Polacy trwonią efekty 
ich pracy, jak kraj ich dzieciństwa popada w coraz większą 
stagnację pod komunistycznym rządem. Wiadomo, brak 
pana. Myśleń i motywacji było wiele. Może nawet tyle, ilu 
było uczestników wycieczki.
Nie to jednak w tym momencie najważniejsze. Nawet nie 
to, że sporo tych myśli jakbyśmy podsunęli sami. Po czę-
ści powojennym szabrem, który dla wielu uprawiających 
ten proceder nie był przecież niczym zdrożnym. Ot, for-
ma własnowolnego zrekompensowania wojennych strat, 
rodzaj reparacji. Ale też po części szabrowanie odbywało 
się w majestacie prawa i w imię wyższych racji. A że były 
one doraźne, nie przewidujące skutków w przyszłości? 
Że wreszcie świadczyć mogły i o tym, iż sami jakbyśmy 
uznawali przejściowość powojennego status quo? Któż 
bowiem, mając świadomość trwałej przynależności do 
jakiegoś miejsca, pozwoli na bezkarne ogołacanie  miast 
i wsi z resztek ich dawnej świetności?
Zostawmy te pytania, na które i tak dziś nikt już nie od-
powie, chociaż powinien. Zestawmy je i z tego powodu, że 
lektura tekstu Christine Brűckner prowokuje do stawiania 
innych. Bardziej uniwersalnych. Przypomina bowiem od 
dawna i powszechnie znaną prawdę, że chociaż historię 
tworzą jednostki, to historia nie pyta jednostek o zdanie.
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Na mocy Układów wytyczono granice. Taka pewnie była 
konieczność. Utworzyć nowy, powojenny ład. Zwycięzcy 
nie pytali o racje. Szczególnie zwyciężonych. Normalna 
kolej rzeczy. Swoista logika wojny. W wyniku tej logi-
ki jednak tysiące ludzi musiało ruszyć na poszukiwanie 
nowego miejsca do życia. Taka współczesna wędrówka 
ludów. Z punktu widzenia historii nic nadzwyczajnego. 
Czy jednak zbiorowa opcja historii jest tożsama z opcją 
jednostki? Człowieka poszczególnego? Tego już nie byłem 
taki pewien.
Rzut oka na mapę powojennej Europy pozwala skonstato-
wać skalę zaszłych w wyniku zakończenia wojny zmian. 
Jedne państwa zniknęły z niej zupełnie, inne zmieni-
ły nazwy, w jeszcze innych zmieniły się rządy, wreszcie 
ustroje. Do setek tysięcy wojennych dramatów doszedł 
jeszcze i ten. Dramat człowieka, który w wyniku tworze-
nia nowej rzeczywistości musiał zostać wessany w tryby 
tego procesu. Byli tacy, którzy sami, na własną rękę, szu-
kali swojego miejsca na ziemi, bo to, które zajmowali od 
lat, w wyniku zaszłych przeobrażeń straciło dla nich ja-
kikolwiek sens. Skrzywi się zapewne ten i ów, ale to też 
dramat. Jak każdy ekstremalny wybór. Byli jednak i tacy, 
którzy po prostu musieli, na mocy administracyjnych de-
cyzji, zostawić starą chałupinę z rosnącą przy niej morwą 
i przenieść się do murowańca z czerwonej cegły. Daleko 
stał ten murowaniec. Obca to była cegła. Jakoś inaczej 
ryczała zastana na nowym miejscu krowa, nie tak raźnie 
parskał koń. Zrodzony z logiki dziejów dramat zwycięzcy. 
Ciągnęli więc zwycięzcy na zachód, który wcale nie był 
dla nich Ziemią Obiecaną. Jeszcze dalej na zachód uciekali 

Piotr Jaworski, Miejsce bez ziemi, czyli turystyka nostalgiczna



184

CzasKultury 8/1989

zwyciężeni. Serca jednych i drugich nie nadążały jednak 
za ciałami. Zostawały w dawnych miejscach. Tak rodziły 
się dramaty, tak w wyniku wojny powstała kolejna Księga 
Utraty.
W wycieczce Niemców nie należy dopatrywać się wyłącz-
nie rewindykacyjnych podtekstów, rewanżystowskiej ma-
nifestacji, obnoszenia swej krzywdy. Chociaż była ona ro-
dzajem swoistej manifestacji.
Historie tworzą dyktatorzy, a nie subtelni humaniści. Hi-
storia tworzy się sama. Dla człowieka, albo też i przeciw 
niemu. Historia postępuje sobie z człowiekiem dość do-
wolnie. Stawia go wobec wyborów, które żadnymi wy-
borami nie są. I nie jest ważne, że byt materialny tych, 
którzy ze wschodu przyszli na zachód, uległ poprawie, 
tak jak nie jest ważne, że ci, którzy te ziemie opuszczali, 
w sensie materialnym tracili niewiele. Jedni i drudzy tra-
cili jednak coś, czego żadną miarą się nie wymierzy – po-
czucie przynależności do miejsca. Posiadanie nie zastąpi 
wrażenia emocjonalnej pustki powstałej w wyniku braku 
tożsamości. Co najwyżej może czynić go jedynie bardziej 
znośnym.
Lűppers broni się przed tym uczuciem ironią, autoironią. 
Maximiliane świadomością odrębności. Oboje rozumie-
ją, przynajmniej starają się zrozumieć. Siebie i tych, któ-
rzy przyszli po nich, którzy zajęli ich miejsce. Usiłują też 
wniknąć w absurdalną logikę dziejów, w kreacyjną moc 
przypadku. Ale zrozumienie również nie zastąpi utraty. 
Ojczyzna i miejsce pobytu nie zawsze są tym samym. Oj-
czyzna to nie tylko materialne dziś, ale także duchowe 
wczoraj. Dwie ojczyzny zatem? Ducha i ciała? Kto jednak 
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ma dwa domy, ten na ogół bywa bezdomny lub też w czę-
ści zaledwie bytuje w swoim nowym dziś, podczas gdy ja-
kąś część siebie zostawił w dawnym miejscu. Dotyczy to 
obydwu stron migracyjnych procesów. Uchodźcy zabrali 
ze sobą swoją pomorskość, osadnicy przynieśli swoją kre-
sowość. Albo wielkopolskość.
Upiór wojny towarzyszy nam, którzy opuściliśmy Pomo-
rze, ale nie są od niego wolni i ci, którzy przyszli na nie 
po nas. Tych słów próżno by szukać w tekście. Tej kwestii 
nie wygłasza żadna z postaci, nie pojawiają się one w nar-
racji. A jednak nieodparcie narzucają się one po lekturze. 
Nie wińmy Ouindtów, Lűppersów i im podobnych, że za-
trzymali w sercach i umysłach resztki swojej duchowej oj-
czyzny, wspomnienie krainy, która uformowała ich myśli 
i skalę przeżywania świata. Nie osądzajmy nostalgii w ka-
tegoriach winy i kary. Miast tego pomyślmy raczej o tym, 
w jaki sposób uwolnić ziemię pomorską od ciążącego nad 
nią fatum.

Piotr Jaworski, Miejsce bez ziemi, czyli turystyka nostalgiczna
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Zrozumienie podróży
Marek Wedemann

Władymir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, przekł. 
H. Cywiński, Wyd. „Most”, Warszawa 1988

