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Zaczątek siódmy

«Pójdźmy więc! Jedna w nas obydwu wola.
Tyś panem, mistrzem i tyś przewodnikiem».
Tom rzekł, i ziemskie opuszczając pola,
Stromym i wąskim poszliśmy przesmykiem.
Dante Alighieri Boska Komedia,
Piekło, Pieśń druga

Oddanie w Twe ręce najnowszego
egzemplarza „Mishellaneów” nie jest wolne
od obaw. Nie wynikają one bynajmniej z tego,
że podróż, która za chwilę się rozpocznie,
będzie zbyt trudna. Nie z tego również, że
jej odbycie nie zaspokoi Twojej ciekawości,
a jedynie z tego, że jak każdy wędrowiec,
masz swoje oczekiwania, stawiasz wymagania, którym niełatwo sprostać. Tym razem
pragniemy zabrać Cię do piekła – odległego
i nieco bliższego, ówczesnego i współczesnego, historycznego i wyimaginowanego.
Przewodnikami Twymi niech będą autorzy,
mapą – przygotowany spis treści, ale mistrzem i panem musisz być sobie sam. To do
Ciebie należy wybór drogi.
Jeśli braknie Ci czasu albo cierpliwości, by przejść całą trasę, spróbuj przez chwilę
nam towarzyszyć. Przejrzyj, nawet pobieżnie, mishowe pismo, w którym na pewno
odnajdziesz choć jeden ciekawy zakątek.
Jacek Zębala
Redaktor naczelny
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Holokaust w sztuce, Holokaust w sztukach

co to ma do historii
czy jestem burmistrzem pijakiem czy ambasadorem
[…]
naprawdę to i tak jestem Izraelczykiem
to znaczy jestem Polakiem
to znaczy jestem Żydem
to znaczy jestem Żydem z rodziny polskiej
to znaczy Polakiem z rodziny żydowskiej
Tykocin

„Na’ama, jak tam twój pierwszy
prysznic w Polsce? Była woda czy gaz?” –
taka i wiele podobnych kwestii, pozostawiających daleko za sobą utarty i powszechny
sposób mówienia o Holokauście, całkowicie pozbawionych patosu, podszytych
żartem i dystansem, które wywołują wrażenie, że wszystkie granice zostały dawno
przekroczone, pada w spektaklu Bat Yam
Yael Ronen. Jakby tego było mało, jego
treść ściśle osadzona jest w kontekście
historycznym, choć sama opowieść jest
fikcją. Już sam ten zabieg, nie mówiąc
o licznych prowokacjach, budzi nie od dziś
poważną wątpliwość: czy w sytuacji, kiedy
same fakty są nie do przyswojenia przez
wyobraźnię, a tak ma się rzecz w przypadku Holokaustu, mamy prawo tworzyć
wokół niego fikcję? I następną: już nie na
poziomie treści, ale formy – czy jakąkolwiek historię (autentyczną bądź fikcyjną)
można w ogóle ujmować i odbierać za

pośrednictwem sztuki? To są pytania, które
powinny się pojawić niezależnie od narodowości widza i stopnia uwikłania jego narodu
w Holokaust. Ale przed Polakiem i Żydem
Bat Yam oraz jego „bliźniaczy” spektakl
– Tykocin Michała Zadary – stawiają ich
znacznie więcej. Przed Polakiem i Żydem,
a nie przed Polakiem i przed Żydem, bo
oba przedstawiają właśnie owo wzajemne splątanie, nierozerwalne związanie
historią, trudne, niewygodne, niedające
spokoju – same będąc owocami właśnie
takiego splątania. W listopadzie i grudniu
ubiegłego roku odbyły się bowiem, odpowiednio we Wrocławiu i w Tel Awiwie,
premiery obu spektakli, efektów współpracy Wrocławskiego Teatru Współczesnego
i teatru Habima. Sam pomysł współpracy
polsko-izraelskiej na poziomie sztuki, która
zdecydowanie przekracza swój autoteliczny charakter, wchodząc w obszar rozważań
społecznych, politycznych i historycznych,
jest tyleż ważny, ile ryzykowny, autorzy
zaś uczynili go dodatkowo przewrotnym.
Oto postawili aktorów obu teatrów przed
zadaniem sformułowania stereotypów na
temat przedstawicieli tego drugiego narodu, po czym… kazali im wcielić się w nich.
W efekcie aktorzy z Wrocławskiego Teatru
Współczesnego zagrali Żydów w wyreżyserowanym przez Izraelkę Yael Ronen Bat
Yam, podczas gdy aktorzy z teatru Habima
– Polaków w Tykocinie autorstwa polskiego
reżysera Michała Zadary. Jakby na przekór
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tej symetrii, różna jest historia powstania
scenariuszy obu spektakli: tekst Bat Yam
(autorstwa Ronen i Amita Epsteina), nawiązujący do prywatnej historii rodziny
Ronen, współtworzyli aktorzy, natomiast
tekst Tykocina (autorstwa Zadary i Pawła
Demirskiego) powstał przed rozpoczęciem
pracy nad spektaklami. Zabiegi te nie miały
na celu podniesienia wartości artystycznej
przedstawień, lecz zmuszenie wszystkich
– zarówno twórców, jak i odbiorców – do
myślenia, a raczej przemyślenia. Przemyślenia właśnie tych pytań, jakie Bat Yam
– Tykocin zadają, a które ogniskują wokół
kilku grup problemów.
Po pierwsze, jako że obie sztuki
– wbrew tytułowi pierwszej z nich – opowiadają historie związane z tym samym
miastem – Tykocinem, a pośrednio także
i jego historię, należy powiedzieć, jak prezentował się on na tle innych polskich miasteczek przed II wojną światową oraz w jej
trakcie, i zastanowić się, czy jego dzieje są
wyjątkowe na tle historii innych podobnych
polskich miasteczek i czy jako takie mówią
nam coś ważnego o stosunkach między
Polakami a Żydami, czy może są jak najbardziej typowe i jako metafora ich wszystkich
tym bardziej mają nam to przekazania coś
istotnego.
Tykocin ze swoją żydowską gminą
był więc najpierw miasteczkiem ważnym
zarówno pod względem gospodarczym,
jak i kulturalnym, prężnie się rozwijającym,
wielokulturowym, ale otwartym. Potem
stopniowo tracił na znaczeniu, istniał coraz
bardziej na uboczu, wciąż jednak – jak
świadczyć o tym może rozbudowana świadomość syjonistyczna – starał się podążać
za duchem czasów. Niestety, zapewne
po części z tego powodu, po części zaś
z racji postępującej zaściankowości, nie
ominął go międzywojenny antysemityzm,
który najsilniej i najdotkliwiej odezwał się
w sprzyjających dla siebie okolicznościach,
jakie przyniosła wojna, a szczególnie: ta
wojna. Tradycja wielokulturowości i bezkonfliktowego współżycia ustąpiły miejsca

pogromom i szykanom, jakich Żydzi zaczęli
doświadczać ze strony własnych sąsiadów.
Na ich usprawiedliwienie trzeba dodać, że
w połowie 1941 roku nie musieli oni mieć
wcale pełnego oglądu ani sytuacji wojennej, ani prawdziwych intencji Niemców,
co jednak nie zwalnia ich ani ze współodpowiedzialności, ani ze współwiny za
to, co się wydarzyło. I polska, i żydowska
ludność nie miała szansy w pełni przejrzeć zamiarów niemieckich, eksterminacja
bowiem przebiegła tam niezwykle szybko
i stanowiła novum, którego nie mogli jeszcze podejrzewać. Żydzi nie dowierzali,
Polacy pozwalali na wcielenie antysemickich przekonań w czyny. O ile więc przedwojenna historia Tykocina i stosunków
polsko-żydowskich, jakie w niej panowały,
jest stosunkowo typowa, może trochę nawet bardziej optymistyczna, z racji pozycji
gminy, o tyle to, co wydarzyło się podczas
II wojny światowej, było dosyć wyjątkowe.
Jeśli da się z tego wyciągnąć jakiś wniosek,
to będzie on podkreśleniem niejednoznaczności, niejednorodności i niekonsekwencji
– historii, zachowań, postaw – jakich wiele
jeszcze pojawi się w tej pracy.
Po drugie, ponieważ Bat Yam – Tykocin o Zagładzie mówią poprzez sztukę, warto
przyjrzeć się dokładniej innym sposobom ujmowania tego tematu w szeroko rozumianej
twórczości artystycznej i poza nią, akcentując różnice między nimi, i zastanowić się nie
tylko nad wartością i siłą oddziaływania tego
typu przekazów, ale także nad samą ich
zasadnością i prawem do mówienia czegokolwiek o Holokauście. Po trzecie wreszcie,
odnosząc się najbardziej bezpośrednio do
tematyki spektakli i treści wprost w nich
wypowiedzianych, należy zastanowić się,
na ile nasze (polskie i izraelskie) myślenie
o sobie nawzajem zdominowane jest przez
stale obecne w świadomości obu narodów
stereotypy, a także do jakiego stopnia,z jednej strony, zadowalamy się częściową prawdą w nich zawartą, z drugiej zaś – dążymy
do innej prawdy, gubiąc natomiast po drodze
konkretnego człowieka.
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Historia a sztuka
Nigdy naprawdę nie marzłem, nigdy
nie żarły mnie wszy, nigdy nie zaznałem
prawdziwego głodu, poniżenia, strachu
o własne życie:
czasami się zastanawiam, czy w ogóle mam
prawo pisać1

Stanisław Barańczak wyraził tu podobną wątpliwość do tej, którą wypowiedział Theodor Adorno w szeroko cytowanych słowach,
że poezja po Holokauście jest niemożliwa2.
Stanowi ona obawę, czy brak osobistego doświadczenia traumy upoważnia do przedstawiania jej, szczególnie w formie artystycznej.
I jest także obawą, że Holokaust zanegował
cały dorobek ludzkości, a tym samym nie
daje możliwości żadnego katharsis. Niemniej,
ciągle są to jedynie wątpliwość i obawa,
otwierające wiele dróg, ale nie dające żadnej
jednoznacznej odpowiedzi. Być może należy
zamilknąć, bez jakiejkolwiek nadziei na to, że
pamięć, niepodtrzymywana, przetrwa. Jest to
droga zrozumiała, ale równie zrozumiałe są
próby mówienia o Zagładzie. Być może zatem
– pamiętając o konstatacji Berela Langa, że
„milczenie jest wciąż nieodpartym kryterium
oceny pisarstwa o nazistowskim ludobójstwie;
pisarstwo bowiem zawsze będzie oceniane
jako efekt wyparcia wartości milczenia.”3 – dać
prawo głosu jedynie gatunkom historycznym,
tym samym odmawiając sztuce prawa do
przedstawiania Holokaustu, jak postuluje to
Terrence Des Pres w sformułowanych przez
siebie dyrektywach:
1) Holokaust powinien być przedstawiany w swojej totalności, jako wydarzenie

wyjątkowe, szczególny, nieporównywalny z innymi przypadek, ponad, pod lub
poza historią. 2) Przedstawiania Holokaustu powinny być adekwatne i wierne
wobec faktów i warunków tego wydarzenia; bez zmian i manipulacji, nawet tych
o charakterze artystycznym.
3) Do Holokaustu należy podchodzić jak
do podniosłego czy nawet uświęconego
wydarzenia, z powagą, która nie pozwala na reakcję, mogącą umniejszyć jego
znaczenie lub znieważyć jego ofiary.4

Czyni tak zapewne dlatego, że wierzy
w siłę wiedzy o Holokauście (której źródłem
ma być właśnie zaprezentowany w jego
dyrektywach model nauczania) jako kontroli
mającej przeciwdziałać powtórnemu dokonaniu się go. Tymczasem, jak twierdzi Ernst
van Alphen, „[...] opanowanie jako wiedza nie
implikuje opanowania jako kontroli.”. Ponadto: „[...] Holokaust nie może być nauczany
według zasad tradycyjnej pedagogiki. Jak
wiemy, tradycyjna koncepcja uczenia się
zakłada najpierw zapamiętywanie. Holokaust
jest przede wszystkim historią traumy, czyli
historią braku kontroli, braku opanowania.
Nauczanie historii traumy oznacza przekazywanie wiedzy, która nie panuje nad
sama sobą.”5 Czy zatem możliwy jest taki
sposób przedstawiania Holokaustu, który nie
popadałby w sprzeczność ze swoim celem?
Czy może nim być sztuka, która sięga jedynie
po fragment historii Holokaustu, poddaje go
daleko idącym przekształceniom, a ponadto
zezwala na dowolny jej odbiór? Najdobitniejszym przykładem takiej sztuki jest praca
LEGO. Obóz koncentracyjny Zbigniewa
Libery6, którą w skrócie można opisać jako
„[…] składającą się z siedmiu pudełek różnej

S. Barańczak, 7.11.79: Nigdy naprawdę, [w:] tenże, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 230.
E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście, Łódź 2001, s. 192.
3
B. Lang, Przedstawianie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. A. Ziębińska-Witek, [w:] „Literatura na
świecie”, nr 1-2/2004 (390-391), s. 63.
4
T. Des Pres, Holocaust Laughter, [w:] Writing and the Holocaust, cyt. za: E. van Alphen, Zabawa w Holokaust,
przeł. K. Bojarska, [w:] „Literatura na świecie”, nr 1-2/2004 (390-391), s. 228-229.
5
E. van Alphen, dz. cyt., s. 227.
6
Oprócz Libery prace jeszcze dwóch artystów: „Pierwszy to David Levinthal, który w swojej serii «Mein Kampf»
1
2
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wielkości, z których można zbudować obóz
koncentracyjny.”7 Praca Libery świadomie
ucieka od dyrektyw adekwatności i wierności,
ponieważ: „Brak wierności przedstawienia
nie oznacza, że te prace-zabawki mogą być
oskarżone o próbę podważenia Holokaustu.
One nie są nieprawdziwe. W sensie logicznym nie są one ani prawdziwe, ani fałszywe.
Nie są zdaniami orzekającymi. Coś innego
niż wierność i prawda historyczna wchodzą
tu w grę.”8 Tym czymś jest reakcja odbiorcy,
problematyczna dla niego samego: nie są nią
bowiem ani nabożny szacunek i powaga, ani
kpina i śmiech, lecz identyfikacja, z początku
przyjemna, bo kojarzona z zabawą właśnie,
po chwili jednak coraz bardziej trudna i niewygodna. Identyfikacja owa nie tylko przesłania reprezentację, ale – paradoksalnie
– przesuwa się z ofiary na oprawcę9. Jak
stwierdza van Alphen, zmienia to zarówno
pamięć Holokaustu, jak i rolę, jaką odgrywa
w niej sztuka10. Zasadnicze zmiany są dwie:
po pierwsze, prace takie jak LEGO. Obóz
koncentracyjny Libery rezygnują z narracji na
rzecz formy dramatycznej11, po drugie, podważają możliwość rozumowego opanowania
wiedzy o Holokauście, stwarzając w zamian
szansę emocjonalnego przyswojenia jej12. Ich
siła polega na uświadomieniu odbiorcy, że:
„W kontekście Holokaustu inny jest moralnym
innym; nie jest nieuniknionym abstrakcyjnym

złem z zewnątrz, ale osobą, z którą można
nawet współdziałać.”13 Jednocześnie pokonują one wyżej opisaną sprzeczność, w którą
wikła się tradycyjna pedagogika, nauczając
o Holokauście: „Trauma jest klęską doświadczenia. Ta klęska powoduje, że niemożliwe
jest świadome pamiętanie danego wydarzenia. Oto dlaczego traumatyczne odtworzenia
przyjmują formę dramatu, a nie narracji. [...]
Pamięć narracyjna jest oddalona, ma miejsce
po wydarzeniu. Pamięć traumatyczna, czy
lepiej przywrócenie, nie zna dystansu od wydarzenia, ponieważ jest mu bliższa.”14
Między tymi omówionymi powyżej
bardzo radykalnymi sposobami mówienia
o Holokauście, z których żaden nie jest
modelowy, a oba przezwyciężają wzajemnie
swoje niedoskonałości, istnieją jeszcze stadia pośrednie. Do nich należy, w pierwszej
kolejności, osobiste świadectwo15. Tego typu
przekaz jest jednak dwojako ograniczony:
po pierwsze, z racji swojego indywidualnego
charakteru; jest dokonywanym na bieżąco
zapisem konkretu, toteż zazwyczaj nie może
ujmować Holokaustu w jego totalności; po
drugie, przez sam wybór tego, co z otaczającej rzeczywistości zostanie zanotowane, a co
– pominięte. Jak pisze Lang: „W pewnym
sensie sam fakt pisania odzwierciedla osąd
moralny, gdyż sugeruje, że pisarstwo może
dodać do tematu coś, co w przeciwnym razie,

(1994-96 […]) fotografował sceny z Auschwitz zainscenizowane przy użyciu małych lalek lub figurynek. Figurynki
przypominają żołnierzyki […]. Drugi artysta do Izraelczyk-Holender Ram Katzir – autor serii instalacji, w których
widzowie byli zaproszeni do pokolorowania obrazków z «kolorowanki» lub do dorysowania jakichś elementów
[…]. Obrazki pochodziły z nazistowskich lub dokumentacyjnych zdjęć z okresu Holokaustu.”, E. van Alphen,
dz. cyt., s. 218-220.
7
E. van Alphen, dz. cyt., s. 220.
8
Tamże, s. 229.
9
„W analizowanym przypadku można zauważyć, że identyfikacja z ofiarami, choć potrzebna do uświadomienia
widzom grozy Zagłady, utwierdza ich jednocześnie w poczuciu fundamentalnej niewinności. Stawiając sprawę
poważnie, to utwierdzenie jest nieuzasadnione i niepomocne w osiągnięciu podstawowego celu nauczania
o Holokauście, którym jest zapobiec powtórzeniu się tej historii. To, że ktoś jest ofiarą, nie pozwala mu na
kontrolowanie przyszłości. Zachęcanie do częściowej i czasowej identyfikacji z oprawcami pozwala zaś zdać
sobie sprawę, z jaką łatwością można stać się współwinnym.”, E. van Alphen, dz. cyt., s. 234-235.
10
Tamże, s. 229-230.
11
Tamże, s. 233, 238.
12
Tamże, s. 234, 240.
13
Tamże, s. 238.
14
Tamże, s. 240; rozróżnienie na pamięć narracyjną i traumatyczną pochodzi od Pierre’a Janeta, tamże, s. 239.
15
Przez osobiste świadectwo rozumiem przede wszystkim dzienniki czasów wojny i Zagłady, takie jak np. Anne
Frank czy Władysława Szpilmana.
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nienapisane, pozostałoby nieujawnione. [...]
kiedy temat wiąże się z sytuacją ekstremalną, każdy element reprezentacji, włączając
w to sam akt reprezentacji, staje się moralnie
znaczący.”16 Jest więc przedstawieniem niepełnym i niedoskonałym, którego jedynym
autorem może być ocalały z Holokaustu, ale
najlepszym, jakie jest w stanie dać człowiek.
Kolejnym typem przekazu, bardzo bliskim
temu właśnie opisanemu, ale daleko bardziej
problematycznym, jest świadectwo, które
korzysta z dostępnych narzędzi sztuki17. Nie
musi być już ono koniecznie, chociaż zazwyczaj jest, osobiste, pozostaje jednak oparte
na tego typu przekazach 18. Genezę powstania tego typu przedstawień Lawrence
L. Langer wskazuje, gdy próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób, za pomocą
jakich form i języka moglibyśmy odnotować potworność doświadczeń Holokaustu:
„[...] żeby je zapisać, potrzebowalibyśmy księgi znaczeń nieludzkich; musielibyśmy określić istotę społeczności nieludzkiej, współistniejącej jakoś ze swoim bardziej ludzkim
odpowiednikiem. A skoro niczego takiego nie
mamy, zwracamy się, niejako automatycznie,
ku tradycyjnym formom ekspresji.”19 Rodzi
to obawę, że przyłożymy również tradycyjne
kategorie – w znaczeniu wartości religijnych,
filozoficznych, moralnych – do Holokaustu,

9
wydarzenia, którego za pomocą tych kategorii nie można ująć, nazwać ani ocenić, czyli
dokonamy tego, co Langer nazywa „neutralizowaniem Holokaustu”20. „Neutralizowanie
Holokaustu” zagraża zaś temu, co w jego
badaniu najważniejsze – prawdzie21. Co ciekawe, zupełnie inaczej na tę kwestię patrzy
Eleonora Jedlińska. Jej zdaniem korzystanie
z tradycyjnych form przy przedstawianiu
Holokaustu nie wynika z potrzeby wykazania
słuszności któregoś z systemów filozoficznych czy religijnych, lecz jedynie z potrzeby
dania świadectwa. „Przedstawienie okrucieństwa wydaje się być, z artystycznego punktu
widzenia, niemożliwe do zrealizowania,
nie wykształcono jeszcze takich środków
artystycznych, które by tę pustkę wypełniły.
Artyści jednakże muszą reagować na to, co
jest częścią ich życia, co ich głęboko dotyka,
co nie znajduje miejsca w ludzkim rozumieniu i sztuce. Będąc naocznymi świadkami
zbrodni, uczynili swą sztukę dowodem na
zbrodnię, sztuka właśnie stała się ich sposobem dokumentacji rzeczywistości, upamiętnieniem i wyrazem stanu psychicznego.”22
Wydaje mi się również nie bez znaczenia,
że niektórzy z samych ocalałych widzą
potrzebę istnienia takiej sztuki; jak pisze
Barbara Engelking: „Ci, którzy nie uważają
prób przekazania doświadczeń wojennych

B. Lang, dz. cyt., s. 22.
Do tego rodzaju przekazu zaliczyłabym np. twórczość Tadeusza Borowskiego, Irit Amiel, Hanny Krall oraz
filmowe adaptacje przekazów autobiograficznych, takich jak np. „Pianista” Romana Polańskiego.
18
Jego twórcami są ludzie, których „Doświadczenie Holocaustu nie było […] bezpośrednim doznaniem, Holocaust
jednakże pozostał ich zasadniczym punktem odniesienia.”, E. Jedlińska, tamże, s. 125.
19
L.L. Langer, Neutralizowanie Holokaustu, przeł. J. Mikos, [w:] „Literatura na świecie”, nr 1-2/2004 (390-391),
s. 142-143.
20
„Kiedy więc mówię o neutralizowaniu Holokaustu, mam na myśli używanie – a zapewne także nadużywanie
– dramatycznych okoliczności tego wydarzenia do wzmocnienia swoich wcześniejszych przekonań na
temat idealnego ładu moralnego, uniwersalnej ludzkiej solidarności albo wierzeń religijnych, dzięki czemu
możemy zachować przekonanie, że wspomniane ideały nie straciły swojej dziewiczej wartości w naszym
postholokaustowym świecie. Uważam, że jest to strategia arogancka i wiodąca na manowce, nie znaczy to
jednak, że mam do zaproponowania jakąś inną, lepszą, poza przekonaniem, że doświadczenie Holokaustu
postawiło pod znakiem zapytania wyzwalającą moc wszystkich systemów wartości moralnych, społecznych
i religijnych.” L.L. Langer, dz. cyt., s. 141.
21
Ciekawą zależność zauważa Lang: „Poezja Celana wskazuje na ogólny paradoks charakterystyczny
dla pisarstwa figuratywnego o nazistowskim ludobójstwie: im bardziej konkretny i bezpośredni jest sposób
zajmowania się tą problematyką, tym bardziej ogranicza to literacki lub poetycki charakter pisarstwa. I odwrotnie:
im bardziej konsekwentnie figuratywny lub fabularyzowany jest dyskurs, tym większy powstaje dystans pomiędzy
nim i twierdzeniami odwołującymi się do konkretnych wydarzeń historycznych.”, B. Lang, dz. cyt., s. 40.
22
E. Jedlińska, dz. cyt., s. 123.
16
17
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za całkiem beznadziejne i decydują się o nich
opowiadać, stają przed problemem: jak to
przekazać. Większość moich Rozmówców
była zgodna co do tego, że jest to w zasadzie
możliwe tylko poprzez literaturę i sztukę.
[...] Niektórzy moi Rozmówcy uważają, że
aby ich przeżycia stały się zrozumiałe dla
słuchacza, trzeba nie tylko sztuki. Trzeba
indywidualne przeżycia od-indywidualizować, uogólnić, wpisać w metaforę ludzkiego
losu.”23 Ernst van Alphen podważa jednak
– w przypadku takiej sztuki – możliwość
dotarcia do prawdy; jak twierdzi: „Sztuka,
nawet autobiograficzna, nie przedstawia
rzeczywistości. Jest natomiast sposobem
transformowania nieznośnej rzeczywistości
w coś normalnego – coś znośnego. Sztuka
nie jest mimetyczna, ale performatywna.”24
Z racji służby przede wszystkim prawdzie,
ten rodzaj przekazu musi bowiem traktować
sztukę, za pośrednictwem której się dokonuje, jedynie instrumentalnie, nie dopuszczając, by jej autoteliczny charakter przesłonił
prawdziwe zadanie: „[...] literacka struktura
staje się twierdzeniem lub ideą, elementem
tematu, moralne znaczenie nie jest obce
«literackości» tekstu, ale jest jego częścią.”25
Wszystkie te niebezpieczeństwa dotyczą nie
tylko tego typu przedstawiania Holokaustu,
ale również następnego, jakim jest fikcja osadzona w realiach historycznych i jaki właśnie
reprezentują spektakle Bat-Yam – Tykocin26,
a który budzi poważne wątpliwości. Po
pierwsze, problematyczny jest już sam fakt
jej istnienia. Ci, których osobistym doświadczeniem był Holokaust, nie będą pisali fikcji.

Ci zaś, których nie był, mają nie tylko mniejsze prawo do mówienia czegokolwiek o nim,
ale również nie bardzo wiadomo, co nowego
mogliby wnieść do jego przedstawienia. Po
drugie, nie jest ona nieograniczona w swoim
fikcyjnym charakterze, chcąc bowiem mimo
wszystko uzyskać miano adekwatnej, musi
być wierna realiom, a tym samym – faktom;
„[...] materia historyczna działa jak balast,
utrzymując w ryzach wyobraźnię i nie pozwalając jej wzlecieć zbyt wysoko: «Obecność
tej rzeczywistości onieśmiela wyobraźnię…
Może ona opisywać wydarzenia, ale nie potrafi nadać im autonomii i wolności charakteryzującej typową fikcję; pozostaje – co może
być nawet wyrazem poczucia moralnego
obowiązku – więźniem jej surowej treści…
podstawą nadal jest mimesis» 27. Chyba
zatem Cynthia Ozick ma rację , pisząc, że
„cele wyobraźni są inne niż cele historii.”28
Badaczka zwraca też uwagę na kwestię
intencji29, która wydaje mi się kluczowa przy
ocenie samego istnienia fikcji dotyczącej Holokaustu oraz jej wartości. Otóż, jak zostało
wspomniane wcześniej, nie bardzo ma ona
prawo do mówienia czegokolwiek o Holokauście, do udzielania odpowiedzi – ale ma
prawo zarówno zadawać na nowo i nowe
pytania, jak również podważać powszechnie
przyjmowane odpowiedzi, poprzez badanie,
ile w nich prawdy, a ile stereotypu. Właśnie
aby udowodnić odbiorcy, że kieruje się w myśleniu stereotypem i schematem, fikcja taka
ma prawo prowokować i wywoływać różnorodne reakcje, na które nie można sobie pozwolić w przypadku przedstawień osobistych

23
B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji
autobiograficznych, Warszawa 1994, s. 281.
24
E. van Alphen, dz. cyt., s. 222.
25
B. Lang, dz. cyt., s. 18.
26
Poza tym także np. powieść Lektor Bernharda Schlinka czy film Wybór Zofii Alana J. Pakuli.
27
S. DeKoven Ezrahi, Holokaust a zmieniające się granice sztuki i historii, przeł. M. Michalski, [w:] „Literatura
na świecie”, nr 1-2/2004 (390-391), s. 172.
28
C. Ozick, Prawa historii i prawa wyobraźni, przeł. Z. Batko, [w:] „Literatura na świecie”, nr 1-2/2004 (390-391),
s. 83. „Wyobraźnia – fikcja literacka – jest swobodniejsza, wyzwolona. Fikcja może sobie robić, co jej się podoba.
Fikcja to swoboda w najczystszej postaci. […] wyobraźnia nie ma żadnych powinności wobec historii. Określenie
«powieść historyczna» to oksymoron. Historia jest zakorzeniona w dokumentach i archiwach. Historia jest tym,
co wydobywamy z pamięci. Fikcja omija z daleka biblioteki i uwielbia kłamstwa.”, tamże, s. 84.
29
Tamże, s. 92.
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świadectw. Jeśli takie będą intencje artysty,
a nie przyniesienie ukojenia30, fikcja obroni
swoje prawo, by istnieć.

