
w imi´ lepszego jutra, w imi´ reifikowanej cz´Êci

ludzkiej spo∏ecznoÊci. Jakim prawem wi´c Gray

zestawia Bakunina z faszystami?

Z przyj´tej przeze mnie perspektywy Wildeow-

sko-Bakuninowskiej nie sposób zgodziç si´

z Grayem, który powiada: „nadzieja utopii do-

prowadzi∏a do rozlewu krwi” (s. 341). Je˝eli zda-

nie to nie jest nieprawdziwe, to na pewno jest

ono niepe∏ne. Zdaƒ niejasnych i budzàcych

sprzeciw jest u Graya wi´cej: „religie nie roszczà

sobie praw do wiedzy, pomagajà nam ˝yç z tym,

co niepoznawalne” (s. 338). Autor chcia∏by, ˝e-

by tak by∏o, i dlatego maluje idealny (utopijny?

:)) obrazek, na którym religia nie roÊci sobie pra-

wa do wiedzy. Niestety, ˝ycie pokazuje co inne-

go – dominujàce religie roszczà sobie to prawo

i Êwiadomie wchodzà w konflikt z naukà. 

Jacek Uglik 
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O wojnie 
inaczej

Wojciech Albiƒski

Achtung! Banditen!

Wydawnictwo W.A.B.

Warszawa 2009

Wojciech Albiƒski ujawni∏ swój talent pisarski

póêno. Debiutowa∏ dopiero w wieku 68 lat

ksià˝kà Kalahari (2003). By∏ to jednak mocny

start, uwieƒczony Nagrodà Literackà im. Józefa

Mackiewicza i nominacjà do Nagrody Literac-

kiej Nike. Dotychczasowe utwory Albiƒskiego

dotyczy∏y Afryki.

W najnowszym zbiorze opowiadaƒ pod tytu∏em

Achtung! Banditen! powraca pisarz (ku zasko-

czeniu wielu czytelników) do „kraju lat dziecin-

nych”, czyli podwarszawskich W∏och z okresu

okupacji. Miasteczko to portretuje w sposób bli-

ski innemu piszàcemu krajanowi i jednoczeÊnie

rówieÊnikowi – Markowi Nowakowskiemu. Tak

jak u autora Benka Kwiaciarza, akcja wielu

utworów dzieje si´ w kolejce EKD lub w okoli-

cach jej koƒcowego przystanku. Postrzeganie

wielkiej wojny z perspektywy podwarszawskiej

miejscowoÊci upodabnia te˝ ksià˝k´ Albiƒskie-

go do niektórych utworów Stanis∏awa Rembeka

(np. Dziennika okupacyjnego, Wyroku na

Franciszka K∏osa). 
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„Kraj lat dziecinnych” autora Achtung! Bandi-

ten! to obszar umiejscowiony na uboczu Histo-

rii, swoista wyspa, Arkadia. Upiorna rzeczywi-

stoÊç nie jest tu do koƒca obecna, wdziera si´

ma∏ymi kroczkami, daje o sobie znaç za pomo-

cà drobnych rekwizytów, sygna∏ów. Wojenne

dramaty i perypetie mieszkaƒców W∏och to zale-

dwie echo tego, co dzieje si´ pó∏ kilometra da-

lej, czyli w stolicy: „W∏ochy administracyjnie nie

nale˝a∏y do Warszawy. Oddziela∏a nas od stolicy

cienka linia widoczna tylko na mapie. Dowódcy

AK z naszego rejonu ocenili sytuacj´ zgodnie ze

swoim wojskowym przygotowaniem i nie dali sy-

gna∏u do powstania. Z dachów patrzyliÊmy na

walczàce miasto. Niemcy tak˝e zachowywali si´

spokojnie, budynki p∏on´∏y pi´çset metrów da-

lej”.

O okupacyjnym okrucieƒstwie pisze Albiƒski

bez taniego patosu i martyrologicznej nuty. Wo-

bec opisywanych faktów zachowuje emocjonal-

ny ch∏ód, neutralnoÊç, czasami dzieci´cà bez-

radnoÊç i zadziwienie. Spojrzenie dzieci´cego

narratora na wojn´ jest naiwne, chwilami wr´cz

baÊniowe i magiczne. Przedmioty zwiàzane

z wojnà stanowià wyÊmienità po˝ywk´ dla ch∏o-

pi´cej wyobraêni: „Kiedy wróciliÊmy do domu,

na stole le˝a∏y maski przeciwgazowe. Kiedy do-

roÊli je w∏o˝yli, wyglàdali jak ekipa nurków”.

Wojenna rzeczywistoÊç dostarcza malutkiemu

narratorowi wiele nowych „zabawek”. Wraz

z kolegami zbiera on ∏uski po nabojach, bawi si´

niewypa∏ami, robi Êwiece dymne z kawa∏ków

niemieckich propagandowych taÊm filmowych.

Radzieckie kroniki frontowe oglàda niczym kre-

skówki. Cz´stokroç nie zdaje sobie sprawy

z gro˝àcych mu niebezpieczeƒstw. Zaprzyjaênia

si´ z wachmistrzem okrytych z∏à s∏awà w∏asow-

ców. Bawi si´ w wojenk´ tu˝ pod nosem nie-

mieckich ˝o∏nierzy, w których nie widzi wrogów.

Przyjmuje od nich prezenty, z ciekawoÊcià wy-

s∏uchuje ich okrutnych opowieÊci.

O Êmierci swoich przyjació∏ narrator informuje

bez emocji. Jest jeszcze zbyt m∏ody na empati´,

nie potrafi odró˝niç dobra od z∏a. Jest w dzieci´-

cy sposób nieczu∏y na okrucieƒstwo. W pew-

nym stopniu przypomina g∏ównego bohatera

Blaszanego b´benka. O dzieci´ctwie narratora

Achtung! Banditen! interesujàco wypowiada

si´ na ∏amach „Gazety Wyborczej” Pawe∏ Goê-

liƒski: „Dziecko, choç mo˝e rozumie mniej, wi´-

cej widzi. W jego oczach – zdziwionych, rzadziej

przera˝onych – odbija si´ ca∏a niesamowitoÊç

okupacji (tak jak póêniej b´dzie si´ odbija∏a np.

niesamowitoÊç rzezi w Ruandzie). Ró˝ne formy

tej niesamowitoÊci – od kabaretowej groteski po

wydestylowanà groz´. Cz´sto zmieszane”.

Wojna dla Albiƒskiego to nie tylko dyktatura Hi-

storii, martyrologia. W zabawnym opowiadaniu

Druga spowiedê kojarzy si´ ona z „beztroskim

dzieciƒstwem”, czasem dorastania, swoistà „ini-

cjacjà”. Natomiast w utworze Z∏y klimat poru-

szone zostajà ponadczasowe kwestie polskiej

zawiÊci, znieczulicy, podejrzliwoÊci, chamstwa.

Achtung! Banditen! to ksià˝ka dobrze napisa-

na, godna przeczytania. Bez wàtpienia stanowi

ona wa˝ne wydarzenie literackie ostatnich lat.

Wypada ˝ywiç nadziej´, ˝e kolejna publikacja

Wojciecha Albiƒskiego b´dzie równie udana

i zaskakujàca.

Adam Tyszka 
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