Dużo mówi się ostatnio o „destalinizacji”: co gorliwsi, 
by uwzględnić naszą specyfikę narodową, dodają jeszcze 
„debierutyzację”, w każdym razie wielu ludzi znowu śnić 
się zaczęła po nocach „ludzka twarz” w miejscu, gdzie do-
tąd rozpościerały się wąsy Józefa Wissarionowicza.
W takim to czasie dotarły do nas Listy rosyjskiego podróż-
nika, adresowane co prawda do zachodniego czytelnika, 
ale że i ten trapiony jest od lat podobnymi snami, również 
dla nas okazać się mogą lekturą pouczającą.
Ich autor, rosyjski dysydent Władymir Bukowski, na Za-
chodzie znalazł się w wyniku wymiany więźniów, do jakiej 
doszło między Breżniewem a Pinochetem w grudniu 1976 
roku – wymieniony na chilijskiego komunistę, wkrótce po 
opuszczeniu celi stanął na ziemi szwajcarskiej. W książ-
ce, będącej owocem w tak niezwykły sposób rozpoczę-
tej podróży, konfrontuje Bukowski doświadczenia lat 
spędzonych w Związku Sowieckim z wrażeniami, jakich 
dostarczył mu czteroletni pobyt w świecie zachodnich 
demokracji. Jako przybysz z zewnątrz, niebywale prosto-
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linijny, a zarazem uważny, mógł dokonać wielu zaskakują-
cych dla czytelnika wschodnioeuropejskiego – biorąc pod 
uwagę jego wyobrażenia o Zachodzie – obserwacji. Wid-
mo sowieckiej ojczyzny, którą szczęśliwym trafem udało 
mu się opuścić, nie przestało prześladować rosyjskiego 
podróżnika nawet w „wolnym świecie”.
Radość z nieoczekiwanego uwolnienia, początkowe 
olśnienie nieznaną do dotąd obfitością dóbr nie zdołały 
przytępić jego uwagi i bardzo szybko dostrzegać począł 
istotne niedostatki Zachodu – niedostatki przypominają-
ce mu kraj rodzinny. Pierwsze trzy rozdziały książki po-
święcone są omówieniu owych braków, a dokładnie doty-
czą „prawdy, wolności i sprawiedliwości”.
„Rosyjskie słowo głasnost’ (jawność) – pisze Bukowski – 
ma w sobie coś zimnego i dokładnego, jak narzędzie chi-
rurgiczne, coś nader poważnego i uroczystego [...], słowo 
to zawiera jakby przysięgę mówienia prawdy i tylko praw-
dy”. Przekonanie o obowiązku ukazywania prawdy o sys-
temie sowieckim, wyniesione z ojczyzny, zachował autor 
także za granicą. Pisze: „Teraz, gdy jestem już poza polem 
walki, przyda się ona (tj. jawność) tym, którzy pozostali. 
Roztrwonienie tej drogocennej rzeczy równałoby się kra-
dzieży czyjejś wolności albo nawet życia”. Tymczasem na 
Zachodzie, wbrew wszelkim oczekiwaniom, zamiast gła-
snosti odkrywa nasz podróżnik jedynie krzykliwą publicity. 
Uczestnicząc w niezliczonych konferencjach prasowych, 
udzielając wielu wywiadów, występując przed kamerami 
telewizji, miał okazję doświadczyć jej na własnej skórze. 
Sama jednak pogoń za sensacją i rozgłosem – jakkolwiek 
mu obca – nie zmartwiłaby go jeszcze, wiadomo, co kraj, 
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to obyczaj. O wiele bardziej niepokojący okazał się brak 
odporności na propagandę sowiecką, będący skutkiem 
obowiązującego modelu przyswajania informacji. „Posta-
wiony przed wyborem – czytamy – wobec dwóch całkiem 
przeciwstawnych punktów widzenia, człowiek sowiecki 
będzie «odgrzebywać» prawdę. Człowiek Zachodu albo 
przyjmie oba, albo wyprowadzi średnią. Nie ma wielkie-
go nieszczęścia, gdy spór jest uczciwy. Jednakże wybie-
rając między informacją a dezinformacją, nasz zachodni 
pluralista przyswoi sobie co najmniej połowę sowieckiego 
kłamstwa”. W ten między innymi sposób rodzą się „siły 
pokoju, postępu i socjalizmu” – którym poświęca Bukow-
ski sporo uwagi – stanowiące, świadomie czy też nie, coś 
w rodzaju piątej kolumny Związku Sowieckiego.
Przyglądając się społeczeństwem zachodnim, zastanawia 
się autor, dlaczego właściwie są one wolne. Dotąd sądził, 
że wolność jest owocem tolerancji, obywatelskiej świado-
mości, że wynika z tradycji.
Na Zachodzie żadne z tych źródeł o wolności nie decy-
duje – brak tolerancji w najrozmaitszych dziedzinach ży-
cia, zadziwiająca nieodpowiedzialność i beztroska oby-
wateli, to tradycje, z których mogło wyniknąć równie 
dobrze coś innego. Co sprawia, że są wolni? – zapytuje 
i jego refleksja biegnie w przeszłość: „Przeżyłem 34 lata 
w dostatecznie trudnych warunkach, a jednak byłem tak 
samo wolny, jak teraz. Mało tego – wszyscy, których spo-
tkałem, także czuli się wolni. [...] Tak, to było więzienie. 
Lecz kto powiedział, że w więzieniu człowiek nie ma wol-
ności wyboru? Można kupić uwolnienie za cenę zdrady. 
Można próbować ucieczki. Można poniżać się za ochłapy 
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i można stawiać opór. W więzieniu wreszcie można zy-
skać wolność”.
Jednym z największych zagrożeń dla ludzkości jest złu-
dzenie, jakie żywi wielu ludzi na Zachodzie, złudzenie, że 
socjalizm może rozwiązać ich problemy, że jest on ustro-
jem sprawiedliwości społecznej. „Modny socjalizm – pisze 
Bukowski – jest ideą bezsensowną. Ludzie po prostu chcą 
tym słowem określić rzeczy dobre i nieosiągalne”. Stara 
się więc swoją książką przekonać zachodniego czytelnika, 
jak bardzo się myli co do istoty sowieckiego państwa. Nie 
ucieka się jednak do rzeczowej, mającej naukowe ambi-
cje, analizy porównawczej dwóch systemów; snuje raczej 
usianą anegdotami gawędę, od czasu do czasu wypowia-
dając myśl ogólniejszą; miejscami pozwala się ponieść 
emocjom, by dać wyraz rozdrażnieniu, jakie budzi w nim 
ludzka głupota. Pisze: „Pora wreszcie zrozumieć, że żad-
na przebudowa społecznych struktur nie wybawi nas od 
problemów, zrodzonych z naszych naturalnych cech, wad 
i zalet. Pora wreszcie wydorośleć i pozbyć się dziecię-
cych dziewiętnastowiecznych iluzji. Dopiero co wcielano 
je w życie – łatwo więc przewidzieć ich konsekwencje”. 
Te konsekwencje są nam, żyjącym w państwie „realnego 
socjalizmu”, doskonale znane. Bukowski zwraca szczegól-
ną uwagę na sprawy następujące: przekazywanie własnej 
odpowiedzialności w ręce państwa, równoznaczne z rezy-
gnacją z owej odpowiedzialności , a zarazem ze swej wol-
ności, oraz pojawienie się czarnego rynku i zupełny zanik 
nawyku pracy. By się przekonać, jak wielkie spustoszenie 
powodują te zjawiska w sferze zarówno materialnej, jak 
i duchowej, wystarczy rozejrzeć się wokoło.

Marek Wedemann, Zrozumienie podróży
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To jednak, co jest mniej lub bardziej oczywiste dla nas, 
z trudem dociera do ludzi po tamtej stronie „muru ber-
lińskiego”. Nie wiedzą oni jeszcze tego, co my już wiemy, 
a mianowicie, że najważniejszą cechą socjalistycznego 
eksperymentu jest jego nieodwracalność. Jak trafnie za-
uważa Bukowski: „Nie da się znów przyzwyczaić ludzi do 
pracy – do tego konieczna byłaby zmiana całego pokole-
nia”. Rozdział trzeci Listów rosyjskiego podróżnika stano-
wi próbę ostrzeżenia Zachodu przed uczynieniem owego 
nieodwracalnego kroku w stronę socjalizmu (co być może 
nie jest wcale tak nieprawdopodobne, jak mogłoby się wy-
dawać).
W rozdziale następnym wykazuje autor bezskuteczność 
polityki odprężenia wobec Związku Sowieckiego. Decyduje 
o niej rażąca dysproporcja sił, jakimi obie strony dysponu-
ją. Podczas gdy strona zachodnia, znajdująca się pod nie-
ustannym naciskiem swej opinii publicznej, zmuszona jest 
prowadzić fair play, Sowieci, których nie obowiązują żadne 
reguły, stosują bezkarnie wszelkie możliwe chwyty. Jakże 
niewielu – wbrew oczywistym faktom – jest ludzi świado-
mych takiego układu. „I jak im wytłumaczyć – zapytuje 
Bukowski – że głęboko, niewybaczalnie się mylą? Jak wy-
tłumaczyć tym normalnym ludziom, że mają do czynienia 
z państwem chorym psychicznie, w którym pojedynczy 
człowiek – nawet jeśli jest głową państwa – nie znaczy 
nic? Jak udowodnić, że nie da się stworzyć i podtrzymać 
równowagi, jeśli system sowiecki się nie zmieni?”.
Jakże złowrogo brzmią dzisiaj te pytania, postawione 
przed siedmiu laty, kiedy ich autorowi nawet nie śniła się 
jeszcze Gorbaczowowska przebudowa...
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Listy rosyjskiego podróżnika warto przeczytać z inne-
go jeszcze powodu – ze względu na osobę Władymira 
Bukowskiego. Jego wizerunek, jaki możemy odtworzyć na 
podstawie lektury, jest wizerunkiem człowieka niezwykle 
prawego. Przybywa on – ze swoją prostolinijnością, nie-
zawodnym zmysłem moralnym, rzadko spotykaną skrom-
nością – jakby z innego świata. Obcowanie z postacią tego 
„prostaczka”, uznanego przez władze sowiecką za waria-
ta, przynieść musi czytelnikowi wiele dobrego, nawet jeśli 
nie zgodzi się on z przerysowanymi często sądami autora.

