
poprawi∏a makija˝ i delikatnie spryska∏a si´
perfumami o ró˝anym zapachu, które najbar-
dziej lubi∏a. Zamkn´∏a galeri´ i posz∏a do knaj-
py Eszeweria. Zakupi∏a piwo i wesz∏a do sali,
gdzie siedzia∏ Pan StaÊ.

Pan StaÊ w∏aÊnie rozmyÊla∏ o swoim pierw-
szym morderstwie, którego chcia∏ dokonaç
w najbli˝szych dniach. Pi´kno jest tylko prze-
ra˝enia poczàtkiem – myÊla∏ o sobie. W grun-
cie rzeczy nie bardzo wiedzia∏, jak podejÊç do
tematu. Znalezienie ofiary nie nastr´cza∏o ˝ad-
nych trudnoÊci. Ale Pan StaÊ nie mia∏ zamiaru
wpadaç w r´ce policji i gniç do˝ywotnio
w wi´zieniu. Pan StaÊ chcia∏ pozostaç na wol-
noÊci, zjeÊç Êwiat i... i nie bardzo wiedzia∏, co
dalej. Ogólna idea po˝arcia Êwiata by∏a ca∏-
kiem w porzàdku. Ale strona techniczna ju˝
nie. Po pierwsze, zw∏oki. Zw∏oki sà trudne do
usuni´cia, pojedyncze zw∏oki pozwalajà poli-
cji na snucie domys∏ów, zbieranie dowodów,
grzebanie w DNA. Ale gdyby tak zw∏ok by∏o
naraz kilka tysi´cy? To by∏a kuszàca wizja. Na
przyk∏ad zatrucie wodociàgów. Ale czym? Albo
wysadzenie jakiegoÊ du˝ego klubu. Ale skàd
wziàç materia∏y wybuchowe? Po drugie, co
zrobiç z wyrzutami sumienia? Bo Pan StaÊ si´
spodziewa∏, ˝e wyrzuty si´ pojawià i b´dà go
dr´czyç okrutnie. Po trzecie, potrzebny by∏by
szczegó∏owy plan. Z tym ostatnim by∏o naj-
mniej problemów. Pan StaÊ lubi∏ precyzyjne
planowanie. Mia∏ to we krwi.

Kiedy tak myÊla∏ i zatapia∏ si´ w swoich krwi-
stych wizjach, us∏ysza∏ nagle mi∏o brzmiàcy
g∏os, który to g∏os go zapyta∏, czy mo˝e si´
przysiàÊç. Pan StaÊ podniós∏ wzrok i zobaczy∏
twarz Olimpii. PomyÊla∏, ˝e oto zaciska si´ p´-
tla i ten t∏usty typ, który zniknà∏ przed chwilà,
wys∏a∏ t´ kobiet´, by go zniewoli∏a. Tajne s∏u˝-
by, by∏ pewien, ˝e to tajne s∏u˝by. Ale podjà∏
gr´ i powiedzia∏:
– Niech pani siada.
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AlbaƒskoÊç
nasza 
i wasza…
Agata Araszkiewicz

Ksi´stwo Pindosu istnia∏o zaledwie trzy lata.
Na terenach dzisiejszej po∏udniowej Albanii,
a tak˝e cz´Êci Macedonii i Grecji, zosta∏o za-
∏o˝one podczas II wojny Êwiatowej jako paƒ-
stwo satelickie z oddolnej inicjatywy ludnoÊci
Arumunów, zamieszkujàcej te tereny, po tym
jak ofensywa faszystowska zdominowa∏a
Grecj´. Prowadzàc silnà polityk´ antygreckà,
Ksi´stwo Pindosu cieszy∏o si´ protektoratem
faszystowskich W∏och, jednak nie pos∏ugi-
wa∏o si´ propagandà antysemickà. Pod pano-
waniem ksi´cia Alcybiadesa, a potem ksi´cia
Juliusza ˚ydzi zajmowali wysokie stanowiska
paƒstwowe. Brytyjska ofensywa na Ba∏kanach
po∏o˝y∏a kres jego istnieniu. Lata 1941–1943
to burzliwy (i zapewne wstydliwy) okres w hi-
storii Albanii, ale jak w soczewce odbijajà si´
w nim napi´cia cechujàce region ba∏kaƒski
tak˝e w koƒcówce XX i na poczàtku XXI wie-
ku. Fakt istnienia Ksi´stwa Pindosu uwzgl´d-
nia pe∏ne konfliktów i sprzecznoÊci relacje
mi´dzy mniejszoÊciami etnicznymi w tej cz´-