***
Powyższe rozważania wskazują jasno
na najważniejszą cechę sztuki po Holokauście, cechę, dzięki której ma ona w ogóle rację
bytu: nieautoteliczność. „Dzieło sztuki, jego
uniwersalny charakter, jego i artysty, który je
tworzy, odpowiedzialność za losy świata – nie
może być już tylko radosną maestrią uobecniania zjawisk natury ani epatowania urodą
uwodzicielskich form.”31 Musi być podporządkowane swojemu tematowi, pozostawać
niejako z tyłu; ma dawać formę, którą jednak
ogranicza – także moralnie – treść. Być może,
jak przekonuje van Alphen, w przypadku sztuki używającej zabawek (toy art), dochodzi do
przezwyciężenia opozycji autonomiczności
samej sztuki i podległości tematowi, gdy mówi
ona o Holokauście32. Ale spektakle Bat-Yam –
Tykocin jej nie przełamują. Same w sobie – ani
język dramatów, ani gra aktorska, ani scenografia – nie mają zachwycać, ale akcentować
problemy i nieoczywistości oraz pogłębiać
prowokację, przez co wyrażać sens zawarty
w słowach, gdyż: „Akt twórczy, sama sztuka
jest dziś ustawicznym, mozolnym pragnieniem przezwyciężenia bólu, walki z jego przyczyną i usilnym dążeniem do przezwyciężenia
niemożność przedstawiania, interpretowania
świata po-Holocauście, widzianego przez pryzmat przeszłości, i pozostaje pełna niepokoju
o jego przyszłość.”33

Tiktin w sztuce
Bat Yam
Oto, jak Yael Ronen i Amit Epstein
opisują początek pracy nad spektaklem Bat
Yam:
W czasie jednego z naszych pierwszych spotkań z aktorami poprosiliśmy
o spisanie listy wszystkich znanych im
stereotypów na temat Żydów. Położyliśmy specjalny nacisk na to, aby przelali
na papier wszystko, co przychodzi im
na myśl: dowcipy, postaci, zasłyszane powiedzenia. Dowiedzieliśmy się
na przykład, że w języku polskim już
samo słowo «ŻYD» jest komunikatem
o wielu zastosowaniach i kontekstach,
kojarzonym jednak głównie z brudem,
smrodem, zamieszaniem, pieniędzmi,
matactwami finansowymi. Dowiedzieliśmy się, że zrobiliśmy dobry interes
na Holocauście i stoimy za antypolskim
spiskiem; że wciśniemy się w najmniejszą dziurę; że wspieramy się między
sobą – i tylko między sobą; że wykupilibyśmy całą Polskę, gdyby nas Niemcy
nie powstrzymali; że stoimy zarówno
za kapitalizmem, jak i za komunizmem;
że szybko tyjemy i starzejemy się; no
i oczywiście, jako tchórze, poddajemy
się bez walki, dlatego zasłużyliśmy sobie
na wszystko, co nas spotkało. A przy tym
mamy poczucie humoru, umiemy szyć
i grać na skrzypcach. [...] A potem my
odczytaliśmy naszą listę powszechnych

30
L.L. Langer, Dwie głowy: Cynthia Ozick i Art Spiegelman, przeł. J. Mikos, [w:] „Literatura na świecie”,
nr 1-2/2004 (390-391), s. 103.
31
E. Jedlińska, tamże, s. 103.
32
„Ta antagonistyczna pedagogika, stanowiącą główną cechę tych zabawek, sugeruje, że sztuka dotycząca
Holokaustu, w swojej «interesowności», jest specjalnym, negatywnym przypadkiem estetyki. Nie jest
autonomiczna, jak chce się widzieć sztukę od czasu modernizmu, ale podporządkowana, służąca innemu,
bezdyskusyjnie «wyższemu» celowi. Tymczasem, w ślad za Kantem, sztuka jest zazwyczaj postrzegana jako
bezinteresowna, wolna od wszelkich edukacyjnych ideałów. Omawiana tutaj «toy art» przekracza tę opozycję.
Prace Libery, dalekie od takiego podporządkowania sztuce o Holokauście wymogom edukacji, sugerują, że
ten i inne rodzaje sztuki nie muszą się wcale sobie przeciwstawiać. W tym sensie sztuka o Holokauście nie
jest inną, lecz być może bardziej zdecydowaną i wyrazistą realizacją ambicji pedagogicznych sztuki w ogóle.”,
E. van Alphen, tamże, s. 235.
33
E. Jedlińska, dz. cyt., s. 104.
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w Izraelu stereotypów na temat Polaków: że są pasywnie agresywni; obrażalscy, przejęci tylko tym, co sąsiedzi
o nich pomyślą; zaślepieni religijnym
fanatyzmem; że jest to społeczeństwo
o patologicznym kompleksie niższości
(prawdopodobnie uzasadnionym); że
to złodzieje, pijacy i mordercy Żydów;
że Niemcy mordowali w imię ideologii,
Polacy robili to dla zabawy – a jednak
są przekonani, że to oni są prawdziwymi
ofiarami drugiej wojny światowej.34

Jak widać, spektakl wywodzi się z doświadczenia stereotypów, jakie mają na
swój temat Polacy i Żydzi. Twórcy spektakli
– zarówno autorzy scenariusza, jak i aktorzy
– mieli doskonałą świadomość, jak są one
krzywdzące i nieprawdziwe, jak bardzo zakorzenione w nieprzemyślanej i nieprzepracowanej historii obu narodów sprzed II wojny
światowej, z okresu jej trwania, a także wydarzeń powojennych. Nic więc dziwnego, że
pragnęli je obnażyć i wyśmiać poprzez swoją
sztukę, co dokonuje się najpierw właśnie na
poziomie prac nad nią, następnie: w samej
jej tematyce i problematyce, a na koniec:
w słowach i sposobie kreowania postaci oraz
świata przedstawionego. Bat Yam jest więc
historią izraelskiej rodziny, która rusza – jak
na początku zostaje to nazwane – w „duchową podróż do Polski”. Powodem, ale
bynajmniej nie pomysłodawcą podróży, jest
Jakub Kozicz, przedwojenny mieszkaniec Tykocina, który przeżył Holokaust. Oficjalnym
celem podróży jest chęć poznania miejsca
traumy ojca i dziadka (z Koziczem bowiem
ruszają jego dzieci, Dawid i Nili, oraz wnuki,
Itamar i Na’ama), która podświadomie jest
chyba potrzebą zrozumienia tej traumy, która
została potomstwu przekazana, ale nie wytłumaczona, toteż – głęboko zakorzeniona
i de facto niedostępna – determinuje życie
każdego z nich na swój sposób. W związku
z tym wszyscy członkowie rodziny Koziczów,

który wojny nie przeżyli, ale odziedziczyli
jej doświadczenie, w bardzo radykalny
sposób poszukują sensu życia i pomysłu
na siebie wśród – niewyszukanych, dodajmy – możliwości, jakie stawia przed nimi
współczesność. Itamar jest więc nastoletnim
przedstawicielem subkultury emo, silnie
przeżywającym ból istnienia, Nili – psycholożką, która sama korzysta nieustannie
z porad psychoterapeuty, Dawid – oddanym
pracy, nieszczęśliwym człowiekiem, sfrustrowanym, ponieważ wszyscy od niego czegoś
oczekują, a nigdy nie doceniają, Na’ama
zaś – studentką, próbującą za wszelką cenę
wyrównywać niesprawiedliwości dziejowe,
gotową w najprostszych gestach dopatrywać się podstępu. Same postaci są zatem
silnie przerysowane, reprezentują kolejne
stereotypy i taki właśnie zabieg, w połączeniu z dowcipnymi dialogami, miał za zadanie
wykazać ich absurdalność, z której w życiu
codziennym można nie zdawać sobie nawet
sprawy. Oto przykład dwóch dialogów, pojawiających się w tej samej scenie:
(1)
ITAMAR: Co on powiedział?
JAKUB: Że nie wyglądamy na Izraelczyków.
NA’AMA: Jasne, bo nie mamy wielkich
nosów i pejsów, i nie ciągniemy za sobą
wielbłądów.
(2)
NILI: Może się tu zatrzymamy? Tato,
nie chcesz zobaczyć cmentarza żydowskiego?
JAKUB: Co tu jest do oglądania? Popatrzcie sobie w prawo, w lewo – cały ten
kraj to jeden wielki żydowski cmentarz.

Dialog (1) bawi; stereotyp, wyrażony w nim,
jest w tak oczywisty sposób nieprawdziwy, że śmieszy postawa osoby, która
z łatwością go przyjmuje, świadczy to

Y. Ronen, A. Epstein, O niedokończonych sprawach polsko-żydowskich. W sprawie „Bat-Yam – Tykocin”,
[w:] program spektakli „Bat-Yam – Tykocin”, s. 2, 4.

34

Holokaust w sztuce, Holokaust w sztukach

bowiem o jej własnym uwikłaniu. Dialog
(2) nie jest już ani trochę zabawny; brzmi
on jak stereotyp, ale nie da się zaprzeczyć
prawdziwości stwierdzenia w nim wyrażonego; mówi jednak jedynie część prawdy:
tę bowiem, która tłumaczy, skąd tak wielu
Żydów żyło na terenie Polski w przededniu
Zagłady, pomija.
Poza obnażaniem stereotypów, Bat
Yam świadomie podważa ustalony sposób
mówienia o Holokauście – postulowany
w przytoczonych powyżej słowach Des Presa
– zamiast niego operując żartem i dystansem, który jednak nie ma na celu ośmieszenia czy znieważenia ofiar Zagłady. Oto w jaki
sposób bohaterowie sztuki potrafią mówić
o Holokauście, którego ofiarą jest przecież
członek ich rodziny:
(1) ITAMAR: Może będę musiał spać
w jednym łóżku z dziadkiem... to spore
wyzwanie, jak słyszycie. W czasie wojny
dziadek chyba w ogóle nie spał, bo przecież by wpadł przez to chrapanie. Tu,
widzicie pudełko od zapałek, w którym
dziadek się ukrywał... O, tam są jeszcze
jacyś Żydzi. Nie wychodźcie, wojna się
nie skończyła! Nie martwcie się, uratuję
was!
(2) DAWID: Nie ma dokumentów, że był.
Dokumentów, że się urodził, dokumentów na to, że jego rodzice i dziadkowie,
i jego pieprzonych czworo rodzeństwa
i ośmioro ciotek i wujków wiodło swój
nędzny żywot w Tykocinie.

Jak sądzę, twórcom Bat Yam nie mieli na
celu tylko – ani nawet przede wszystkim
– prowokacji czy wywołania oburzenia
w odbiorcach. Za pomocą tego typu kwestii
uświadomili im bowiem, że sposób, w jaki
przyzwyczailiśmy się mówić o Holokauście,
został nam kulturowo i społecznie narzucony, że nie dano nam szansy, abyśmy
wypracowali własny, ponieważ od zawsze
35

13
takiego nas uczono. Tym samym patos,
jakże charakterystyczny dla tego sposobu
mówienia, odbieramy jako oczywisty – przez
co nie wywołuje on w nas uczuć, jakie powinien wywoływać – a zatem jest sztuczny.
Stworzenie przez autorów spektaklu postaci, które same, swobodnie poszukują
własnego języka dla opisywania Holokaustu, zgoda na to, by ten język wyrażał ich
odziedziczoną traumę, ich niezdolność
zrozumienia tragedii Zagłady, i przerażenie, które narodzić się musi w każdym, kto
zaczyna ją sobie uświadamiać, maskowane
żartem, dystansem, szorstkością i pozorną
obojętnością, są wielkimi atutami Bat Yam.
Słowa w tym spektaklu działają tak samo,
jak sztuka artystów takich, jak Libera: są
łatwo przyswajalne, a więc zwracają uwagę; początkowo bawią, a po chwili stają się
niewygodne; aż w końcu pobudzają do myślenia i uświadamiają więcej niż najbardziej
patetyczna narracja.
Bat Yam obnaża coś jeszcze, tym
razem już nie na poziomie języka, lecz
psychiki. Pokazuje, że jakiekolwiek próby
zrozumienia doświadczenia Holokaustu
przez tych, którzy go nie przeżyli, są daremne. Po pierwsze, próbując wczuć się
w sytuację ocalałych, zdecydowani wyrównywać krzywdy, przestają oni dostrzegać
różnicę między tym, co naprawdę ważne,
a tym, co nieistotne; zapatrzeni w jeden
cel, jakim jest upamiętnienie ofiar Zagłady, zapominają o całym jej historycznym
kontekście, jakim jest II wojna światowa.
Po drugie, czują się winni i zagubieni,
nie będąc w stanie wyobrazić sobie Holokaustu, czyli de facto – nie mogąc go
zrozumieć. Gdy natomiast podejmują taką
próbę, napotykają na ostrą reakcję ze
strony ocalałych, którzy odbierają ją jako
rodzaj profanacji35 – zarówno dlatego, że
zawładnięto ich niewypowiadalną traumą,
jak i dlatego, że realizm zaczyna brzmieć
jak surrealizm, chociaż nawet największe
wyolbrzymienie jest w tym przypadku

Problem ten przejawia się rozmowach przeprowadzonych przez Barbarę Engelking, dz. cyt., s. 286, 288.
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realizmem36. Po trzecie w końcu, radykalni
w swoich roszczeniach z łatwością zawierzają potocznemu sposobowi myślenia
i ukierunkowują swoje pretensje w oparciu
o niego, nie zaś o prawdziwy dialog. Dialogi (1), (2) i (3) prezentują kolejno wyżej
wymienione postawy.
(1)
NA’AMA: (podchodzi, ściska Jakuba)
Dziadku, to po prostu niewiarygodne.
ITAMAR: Co? Co tam widziałaś?
NA’AMA: Nie chodzi o to, co widziałam, tylko czego nie widziałam. Tak
jakby wzięli wielką gumkę i wymazali
wszystko, co mogłoby im przypominać,
że kiedyś była tu żywa, prosperująca
wspólnota żydowska. Co to? Czysta
karta? Miasto bez przeszłości? Czy
życie zaczęło się tu dopiero po wojnie?
Nie mogę uwierzyć, że oni mogą tak
totalnie ignorować wszystko, co się tu
wydarzyło. Gdzie są pomniki? Gdzie
tablice? Cokolwiek?!
NILI: (przymierzając nowo kupione
ubrania) A czego się spodziewałaś – że
odbudują getto na pół miasta tylko po to,
żebyś miała co kręcić?
NA’AMA: Tak, dlaczego nie? Czy ja
jestem jedyna, która widzi, co się kryje
za tym zamiataniem resztek po nas?
(do Jakuba z patetyczną empatią) Teraz
rozumiem, dlaczego nie chciałeś pójść
ze mną do miasta, dziadku. Nic tu dla
ciebie nie zostało.
JAKUB: Nie poszedłem, bo mnie noga
boli. Ale wybrałbym się na pchli targ.
(2)
NILI: Mogę sobie tylko wyobrażać te
straszne rzeczy, które się tu działy. Jak ich
wysypują tysiącami z tych bydlęcych wagonów, niektórych już martwych, a podłoga wagonów jest cała w moczu i kale,
pełno ciał uduszonych i stratowanych
ludzi. Jeszcze słyszę te krzyki dzieci, jak
36

B. Lang, dz.cyt., s. 36.

odbijają się echem: Mamo! (zaczyna płakać, Jakub patrzy na nią zdegustowany,
Dawid stara się nie dopuścić do tego, żeby
się rozkleiła przy Jakubie)
[...]
NILI: (po pauzie) Powinniśmy byli wziąć
przewodnika. A tak stoimy tu jak idioci
i nic nie rozumiemy.
JAKUB: A gdyby był z nami przewodnik,
to czy naprawdę zrozumielibyście? Co
według ciebie zrozumielibyście? Nad
czym ty płaczesz? Ty i twoja wyobraźnia.
Nie rozumiesz i nigdy nie zrozumiesz.
(3)
Dziś dotrzemy do Tykocina, kolebki
dziadka i mojej. Nie jestem naiwna, nie
spodziewam się przyjęcia z otwartymi
ramionami, nie oczekuję, że mnie wysłuchają, że zrozumieją, jak głęboka jest
ta rana, jak stary jest ten ból sączący się
z pokolenia w pokolenie. Nie potrzebuję
ich litości, ich akceptacji, bo ostatecznie
wiem, z kim mam do czynienia. Ze stadem gorliwych wyznawców o ciasnych
horyzontach, którzy wciąż są przekonani, że pijemy krew chrześcijańskich
dzieci – dla większej przyjemności przez
słomkę; to homogeniczne społeczeństwo, jednoczące się w narodowym złudzeniu: że są jedynymi ofiarami wojny,
a my zasłużyliśmy sobie na Auschwitz,
bo zabiliśmy Jezusa.

Co ważne, spektakl pokazuje – odważnie i równie bezkompromisowo – także
drugą stronę wyżej opisanych postaw. Programowa niechęć do Polski do zaprzestania
na moment oskarżeń i przyjrzenia się racjom
drugiej strony przekłada się na stosunek
do Palestyny; tragedia, jaką był Holokaust,
zaczyna być wykorzystywana (w gruncie
rzeczy na zasadzie szantażu) w konflikcie
ze światem arabskim, a więc neutralizowana
– by użyć określenia Langera – na gruncie
polityki.
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NA’AMA: [...] Zabierają cię do Polski na
moment przed powołaniem do wojska.
Bo to ostatnia szansa, żeby zrobić ci
nacjonalistyczne pranie mózgu i doprawić go egzystencjalnym strachem.
Zamiast spojrzeć na to wszystko jak
istoty ludzkie, edukować do humanistycznych, uniwersalnych wartości, oni
pompują w ciebie ksenofobię, poczucie
odrębności i zagrożenia, bo wszyscy
ciągle jeszcze chcą nas wymordować
(co nie jest bezpodstawne). Ale najważniejsze, czego cię uczą, to to, że jedyną
odpowiedzią na Auschwitz jest Jerozolima. Cała Jerozolima! A silna armia
oczywiście o nic nie pyta. I to właśnie
dlatego wracasz do domu i szturmujesz
bramy komisji wojskowej, jakby to była
jakaś historyczna powinność. A potem,
w imię babci z Birkenau, znajdujesz się
w sercu Gazy i nie przepuszczasz starej
Palestynki do szpitala. A przy tym nawet
nie zadajesz sobie pytania, jak i skąd ci
się to wzięło. [...]

Drugą stroną sytuacji niemożności
zrozumienia Holokaustu przez tych, którzy
go nie przeżyli, jest również niezrozumienie
– tym razem ich przez ocalałych. Znamię,
jakim na całe życie naznacza Zagłada, oraz
nieludzka skala, jaką nadaje ona wszystkim
wydarzeniom w tym życiu, sprawiają, że wielu
ocalałym brak cierpliwości i wyrozumiałości
zarówno dla prostych, codziennych problemów, z jakimi borykają się ich bliscy, jak i dla
ich poważniejszych rozterek, które przecież
tak marnie wyglądają w kontekście wyborów,
jakich wymagały II wojna światowa i Holokaust37. Spektakl pokazuje konflikt dwojga
uczuć: wdzięczności, że rodzina nie musiała
tego wszystkiego przeżywać, i żalu, że
w związku z tym nic nie może pojąć, a ci, którzy by pojęli – nie żyją. Postać Jakuba Kozicza jest więc metaforą samotności ocalałych,

bowiem „Holocaust był doświadczeniem
intymnym, które może być przekazywane
bezpośrednio na poziomie indywidualnym,
nie zbiorowym. Był doświadczeniem intymnym w tym sensie, że zniszczył wszelakie
więzi międzyludzkie: rodzinne, przyjacielskie,
wspólnotowe. Ludzie przeżywali Holocaust
w zasadzie pojedynczo, a ci, którzy ocaleli,
nie tworzą wspólnoty.”38
NILI: Tych dwóch podważa autentyczność mojego bólu tylko dlatego, że jeden
z nich nigdy nie pozwolił sobie wyrazić
– czy to miłości czy bólu, a drugi – to
znaczy ojciec – to żywy trup. On jest
po prostu martwy, ale jako jedyny ma
prawo ranić innych, bo to on przeszedł
przez piekło. A zresztą czym my jesteśmy, żeby się skarżyć, my i nasz mały,
politowania godny ból? Jak możemy
pozwolić sobie na płacz, skoro on ma na
własność całe cierpienie świata?

Efektem stereotypowego myślenia
i zamknięcia na dialog jest sytuacja, w której
– paradoksalnie – Izraelczycy mają obecnie
lepsze stosunki z Niemcami niż z Polakami.
O ile bowiem w przypadku tej pierwszej relacji
schemat jest prosty: ofiary-oprawcy (Niemcy
tak powszechnie wzięli na siebie winę, że
przez długi czas nie chcieli nawet wspominać o tych jednostkach – niewygodnych dla
nich – które nie uległy powszechnemu złu),
o tyle w przypadku drugiej, nie jest on już tak
czarno-biały. Żydzi niechętnie przyjmują do
wiadomości, że Polacy również – choć w inny
sposób – byli ofiarami II wojny światowej; Polacy natomiast nie chcą przyznać sami przed
sobą, że ich przedwojenny „antysemityzm,
czy może niechęć, zazwyczaj pozbawiony
okrucieństwa, ale obskurny i dokuczliwy”39
wpłynął na ich postawę względem Żydów
podczas wojny, przyczynił się do obojętności
(jeśli nie gorzej) na ich losy; że są – jak pisze

O tym problemie pisze również Barbara Engelking, dz. cyt., s. 265.
B. Engelking, dz. cyt., s. 298.
39
E. Jedlińska, dz. cyt., s. 85.
37
38
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Błoński – współwinni, współodpowiedzialni
moralnie, choć nie wzięli udziału w Holokauście40. Spektakl pokazuje, że niechęć do
przyznania racji także drugiej stronie skutkuje
zagubieniem, niepewnością, rozpoczynaniem różnych działań z nadzieją, że uleczą
one ból, podczas gdy uleczyć go może
– i pewnie nie całkowicie – tylko przemyślenie na nowo własnej postawy, „[...] trochę
przeciw swemu moralnemu komfortowi.”41
MARIA: Myślisz sobie, że to jakaś zabawa? Wracacie z żałosnymi minami,
kręcicie się tu z poczuciem, że wszyscy
są wam coś winni, opowiadacie dzieciom, że byliśmy gorsi od hitlerowców...
Jeździcie sobie do Berlina potańczyć
w klubach, a do nas przyjeżdżacie wyrównać rachunki. Czego wy chcecie?
Co by was zadowoliło? Ubiegacie się
o polskie paszporty, szukacie waszych
domów... chcecie je odbierać... nie
chcecie... zwariować można z wami! Jak
to jest, że gdzie Żydzi, tam problemy!
Jesteście jak wrzód na dupie świata.

Twórcy Bat Yam starali się dać jak najbardziej wielowymiarowy obraz stosunków
polsko-żydowskich, zarówno współcześnie,
jak i w przeszłości. Jak widać na wyżej wymienionych przykładach, naświetlali dany
problem z różnych perspektyw. W przypadku
niektórych zagadnień, co trzeba z pokorą
i smutkiem przyznać, jest to jednak niemożliwe. Tak właśnie ma się rzecz z powojennym
polskim antysemityzmem, z zawiedzioną
nadzieją ocalałych Żydów, którzy liczyli na
to, że wraz z końcem wojny dane im będzie
powrócić do swoich domów, że zostaną
przyjęci – może nie z entuzjazmem, bo skoro przed wojną go Polacy względem nich
nie przejawiali, to czemu mieliby teraz – ale
chociaż bez tej unicestwiającej nienawiści,
której doświadczyli od Niemców. Tymczasem

polscy sąsiedzi powitali ich w większości
przypadków z najwyższą niechęcią, bowiem
żądali zwrotu swego majątku, który już ktoś
podczas wojny zdążył sobie przywłaszczyć.
MARIA: Czy po wojnie próbował pan
wrócić do Tykocina?
JAKUB: Zamierzałem. Jakiś czas po
wojnie wyruszyłem na wschód, ale usłyszałem o Kielcach i postanowiłem nie
wracać do Polski, bo nie miałem już tam
czego szukać.

Podobnie nie można niczego przeciwstawić postawie ocalałego, który nie widzi
sensu w swoim przeżyciu. Po pierwsze, nikt
poza innymi ocalałymi nie ma tu prawa zareagować, ci zaś zazwyczaj mają zrozumienie
dla takiej postawy, po drugie, jest to podejście bardzo rozpowszechnione wśród tych,
którzy przeżyli Holokaust, co potwierdzają
badania Barbary Engelking42.
DAWID: Więc tak naprawdę nigdy nie
starałeś się odnaleźć swojej rodziny?
Mogła przeżyć jakaś ciotka, kuzyn...
JAKUB: Nic nie zostało.
NILI: Ale nigdy nie szukałeś? Dlaczego
nawet nie próbowałeś? To mogłoby
mieć sens, ktoś mógł przeżyć tak samo
jak ty.
JAKUB: Nie. To bez sensu. Nawet to, że
ja przeżyłem, nie ma żadnego sensu.

Oba powyższe dialogi wskazują na
coś jeszcze. Otóż, jak wynika to z rozmów
zebranych w książce Engelking, ocaleli nie
uważają się za najlepszych – wręcz przeciwnie, mówią często o tym, że przeżyli, bo byli
gorsi od innych. Jak ma pokazać to postać
Jakuba Kozicza, zło, szczególnie to, którego
doświadczyło się osobiście, nie uszlachetnia.
Podobnie ma się rzecz w przypadku powojennego polskiego antysemityzmu, który

J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1996, s. 22, 34.
Tamże, s. 33.
42
B. Engelking, dz. cyt., s. 284.
40
41
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w niektórych miejscach był przecież bardziej
radykalny, niż przedwojenny. Obcowanie
przez parę lat ze złem, którego istnienia ani
postaci nie wyobrażano sobie nigdy wcześniej, nie owocowało umocnieniem postaw
moralnych, lecz wręcz przeciwnie: ich rozluźnieniem, demoralizacją, zobojętnieniem na
krzywdę. Tłumaczy to – o ile można tu mówić
o tłumaczeniu – a może bardziej ukazuje
schemat wyżej wymienionych zachowań,
a także stosunku współczesnych Izraelczyków do Palestyńczyków. Przewidywała to
Zofia Kossak-Szczucka: „Wiemy również, jak
trujący bywa posiew zbrodni. Przymusowe
uczestnictwo narodu polskiego w krwawym
widowisku spełniającym się na ziemiach
polskich, może snadnie wyhodować zobojętnienie na krzywdę, sadyzm i ponad wszystko
groźne przekonanie, że wolno mordować
bliźnich bezkarnie.”43, usłyszała i wywnioskowała z wypowiedzi ocalonych Engelking:
„Na pytanie, czy doświadczenie Holokaustu
zmieniło coś w świecie, czy przeorało ludzkie
dusze – trzeba odpowiedzieć: nie. Jest to
odpowiedź nie tyle pesymistyczna, co realistyczna. Ludzie, wbrew naiwnym wyobrażeniom i pobożnym życzeniom, bynajmniej nie
uczą się na własnych błędach ani nie stają
się coraz lepsi.”44
Bat Yam porusza jeszcze jedną
kwestię, jaką jest samotność i osierocenie nie
tylko ocalałych, ale również ich dzieci. Dzieci,
które miały już, co prawda, rodziców (ale też
tylko ich), ale ci rodzice mieli oprócz codziennego świata także inny, od którego nie mogli
uciec i o którym nie chcieli, a częściej nie
potrafili opowiadać. Postać Dawida jest metaforą takiego właśnie dziecka, niezdolnego
zrozumieć własnego rodzica, podświadomie
pragnącego go usatysfakcjonować, a jednocześnie czującego, że nigdy nie będzie to do
końca możliwe; próbującego wypełnić pustkę
po nieżyjącej rodzinie zarówno sobie, jak
i rodzicom45.
Cyt. za: J. Błoński, dz. cyt., s. 40.
B. Engelking, dz. cyt., s. 297.
45
Tamże, s. 265.
43
44

DAWID: Myślisz, że przyjechałem do
Polski, bo mi czegoś brakuje w portfelu?
Jakie ty masz pojęcie o tym, czego mi
brak? Mój portfel znasz świetnie, w to
nie wątpię, ale co oprócz tego? Masz
wujków i ciotki, dziadka, babcię z jednej
i drugiej strony. A co ja miałem? Myślałaś o tym chociaż raz? Wiesz, co ja chcę
zrobić z tym domem? Wyrzucę tych, co
tam teraz mieszkają. I ma zostać pusty.
Dokładnie tak, jak słyszysz. Wyremontuję go, żeby się nie zawalił i tak zostawię.
Będzie pusto jak przy rodzinnej kolacji
w święto. Pusto jak na pogrzebie mojej
matki. (pauza) Ten budynek jest jedynym świadectwem, że rodzina Kozicz
tu żyła, jadła, srała, pierdoliła... to ich
nagrobek.

Ale tak naprawdę dopiero zakończenie spektaklu jest prawdziwą konfrontacją
postaw, zachowań, sposobów myślenia,
języków i stereotypów. Jego treść prezentuje
się następująco : Jakub Kozicz dociera wraz
z rodziną do Tykocina i rusza w stronę dawnego domu; po drodze adwokatka odbiera
telefon i radośnie oznajmia, że Henryka Bogdowska, jedyna osoba, która może poświadczyć tożsamość Kozicza, żyje i wyraża chęć
spotkania; Kozicz mdleje, ląduje w szpitalu
i przez parę dni mówi tylko po polsku; w końcu decyduje się na spotkanie z Bogdowską,
którego najważniejsze kwestie brzmią w następujący sposób:
JAKUB: [...] Ale... życie jest pełne niespodzianek. Nigdy nie przypuszczałem,
że dożyję chwili, kiedy medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” będzie
odbierać szmalcownik.
HENIA: Szmalcownik! Ja? Ryzykowałam życie dla ciebie. I z powodu tych
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dzieci. Na własne oczy widziałam, jak
nie za takie rzeczy wieszali ludzi na
rynku. Ja zrobiłam co mogłam, dopóki
miałam wybór, a potem nie miałam już
wyboru.
JAKUB: Zawsze jest wybór.
HENIA: Tak. Ci, co chcą zapłacić najwyższą cenę, mają większy wybór.
Ale myśmy nie chcieli. Ty powinieneś
wiedzieć najlepiej, ile czasem kosztuje
ocalenie.
JAKUB: To nie był wybór, tylko wypadek.
HENIA: Nie wypadek, tylko instynkt życia. Własnymi rękami udusiłeś brata, bo
w tamtej chwili jedyne, czego chciałeś,
to żyć, a jego kaszel był dla ciebie jak
wyrok śmierci. Dokonałeś wyboru… ja
dokonałam swojego. Przeżyliśmy. I gdybyśmy dziś znowu mieli wybierać, postąpilibyśmy tak samo, nawet wiedząc, jak
to jest żyć z winą.

Ta część spektaklu zdaje się idealnie korespondować z niedawnym szkicem
Joanny Tokarskiej-Bakir Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi 46, w którym – jak wskazuje sam tytuł
– ukazuje ona niejednoznaczność postaw
Polaków wobec Żydów w czasie wojny;
postaw, w których mieszały się w różnych
proporcjach przedwojenny antysemityzm,
chrześcijańska chęć niesienia pomocy bliźnim, obojętność, zaufanie do autorytetów,
podatność na otaczające zło i wiele innych
cech ludzkich, nie tylko polskich. Problem
polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata zostanie omówiony w dalszej części
pracy, jest to bowiem od początku do końca
problem drugiego spektaklu, Tykocina. Tutaj
natomiast chciałabym zwrócić uwagę na
najważniejszą chyba kwestię, jaka pojawia
się w całym Bat Yam: kwestię wyboru. Podważa ona bowiem ustalony sposób myślenia
o ocalałych – jako o całkowicie niewinnych,

niemających żadnego wpływu na otaczającą
ich rzeczywistość, ofiarach, których postawy
moralnej nikt nie ma prawa podważać. Słowa, jakie padają z ust Bogdowskiej, wskazują
jasno, że zasady, jakimi kieruje się człowiek
podczas największego zagrożenia własnego
życia, nie mają nic wspólnego z wyborami
moralnymi dokonywanymi w warunkach
normalnych. Prezentuje ona postawę osoby
niepotrafiącej w przeciwieństwie do Kozicza,
przyznać samej przed sobą, co dobrego,
a co złego uczyniła w czasie wojny, że była
to właśnie ona – ta sama, co teraz, tylko
osadzona w całkowicie odmiennych realiach,
które jej wybór zdeterminowały, chociaż, jak
sama przyznaje, nie do końca. Jej postawa
to kolejny dowód na niejednoznaczność,
tym razem przejawiającą się w braku ostrej
granicy między ofiarą a oprawcą.
Zalety spektaklu Bat Yam udało mi
się – mam nadzieję – powyżej wykazać. Zarówno jego cel, jak i środki, użyte do jego realizacji, najlepiej chyba opisuje stwierdzenie,
że zaprzecza on słowom, które wypowiada
Henryka Bogdowska w jednej z ostatnich
kwestii:
HENIA: Nic nie wiedzą. A kto może coś
wiedzieć, oprócz tych, którzy przy tym
byli? Ludzie w mieście chcą, żebym nosiła ten tytuł, bo skoro jest ktoś taki jak
ja, świadczy to też o reszcie. Nikogo nie
obchodzi, co się tu naprawdę zdarzyło.
Dzisiaj chcą jasnego podziału na ofiary
i katów. Na takie pokręcone historie
jak nasza nie ma miejsca. Jeśli nawet
o wszystkim opowiemy, nikt nie zechce
nas zrozumieć.