Marek Wedemann, Zrozumienie podróży
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Przegląd zagraniczny

Tym razem ograniczymy się do kolejnych dwu numerów 
„The New York Review of Books”, które jak zwykle przy-
noszą sporo materiału o krajach tak zwanego obozu. Moż-
na się spierać, na ile jest to zasługa podstarzałego bruneta 
z myszką na łysinie, na ile Twoja, drogi Czytelniku, na ile 
wreszcie „rewolucji kaloryferów”, ale fakt pozostaje.
Zacznijmy od obszernego artykułu o mile brzmiącym ty-
tule Imperium w rozkładzie (NYRB nr14 z 29 września). 
Timothy Garton Ash, bezwzględnie jeden z kilku najlep-
szych zachodnich znawców tematu, dokonuje w nim ca-
łościowego przeglądu sytuacji w krajach obozu. Ponieważ 
artykuł jest pierwszą częścią eseju, którego dokończenie 
dopiero ukaże się w następnym numerze NYRB, na razie 
poprzestaniemy na paru impresjach i jednym malowni-
czym cytacie.
Ash rozpoczyna od konstatacji, iż ważnym rysem obec-
nych zmian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest 
rosnące tych krajów zróżnicowanie – dla opisu sytuacji 
w którymkolwiek z nich przestają więc już wystarczać 
analogie wewnątrzobozowe, łatwe, bo oparte na stali-
nowskiej wizji społeczeństw budujących ten sam komu-
nizm. Aby powiedzieć cokolwiek sensownego, trzeba więc 
odwołać się do historii danego kraju sprzed Jałty. Oby tak 
było – choć można tu mieć wątpliwości: czy nie jest tak, 
że na obszarach opuszczanych przez komunizm powstają 
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zupełnie nowe formy życia raczej słabo związane z tym, 
co było przed potopem?
Ash uważa, iż należy zaprzestać używania pojęcia fin-
landyzacji jako wspólnej nazwy dla zachodzących zmian, 
finlandyzacja bowiem oznacza proces o dynamice wręcz 
odwrotnej od tego, co się dzieje obecnie w KDL-ach. Przez 
finlandyzację rozumiemy wszak przechodzenie niepod-
ległych krajów pod kuratelę Związku Sowieckiego – my 
zaś uczestniczmy w procesie o dynamice odwrotnej, który 
Ash proponuje nazwać „ottomanizacją”, czyli emancypa-
cją poprzez rozkład. Niewątpliwie jest to słuszne, zwłasz-
cza że w najbardziej fantastycznych rojeniach nie sposób 
wyobrazić sobie generała Jaruzelskiego w roli marszałka 
Mannerheima (co prawda M.F Rakowski jako Mehmed Ali 
przekonuje w równie małym stopniu, ale to już inna hi-
storia).
Ash używa również bardzo trafnego określenia dla sys-
temu, który wchodzi w miejsce rozsypującego się komu-
nizmu ideologicznego – jest to system „neobrutalizmu” 
streszczający się w stwierdzeniu „my mamy karabiny, 
a wy nie – i co zrobicie?”. Według Asha najlepszym wy-
razicielem tej filozofii władzy są obecnie publicyści w ro-
dzaju panów Passenta i Urbana. (Dodajmy, iż w wywia-
dzie udzielonym BBC przez Rakowskiego zaraz po decyzji 
zamknięcia stoczni ów ton brutalizmu wyraźnie przebijał 
się poprzez zmagania nowego premiera z angielszczyzną).
Na koniec jeszcze cytat. Oto jak widzi Timothy G. Ash na-
szą część Europy u schyłku komunizmu: „przypomina ona 
pejzaż, nad którym górują ogromne jednakowe bunkry 
z betonu zbudowane 40 lat temu. Sterczą nadal nad ho-
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ryzontem, nadal zamieszkałe, nieodmiennie ohydne, od 
lesistych wzgórz Turyngii po Wielką Równinę Węgierską, 
a na ich betonowych tarasach siedzą znajome postacie 
właścicieli o tłustych podbródkach. Siedzą w ponurej bez-
czynności, przy swoich czarnych limuzynach z firankami, 
powtarzając swe przefarbowane kłamstwa.
Lecz popatrzmy uważniej: zaszło jednak coś dziwnego. 
Tu zawaliło się całe skrzydło – i z pokruszonego betonu 
wystają zardzewiałe pręty. Tam bunkier zyskał dziwacz-
ny, barokowy front lub romańskie wnętrze, a pomalowane 
barwami narodowymi sprzed wojny, a w dodatku ze środ-
ka słychać tony patriotycznego marsza. Tam znów chatki 
w niedokładnie odtworzonych tradycyjnych stylach pod-
chodzą prawie pod sam bunkier, zaś zaraz obok prywa-
ciarz wstawił sobie coś znacznie bardziej nowoczesnego 
i luksusowego. A kim jest ten człowiek w czarnej sutannie 
wprowadzany z uniżeniem na taras? A od kiedy bunkry 
mają wieże z iglicami?”.
No cóż, możemy jedynie dodać (zresztą sam Ash jest tego 
w pełni świadomy), iż los ludzi trzymanych w podzie-
miach bunkra bynajmniej się nie polepsza, gdy bunkier 
przemalowany zostaje na barwy narodowe.

W tym samym numerze inny uznany ekspert spraw pol-
skich, Nael Ascherson, omawia biografię Janusza Korcza-
ka autora Betty Jean Lifton oraz wydane przez to samo 
wydawnictwo tłumaczenie na angielski (tłumaczem jest 
Richard Lourie) Króla Maciusia I (po angielsku King Matt 
the First). Zdaniem Aschersona, biografka, która poświę-
ciła wiele lat na zbieranie materiałów do swojej książki, 
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potrafiła w maksymalnym stopniu wczuć się w niezwykle 
skomplikowaną i bogatą osobowość Korczaka, jak również 
debrze oddać zawiłości polskiego społeczeństwa w okre-
sie przed i po odzyskaniu niepodległości.
Jak pisze Ascherson, Korczak należał do jednego z tych 
środowisk, które świadczyły o atrakcyjności polskiej kul-
tury pod zaborami, a które odeszły już w przeszłość – 
zasymilowanych i patriotycznych Żydów o radykalnych 
przekonaniach społecznych. Jako taki miał przyjaciół 
i zwolenników w różnych kręgach społecznych i mocno 
ugruntowaną pozycję w życiu intelektualnym Warsza-
wy międzywojennej. Równocześnie jednak, w miarę na-
rastania antysemityzmu, stawał się celem ataków z dwu 
przeciwnych obozów – narodowcy atakowali go jako 
sprzymierzeńca „żydokomuny”, syjoniści zaś wyrzucali 
mu polskość jego sierocińca na Krochmalnej. Owe ataki 
(wyraźnie nasilone po śmierci Marszałka) wywoływały 
wówczas zdecydowaną obronę ze strony liberalnie na-
stawionych intelektualistów, jednak dziś ani postać Kor-
czaka, ani jego działalność pedagogiczna nie są, jak się 
zdaje, znane szerszemu ogółowi. (Nie dotyczy to jedynie 
bohaterskiej śmierci „starego Doktora”). Dlatego też było-
by dobrze, gdyby książka Betty Lifton znalazła wydawcę 
w kraju. Szczególnie ciekawe (zwłaszcza dla tych, którym 
marzą się teraz szkoły społeczne, autorskie czy środowi-
skowe) winno być zapoznanie się z bardzo rozbudowa-
nym systemem wychowawczym, jaki funkcjonował na 
Krochmalnej. Autentycznie samorządny, demokratyczny 
i praworządny (z własnym kodeksem prawnym i dziecię-
cym sądownictwem), był on jednak całkowicie zdomino-

Przegląd zagraniczny
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wany przez potężną osobowość samego Korczaka, który 
osobistą skromność i oddanie łączył z apodyktycznością. 
Ciekawe, iż dla niektórych wychowanków Korczaka przy-
stosowanie się do życia poza zakładem okazywało się 
procesem trudnym i bolesnym. Brak im było instynktów 
współzawodnictwa i nie byli uodpornieni na niesprawie-
dliwość i wyzysk doświadczane w „normalnym” życiu. 
Notabene, czyż nie o podobnym wydelikaceniu przez sys-
tem czytamy w historii paragwajskich redukcji? Gdy zo-
stały one w końcu zlikwidowane, Indianom w nich miesz-
kającym trudniej niż innym przychodziło dostosowanie 
się do normalności hiszpańskiej kolonizacji.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, iż Ascherson zachwyca 
się literacką wartością opowieści o Królu Maciusiu, na-
zywając ją zresztą „najbardziej wojowniczą ze znanych 
mu książek dla dzieci”. Cytuje on przy tym opinię Miło-
sza o wpływie Korczakowskiego cyklu na Ferdydurke; sam 
Ascherson zaś dopatruje się jego refleksu w Cesarzu Kapu-
ścińskiego, co też jest dowodem sporego uznania wobec 
ogromnej popularności tego ostatniego w krajach anglo-
saskich. Panie i Panowie, powróćmy więc do Króla Ma-
ciusia!