Êci Europy, poszukiwanie wolnoÊci i to˝samo-
Êci w skàpanym we krwi flircie z w∏adzà
i przemocà. Zwiàzane z tym procesy politycz-
ne czasami ukazujà paradoksy (faszyzujàca
antygreckoÊç nie oznacza∏a antysemityzmu),
potwierdzajàc gorzkà z regu∏y lekcj´, gdy
w odpowiedzi na przemoc odpowiada si´ (poli-
tycznà) przemocà. W dà˝eniu bowiem do two-
rzenia etnicznych i narodowych utopii zdolni
jesteÊmy cz´sto myliç wolnoÊç z dyktaturà, au-
tonomi´ z uzale˝nieniem, wynosiç chwilowy
triumf nad g∏´bsze geopolityczne racje.

Ta „przemoc w przemocy” powróci∏a na Ba∏-
kany nie raz. Na poczàtku lat 90. XX wieku,
gdy trwa∏a Êrodkowoeuropejska Wiosna Na-
rodów, tak˝e Polaków, „kocio∏ ba∏kaƒski”
wybuch∏. Rywalizacja etniczna i regionalne
konflikty okaza∏y si´ silniejsze od wszelkich
mo˝liwych procesów pokojowych, gdy pra-
gnienia wolnoÊci nie powstrzymywa∏y ju˝
dyktatury. Ba∏kany majà jeszcze i ten problem,
˝e mitologia europejska od wieków widzia∏a
w nich swój „czarny làd” – egzotycznà klisz´
znamionujàcà geograficznà atrakcyjnoÊç i za-
póênienia cywilizacyjne. To stereotypowe
spojrzenie dla ko∏tuƒskiej wra˝liwoÊci „∏ago-
dzi∏o” ba∏kaƒski konflikt – ta wojna odbywa∏a
si´ niejako „poza” Europà (powo∏anie z fran-
cuskiej inicjatywy mi´dzynarodowego komite-
tu intelektualistów „Europa zaczyna si´ w Sa-
rajewie”, przeciwko wojnie na Ba∏kanach,
mia∏o w∏aÊnie ten wyobraêniowy mit odk∏a-
maç). Prawdà jest, ˝e by∏ to wybuch nieporów-
nywalnie bardziej brutalny i gwa∏towny, ale
pokazujàcy, ˝e z totalitaryzmu wcale nie musi
wychodziç si´ tak ∏atwo. Na poczàtku transfor-
macji niektórzy si´ obawiali, czy Polska nie
jest krajem nara˝onym na widmo wojny domo-
wej w wypadku uchylenia polityki „grubej kre-
ski”. Nasilona w nast´pnej dekadzie wojna
polsko-polska – nie militarna, ale na scenie
politycznej i w przestrzeni publicznej (choç

dotykajàca nas równie brutalnie) – dowodzi,
˝e groêby tej nie mo˝na by∏o traktowaç jako
li tylko historycznego bajania.