Tykocin
Tykocin jest zupełnie inną sztuką niż
Bat Yam. Po pierwsze, jak zostało już wspomniane powyżej, w całości koncentruje się
na jednym temacie, który pokrótce opisać

46
J. Tokarska-Bakir, Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi, [w:] „Zagłada Żydów. Studia
i materiały”, nr 4, 2008.
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można w następujący sposób: troje ludzi
z Warszawy (w tym dziennikarz i badaczka
Holokaustu) dowiaduje się, że pewna mieszkanka Tykocina ma otrzymać – ich zdaniem
niesłusznie – medal Sprawiedliwej Wśród
Narodów Świata; postanawiają zatem pojechać na miejsce i nie dopuścić do odbycia się
uroczystości; okazuje się tam jednak – i tutaj
widać zasadnicze podobieństwo drugiego
spektaklu do pierwszego – że nie wszystko
jest tak jasne i jednoznaczne, jak mogłoby
się wydawać. Po drugie, postaci tej sztuki nie
są tak silnie stypizowane, jak w Bat Yam; tak
naprawdę stanowią po prostu kolejne media,
przekazujące poszatkowaną treść; być może
należy to interpretować jedynie jako zabieg
artystyczny autorów scenariusza; gdyby
jednak próbować dojrzeć w tym coś więcej
– zgodnie z przekonaniem, że sztuka o Holokauście zatraca swój autoteliczny charakter –
konwencję tę można potraktować jako wyraz
owej niepewności, wahania między różnymi,
często przeciwstawnymi postawami, nietrwałości w wytrwaniu przy własnych poglądach, a tym samym wykorzystania formy do
uwypuklenia problemów prezentowanych
w treści. Po trzecie, język sztuki narzuca
dosyć automatyczne skojarzenie z językiem
poety Tadeusza Różewicza – językiem
pełnym niedopowiedzeń, ale odważnym
i bezkompromisowym, żywo reagującym na
zachowania jednostek i społeczeństw, jasno
potępiającym płynność zasad moralnych.
W sztuce można wyróżnić dwie
strony konfliktu, wydawałoby się zatem, że
podział jest czarno-biały, ale spektaklowi
Tykocin – podobnie jak całemu projektowi,
w efekcie którego powstał – udało się przewrotnie takiego prostego podziału uniknąć.
Z jednej strony znajduje się bowiem owa trójka ludzi z Warszawy, zdecydowanych nie dopuścić do dokonania się kolejnej niesprawiedliwości dziejowej. Są to ludzie, dla których
prawda jest wartością naczelną, ważniejszą
niż dobre imię Polski, ale inaczej rozumieją
oni to dobre imię, nie jako nieskalane i niewinne, lecz zdolne wyznać przed samą sobą
własne winy czy chociażby spokój. Starają

się postępować i myśleć wbrew stereotypom
o wzajemnych relacjach polsko-żydowskich.
Wiedzę o tychże relacjach oraz Holokauście
czerpią z książek, im też – oraz żelaznej
logice – przyznają prawo do nieomylności,
która ma kierować ich myśleniem i zachowaniem. Właśnie, co ważne, nie poprzestają
na narzekaniach i teoretyzowaniu, ale starają
się wcielać w życie swoje poglądy; zamiast
spędzić miły weekend w Warszawie jadą
do Tykocina, który wcale im się nie podoba,
i próbują wypełnić rodzaj misji, która wcale
nie jest łatwa ani przyjemna. Wydawałoby się
zatem, że idealnie realizują model postawy,
o jaką apelował Błoński w swoich esejach.
Tymczasem postaci te nie są tak jednoznaczne: ich wypowiedzi jasno wskazują, że potrafią być w swoich zapędach równie radykalni,
co antysemici; naczelną wartością nie jest
dla nich wcale prawda, ale spokój własnego
sumienia, z chwilą, kiedy coś przestaje się
zgadzać z ich koncepcją, tracą zarówno zainteresowanie sprawą, jak i chęć poznania
prawdy; nie są w stanie przyjąć do wiadomości konsekwencji własnego działania, gdy
wymyka im się ono spod kontroli, wolą uciec
i zapomnieć – a przecież przeciwko takiej
postawie właśnie walczą; w swojej ocenie
Polaków (bo sami uważają się za jedynych
naprawdę świadomych własnej historii)
posługują się równie niesprawiedliwymi
stereotypami jak te, które chcą swoim zachowaniem obalać. Niech poniższe kwestie
uwypuklą niejednorodność ich postawy:
PAWEŁ: bo nie możemy tego tak zostawić/ bo w tym kraju tak wszyscy robią/
Byłby wstyd/ Zostawić tak o i wiedzieć
że dzieje się źle
ALINA: Nie można ludzi oszukiwać/
A w tym kraju wszyscy chcieliby być
z siebie zadowoleni/ Ale my jesteśmy po
to żeby jednak bez przesady [...]
ALINA: A to nie jest wcale/ w takim
małym miasteczku/ powiedzieć Żyd/
W sensie że lepiej go czasami nie
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mówić/ I zachować swoje poglądy
PŁOCKI: słowo na ż/ Powoduje kłopot/
Czasami lepiej nie mówić/ na przykład
w domu przy wigilii
CHÓR: że ta pani jest prawdziwym bohaterem/ jak ryzykowała swoje własne
życie/ ukrywając Żydów/ i że ona/ że
ona/ jest ostatecznym dowodem na to/
że Polacy/ ryzykowali nie tylko siebie/
ale też i bliskich/ ukrywając Żydów/ Polacy są porządni/ [...] ale Żydzi/ [...] Żydzi
gdzie/ bo Żydzi są niewdzięczni [...]
PAWEŁ: i nawet nie jedno słowo/ o pogromie ‘41/ i ani słowa o meblach/ i o domach na rynku/ i prześcieradłach/ tylko
o polskich bohaterach
PŁOCKI: najgorsi są ci
PAWEŁ: ci trzydziestolatkowie/ co to
mówią już dajcie spokój/ Z tymi Żydami/
Z tą przeszłością dajcie spokój/ Już
koniec już nie potrzeba/ W końcu już
trzeba być dumnym narodem i tak dalej
PŁOCKI: nie najgorsi są ci/ co mówią/
A co? ja znam przecież tylu Żydów
i mam kolegów/ Ale oni jakoś tak się
trzymają razem?/ No co nie trzymają
się/ to my też tak musimy/ uczyć się od
Żydów/ trzymać się
[...]
LIZUT: no mówię co mówią/ Właśnie nie
ci strasznie wąsaci antysemici/ Tylko
ludzie/ Tacy jak my
PŁOCKI: ja już mam dość tego/ ja już
mam dość tego/ Nikt się w tym kraju do
niczego nie chce przyznać/ Festiwal filmów niemych w jidysz tak/ ale przyznanie się do prawdy to już nie/ I wszystko
się/ Że wszystko to nie ja tylko sąsiad/
To są ważne sprawy/ To jest zbyt ważna
rzecz/ Prawda/ Żeby o prawdzie/ I o tym
jak się ludzie w tym kraju zachowywali/
Miał decydować jednak catering
PŁOCKI: to są inni Płoccy/ ja jestem
Polakiem/ ale wie pan/ w Polsce to
nie wiadomo właściwie przez wojnę/
w Polsce wszyscy jesteśmy wymieszani

genetycznie/ w Polsce gdzieś tam wszyscy są trochę Żydami
AMBASADOR: tak/ i wszyscy są
w związku z tym ofiarami

Ich postawa, jak sądzę, nie wynika
jedynie z pewnej odmiany snobizmu, ma
swoje źródła także we wrażliwości na historię własnego narodu, w refleksji nad jego
przywarami i konsekwencjami, do jakich
one doprowadziły, w próbie samodzielnego
przepracowania tematu stosunków polskożydowskich przed II wojną światową, w jej
trakcie i po zakończeniu. Są zatem ludźmi,
którym nie można zarzucić obojętności czy
bierności; jednocześnie widać wyraźnie, że
pod warstwą pewności siebie i niezbitego
przekonania o słuszności własnych poglądów kryje się wahanie, niezdecydowanie,
co tak naprawdę chciałoby się w tym kraju
zmienić i do jakiego celu się zmierza. Poniższe przykłady, mam nadzieję, uwidaczniają
te dylematy:
PŁOCKI: to jednak za mną chodzi/ To
chodzi o to że nie chodzi cały czas/ Ale
jednak chodzi wiecie/ Kiedy się przejeżdża przez te miasteczka/ W których
jednak chyba myślę jest brak
PAWEŁ: Ja mam lepiej/ Wystarczy
czasem że jest w Warszawie jesień/ Wystarczy że chodzę po ulicach jesienią/
i już nie umiem sobie z tym poradzić/
Na czym to jest/ Wyburzone na czym to
jest zbudowane?/ Staram się o tym nie
myśleć/ Staram się myśleć o kredycie
na nowe mieszkanie/ O rzeczach by tak
rzec bardziej pragmatycznych/ Bo mam
wyrzuty sumienia że myślę o getcie/ Zamiast myśleć o przedszkolu dla dziecka/
Ale chciałbym żeby moje dziecko myślało o getcie/ I nie wiem jak to pogodzić
ALINA: A gdzie mieszkali Żydzi?/ –
powtarzam mam już osiemnaście lat/
Babcia nie dosłyszy/ Gdzie mieszkali
Żydzi?/ Kto?/ Żydzi/ Nie znam żadnych
Żydów nie było/ Może jednego/ Jak to
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mieszkałaś w Tykocinie i/ nie znasz
żadnych Żydów?/ [...] kiedy babcia
umiera/ przez trzy dni mówi tylko o Żydach/ Żydzi są głodni/ Żydów pędzą
przez miasteczko - / mówi babcia
w agonii/ Przez trzy doby na Ursynowie/
W okropnym bloku/ w 1992/ w małym
mieszkaniu/ są głodni Żydzi/ i ich nazwiska/ A ja obok nich/ Babcia trzeciego
dnia/ Umarła
PAWEŁ: o wjeżdżamy do Tykocina/
chcemy zobaczyć gdzie ten Tykocin jest/
gdzie w Tykocinie jest ta czarna dziura
PŁOCKI: jak się wjeżdża do takiego
miasta/ myślisz że przez wojnę/ że tu na
pewno jest jakaś czarna dziura/ ale nie
ma/ i to jest jeszcze gorsze
ALINA: tam gdzie kiedyś był rynek z żydowskimi sklepami/ są teraz parki dlatego nie ma już centrum w tych miastach
PŁOCKI: wtedy zacząłem mówić/ Całą
swoja właściwie historię/ Historię tego
kraju też/ Jakby jej nie znał/ Ale mówiłem/ O wszystkim dlaczego się tutaj
znalazłem/ Dlaczego tego weekendu
nie spędzam w warszawie/ Dlaczego
to jest sprawa w ogóle ważna/ Więc
chodzi o to/ Że ten kraj nie jest moim
krajem/ Że zawsze jednak to było to
uczucie/ Wobec którego człowiek jest
bezsilny/ I stara się nie być sentymentalny/ Ale to wcale nie o to chodzi/
Chodzi o to że/ Że mamy przecież odpowiedzialność/ My właśnie tutaj mamy
odpowiedzialność największą/ I to jest
naprawdę/ Uczucie pomiędzy/ Tęsknotą i wstydem/ Pomiędzy tym/ Dlaczego
ten kraj jest zły a dlaczego mógłby być
lepszy/ Że to jest rzecz nieuświadomiona o której trzeba wrzeszczeć/ I że
on ma odpowiedzialność/ Że nie jest
ambasadorem gdzieś tam ot w Europie/ Ale właśnie tutaj/ W Polsce/ W tym
kraju/ Gdzie przeszłość jest zbyt/ Żeby
o niej nie mówić
PAWEŁ: to są trudne pytania/ Żeby

na nie odpowiadać pijanym/ Ale to
chodzi o to że/ Albo się to ma albo się
tego nie ma/ Że albo to jest tak że nie
można sobie z tym poradzić/ Że myśli
się Boże jak to kiedyś było/ Że jak rozmawiam z polskim Żydem to czuję się
bardziej Polakiem/ Że coś się w tym
kraju wydarzyło/ I to jest czarna dziura
w tym kraju właśnie/ I dlatego trzeba
jechać do Tykocina/ I czasami idziesz
ulicą/ I myślisz/ Dlaczego to się stało/
Dlaczego właśnie to się stało/ Albo
słyszysz co mówią ludzie/ Jak dzieci
w przedszkolu krzyczą ale z ciebie Żyd
bo nie chcesz się podzielić batonikiem/
Albo jak nagle taksówkarz mówi że Żydzi powinni wrócić z powrotem do gazu/
i wtedy wiem że na pewno jestem Żydem/ mimo tego że wiem że nie jestem
Żydem/ i nie jestem jedyny który tak ma
przecież i jest nas dużo i jesteśmy/ i się
nie poddamy
AMBASADOR: dobrze zadzwonię że
jest kłopot/ Żeby to wyjaśnili/ Ale wie
pan ja nie wiem/ Przecież to są rzeczy
już ustalone/ Ta historia/ W sensie cała
historia jest znana/ I jakoś przecież my
wiemy jak było/ Wy też wiecie jak było/
niech mi pan tylko powie dlaczego pan
to robi
PŁOCKI: przez to mogę stać się naprawdę bardziej Polakiem/ Jakim zawsze chciałem być/ Właśnie przez to

Drugą stronę konfliktu stanowią owi
stereotypowi Polacy, którzy nie chcą wcale
dochodzić prawdy, wolą, by uroczystość
wręczenia – nawet niesłusznie przyznanego – medalu Sprawiedliwej Wśród Narodów
Świata odbyła się, bo tyle zostało już do
niej przygotowane, bo podniesie to morale
i dobre samopoczucie ludności, bo w przeciwnym wypadku będzie wstyd, zamieszanie
i przykrość. Na poziomie wydarzeń sytuacja prezentuje się natomiast następująco:
świadek, na podstawie którego zeznania
zadecydowano o przyznaniu medalu, dowiedziawszy się, że owa trójka zamierza do

22
uroczystości nie dopuścić, wiesza się bez
słowa; przyjeżdża ambasador, uroczystości
rzeczywiście zostają odwołane; ci, którzy do
tego doprowadzili, powinni czuć się usatysfakcjonowani, jednak nie potrafią, po kolei
wracają do Warszawy, aż zostaje jeden,
który – w miarę zadowolony z siebie – idzie
na piwo, gdzie poznaje niedoszłą Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata. Wydawałoby
się zatem, że sytuacja jest jasna: troje ludzi
z Warszawy miało rację, medal miał zostać
przyznany niesprawiedliwie, samobójcza
śmierć świadka tylko to potwierdza; jest trochę przykro, bo przecież umarł człowiek, ale
ostatecznie została wykonana dobra robota,
uczciwe rozliczono się z przeszłością. Autorzy spektaklu – jak można było przewidzieć
– nie oferują jednak tak łatwego rozwiązania,
nie oferują w zasadzie żadnego, ponieważ
wersje zakończenia są trzy. Każda wychodzi
od sceny, w której dziennikarz zostaje zaproszony do domu babci i wnuczki, dostrzega
leżące w kącie plecaki, pyta o nie, dowiaduje się, że należą do izraelskich przyjaciół
wnuczki, którzy odwiedzają Polskę, bo ich
babcia przechowała się w czasie wojny jako
siostra jej babci. Jako pierwsze pojawia się
ZAKOŃCZENIE POLSKIE. Wszystkim robi
się trochę głupio, ale ujawniają prawdziwą
motywację swoich działań – które, jak się
okazuje, nie zawsze są w pełni uzasadnione – jaką jest potrzeba nie tylko i nie przede
wszystkim chlubienia się swoją historią, ale
wstydzenia się za nią.
PŁOCKI: drzewko dla pani Róża/ posadziliście jej drzewko w Jerozolimie/
żeby Polacy mogli jeździć do Jerozolimy
i mówić/ o polskie drzewko/ o kolejne
polskie drzewko/ nasze polskie drzewka/ nasi Sprawiedliwi Wśród Narodów
Świata/ nasze getto/ nasz Holokaust/
a ta pani/ co się gapiła jak żydów spę-

dzają na rynek/ gdzie jest drzewko przy
którym oni mogą się za nią wstydzić/
za tego pana – który się po prostu
odwrócił plecami/ za tego pana/ który
zabił swojego sąsiada za krowę/ za tę
panią która na ulicy krzyczała żyd/ za
tego pana/ który zaganiał żydów do
stodoły/ za tego pana który jeszcze
w czterdziestym piątym zamordował
dwóch żydów/ którzy chcieli do domu
swojego wrócić/ za tego pana/ który
dał benzynę na podpalenie stodoły/ ze
tego pana/ który ją tylko podpali za tego
pana/ który ujawnił kryjówkę i dostał za
to cztery litry spirytusu

Potrzeba, wyrażona w tej kwestii, jest
też potrzebą samego reżysera, Michała Zadary47, i powinna chyba stać się potrzebą każdego, kto decyduje się na autentyczne badanie
historii własnego społeczeństwa i kraju; jest
realizacją postawy psychicznej, o jaką apelował Błoński. Kwestią sporną pozostaje jednak,
czy rzeczywiście każdego należy zmuszać do
tego wstydu – Zadara postuluje stworzenie
„Muzeum Hańby Polskiej, gdzie mógłby się
powstydzić za tych, którzy nie zdali wtedy egzaminu z człowieczeństwa.”48 Engelking z kolei
twierdzi, i ja się z nią zgadzam, że: „Kultura
nie może wpisać doświadczenia Holocaustu
w swój kod, może to zrobić jedynie jednostka.
Sposób reagowania na to wydarzenie jest bowiem wyborem jednostkowym, nie zbiorowym.
Jest indywidualnym wyborem każdej osoby
ludzkiej, jak świadomie i głęboko będzie ona
reagować na doświadczenie Holokaustu, czy
wybierze go jako własne dziedzictwo.”49 Pytaniem pozostaje jeszcze, w jaki sposób miałaby
się odbywać realizacja tego wstydu – autorzy
sztuki prezentują nam bowiem najbardziej
radykalne rozwiązanie – może we własnym
wnętrzu, a może właśnie (o ile można porównywać tutaj fikcję z rzeczywistością) poprzez

M. Zadara, O niedokończonych sprawach polsko-żydowskich. W sprawie „Bat-Yam – Tykocin”, [w:] program
spektakli „Bat-Yam – Tykocin”, s. 5.
48
Tamże.
49
B. Engelking, dz. cyt., s. 298.
47
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eseje takie, jak Sprawiedliwi niesprawiedliwi,
niesprawiedliwi sprawiedliwi Joanny Tokarskiej-Bakir?
Druga wersja zakończenia to ZAKOŃCZENIE IZRAELSKIE. Znacznie mniej
radykalne w swoich apelach i wnioskach,
mówi po prostu o pamięci, niezafałszowanej,
dociekającej prawdy, w taki jednak sposób,
by nie doprowadzać do kolejnych krzywd.
PŁOCKI: byli tacy co ryzykowali życie/
i tacy co mordowali/ no i dużo takich co
po prostu chcieli sobie żyć/ i jest różnica/
i naszym obowiązkiem jest to pamiętać

Podobny wydźwięk mają słowa Tokarskiej-Bakir: „Społeczeństwo polskie, jako grupa, lubi się powoływać na swoich Sprawiedliwych. Wśród nagrodzonych tytułem najwięcej
jest, jak wiadomo, Polaków. Problem polega
na tym, że tych Żydów, których w czasie wojny
uratowano, ocalono indywidualnym wysiłkiem
jednostek, niejako wbrew temu społeczeństwu. Jako wspólnota obywatelska i religijna
[...] nie zdało ono egzaminu. O ile w dalszych
badaniach nad tematem wniosek ten się
potwierdzi, mógłby stać się przyczynkiem
do rekonstrukcji konfliktu realnych wzorców
i norm danego społeczeństwa, dumnego ze
swoich cnót zbiorowych, a jednocześnie – na
dobre i na złe – dopuszczających bunt przeciw
ich dyktatowi.”50

***
Trzecia wersja zakończenia spektaklu
Tykocin brzmi BEZ KOŃCA. Pozwalam ją sobie zinterpretować jako zadanie wyciągnięcia
własnych wniosków z obu spektakli. Prezentują
nam one różne, często przeciwne postawy.
Uczą, że ani historia, ani ludzkie zachowania
nie są nigdy tak jednoznacznie, czarno-białe
i łatwe w interpretacji, jakby się to mogło wydawać. Nakazują o historii stosunków polsko-żydowskich pamiętać, myśleć krytycznie, wbrew
stereotypom, ale – co chyba najważniejsze
50

J. Tokarska-Bakir, dz. cyt., s. 213.

– bez zapamiętania, w którym traci ono z oczu
pojedynczego człowieka. Zachęcają do działania, ale działania przemyślanego i niepochopnego – bardziej na rzecz otwarcia, dialogu
i przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń
– niż roszczeniowego. Udowadniają, że patriotyzm to nie tylko duma i chluba, to także
hańba i wstyd, a przede wszystkim – pokora.
Nie przekazują wiedzy o Holokauście, ale
pokazują, że w historii ważniejszy od społeczeństwa i narodu jest pojedynczy człowiek.
Zachęcają, by czasami przymknąć oko na
szczegóły i niedoskonałości – o nie bowiem,
przy tak napiętych stosunkach, najłatwiej się
pokłócić, tracąc szansę dialogu. Przekazują
także starą prawdę o tym, że każdy jest omylny,
która nabiera nowego wydźwięku w kwestii,
w której każdy chce mieć monopol na swoje
racje. Udowadniają także, sztuka (nieautoteliczna i teleologiczna) może – i powinna – mieć
coś do powiedzenia w kwestii Holokaustu:
powinna poruszać, skłaniać do refleksji, nikogo
nie pozostawiać obojętnym na swój przekaz,
niezależnie od tego, czy się z nim zgadza czy
nie. Tym bowiem, co najbardziej razi i uderza
w tego typu fikcji o Holokauście, jest nie jej obrazoburczość w stosunku do utartego sposobu
przedstawiania go czy wręcz wątpliwe prawo
do mówienia o nim, lecz własna postawa, która,
nieprzemyślana, stanowi powód do dumy, poddana zaś bolesnej refleksji – do zmiany.
Niech podsumuje jedna z kwestii,
jakie padają w Tykocinie:
WRÓŻYSTKA: no tak ale to nie ma
w tym nic dziwnego/ W baśniach zawsze na początku/ Jest siedmiu braci
którzy szukają/ Źródełka prawdy/ I po
kolei wykruszają się/ Ten zamieni się
w kamień/ Tamten zostanie z syrenami/ Jeszcze inny spadnie w przepaść/
Albo wyjdzie za księżniczkę/ Po tego
zadzwoni żona albo szef/ Zostają tylko
najbardziej wytrwali/ I dlatego na końcu
czeka ich nagroda całkowity odbiór
rzeczywistości.
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Przemysław Pałka

Z piekła do piekła? – Armenia w osiemnastą rocznicę
niepodległości
Ogólny szkic o kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wolności
obywatelskich i praw człowieka

Kilka słów wstępnych
We wrześniu tego roku prowadziłem
badania naukowe w Armenii. Ich głównym
celem było skonfrontowanie formalnych
gwarancji praw człowieka i wolności obywatelskich z rzeczywistością panującą
w tym kraju. Choć z przyczyn metodologicznych nie udało mi się zrealizować
badań w założonym wymiarze, efekt końcowy oceniam pozytywnie. Z jednej strony, dwutygodniowy pobyt w najmniejszej
kaukaskiej republice pozwolił mi krytycznie
spojrzeć na informacje o niej dostępne na
polskim rynku publikacji naukowych. Z drugiej, zauważyłem jak mało prac poświęca
się Armenii w Polsce, jak niskie zainteresowanie tym krajem wykazują nasze ośrodki
badawcze oraz – przede wszystkim – jak
wiele jeszcze należy zrobić w tej kwestii.
Moja praca będzie skromną próbą wniesienia wkładu w dyskusję na temat tego
fascynującego, choć wciąż mało znanego
kraju. Skoncentruję się na przedstawieniu
najważniejszych dla zrozumienia specyfiki
Armenii obszarów, tak by ukazać ogólny rys
przedmiotu pracy oraz opiszę wyniki badań
dotyczących praw człowieka i wolności
obywatelskich.
W konstrukcji pracy posłużyłem się
modelem wyprowadzonym z wiersza Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego Jacka
1

Kaczmarskiego. Bohater liryczny wędruje
w nim przez „nowy przekład Boskiej Komedii”, osiem kręgów piekła, za pomocą
których Kaczmarski ukazał rzeczywistość
Związku Radzieckiego z początku lat
osiemdziesiątych. Odważne przyrównanie
Kraju Rad do piekła, sparafrazowanego
piekła Dantego, było jednoznaczną manifestacją uczuć żywionych wobec systemu
komunistycznego z jednej, a popisem
umiejętności poetyckich z drugiej strony.
Ten fenomenalny tekst, jeden z najbardziej znanych i uznanych wierszy poety,
był interpretowany na wiele różnych sposobów. Krzysztof Gajda, wybitny badacz
twórczości Kaczmarskiego, przychylił się
ku literalnemu odczytaniu znaczenia poszczególnych kręgów piekła 1. Dla mnie
jednak pieśń ta jest znacznie bardziej
uniwersalna. Oprócz szeregu kontekstów
literackich, historycznych i biograficznych
stanowi też idealny model opisu rzeczywistości w kraju, jakim jest Armenia – była
sowiecka republika. Postaram się nie tylko
ukazać poszczególne sfery życia opisane
przez Kaczmarskiego w niemal trzydzieści
lat od powstania utworu i osiemnaście od
zdobycia niepodległości przez Armenię,
lecz również rozważę otwarte pytanie –
skoro Ormianie byli w sowieckim piekle,
czy wyszli z niego, występując ze Związku
Radzieckiego?

K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003, s. 29.
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Krąg pierwszy – do piekła!
Czyli dlaczego Armenia i gdzie to
właściwie jest
Armenia to najmniejsze państwo Zakaukazia, wcześniej była najmniejszą republiką Związku Radzieckiego. Nie ma dostępu do morza, graniczy z czterema krajami –
Gruzją, Turcją, Iranem i Azerbejdżanem. Jej
powierzchnia to niecałe 30 000 kilometrów
kwadratowych, zamieszkują ją prawie trzy
miliony ludzi, w przeważającej większości
są to Ormianie2. Geograficznie leży w Azji,
należy jednak do Rady Europy, UEFA, jest
jednym z krajów tak zwanego Partnerstwa
dla Przyszłości Unii Europejskiej. To kraj
mały, choć fascynujący – historia Armenii
sięga początków pierwszego tysiąclecia
przed naszą erą, a jej mieszkańcy mówią
swoim własnym, odmiennym od innych
w regionie językiem, używają własnego
alfabetu, wyznają swój własny odłam chrześcijaństwa. Przez lata doświadczani prze los
– częste trzęsienia ziemi, najazdy obcych
potęg, zawieruchy wojenne i polityczne –
Ormianie byli i wciąż są gościnnym narodem
na niegościnnej ziemi.
Jak zdołałem się przekonać, potoczna wiedza o ich kraju jest wprost proporcjonalna do ilości publikacji naukowych
na jego temat. Moją chęć wyjazdu do tego
państwa znajomi oceniali przez pryzmat
ewentualnych atrakcji turystycznych i ciekawych rzeczy, które można tam robić.
W większości do całego pomysłu odnosili
się sceptycznie. Za najbardziej symboliczne uznałem słowa agenta ubezpieczeniowego, który, usłyszawszy gdzie jadę,
z uśmiechem powiedział: „A to dobrze się
składa, akurat mamy ciekawą ofertę ubezpieczeń dla turystów jadących nad Morze
Śródziemne”.
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Ja jednak postaram się udowodnić to,
w co głęboko wierzę, mianowicie fakt, że Armenia to kraj, nad którym warto się pochylić
i któremu warto poświęcić choć trochę czasu
i uwagi. A zatem: do piekła!

Krąg drugi – naznaczeni, potępieni
i sprzedani
Czyli o roli historii i religii,
nacjonalizmie i o tym, dlaczego
Ormianie raju znieść nie mogli
Do zrozumienia Armenii, Ormian,
procesów zachodzących wewnątrz kraju,
motywacji kierujących jego władzami i obywatelami, jak również miejsca na arenie międzynarodowej konieczne jest chociaż pobieżne poznanie historii tego państwa i narodu.
Jako że jest ona długa i złożona, przedstawię
ją tylko w sposób hasłowy, wskazując na najważniejsze wydarzenia i fragmenty dziejów,
których zasygnalizowanie jest niezbędne
w niniejszej pracy3.
Ormianie nazywają siebie Haj, swoje
zaś państwo – Hajastan. Etymologicznie nazwa ta wywodzi się od mitycznego ojca narodu ormiańskiego. Legenda mówi, że był nim
Hajk, potomek Noego, biblijny łucznik i uciekinier z miasta Babel. Warto wspomnieć,
że także Noe ma swoje miejsce w micie
założycielskim tego kraju. Gdy rozstąpiły się
wody potopu, Arka miała osiąść na zboczu
góry Ararat, jednego z najważniejszych dla
Ormian symboli. Znajduje się ona w godle
republiki, była częścią godła Armeńskiej Republiki Radzieckiej, natomiast nazwą „Ararat”
chrzci się hotele, place, ulice, sklepy, a nawet
najsłynniejszy produkowany w Hajastanie
alkohol – ormiański koniak. Znamienne, że
góra ta obecnie znajduje się na terytorium
Turcji, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od

Za: T. Marciniak, P. Nieczuja-Ostrowski, Położenie międzynarodowe Armenii: uwarunkowania i perspektywy, [w:]
Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008, s. 70-71.
3
Zainteresowanym głębszym poznaniem tematu sugeruję lekturę książki M. Zakrzewskiej-Dubasowej Historia
Armenii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. Jest to, mimo elementów jasno wskazujących na powstanie
opracowania w czasach socjalistycznych, rzetelna publikacja, obejmująca całość ponadtrzytysiącletniej historii:
od starożytności do czasów radzieckich.
2
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zamkniętej granicy. Jest widoczna dla ludzi
zamieszkujących stolicę państwa, Erywań,
choć praktycznie żadnemu z nich nie będzie
dane stanąć u jej stóp.
Pierwszym historycznym władcą państwa był panujący w latach 860-844 p.n.e. król
Aram, od którego imienia wywodzi się nazwa
„Armenia”, używana obecnie w bardzo wielu
językach świata. W 782 r. p.n.e. założono
miasto Erebuni, będącą dzisiaj dzielnicą Erywania. Starożytność i średniowiecze to czasy
ciągłego zmagania się z najeźdźcami – Rzymem, Persją, Turcją oraz innymi czasowymi
potęgami w regionie. W 301 r. n.e. Armenia
jako pierwsze państwo na świecie przyjęła
z rąk Grzegorza Oświeciciela chrzest i uczyniła z chrześcijaństwa religię państwową. To,
że Erebuni powstało 30 lat przed Rzymem,
Ormianie zaś stali się chrześcijanami na
długo zanim za religię państwową uznało je
Cesarstwo, jest faktem powszechnie w Armenii znanym, podkreślanym i stanowiącym
powód do narodowej dumy oraz jedno ze
źródeł silnego nacjonalizmu.
Późniejsze wieki to okres podbojów
arabskich, mongolskich oraz ciągłego lawirowania pomiędzy Persją, Turcją i Rosją. Nie
będę szczegółowo opisywał tych wydarzeń,
pragnę tylko podkreślić, że najważniejszym
motywem w historii Ormian jest nieustanne
zmaganie się z otaczającymi ich ze wszystkich stron znacznie większymi i silniejszymi
państwami, przy jednoczesnym braku własnej państwowości. Przez większość historii
priorytetem narodu nie było odzyskanie
niepodległości (w panującej sytuacji było to
prawie niemożliwie), lecz zachowanie własnej tożsamości i kultury.
Silne ruchy niepodległościowe pojawiły się wśród Ormian po Wiośnie Ludów,
w drugiej połowie XIX wieku. Okazją do odrodzenia państwa była, podobnie jak w Polsce, pierwsza wojna światowa. W roku 1918
Armenia ogłosiła niepodległość, uznaną na
mocy traktatu z Sèvres przez państwa Ententy 10 sierpnia 1920 roku. Nie trwała ona
jednak długo. W kraju wybuchła rewolucja,
władzę przejęli bolszewicy i 29 listopada

1920 roku powstała Armeńska Socjalistyczna Republika Radziecka, która pod koniec
1922 roku stała się częścią Związku Radzieckiego. Była nią do 21 września 1991 roku,
gdy jako jedyna z byłych republik wystąpiła
z ZSRR zgodnie z procedurą przewidzianą
w jego konstytucji.
Siedemdziesiąt lat socjalistycznej
historii miało niebagatelny wpływ na obecną
tożsamość i sytuację ekonomiczną oraz międzynarodową Ormian. Komunizm odcisnął
wielkie piętno na tym państwie i narodzie,
jego ślady są zaś widoczne na każdym kroku.
Jednak najważniejszym momentem historii,
który do dziś rzutuje na sposób bycia Ormian
i sytuację Armenii, jest wydarzenie jeszcze
sprzed czasów radzieckich – genocyd.
Rzeź dokonana na narodzie ormiańskim przez Turków uważana jest za pierwsze
w historii ludzkości ludobójstwo na skalę
masową. Już pod koniec XIX wieku Turcy dopuszczali się napadów, rabunków i gwałtów
na Ormianach mieszkających w granicach
Imperium Osmańskiego. Powody były dwa.
Po pierwsze, potomkowie Hajka nigdy nie
wyrzekli się wiary chrześcijańskiej, co w sposób oczywisty nie podobało się sułtanowi,
dążącemu do pełnej islamizacji ludności
zamieszkującej jego państwo. Po drugie, Ormianie uchodzili w Turcji za agentów wrogich
państw, pragnących rozbicia Turcji i odbudowy własnej ojczyzny na części ziem w ten
sposób uzyskanych. Choć zarzuty te, kierowane pod adresem inteligencji ormiańskiej,
w pewnej mierze były prawdziwe, nie można
powiedzieć tego o całości narodu. Według
różnych szacunków, w latach 1894-1896
Turcy zamordowali od kilkudziesięciu do
kilkuset tysięcy Ormian, drugie tyle zmusili
do konwersji na islam, ponad milion zaś pozbawili dobytku. Już ta statystyka jest porażająca, a historia miała się jeszcze powtórzyć
w zwielokrotnionym wymiarze.
Gdy w listopadzie 1914 roku Turcja
przystąpiła do wojny po stronie Państw Centralnych, jej armia rozpoczęła ofensywę na
terenach Armenii należących do Rosji. Turcja
poniosła klęskę w starciu z armią rosyjską,
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wspieraną przez siły armeńskie i gruzińskie.
Za porażkę wojskową nacjonalistyczny rząd
młodoturków obwinił Ormian. 15 kwietnia
1915 roku, w tajnym rozporządzeniu, nakazano masowe wysiedlanie i mordowanie
Ormian. Tego samego dnia, który historiografia Armenii uznała za początek ludobójstwa, internowano w Stambule inteligencję
ormiańską. W przeciągu roku w bestialskich
mordach, jak również z wycieńczenia i głodu,
życie straciło ponad półtora miliona Ormian.
Liczba ta, w obliczu faktu, że dziś liczba
mieszkańców Armenii sięga trzech milionów,
a razem z diasporą naród ten liczy na całym
świecie niecałe 10 milionów4, budzi niesłychaną grozę. Ciężko znaleźć rodzinę, w której historii choć jeden jej członek, znajomy,
przyjaciel nie zginął w genocydzie. We wrześniu 1915 roku w tajnym telegramie minister
rządu młodotureckiego Talaat Pasza pisał:
„Już wcześniej zostało zakomunikowane, że
rząd zdecydował o całkowitej eksterminacji
wszystkich Ormian zamieszkałych w Turcji
[…]. Bez względu na to, że znajdują się
wśród nich kobiety, dzieci i chorzy, jakkolwiek
tragiczne będą środki tej eksterminacji, bez
słuchania głosu sumienia należy położyć
kres ich egzystencji”5. Rozkaz wykonano
z największą starannością. W Erywanie wybudowano muzeum upamiętniające te wydarzenia, płonie tam też wieczny ogień. Wstęp
jest nieodpłatny, a mimo to podczas kilkukrotnych moich tam wizyt ilość odwiedzających
mogłem zliczyć na palcach jednej ręki.
Należy podkreślić, że fundamentalne
znaczenie ma nie tylko samo zajście genocydu, lecz również jego przemilczenie,
zapomnienie i nierozliczenie. Mimo że został
uznany przez kilkadziesiąt państw i kilka
organizacji międzynarodowych, Turcja wciąż
uważa go za kłamstwo i oszczerstwo. Fakt ten
jest jednym z powodów zamknięcia granicy
między obydwoma państwami i przeszkodą,

27

jaką Turcja musi pokonać, zanim ewentualnie
stanie się członkiem Unii Europejskiej. Na
koniec można by przytoczyć słowa Adolfa
Hitlera, który 22 sierpnia 1939 roku, na tydzień przed inwazją na Polskę, zachęcając
do bezlitosnego traktowania Polaków i Żydów,
miał powiedzieć: „Kto w końcu, w dzisiejszych
czasach, mówi jeszcze o rzezi Ormian?”6.
W Armenii panuje bardzo silny nacjonalizm. Jego ważnym źródłem jest historia,
lecz niemalże równym wagą – religia. Jak już
pisałem, Ormianie przyjęli chrzest w 301 roku.
Mit założycielski ich Kościoła głosi, że sam
Bóg, który kiedyś wybrał górę Ararat na miejsce odrodzenia się życia po potopie, uczynił
z Ormian naród wybrany. Jezus Chrystus
miał wysłać do Armenii Grzegorza Oświeciciela i wskazać mu miejsce budowy pierwszej
świątyni7. Ormiański Kościół Apostolski ze
względu na spory doktrynalne w VII wieku
odłączył się od Kościoła Powszechnego. Jego
nauka różniła się również od nauki Cerkwi
Prawosławnej. Co więcej, Kościół ten zupełnie zrezygnował z działalności misyjnej, nie
przestając podkreślać swojego monopolu na
prawdę. Doprowadziło to do sytuacji, w której
Ormianie, przekonani o prymacie własnego
Kościoła, są jednocześnie jego jedynymi wyznawcami. Byli za to wielokrotnie prześladowani, w szczególności przez Turcję i Persję.
W V wieku naszej ery powstał alfabet
ormiański, co zapoczątkowało rozwój literatury i języka narodowego. Księgi, często
o tematyce religijnej, były nośnikiem historii
i tradycji – przekazywane z pokolenia na
pokolenie, wielokrotnie zakopywane w ziemi, otoczone przez Ormian wielką czcią,
pozwoliły im na przetrwanie przez wieki
niewoli. Widać wyraźnie, że elementy religijne i narodowe przenikają się nawzajem, są
nierozłączne i stanowią punkt wyjścia dla ormiańskiej dumy i poczucia wyższości wobec
innych narodów.