Dla higieny psychicznej porzućmy teraz nasz, według słów 
Wieszcza, „skarbiec wszystkich nieszczęść” i, cofając się 
do numeru 13. (z 16 sierpnia), przenieśmy się do rajskiej 
krainy demokracji wcielonej, jaką nie bez racji jawi nam 
się Ameryka w trakcie wyborów prezydenckich. I tu za-
raz na wstępie powodem sporego zdziwienia staje się fakt, 
iż co drugi Amerykanin decyduje się bramy owej rajskiej 
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krainy przekroczyć, czyli, mówiąc prościej, tylko nieco 
ponad połowa Amerykanów uczestniczy w wyborach.
Problemem owej tak niskiej frekwencji zajmuje się Garry 
Wills z Northwestern University. Rzecz charakterystycz-
na, odsetek głosujących wzrasta proporcjonalnie do sta-
tusu społecznego – zarówno w grupach o najwyższych 
dochodach, jak i o najwyższym wykształceniu osiąga nie-
mal 83 procent i jest prawie taka jak w ubiegłym stuleciu, 
gdy udział w głosowaniu zarezerwowany był w zasadzie 
dla białych Amerykanów o ustalonym cenzusie społecz-
nym i majątkowym. O ile nie można mieć wątpliwości, 
iż dotykany tu samej istoty demokracji, o tyle oceny tego 
zjawiska są rozbieżne do tego stopnia, że podczas gdy nie-
którzy uznają je za coś w rodzaju skandalu amerykańskiej 
demokracji, inni upatrują w nim ważnego jej gwaranta. 
Pierwsze z tych stanowisk można, z grubsza, streścić 
w sposób następujący:
„biedni i niewykształceni nie głosują, ponieważ. procedu-
ry administracyjne związane z aktem wyborczym stano-
wią dla nich, z różnych względów, barierę zbyt wysoką. 
W interesie demokracji należy barierę tę obniżyć poprzez 
stosowanie takich ułatwień, jak uproszczenie formalności 
i przybliżenie aktu rejestracji (w sensie fizycznym i kultu-
rowym) do świata, w którym żyją wyborcy z warstw niż-
szych”.
Dodajmy, iż próby działań tego typu, między innymi re-
jestracja wyborców w punktach pomocy społecznej i po-
średnictwie pracy, były prowadzone w różnych stanach, 
rzeczywiście przyczyniając się do podniesienia frekwencji 
wyborczej na danym terenie. Napotkały one jednak rychło 
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opór licznych polityków i prawników, których stanowisko 
(znów w pewnym uproszczeniu) można by przedstawić 
tak oto: „ułatwienia dla grup mniejszościowych naruszają 
prawa reszty społeczeństwa i są przeze to niekonstytu-
cyjne. Poza tym nie należy zbyt usilnie zabiegać o głosy 
tych, którzy zasadniczo nie pragną udziału w sprawach 
publicznych (czego dowodzi ich brak zainteresowania wy-
borami), ponieważ wnoszą oni do decyzji zbiorowych ele-
ment przypadkowości i ignorancji”.
Nawet jeśli z wypowiedzi rzeczników status quo odce-
dzimy elementy trywialnego oportunizmu (ktoś, kto raz 
zdobył mandat, skłonny będzie zapewne podnosić zale-
ty danego systemu wyborczego), pozostaje cały szereg 
pytań rzeczywiście ważkich: czy istnieje coś takiego jak 
„prawa mniejszości jako całych grup” w odróżnieniu od 
praw jednostek? Czy takie prawa z natury nie dyskrymi-
nują reszty społeczeństwa? Czy prawodawstwo może być 
instrumentem równoważenia wpływu poszczególnych 
grup społecznych na zbiorowość? (Zauważmy, że po-
dobnym problemem jest problem szkoły – czy może być 
ona instrumentem niwelowania nierówności?) Dodajmy, 
iż konserwatyści bynajmniej nie ograniczają się do ar-
gumentacji konstytucyjno-prawnej. Stwierdzają oni, iż 
prawne przywileje dla mniejszości na dłuższą metę wy-
wierają efekt odwrotny – przez stwarzanie bezpiecznych 
enklaw dla polityków równościowych utrudniają one ich 
włączenie się w główny nurt polityczny kraju, a ich poten-
cjalnych wyborców bynajmniej nie zachęcają do udziału 
w głosowaniu.
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Mimo iż na razie argumenty konserwatystów w tej spra-
wie wydają się bardziej przekonywające (dla ścisłości 
dodajmy, że sam Wills jest ich wyraźnym oponentem), 
można jednak sądzić, iż prędzej czy później Amerykanie 
poczują się zmuszeni do rozwiązania problemu absen-
cji wyborczej w ten czy inny sposób. Skłoni ich do tego 
wzgląd na stabilność ich własnego systemu politycznego, 
na którą znikomy wpływ (niestety!) ma fakt, iż każdora-
zowy prezydent USA cieszy się bezwarunkowym niemalże 
poparciem mieszkańców PRL, i to bez względu na ich po-
ziom wykształcenia czy stan majątkowy.

Na koniec zajmijmy się innym superspektaklem roku 1988 
– igrzyskami olimpijskimi. Inaczej niż wybory prezydenc-
kie, pozostają one tylko i wyłącznie widowiskiem (czy uda-
nym, to już kwestia gustu) i faktu tego nie zmienią propa-
gatorzy tak zwanej idei olimpizmu organizujący rozmaite 
dęte imprezy towarzyszące, kongresy, sympozja et cetera, 
et cetera. W 14. numerze NYRB Jasper Griffin, filolog kla-
syczny z Oksfordu, omawiając dwie amerykańskie książki 
na temat sportu w czasach antycznych, bezlitośnie prze-
kłuwa balon olimpizmu nadmuchiwany pracowicie, acz 
nie bezinteresownie, przez spadkobierców barona de Co-
ubertin ulokowanych na ciepłych posadkach w MKOl-u. 
I oto dowiadujemy się, że hasła, które nadal lansuje się 
jako niemalże kontynuację antyku, a więc „bezinteresow-
na rywalizacja amatorów”, „ważny jest udział, nie zwycię-
stwo” czy wreszcie „sport szkołą współpracy w zespole”, 
w istocie odwołują się do ducha angielskich szkół prywat-
nych z XIX wieku, niewiele mając wspólnego z antykiem. 
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Dla przykładu w Atenach zwycięzcy otrzymywali ogromne 
nagrody pieniężne (owa symboliczna gałązka wawrzynu 
równała się w istocie kilkuletnim zarobkom rzemieślnika) 
i dożywotnie utrzymanie, a do tego czasami uzyskiwali 
również wpływy polityczne i prawo do kultu po śmierci. 
Pomysł udziału dla samego tylko udziału wydawałby się 
więc Grekom dziwaczny, podobnie jak idea gry zespołowej 
– biegało się po to, by być pierwszym, i biegło się przeciw 
wszystkim innym. To, że igrzyska były tak silnie związa-
ne z zarabianiem pieniędzy (również przez ich organiza-
torów), w niczym nie przeszkadzało ich równie silnemu 
włączeniu w sferą kultu. Zresztą czy musi to być sprzecz-
ność? – wszak usunięcie pieniędzy poza aferę sacrum do-
konało się w naszej kulturze stosunkom niedawno.
Niewątpliwie jest rzeczą zabawną, iż te rewizjonistyczne 
ustalenia filologów klasycznych unieważniają w znacznej 
mierze narzekania tych wszystkich, którzy, szczerze lub 
nie, ubolewają nad postępującym upadkiem olimpiad no-
wożytnych.
W sumie okazuje się bowiem, iż nie jesteśmy ani lepsi, 
ani gorsi od starożytnych. Musimy wprawdzie przyznać, 
że daleko nam do szlachetności prawdziwych dżentel-
menów, jednak najnowsza historia Anglii nie wskazuje 
bynajmniej, aby byli oni szczególnie liczni wśród wycho-
wanków Eton lub Rugby.
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Anna Rudawcowa – 
dzieje zesłania i jej 
sybirska poezja
Jerzy Fiećko