Transformacja jest trudna, gdy˝ ka˝e nam nie
tylko w przyspieszony sposób goniç przy-
sz∏oÊç, ale tak˝e, a mo˝e przede wszystkim,
nadrabiaç bolesne lekcje z przesz∏oÊci. Dotyka
ona problemów zwiàzanych z brakiem goto-
wej wizji modernizacyjnej paƒstwa (wraz
z wielorakà z∏o˝onoÊcià kwestii gospodarczych
i spo∏ecznych), ale si´ga te˝ du˝o g∏´biej,
w sfer´ narodowej mentalnoÊci, wymuszajàc
okreÊlenia jej na nowo, a przede wszystkim
podwa˝ajàc g∏´binowy wymiar symbolicznej
identyfikacji. NiejasnoÊç nowych form i poj´ç
wzbudza cz´sto symboliczny chaos, podmie-
nienie wartoÊci, zagubienie granicy mi´dzy
wolnoÊcià a restrykcjà, afirmacjà a poni˝e-
niem. Gdy w gr´ wchodzà narodowy honor
i poczucie w∏asnej pewnoÊci, odk∏amywanie
niedalekiej przesz∏oÊci i sposobów mówienia
o niej, czyli odrabianie historycznej lekcji z to-
talitaryzmu, rzadziej przypomina proces line-
arny z jasno wytyczonym celem, a jest raczej
przemieszczaniem si´ na oÊlep, w wielu kierun-
kach naraz. Progresowi towarzyszy paradoksal-
nie pragnienie uników, afirmacja przypomina
konfrontacj´, podj´cie wyzwania koƒczy si´
nierzadko urazem. Mówi´ tu o szeroko rozu-
mianej sferze wolnoÊci i prawach jednostki
(seksualnych, osobistych, zawodowych), mówi´
o przewartoÊciowywaniu historii i odk∏amywa-
niu kart jej stabuizowanej przemocy w imi´
nowej, politycznej, bardziej demokratycznej
wizji.

Nied∏ugo po tym, gdy si´ dowiedzia∏am, ˝e
przewodnim tematem tego numeru b´dzie
Albania, sz∏am ulicà w Warszawie i natkn´∏am
si´ na albaƒskà ambasad´. Jak zwykle, gdy
przydarza nam si´ coÊ mniej anonimowego, ja-
kiÊ uÊmiech od losu, nadstawi∏am uszu. By∏a to
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pi´kna willa, z ty∏u znajdowa∏ si´ wspania∏y
ogród, z którego dobiega∏a nami´tna, ba∏kaƒ-
ska muzyka. Cofn´∏am si´ w g∏àb – w amba-
sadorskich ogrodach trwa∏o przyj´cie, unosi∏
si´ dym z grilla, pogoda by∏a pi´kna. Przy
drewnianych sto∏ach siedzieli doroÊli i dzieci,
atmosfera by∏a o˝ywiona, ich twarze uÊmiech-
ni´te. W echu muzyki mo˝na by∏o us∏yszeç ja-
kàÊ przenikajàcà kulturowà si∏´, ale i nostalgi´,
pragnienie bycia sobà, ale i mierzenia si´ ze
sobà, z jakimÊ smutkiem i ˝alem. Ta muzyka
uwodzi∏a jak senna wizja. Gdy wróci∏am przed
front budynku, dostrzeg∏am na murze gablotk´
ze zdj´ciami. Nie ukazywa∏y one jednak wido-
ków natury albo turystycznych miejsc czy po-
dobizn postaci kultury. By∏ to rodzaj doku-
mentacji przypominajàcej mi´dzyszkolnà albo
mi´dzyzak∏adowà wymian´ pracowniczà, coÊ
jak propaganda sukcesu – dynamiczne ˝ycie
spo∏eczne, którego autorem jest paƒstwo. Po-
wia∏o stylistykà sprzed lat.

Albania, podobnie jak wiele innych krajów by-
∏ego bloku wschodniego, walczy o swój nowy
kszta∏t, a walka ta nie jest pozbawiona sprzecz-
noÊci, mylenia poziomów przemocy. Niedaw-
no w albaƒskim ˝yciu publicznym wybuch∏a
wielka awantura, której g∏ównym bohaterem
by∏ jeden z najs∏ynniejszych pisarzy albaƒ-
skich Ismail Kadare. Zacz´∏o si´ od artyku∏u
w jednej z gazet, który opisa∏ amerykaƒskiego
ambasadora w Albanii s∏owem kinezeri, co
oznacza chiƒczykowatoÊç. Ambasador Êmier-
telnie si´ obrazi∏ – nie doÊç, ˝e w rodzinie ma
azjatyckich przodków, to równie˝ okreÊlenie
to jest dodatkowo kulturowo ujemnie nacecho-
wane. Spopularyzowa∏ je w∏aÊnie Ismail Kada-
re w swej powieÊci Koncert (1988) jako opisu-
jàce zachowanie pe∏ne ob∏udy i fa∏szu – tak
w∏aÊnie, wedle Kadare, zachowywali si´ chiƒ-
scy politycy wobec Albanii podczas kryzysu
politycznego w latach 60. XX wieku. Ambasa-
dor USA uzna∏ atak za rasistowski. Niektórzy