Dane za: T. Marciniak, P. Nieczuja-Ostrowski, dz. cyt., s. 78.
L. Waksmundzki, Armenia. Przewodnik, Pruszków 2008, s. 56.
6
http://www.ataa.org/reference/hitler-lowry.html
7
K. Siekierski, Religia i nacjonalizm w regionie Kaukazu Południowego, [w:] Region Kaukazu…, dz. cyt., s. 39.
4
5
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Naznaczeni przez historię i położenie
geograficzne, Ormianie żyją na terenach ubogich w zasoby naturalne, nawiedzanych przez
częste trzęsienia ziemi, otoczonych przez wrogie potęgi. Doświadczeni przez los, zachowują
gorzką pamięć o swoich przodkach i trwają,
mimo że niejeden naród na ich miejscu już
dawno zniknąłby z tego świata. Choć wielu żyje
poza granicami Armenii, to wszyscy, czy to czynem, czy przy pomocy wparcia finansowego,
budują swoje państwo w tym niewdzięcznym,
lecz ukochanym przez nich miejscu. Parafrazując słowa poety – gdzie nie wejdą ludzie podli
i gdzie żaden ich nie zdziesiątkuje grom.

Krąg trzeci – wchodź śmiało,
samogonu z nami wypij
Czyli o ormiańskiej gościnności,
alkoholu i stosunku do przybyszów
Ormianie są narodem niezwykle gościnnym. Bardzo dbają o relacje rodzinne,
odwiedzają się i pomagają sobie nawzajem.
Efektem tego jest praktyczny brak problemu
bezdomności i żebractwa. Wydawać by się
mogło, że w wielkiej stolicy ubogiego kraju
roić się będzie od żebraków i naciągaczy.
Ja, będąc w Erywaniu dziesięć razy i zwiedziwszy jego centrum dość dokładnie – od
miejsc najbardziej turystycznych, po uliczki,
bramy i place omijane przez cudzoziemców
z daleka – nie widziałem ani jednego takiego
przypadku.
Duma narodowa absolutnie nie przeszkadza Ormianom w nawiązywaniu przyjacielskich kontaktów z obcokrajowcami.
Z reguły są bardzo otwarci, komunikaty zaś:
„jestem głodny”, „chce mi się pić” skutkują
natychmiastowym zaproszeniem do domu
i skromnym, ale wystawnym jak na tamtejsze
realia poczęstunkiem. Sam miałem przyjemność czterokrotnie uczestniczyć w nocnych
biesiadach – w tym chrzcinach i urodzinach
– u ludzi, których poznałem na miejscu.
Dzięki gościnności Ormian turysta niemający
wygórowanych wymagań lokalowych może
nocować przy bardzo małych kosztach.

Armenia słynie z produkcji wina granatowego i koniaku. Ten ostatni, nie będąc
produktem francuskim, eksportowany jest
jako brandy, jednakże żadnemu Ormianinowi nie przyszłoby do głowy tak go nazwać.
Osobiście znalazłem tam trzy marki piwa,
kosztujące mało i smakujące podobnie.
Choć Ormianie nie stronią od alkoholu, żaden z nich nie opuszcza swojego domu
pijany, a jeśli wraca z baru, to natychmiast
po wyjściu z niego wchodzi do taksówki. Publiczne pokazanie się w stanie nietrzeźwym
uchodzi za brak godności. I rzeczywiście
– ani w dzień, ani w nocy nie spotkałem na
ulicy żadnego człowieka pod widocznym
wpływem alkoholu. Nie znaczy to, że nikt
go na ulicy nie pije, nie przekracza się tam
jednak granicy, której przekroczenie mogłoby
doprowadzić do kompromitacji. To przyzwolenie na spożycie przy jednoczesnym sprzeciwie wobec pijaństwa wydaje się ciekawym
– jak na naród, który przez siedemdziesiąt lat
mieszkał w Związku Radziecki – kompromisem i mogłoby stać się wzorem dla Europy
Zachodniej.
Jeśli zaś chodzi o samogon – jest
on wyrabiany w Armenii dość powszechnie.
Miałem przyjemność napić się go z pewnym
ormiańskim duchownym, który – w ostrych
słowach krytykując globalizację, wpływy Zachodu i niszczenie tożsamości ormiańskiej
przez amerykanizację kultury – jednocześnie
nalewał mi bimber własnej produkcji z plastikowej butelki po Coca-Coli. Bimber był
mocny i smaczny, duchowny zaś wskazanej
niekonsekwencji nie dostrzegł.

Krąg czwarty – przy bloku blok,
syn z pepeszy tnie aż gra
Czyli o Wschodzie, Zachodzie,
Erywaniu i strzelaniu
Ormianie wydają się narodem zawieszonym między różnymi stronami świata.
Z jednej strony, z niechęcią patrzą na Zachód,
broniąc dostępu do swojej gospodarki międzynarodowym korporacjom (nie ma u nich
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żadnych zachodnich fast foodów, marketów,
kin czy stacji benzynowych), z drugiej – zaś
z zamiłowaniem słuchają amerykańskiej muzyki i ubierają się w podróbki ubrań włoskich
i francuskich projektantów. Przeprowadzili
zakrojoną na szeroką skalę derusyfikację,
zaprzestali nauczania tego jedynego znanego
w kraju języka obcego w większości szkół,
ale z nostalgią wspominają czasy radzieckie.
Pytani, czy czują się częścią Zachodu, czy
Wschodu, odpowiadali, że czują się „u siebie”.
Na pierwszy rzut oka Armenia to hybryda
południowego, powolnego i leniwego trybu
życia ze wschodnimi naleciałościami z czasów
sowieckich, chcąca być częścią Zachodu, lecz
z niepokojem patrząca na północ. Po głębszym
poznaniu kraju dostrzegłem wciąż bardzo silną
rolę centrum – własnej historii, kultury i tożsamości, kształtowanej niejako przez różne prądy
w dziejach świata i regionu.
Podobnie przedstawia się Erywań. Jest
to miasto wielkich kontrastów, trzech alfabetów (rosyjskiego, ormiańskiego i łacińskiego),
zdecydowanie niebędące europejską stolicą,
a robiące wszystko, by za taką uchodzić. Obok
starych, przedwojennych kamienic, wznoszą
się monumentalne radzieckie gmachy, pod
ziemią jeździ radzieckie metro, puste zaś tory
na ulicach sugerują, że kiedyś można było
zobaczyć tu tramwaje. Miasto sprawia wrażenie miejsca, które było kiedyś bardzo piękne,
lecz od lat nikt nie znalazł siły ani pieniędzy,
by o nie zadbać. Wielkie fontanny stoją suche
i porośnięte mchem, place przykrywa dzika
trawa, najstarsze budynki rozsypują się na
oczach ludzi. Tak swoje wrażenia z Erywania
opisywał w roku 1993 Ryszard Kapuściński:
Oto naprzeciw hotelu, w którym mieszkam, burzą starą dzielnicę Erywania.
Burzą stare domki, jakieś podcienia,
altanki, wiszące ogródki, klomby i grządki, miniaturowe strumyki i wodospady,
przykryte dywanami kwiatów daszki,
obrośnięte gęstym winem płoty, burzą
drewniane schody, niszczą stojące pod
8
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ścianami ławeczki, demolują drewutnie
i kurniki, bramy i furtki. Wszystko to
znika z oczu. Ludzie patrzą, jak buldożery napierają na ten latami rzeźbiony
krajobraz (na tym miejscu postawią betonowe pudła z wielkiej płyty), jak tratują
i obracają w śmietnik te zielone, ciche
i przytulne uliczki, zaułki i zakątki […].
Wszystko minęło – i ZSRR, i Radziecka Socjalistyczna Republika Armenii,
i komunizm, ale myślenie, to myślenie,
którego pierwszą zasadą jest, by najpierw, co się da, zniszczyć, to myślenie
pozostało, czuje się dobrze, kwitnie8.

Szesnaście lat później mogę powiedzieć, że nie stanęły tam bloki z wielkiej płyty.
W opisywanym przez Kapuścińskiego miejscu
powstał Prospekt Północy – ogromna, otoczona monumentalnymi budynkami aleja zbudowana w nowoczesnym stylu, głównie za pieniądze diaspory. Łączy ona dwa najważniejsze
miejsca w Erywaniu – Plac Republiki i operę, co
sprawia, że można by pokusić się o wyodrębnienie ścisłego centrum miasta. Patrząc globalnie, może i dobrze się stało – w końcu każde
z wielkich miast kiedyś zniszczyło swoje wiejskie podwaliny, by stać się metropolią. Różnica
polega na tym, że Prospekt Północny jest pusty. Nie ma tam kawiarni, restauracji, sklepów,
biur, ludzi. Od kilku lat stoi i zaczyna straszyć.
Dlaczego? W Armenii nikt nie ma pieniędzy na
wykupienie przestrzeni w tak drogim miejscu.
A jeśli ma, to tego typu inwestycja, przy braku
turystów i niskim kapitale wewnętrznym, po
prostu się nie opłaca.
To miasto. A pepesza? Pozostaje
opisać najtragiczniejszą chyba okoliczność
mającą wpływ na życie i myślenie współczesnych Ormian. Górski Karabach – wojna
z Azerbejdżanem.
O konflikcie karabaskim – jego przyczynach, przebiegu i skutkach można by
napisać całą książkę.
Górski Karbach to teren sporny między
Ormianami i Azerami. Dobrym porównaniem,
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jeśli chodzi o skład etniczny jego mieszkańców i przynależność państwową, byłoby
przywołanie historii Śląska. Jednoznaczne
stwierdzenie, który naród (i czy w ogóle którykolwiek) ma do niego historyczne prawo,
jest po prostu niemożliwe.
Konflikt zbrojny wybuchł po rozpadzie
ZSRR, obecnie trwa zawieszenie broni. Dzisiejsza sytuacja jest korzystna dla Ormian
– to ich armia kontroluje w całości sporne
tereny, formalnie pozostające integralną częścią Azerbejdżanu. Górski Karabach ogłosił
niepodległość jako Republika Górskiego
Karabachu, powołał swój rząd, prezydenta,
parlament, wybrał stolicę, flagę, wydaje wizy
wjazdowe. Nie został jednak uznany przez
żadne państwo na świecie, w tym Armenię.
Kwestia Karabachu jest dla Armenii
żywotnie istotna. Po pierwsze, sprawia, że
granica z Azerbejdżanem jest zamknięta,
a strefa przygraniczna bardzo niebezpieczna.
Po drugie, jest jedną z przeszkód dla ewentualnej normalizacji stosunków z Turcją. Po
trzecie w końcu, groźba powołania do armii
i wyjazdu pod granicę z Azerbejdżanem, gdzie
każdego dnia można zginąć w wyniku drobnych, lecz częstych incydentów, skutecznie
psuje humor większości ormiańskich chłopców. Jest to obecnie, obok ekonomicznego,
jeden z częstszych powodów emigracji.

Krąg piąty – cenzor z dziewiątego
rzędu
Czyli o wolnościach obywatelskich
i prawach człowieka w ujęciu
formalnym oraz materialnym
Celem moich badań, które prowadziłem wraz ze Zbigniewem Rokitą, studentem
rosjoznawstwa oraz prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim, było między innymi skonfrontowanie bardzo szerokich konstytucyjnych

gwarancji przestrzegania przez państwo
praw człowieka z rzeczywistością panującą
w Armenii9.
Chcąc nadać naszym badaniom wartość naukową, jeszcze w Polsce przygotowaliśmy zestandaryzowane ankiety, które
chcieliśmy przeprowadzić na losowej próbie
mieszkańców Erywania i otaczających go
wsi. Szybko jednak okazało się, że Ormianie,
z reguły gościnni i otwarci, nagle nabierali
wody w usta. Widok dwóch białych mężczyzn mówiących łamanym rosyjskim, wyjmujących z teczki jakieś kartki i zadających
pytania typu: „Jak oceniasz pracę swojego
rządu?”, „Czy twoim zdaniem prawa człowieka w Armenii są łamane?”, „Czy władza
państwowa nie za bardzo ogranicza swobody
obywatelskie?” nasuwał oczywiste skojarzenia i odbierał im chęć do rozmowy. Dlatego
musieliśmy zmienić podejście badawcze, co
znacznie zwiększyło objętość, choć zmniejszyło wartość naukową naszych badań.
Zaopatrzeni w kilka paczek ormiańskich papierosów i wódkę, podchodziliśmy do
ludzi na bazarze, w metrze, w parku i przeprowadzaliśmy na pozór spontaniczną, a tak
naprawdę gruntownie przygotowaną i zapamiętaną rozmowę. Udając głupich turystów
zbliżaliśmy się do nich z trzymaną do góry
nogami mapą i zadawaliśmy jakieś błahe
pytanie o drogę. Zrobiwszy odpowiednie wrażenie, zgodnie z ustaloną z góry procedurą,
zaczynaliśmy dialog:
– Zakuricie? – pytaliśmy, wyjmując
paczkę papierosów.
– Da – z uśmiechem odpowiadał z reguły nasz rozmówca.
– Napijomsja? – pytaliśmy, wyjmując
butelkę wódki.
– Da – atmosfera robiła się coraz bardziej przyjacielska.
Po czym przez pół godziny opowiadaliśmy jak bardzo podoba nam się w Armenii,

9
W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Zbyszkowi, który przygotował naszą wyprawę od strony
organizacyjnej i bez którego pomocy oraz zachęty mój wyjazd do Hajastanu nie byłby możliwy. Pragnę także
wyrazić podziękowania dla doktora Tomasza Marciniaka, pracownika Instytutu Socjologii UMK w Toruniu, który
udzielił mi wielu rad i wskazówek oraz pokazał metodologię badań socjologiczno-etnologicznych w praktyce.
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jaki nasz rząd jest straszny i zły, i jak ciężko
się nam w Polsce żyje, podkreślając jednocześnie wyższość władz armeńskich.
To najczęściej był moment po którym, przy
odpowiednim moderowaniu dyskusji, uzyskiwaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące
nas pytania.
Mając świadomość, że zarówno próba
(udało nam się porozmawiać z kilkudziesięcioma przygodnie spotkanymi osobami), jak
i charakter prowadzonych rozmów nie czynią
z nich wiarygodnego źródła, do którego można się odnieść przy wyprowadzaniu jednoznacznych wniosków, spróbuję zestawić je
jednak z poszczególnymi artykułami konstytucji. Myślę, że zarówno rozmowy z mieszkańcami, jak i spotkania z kilkoma niezależny
dziennikarzami pozwoliły mi uchwycić ogólną
sytuację panującą w Armenii.
Przyjęta 5 lipca 1995 roku Konstytucja Republiki Armenii poświęca prawom
człowieka 35 spośród 117 swych artykułów.
Tym samym Rozdział II – „Podstawowe
prawa i wolności człowieka i obywatela” stanowi 30% liczącej 9 rozdziałów konstytucji.
Zaznaczyć trzeba, że ustawa zasadnicza
nie odmawia Ormianom żadnego prawa
gwarantowanego w dzisiejszych czasach
innym narodom zamieszkującym suwerenne
i demokratyczne państwa. Nie będę więc
omawiał każdego z artykułów Rozdziału II,
skupię się jedynie na tych, które udało mi się
skonfrontować z rzeczywistością, tych, które
nie są przestrzegane, i w końcu tych, które
uważam za istotne.
Artykuł 23 gwarantuje obywatelom
Armenii wolność wyznania. Choć wolność ta
nie jest ograniczona przez prawo, mamy do
czynienia z dużą dyskryminacją społeczną
ludzi niewyznających wiary chrześcijańskiej
– zarówno ateistów, jak i muzułmanów.
Powszechnym zjawiskiem jest „niewierzący
praktykujący”10, czyli człowiek nieszukający
w kościele wartości i wiary, lecz chodzący
tam z przyzwyczajenia i potrzebny raczej
społecznej niż metafizycznej. Panuje też
10
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spora, choć nie fanatyczna, niechęć do islamu – to wszakże religia Turków i Azerów,
z którymi Armenia jest w sposób zasadniczy
zwaśniona.
Artykuł 26 gwarantuje Ormianom
prawo do pokojowych zgromadzeń w celu,
między innymi, pochodów i demonstracji.
Właśnie to prawo pozostaje w dużej mierze formalnością. Pogwałcone w sposób
najbardziej drastyczny zostało w marcu
2008 roku, gdy do pokojowo protestujących
przeciw wynikom wyborów zwolenników
opozycji otwarto ogień. Zginęło 10 osób,
rząd zaś po pewnym czasie przyznał się,
że korzystał nawet z usług snajperów. Po
tych wydarzeniach w kraju zaprowadzono
stan wyjątkowy, zakazując jakichkolwiek
zgromadzeń. Nawet po jego zniesieniu
władza długo nie chciała zezwolić na żadne demonstracje. Miałem możliwość wziąć
udział w już legalnym wiecu Ormiańskiego
Kongresu Narodowego, największej opozycyjnej siły politycznej. W oczy rzucała
się gigantyczna liczba otaczających go
milicjantów. Levon Zurabjan, rzecznik prasowy pierwszego prezydenta niepodległej
Armenii i jednocześnie obecnego przewodniczącego OKN, Levona Ter-Petrosjana,
powiedział mi, że rząd zamknął w dniu
demonstracji drogi wjazdowe do Erywania,
odwołał większość połączeń kolejowych,
słowem: podjął wszelkie środki, by ludzi
przyszło jak najmniej. I trzeba przyznać–
frekwencja nie była imponująca.
Artykuł 30 gwarantuje prawo do wypoczynku; w rzeczywistości Ormianie nie
mogą z niego korzystać. Większość moich
rozmówców krytycznie oceniła odzyskanie
niepodległości i z tęsknotą wypowiadała się
o Związku Radzieckim. Czasy sowieckie nie
kojarzą się tam z opresją i brakiem swobód,
lecz z pełnymi sklepami i portfelami, stałą
pracą oraz pewnym urlopem. Moi rozmówcy
zgodnie podkreślali, że w 1991 roku niemal
każdy Ormianin niepodległe państwo witał
z entuzjazmem. Szybko się jednak okazało,

32
że funkcjonujący w warunkach radzieckich
przemysł przestał przynosić jakiekolwiek
korzyści po zamknięciu granic republiki. Dramatycznie wzrosło bezrobocie. Odwrotnie niż
w Polsce, wolność po upadku komizmu nie
przyszła w parze z poprawą warunków życia
– stało się wręcz przeciwnie. Brak możliwości
wypoczynku i konieczność pracy przez cały
rok podkreślało wielu moich rozmówców. Jak
mówili – „i nie odpoczywając ciężko zarobić
na życie”. Ich sposób myślenia dobrze ilustruje fragment innego wiersza Jacka Kaczmarskiego, Listu z Moskwy: „Mówić wolno
wszystko, ale co to da, gadanie na trzeźwo,
gdy nie ma co sprzedać?”.
Artykuł 32 nadaje równe prawa kobietom i mężczyznom przed zawarciem związku małżeńskiego i w trakcie jego trwania.
W praktyce jednak takowe w Armenii nie
panują. Jest to kraj bardzo patriarchalny.
Zwrócę uwagę na dwa zjawiska, o których
istnieniu się przekonałem.
Pierwszym jest wciąż kultywowany,
choć na szczęście na coraz mniejszą skalę,
zwyczaj porywania dziewcząt zamiast zaręczyn. Opowiedziała mi o nim Polka mieszkająca od lat w Erywaniu – twierdziła, że poznała
wiele kobiet, które taki los spotkał. Porywacz
szybko dokonuje skonsumowania porwania
i stawia dziewczynę przed tragicznym wyborem – może ona wyjść za niego za mąż lub
wrócić do domu, okryta hańbą. Żadna możliwość z reguły nie jest wyjściem dobrym.
Uderza też nierówny status kobiet
i mężczyzn w życiu społecznym. To kobiety
ustępują miejsca w busach, na odwrotną
propozycję reagując głębokim zdziwieniem.
Mężatki z reguły nie pracują, ich życie
sprowadza się do zajmowania się domem
i całodziennego parzenia kawy dla gości
męża. Relacje małżeńskie nie opierają się
na równości i wzajemnym szacunku, lecz
na podporządkowaniu kobiety mężczyźnie.
Ku mojemu zdziwieniu, dzieje się to za zgodą
i zrozumieniem obu stron.

Chciałbym wysnuć kilka generalnych wniosków. Wolności zagwarantowane
w konstytucji nie są z reguły ograniczane
przez prawo w stopniu większym niż należałoby uznać to za stosowne. Z pewnością
sytuacja wygląda znacznie lepiej niż w czasach radzieckich – nie ma cenzury, istnieją
niezależne prasa i telewizja, choć czasami
są one nękane przez państwo. Ormianie
jednak nie wykorzystują swoich praw podmiotowych w wymiarze, w jakim byłoby to
możliwe. Sytuacja ekonomiczna i społeczna
implikuje mentalność odmienną od naszego
zachodniego umiłowania wolności i dążenia
do niej za wszelką cenę. Prawa człowieka
są w zasięgu Ormian, oni jednak mają inne
priorytety, oparte na dążeniu do dobrobytu
oraz spokoju.

Krąg szósty – żyć na górze, żyć na
dole
Czyli o sytuacji ekonomicznej
kraju, nierównościach społecznych
i przepaści między bogatymi
i biednymi
W Armenii, podobnie jak w większości pozostałych byłych republik radzieckich,
wraz z wyzwoleniem spod sowieckiego
jarzma nastąpiły drastyczny wzrost ubóstwa i rozwarstwienie społeczeństwa.
Możemy doszukiwać się wielu przyczyn
tych zjawisk. Z pewnością należy zwrócić
uwagę na załamanie się przemysłu, który
był państwowy, ale na skalę całego ZSRR.
Zamknięcie granic i szybkie wprowadzenie systemu kapitalistycznego sprawiły,
że większość fabryk przystosowanych
do produkcji towarów z materiałów lub
półproduktów, dowożonych do nich za
darmo w ramach gospodarki centralnie
sterowanej, stała się bezużyteczna. Armenia ma za mało surowców naturalnych, by
wytwarzać dobra konkurencyjne na rynku
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międzynarodowym. Załamał się również
system świadczeń socjalnych, będący
nie do opłacenia przez władze biednej,
niepodległej Armenii, a do którego przyzwyczaiło się tamtejsze społeczeństwo11.
Na początkowy okres budowania własnej
państwowości nałożyły się też klęski żywiołowe (trzęsienie ziemi, sroga zima) i wojna
z Azerbejdżanem, co dodatkowo zmusiło
władze do poniesienia dodatkowych kosztów.
Istotny był też czynnik społeczny.
Wielu ludzi nie zdołało przystosować się do
nowych realiów ekonomicznych, w drastyczny sposób wzrosła skala korupcji. W górę
poszło bezrobocie – w 2003 roku wynosiło
ono od 22% w Erywaniu do 38% na innych
terenach miejskich. W tym samym roku
w ubóstwie żyło 32% ludności, w tym 5.5%
na skraju nędzy12.
Oczywiście znalazła się grupa ludzi,
która na transformacji bardzo się wzbogaciła. Na ulicach widać luksusowe samochody
i nieliczne sklepy z markową odzieżą. Nie
udało mi się porozmawiać z nikim bardzo
zamożnym, jednak niechęć tych biedniejszych do wcześniej wymienionych jest dość
spora. Częste zarzuty o oszustwa, matactwa
i nieuczciwość nie są chyba w pełni nieuzasadnione.
Bardzo ważne źródło utrzymania
dla Ormian i gospodarki Armenii stanowi
diaspora. Jak łatwo policzyć, na jednego
Ormianina mieszkającego w kraju przypada
więcej niż dwóch osiadłych za granicą. Jest
to naród bardzo przedsiębiorczy, dobrze
odnajdujący się w krajach, do których wyjeżdża i potrafiący zarobić czasem pokaźne
sumy.
Przedstawiciele diaspory pomagają
rodakom zarówno przez przesyłanie im
pieniędzy, jak i prowadzenie czasami wręcz
nierentownych inwestycji, jak wspomniany
Prospekt Północny. Wydaje się, że bez pomocy z zagranicy sytuacja ekonomiczna tego
narodu byłaby wręcz opłakana.
12

Za: tamże, s. 33-34.
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Krąg siódmy – w teczce życie
Czyli o służbach
i niebezpieczeństwie prowadzenia
badań
Choć Armenia nie jest krajem bogatym, jak w każdym państwie postradzieckim
jej władze nie mają szczególnych problemów
ze zdobyciem środków na funkcjonowanie
służb specjalnych. Nie udało mi się znaleźć
żadnej publikacji na ten temat, powołam się
więc na wiadomości, które zdobyłem na miejscu od różnych osób.
Jeden z pracowników polskiej ambasady w Erywanie bardzo przestrzegał
mnie przed braniem udziału w demonstracji
organizowanej przez Ormiański Kongres
Narodowy, jak również przed kontaktami
z przedstawicielami opozycji. Mówił, że
zna osobiście wiele przypadków nieprzyjemności, jakie spotkały obcokrajowców
chodzących w niewygodne dla władzy
miejsca i zadających niepożądane pytania.
Wachlarz możliwości, jakie mogą niepokornych spotkać, sięga od konfiskaty aparatu
fotograficznego i kamery, przez areszt
tymczasowy, po nakaz opuszczenia kraju
i zakaz wjazdu, zarówno do Armenii, jak i do
pozostałych krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw.
Fakt ten tłumaczyć można strachem
władzy przed destabilizacją polityczną,
moim zdaniem prawdziwy powód leży jednak gdzie indziej. Skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że taka sytuacja wynika z niskiego
zainteresowania kwestią praw człowieka
w Armenii, niewielką ilością zagranicznych
dziennikarzy przebywających na miejscu
oraz relatywnie niskim zaangażowaniem
organizacji międzynarodowych. Prawda jest
taka, że gdyby problem został nagłośniony
i wzbudził zainteresowanie szerszych mas
związanych z mediami, tak małe państwo
nie mogłoby sobie pozwolić na ukrywanie
prawdy i eliminowanie wszystkich niepożądanych jednostek.
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Krąg ósmy – wrócę, gdy zacznie
się dzień
Czyli o perspektywach rozwoju
i wizji przyszłości kraju
Czy Ormianie wyszli z piekła? Nie
wiem. Czynniki konstytuujące piekielność
ich ziemi nie zniknęły zupełnie. Sytuacja
międzynarodowa Armenii wciąż jest niepewna, nad państwem wisi widmo wojny,
trzęsienia ziemi raczej nie ustaną, grunt zaś
nie stanie się żyźniejszy. Nie zmienią się
ich sąsiedzi, spod ziemi nie wytryśnie ropa,
z dnia na dzień nie zniknie korupcja i nie
pojawią się elity polityczne żądające rozsądnych reform, a Góra Ararat nie przyjdzie do

nich od Mahometan. W zamian za większe
swobody obywatelskie Ormianie oddali stabilność. W zamian za niepodległość oddali
nie najgorszą sytuację ekonomiczną. Stoją
na rozdrożu i żadna droga nie wydaje się
prowadzić do raju.
Zapamiętałem ich jednak jako ludzi
szczęśliwych i radosnych. Owszem, krytykowali, złorzeczyli na wielu, ale jednocześnie
otaczała ich znacznie pozytywniejsza aura
niż bogatych, bezpiecznych i spełnionych
Europejczyków. Może rzeczywiście naszego
raju znieść by nie mogli, zostali tam gdzie ich
żywioł i ich dom. Dom, który, jak mam nadzieję, kiedyś stanie się miejscem tak gościnnym,
jak jego mieszkańcy.
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Bartłomiej Międzybrodzki

Polacy z Ukrainy w drodze do Polski
(październik 1944 – czerwiec 1945 roku)

Latem 1944 r. wojska Trzeciej Rzeszy
wyparto daleko poza przedwojenną granicę
polsko-radziecką. 20 lipca 1944 r. w Moskwie powołano z inicjatywy Stalina nowy,
konkurencyjny wobec londyńskiego rządu na
uchodźstwie, organ władzy: Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego1. Dwa dni później,
22 lipca, ogłoszono oficjalnie w Lublinie
fakt powstania PKWN oraz jego manifest
programowy. Już 26 lipca rząd Związku Radzieckiego zawarł z PKWN tajny układ o polsko-radzieckiej granicy państwowej, zgodnie
z którym podstawą nowej linii demarkacyjnej
stała się wyznaczona jeszcze przed wojną
tzw. linia Curzona (z pewnymi zmianami na
korzyść Polski)2. 9 września PKWN podpisał
analogiczne umowy z Białoruską SRR oraz
Ukraińską SRR, a 22 września – z Litewską
SRR3. W tekstach zawartych porozumień
pojawiła się również kwestia wzajemnej
repatriacji obywateli państw-sygnatariuszy4,
którzy w wyniku zawieruchy wojennej oraz
przesunięć granic znaleźli się poza terytoriami swoich krajów. Układy miały objąć swoją
mocą tych Polaków oraz Żydów, będących
przed 17 września 1939 r. obywatelami

polskimi, którzy wyrażą chęć przesiedlenia
do Polski z terenów przejętych przez władze
sowieckie5. Analogicznie, obywatele ZSRR
mieli być ewakuowani do poszczególnych
republik radzieckich. W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia akcji przesiedleń obywateli Rzeczypospolitej utworzono
(7 października 1944 r.) Państwowy Urząd
Repatriacyjny z dyrektorem Władysławem
Wolskim na czele6.
Umowy podpisane przez PKWN
i rządy USRR oraz BSRR stanowiły, że
operacja repatriacyjna (transporty kolejowe) rozpocznie się 15 października 1944 r.
i zakończy 1 lutego roku następnego 7 .
Wiele jednak wskazuje, że wyznaczone
terminy rejestracji do przesiedlenia (do
15 października) oraz samej repatriacji
umieszczono w treści umów w zupełnym
oderwaniu od rzeczywistości. Problemy,
jakie napotykali na swojej drodze wyznaczeni do organizacji przesiedleń urzędnicy,
jak również sami zainteresowani ewakuacją obywatele polscy, przerosły wszelkie
obawy stron zawierających wspomniane
porozumienia. Realia przesiedleń najlepiej

1
Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947, red. S. Ciesielski, oprac. W. Borodziej,
S. Ciesielski, J. Kochanowski, Warszawa 1999, s. 13.
2
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 76.
3
Tamże, s. 91.
4
AAN, Generalny Pełnomocnik Rządu R.P. d/s repatriacji w Warszawie, sygn. 1.
5
Przesiedlenie ludności polskiej…, dz. cyt., s. 13-14.
6
K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II Wojnie Światowej. Studium historyczne, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk 1974, s. 90.
7
Przesiedlenie ludności polskiej…, dz. cyt., s. 14.