Anna Rudawcowa, z domu Okuszko-Boska herbu Leliwa, 
urodziła się 7 sierpnia 1905 roku w Dorpacie (obecnie Tar-
tu, Estonia). Jej ojciec był adwokatem, dziad – powstańcem 
1863 roku i zesłańcem na Sybir. Wojna światowa stała się 
dla rodziców Anny czasem tułaczki, której finałem, już po 
rewolucji bolszewików, było przejście za zgodą Czeka linii 
frontu i osiedlenie się w Wilnie. Tam Rudowcowa ukoń-
czyła z wyróżnieniem gimnazjum w 1923 roku, po śmierci 
matki przeniosła się z ojcem do Sokółki k. Białegostoku. 
Kłopoty rodzinne uniemożliwiły jej podjęcie studiów hu-
manistycznych. Rudawcowa, ukończywszy kurs peda-
gogiczny, rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskim, 
w 1924 roku wyszła za mąż za kierownika szkoły, w której 
była zatrudniona. Miejscem następnego osiedlenia stało 
się Grodno. Lata 30. wprowadziły nazwisko Rudawcowej 
w krąg literatury dla dzieci. Pisywała wiersze, które pu-
blikował „Płomyczek”, w ostatnich latach przed drugą 
wojną światową redagowany przez W. Wasilewską i Buj-
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no-Arctową. Staraniem tej ostatniej miała ukazać się we 
wrześniu 1939 roku pierwsza książka Rudawcowej: zbiór 
wierszy dla dzieci.
Pierwszym aktem dramatycznych losów Rudawcowej cza-
su wojny było przeżycie najpierw niemieckich bombar-
dowań Grodna, a następnie jego oblężenia i krwawego 
stłumienia oporu ludności przez wojska Armii Czerwonej. 
W pierwszych tygodniach okupacji NKWD aresztowało jej 
męża, zaangażowanego w akcję ratowania polskich zbio-
rów bibliotecznych. Skazano go na 10 lat więzienia. Potem 
przyszła gehenna zesłania.
Masowe wywózki Polaków z ziemi wschodniej Rzeczypo-
spolitej z lat 1940–1941 widzieć można jako spotęgowa-
ną replikę zesłań, które dotknęły mieszkańców tych re-
gionów w latach 1831–1833 i 1864–1866. Polityczny sens 
tego rodzaju prześladowań realizował się na dwu planach: 
sytuacyjnym (represyjne zastraszanie) i historycznym 
(rozbicie narodowości polskiej na ziemiach wschodnich). 
Jednakże akcja NKWD przybrała niespotykane dotąd roz-
miary, jej ofiarami w równej mierze byli dorośli mężczyź-
ni, jak i kobiety, dzieci, starcy. Wielotygodniowa podróż 
w bydlęcych wagonach, rozproszenie w nieprzyjaznych 
klimatycznie krainach Kazachstanu i Syberii, głód, cho-
roby – stały się przyczyną śmierci olbrzymiej, do dziś nie 
oszacowanej, rzeszy zesłanych Polaków.
Wiadomo, że zsyłki z lat 1940–1941 dokonały się w czte-
rech głównych etapach. Pierwszy, najbardziej – jak się 
wydaje – dramatyczny, rozegrał się w lutym 1940, następ-
ne – w kwietniu i czerwcu tego roku. Ostatni – w czerwcu 
1941, tuż przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej. 
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Trzeba w tym miejscu zacytować fragment Przedmowy 
z emigracyjnego opracowania zbioru dokumentów, zaty-
tułowanego W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali:
„Dokładna liczba obywateli polskich wywiezionych do 
ZSRR nie jest znana. Niewątpliwie posiadając te dane, 
władze sowieckie nigdy nie udostępniły ich rządowi pol-
skiemu. A. Wyszyński, zastępca Komisarza Spraw Zagra-
nicznych ZSRR, oświadczył raz, że w sumie [...] uwięziono 
i zesłano 387 932 obywateli polskich, ale wg szacunków 
władz polskich w pierwszych dwóch latach wojny wywie-
ziono ze wschodnich terenów Polski ponad milion dwie-
ście tysięcy osób. Z liczby tej 880 tys. wywieziono podczas 
czterech wielkich deportacji [...], około 150 tys. zmobilizo-
wano do Armii Czerwonej, 180 tys. wywieziono do ZSRR 
jako jeńców wojennych i około 20 tys. udało się tam do-
browolnie w poszukiwaniu pracy. Mniej więcej  połowa 
deportowanych – 440 tys. – znalazła się w więzieniach 
i obozach. Resztę zmuszono do osiedlenia w różnych czę-
ściach Związku Sowieckiego. Około jednej czwartej zesła-
nych, między 220 a 250 tys. stanowiły dzieci w wieku lat 
czternastu i poniżej”.
Rudawcową aresztowano (wraz z 15-letnią córką Haliną 
i 5-letnim synem Bohdanem) w kwietniu 1940 roku; zna-
lazła się ona w drugim transporcie zesłańczym. Wedle za-
pisu Marii Januszkiewicz, wyjętego z jej wspomnień pod 
tytułem Kazachstan, transport ten „obejmował rodziny 
więźniów aresztowanych w okresie od września 1940 do 
marca 1941 na zajętych przez armię sowiecką terenach, 
rodziny bogatszych gospodarzy, policjantów, rodziny 
«wykrytych» w tym czasie oficerów Wojska Polskiego, bo-
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gatszych kupców, działaczy społecznych. Skierowano go 
do kołchozów Kazachstanu”.
Rudawcowa, po wielogodzinnej podróży pociągiem w by-
dlęcych wagonach w towarzystwie innych grodnian i po 
przebyciu Uralu, dotarła do pierwszej zesłańczej przy-
stani. Był to maleńki, porzucony w stepie „posiołek” Lu-
bimowka, odległy o 40 wiorst od Irtysza, zamieszkały 
w większości przez Kirgizów. Wraz z dziećmi przygarnęła 
ją rodzina dawnych polskich zesłańców.
Wrażenia i zdarzenia z pierwszego roku zesłania, zapisa-
ne w nieopublikowanych wspomnieniach córki Rudaw-
cowej, przypominają motywy i fakty z pamiętników czy 
listów zesłańców polskich z XIX wieku. Przemiany natu-
ry, urok wiosennego stepu i jego groźna zimowa postać 
– a obok tego sceny z patriotycznych wigilii – stanowiły 
tematy stale powracające w literaturze zsyłkowej. Podob-
nie jak kontakty z tubylcami, Kirgizami, którzy – w epo-
ce dojrzałego stalinizmu – nadal żyli w rytmie własnych 
tradycji, własnych obyczajów, skłonni do życzliwości, ale 
i niechęci gotowej przemienić się w zemstę gdy pojawiało 
się na przykład podejrzenie o rzucanie przez zesłańców  
czarów na ich trzodę. Lubimowka wiązała się w pamię-
ci Rudawcowej z dwoma wydarzeniami: gorzkim przeży-
ciem spowodowanym oszukaniem jej przez jedną z zesła-
nych tam wyrokiem NKWD polskich rodzin (co postawiło 
ją w obliczu  konieczności walki o przetrwanie zimy) oraz 
potężnym wylewem Irtysza na wiosnę 1941 roku, który 
pochłonął połacie stepu i, ogarnąwszy Lubimowkę, ustą-
pił dopiero po kilkudziesięciu godzinach.
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Lubimowka leżała na krańcach realizującej się utopii. Sta-
linowska rzeczywistość, z terrorem jako jej naczelnym 
atrybutem, przybierała tam łagodniejsze formy. Przemia-
na przyszła wraz z przenosinami do Atbasaru, powiato-
wego miasta zorganizowanego na radziecki sposób. Kilo-
metrowe kolejki po żywność, głód i choroby składały się 
na codzienność żywota w tym mieście. I NKWD – libe-
ralny i mniej widoczny w miesiącach obowiązywania po-
rozumienia Sikorski–Stalin, agresywny wobec polskich 
zesłańców po jego zerwaniu. Z Atbasaru w 1942 roku nie-
którym Polakom udało się przedostać do armii Andersa, 
większość jednak pozostała. Miesiące rozluźnienia rygo-
rów niewoli stały się epoką w życiu zesłańców, zarysowa-
ła się wówczas także możliwość legalnego organizowania 
przedsięwzięć kulturalnych. Rudawcowa napisała w tym 
czasie szereg patriotycznych obrazków scenicznych ode-
granych przez dzieci zesłańcze w  radzieckim domu  kul-
tury. Zmiana koncepcji politycznych dokonana przez Sta-
lina w odniesieniu do polskiego rządu w Londynie stała 
się natychmiast widoczna w Atbasarze: Polakom na po-
wrót narzucono 18-godzinny dzień pracy (włącznie z nie-
dzielą), wstrzymano wszelką pomoc aprowizacyjną z Za-
chodu, zdelegalizowano delegaturę rządu polskiego, a jej 
przedstawicieli-zesłańców aresztowano, codziennością 
stały się rewizje dokonywane przez NKWD. Rudawcowa 
po kilkudziesięciogodzinnym przesłuchaniu (bez przerw 
na sen), szantażowana lękiem o życie córki, zmuszona zo-
stała do podpisania dokumentu o współpracy. Odmówiw-
szy jej po wyjściu z aresztu, stale była nękana przez ofi-
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cerów policji politycznej. Wkrótce po tym przyszły nowe 
przenosiny.
W Kuszmuruniu, miejscowości odległej od Atbasaru o kil-
kaset wiorst, gdy Rudawcową ponownie zajęła się policja, 
popadła ona w chorobę nerwową. Wówczas przyszedł jej 
z pomocą – nieoczekiwanie – oficer NKWD, który znisz-
czył część dokumentacji, do Atbasaru zaś przesłał raport 
o jej śmierci. Po kolejnej wędrówce, naznaczonej tygo-
dniową podróżą i ciężką chorobą płuc, Rudawcowa za-
trzymała się w maleńkiej Sołoniówce. Tam odnalazła ją 
delegacja proradzieckiego Związku Patriotów Polskich, 
która – na życzenie Wandy Wasilewskiej – zaproponowa-
ła Rudawcowej pracę w tej instytucji. Rudawcowa pier-
wotnie odmówiła, jednak po rozmowach z pozostającymi 
w zesłańczej niewoli Polakami, w nadziei, że będzie mogła 
walczyć o ich sprawy – propozycję przyjęła . Wiązało się 
to z przeprowadzką do Karagandy, tam doczekała końca 
wojny.
Wielomiesięczny pobyt w Karagandzie, będący epilogiem 
jej zesłańczych losów, przyniósł nawrót kontaktów z Kir-
gizami, zainteresowanie ich religią i obyczajami. Nade-
szły wiarygodne wieści od jej męża, który – gnany w 1941 
roku w transporcie więźniów na wschód – uciekł, prze-
szedł linię frontu niemiecko-radzieckiego i przeżył wojnę 
w Grodnie. Podstawowym obowiązkiem Rudawcowej jako 
delegata ZPP była współpraca z radzieckimi władzami 
przy wydawaniu dokumentów zezwalających na wyjazd 
Polakom zesłanym w latach 1940–1941. Administracja 
radziecka na różne sposoby utrudniała powrót z wygna-
nia, szczególnie tym Polakom, którzy z różnych powodów 
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zadeklarowali na zesłaniu narodowość białoruską. Zgodę 
na wyjazd do Polski (o którą w wielu przypadkach przy-
chodziło toczyć uporczywe, nierzadko przegrane boje) 
i dostarczenie wagonów transportowych odwlekano mie-
siącami. Powrót Rudawcowej wraz z dziećmi rozpoczął 
się w czasie Świąt Wielkanocnych 1946 roku, starym szla-
kiem przez Ural, ziemię smoleńską do Terespola. Warto 
tu zacytować fragment wspomnień córki Rudawcowej, 
Haliny Łupinowiczowej: „Smoleńsk. Pociąg zatrzymał się 
w pustym polu i tylko z dala majaczył brzozowy zagajnik. 
Gdzieś przycupnięta przy ziemi stała chałupka. Ludzie 
wynędzniali i ciekawi podchodzili do wagonów. Ktoś z po-
ciągu spytał: co to za miejscowość? Katyń! odpowiedziała 
starowina w chuście na ramionach. To tu Niemcy zamor-
dowali polskich oficerów?! – pytamy. Kobieta podeszła 
bliżej, rozglądnęła sie bojaźliwie i swoją śpiewną mową 
rosyjską powiedziała: «eta nasi, mileńka, nasi», i oddaliła 
się szybko”.
Anna Rudawcowa  po powrocie do kraju zamieszkała 
w Gliwicach, próbowała powtórnie nawiązać współpracę 
z pismami dla dzieci, bezskutecznie. Zmarła 2 grudnia 
1981 roku.