albaƒscy intelektualiÊci zabrali udzia∏ w tej
dyskusji, piszàc, ˝e w literaturze Kadare jest
sporo rasizmu, ˝e wielokrotnie pisa∏ on o al-
baƒskiej „rasie” i skomplikowanych relacjach
Albanii z jej sàsiadami, gdzie „wina” spada
g∏ównie na nich. Przywo∏ywano cytat z jednej
z ksià˝ek Kadare, gdzie porównuje on „j´zyk
albaƒski do eleganckiej damy, a serbski do ba∏-
kaƒsko-egipskiego s∏u˝àcego”. Jeden z bada-
czy nazwa∏ nawet pisarza „pomnikiem rasi-
stowskiej nienawiÊci w albaƒskiej kulturze”.

Autor gazety, która opublikowa∏a artyku∏
o chiƒczykowatoÊci, broni∏ pisarza. „Ca∏a Al-
bania mo˝e byç dumna z Kadare” – pisa∏, nie
dostrzegajàc, ˝e chiƒczykowatoÊç to powiele-
nie „przemocy w przemocy”. Wedle niego, ki-
nezeri oznacza „pe∏ne hipokryzji zachowanie,
którego nie lubimy na Ba∏kanach, bo jeste-
Êmy bezpoÊredni i uczciwi”. Dziennikarz zda-
je si´ nie widzieç, ˝e odnoszàce si´ do okreÊleƒ
etnicznych s∏owo powiela niebezpiecznie rasi-
stowskie stereotypy (dotyczy to zarówno „win-
nych” Chiƒczyków, jak i „niewinnych”, „czy-
stych” Ba∏kanów). „Zastanawiam si´ – pisze
relacjonujàca ca∏y spór w polskiej prasie Mi∏a-
da J´drysik (za nià streszczam powy˝szà dys-
kusj´, „Gazeta Wyborcza”, 18–19.06.2011,
wi´cej na internetowej stronie Balkan Insight)
– czy zna [on] s∏owo «ba∏kanizacja» i czy go
ono nie dra˝ni”…

„Przemoc w przemocy” to rodzaj mentalnego
zachowania albo myÊlowego odruchu, który
si´ pojawia w odpowiedzi na kolonialne klisze
i wyobraêniowe ugettowienie. Zawiera w so-
bie poczucie urazy i niech´ci, ale nie potrafi go
przekroczyç. Jest rodzajem resentymentu, który
niejako „w oÊlepieniu” rodzi w odwecie kolejne
kalki. Przenoszàc te przemyÊlenia na nieco innà
dziedzin´ i opuszczajàc wymiar publicystycz-
no-polityczny na rzecz szerzej poj´tej domeny
wizualnej sztuki – musz´ wyznaç, ˝e poczu∏am
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podobny niepokojàcy powiew, gdy oglàda∏am
niedawno w warszawskiej Zach´cie pokaz g∏o-
Ênego projektu Yael Bartany …i zadziwi si´
Europa… (wystawa ma tytu∏ Zamach, gdy˝
jest przede wszystkim prezentacjà ostatniej
cz´Êci trylogii Bartany, ale poprzednie jej frag-
menty równie˝ sà tam wyÊwietlane, na mniej-
szych ekranach, 3.06.–21.08.2011).