36
unaocznia fakt, że pierwszy transport
z Ukraińskiej SRR wyruszył z Równego
dopiero 27 listopada8, by dotrzeć do Zamościa 6 grudnia9. Opóźnienie rozpoczęcia transportów ludności ewakuowanej
sięgnęło więc blisko półtora miesiąca. Był
to dopiero początek trudności, z którymi
na przełomie 1944 i 1945 r. borykali się
Rejonowi i Główni Pełnomocnicy Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ewakuacji ludności polskiej z poszczególnych
republik radzieckich.
Przedmiotem niniejszej pracy będą
problemy zarówno przesiedleńców, jak
i urzędników Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na obszarze Ukraińskiej SRR
w okresie od października 1944 r. do czerwca
1945 r. Pamiętając, że repatrianci z tej republiki stanowili 51,9% (787 674 osób) ogółu
ewakuowanych w ramach dobrowolnej akcji
przesiedleńczej z wszystkich republik Związku Radzieckiego10, chciałbym podkreślić, że
przedstawię trudności ponad połowy ludności polskiej przeniesionej z tzw. ziem utraconych do okrojonej terytorialnie ojczyzny. Nikt
wcześniej nie przyglądał się d o k ł a d n i e
jednostkowym problemom związanymi ze
wspomnianą ewakuacją. Temat podjęli już
m.in. Krystyna Kersten, Jan Czerniakiewicz czy zespół pod redakcją Stanisława
Ciesielskiego, jednak wszędzie trudności
– pozostające w obszarze zainteresowań
pracy – traktowano jako jedną z wielu części składowych hasła „repatriacja z ZSRR”.
Chciałbym przyjrzeć się bliżej problemom
polskich pełnomocników z organizacją repatriacji z Ukrainy oraz komplikacjom, jakie

napotykali na swojej drodze ewakuowani
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Pracę oparłem na materiale źródłowym
składającym się z dokumentów Generalnego
Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw repatriacji w Warszawie i Głównego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej do spraw ewakuacji ludności polskiej
z USSR w Łucku oraz zebranych przez Archiwum Karta wspomnień ewakuowanych obywateli. W części cytowanych w niniejszej pracy dokumentów poprawiłem napotkane błędy
ortograficzne. W większości wypadków są to
potknięcia świadczące najprawdopodobniej
o nieuwadze twórców analizowanych pism.
Jedynym przykładem wartym przywołania jest
raport inż. T[adeusza?] Sadkowskiego, Rejonowego Pełnomocnika w Złoczowie, skierowany do Głównego Pełnomocnika w Łucku,
w którym autor dość swobodnie podchodzi do
zasad pisowni słowa Polak, Polacy, na zmianę
stosując małą i wielką literę11.
Jesienią 1944 r. skierowano na Ukrainę kapitana Stanisława Pizłę, który objął
stanowisko zastępcy Głównego Pełnomocnika Rządu Tymczasowego do spraw emigracji w Łucku12. W prawie całej zachowanej
korespondencji dominują raporty, pisma
i skargi jego autorstwa. Pierwszy zachowany raport opatrzono datą 27 listopada13.
Wiadomo jednak, że kapitan znalazł się na
terenie Radzieckiej Ukrainy przed tą datą.
Najwcześniejsza odpowiedź na jego depeszę skierowaną do Kierownika Resortu
Spraw Zagranicznych PKWN datowana
jest na 3 listopada14. W replice znajduje się

Archiwum Akt Nowych, Główny Pełnomocnik Rządu R.P. d/s ewakuacji ludności polskiej z USSR w Łucku,
sygn. 9, k. 208-212.
9
Przesiedlenie ludności polskiej…, dz. cyt., s. 28.
10
J. Czerniakiewicz, Przemieszczenia ludności polskiej z terenów przyłączonych do ZSRR po 17 września
1939 roku, Warszawa 1994, s. 15.
11
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 37.
12
Księgę zarządzeń personalnych i porządkowych Głównego Pełnomocnika d/s ewakuacji w Łucku założono
1 listopada 1944 roku, z tego samego dnia pochodzi pierwsze zarządzenie o przyjęciu na etat księgowych,
maszynistki itp., podpisane przez kapitana Stanisława Pizłę. (AAN, Główny Pełnomocnik Rządu R.P. d/s
ewakuacji ludności polskiej z USSR w Łucku, sygn. 3, k. 1.)
13
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 190-192 oraz k. 187.
14
Tamże, k. 186.
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informacja, że pismo, w którym zapytano
o kwestię narodowości członków małżeństw
mieszanych, powstało tego samego dnia.
Wydaje się, że również ta informacja nie była
pierwszą skierowaną przez Pizłę z Ukrainy
do zwierzchników w Polsce. Nie udało się
niestety odnaleźć informacji o dacie objęcia
przez kapitana stanowiska.
Przeglądając dokumenty, można zauważyć trzy główne rodzaje pism kierowanych zarówno do polskich, jak i ukraińskich
władz zajmujących się repatriacją. Pierwsza
kategoria to – jak należałoby się tego spodziewać – informacje o poszczególnych
transportach, planach ich odprawiania, listy
ewakuowanych rodzin itp. Drugą tworzą
opisy trudności wywołanych działaniami
ukraińskich władz, jakie napotykali Polaków,
chcąc poddać się procesowi przesiedlenia,
oraz kłopotów z różnymi malwersantami.
Trzecia to problemy samej delegatury PUR
na Ukrainie – braki w zaopatrzeniu, jak
również tarcia pomiędzy polskimi a miejscowymi urzędnikami reprezentującymi Główne
Przedstawicielstwo Rządu USRR do spraw
ewakuacji w Łucku.
Już pod koniec listopada 1944 r. kapitan Pizło informował szefa PUR Władysława
Wolskiego o problemach związanych z organizacją placówek Pełnomocników Rejonowych: „Zaznaczam, że w toku prac organizacyjnych spotkałem duże trudności spowodowane [...] brakiem środków lokomocji oraz
gotówki”15. Wskazywał również na bardzo
duże kłopoty z jakąkolwiek łącznością: „Rozmowa telefoniczna Łucka z Równem zależna
od atmosferycznych humorów, co dziesiąte
słowo [jest] zrozumiałe”16. Pizło podawał, że
jedyną funkcjonującą w miarę poprawny sposób drogą kontaktu są przesyłane pomiędzy
poszczególnymi przedstawicielstwami listy
Tamże, k. 187.
Tamże, k. 187.
17
Tamże, k. 167.
18
Tamże, k. 195.
19
Tamże, k. 167.
20
Tamże, k. 30, k. 23.
21
Tamże, k. 167.
15
16
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oraz osobiste inspekcje najbliższych placówek. Jednak Pełnomocnicy mieli poważne
trudności nawet z przekazywaniem pism, bowiem brakowało papieru. Co więcej, już w kolejnym komunikacie do Wolskiego pojawiła
się wzmianka: „Korzystać ze «spec-poczty»
– odmówiono”17. Odpowiedź udzielona z centrali nie była pocieszająca: „W sprawie poczty
– porozumiem się. Wstępne rozmowy już
prowadzimy. [...] Aut nie ma. [...] Samolotu nie
ma. [...] Materiałów piśmiennych w kraju nie
ma”18. Prawdopodobnie wskutek interwencji
Generalnego Pełnomocnika, Pizło otrzymał
w grudniu od Ukraińców jeden samochód.
Jednak już pod koniec miesiąca pojazd stał
„zepsuty bez korzyści”19. Nie jest jasne, czy
samochód był już uszkodzony w momencie
przekazania, czy też miejscowe władze nie
chciały pomóc w jego naprawie.
Problem stanowiła również kwestia
uzbrojenia poszczególnych Pełnomocników
w broń krótką dla bezpieczeństwa osobistego. Pierwsza informacja dotycząca braku
pistoletów dla urzędników pojawiła się już
w grudniu 1944 r. Dowódcy rejonowych
przedstawicielstw w Kowlu i w Chodorkowie
otrzymali środki obrony osobistej dopiero pięć
miesięcy później, w kwietniu roku 194520.
Delegaci PUR w USRR napotkali
znaczne trudności w personalnych kontaktach służbowych z różnymi instancjami
ukraińskich władz. Kapitan Pizło w przytaczanej już depeszy do dyrektora Wolskiego
informował, że pod koniec 1944 r. „mnożą się
na terenie Zachodniej Ukrainy aresztowania
Polaków pod niewiadomymi zarzutami”21.
Podejmowane przez niego próby interwencji
u Głównego Przedstawiciela Rządu USRR
nie przyniosły rezultatu. Kapitan nie tylko nie
uzyskał żadnych informacji o losie zatrzymanych rodaków, ale również przekazano mu,
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aby przestał interesować się tą sprawą, gdyż
nie znajduje się ona w jego kompetencjach.
W podobny sposób odprawiono go, gdy usiłował dowiedzieć się, pod jakim zarzutem zatrzymani zostali pracownicy podległej pełnomocnikowi rejonowej placówki w Równem.
Urzędnicy niższych szczebli borykali
się z podobnymi problemami w związku z zatrzymaniami Polaków i brakiem jakiejkolwiek
chęci współpracy w tej sprawie z drugiej strony. Rejonowy Pełnomocnik z Drohobycza,
Mosingiewicz, prosił o interwencję zwierzchników z Łucka. NKGB22 w okresie od grudnia
1944 r. do lutego 1945 r. zatrzymało 205 osób
zapisanych na ewakuację do Polski. Pod koniec miesiąca 52 z nich zostały bez żadnego
wyroku wywiezione w nieznanym kierunku.
Wszelkie interwencje zarówno w sprawie
aresztowanych, jak i odprawionych w głąb
ZSRR nie przyniosły żadnych rezultatów23.
Zastępca Głównego Pełnomocnika
Rządu Tymczasowego do spraw ewakuacji,
Antoni Krawiński, sporządził na potrzeby
PUR raport dotyczący utrudniania amnestionowania Polaków zamieszkujących Ukrainę,
których radziecka policja polityczna aresztowała w okresie od lutego do kwietnia oraz
w grudniu 1944 r. Urzędnik informuje, że
władze uniemożliwiają dostęp do akt sądowych skazanych. Praktykę tę uzasadniano
argumentem, że są to obywatele sowieccy,
ponieważ posiadają radzieckie paszporty
oraz brali udział w wyborach we wrześniu
1939 r. Te same powody stały na przeszkodzie w uwzględnianiu wspomnianych osób
w amnestii, której podlegali jedynie Polacy24.
Krawiński w raporcie przytacza przykłady
kilkorga ludzi, o których zwolnienie i uznanie za obywateli Rzeczypospolitej zabiegał.
W jednym tylko wypadku otrzymał odpowiedź

od organów sprawiedliwości, do których się
zwracał: „Rochmankowski Jan s. Antoniego
[...] zasądzony za nieprzyjęcie paszportu
sowieckiego [sic! – przyp. BM]. W krótkim
czasie po naszej interwencji nadeszła odpowiedź, że Rochmankowski umarł w więzieniu”25.
Zatrzymania Polaków – często za rzekomą współpracę z faszystowskim Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS, szerzej znana pod skrótem SD) – związane były z chęcią
powstrzymania niektórych obywateli przed
wyjazdem. Aresztowanie jednego członka rodziny unieruchamiało ją całą – przypuszczać
można, że rzadko kiedy zostawiano go i poddawano się procesowi repatriacji. Zastępca
Pełnomocnika Głównego zwraca uwagę, że
wielu aresztowanych posiadało „nowoczesne
meble, liczniejszy inwentarz żywy i martwy,
domy, dobre mieszkania”26. Należy przy tym
pamiętać, że mienie zatrzymanego zajmowało państwo.
Polscy pełnomocnicy do spraw ewakuacji zmagali się również z problemem
uwalniania obywateli znajdujących się
na listach do ewakuacji ze zmobilizowanych przez władze radzieckie oddziałów
kierowanych do różnorakich prac. Pisma
o „[odprawieniu] na roboty w głąb terytorium
Związku Radzieckiego”, wraz z prośbami
„o interwencję w sprawie [...] uwolnienia”27
przesyłano zarówno do władz ukraińskich,
jak i polskich. Podobnych skarg nie widać
już jednak na wiosnę 1945 r. Najwyraźniej
zapewnienia Nikity Chruszczowa czynione
Władysławowi Wolskiemu o wyłączeniu
obywateli polskich ze wspomnianego procederu, mimo początkowych trudności 28,
wprowadzono w życie.

22
Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (ros. Народный Комиссариат Государственной
Безопасности), por. R. Stephan, Smersh: Soviet Military Counter-Intelligence during the Second World War,
„Journal of Contemporary History”, t. 22, nr 4, October 1987, s. 589.
23
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 61-67.
24
Tamże, k. 55.
25
Tamże, k. 56-58.
26
Tamże, k. 158.
27
Tamże, k. 221-222.
28
Tamże, k. 190-192.
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Trudności przedstawicieli PUR związane były również z bezpośrednimi zadrażnieniami z funkcjonariuszami służb
sowieckich. W połowie marca 1945 r. kapitan
Pizło wystosował skargę do pułkownika
Grebczenki z Głównego Przedstawicielstwa
Rządu USRR do spraw ewakuacji na zachowanie referenta tegoż urzędu, Carenki.
W mieście Rożyszcze (dawne województwo
wołyńskie) terenowy pracownik polskiego
Pełnomocnika, Staniukiewicz, skarżył się na
skandaliczne warunki transportu do Polski
stu pięćdziesięciu rodzin. Głównym powodem wzburzenia był fakt, że dzieci jednej
z repatriantek wysłano do kraju bez niej.
W odpowiedzi na obiekcje Staniukiewicza
referent Carenko miał wyciągnąć pistolet
i – celując do niego – krzyczeć, że Polacy
na terenie USRR nie mają głosu i „если мы
схочем - сказал он - отправим вас голих в
Польшy”a. Później groził: „я тебя убью как
собаку, если не будеш подчинятся”b! Do
tragedii nie doszło prawdopodobnie tylko
dzięki przytomności drugiego ukraińskiego
referenta, który wyprowadził Carenkę z pokoju. Krewki urzędnik groził jeszcze zza
zamkniętych drzwi, że przeszyje Staniukiewicza kulami z automatu29. Podobne konflikty
zdarzały się na terenie całej republiki30.
Referent Carenko dawał się we
znaki nie tylko swoim polskim kolegom.
W skardze kapitana Pizły znalazły się
również przykłady nienajlepszych kontaktów ukraińskiego urzędnika z przyszłymi
repatriantami. Wedle pisma skierowanego
do pułkownika Grebczenki, jego podwładny
a
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w grudniu 1944 r. wkroczył we wsi Wsiewołodówka do polskiego dworu, gdzie bez
żadnego określonego powodu „начиал
стрелат до собаки привиазанной до
цепи. Дал он там около 15 выстрелов из
автомата”c. Dwa miesiące później Carenko
we wsi Kopce Rożyszczańskie, nie przyjmując do wiadomości obowiązujących norm,
oszacował mienie przesiedleńców wedle
własnej wyceny. I tak „шкаф стоимости
400 руб. оценивал на 35 руб., тогда как
стол стоимости 75 руб. ценил 120 руб”d.
Było to dość kłopotliwe, jeśli weźmie się
pod uwagę, że za pozostawione ruchomości i nieruchomości ewakuowani otrzymywali od USRR rekompensatę finansową31.
Trudności mogły się pojawić również na
granicy, gdzie niejednokrotnie przeprowadzano szczegółowe kontrole wywożonego
dobytku, często – wbrew zarządzeniom
władz sowieckich32 – kwestionując nawet
takie przedmioty codziennego użytku jak
„materace, krzesełka, stoliki, tabureciki,
łyżki i widelce”33.
Problem złych występował również
przy opisywaniu różnych nieruchomości.
Staniukiewicz informował w raporcie skierowanym do Pizły, że w jednej z odwiedzonych przez niego wsi ukraińscy referenci
„oszacowali według własnego wyobrażenia
ceny dziesięć razy niższe”34 za posiadane
przez ewakuowanych studnie, piwnice
oraz drzewka owocowe. Rejonowy Pełnomocnik we Lwowie, Sobczak, zawiadamiał
w lutym 1945 r., że „Przedstawiciel Rządu
Ukrainy [...] oświadczył mi [...] otwarcie, że

(ros.) Jeśli zechcemy – powiedział on – wyślemy was do Polski gołych!
(ros.) Ja ciebie zabiję jak psa, jeśli się nie podporządkujesz!
29
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 76-77.
30
Np. w Tarnopolu, gdzie „niektóre referentki strony przeciwnej formalnie terroryzowały nasze nie dając im
interesantów [...] informować ani rejestrować” (AAN, Główny Pełnomocnik Rządu R.P. d/s ewakuacji ludności
polskiej z USSR w Łucku, sygn. 22, k. 36.)
c
(ros.) zaczął strzelać do psa przywiązanego na łańcuchu. Strzelił około 15 razy z automatu.
d
(ros.) szafę o wartości 400 rubli wyceniał na 35 rubli, podczas gdy stół o wartości 75 rubli wyceniał
na 120 rub.
31
Przesiedlenie ludności polskiej…, dz. cyt., s. 15.
32
Tamże, s. 20-21.
33
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 202.
34
AAN, Główny Pełnomocnik Rządu R.P. d/s ewakuacji ludności polskiej z USSR w Łucku, sygn. 8, k. 1.
b
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nie będzie podpisywał ocen nieruchomości
oszacowanych na sumę wyższą niż 25 tys.
rubli, bez względu na formalną stronę oceny”35. Warto dodać, że na przełomie 1939
i 1940 r. lwowscy ubezpieczyciele szacowali
wartość opisywanych kamienic i budynków
na kwoty od 25 tys. do 100 tys. rubli.
W czerwcu do centrali PUR w Warszawie
napłynął alarmujący raport: „Nieruchomości
[...], których wartość szacunkowa dokonana
przez Ukring36 przekraczała kwotę 25 tys.
rubli w poszczególnych wypadkach, nie były
[...] opisywane i szacowane”, a po prostu
przejmowane przez władze37.
Wzmianki o skandalicznych zachowaniach Carenki pojawiały się również
w grudniowym raporcie kapitana Pizły skierowanym do innego urzędnika Głównego
Przedstawicielstwa Rządu USRR, Cokoła.
Nieprzyjazny Polakom współpracownik ukraińskiej agencji do spraw ewakuacji utrudniał
repatriantom ewakuację ze wsi Antonówka.
Nie dostarczył – wbrew wcześniejszym
zapewnieniom – pojazdów (furmanek, ciężarówek), uniemożliwiając części Polaków
dojazd do stacji kolejowej, gdzie oczekiwał
ich transport do Rzeczypospolitej. Co więcej,
tym, którzy z jego winy pozostali na Ukrainie
zabraniał „korzystania z ich zapasów, jakkolwiek zapasy te jak słoma, kartofle, siano,
a nawet krowy zupełnie nie były zdawane,
ani przez Władze nie były przejęte”. Wszelkie
próby rozmów z Carenką spełzały na niczym,
dodatkowo „odnosi się [on] do nich w sposób
niekulturalny i niewłaściwy pozwalając sobie
na obrazę itp.”38.

Równie ważny problem stanowiły
transporty kolejowe. Strona ukraińska
udostępniała polskim Pełnomocnikom bardzo małą liczbę – w stosunku do realnego
zapotrzebowania – wagonów. Przez cały
analizowany okres pojawiają się raporty,
w których kapitan Pizło narzeka na kolejowe braki39. „Potrzebne przydziały środków
transportu”40 – informował PUR pod koniec
października 1944 r. „Są ciągle utarczki na tle braku wagonów” 41 – meldował
przełożonym w styczniu 1945 r. W lutym
zastępca Pełnomocnika Głównego, Antoni
Krawiński, dokonał inspekcji terenowej we
Lwowie: „bardzo słaba organizacja transportów, strona ukraińska dostarcza za mało
wagonów” 42. W maju tego samego roku
Generalny Pełnomocnik otrzymał znacznie
bardziej szczegółowe dane: „Przydzielono
4 tysiące wagonów, ale to za mało. [...] Do
10 maja repatriowano 139 tys. obywateli
[z 600 tys.] – do wywiezienia pozostałych
potrzeba ok. 70 tyś. Wagonów”43. Pełnomocnicy w USRR dysponowali środkami
dla przerzutu zaledwie 5,71% zarejestrowanych do ewakuacji. Jak widać, z biegiem
czasu podejście władz ukraińskich do zapotrzebowań PUR nie zmieniało się zanadto. W celu usprawnienia akcji repatriacyjnej
ładowano ludzi nawet na otwarte wagony,
które podłączano do pociągów wiozących
do Polski węgiel44. Jak przyznawał Pizło,
wiązało się to z licznymi skargami przesiedleńców. Jednak – dzięki ciepłej porze
roku – transporty były „dalekie od wygód,
lecz w pełni możliwe”45.

Tamże, k. 3.
Ukraińska Inwentaryzacyjna Kontrola
37
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 8, k. 31.
38
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 221-222.
39
Przesiedlenia ludności polskiej…, dz. cyt., s. 33.
40
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 190-192.
41
Tamże, k. 167.
42
Tamże, k. 149.
43
AAN, Generalny Pełnomocnik Rządu R.P. d/s repatriacji w Warszawie, sygn. 12, k. 15-17.
44
Czasem repatriantów umieszczano wręcz na wagonach z węglem. Repatriant z Ukrainy, Eugeniusz Jaworski,
wspomina: „[...] na początku listopada podstawiono parę wagonów węglarek [...] do których kilka naście rodzin
się załadowało bez większego bagażu” (Karta, Archiwum Wschodnie, AW II/1780/J).
45
AAN, Gen. Pełn. w W-wie, sygn. 12, k. 15-17.
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Obywatele polscy napotykali często na
swojej drodze do repatriacji szereg trudności
związanych z biurokracją, korupcją, przebiegłością drobnych oszustów i nieżyczliwością
władz USRR. Doskonałym przykładem takich
nieprawidłowości jest przypadek Rejonowego Pełnomocnika we Lwowie, Alojzego
Rogera. W trakcie inspekcji terenowej Antoni
Krawiński, w odpowiedzi na skargi i „rozgoryczenie [przesiedlanych] z powodu nadmiernie rozwiniętego łapownictwa w tamtejszym biurze”, dokonał kontroli dokumentów.
W wyniku przeglądu na jaw wyszedł fakt, że
lwowski Pełnomocnik bezprawnie zatrzymał
800 kart repatriacyjnych, co dało „poważne
poszlaki dla wyrobienia sobie przekonania,
że ob. Roger drogą pośrednią i bezpośrednią pobierał od ewakuujących łapówki”46.
Skorumpowanego urzędnika pozbawiono
piastowanego stanowiska47, skonfiskowane
dokumenty wydano zaś zainteresowanym,
umożliwiając im wyjazd z Ukrainy48. Próby
wymuszeń łapówek nieobce były również
stronie ukraińskiej. Do Cokoła, Przedstawiciela Rządu USRR, wpłynęła skarga Pizły
na urzędnika Nieczeporenkę, który w zamian
za wydanie dokumentów zażądał od ewakuowanej korzyści majątkowej w postaci mebli
o wartości 1,6 tys. rubli49.
Polscy obywatele spotykali się również z nieżyczliwością, żeby nie powiedzieć
wrogością, władz USRR. Pełnomocnik Rejonowy w Tarnopolu donosił: „W miesiącu
lutym zaznaczyło się ukryte działanie władz
tutejszych celem wstrzymania wyjazdu [...] na
zachód”. Objawiało się one między innymi we
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„wstrzymywaniu wydawania sprawek, stwierdzających narodowość” czy bezprawnym
żądaniu pozostawienia przez repatriantów
nasion na obsianie pozostawianych gruntów50. W Złoczowie ludność polska miała
uiścić przed wyjazdem pierwszą ratę podatku
za 1945 r. Rejonowy wysłannik PUR podawał,
że do momentu przeprowadzonej przez niego
kontroli zagarnięto już pięć tysięcy rubli51. Nielegalne wymuszania opłat skarbowych miały
miejsce nie tylko na terenie całej Ukrainy, lecz
także Litwy czy Białorusi52. Próby przeciwstawiania się tym praktykom często kończyły się
podobnie jak w Wicyni, gdzie władze groziły,
że Polaków to oni owszem, bardzo chętnie
mogą puścić, ale w zupełnie innym kierunku
– na Sybir53. W Białej Górze przewodniczący
sielsowieta, najniższego szczebla władz ukraińskich, terroryzował Polaków: „[...] chodził po
wsi z automatem, bił nim ludzi i strzelał do drobiu, psów i kotów, siał postrach [...]”. Ci, którzy
chcieli uciec, musieli zapłacić za „pozwolenie
wywiezienia rzeczy [...] 5 tys. rubli albo 3 do
5 kwintali zboża [...] grożąc w razie odmowy
[...] aresztowaniem”54.
Gdy podlegającym ewakuacji obywatelom udało się zdobyć wszelkie pozwolenia
i wpisać na listy ewidencyjne PUR, niejednokrotnie piętrzyły się przed nimi kolejne problemy. We wsi Brody, wbrew zarządzeniom
władz USRR, ukraiński urzędnik skrócił czas
załadunku wagonów z sześciu godzin do
dwóch i pół. W wyniku jego działania trzy rodziny w ogóle nie zdążyły wsiąść do pociągu,
inni zaś pozostawili część swojego mienia na
stacji kolejowej55.

AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 149.
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 3, k. 18.
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Przykładem osoby pokrzywdzonej przez skorumpowanych urzędników może być spotkana w 1960 r.
w Moskwie przez Polkę Magdę Leję Ukrainka wspominająca, że nie udało się jej wraz z mężem Polakiem
ewakuować do Polski w ramach akcji repatriacyjnej. Nie było ich stać na łapówkę dla referenta zajmującego
się wydawaniem pozwoleń (Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW II/2324/J).
49
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 22, k. 109.
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AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 107.
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Na zlecenie kapitana Pizły, podporucznik Borys Müller dokonał pod koniec stycznia
1945 r. kontroli w Kiwercach (dawne województwo wołyńskie). We wsi spotkał Polaków
koczujących przy rampie załadowczej. Okazało się, że nie udało im się zabrać z transportem, gdyż nie było ich stać na wymuszaną
„opłatę specjalną”. Każda rodzina, która chciała wsiąść do wagonu, musiała zapłacić niebagatelną sumę 60 tys. rubli, a do tego 200 rubli
za konia i około 100 rubli za krowę56.
Kwestia wywozu żywego inwentarza
była bardzo drażliwa. Zgodnie z umowami
podpisanymi przez PKWN i rządy republik
radzieckich, repatrianci mieli prawo zabrać
ze sobą nabyte przed rejestracją do ewakuacji bydło oraz ptactwo domowe57. Mimo to,
w całej USRR łamano ustalenia centralne,
próbując powstrzymać wywóz inwentarza
gospodarczego 58. Tarnopolski wysłannik
PUR alarmował: „strona ukraińska robi
trudności odnośnie zabierania krów przez
ludność ewakuującą się i mylnie informuje
[...] że wolno zabierać krowy jedynie tym
rodzinom, które posiadają małe dzieci lub
których członkowie znajdują się w Armii
Polskiej”59. Kapitan Pizło, w odpowiedzi na
powyższy raport, przypominał Rejonowemu
Pełnomocnikowi układ zawarty z Sowietami,
jasno stwierdzający, że prawo wywozu bydła,
koni, etc. przysługiwał w s z y s t k i m ewakuowanym i „nie może być mowy o tym by
jakiekolwiek ustępstwa w tym kierunku były
dopuszczone”60. Jak już wspomniałem wcześniej, sowieccy żołnierze potrafili urządzać
na granicy kontrole i kwestionować nie tylko
obecność krów, koni czy kur, ale również
mebli czy sztućców61.

Na pracowników PUR naciskał z Polski Generalny Przedstawiciel. Jego kancelaria przysłała 28 marca 1945 r. do Łucka
depeszę, w której nakazywano, aby wszyscy
ewakuowani z rejonów wiejskich zabierali ze
sobą zwierzęta gospodarskie („trzeba dbać
o każdą sztukę bydła, o każdego konia”62)
oraz narzędzia rolnicze. Powodem napomnień z Warszawy był fakt, że repatrianci wysyłani byli na puste tereny, gdzie od razu, bez
zastojów, mieli podejmować prace agrarne.
Umęczeni ciągłym zagrożeniem życia
i mienia ze strony Ukraińskiej Powstańczej
Armii 63, przerażeni perspektywą aresztowania przez NKGB pod błahym zarzutem,
zmaltretowani przez biurokratyczną – i niejednokrotnie skorumpowaną – machinę PUR
repatrianci docierali na rampy kolejowe,
gdzie mieli być załadowani do pociągu i wywiezieni do ojczyzny. Nawet tam napotykali
trudności i problemy. Na niektórych stacjach
musieli zapłacić oszustom ogromne sumy za
możliwość zajęcia miejsca w pociągu. W innych punktach czekali kilka dni na przyjazd
transportu, niejednokrotnie koczując pod gołym niebem. Nie mogli oddalać się zbytnio od
stacji, gdyż pod ich nieobecność mógł przecież pojawić się pociąg. Nieobecność przy
załadunku oznaczała zwłokę w wyjeździe.
Jak Pełnomocnicy przyznawali w swoich
raportach, warunki życiowe były w punktach
załadunkowych bardzo ciężkie64.
Nie lepiej żyło się ewakuowanym
obywatelom w trakcie jazdy do Polski.
Referentka transportowa Rejonowego Pełnomocnika we Lwowie, Maria Szczepańska, przesłała do Głównego Pełnomocnika
w Łucku 1 kwietnia 1945 r. szczegółowy

AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 152.
Przesiedlenie ludności polskiej…, dz. cyt., s. 15.
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„Deputatka Wierchownoho Sowieta w Sasowie, Katarzyna Sawczuk nie pozwala wywozić polakom [pisownia
oryginalna – przyp. BM] zarejestrowanym na wyjazd ich mienia” (AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 37).
59
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60
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64
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raport dotyczący warunków bytowych w jednym ze składów przewożących repatriantów
do Krakowa. Był to przerażający obraz,
przypominający przewóz więźniów zesłanych na Syberię, a nie wolnych ludzi do ich
ojczyzny:
Wagony [towarowe] zanieczyszczone,
bez piecyków mimo mrozów od 25° do
30°. [...] Zaludnienie poszczególnych
wagonów wynosiło od 18 – 24 osób
z rzeczami, tak, że o swobodnym poruszaniu się [...] w ogóle nie mogło być
mowy [...].”

Brak apteczki z podstawowymi medykamentami uniemożliwiał leczenie np.
grypy, na którą niedożywione dzieci zapadały w trakcie długich postojów. Pociąg
przez trzy dni stał we Lwowie – ruszył
dopiero, gdy ewakuowani opłacili się maszyniście. Już w Polsce referentka została
wezwana na przesłuchanie „w sprawie [...]
składek celem przyspieszenia odjazdów
z poszczególnych stacji i uzyskania parowozu”. Okazało się, że referenci eskortujący trzy poprzednie składy wyłudzili od
repatriantów – rzekomo na potrzeby opłat
transportowych – 20, 40 oraz 60 tys. rubli,
po czym znikli na terenie Polski. Poszukiwała ich Wojskowa Ochrona Kolejowa 65.
O łapówkach dla maszynistów informują
w swoich wspomnieniach również sami
ewakuowani. Repatriantka Janina Papaj
napisała:
Gdy czas postoju wydłużał się do granic możliwości, zaczynały się „zsypki” dla maszynisty. Przechodzili po
wagonach jacyś niby upoważnieni
ludzie i należało dokładać się do
ogólnej zbiórki. Zdarzało się, że mimo
to pociąg stał nadal. Mówiono wtedy,
że wynik zbiórki był mizerny i należy
Tamże, k. 20.
Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW II/1887.
67
AAN, Gen. Pełn. w W-wie, sygn. 12, k. 17.
68
AAN, Gł. Pełn. w Łucku, sygn. 9, k. 37.
65
66

powtórzyć ją jeszcze raz. Ale były też
efektywne zbiórki66.