* * *
Sybirskie wiersze Anny Rudawcowej miały swoją trud-
ną historię. Pisane w tajemnicy przed władzą, stanowiły 
rzecz zakazaną. W Atbasarze enkawudziści, uwiadomieni 
o ich istnieniu, przeprowadzili w maleńkim pokoju au-
torki wielogodzinną rewizję – wiersze, wyniesione przez 
małą dziewczynkę i ukryte przez nią w śniegu, ocalały. 

Jerzy Fiećko, Anna Rudawcowa – dzieje zesłania i jej sybirska poezja
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Do Polski skromna ich część przywędrowała w buciku 
syna poetki. Pozostało 25 tekstów.
Nie o wycenę ich artystycznej wartości tutaj chodzi. Ru-
dawcowa nie była profesjonalistką w znaczeniu świado-
mego kreowania indywidualnego języka wypowiedzi 
poetyckiej określającego się wobec utrwalonych tradycji 
i kształtujących się współcześnie prądów nowatorskich. 
Przed wojną pisywała ona wiersze dla dzieci, wymagają-
ce innej poetyki wypowiedzi, odległej od awangardowych 
eksperymentów bądź wyszukanych stylizacji w duchu 
klasycyzmu czy romantyzmu. Rzucona w wir gorzkich 
przeżyć  podjęła próbę opisania ich wierszem, wchodzi-
ła na grunt „poezji dorosłej” nie z potrzeby czysto arty-
stycznej reorientacji, ale pod presją historii. Nawet jeśli 
posiadała dojrzałą wiedzę o nowoczesnym języku poetyc-
kim, to jednak naturalną koleją rzeczy zwracała się ku 
tradycji oferującej najczytelniejsze modele wypowiedzi, 
ku romantyzmowi. Pogłosy symboliki i ideologii roman-
tycznego mesjanizmu są szczególnie wyraziste w Golgocie 
– w wizji umęczonej na podobieństwo Chrystusa Polski 
i w proroctwie o jej nieuchronnym zmartwychpowstaniu.
Ocalałe wiersze nie układają się jednak w jednolity cykl 
historiozoficznych manifestacji, stanowią raczej szereg 
wariacji na temat sytuacji i duchowości Polaków na wy-
gnaniu. Są świadectwem różnorakich doznań, zapisem 
autentyzmu przeżyć, wywołują wrażenie poprzez skalę 
emocji, uczuć, nie zaś finezyjną metaforykę. Mają wartość 
specyficznego dokumentu, nieprozatorskiego komentarza 
do czasu niewoli i poniżenia. Dlatego w chronologicznym 
porządku sąsiadują ze sobą, wzruszające przecież (choć 
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gorzkie) kołysanki, wiersze dla dzieci i teksty-apele pa-
triotyczne. Dlatego też martyrologia i mesjanizm zderzają 
się z poetyckimi skargami na ułomność duchową zesłań-
ców (Budowa).
Odczytując te wiersze po latach przeszło 40, jedno trze-
ba jeszcze mieć na uwadze: adresatem ich była nie tylko 
historia bądź przyszłe pokolenia, może nawet nie przede 
wszystkim. Odczytywano je natychmiast po ich po-
wstaniu na zesłańczych zebraniach i podstawowym ich 
przeznaczeniem było tworzenie więzi i mechanizmów 
jednoczących w nadziei przetrwania. Nieprzypadkowo 
większość tekstów narodziła się w tych miejscach wygna-
nia, w których były większe skupiska Polaków. Dziś kartki 
te są świadectwem miejsca i czasu, wówczas – były także 
spoiwem integrującym ludzi pozbawionych domu, a nie-
rzadko i jakiejkolwiek nadziei na przyszłość.

Jerzy Fiećko, Anna Rudawcowa – dzieje zesłania i jej sybirska poezja
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Wiersze sybirskie
Anna Rudawcowa

Sybirska kołysanka

Śpij córeczko, śpij mój synu
Za oknami wilcze ślepia.
Za oknami nocka sina
Sztywna z zimna śpi na stepie.
Smutny księżyc oczy stracił...
Z białym mrozem w śnieżnym wirze
Błądzą dusze naszych braci
Pochowanych na Sybirze.
Wyją wilki, kruki kraczą
Mróz lodowe wkłada trepy –
Wiatr chichocze, stepy płaczą
Syberyjskie, białe stepy.
Tęskni słonko do świtania
Uwiązane śpi za kratą...
Na tułaczkę na wygnanie –
Poszła wiosna, poszło lato...
Zawierucha zęby szczerzy
Wiatr zaprasza ją do tańca...
Cicho!... Zmówcie trzy pacierze
Na ziarenkach z łez różańca...
Za tatusia co w więzieniu
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Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie

Za to wszystko co go boli –
I za braci zmarłych cienie
I za matuś co w niewoli.
Śpij córeczko, synku mały
Już  nie płaczcie – baju, baju!
Wśród sybirskich stepów białych
Śnijcie sen o swoim Kraju.

Sybir-Kazachstan, 3 listopada 1940 roku

Noc sylwestrowa

Zduś serca łkania w sobie – już wystarczy,  
Niech drzemią pogrzebane na dnie duszy...
Idź, Stary Roku, idź przeklęty starcze,  
Nie czekaj od nas pożegnalnych wzruszeń.
Przeszedłeś jak huragan siejąc burzę
I czarne chmury ścieląc nisko, nisko...
Byłeś nam katem i więziennym stróżem,
Byłeś złodziejem, boś nam zebrał wszystko.
Dzwony zegarów biją... już dwunasta!
Czterdziesty rok połknęła czarna wieczność...
Radosny szał ogarnął wszystkie miasta,
Opętał świat melodią taneczną.
Noc Sylwestrowa! Noc kłamliwej złudy!
Serce, jak dziecko wierzy w czar obietnic,
Serce, jak dziecko wyśnionego cudu
Umysłem zimnym taką noc nie przetnie.
W kielichach wino, w piersiach okrzyk „wiwat”!
Fanfary, marsz na cześć Nowego Roku
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I oczy – pełne trwożnych oczekiwań
I uśmiech, uśmiech jak jutrzenka w mroku!
Lecz jest zakątek gdzie w zadumie stanie
Ten Nowy Rok – Nieznany przybysz:
Noc Sylwestrowa! Noc na Kazachstanie,
Ślepa od łez, tłukąca się o szyby!
Gdzie wieczny smutek w niskich chatach gości,
Gdzie strach jak pająk wyłazi z ukrycia,
Gdzie nawet śnić nie można o wolności –
Noc ludzi – trupów wykreślonych z życia!
O, ty na cześć którego płyną wiersze,
Fanfary grzmią i światła wszędzie płoną.
Ty – Tysiąc dziewięćset czterdziesty pierwszy –
Czy niesiesz nam nadzieję upragnioną?
Sypniesz obietnic barwnych błyskotkami.
Wabisz uśmiechem stojąc na rubieży,
A rozum woła: „Nie wierz nu, on kłamie”!
A biedne serce szepcze cicho: „Wierzę”!
Płońcie srebrzyste stepy Kazachstanu,
Bijcie zegarów zardzewiałe młoty!
Ja wierzę w cud prawdziwy, nie kłamany
Cud Zmartwychwstania i swego powrotu!

Sybir, 31 grudnia 1940 roku

13 kwiecień

Noc trzynastego kwietnia... Świat się zapadł
I powstał nowy, straszny całkiem inny
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Gdy wyciągnięta w mroku chamska łapa
Zburzyła gniazdo nasze – dom rodzinny.
Stukanie do drzwi... Natarczywe dłonie
Za klamkę szarpią chytre i sprężone...
Błysk świadomości: to już koniec, koniec!
Modlitwa cicha „Pod Twoją Obronę”...
Łomot buciorów ciężkich... w okno świeci
Blaskiem latarki i odchodzi potem...
W łóżeczkach płaczą obudzone dzieci,
A serca biją, biją im jak młotem.
Te obłąkane strachem oczy dziecka,
Usteczka drżące, nieprzytomne, blade!
Za drzwiami krzyk! „Atkroj! ździeś właść sawiecka”!
I myśl: skończone... trudno!...  nie ma rady!...
Już są w mieszkaniu – uśmiechnięci, grzeczni
I tylko w oczach czai się coś na dnie,
A serce bije, że jest niebezpiecznie
Cios wymierzony lada chwila spadnie.
Rewizja... Na ścianie cień jak plama,
Szpiegowski wzrok co każdą rzecz przewierci,
Pamiątki drogie w chciwych łapach chama
I wreszcie wyrok... Prawie wyrok śmierci!
Podróż w wagonach ciemnych... jak bydlęta!
Kraty okien... Jeszcze raz przed nami
Ta polska ziemia, ta najdroższa, święta,
Ta męczennica co nas żegna łzami.
A potem pól rosyjskich szary smutek,
Zgnębieni, głodni ludzie na peronie
I szare niebo chmurami zasnute,
Zamarłe oczy i bezsilne dłonie.