„Ba∏kanizacja” i „s∏owiaƒszczyzna” to okre-
Êlenia odmienne, ale w pewnym sensie wobec
siebie komplementarne – odnoszà si´ do „obrze-
˝y” Europy, stygmatyzujà jej Innego. Nie
przypadkiem wyznaczajà one tak˝e obszary,
na których dziejà si´ rzeczy dramatyczne
i straszne, ale warunkujàce jej los. Na Ba∏ka-
nach zacz´∏a si´ pierwsza wojna Êwiatowa –
w Polsce druga. Ba∏kany mia∏y swà tragicznà
wojn´ domowà – Polska jest ziemià Holokau-
stu. W obu wypadkach na innym poziomie sà
to wydarzenia stricte europejskie, które ∏atwo
jest w obronnym, naiwnym geÊcie – jako zbyt
bolesne i trudne – wziàç poza nawias, „wyma-
powaç”. W obu wypadkach sytuacja geopoli-
tyczna, skomplikowane historyczne zasz∏oÊci
i trudnoÊç odnalezienia si´ w nowym systemie
po upadku muru t´ ch´ç zepchni´cia u∏atwiajà.

Praca Bartany jest heroicznym, brawurowym
gestem stworzonym przeciwko „wymapowy-
waniu” Holokaustu poza nawias Europy. Pod-
szyte dzikim, faszystowskim antysemityzmem
ludobójstwo zdarzy∏o si´ tutaj i musimy si´
z tym zmierzyç. Bartana przywraca koniecz-
noÊç mówienia o historycznym bólu przede
wszystkim Polakom w Polsce. To w∏aÊnie tutaj
antysemityzm nie skoƒczy∏ si´ wraz z Holo-
kaustem. Totalitaryzm próbowa∏ go pozbawiç
rasistowskiego antagonizmu – w PRL-u mówi-
∏o si´ ogólnie o „ludziach” b´dàcych ofiarami
obozów Zag∏ady. RównoczeÊnie 1968 rok,
wraz z wyp´dzeniem ˚ydów z komunistycznej
Polski, powieli∏ ten antysemicki antagonizm,

rozpali∏ go znowu do goràca. Transformacja
po 1989 roku umo˝liwi∏a wreszcie roz-
prawienie si´ z demonami przesz∏oÊci, jak
jednak pokaza∏ przyk∏ad dyskusji o Je-
dwabnem, nie by∏o to wcale takie proste
ani nie jest pozbawione rasizmu.

Polska nadal ma opini´, niestety w du˝ej mie-
rze zas∏u˝onà, kraju antysemickiego. Bartana –
jako izraelska artystka, a zarazem pierwsza ob-
ca artystka pokazywana w polskim pawilonie
na Biennale w Wenecji w tym roku – idzie tak-
˝e dalej: uderza w poholokaustowe stereotypy
dotyczàce Polski w Izraelu. Jej interwencja do-
tyczy ubrania pewnego utopijnego polityczne-
go pomys∏u  w dzie∏o sztuki. Oglàdowi oddana
jest tu antysemicka przepaÊç mi´dzy Polskà,
ziemià najwi´kszych nieszcz´Êç narodu ˝y-
dowskiego, a Izraelem, paƒstwem poholokau-
stowym, utworzonym dla przyj´cia ˚ydów
z ca∏ego Êwiata, ˝yjàcym pomimo tego w cià-
g∏ym konflikcie, paƒstwem, którego to˝sa-
moÊç zbudowana jest na l´kach i obawach. Hi-
storycznie s∏usznych l´kach i obawach, które
nie sprzyjajà jednak przekroczeniu stereotypu.

Praca Bartany to swoiste odwrócenie kierunku,
który ujawni∏a w swym wideo par´ lat temu in-
na polska artystka Krystyna Piotrowska. Jej
zapis Wyjecha∏em z Polski, bo… utrwala kil-
kadziesiàt twarzy osób, które z antysemickich
powodów opuÊci∏y nasz kraj. Ka˝da z postaci
musia∏a wyg∏osiç kilka zdaƒ, koƒczàc zadanà
fraz´, opowiadajàc niejako o historycznej i oso-
bistej traumie. Praca Bartany to tak˝e swoiste
podj´cie dialogu z ruchem syjonistycznym, któ-
ry silny w przedwojennej Polsce nawo∏ywa∏ do
wyjazdu i stworzenia autonomicznej ˝ydow-
skiej ojczyzny. „˚ydzi, wracajcie do Polski!” –
brzmi jak refren powtarzane echo przemowy,
wyg∏aszanej przez S∏awomira Sierakowskiego,
lidera nowej polskiej lewicy – zwiàzanej
z „Krytykà Politycznà” – w pierwszej cz´Êci
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trylogii Bartany Mary i koszmary (2007). Sie-
rakowski, który sam t´ przemow´ napisa∏, upo-
zowany jest w tym wideo na fantasmagorycz-
nego lidera futurystycznego ruchu Odnowy
˚ydowskiej w Polsce. Ubrany w bia∏à koszul´,
czerwony krawat i czarny skórzany p∏aszcz,
wyg∏asza na ruinach warszawskiego Stadionu
X-lecia, do poros∏ych chwastami trybun, dziw-
nà mow´ pod pràd historii, nawo∏ujàc ˚ydów
do powrotu do Polski.