Gdy ewakuowani docierali do celu,
osiadali tam, tworząc na obcej ziemi małą
ojczyznę dla siebie oraz swoich potomków.
Należy jednak pamiętać, że wydostanie sie
z USRR nie było prostym zadaniem. Władze sowieckie na wiele sposobów usiłowały
uniemożliwić części Polaków opuszczenie
terenu ukraińskiej republiki. Obywatelom
podlegającym repatriacji nie wydawano
dokumentów stwierdzających tożsamość.
Polaków – często bez żadnego uzasadnienia prawnego – aresztowano i zsyłano
w głąb ZSRR, do kolonii karnych. Innych
powoływano do różnych prac, niejednokrotnie zmuszając ich do przemieszczania
się daleko poza zamieszkiwane okolice.
Nastawienie do repatriacji i samych repatriantów ewoluowało wraz z upływem
czasu. Już po zakończeniu wojny, w maju
1945 r., kapitan Pizło w jednym z raportów
kierowanych do Władysława Wolskiego
napisał: „ustosunkowanie się Władz sowieckich miejscowych do ewakuacji da się
stwierdzić «niech jadą, byle jak najmniej
wywieźli» stąd po rejonach ciągłe wyskoki
najrozmaitszych «naczalników» selsowietów, gorsowietów, rejonów”67. Biorąc pod
uwagę przekonanie że „i tu i tam jest władza sowiecka i w stosunkach dla Polaków
nie ma żadnej różnicy”68, nie można dziwić
się powyższym stwierdzeniom. Mała to była
różnica, w granicach jakiego kraju przyjdzie
żyć tym ludziom. I tak znajdą się pod pieczą
władz ludowych, władz komunistycznych.
Najważniejsze, żeby zostawili na Ukrainie
mleczną krowę oraz ziarno do obsiania
pola na wiosnę. Jak również sztućce. No,
i może taborecik.
Mimo wszelkich trudności, Państwowy Urząd Repatriacyjny pomógł przenieść się do Polski Ludowej blisko 800 tys.
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obywateli zamieszkałych na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej69.
Ciężko stwierdzić, ile tak naprawdę osób
przeniosło się do kraju na własną rękę,
nie korzystając z wsparcia Generalnych
czy Rejonowych Pełnomocników. Warunki
repatriacji niejednokrotnie bywały opłakane. Nie lepiej bywało już na terenie Polski.
W raporcie z 24 maja 1945 r., sporządzo-

nym dla centrali PUR przez nieznanego
urzędnika, przeczytać można, że w Chełmie
„brak mydła [...] powodował choroby, były
wypadki tyfusu (około 10). [...] Brak środków
transportowych”70. Mimo tego wszystkiego,
ewakuowani obywatele polscy byli na powrót w swojej ojczyźnie. I pomimo tego, że
z dala od rodzinnych stron, znajdowali się
w domu, „między swemi”71.

Przemieszczenia ludności polskiej…, dz. cyt., s. 15.
AAN, Gen. Pełn. w W-wie, sygn. 12, k. 10.
71
W. Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Lwów 1901, s. 3.
69
70

SZYMON GRUDA

MIASTO

jeżeli zamienisz na spacer po Mieście
swoją wędrówkę musisz być cierpliwy
bo nie od razu przecież ukaże się
oczom treść jego Będzie wpierw się skrywać
w szarości murów i kolumn z betonu
w szeleście skrzydeł gdy do lotu zrywa
się tłum gołębi W którąkolwiek stronę
udasz się w końcu ściana ślepych okien
zagrodzi drogę a w górze splecione
szczyty wieżowców przesłonią obłoki
i tylko wąski otwór między nimi
wpuści blask słońca by oślepił oczy
a kiedy dotrzesz do granicznej linii
której pilnują znudzeni stróże
przygaśnie nieco słońce i zrobi się zimniej
Miasto zapełni się ludźmi Ślepe okna w murze
i sam mur też zaniknie I światła rozpali
w ciemności bez oparcia zawieszone w próżni
a beton straci ciężar i stanie się cały
ruchem i światłem W neonach afiszach
i wystawach sklepowych znajdziesz bramę dalej
tam gdzie ruch też zaniknie i stanie się cisza
i usłyszysz nareszcie jak budynki rosną
jak wypuszczają pędy a miasto oddycha
I wtedy poznasz Miasto w oddechu wieżowców
w cichym śmiechu z ciemności co nie wiesz kto śmieje
w fosforycznym uśmiechu i dotyku włosów
wygaszonych wystawach i głębokim cieniu
bram filarów i murów w trakcie nocnej jazdy
i powrotnej wędrówki kiedy w górze dnieje
gasną jedna po drugiej neonowe gwiazdy
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Martyna Chrześcijańska

Piekło liminalności, Piekło lustra

I.
Kto jest ten trzeci, który zawsze wędruje
przy tobie?
Kiedy liczę, jesteśmy tylko ja i ty,
Ale kiedy popatrzę tam, na białą drogę,
Jest jeszcze zawsze ktoś, kto idzie przy
tobie,
Owinięty w brązowy płaszcz, w kapturze,
Nie wiem mężczyzna, czy może kobieta.1

Inność przesączająca się żyłami
miast, wygnana z Królestwa, wyrasta cieniami w siatkę luster, które w swej niewinności
szaleństwa czekają by połknąć. Dżuma
puszcza listy w miękkich, białych kopertach
lekką ręką przez depozytariuszy śmierci –
wygnania w sferę wiecznego przejścia, uwięzieniu w ciągu fałszywych przebudzeń, gdzie
każde kolejne drzwi wiodą do tego samego
miejsca. Mijamy ich, tych którym nie udało się
przejść rytuałów przejścia, jak owoc gnijący
w zalążku, wieczny kokon nierozwiniętego
zmysłu wzroku, który mógłby sprawnie krajać
krajobrazy rzeczywistości, język zwijający
się w pierwszej sylabie, by rozpuścić się
w milczeniu wód Styksu. Oswajani śmiechem, święci tych miast. Błazen ujawnia
absurdalność królestw z tego świata, figura
1
2

uwięzienia w przejściu, ruchu zasklepionego
w bezruchu, bramy, która grozi zalewem wód
i zniszczeniem struktur.

II.
„Każdy z nas widzi nieraz twarze w wodzie. Wymazujemy je z pamięci, przestajemy
wierzyć w ich realność, oddalamy od siebie ich
złamany w falach obraz i stajemy się spokojnymi ludźmi tego świata. Albo nie możemy im
pomóc w żaden sposób i potem nie umiemy
o nich zapomnieć - a niekiedy, za sprawa dziwnego zbiegu okoliczności, w śnie lub we wrogim
błysku światła wydaje nam się, że w czarnym
lustrze wody widzimy własna twarz.”2
Niewiadome, zimne pułapki, puste
pola śmierci. Bezpieczne może być tylko to
co określone, wiadome. Hodujemy w swoich
domach, wśród tiuli wyścielających ciepłe
łona, cichych zabójców, na co dzień przycupniętych w niewinności. Bramy okazują
się być lustrami, święte zaślubiny z Innym.
Budzi lęk i nienasycenie, grozi zniesieniem
podmiotu, więzień tafli lustra. Na dnie wód żył
miasta ujrzeliśmy nasze cienie, groziły nam
zarazą. Pocałunek Narcyza, złapani w materię snu wyrastają na cmentarzyskach miast
antycznymi posągami Eurydyk zagubionych
w labiryntach Hadesu.

T.S. Eliot, Ziemia jałowa, [w:] Poezje, Kraków, 1978, s.79.
J. Frame, Twarze w wodzie, Poznań, 2000, s. 123-124
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Żelazna Gwardia i Ruch Narodowo-Radykalny: perspektywa
porównawcza

Polska historiografia pozostaje daleko
w tyle za historiografiami europejskimi w badaniach nad faszyzmami na Starym Kontynencie, w szczególności tymi, które powstały
w środkowoeuropejskiej strefie geopolitycznej
(np. w Rumunii, na Węgrzech czy w Chorwacji). Chlubnym wyjątkiem są dzieła Jerzego W.
Borejszy1– poza nimi można znaleźć niewiele
prób zmierzenia się z tą niezwykle ciekawą
materią. Szczególnie interesująca wydaje
mi się perspektywa badań nad faszystowskimi ruchami działającymi w krajach Europy
Wschodniej oraz zestawienie ich z polskimi
odpowiednikami. Niniejszy tekst stanowi
próbę zarysowania podobieństw i różnic
pomiędzy wybranymi aspektami (geneza,
ideologia, rola wodza) aktywności Ruchu
Narodowo-Radykalnego2 i Żelaznej Gwardii
(rum. Garda de Fier), jak najczęściej określa
się najpoważniejszą organizację faszystowską w Rumunii3. Oczywiste jest, że pomiędzy
tymi dwoma ruchami występują widoczne
gołym okiem różnice, przede wszystkim

w znaczeniu w polityce krajowej. Wydaje się
jednak, że porównanie takie ma sens. Należy
przecież pamiętać, że Rumunia była krajem,
który w dwudziestoleciu międzywojennym
borykał się z problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi bliskimi II Rzeczpospolitej.
Zanim przejdę do meritum, pozwolę
sobie na poczynienie uwagi metodologicznej. Decydując się na wybór metody porównawczej, wyszedłem z założenia, że Ruch
Narodowo-Radykalny jest organizacją, na
temat której prowadzono już w Polsce badania historyczne 4, wobec czego nie ma
sensu przytaczać informacji omawiających
treści obecne w na ogół łatwo dostępnych
opracowaniach. Dlatego też zdecydowałem
się położyć nacisk na historię i ideologię
Żelaznej Gwardii, podczas gdy odwołania
do RNR znajdą się na drugim planie. Jednym słowem, mam zamiar nie tyle korzystać
z klasycznej metody porównawczej, ile
raczej z porównania asymetrycznego. Inspiracją takiego ujęcia tematu były dla mnie

M.in.: J.W. Borejsza, Rzym a wspólnota faszystowska, Warszawa 1981; oraz tenże, Szkoły nienawiści: historia
faszyzmów europejskich, 1919-1945, Wrocław 2000.
2
Aby wywód był bardziej przejrzysty zrezygnowałem ze stosowania nazwy ONR-„Falanga”, występującej
w literaturze jako zamiennik dla nazwy RNR.
3
Ruch faszystowski w Rumunii zmieniał formy organizacyjne w toku swojej działalności, występując kolejno
pod nazwami: Legion Michała Archanioła (rum. Legiunea Arhanghelului Mihail), Żelazna Gwardia oraz Wszystko dla Ojczyzny (rum. Totul pentru Ţară); cyt. za: R. Ioanid, The sword of the archangel. Fascist Ideology in
Romania, Nowy Jork 1990, s. 79.
4
M.in. R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław
1980; S. Rudnicki, Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985; J.J. Lipski, Katolickie
Państwo Narodu Polskiego, Londyn 1994.
1
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postulaty Jürgena Kocki, który stwierdził, że
„przeprowadzone w formie asymetrycznej
porównanie może prowadzić do postawienia
pytań, które inaczej nie zostałyby postawione, i udzielenia odpowiedzi, które inaczej nie
zostałyby udzielone” 5. Niezaprzeczalnym
atutem takiego podejścia jest oszczędzenie
czasu zarówno czytelnika, jak i autora. Liczę
na to, że rzeczywiście uda mi się postawić
wartościowe poznawczo pytania i udzielić
odpowiedzi przynajmniej na część z nich.
Warto zacząć od określenia tego, co
właściwie będzie przedmiotem analizy. Już
sam termin „europejskie faszyzmy”, którego
użyłem na wstępie, jest kontrowersyjny. Po
pierwsze, mianem „faszyzmu” będę nazywał
ruchy, a więc pewne formy zbiorowego działania, dążące do wywołania zmiany politycznej (przy czym nie chcę się koncentrować na
ich strukturach organizacyjnych). Do dziś nie
ustają spory, czy każdy ruch faszystowski
był osobnym fenomenem czy też istnieje
możliwość rozwinięcia na tyle spójnej teorii
i definicji faszyzmu, że obejmowałaby ona
wszystkie reżimy i ruchy uważane za takie6.
Nie mam wątpliwości, że przyjęcie takiego
założenia jest możliwe. Na poparcie tego
poglądu pozwolę sobie przytoczyć trzy definicje faszyzmu, które pojawiły się w literaturze
przedmiotu na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Pierwsza, autorstwa Rogera Griffina,
określa faszyzm jako „rodzaj politycznej
ideologii, której mitycznym sednem jest
w różnych [jej] odmianach odrodzona forma
ultranacjonalizmu”7. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Stanley Payne
sformułował inną definicję, w której scharakteryzował faszyzm jako formę rewolucyjnego
ultranacjonalizmu wiodącego do narodowego
odrodzenia, który opiera się na witalistycznej

filozofii i skrajnym elitaryzmie, mobilizacji
mas oraz zasadzie wodzowskiej [Führerprinzip], jednocześnie pozytywnie wartościuje
przemoc jako cel sam w sobie i środek do
osiągnięcia wyznaczonych celów8.
Już w XXI wieku swoją definicję zaprezentował Emilio Gentile, który podkreślił przede
wszystkim negatywny charakter programów
faszystowskich (antyliberalizm antymarksizm,
antyhedonizm) i określił faszyzm mianem religii
politycznej9. Bez wątpienia żadna z tych definicji nie jest doskonała, różnie są też w każdej
z nich rozłożone akcenty. Jestem jednak
przekonany, że zarówno Żelazna Gwardia,
jak i RNR są przypadkami mieszczącymi się
w ramach zakreślonych przez cytowane definicje. Dlatego też podejmę próbę porównawczej
analizy tych dwóch ruchów faszystowskich
z przekonaniem, że istnieje możliwość znalezienia wspólnych im elementów.

Początki – ruch studencki
Analogie między sytuacją Polski i Rumunii po pierwszej wojnie światowej są
uderzające. Polska odzyskała państwowość
po latach zaborów, w drodze konfliktów
z większością krajów ościennych. Jej granice ukształtowały się z jednej strony dzięki
poparciu Ententy, a z drugiej – w wyniku
akcji zbrojnej. Podobnie było w przypadku
Rumunii, która po traktatach w Trianon,
Saint-Germain oraz Paryżu powiększyła się
terytorialnie o Transylwanię, Besarabię oraz
Bukowinę. Przemiany te postawiły przed
oboma krajami szereg zadań i problemów
do rozwiązania. Należały do nich nie tylko
konieczność unifikacji prawa czy zaplanowania strategii równomiernego rozwoju gospo-

J. Kocka, Asymmetrical Historical Comparison: The Case of the German Sonderweg, „History and Theory”,
38, 1999, s. 49.5 Zob. Comparative fascist studies: new perspectives, red. C. Iordachi, Nowy Jork 2009.
6
Zob. Comparative fascist studies: new perspectives, red. C. Iordachi, Nowy Jork 2009.
7
R. Griffin, The Nature of Fascism, Nowy Jork 1991, s. 26.
8
S. Payne, A History of Fascism, 1914-1945, Londyn 1995, s. 14.
9
E Gentile, Fascism, Totalitarianism and Political Religion: Definition and Critical Reflections on Criticism of an
Interpretation, „Totalitarian Movements and Political Religion”, 5, 2004, 3, s. 329.
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darczego, ale także zbudowanie wspólnej
tożsamości wszystkich mieszkańców kraju.
Ostatnie zadanie było szczególnie trudne,
ponieważ zarówno w Rumunii, jak i w Polsce
mniejszości narodowe stanowiły około 30%
całkowitej liczby ludności. Aby analogii stało
się zadość, należy dodać, że w obu krajach
istniała licząca się mniejszość żydowska10,
a szczególnie zapalną kwestią była obecność
relatywnie wysokiej liczby studentów pochodzenia żydowskiego na uniwersytetach11.
Tuż po wojnie, w 1919 r., rumuńskie
uniwersytety stały się areną rozruchów,
których zarzewie stanowiła uprzywilejowana – zdaniem radykalnie nacjonalistycznych
studentów – pozycja mniejszości narodowych
w Rumunii. Warto przypomnieć, że tak samo
jak Polska, Rumunia została zmuszona do
podpisana Traktatu Mniejszościowego – wielu
Rumunów uważało ówcześnie, że jest to początek dominacji Żydów w krajowym życiu politycznym. Wśród przywódców rebelii żaków
znaleźli się: student prawa na uniwersytecie
w Jassach, Corneliu Zelea Codreanu12, oraz
Ion Moţa, student prawa na uniwersytecie
w Cluj. Obaj nie chcieli się ograniczać do
działalności na terenie szkół wyższych, ich
celem było stworzenie narodowo-radykalnej
organizacji politycznej. Jednak protesty na rumuńskich uczelniach zaczęły cichnąć w 1923
r. – aby obudzić ducha w narodzie Moţa
i Codreanu postanowili dokonać zamachu
terrorystycznego na tych, których uważali za
zdrajców Rumunii. Ostatecznie nie doszedł
on do skutku, spiskowcy natomiast znaleźli
się w klasztorze Văcăreşti, który służył wówczas za więzienie. Dawni przywódcy rewolty
zostali jednak szybko zwolnieni ze względu

51
na poparcie społeczne, jakim się cieszyli.
Wspólne przeżycie więzienia jest momentem
symbolicznym, który może mieć zasadnicze
znaczenie zarówno dla spoistości grupy, jak
i dla budowania jej legendy. Tak było w wypadku rumuńskich studentów: to właśnie oni,
nazwani od miejsca uwięzienia Văcăreştani,
zapoczątkowali przyszły ruch faszystowski13.
Analogie w stosunku do działaczy RNR
nasuwają się jednoznacznie. Najaktywniejsi
działacze, z Bolesławem Piaseckim na czele,
swoje dorosłe życie polityczne rozpoczynali
jako studenci, poprzez aktywną działalność
w narodowych organizacjach młodzieżowych.
Podobnie jak w przypadku rumuńskim, działaczy polskiej skrajnej prawicy motywowały własne pogarszające się warunki materialne oraz
niechęć do żydowskich współstudentów. Do
powstania RNR w dużym stopniu przyczynił się
okres, który działacze ONR spędzili w więzieniu na Senatorskiej w Warszawie oraz w obozie
internowania w Berezie Kartuskiej. Po pierwsze, wyraziście zarysował się wówczas skład
grupy ONR, czego dowodzi przykład Jana
Mosdorfa, który, uniknąwszy aresztowania
w czerwcu 1934 r., przestał liczyć się jako lider
młodzieży narodowo-radykalnej. Po drugie, pobyt w więzieniach mógł mieć wpływ na wykrystalizowanie się poglądów grupy przywódczej:
po opuszczeniu Berezy, latem 1935 r., Piasecki
stworzył RNR, dokonując tym samym secesji
z jednolitego ONR. Niektórzy autorzy zauważają jednak, że różnice programowe pomiędzy
„ABC” a „Falangą” pojawiły się dopiero po rozłamie14. Oznaczałoby to, że pobyt w więzieniu
stał się rodzajem mitu założycielskiego RNR,
a podział mogła w rzeczywistości spowodować
walka o władzę wewnątrz obozu.

R. Ioanid, dz. cyt., s.119; A. Polonsky, Politics in Indpendent Poland 1921-1939, Oxford 1972, s. 40-41.
S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 114-118; N.M. Nagy-Talavera,
The Green Shirts and the Others. A History of Fascism in Hungary and Rumania, Stanford 1970, s. 47, przyp. 1.
12
Ciekawe jest, że Codreanu miał polskie korzenie, co wywołało kontrowersje m.in. podczas jego procesu. Cyt.
za: R. Wyborski, Lepiej żeby jeden zginął, „Fronda”, 6, 1996; http://www.niniwa2.cba.pl/ lepiej_zeby_jeden_
zginal.htm (3.10.2009).
13
C. Iordachi, Charisma, Religion and Ideology: Romania’s Interwar Legion of the Archangel Michael, [w:]
Ideologies and National Identities. The case of Twentieth-Century Southeastern Europe, red. J.R. Lampe,
M. Mazower, Budapeszt-Nowy Jork 2003, s. 24-25; N.M. Nagy-Talavera, dz. cyt., s. 258-260.
10
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Jak pokazują przykłady obu ruchów,
więzienny epizod może stać się bardzo pożądanym elementem biografii, szczególnie jeżeli
chce się walczyć o władzę. Nie tylko zbliża on
towarzyszy walki, ale także daje możliwość
propagandowego wykorzystania własnej ideowości, która spowodowała, że działacz nie
cofnął się nawet przed pójściem do więzienia.
Użytek, jaki Codreanu zrobił z pobytu w więzieniu, wskazuje na jego niemałe umiejętności socjotechniczne. Kilka lat po opuszczeniu
więzienia w Văcăreşti stwierdził on, w artykule opublikowanym w organie Legionu Archanioła Michała Pământul Strămoşesc, że to
mistyczna atmosfera klasztoru natchnęła jego
oraz towarzyszy do stworzenia armii młodzieńców wychowanych w miłości do ojczyzny15. Było to początek kreowania Codreanu
na charyzmatycznego lidera ruchu. Niedługo
po opuszczeniu więzienia lider Văcăreştani
zamordował osobiście szefa policji w rodzinnych Jassach w odwecie za represje, jakim
ten poddawał uczestników studenckich protestów. Wzrastająca popularność Codreanu
mogła się w znacznym stopniu przyczynić do
jego uniewinnienia16 – w 1925 r. cieszył się
już znaczącym, zauważalnym w skali kraju,
poparciem społecznym.

Samodzielna młodzież
Krótko po odzyskaniu wolności Codreanu wstąpił wraz ze swoimi zwolennikami
do Narodowo-Chrześcijańskiej Ligi Obrony
(rum. Liga Apărării Naţional Creştine), partii
zorganizowanej i kierowanej przez profesora

uniwersytetu w Jassach, Alexandru C. Cuzę.
Jednak metody działania kierownictwa partii
szybko zniechęciły Codreanu, który w 1927
r, zdecydował się opuścić ugrupowanie,
uznał bowiem, że działania tradycyjne, jako
zupełnie nieskuteczne w drodze po władzę,
nie mają przyszłości 17. Podobne motywy
kierowały działaczami RNR, którzy zanim
utworzyli swoją organizację narodowo-radykalną, wchodzili w skład szerszej grupy rozłamowej, działającej w obozie narodowym.
Jej członkowie podpisali 14 kwietnia 1934 r.
deklarację ONR. Wówczas stwierdzono, że
„istniejące dotychczas ugrupowania polityczne zbyt wrosły w dzisiejsze stosunki i nie są
zdolne skupić wszystkich zdrowych sił Narodu do walki o przyszłość Polski”18.
Zapewne Codreanu z chęcią podpisałby się pod analogicznną deklaracją
traktującą o sytuacji w Rumunii. W treści
„Deklaracji ONR” doszukiwać się można
przynajmniej dwóch ważnych akcentów.
Po pierwsze, tradycyjną prawicę postrzega się w niej jako formację zastałą i silnie
zakorzenioną w ówczesnej rzeczywistości.
Oczywiste jest, że w takiej sytuacji była ona
niechętna do przeprowadzania radykalnych
zmian, które potencjalnie mogłyby zachwiać
jej ugruntowaną pozycją polityczną. Po drugie, prawica w obu krajach miała niewielki
rzeczywisty wpływ na władzę. W autorytarnej Polsce Piłsudskiego nie było miejsca
na udział opozycji w rządach, w Rumunii
zaś, gdzie nie występowały aż tak duże przeszkody, partie prawicowe były po prostu
słabe19.

S. Rudnicki, dz. cyt., s. 258-264; A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać, Pax i Znak w Polsce 1945-1976,
Paryż 1978, s. 14.
15
C. Zelea, Codreanu, „Pământul Strămoşesc”, nr 10/1928, s. 4.
16
C. Iordachi, dz. cyt., s. 25.
17
N.M. Nagy-Talavera, dz. cyt., s. 265.
18
Deklaracja ONR, „Sztafeta”, 14.04.1934, s. 1.
19
Jedynym rządem Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym, któremu przewodził przedstawiciel prawicy, był
ostatni rząd demokratyczny z przełomu lat 1937/1938 z premierem Octavianem Gogą, reprezentującym Partię
Narodowo-Chrześcijańską (rum. Partidul Naţional Creştin). W literaturze przedmiotu można znaleźć opinie, że
jedyną przyczyną dla której Karol II zdecydował się na powierzenie mu misji sprawowania rządu było wywołanie
reakcji antyfaszystowskiej (np. A.L. Easterman, King Carol, Hitler, and Lupescu, Londyn 1942, s. 258-259).
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Tymczasem zarówno Codreanu, jak
i Piasecki pragnęli zmian radykalnych, rewolucyjnych. Nie można dać się zmylić: to,
że RNR pisał o „przełomie narodowym”,
wynikało wyłącznie z jednoznacznie lewicowych w języku polskim konotacji terminu
„rewolucja”. Obaj przywódcy wywodzili się ze
środowisk studenckich, najbardziej aktywnych
i mobilnych w każdym społeczeństwie, szczególnie zaś w społeczeństwach zacofanych.
To studentom, jako ludziom wykształconym,
najłatwiej było dostrzec jak wielki dystans dzieli rzeczywistość od wymarzonej przyszłości.
Jednocześnie rosnące ambicje materialne
i potrzeba samorealizacji, które nie znajdowały możliwości spełnienia w rzeczywistości
międzywojennych Polski i Rumunii, siłą rzeczy
rodziły frustrację. Gdy połączyć to z konserwatywnym wychowaniem, jakie otrzymali
studenci, jasne wydaje się, dlaczego ich
polityczne fascynacje skierowały się w stronę
faszyzmu, który zdawał się być wspaniałym
sposobem rozwiązania gnębiących ich problemów. Rola młodzieży w obu ruchach doskonale wpisuje w witalistyczną filozofię, która
stanowiła inspirację dla faszyzmu20. Jawił się
on jako ruch modernizacyjny, jednoznacznie
kojarzący się z energią, działaniem i skutecznością. Był on jednocześnie receptą i na
problemy ekonomiczne, i na społeczne: oferował dynamiczny rozwój gospodarki i miejsca
pracy dla ludzi wykształconych oraz obiecywał
wykonanie skoku cywilizacyjnego. Z drugiej
strony, te rewolucyjne przemiany opierano na
konserwatywnych wartościach moralnych, religii, tradycji, nacjonalizmie oraz, co oczywiste,
silnym antykomunizmie. Nie może dziwić, że
to młodzież była w teorii i praktyce obu ruchów
czynnikiem sprawczym i katalizatorem przemian społeczno-politycznych.
Warto jeszcze dodać, że zarówno
w Polsce, jak i w Rumunii młodzi radykalni
prawicowcy nie doczekali się oficjalnego po-

parcia ze strony Kościoła. Jak się wydaje, nie
stało się tak z tych samych przyczyn, z których postulatów młodzieży nie wsparły ugrupowania tradycyjnej prawicy: nacjonalistyczna rewolucja niosła ze sobą niewiadomą,
której Kościół musiał się obawiać. Nie mogło
zmienić tego nawet deklarowane i częstokroć
manifestowane silne przywiązanie młodzieży
do religii i wartości chrześcijańskich. Trzeba
jednocześnie podkreślić, że brak oficjalnego
poparcia hierarchii wcale nie wykluczał objawów sympatii ze strony kleru. Różnica polegała jedynie na tym, że kler wyższy musiał
bardziej liczyć się ze słowami, podczas gdy
księża w mniejszych parafiach, na prowincji,
mogli bez skrępowania manifestować swoje
poparcie dla ruchów faszystowskich21.

Program
Naturalne było, że ruchy faszystowskie przywiązywały dużą wagę do ogłaszania
swoich zasad i deklaracji. Udowadniały w ten
sposób, że jest dla nich miejsce na scenie
politycznej, oraz wyraźnie zaznaczały swoją
odrębność od dotychczas istniejących partii. Podobnie postępowali m.in. założyciele
najpotężniejszych ruchów faszystowskich:
Mussolini i Hitler. Tym bardziej może zaskakiwać, że kiedy Codreanu w roku 1927
założył Legion Michała Archanioła, stwierdził,
że ten nie będzie miał programu, ponieważ
„kraj umiera z powodu braku odpowiednich
ludzi, a nie z powodu braku programów”.22
Lucreţiu Pătrăşcanu przytacza jednak słowa
Codreanu, które pozwalają lepiej zrozumieć,
dlaczego lider ruchu (Capitanul – kapitan)
zajął właśnie takie stanowisko: „każdy legionista winien być przekonany, że Legion ma
szczegółowy program, który będzie ujawniony w stosownym momencie”23. Widać więc,
że ruch nie chciał ograniczać się szczegółowymi deklaracjami: jego działalność miały

Vide: definicja faszyzmu S.Payne’a.
C. Iordachi, dz. cyt., s. 35-36.
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L. Patrascanu, Problemele de baza ale României, Bukareszt 1971, s. 245.
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napędzać charyzma przywódcy i ogólne,
celowo niekonkretne hasła, trafiające do jak
najszerszego grona odbiorców24. Z drugiej
strony, nie mogło się obyć bez ogłoszenia
podstawowych choćby zasad. Miały do nich
należeć: „wiara w Boga, wiara w naszą misję,
miłość do siebie nawzajem oraz pieśni, jako
manifestacja naszego stanu ducha”.25
Rumuni zostali uznani za naród wybrany, a zbawienie odgrywało bardzo ważną
rolę w ideologii rumuńskiego ruchu faszystowskiego, co jest jego swoistą cechą, nie
sposób bowiem odnaleźć analogicznej wartości w ruchach włoskim czy niemieckim26.
Widać wyraźnie, że zasady przedstawione
przez Codreanu dalekie są od precyzji i intelektualnej głębi. Program silnie akcentował
religijność, bez której ruch nie mógłby w ogóle istnieć. Warto zauważyć, że przytoczona
przeze mnie wcześniej definicja faszyzmu
sformułowana przez Emilio Gentile podkreślała, że każdy faszyzm posiadał elementy,
które pozwalają zakwalifikować go jako „religię polityczną”. Jest to bez wątpienia prawda,
jednak przypadek rumuński jest szczególny,
jako że w ideologii ruchu Legionowego doszło do syntezy polityki i tradycyjnie rozumianej religii w sposób nie mający precedensu
nigdzie indziej w Europie.
Piasecki tymczasem wybrał utartą drogę, decydując się w początkach lutego 1937
r. na ogłoszenie „zasad programu narodoworadykalnego”, zwanych popularnie „zielonym
programem”. W tekście znalazło się jednoznaczne stwierdzenie, że „Bóg jest najwyższym celem człowieka”27, co było zgodne także z ideami panującymi w Żelaznej Gwardii.
Podobnie, najważniejszym celem i najwyżej
cenioną wartością w ruchu było zbawienie.
Jednak mistyczno-religijna część programu

nie zajmowała wiele miejsca. Możliwe, że
polscy narodowcy, pomni przykładu włoskiego, nie chcieli wikłać się w rozważania, które
mogłyby mieć niejednoznaczną wymowę.
Benito Mussolini, który wraz z Giovannim
Gentile stworzył włoską ideologię faszystowską, stwierdził, że państwo faszystowskie,
choć jest katolickie, to przede wszystkim jest
faszystowskie28. Falangiści nie stanęli przed
problemem tworzenia państwa, trudno jest
natomiast jednoznacznie przesądzić, jak
rozwiązaliby konflikt pomiędzy wspomnianym pierwszym punktem programu RNR
a punktem drugim, który stanowił: „drogą
człowieka do Boga – praca dla Narodu”29. Co
należałoby zrobić, gdyby te drogi nie pokrywały się całkowicie? W rzeczywistości jednak
tego problemu nie rozwiązywał ani program
RNR, ani poglądy głoszone przez faszystów
rumuńskich. Być może dlatego, że Bóg był
odległym celem, a działanie w służbie narodu
– zadaniem o wiele bardziej realnym.
Daje się zauważyć, że poglądy polskich
nacjonalistów były dalekie od mistycznej aury
roztaczanej przez Codreanu i jego najbliższych współpracowników. Pierwiastek religijny, który znaczył tak wiele w ideologii Żelaznej
Gwardii, zwalniał jej przywódcę z konieczności
precyzowania swoich celów politycznych
– stwarzał bowiem wrażenie, że wszystkie
problemy zostaną rozwiązane. Dysponujący
półboską mocą Capitanul musiał wszak wiedzieć o wszystkich największych bolączkach
narodu. Charyzma wodza nie byla tak silnie
eksponowana w przekazie propagandowym
RNR, co wraz ze znikomym poparciem, jakim
cieszyło się to ugrupowanie, skłoniły Piaseckiego do ogłoszenia programu. Warto zresztą
pamiętać, że luty 1937 r. był szczególnym momentem w historii międzywojennej Polski: od
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miesięcy oczekiwano na ogłoszenie proklamacji nowego ugrupowania sanacyjnego30. RNR
miał więc szansę uprzedzić sanację i przynajmniej częściowo odebrać jej zwolenników.
Moment ogłoszenia programu, chociaż dobrze
wybranego, nie przyczynił się do ostatecznego
sukcesu RNR31.
Mistyczny, niemal ezoteryczny charakter zasad panujących w Żelaznej Gwardii widać także w – tak fundamentalnej dla każdego
totalitaryzmu – koncepcji tworzenia „nowego
człowieka”. Codreanu stwierdza, w podręczniku przeznaczonym dla członków ruchu, że
miała się ona zrealizować przez wewnętrzne
odrodzenie, a nawet – przez wewnętrzną
rewolucję człowieka32. Mircea Eliade, wówczas jeden z teoretyków ruchu, uzupełnia ten
obraz: „Nowy człowiek? […] Młody człowiek,
nie spętany niczym, bez strachu i bez skazy,
z oczami zwróconymi ku przyszłości”33. Wizja
wewnętrznego odrodzenia także tutaj ma
wymiar stricte religijny i związana jest z dążeniem do Boga. Szczególnie istotną cechą
„nowego człowieka” miała być skłonność
do poświęceń. Ion Moţa pisze, że „najskuteczniejszym środkiem walki są nie czołgi
i karabiny, ale nasze własne ciało i krew”34.
Połączenie wszystkich tych poglądów w jedną
spójną całość pozwala śmiało mówić o fanatyzmie, który zakładało uczestnictwo w ruchu
faszystowskim w Rumunii. Oddanie się misji
i celowi musiało być absolutne, ścisłe i bezwzględne. W dalszej perspektywie takie miało
być też rumuńskie społeczeństwo ukształtowane pod wpływem ideologii ruchu. Na tym
tle programowe propozycje RNR wydają się

znacznie mniej skrajne. „Nowy człowiek” miał
powstać przez działania Powszechnej Organizacji Wychowawczej, która objęłaby swoim
zasięgiem całą młodzież35. Charakterystyczne, że w wypadku obu organizacji za budulec
nowego ładu uznano właśnie młodzież, grupę
nieskażoną starym, zgniłym ładem: explicite
mówi o tym cytowany wcześniej Eliade, a implicite – „zielony program” RNR.