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie



214

CzasKultury 8/1989

I wreszcie stepy... stepy i burzany,
Kirgizów twarze, wiatru dziki lament
I pierwszy rok wśród nędznych chat z samanu,
Długi jak wieczność, czarny jak atrament.

Sybir, 1941 rok. W pierwszą rocznicę wywozu

W sybirskiej chacie

Zimno, ponuro w mej sybirskiej chacie
Białej od szronu i od siwej troski:
Na ośnieżonym oknie zlodowaciał
Mały posążek smutnej Matki Boskiej.
W mojej sybirskiej chacie mróz zagościł
Głód do drzwi puka coraz natarczywiej:
Dokąd się udać? gdzie szukać litości?
Kto nas usłyszy – umarli, czy żywi?
Gdzie prawo dla nas – bydląt i nędzarzy,
Pariasów ludzkich, ofiar złej przemocy?
Kto nas osądził i kto się odważy
W ostatniej chwili pośpieszyć z pomocą?
W sybirskiej chacie głodne dzieci płaczą,
Skulone, sine na barłogu leżą;
Kto skazał je na ten psi los tułaczy.
Na podły los zamkniętych w klatce zwierząt!
Kto nasze ścieżki tak tragicznie splątał,
Kto rzucił nas w sybirskich śniegów kłęby,
Gdzie mróz i nędza czają się po kątach,
Gdzie śmierć i obłęd szczerzą czarne zęby?



215

Tak strasznie jest umierać na obczyźnie,
Ostatni błysk nadziei w sercu dobić
I obcą ziemię prochem swym użyźniać
I śniąc o Polsce tęsknić nawet w grobie!
Nie! przetrwać wszystko – głód i mróz piekący
Nie mówić nic, nie skarżyć się nikomu,
Jak wściekły pies zaszczuty, zdychający
Ostatkiem sił chcę dowlec się do domu!

Sybir, 1941 rok

Golgota

Sprzedajni, źli tchórzliwi i niewierni
Sięgnęli chciwą łapą po zapłatę,
Włożyli jej na skroń koronę z cierni,
A krople krwi splamiły białą szatę.
W tej krwi najdroższych ofiar i poświęceń,
Co się nie zdały na nic i nikomu,
Europa myła piłatowe ręce,
Wołając patetycznie: Ecce Homo!
Tymczasem Jej samotnej i oplutej,
Zdziczały tłum bezsilne dłonie pętał
I powaloną bijąc, ciężkim butem
Deptali kark wciąż hardy, nie ugięty.
Dzielili szaty z krzykiem: „nasze, nasze”!
Darli na strzępy, chełpiąc się i szczycąc,
Zwycięstwem nad bezbronną... a judasze
Srebrniki przepijali za granicą!

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie
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Gdy wreszcie zegar wszechświatowy wybił
Godzinę czarną jak żałobny motyw,
Ona poniosła krzyż swój aż na Sybir,
Na miejsce kaźni i na szczyt Golgoty.
Spełniło się... czy świat się kiedyś dowie
Jak straszną była męka do ostatka?
Pod krzyżem klęczą wierni Jej Synowie
I modli się strapiona, Polska Matka.
Golgoto Polski! Ty – święty symbolu
Jej męki – czarny, krwią zbryzgany krzyżu!
Wyrastaj w snach dalekich miast i stolic,
Jak widmo groźne, jak sumienia wyrzut!
I zmąć ich spokój, krzycz po całym świecie,
O strasznej męce, o bólu konania,
O tym, że musi nadejść już dzień trzeci,
Dzień największego cudu – Zmartwychwstania!

Sybir, 1941 rok

Budowa

Złapany w turkot transmisyjnych pasów,
Wplątany w sieć sybirskich suchych szlaków
Straciłeś duszę i rachubę czasu,
Zgubiłeś dawno swoje Ja, Polaku.
Znasz tylko drogę z piętra na poddasze
Po rusztowaniach wciąż tam i z powrotem,
Znasz monotonny odgłos swoich maszyn
I łomot cegieł i stukanie młotem.
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Wapno i cement przeżerają ciało.
Śledzi twe ruchy obcy wzrok przebiegły.
Na mózg się walą jak spiętrzona skała
Czerwone, ciężkie chropowate cegły.
Nic z ideałów, wzlotów i zamierzeń,
Z pieśni śpiewanych tobie nad kołyską.
Bo jesteś tylko pociągowe zwierzę,
Wół w jarzmie z karkiem pochylonym nisko.
Umarła w tobie przeszłość dziwnie słodka,
Umarły sen i ból niedawnych rozstań.
Potrafisz dzisiaj nie przebierać w środkach:
Niech giną inni, bylem ja pozostał –
Dla marnych groszy, dla kawałka chleba
Dlatego może, że ci z tym wygodnie
Ty gotów jesteś braci swych pogrzebać,
Ty gotów jesteś do najcięższych zbrodni!
Polaku! Nieszczęśliwy, zły i podły,
Rzucony w piekło nędzy i rozpaczy!
W imię tych ścieżek co nas wspólnie wiodły
Chcę uniewinnić cię i chcę przebaczyć.
Gdy sił zabraknie nie patrz na budowę,
Przedmiot bezduszny, zimny i daleki
Na cegłach połóż umęczoną głowę
I słuchaj serca – stań się znów człowiekiem.
Ty własnym potem zbudowałeś szkołę
Na obcej ziemi i dla obcych ludzi –
Odbuduj siebie! powstań z jasnym czołem
Rycerzu śpiący, by świat cały zbudzić!
Otrząśnij pleśń stęchlizny, kurz pajęczyn
Niech nie przygniata cię koszmarna cegła... 

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie
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Odbuduj z gwiazd i kryształowej tęczy
Świątynię swoją, która w gruzach legła!

Sybir, Atbasar, 1941 rok

Improwizacja wigilijna 

Na niebie gwiazda betlejemska świeci,
Na ziemi zamieć: srebrny mróz na szybie...
Czy znajdziesz drogę do nas Boże Dziecię
Czy znajdziesz drogę na daleki Sybir?
W stajence dzisiaj szara pustka płynie,
Nie ma tam grania, śpiewu, ani tańców...
Malutki Jezus w zgrzebnej koszulinie,
Porzucił żłobek, idzie do wygnańców.
W zmarznięte rączki Boże Dziecię chucha,
Przez zaspy brnie drobniutką bosą nóżką
Opłatka białe niesie nam okruchy,
Promyczek gwiazdy grzeje na serduszku.
Do drzwi sybirskiej zapomnianej chaty,
Cichutko puka narodzone Bóstwo:
Otwórzcie mi! wszak jestem waszym bratem,
Bom poznał też głód zimno i ubóstwo.
Nie obce dla mnie serc krwawiące rany,
I łzy co płyną spod zmęczonych powiek,
Otwórzcie mi! – ja też prześladowany
Za cudze winy osądzony Człowiek.
W cudowną noc Bożego Narodzenia,
Głoszącą pokój ludziom dobrej woli,
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Jam nie z Betlejem przyszedł, lecz z więzienia,
Z samego dna rozpaczy i niedoli.
Gdy dąży tłum za Gwiazdą promienistą,
By uczcić mnie, by schylić się przed Panem,
Ja – biedny, mały wypędzony Chrystus,
Do was przyszedłem i wśród was zostanę.

Sybir, Wieczór Wigilijny, 1941 rok

Kołysanka mego syna

Małemu Dankowi poświęcam

Śpij mój synu tam zima zmarznięta
Błądzi w stepie pod naszym barakiem...
Wyrzucono cię z domu – pamiętaj –
Tylko za to, że jesteś Polakiem.
Za pacierze najsłodsze matczyne,
I za polską tę mowę ojczystą,
Wyrzucono bezbronną ptaszynę, –
Mego syna – na Sybir śnieżysty.
Małą duszkę tak wątłą, tak kruchą
Małe serce tak drogie twej matce,
Skuto w ciężkiej niewoli łańcuchy
I zamknięto w baraku jak w klatce.
Śpij wygnańcze mój! śpij królewiczu
Z rozbitego dzieciństwa pałacu!
Matka wciąż cegły nosi i liczy,

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie
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Matka moknie i ziębnie przy pracy.
Żebyś z głodu zbyt mocno nie płakał,
By zapewnić ci jutro nie jasne.
Matka dźwiga kamienie na traktor,
Takie ciężkie jak serce jej własne.
I swą skargę przesmutną ogromnie
Na Sąd Boski śle – hen gwiezdnym szlakiem.
Śpij  mój synu, i śpiąc nie zapominaj,
Że masz zostać na zawsze Polakiem!