Ca∏oÊç ma charakter specyficznego „apelu po-
leg∏ych”. Miejsce w jakimÊ sensie nieobecne
(ruiny stadionu), w którym krzy˝ujà si´ filoks-
eniczne historyczne echa – tu˝ przed wybu-
chem wojny planowano stworzyç tu nowocze-
sny kompleks handlowo-kulturowy otwarty na
wschód Europy; tu˝ przed wspó∏czesnà prze-
budowà na nowoczesny stadion sportowy,
w pierwszej dekadzie XXI wieku, znajdowa∏
si´ tu kultowy warszawski jarmark wietnam-
ski. „Apel poleg∏ych” jest w∏aÊciwie fantazma-
tem – odnosi si´ do pragnienia uobecnienia
w polskiej wyobraêni nieobecnych ˚ydów,
tych, którzy zgin´li i tych, którzy wyjechali.
A jednak nawet w przestrzeni fantazmatu
dziwnie i niepokojàco brzmià pewne wàtki tej
przemowy.

„Czy myÊlisz, ˝e staruszka, która Êpi pod pie-
rzynà Ryfki, zapomnia∏a? Nie! Co noc Ênià jej
si´ koszmary…” – zaczyna Sierakowski.
„˚ydzi, wracajcie do Polski!” – kontynuuje.
I rozwija wizj´ przedwojennej polskiej kultu-
ry, która by∏a bardziej „bogata” i „kolorowa”
bo mia∏a swojego Innego, swoje alter ego.
„Bez was jesteÊmy smutni – zdaje si´ mówiç
(parafrazuj´ z pami´ci) – ale za póêno to zro-
zumieliÊmy”. „Wracajcie, by razem budowaç
nasz-wasz kraj, do naszego-waszego domu:
b´dziemy razem budowaç drogi, szko∏y i szpi-
tale, ale nie sklepy i banki”… Fantazmatyczna
wizja powrotu ˚ydów do Polski, odwracajàca

bieg historii, stanowi tutaj politycznà utopi´
i jako taka jest pi´kna. Ale zastrze˝enia budzi
frazeologia: dlaczego „nasz-wasz kraj”? Dla-
czego „nie sklepy i banki”?

Rozumiem skrajnie lewicowy kontekst tej pro-
ponowanej utopii fantastycznej, ale nie do
koƒca rozumiem w okreÊleniu „nasz-wasz”
rozpoczynanie jej od podzia∏u. Pauza zdaje si´
wskazywaç na wyraêne oddzielenie, na roz-
ziew, przerw´, zawieszenie – czy histori´ sto-
sunków polsko-˝ydowskich da si´ w ten spo-
sób scaliç? Czy ta „pauza” metaforycznie nie
przypomina owej k∏adki ∏àczàcej okrutne
wykluczenie warszawskie getto z miastem, któ-
re zdawa∏o si´ okrutnie oboj´tne wobec ˝ydow-
skiego cierpienia? Czy ta przemowa nieÊwia-
domie nie powiela antysemickich stereotypów
– przecie˝ w nich ˚yd to przede wszystkim
„sklepikarz” i „bankier”? ˚ydzi jako funkcja
naszego alter ego brzmi tak˝e nies∏ychanie po-
dejrzanie. I co z tego wszystkiego ma mieç
przywo∏ana na poczàtku symboliczna postaç
ograbionej i zapewne zamordowanej Ryfki?