Antysemityzm i kult siły
W większości faszyzmów antysemityzm gra jedną z czołowych ról, nie inaczej
jest w przypadku odmian rumuńskiej i polskiej.
Źródła antysemityzmu są różne: jednym ze
sposobów ich klasyfikacji jest rozróżnienie na
antysemityzm „religijny”, bardziej tradycyjny,
związany z nienawiścią Chrześcijan wobec Żydów, którzy ukrzyżowali Jezusa, oraz antysemityzm „świecki”, silnie związany z procesami
modernizacyjnymi, w tym także z czynnikami
ekonomicznymi36. Co charakterystyczne, oba
typy można znaleźć w ideologii Żelaznej Gwardii i RNR. Pierwszy z nich wypływał z akcentowanego przeze mnie pierwiastka tradycyjnego
i związanego z nim przywiązania do religii.
Drugi wiązał się zaś z niezadowoleniem i chęcią zmiany; głównymi winowajcami całego zła,
którego doświadczyli członkowie ruchu, byli
według nich Żydzi. Trzeba podkreślić, że Rumunia37 i Polska38 zapracowały na przestrzeni
dziejów, a w szczególności od drugiej połowy
XIX w., na opinię krajów antysemickich.
Jakie miejsce zajmował antysemityzm
w programach Żelaznej Gwardii i RNR? Co-
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dreanu w przywoływanym już przeze mnie
artykule stwierdził, że jednym z podstawowych celów, jakie przyświecały Legionistom,
było stworzenie fanatycznego, mającego na
celu rozwiązanie kwestii żydowskiej, elementu ruchu39. Legioniści byli bardzo aktywni we
wszelkiej działalności antysemickiej40, np.
Ion Moţa dokonał pierwszego przekładu
niesławnych „Protokołów Mędrców Syjonu”
na język rumuński41. Radykalny antysemityzm zaostrzył się w Rumunii na początku
lat trzydziestych, kiedy kraj dotknęły skutki
światowego kryzysu gospodarczego. Hasła
antyżydowskie stały się wszechobecne
i znalazły się nawet w retorycznym arsenale
umiarkowanego premiera Iuliu Maniu42. Widać więc, że na rumuńskiej scenie politycznej
Żelazna Gwardia nie tylko nie wyróżniała się
swoim antysemityzmem, lecz także – aby się
wyróżnić na tle innych ugrupowań – musiała
uprawiać go w sposób szczególnie brutalny.
Poglądy RNR uważano w Polsce za
skrajne i radykalnie antyżydowskie, nawet
jeżeli weźmiemy weźmiemy pod uwagę
radykalizujące się poglądy Polaków w drugiej połowie lat trzydziestych43. O ile jednak
Codreanu pragnął fanatycznej krucjaty przeciwko Żydom, o tyle „zielony program”
RNR stwierdzał: „Żydzi zostaną z Polski usunięci”44. Punkt 13. tegoż programu opisywał
daleko idące represje wobec Żydów (m.in.
pozbawienie praw politycznych czy prawa
służby w armii polskiej), których finałem
miało być „planowe i radykalne usunięcie
Żydów z Polski”45. Są to stwierdzenia mocne
i niepozostawiające żadnych wątpliwości co

do silnego antysemityzmu jego autorów. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że jest to
język mniej emocjonalny i mniej brutalny niż
ten stosowany przez Żelazną Gwardię. O ile
w dyskursie RNR dominował antysemityzm,
który wcześniej określiłem jako „świecki”,
bardziej wyrachowany i chłodny, o tyle Legioniści hołdowali w swych wypowiedziach
estetyce zapożyczonej z przetłumaczonych
przez Moţę „Protokołów Mędrców Syjonu”.
Obserwację tę można zresztą rozszerzyć do
stwierdzenia, że rumuński dyskurs polityczny
był znacznie bardziej radykalny, a jego aspekt antysemicki przybierał formy niedalekie
od histerii46.
Brutalny język to nie jedyny element
kultu siły w ruchu kierowanym przez Codreanu. Dowodem na to mogą być liczne polityczne mordy, których Legioniści dopuścili się
m.in. na premierach: Ionie Duce w grudniu
1933 r. i Armandzie Călinescu we wrześniu
1939 r. Nie wahali się również przed dokonaniem zamachu stanu w styczniu 1941 r. Na
tym tle prawica narodowo-radykalna, uważana w Polsce za siłę brutalizującą rzeczywistość polityczną, wydaje się ruchem skrajnym
jedynie z nazwy, a już na pewno – znacznie
bardziej umiarkowanym. Warto przypomnieć,
że już sama pogłoska o zamachu stanu, który
miał przeprowadzić RNR w interesie marszałka Śmigłego-Rydza w październiku 1937
r., bardzo zaszkodziła grupie Piaseckiego,
a ostatecznie przyczyniła się do zerwania
współpracy politycznej pomiędzy Obozem
Zjednoczenia Narodowego a narodowymi radykałami47. Podobnie charakterystyczne jest,
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że najgłośniejsze morderstwo, w jakie miał
być zamieszany ONR (jeszcze przed rozpadem), czyli zabójstwo szefa MSW Bronisława Pierackiego w czerwcu 1934 r., zostało
popełnione nie przez członków Obozu, ale
przez ukraińskich nacjonalistów. Najbardziej
krwawy zamach zorganizowany w trakcie
dwudziestolecia przez bojówki RNR zakończył się śmercią jednej osoby48. Odmienności
pomiędzy oboma ruchami tłumaczyć należy
przede wszystkim różnicami w wewnętrznej
sytuacji politycznej w Rumunii i w Polsce:
w rzeczywistości rumuńskiej, pomimo niedostatków demokracji, łatwiej było prowadzić
działania na pograniczu terroru. Tymczasem
we w pełni autokratycznej Polsce, władze,
jeśli nie wspierały zamachowców, to skutecznie i z całą surowością zwalczały tego typu
działania.

Wódz
Mimo różnic istniejących między europejskimi odmianami ruchów faszystowskich,
wspólną cechą każdego z nich jest bardzo
silnie akcentowana zasada wodzowska,
która wolę przywódcy kazała uważać za
świętość. Historyk rumuńskiego faszyzmu
napisał, że „nie można zrozumieć Żelaznej
Gwardii bez dogłębnego zrozumienia Codreanu”49, i wydaje się, że w mniejszym lub
większym stopniu stwierdzenie to odnosi się
do każdego wodza ruchu faszystowskiego.
Oznacza to, że predyspozycje i osobowość
przywódcy odciskają niezatarte piętno na
kształcie, jaki przybiera ruch. Jak wyglądało
to w przypadku Piaseckiego i Codreanu?
Rumuński przywódca zdobył liczne
grono zwolenników i sympatyków już w początkach swojej działalności politycznej, podczas gdy liderowi RNR to się nie udało. Nie
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sposób sobie przecież wyobrazić sobie, żeby
masowe protesty społeczne doprowadziły
np. do wypuszczenia Piaseckiego z Berezy.
Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest
złożona. Pewne jest, że grupa skupiona wokół Codreanu, a przede wszystkim on sam,
bardzo silnie identyfikowała się z rumuńskim
ludem. Văcăreştani mówili o sobie, że są
zawieszeni pomiędzy „starym światem”,
reprezentującym idylliczne wiejskie życie,
a „nowym światem”, pozbawionym dawnych
obyczajów i opanowanym przez pogan50.
Codreanu udało się więc, z pewnością przynajmniej na poziomie werbalnym, wykreować
studencki ruch na reprezentanta interesów
ludu, stworzyć formację polityczną zrozumiałą nie tylko dla studentów czy bardziej
ogólnie: ludzi młodych. Stawiał się w roli
bojownika o słuszne, należne ludowi prawa.
Przejawiało się to nie tylko w populistycznych hasłach, opartych przede wszystkim na
silnym ludowym antysemityzmie i antykomunizmie51, lecz także np. w noszeniu strojów
ludowych, w którym wszyscy Văcăreştani
chętnie występowali publicznie i dawali się
fotografować. Głosząc hasła nawiązujące do
tradycyjnego nacjonalizmu, Codreanu bez
wątpienia tworzył nową jakość w rumuńskim
życiu politycznym – odwoływał się do konserwatywnych poglądów części Rumunów52,
a jednocześnie organizował ruch „nowego
wzoru”, oparty przede wszystkim na radykalnie narodowej młodzieży. Piasecki stronił od
ludowości, która w jego wykonaniu byłaby
tylko deklaratywna. Nie byłby wiarygodny –
był bowiem człowiekiem ze stolicy, postrzegającym świat z jej perspektywy, problemy
prowincji zaś znał jedynie z gazet. Codreanu
był w roli trybuna ludowego autentyczny.
Populizm nie był jednak główną siłą
Żelaznej Gwardii – stała się nią iście ma-
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I. Moţa, Autobiografie (în loc de introducere), [w:] tenże, Cranii de Lemn. Articole 1922-1936, Bukareszt 1940,
s. 9-11; cyt. za: C. Iordachi, dz. cyt, s. 43-44.
51
R.Ioanid, dz. cyt., s. 98-100, 116-117.
52
T. Braileanu, Sociologia si arta guvernari politice, Cernauti 1937, s. 143; cyt. za: tamże, s. 85.
48
49

58
giczna charyzma Codreanu. Warto w tym
momencie przypomnieć definicję charyzmy
stworzoną przez Maxa Webera: termin ten
stosuje się w odniesieniu do postaci, którą
z powodu jej osobowości można wyróżnić
spośród zwykłych ludzi i jest tym samym
uważana za obdarzoną nadludzką lub przynajmniej szczególną mocą albo innymi wyjątkowymi przymiotami53. Z punktu widzenia
teorii jasne jest, że władza charyzmatyczna
wymaga silnego emocjonalnego związku pomiędzy sprawującym władzę a poddającym
się jej. Władza charyzmatyczna opiera się
przede wszystkim na przekonaniu, że przywódca dysponuje cechami, które gwarantują,
że jest „wybrańcem”, że jego cechy wynoszą
go ponad ogół. Charyzmatyczna legitymizacja władzy jest też z samego założenia niestabilna, ponieważ brak sukcesów czy oznaki
niełaski ze strony losu (a częściej: ze strony
Boga) wystarczą, aby ją zakwestionować.
Gdy przyjrzeć się bliżej pozycji, którą
zajmowali w swych ruchach Codreanu i Piasecki, okaże się, że władza obu opierała się
na Weberowskich cechach władzy charyzmatycznej. Piasecki był wybitnym na swój
wiek (w chwili utworzenia RNR miał zaledwie
20 lat!) działaczem narodowym, uzdolnionym
mówcą i pisarzem; biograf napisał, że „Jego
natura była mieszanką romantyzmu, mistycyzmu i cynizmu”54. Trudno o lepsze referencje
dla wodza masowego ruchu nacjonalistycznego. Podobne cechy wykazywał Codreanu,
który w krótkim czasie zgromadził wokół
siebie grono działaczy, którzy następnie stali
się jego najbliższymi współpracownikami.
Jednak Capitanul kreował swoją postać
w sposób znacznie bardziej przemyślany i na
o wiele szerszą skalę. Mistyczna aura, którą

wytworzył wokół siebie, sprzyjała kreowaniu
postaci charyzmatycznego lidera ruchu. Dbał
o szczegóły ubioru, o efekt, jaki wywierała
stylizacja na „wysłannika nieba na ziemi”.
Sprzyjała temu także promowana przez
niego silnie nasycona akcentami nadnaturalnymi ideologia oraz manifestowana słowem
i czynem religijna egzaltacja. W takiej sytuacji
Codreanu pozostał niezagrożonym liderem
ruchu aż do zgonu w 1938 r.55. Co więcej, po
śmierci stał się męczennikiem ruchu i jego
prawdziwą ikoną56.
Dlaczego Codreanu udało się ugruntować swoją charyzmatyczną pozycję zdecydowanie silniej niż Piaseckiemu? Przeważające znaczenie wydają się mieć dwie
przyczyny. Po pierwsze, rumuński przywódca
odniósł w formowaniu ruchu faszystowskiego prawdziwy sukces, którego ilustracją są
wyniki wyborów parlamentarnych z 1937 r.
Ruch Codreanu wystąpił w nich pod nazwą
„Wszystko dla ojczyzny” i stał się trzecią siłą
w bukaresztańskm parlamencie, zdobywając
16,5% głosów, co równało się 60 mandatom57. Piasecki i jego formacja nigdy nawet
nie zbliżyli się do takiej skali popularności.
Codreanu, jako jedynemu skrajnie prawicowemu przywódcy w historii Rumunii, udało
się stworzyć ruch masowy. RNR natomiast
nigdy nie zyskał ani szerszego poparcia
społecznego, ani rzeczywistego wpływu
na autokratyczną władzę, czego próbował
dokonać, wiążąc się z OZN. Po drugie, Piasecki prawdopodobnie nie zdołałby zyskać
popularności, nawet gdyby stosował metody Codreanu, a winny temu był charakter
reżimu sanacyjnego. W międzywojennej
Rumunii można doszukać się zapotrzebowania na silną jednostkę. Zjawisko to Erik

M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, przeł. T. Parsons, A.M. Henderson, Nowy Jork-Londyn 1964, s. 358.
54
L. Blit, dz. cyt., s. 41.
55
Codreanu został aresztowany wiosną 1938 r., w dwa miesiące po dokonaniu zamachu stanu przez króla
Karola II, a następnie osądzony i skazany na 10 lat przymusowych robót. Zastrzelono go na rozkaz króla
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Erikson określił w jednej ze swoich książek
jako „głód charyzmy”58. Świadomość takiego
stanu rzeczy mieli także inni poza Codreanu
przywódcy prawicy rumuńskiej, np. Octavian
Goga59. O podobnym fenomenie nie da się
jednak mówić w przypadku polskiej rzeczywistości lat trzydziestych. Trwające od 1926
r. autokratyczne rządy Piłsudskiego opierały
się właśnie na legitymacji charyzmatycznej
i skutecznie zaspokoiły społeczny głód charyzmy.
Jako symboliczne podsumowanie nierównowagi pomiędzy Piaseckim a Codreanu
może posłużyć sposób, w jaki RNR zakończył swoją działalność: latem 1939 r. coraz
silniej krytykowany Piasecki zawiesił aktywność Ruchu, czego bezpośrednią przyczyną
była secesja Wojciecha Wasiutyńskiego60.
Tymczasem, gdy w 1934 r. szeregi Żelaznej
Gwardii opuścił Mihai Stelescu – bliski współpracownik Codreanu, po półtora roku dosięgła go zemsta dawnych towarzyszy, a władza
lidera ruchu pozostała niezagrożona.
Niniejszy tekst nie rości sobie żadnych
praw do wyczerpującego ujęcia któregokolwiek z poruszonych tematów, co zresztą
nie mogłoby się udać przy tak skromnych
rozmiarach. Pomimo to sądzę, że efekty
zestawienia, którego dokonałem, są zachęcające. Przede wszystkim okazuje się, że
porównywanie polskich ruchów radykalnie
nacjonalistycznych z lat trzydziestych (RNR
to przecież nie jedyna możliwość) z innymi podobnymi ruchami w krajach Europy
Wschodniej jest możliwe, istnieje bowiem
wystarczająca ilość punktów stycznych. Nie
konfrontujemy więc zjawisk z innych przestrzeni polityczno-ideologicznych. Rumuńska

odmiana faszyzmu uważana jest powszechnie za szczególną przede wszystkim ze
względu na wielką wagę, jaką w ideologii przywiązywała do religii i drogi do Boga – okazuje się jednak, że RNR stworzył konstrukcję
ideologicznie nieodległą. Zaskakiwać może
także niezwykła zbieżność genezy działalności obu ruchów. Zauważalne są natomiast
zasadnicze różnice pomiędzy standardami
dyskursu publicznego w obu krajach w okresie międzywojennym oraz pomiędzy osobowościami i stylem działania przywódców.
Porównanie prowadzi do wniosku, że RNR
był w większym stopniu strukturą zorganizowaną, w Żelaznej Gwardii natomiast osoba
wodza bezdyskusyjnie przeważała nad organizacją.
Warto zauważyć, że perspektywa
porównawcza może być inspiracją do przemyślenia na nowo nie tylko dziejów
powszechnych, ale także historii Polski.
Spojrzenie na dzieje Drugiej Rzeczpospolitej z dystansu i przez pryzmat doświadczeń
sąsiedniej Rumunii pomaga dostrzec właściwe proporcje, zachwiane zarówno przez
dziesięciolecia zohydzania międzywojnia
w okresie PRL, jak i przez ostatnie dwie
dekady jego bezkrytycznego opiewania.
Ponadto, można spróbować odpowiedzieć
na konkretne pytania, np. o to, co spowodowało tak wielką różnicę pomiędzy Polską
a Rumunią w popularności masowego
ruchu faszystowskiego? Czy to osoba Józefa Piłsudskiego w decydującym stopniu
przyczyniła się do braku sukcesów formacji
totalitarnej w naszym kraju? Tak jak zapowiadałem, nie udało mi się udzielić wszystkich
odpowiedzi, ale droga do ich poszukiwania
jest szeroko otwarta.

E.H. Erikson, Young man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, Nowy Jork-Londyn 1962.
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Rafał Smoleń

Epitafium dla Tiziana Terzaniego
(na modłę i melodię Epitafium dla Brunona Jasieńskiego)

W pokręconych łodygach nowojorskich hoteli,
W zachmurzeniu i chuci hebanowych wieżowców
Pną się w niebo, niebacznie, niemi, nienaruszeni,
Krasny karier krajobraz, karny kartel bankowców.
W nawach ulic szał szyldów, w modzie wschodni szamani
Zapraszają i łudzą rakotwórczą terapią.
W bladej ziemi tysiące wielobarwnych promieni
Ginie z dala, bezpłodnie, w Central Parku jak sapią!
A ja wdycham potoki himalajskich oparów,
Z góry gardzę gawotem gryzipiórków i grafów,
Po wróżbitach się błąkam i na szczytach osiadam,
Teatr życia rzuciłem, nic nie muszę, nie gadam.
Tyle gestów i masek zgromadziłem przez lata,
W tylu marnych i głupich pogrywałem spektaklach,
Chcę wypełnić tę pustkę, niechaj w szpalty ulata,
I jak sufi być w świecie, ale z dala od świata.
Bo mnie dusi to życie – ośmiornica luksusu,
Pogaduszek, uśmieszków, konwenansów i żartów,
Bo ja żądam wieczności, co jest chwilą bez czasu,
A nie czasem bez końca, nie chcę więcej tych puczów!
A ja nie chcę być widzem i wspólnikiem tych zbrodni,
Świat to majak i złuda, śmierć to orgazm jest z bogiem,
Nie patrzymy natury, godni zgodnie wygodni,
Zrobię sztuczkę ze świecą, cisza myśli i ogień.
Co jest dla nas szlachetne, to jest życie dla życia,
Lecz daleko za morzem oni pragną nieżycia,
Oni stoją nad rzeką, ale wcale nie brodzą,
Brud i złoto to jedno, zmierzch z porankiem pogodzą.

Epitafium dla Tiziana Terzaniego

Jutro zwalą, podźwigną, nowych władców pogrążą,
Tak jest, było i będzie, poza wolą pojęli.
Nie rozwiną się w życiu, setki epok okrążą,
W kole czasu, historii każdy postęp wyklęli.
A ja szukam i pytam, nie przestaję wciąż błądzić,
Po co pytam, bo błądzi, kto sam siebie nie szuka.
W końcu znajdę tę drogę, jeśli zdołam się zgubić,
Nie zrozumie jej rozum, nie rozwiąże nauka.
Tiziano Terzani. Pisarz, podróżnik, znudzony dziennikarz. W Chinach
sądzony za szpiegostwo, skazany i wygnany. Nie wraca już na Zachód.
Odtąd odwiedza już aśramy.
Tam ja, sceptyk i były obywatel Europy,
Stracę imię i sławę, zyskam oczy i czas.
Ja nikomu w poselstwie nie poliżę już stopy,
Z komputerem w pustelni – jak najdalej od was.
Wyciszałem, zmilczałem, inną miarą dziś mierzę,
Po miesiącach i latach, po zamachach powracam.
Szerzę szczerze i szczerzę niczym zachodnie zwierzę,Zamęt, zawód
i zamieć, zapominam, zatracam.
Ciasne cienie wychodzą z lazurowych latarni,
Daję panu pół roku, biały fartuch mnie wabił,
W kolorowej harmonii doczekuję na darni,
Już nie straszny Strojony, mój przyjaciel mnie zabił.
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Daniel Kontowski

Muza z koma. Infernalna dominacja

I. Wprowadzenie zamiast kręgu
pierwszego
Wędrówka na studia wiedzie przez
piekło. Kto z nas nie poznał gustów muzycznych współpasażera? Jak to się dzieje, że
w przedziałach pociągów słychać muzykę,
choć PKP nie montowało w nich radia? Czy
oprócz tego, co śmierdzi, i tego, co się ociera, bestiarium autobusów zaczyna zawierać
także to, co hałasuje?
Wergilim będzie mi Georg Simmel,
który w zeszłym wieku stworzył (w rozważaniach o nadrzędności i podrzędności1)
klucz do zrozumienia, dlaczego im głębiej
zapuścić się w ludzką, codzienną gęstwinę,
tym mniej oczywiste jest istnienie właściwego
rozwiązania.

II. W drugim kręgu przyczyna
całego zamieszania
Kiedy podróżuje się komunikacją miejską w wielkich aglomeracjach, nie sposób nie
trafić na specyficzną sytuację społeczną: gdy
jedna, a częściej większa liczba osób, słucha
muzyki z telefonu komórkowego bez użycia
słuchawek. Zjawisko to, nazwane przeze
mnie „muzą z koma”, jest charakterystyczne
dla społeczeństw względnego dobrobytu
technologicznego i nieciągłości norm zachowania się w miejscach publicznych. Ma

również doniosłe znaczenie socjologiczne,
a to ze względu na relacje, z których wynika
i które ustanawia pomiędzy pasażerami.
Zjawisko „muzy z koma” jest przypadkiem dominacji, polega bowiem na zmuszaniu innych ludzi do słuchania muzyki, której
słuchać nie chcą. A nawet szerzej: produkuje
hałas, którego mogłoby nie być i który czyni
podróż większości pasażerów bardziej nieznośną niż się spodziewali. Zagadnienie to
można rozpatrywać jako kontinuum dominacji i podporządkowania, nadrzędności i podrzędności. Sytuacje, do których pasuje taka
dialektyka, dają się sprowadzić do czterech
typów idealnych: buntu, ignorancji, podporządkowania ludziom i podporządkowania
zasadzie. W obrębie dwóch ostatnich warto
poczynić dalsze rozróżnienia. Zadaniem
niniejszego tekstu jest przeanalizowanie
napięcia, jakie zawarte jest w tle „muzy
z koma”, w aspekcie tych właśnie czterech
ogólnych rodzajów sytuacji.

III. Krąg trzeci – wyjaśnienie przez
niewiedzę
Gdy do komunikacji zbiorowej wsiada
osoba z telefonem komórkowym w kieszeni
czy w dłoni, który gra muzykę dostatecznie głośno, by przebić się przez harmider
samochodów, przechodniów i sklepowych

G. Simmel, Nadrzędność i podrzędność, [w:] G. Simmel, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2005,
137-226.
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reklam, wewnątrz pojazdu najczęściej rodzi
się konsternacja. Można wyobrazić sobie,
że człowiek, który w ten sposób raczy swe
ucho skocznymi rytmami, jest naprawdę
zupełnie nieświadomy, że inni mogliby mieć
jakiekolwiek obiekcje co do produkowanego
hałasu. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacji,
kiedy zamiast jednej osoby wsiada ich kilka:
zapytane, czy mogłyby przyciszyć lub zupełnie przestać produkować niepotrzebny hałas,
zrobią wielkie oczy i, zawstydzone, stosują
się do prośby współpasażerów. Jest to jednak sytuacja idealna i nic nie pozwala sądzić,
by miała charakter paradygmatyczny.
Zachodzi ona głównie wtedy, gdy
melomani nie czują się pewnie w sferze publicznej: na przykład, jeśli są imigrantami zza
wschodniej granicy. Przeświadczeni o tym,
że o ile „tam, skąd pochodzą” nikt nie miałby
nic przeciwko, o tyle tutaj obowiązują inne zasady, wyłączają głośnik pod presją spojrzeń
czy uwag pasażerów.
Wspólne dla przypadków ignorancji
jest to, że słuchający „muzy z koma” nie
wiedzą o istnieniu niepisanej zasady, że nie
powinno się produkować zbędnego hałasu
tam, gdzie mogłoby to przeszkadzać innym
ludziom. Ich niedopasowanie do sytuacji
wynika z prostego faktu, że nie przemyśleli
nigdy granic indywidualnej wolności w odniesieniu do siebie samych. Dlatego ich audialna
dominacja w sferze publicznej ma charakter
niezamierzony i trwa „do odwołania”, które
następuje po pierwszych prośbach ze strony
innych ludzi. Innymi słowy, ich kompetencja
społeczna nie wystarcza, by unikać konfliktogennych zachowań w sferze publicznej,
wystarcza jednak, by odczytać sygnały od

innych, które to sygnały, jako apelujące do
faktu socjalizacji, powodują zachowanie
konformistyczne. W aspekcie nadrzędności
i podporządkowania takie sytuacje są jednak
nieinteresujące.

IV. Buntownicy czwartego kręgu
Daleko bardziej interesujące są te
sytuacje, gdy ci, którzy zakłócają spokój,
robią to w sposób świadomy i celowy. Rozpatrzmy dwie sytuacje. Pierwsza będzie
mniej prawdopodobna: jedna czy (częściej)
więcej osób2, wsiada i słucha muzyki, kiedy
któryś z pasażerów zwraca im uwagę, że nie
powinni tak robić. W odpowiedzi słyszy ona
(lub on), że przecież nie hałasują bardziej
niż czyni to jakakolwiek rozmowa kilkorga
ludzi. Mogliby bronić się także, że pasażerów
muzyka irytuje przez swoją nowość i przez
to, że ci nie przywykli jeszcze do nowego
rodzaju hałasu, choć ten sam poziom hałasu
tolerują w wypadku wracających ze szkoły
dzieciaków czy rozgdakanych gospodyń domowych w porannym autobusie3. Ich dominacja w sferze dźwięku jest zatem dominacją ze
względu na siłę pierwszego wrażenia, nie zaś
ze względu na takie obiektywne czynniki jak
poziom hałasu. Odrębną sprawą pozostaje,
czy częstotliwość produkowanych dźwięków
bądź treść emitowanych utworów nie jest
jednak bardziej uciążliwa od rozmowy.
Drugi przypadek jest wyrazem czystego buntu. W oczach słuchających „muzy
z koma” widać gotowość do konfrontacji,
a nawet prowokacyjne wyczekiwanie aż
w końcu ktoś zwróci uwagę i będzie można
podzielić się z nim kilkoma opiniami ad per-

W większości wypadków zjawisko słuchanie „muzy z koma” ma szansę zaistnieć tam, gdzie jest obecnych
kilka osób. Dzieje się tak dlatego, że dzielenie się jednymi słuchawkami jest niewygodne, multiplikatory na
dwa zestawy słuchawek są niepopularne, a przewaga intensywnego multimedialnego spektaklu nad irytującą
pasażerów rozmową o niczym czy wstydliwą dla niedoszłych rozmówców ciszą tak wielka, że – zwłaszcza
zbiorowiska młodzieży – chętnie korzystają z pseudonowoczesnych rozwiązań technicznych. Warto zauważyć,
że „muzy z koma” słuchają ludzie młodzi albo z innych względów uważani za niedojrzałych do społeczeństwa,
co dodaje wiele do naszego rozumienia buntu. Wreszcie, nie wolno zapominać, że szybko rozwijająca się
technika upowszechni wkrótce „filmy z ipoda” i „wszystko z laptopa”.
3
Oczywiście, wątpię by takie rozmowy ktoś rzeczywiście prowadził. Istotny jest tu jednak sposób, w jaki słuchający „muzy z koma” uzasadniają przed sobą i innymi swoje zachowanie.
2
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sonam. Zwłaszcza dojrzewająca młodzież
oraz zbiorowości ludzi połączonych wspólnym trunkiem stanowią dobre źródło przykładów tego typu zachowania. Także i w tym
wypadku różnica pomiędzy buntującą się
jednostką a grupą jest jedynie różnicą skali
energii, kumulowanej na wypadek zbliżającej
się konfrontacji. Zjawiska buntu nie można
jednak wyjaśnić bez rozpatrzenia zjawisk
podporządkowania, których to pierwsze jest
czystym zaprzeczeniem.