Sybir, 1942 rok

Litania wygnańców

Matko miłosierdzia, Matko wszystkich matek,
Matko z Jasnej Góry, Matko w Ostrej Bramie!
Zstąp z błękitnych wyżyn do ubogich chatek,
Módl się za nami!
Gwiazdo dni samotnych, Gwiazdo czarnych nocy,
Gwiazdo co tułaczkę dzielisz z wygnańcami!
Zetrzyj w proch kajdany gwałtu i przemocy.
Módl się za nami!
Wyzwolenie więźniów, Pocieszenie smutnych,
Opiekunko sierot, Zorzo nad zorzami!
W czas najcięższej próby, w chwilach tak okrutnych
Módl się za nami!
O, Królowo świata! o, Królowo nieba
I Korony Polskiej rozbitej wrogami!
Broń nas, Jasna Pani, ratuj nas w potrzebie
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Módl się za nami!

Sybir, 1943 rok

Sąd Ostateczny

W chaosie wojny nie ma granic,
Goreje niebo, ziemia drży,
Oszalał świat! o, wejrzyj Panie,
Na purpurowy potok krwi!
W agonii ludzi – Twoich stworzeń
Tkwi albo kara, albo błąd
O zejdźże z nieba, Wielki Boże,
Na ostateczny straszny sąd!
Zasiądź w królewskim majestacie
Z piorunem w oczach, gniewem warg
I zanim rzekniesz o zapłacie
Wysłuchaj jęku ludzkich skarg.
Sądź nas za winy naszych dziadów,
Za winy ojców, synów, cór,
Za narodowe nasze winy,
Za ikarowy lot do chmur,
Sądź nas za miłość do Ojczyzny,
Za pierś trafioną gradem kul.
Za naszą krew, za nasze blizny
I za tułaczkę i za ból.
I osądź tego co świat cały
Zamienił w jeden krwawy kłąb.
Co pruł czołgami nasze ciała

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie
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I miażdżył hukiem strasznych bomb.
I osądź również akt przemocy
Gdy w ciche gniazda wdarł się kat
I tłum bezbronnych wygnał w nocy
W daleki, obcy, zimny świat.
Zajrzyj w baraki pełne brudu,
Przy pustej misie z nami siądź
I osądź nędzę twego ludu
I gnębicieli jego sądź!
„Kamienne krzywdy rzuć na szalę
Łzy polskich matek, dzieci zgon
I skrzepłej polskiej krwi korale
Tragicznych dni obfity plon!
O Boże Wielki i Przedwieczny,
Wzrok zagniewany ku nam zniż!
Na sąd niesiemy ostateczny
Golgoty polskiej czarny krzyż.
Sprawiedliwości chcemy Boże,
Ofiarę naszą przyjąć racz
I sądź nas, sądź, jeżeli możesz,
Lub raczej z nami w niebie płacz!

Sybir, 1942 rok

Morituri te salutant

Bądź pozdrowiona Polsko! dość już upokorzeń!
Jest śmierć, której nie znają swobodni i syci...
Patrz jak wspaniale giną twoi gladiatorzy
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W nierównej walce z losem na arenie życia!
Patrz, tą areną krwawą są stepy Sybiru,
Niewola ciał wychudłych i niewola ducha...
Czy ty nas wydrzesz, Polsko z łap okrutnych zbirów,
Ty co z daleka patrzysz obojętna, głucha?!
Władczyni bez królestwa! jesteś tylko cieniem!
Gdzieś w świecie szerzy się twych czarnych dni pokuta,
A my giniemy śląc ostatnie pozdrowienie:
Ave Polonia! Morituri te salutant!

Sybir, 1942 rok

Sybirska kolęda

Śpij Jezusku, śpij malutki
Luli luli luli!
Matuś kupi nowe butki,
Matuś Cię utuli.
Matuś szepnie Ci na uszko
Czy Ty wiesz kochanie?
Polskim dzieciom marzną nóżki
W zimnym Kazachstanie!
Śpij, Jezusku, złota gwiazdko.
Kryształowa roso!
Aniołkowie słodkie ciasto
Tobie wnet przyniosą.
Jeden z nich co gra na lirze
Lekko sfrunie z nieba!
Wiesz Jezusku, na Sybirze

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie
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Dzieciom braknie chleba.
Weźmiesz ciasto, weźmiesz butki
I ciepłe ubranie,
Pójdziesz by rozpędzić smutki
W zimnym Kazachstanie.
Srebrny księżyc z mlecznej drogi
Zbierze mleko słodkie,
Matuś spiecze Ci pierogi
Dla polskiej sierotki.
Miś przyniesie plaster miodu,
pójdzie z Jezusikiem.
By nie znały dzieci głodu
Na Sybirze dzikim.
By w noc cichą, by w noc świętą
Zła niedola prysła,
Żeby każdy dziś pamiętał
Że Gwiazdka zabłysła.    

Sybir, 1943 rok

Oskarżam

Oskarżam ciebie, Polsko o najcięższe zbrodnie!
O Twoich synów wszędzie rozrzucone kości
I że od murów Gdańska aż po Prusy Wschodnie
Byłaś jak stos płonący i jak zew wolności.
Oskarżam, że od wieków skazana na wielkość
Puściłaś z dymem karty dawnych testamentów,
Że byłaś tylko śmieszną, słabą marzycielką
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Wpatrzoną w swoich granic nietykalną świętość.
Oskarżam, żeś karmiła chlebem swym najczulej
Tych co umknęli potem poza twe rubieże
I zdrajców co zza węgła skrytobójcze kule
Posłali miast „Bóg zapłać” w pierś twoich żołnierzy.
Oskarżam, żeś ceniła ponad wszystko wolność
I kiedy śmierć śpiewała tobie kołysanki
Bombami poszarpana, łuną wojny płonąc
Szłaś sama i bezbronna na niemieckie tanki.
Oskarżam cię o śmierć załogi Westerplatte,
O gruzy i ruiny w męczeńskiej Warszawie
O twój tragiczny wrzesień, o feralną datę
Gdy wróg brutalnym butem przeszedł po twej sławie.
Oskarżam cię, bo tęsknić wciąż za tobą muszę,
Bo cień twój przyszedł za mną aż tu na wygnanie...
Oskarżam ciebie Polsko, żeś mi skradła duszę
Że jesteś moim wielkim świętym ukochaniem!

Sybir, 1944 rok

Powrót

Wracam do Ciebie Ojczyzno, stepem srebrnego burzanu,
Idę przez pustkę złych nocy, dni obłąkanych tęsknotą...
Chcę ucałować twą ziemię, bólem i męką zoraną,
Chcę ucałować twą ziemię, zlaną krwią, łzami i potem.
W smutnej, tułaczej wędrówce długie miesiące i lata
Ty mi świeciłaś w ciemnościach gwiazdą złocistej latarni.
Wolno mijały godziny, smutek z nadzieją się bratał,

Anna Rudawcowa, Wiersze sybirskie
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Ty gdzieś czekałaś daleko, ty gdzieś walczyłaś ofiarnie.
Wracam do Ciebie Ojczyzno... To co mi było tak drogie,
To co się stało dalekie – może już wkrótce się zbliży...
Spotkasz mnie słońcem wolności, szeptem skarżących się 
mogił,
Szumem zwycięskich sztandarów, jękiem chylących się 
krzyży.
Przyjdę do Ciebie Ojczyzno, stanę na progu twych granic,
Klęknę, jak pielgrzym strudzony, w jasnym obliczu świę-
tości
I żem nareszcie wróciła z dróg dalekiego wygnania
Tylko to jedno ci powiem, powiem jak można najprościej.

Karaganda, 1946 rok
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Apel do niezależnych 
środowisk literackich

Rozwiązanie Związku Literatów Polskich w 1983 roku po-
zbawiła środowiska pisarzy właściwej im reprezentacji za-
wodowej. Powołanie przez władze nowej organizacji po-
głębiło tylko istniejące i wytworzyło nowe, nieusuwalne 
podziały. Stan taki, w którym większość twórców pozba-
wiona jest od kilku lat możliwości obrony własnych praw 
i interesów, nie jest normalny. Wśród wielu negatywnych 
jego skutków i towarzyszących mu dolegliwości szczegól-
ny niepokój budzi sytuacja ludzi młodych, tych, którzy 
mogliby i powinni odnaleźć swe miejsce w świecie litera-
tury.
Brak związku zawodowego, który grupowałby pisarzy 
niezależnych, jest przyczyną dezorientacji ludzi młodych 
i grozi zerwaniem pokoleniowej ciągłości. Wielu bowiem 
młodych, uzdolnionych pisarzy nie ma ochoty korzystać 
z mecenatu państwowego czy niezwiązkowego, a przez 
brak oficjalnej reprezentacji zawodowej środowisk nieza-
leżnych nie ma z nimi bezpośredniego i naturalnego kon-
taktu. Jest to istotny aspekt życia literackiego i naszym 
obowiązkiem jest zwrócić nań uwagę całego środowiska.
My sami, odczuwając potrzebę ochrony własnych inte-
resów autorskich, wykluczamy możliwość przystąpienia 
do neo-ZLP z przyczyn zasadniczych. W tej sytuacji nie 
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pozostaje nic innego, jak samoorganizacja. Uważamy za 
konieczne utworzenie niezależnej organizacji pisarzy.

Lech Dymarski 
Marian Dźwinel 
Jan Góra 
Rafał Grupiński 
Jan Kasper 
Jan Komolka 
Ryszard Krynicki 
Bolesław Kuźniak 
Wacław Oszajca 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Tadeusz Żukowski
    
Poznań, 29 XII 1988
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