Rozumiem, ˝e przemowa S∏awomira Siera-
kowskiego ma charakter fantazmatyczny i tak
naprawd´ ma mówiç: „˚ydzi, wracajcie, bo za
Wami t´sknimy, wracajcie, abyÊcie mogli nam
wybaczyç, dla Was i w Wasze imi´ zbudujemy
lepszà Polsk´: bardziej otwartà i ró˝norodnà”.
Jednak ˝a∏uj´, ˝e nie mog´ us∏yszeç tego do-
bitniej w tym tekÊcie. Choç bez wàtpienia naj-
wa˝niejszym jego walorem jest obszar bezgra-
nicznego ˝alu z powodu tego, co si´ sta∏o,
i wielkiej fantazmatycznej t´sknoty za tym,
aby stworzyç jakàÊ wyobraêniowà przestrzeƒ
pojednania. Wzmacnia to fakt, ˝e w cz´Êci dru-
giej trylogii Mur i wie˝a (2009) Bartana wydo-
bywa podobne odczucia po stronie ˝ydow-
skiej: apel Sierakowskiego, jako lidera Ruchu
Odnowy ˚ydowskiej w Polsce, s∏yszà m∏odzi
mieszkaƒcy Izraela. Sà uniesieni i szcz´Êliwi,
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cz´Êç z nich rzeczywiÊcie decyduje si´ wróciç
do Polski. Na placu, gdzie znajduje si´ pomnik
Bohaterów Getta w Warszawie, powstaje
drewniany kibuc: domki i wie˝a wartownicza
otoczone sà murem, wzmocnionym drutem
kolczastym.

Niesamowita i niezwykle wzruszajàca jest
choçby mo˝liwoÊç odwrócenia w wyobraêni
kierunków historii (i w∏aÊnie chyba temu ma
s∏u˝yç napis usypany przez pionierów w pierw-
szej cz´Êci trylogii, podczas przemowy Siera-
kowskiego: 3300 Jews can help 30 000 000
Poles…). Jednak na poziomie obrazów sprawa
pozostaje du˝o mniej jednoznaczna. Powsta∏y
w filmie kibuc odnosi si´ do topografii kibu-
ców, które po wojnie zacz´∏y powstawaç
w Izraelu, ale jego ikonografia przypomina
tak˝e – i skojarzenie to jest niezwykle silne –
obóz zag∏ady. I w∏aÊnie to ˝onglowanie koda-
mi, aluzjami, znakami jest, z jednej strony, si∏à,
ale z drugiej – wielkà s∏aboÊcià obrazu Bartany.
Skrajnie lewicowa estetyka – cz∏onkowie Ru-
chu ubrani sà w obowiàzkowe bia∏e koszule
i czerwone apaszki, a wspólna praca przy bu-
dowaniu obiektu, filmowana z patosem i unie-
sieniem, przypomina komunistyczne filmy
propagandy sukcesu – niebezpiecznie si´ ocie-
ra si´ o totalitaryzm. Rozumiem lewicowà sub-
wersj´, ale gdzie tutaj jest miejsce na ironi´,
przymru˝enie oka? Znajdujemy si´ wszak˝e
w obszarze fantastyki, wszelka dos∏ownoÊç
mo˝e byç tu zgubna…

Tym bardziej ˝e w recepcji projektu dos∏ow-
noÊç zdaje si´ górowaç nad fantazmatem.
„Chcemy, ˝eby jej ruch sta∏ si´ faktem spo-
∏ecznym, a nie artystycznym figlem” – marzà
Joanna Warsza i Artur ˚mijewski w rozmowie
z Janem Tomaszem Grossem („Gazeta Âwià-
teczna”, 18.06.2011). ZacnoÊç tego marzenia
nie jest jednak poparta g∏´bszym wglàdem
w natur´ traumy – wszystko si´ wydaje zbyt

proste. Nawet samo senne pragnienie, jeÊli tym
wszystkim mia∏oby to byç. W ostatniej cz´Êci
trylogii lider Ruchu Odnowy ˚ydowskiej zo-
staje zamordowany w Zach´cie (znowu histo-
ryczny cytat – sic!). Zamach (2011) to wielki
filmowy epos pogrzebu w warszawskim Pa∏a-
cu Kultury i ostatniego apelu, gdzie zmar∏y ˝e-
gnany jest z wielkimi honorami na placu Defi-
lad. Scenografia jest hagiograficzna, nastroje
podnios∏e (jedynie pomnik S∏awomira,
uwznioÊlajàcy apel, ma pewne elementy ko-
miczne – wielkie popiersie przypomina postaç
z kreskówek w stylu Tintina). Totalizujàcy
monumentalizm tej wizji wspó∏gra z jej pa-
triarchalizmem – przywódc´ ˝egna wdowa po
nim, a na apelu pojawia si´ te˝ Ryfka. Niema
kobieta, uosabiajàca ducha historii, symbol
wszystkich ofiar i przeÊladowanych, ubrana
na sposób przedwojenny, z walizkà – jest figu-
rà fantazmatycznej nomadki, obecnej tam,
gdzie wyst´pujà przemoc i cierpienie.

Niemota zamordowanej Ryfki, cieƒ jej um´-
czonego ducha wspó∏gra z donoÊnym g∏osem
˝a∏obnych przemówieƒ, z m´skocentrycznà
wymowà politycznej ceremonii. Jakkolwiek
pi´kny i pociàgajàcy jest symbol Ruchu Odno-
wy ˚ydowskiej – orze∏ z wpisanym w koron´
fragmentem szeÊcioramiennej ˝ydowskiej
gwiazdy (tagowany w drugiej cz´Êci trylogii
przez Wilhelma Sasnala) – sam Ruch pozosta-
je totalizujàcà, monumentalnà wizjà. Mimo ˝e
apel koƒczy si´ wspólnotowym okrzykiem
dwojga m∏odych adeptów-pionierów (ró˝nica
p∏ci wyraênie parytetowa), ca∏oÊç pozostaje
pe∏nym sprzecznoÊci i aporii projektem, pró-
bujàcym zjednoczyç coÊ, czego nawet na po-
ziomie fantazmatu tak ∏atwo zjednoczyç si´ nie
da. Nie da si´ tak jednoznacznie wyjÊç z traumy
po ludobójstwie, z wielu lat milczenia i ukry-
wania faktów, z ciàgnàcych si´ sporów na temat
pierwszeƒstwa cierpienia, na temat wspó∏udzia-
∏u Polaków nie tylko w HolokauÊcie, ale tak˝e
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w przyzwoleniu na powojenny antysemityzm.
„˚aden naród nie jest wybrany” – pada has∏o
na apelu i byç mo˝e tylko to przekonanie da si´
ocaliç. Ale jeszcze bardziej brutalnie brzmià
s∏owa autentycznej izraelskiej pisarki, która bie-
rze udzia∏ w tym projekcie i wypowiada w fik-
cyjnej mowie ˝egnajàcej zmar∏ego znamienne
s∏owa: „Nie chc´ wróciç do Polski, ale oddajcie
mi moje przemocà zabrane obywatelstwo”…

Mam problem z pracà Bartany, choç doceniam
jej ogromny wk∏ad w prac´ jednoczàcych Po-
laków i ˚ydów fantazmatów. Mam problem
z jej krzy˝owaniem, rozkodowywaniem i za-
kodowywaniem znaków – problem z tym, ˝e
aby coÊ przekonujàco scaliç, nie mo˝na powie-
laç „przemocy w przemocy”, nak∏adaç na sie-
bie historycznych warstw, które ró˝nie ze sobà
dialogujà, wchodzà w spór, znoszà si´ nawza-
jem. Problem polegajàcy na tym, ˝e przemoc
politycznej wizji na∏o˝ona na Êcierajàce si´
spo∏eczne realia nie jest ˝adnà utopià, lecz pozo-
staje dziwnà, niespójnà mrzonkà. …i zadziwi si´
Europa – ju˝ sam tytu∏ z jego romantycznym,
heroicznym napi´ciem skrywa resentymentalne
pragnienie hegemonii. Czym ma si´ Europa
zadziwiç? Tym, ˝e mamy problem?… 
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o wspó∏czesnych inspiracjach 

folklorem i muzykà ludowà:
muzyka, muzycy,
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