V. Z piątego kręgu jęczą poddani
innych ludzi
W kwestii podporządkowania ludziom
możemy wyróżnić co najmniej dwa przypadki graniczne: podporządkowanie jednostce
i podporządkowanie ogółowi pasażerów.
Będę je rozpatrywał w kontekście czystej
dominacji, z pominięciem wątków ideologicznych. Walka o przestrzeń publiczną jest
w tym ujęciu próbą sił.
W przypadku podporządkowania jednostce gra toczy się o zdobycie pozycji
nadrzędnej. Z jednej strony, pasażerowie
walczą o to, aby ich działania (czytanie, rozmowy, patrzenie w okno) nie były zakłócane
przez głośną muzykę. Jeśli wśród pasażerów
znajdzie się osoba na tyle odważna i zdeterminowana, by zwrócić uwagę słuchającym,
automatycznie staje się ona reprezentantem
całego wagonu (autobusu). Z drugiej strony,
najbardziej wygadany z grupy słuchających
reprezentuje „melomanów”. Pomiędzy nimi
toczy się walka o to, komu podporządkowana zostanie podróż. Konflikt ma charakter
personalny, a pasażerowie, podzieleni na
zwolenników jednego i drugiego, słuchają
argumentów 4 i niepostrzeżenie dokonują
ostatecznej oceny oraz wyboru jednej ze
stron w oparciu o jednostkowe cechy walczących. Jako że w tle każdej takiej „walki

muzycznej” znajduje się domyślna kategoria
niehałasowania, reprezentant pasażerów
będzie próbował odwoływać się właśnie do
zasad („kto by to widział”, „wstydzilibyście
się”), natomiast prowodyr słuchających – do
czystej siły (przekleństw, wyzwisk, demonstracyjnej ignorancji).
Sytuacja wygląda inaczej, gdy po
stronie pasażerów zawiązuje się koalicja
albo gdy słuchający walczą o swoją muzykę
wieloosobowo. Staje się ona wówczas bardzo trudna do bezpośredniego śledzenia,
a jej rezultat – nieprzewidywalny. Pojawia
się więcej możliwości rozwiązania konfliktu,
zwłaszcza że ze strony grupy kilkuosobowej
istnieje realna groźba, że zastraszy ona cały
wagon (autobus), nawet jeśli jej członkowie
nie wypowiedzą przy tym ani jednego słowa5. Z drugiej strony, jeden słuchający może
zignorować niewspieranego przez nikogo
pasażera. Jednak jeśli wywoła on oburzenie
w innych ludziach, presja ich niezadowolenia
zapewne zmusi go do wyłączenia muzyki.
Wszystkie te naciski biorą się wyłącznie z cech jednostek i zbiorowości – ich
zdolności do narzucania drugiej stronie
własnej woli. Nie odnoszą się one jednak do
zasad, które stanowią pole fundamentalnego
sporu o to, co wolno, a czego nie wolno robić
w środkach komunikacji zbiorowej. Przejdę
więc teraz do trzeciego, bardziej socjologicznego punktu widzenia.

VI. Krąg szósty i podporządkowani
zasadzie
Na poziomie zasad, spór pomiędzy
wielbicielami „muzy z koma” i pozostałymi,
„tradycyjnymi” pasażerami traci swój karykaturalny charakter na rzecz dyskusji o znaczeniu
pojęć. To, co w poprzednim wymiarze było
tylko próbą sił, tutaj staje się debatą, w której
obie strony dysponują dobrymi argumentami

W tym wyzwisk.
Gdy do niemonitorowanego pociągu nocą wsiada pięciu pijanych mężczyzn w strojach sportowych, wątpliwe
jest, aby ktokolwiek zwrócił im uwagę, że w pociągu nie wolno palić, pić – nie mówiąc już o tak błahej sprawie
jak hałaśliwa muzyka. Przyczyny tego są oczywiste.

4
5
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– nawet, jeśli nie zdają sobie z tego sprawy.
Każda z dominacji ma charakter względny,
jako że oparta jest na pewnym konkretnym wymiarze i zbiorze założeń: dwie argumentacje
wywodzą się z dwóch różnych rozumień tego,
co prywatne i tego, co publiczne. Cały spór
wynika z wykorzystania jednej myśli z języka
potocznego na sprzeczne sposoby. „Wolnoć
Tomku w swoim domku” dla jednych oznacza,
że puszczanie „muzy z koma” jest dopuszczalne we własnych czterech ścianach, nie zaś
tam, gdzie znajdują się inni ludzie; dla drugich
wręcz przeciwnie: jeśli ktoś szuka idealnej ciszy, to niech wraca do domu, w sferze publicznej natomiast pozwoli każdemu realizować się
na swój własny sposób. Argument tych drugich
wcale nie jest słaby. Demokratyzacja środków komunikacji miejskiej zakończyła życie
wszystkich nieformalnych regulacji, które miały
cechować „arystokrację w podróży”. Trudno
wymagać od szerokich mas, by przestrzegały
reguł, które kiedyś były zrozumiałe same przez
się. Zwłaszcza, że kondycja demokratyczna
nie daje szacunkowi dla drugiego człowieka
prymatu przed innymi interakcjami. Zarówno
przekazywana wiedza, jak i praktyka życiowa
niższych klas zakładałyby coś odwrotnego.
Dlatego niezależnie od tego, czy słuchający
muzyki „z koma” wie o tym, że według niektórych nie powinien tego robić, czy nie – ciążenie
wynikające z praktyk społecznych mówi mu,
że spokojnie może te głosy zignorować.
Oburzenie, jakie rodzi się w wielu z nas
zbędny hałas w komunikacji miejskiej, bierze
się z pewnego rodzaju intelektualnego lenistwa; rozciągamy bowiem zasady powstałe
w czasach nierówności i obowiązujące jedynie
część populacji na całe społeczeństwo. To
trochę tak, jakbyśmy oburzali się, że – zamiast
przedstawicieli wyższych sfer z klasycznym
dziełem pod pachą – nocnym autobusem jeżdżą Rumuni ze swoją elektroniczną muzyką
taneczną, której – w ramach akcji promocyjnej
– każą słuchać okolicznym pasażerom.
Podporządkowanie zasadzie można
rozpatrywać w trzech wymiarach: jednostkowym, społecznym i obiektywnym. W pierwszym z nich, jednostka sama narzuca sobie
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obowiązek działania zgodnie z zasadą. Przymus wewnętrzny w ocenie nie tylko innych
jest „najwyższym poziomem moralności”, ale
jest też najbardziej nietrwały, bo nie wiąże się
z żadną niezależną od podmiotu sankcją. Zasada tego typu ma charakter ponadjednostkowy, ten więc, kto uważa się za jej prawodawcę,
musi w pewnym sensie oszukiwać samego
siebie, jej obowiązywanie bowiem poznał
poprzez istnienie w społeczeństwie. Niektórzy
mogliby zatem twierdzić, że wszyscy ci, którzy
lubią słuchać muzyki w mieście, a nie robią
tego przez słuchawki, nie wytworzyli w sobie
odpowiedniej dyspozycji do życia z innymi
i powinni „się nad sobą zastanowić”.
W wymiarze społecznym, podporządkowanie zasadzie ciszy wynika z uznania, że
inni ludzie tak robią. W procesie wychowania
każdemu człowiekowi – jako części społeczeństwa – zostają wpojone modele zachowań, które nie pozwolą mu naruszyć norm
społecznych dotyczących tego, jak w danej
społeczności zwykło się postępować. Podporządkowanie społeczeństwu najczęściej wymuszane jest albo przez jego przedstawicieli:
policjantów, strażników miejskich, konduktorów, itp., albo przez zogniskowaną presję grupy ludzi, wywieraną w celu wywołania reakcji
konformistycznej. W tym wypadku człowiek
podporządkowuje się również samemu sobie,
a dokładniej – tej części siebie, która odpowiedzialna jest za życie społeczne.
Wreszcie, w wymiarze obiektywnym,
ktoś nie słucha „muzy z koma” z tego powodu, że wierzy w pewną abstrakcyjną zasadę
głoszącą, że tak nie wolno, że nie ma prawa
czynić takiego użytku z własnej wolności, który narusza wolność innych. Wszystkie zasady
dobrego współżycia społecznego wynikają
z abstrakcyjnego ujmowania zasad, biegunowo odmiennego od podporządkowania jednostce, omówionego w poprzednim podrozdziale. O ile tam to siła fizyczna decydowała
o podporządkowaniu, o tyle tutaj zasada staje
się zrozumiała sama przez się; jest wielkim
„tak trzeba” ponad tym, kto zdolny jest do zakłócenia spokoju innych. Podporządkowanie
zasadzie w jej obiektywnym, abstrakcyjnym
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charakterze ma jeszcze jeden wymiar: uniezależnia zakaz zarówno od jego kontekstu
sytuacyjnego, jak i od kontekstu prawnego
– jest czymś ponad, czymś więcej.
Prawdopodobnie można by utworzyć
symetryczną hierarchię dla tych, którzy za
swoją zasadę uznają jednostkową wolność
i prawo do wydawania dźwięków w sferze
publicznej bez dyskryminacji określonych
ich rodzajów.
Problem z myśleniem o „muzie z koma”
w kategoriach zasad jest dwojaki. Po pierwsze,
gdy uznajemy równość jednostek w dostępie
do komunikacji miejskiej, ciągle zapominamy,
że prawdziwa równość nie może odbywać się
poniżej poziomu zasad. Słuchający muzyki,
zwłaszcza w sytuacjach określanych przeze
mnie jako „bunt”, nie tylko dają wyraz swojemu
krytycznemu stanowisku wobec istniejących
norm, ale dowodzą także, że zasady te nie
są powszechnie obowiązujące, ponieważ nie
wszyscy je zaakceptowali. W tym sensie są
zasadami ułomnymi, bo narzuconymi. Konserwatyzm „zwolenników ciszy” polega na
tym, że trzymają się zasady niehałasowania,
która wcale nie jest tak oczywista, jak się im
się wydaje. Być może to wcale nie po ich stronie leży racja. Zwłaszcza, że cisza wywodzi
się z sytuacji samotności: środki komunikacji
miejskiej stwarzają natomiast sytuacje zbiorowości i spotkania, które już ze względu na
samo skumulowanie ludzi w jednym miejscu
nieuchronnie produkują hałas obcy pustemu
mieszkaniu na odludziu, o jakim marzą ci, którzy z tęsknotą myślą o dawnych obyczajach.
Drugi problem jest znacznie bardziej
fundamentalny. Zasada ciszy nie ma podstawy obiektywnej, nie zależy wyłącznie od
produkowanego hałasu. Jej stopień obowiązywania zmienia się: inaczej patrzy się
na takie zachowanie w zatłoczonym metrze
w godzinach szczytu, inaczej zaś w środku
nocy, nie mówiąc już o tym, że mało kto

uznałby, że puszczanie sobie „muzy z koma”
podczas samotnej jazdy autobusem jest
moralnie naganne. Co więcej, jesteśmy daleko bardziej pobłażliwi wobec tych, którzy
wsiadają do komunikacji miejskiej z własnymi instrumentami: gdy żebrzą w ten sposób
o pieniądze, to nas to irytuje, a gdy grają dla
własnej przyjemności, potrafimy spojrzeć na
nich z sympatią. Gdy zasady okazują się zależne od osób, które są w pobliżu, przestają
być zasadami, a stają się czystym widzimisię.
Obnażone przeze mnie hipokryzja to kolejny
argument komórkowych melomanów.

VII. Pasażer nie reaguje, witamy
w kręgu siódmym
W większości wypadków na puszczanie „muzy z koma” nikt nie reaguje. Pierwszą
przyczyną, jaka przychodzi na myśl, jest fakt
nieopłacalności interwencji. Po pierwsze, jeśli
hałaśliwi pasażerowie jadą z tobą tylko jeden
przystanek, to czy naprawdę warto ponosić
ryzyko i koszty psychologiczne ewentualnej
awantury? Po drugie, autobusowa zbiorowość jest na tyle nieistotnym wycinkiem naszej osobowości, że nie czujemy się zdominowani w sposób, który rodziłby poważne skutki
egzystencjalne. Po trzecie, mamy tutaj do
czynienia z rozmywającą się odpowiedzialnością, oczekiwaniem na ochotnika, na tego, kto
pierwszy zareaguje. Ten trzeci punkt wynika
ze struktury grupy: w autobusie różni ludzie
zajmują równą pozycję, co otwiera możliwość
sprawowania nad nimi niemal despotycznej
władzy, a nie tylko pozwala w tak delikatny
sposób zaburzać ich wolność. Jednocześnie
(także ze względów kulturowych) nie są do
siebie przyjaźnie usposobieni, wręcz przeciwnie: są gotowi na konfrontację i wierzą, że
ich interesy są antagonistyczne, już choćby
ze względu na proporcję miejsc siedzących
i wszystkich pasażerów6. W takich warunkach

Bez wątpienia zdeterminowany przez tę zasadę czuje się tylko ten, kto pragnie uniknąć sytuacji konfliktowej
z innymi ludźmi, co do których zakłada, że wejdą z nim w konfrontację z chwilą, kiedy włączy muzykę. Wszyscy
inni jedynie mogą się do niej zastosować, za każdym razem są w sytuacji wyboru – co przypomina o moralnym
wymiarze tej formy współistnienia.

6
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wspólny wróg dodatkowo antagonizuje ludzi
już zantagonizowanych. Równość pasażerów
powoduje, że dopiero, kiedy znajdzie się ktoś
lepszy i odważny, przełamana zostanie obojętność i powstanie płaszczyzna porozumienia. Co oczywiście wcale nie jest pewne.
Po czwarte, zwracamy uwagę tylko
tym, co do których sądzimy, że wyznają
zasadę ciszy; że są świadomi zasady, a nieświadomi, że w pewnym momencie zaczęli
ją łamać. Większość przypadków słuchania
„muzy z koma” pozostaje zatem bez reakcji
ze względu na negatywną ocenę możliwości
sukcesu interwencji i ryzyko dotkliwych kosztów psychicznych, a może także fizycznych.
System prawny Polski nie uznaje tej zasady7,
nie ma więc obiektywnej zasady, do której
ktoś zawsze mógłby się odwołać, chcąc uciszyć pasażerów.

VIII. W ósmym kręgu grzeczne
podsumowanie
Zjawisko „muzy z koma” wchodzi
w zakres dominacji, ale pozostaje poza rywalizacją o prestiż, autorytet czy przywództwo.
Jest czystą walką o przestrzeń publiczną,
której chce się narzucić swoją obecność,
nie szuka jednak żadnego uzasadnienia dla
swoich dążeń. Teoretycznie nie zabiera także
podporządkowanym całej wolności, bo nawet
jeśli z jakichś względów oczekiwanie od nich,
by zwrócili uwagę słuchającym8, byłoby nieracjonalne i nieludzkie, to jednak nigdy nie

jest tak, by nie mogli oni po prostu wysiąść
z umuzykalnionego środka komunikacji. Ten
fakt dodaje domorosłym melomanom pewności siebie. Z pozostawionej swobody wynika
także, że brak ostentacyjnego sprzeciwu ze
strony pasażerów może być odbierany przez
słuchającego jako przyzwolenie. Każda pasywność otoczenia wobec przypadku „muzy
z koma” zwiększa prawdopodobieństwo
dalszych wystąpień, zwłaszcza w przypadku
tych, którzy zasad współżycia społecznego
nie uczą się w oderwaniu od kontekstu.
A wiele wskazuje na to, że tak jest ze wszystkimi ludźmi wychowanymi w danej kulturze.

IX. Krąg dziewiąty i straszna
wątpliwość
Ale może rosnąca powszechność
zjawiska muzy z koma jest tylko znakiem, że
argumenty, które można przeciwko niej wysunąć, nie są wystarczająco przekonujące?
Może nie zwracamy uwagi tym specyficznym
pasażerom z tego powodu, że boimy się
śmieszności naszych żądań? Czy pierwotna reakcja odrzucenia i oburzenia nie jest
niedostatecznie ugruntowana w tym, czego
chcielibyśmy się spodziewać po zasadach
współżycia społecznego? Czyż nie mówił
dantejski Wergili:
Jeśli twą tajną myśl ze słów rozbiorę –
Rzekł wielkoduszny cień – widzę na oczy
Wnętrze twej duszy nędznym strachem chore9

W przeciwieństwie do uregulowania tej kwestii na przykład w Niemczech czy Austrii.
Na przykład postawnym wyrostkom.
9
Piekło, Pieśń II, [w:] D. Alighieri, Boska Komedia, przeł. Edward Porębowicz, Warszawa 1959, s. 30.
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Izabela Prager

Próba.

Wyspianski niekoniecznie po bożemu

Na wpół ucharakteryzowani studenci
biegają po schodach Akademii Teatralnej. Za chwilę próba ich dyplomowego
spektaklu. A za niecały tydzień – premiera. Między pokazem dla prasy a kolejną
sceną, rozmawiam z Janem Englertem,
reżyserem spektaklu Bóg mówi słowo na
motywach Klątwy i Sędziów Stanisława
Wyspiańskiego.
Izabela Prager: Zaliczone? Jak Pan
ocenia aktorów?
Jan Englert: Ocenia ich publiczność.
Oczywiście stawiamy im jakieś oceny, bo są
im potrzebne do dyplomu i do stypendiów,
ale to nie jest ocena ostateczna albo ocena
za pracę. Ja już ich nie oceniam, reżyser nie
ocenia swoich aktorów. Ma indywidualny
ranking, ale się nim nie dzieli publicznie. To
jest praca zespołowa, odpowiedzialność
za udany lub nieudany spektakl nawet
w wypadku dyplomu rozkłada się równo na
wszystkich, łącznie z mówiącym te słowa.
Jak będzie niedobre, to nie jest wina studentów, tylko moja. A jak będzie udane, to
nie jest tylko zasługa studentów, ale także
i moja.
Skąd połączenie tych właśnie spektakli, skąd Wyspiański?
Skąd? Prawdę mam powiedzieć?

Prawdę! Bo odkąd zajął się pan dyrektorowaniem w Teatrze Narodowym, nie
zajmował się Pan przecież Wyspiańskim.
Wie pani, ja nie należę do twórców,
którym spędza sen z powiek koncepcja
spektaklu. Zwłaszcza w szkole. To się rodzi
czasami przypadkowo. Tu dotykaliśmy na
trzecim roku scen z Wyspiańskiego i nagle
okazało się, że kiedy te sceny są obok siebie, to stają się interesujące. Po prostu stąd
próba pogłębienia tego przypadku. Nie będę
mówił, że wymyśliłem to w bezsenne noce
intelektualnych rozważań… A pewnie powinienem. Bo jestem genialny – powinienem
powiedzieć, bo to jest w tej chwili dobrze
widziane.
A jak studenci radzą sobie z tekstem? Bo to przecież te dramaty Wyspiańskiego, które są pisane stylizowaną
polszczyzną. Rzecz trudna do zagrania.
Tak to jest, że dyplom Wydziału Aktorskiego nie jest dyplomem na talenty, ale
na umiejętności warsztatowe, rzemieślnicze.
A jednym z najtrudniejszych elementów
warsztatu jest rozmawianie wierszem. Nie
deklamowanie wiersza, ale rozmawianie
wierszem. A przekazywanie wiersza, w dodatku stylizowanego, tak żeby był zrozumiały,
żeby nie raził swoją formą deklamatorską,
jest rzeczą niezwykle trudną i wymagającą
dużych umiejętności. Uważam, że większość z nich sobie świetnie z tym daje radę.

Próba.

W moim pojęciu, większość z nich ma papiery na uprawianie tego zawodu.
Co chyba najważniejsze. A czy planuje Pan jakiegoś Wyspiańskiego na Scenie Narodowej? Tutaj choćby współpraca
z panem Stanisławem Radwanem przywołuje wzorce Jerzego Grzegorzewskiego.
To był Dom Wyspiańskiego za Jerzego Grzegorzewskiego i wrodzona skromność
nie pozwala mi na razie korzystać z dziedziny
której wyznawcą był i dla której uczynił dom,
mój mistrz, nauczyciel, kolega, przyjaciel,
dyrektor. Nie wiem, czy będę robił Wyspiańskiego. W najbliższym czasie na pewno nie.
W repertuarze jest jeszcze Wesele. Ten duch
Wyspiańskiego i Grzegorzewskiego jeszcze
wyraźnie się unosi nad sceną Teatru Narodowego i to się niektórym niezbyt podoba.
I nie wiem, czy miałbym odwagę, szczerze
powiedziawszy, brać się za Wyspiańskiego.
Ale jeśli ktoś inny będzie miał taką odwagę,
to nie będę mu tego utrudniał.
Ale Pan Profesor reżyserował przecież choćby telewizyjną wersję Sędziów.
Ja tylko przenosiłem przedstawienie,
to jest coś zupełnie innego. Starałem się
językiem filmowo-telewizyjnym opowiedzieć
przedstawienie Grzegorzewskiego, ja tego
nie reżyserowałem. Reżyserowałem kamery, nie dawałem piętna swojej estetyki temu
przedstawieniu. W obu wypadkach – i Hamleta Stanisława Wyspiańskiego, i Sędziów
– było to przedstawienie Jerzego Grzegorzewskiego, którego ja tylko próbowałem nie
zepsuć, przenosząc do telewizji.
Tutaj znajdziemy inspiracje Grzegorzewskim?
To już jest moje. Niewątpliwie, tutaj
inspiracje Grzegorzewskim są, nie wypieram
się tego. Pewna stylizacja tekstu wynikająca
z muzyki, którą niesie wiersz Wyspiańskiego
– to istnieje, ale myślę, że po pięciu minutach
przedstawienia nawet najbardziej głuchy
widz da się wessać tej stylizacji. Jestem
o tyle szczęśliwy z tego dyplomu, że on
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jest tak w swojej formie już dzisiaj niemodny, że aż awangardowy. Nie mam jednak
wątpliwości, że całkowicie komunikatywny
i że ortodoksyjni klasycyści czy akademiccy
widzowie nie będą zadowoleni z formy, nie
wiem, jak z treścią. To nie jest po bożemu
zrobiony teatr. Ale jednocześnie nie gramy
Wyspiańskiego ani w rzeźni, ani w basenie.
Gramy go tak, jak trzeba, na scenie.
Zatrzymajmy się więc przy formie.
Po obejrzeniu kilku scen dialogowych,
chciałabym zapytać, czy to reprezentatywna próbka spektaklu. Choćby w scenie przekazywania pistoletu, aktorzy nie
łapią nawet kontaktu wzrokowego, tylko
grają bezpośrednio na widownię – to
jest skontrastowane z dynamicznymi,
angażującymi całą obsadę scenami zbiorowymi.
To jest właśnie forma – też, jako ćwiczenie, bardzo trudna – rozmawiać poprzez
publiczność. Nie szukać realistycznej prawdulki obyczajowego dialogu serialowego,
tylko posługiwać się tekstem Wyspiańskiego,
rozmawiając poprzez słuchacza czy widza.
To jest bardzo trudne, jeśli ma nie razić
sztucznością i być wiarygodne.
Jest.
Jeśli pani przyjęła te formułę. Bo,
oczywiście, jeśli ktoś jej nie przyjmie, to
będzie kłopot. Ale nie sądzę, bo to jest dość
wyraźne. To wymaga od aktorów rodzaju
ekspresji emocjonalnej pięciokrotnie wyższej
niż przy graniu serialowym.
Wróćmy jeszcze na moment do
aktorów. Po pierwsze – czy powstały dwa
spektakle, czy jest tylko jedno przedstawienie? Na plakatach figuruje informacja
o dwóch obsadach.
Nie, oni nie grają w dwóch obsadach,
mieszam ich. Nawet nie wiedzą, kto będzie
kiedy co grał. Niektórzy mają dwie role,
wymiennie, niektórzy nawet nie wymiennie.
Chodziło również o to, aby nauczyli się
pracować w zespole, zmieniać interpretacje
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w zależności od partnera i jego interpretacji.
Nie skupiać się na sobie, ale na partnerze.
A czy widzi Pan tu materiał na aktorów Teatru Narodowego? Ma Pan przecież
przeszło dwudziestu uczniów pod swoimi
skrzydłami.
Teoretycznie czy praktycznie?
Teoretycznie i praktycznie.
Praktycznie może w jednym, dwóch
wypadkach będzie to możliwe. A teoretycz-

nie, w przyszłości? Za długo żyję, żeby
przesądzać, co będzie za parę lat. Teoretycznie każdy ma szansę. To jest rodzaj
zawodu, w którym egzamin odbywa się
przez całe życie, nie jest tak, że dziś dyplom i się skończyło. Ci, którzy kończą tutaj
z dyplomami z wyróżnieniem niekoniecznie
robią później karierę. Nie tylko dlatego, że
mają pecha, ale również dlatego, że nie
wszystkim chce się pracować. Niektórzy
idą na łatwiznę.
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Izabela Prager

Premiera.

Rzecz o gromadzie

Pod sufitem zawieszono poziomo
szybę, na niej ustawiono świece. W rogach
sceny gromada, chłopi, chór. Jak rzeźby.
Wszystko szarawe.
Wbrew sugestiom zawartym w niezwykle dokładnych didaskaliach Wyspiańskiego, nie ma bielonych ścian chaty ani
drzwi otwartych na przestrzał. Za całą scenografię wystarczą czarne ściany, gdzieniegdzie przebijające się deski płotów. Z gromady na pierwszy plan wysuwają się bohaterki
Klątwy: Dziewka (Marta Juras/Aleksandra
Grzelak) i Młoda (Weronika Nockowska).
Młoda zwierza się, że ma się strzec cudzego
przeklinania. Wie to ponoć ze snu. Potem na
scenie pojawiają się bracia z Sędziów. Delikatny chłopiec trzymający w rękach skrzypce
mówi, że „widzi wskroś serca”. Plany obydwu
dramatów zaczną się teraz przenikać, uwypuklając podobieństwa.
To teksty o człowieku wobec Boga,
o bohaterach nadwerężonych, którzy zaczynają go szukać dopiero, gdy na szukanie
jest za późno. W obu tekstach pojawia się
motyw dzieciobójstwa, w obu widzimy podobny szkic obłędu, złamanie społecznego
wzorca, do obu przyporządkować można
kończące Klątwę wersy, które posłużyły jako
tytuł widowiska: „…padajcie o ziem głową!!
Bóg mówi – Słowo!!”. Niby Bogów jest
dwóch. Bóg Samuela i Bóg Księdza. Niby
są dwie religie, dwie struktury społeczne,
dwie mentalności. Ostatnia scena dobitnie
pokazuje, że, choć zabrzmi to nazbyt prosto,

jest tylko jedna tragedia. Różnice dopisujemy sami.
Te dwa teksty gra się często tego
samego wieczoru. Jan Englert zdecydował
się połączyć je w jeden spektakl, ale nie zbudował z nich jednej opowieści. Pozwolił im
raczej na toczenie się obok siebie, nieustanne
przeplatanie od sceny do sceny. Ich punktem
wspólnym jest natomiast tło – bo obie historie
toczą się na tle tej samej gromady. Gromady
o wszystkich cechach greckiego chóru. Zbiorowość odbija napięcie bohaterów, nadaje
tempo scenom dialogowym, odzwierciedla
i potęguje rodzące się na poziomie słów
konflikty. Jest obserwatorem, a składa się
z uczestników, którzy po zagranej scenie
znów wtapiają się w grupę. To dzięki takiej
konstrukcji gromady spektakl uzyskał niezwykły rytm, czy to wybijany dłońmi o podłogę,
czy budowany chóralnym śpiewem. Muzyka
skomponowana przez Stanisława Radwana
(który przy Sędziach i Klątwie pracował już
w wielu inscenizacjach, m.in. z Jerzym Grzegorzewskim i Konradem Swinarskim) tworzy
dla aktorów przestrzeń, w której czują się
znakomicie.
Zresztą nie tylko dzięki muzyczności
sceny zbiorowe są najmocniejszym punktem
tego widowiska. Zdaje się, że najważniejsze
jest to, że aktorzy po prostu tworzą zespół.
Kiedy gromada zastyga, toczy się
właściwa opowieść – a raczej właściwe
opowieści. Kłótnia Jewdochy (Natalia Rybicka/Zofia Zborowska) z Natanem (Marcin
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Jenuszkiewicz/Michał Żerucha) zamyka
w sobie cały niepokój przyszłych wydarzeń,
całą ambiwalencję zaistniałej sytuacji. On
jest z jednej strony dorosłym mężczyzną,
który wypełni polecenie ojca i zabije kobietę, będącą matką jego dziecka, a z drugiej
lekko przestraszonym, zgarbionym, jeszcze odrobinę zakochanym chłopcem. Ona
jest na skraju obłędu, przeraża ją myśl, że
zabiła własne dziecko, myśli o samobójstwie. Przez jej twarz przechodzą wszystkie
skrajne emocje. Przepychanka między nimi
pełna jest negatywnych uczuć, a przy tym
sytuuje się na skraju erotycznego napięcia. Gdzieś w tym wszystkim jest Samuel
(Szymon Nowak), ojciec czuły dla małego
Joasa i surowy dla Natana, bezwzględnie
obchodzący się z Jewdochą i Dziadem
(Mateusz Lisiecki/Jacek Kwiecień). Joas
(Maria Semotiuk/Marta Juras) wydaje
sąd nad otaczającą go rzeczywistością,
wskazując na ojca smyczkiem w geście
oskarżenia.
W dialogu z tą historią opowiadana jest Klątwa. Młoda i Ksiądz (Grzegorz
Daukszewicz) żyją od kilku lat pod jednym
dachem, mają dwójkę dzieci. Splot wydarzeń – susza, wizyta Matki Księdza (Anna
Szymańczyk/Natalia Sikora), przybycie Pustelnika (Jacek Kwiecień/Mateusz Lisiecki),
docierające z ust chłopów, ze snów i od
samego Pustelnika słowa o wiszącej nad
nią klątwie także i Młodą wpędzają w obłęd.
Postanawia siebie i dzieci złożyć na stosie
ofiarnym. Ksiądz, jeszcze wyraźniej niż Na-

tan, wydaje się niezdolny do działania, do
podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
W dwóch momentach plany opowieści
się splatają. W zamieszaniu, będącym zarazem wrzawą w sieni domu Samuela, gdzie
padły właśnie strzały, i krzykiem chmary chłopów zgromadzonych dookoła stosu, Młoda
i Jewdocha odchodzą plecami do widowni,
trzymając się za ręce. W końcowej scenie
wszyscy bohaterowie z przejęciem czekają na
boski wyrok, wpatrzeni w niebo. Ksiądz i Samuel, a potem wszyscy zgromadzeni powtarzają „Bóg mówi – Słowo!!”. Słychać grzmoty.
Skończy się wreszcie susza. Być może.
Pomysł inscenizacyjny jest niebanalny. Natan, Urlopnik, Samuel, Ksiądz, Młoda,
a w końcu demonstrujący asanę Pustelnik,
wszyscy mówią bezpośrednio do widza. Nie
jest łatwo zagrać te role tak, aby utrzymać
maksymalną uwagę widowni – bo to właśnie
są konsekwencje gry na publiczność zamiast
na partnera. Najdotkliwiej odczuwamy to
w scenie z Juklim. On, podobnie jak my, jest
raczej obserwatorem zdarzeń. Kiedy Jurodiwy łapie w dwa palce muchę, mówiąc, że „On
o każdej swojej musze wie i za każdą jednako
się mści” choć na krótką chwilę przestajemy
czuć się bezpiecznie w teatrze.
Spektakle dyplomowe mają swoją
specyfikę. Muszą dać każdemu kilka minut
na scenie, a przy tym nie mogą być zlepkiem
etiud. Muszą sprawdzać umiejętności, opowiadając przy tym historię. Mają być rzemiosłem, będąc przy tym jednak teatrem.
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Agnieszka Sztoldman

Rozważania o wolności słowa na tle
propozycji rejestracji publikacji internetowych

Wprowadzenie
Długo oczekiwany projekt nowelizacji
Ustawy z dnia 26 I 1984 r. Prawo prasowe
wzbudził niemało kontrowersji.1 Przedstawiona 1 czerwca 2009 roku przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycja miała, z jednej strony, stanowić odpowiedź na konieczność przystosowania obecnie obowiązującego prawa prasowego do
standardów prawa europejskiego, z drugiej
zaś – podjąć próbę dostosowania obecnych
regulacji do nowych warunków i instrumentów służących przekazywaniu informacji.
Tym, co w przedstawionej propozycji
nowelizacji wzbudza największe emocje i zarzuty, jest przyjęta definicja prasy, dziennika
i czasopisma, a w konsekwencji – propozycja
rozszerzenia obowiązku rejestracji na publikacje elektroniczne. Zgodnie z projektem,
ustawowa definicja prasy miałby otrzymać
następujące brzmienie:
[…] prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej,
jednorodnej całości, ukazujące się nie
rzadziej niż raz do roku, opatrzone
stałym tytułem albo nazwą, numerem
bieżącym i datą, a w szczególności:
dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, biuletyny, programy radiowe
1
2

i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą
są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego
środki masowego przekazywania, o ile
upowszechniają publikacje periodyczne
za pomocą druku, wizji, fonii lub innej
techniki rozpowszechniania, w tym także publikacje prasowe ukazujące się
w formie elektronicznej; prasa obejmuje
również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością
dziennikarską.2

Zarzuty podniesione przeciwko objęciu obowiązkiem rejestracji publikacji elektronicznych wypełniających znamiona dziennika
i czasopisma są różne. Tym jednak, co łączy
uczestników dyskusji, jest stałe powoływanie się na jedną kategorię – ideę wolności
słowa.
Wolność słowa to, oczywiście, pojęcie filozoficzne. W systemie prawa istnieje
pewien kanon wartości, które tworzy prawo
lub je chroni. Wśród tych wartości szczególną
rolę odgrywają kategorie takie jak sprawiedliwość, równość i wolność. Wolność jako
naturalne uposażenie człowieka stanowi
przedmiot rozważań filozoficznych od starożytności. Pojęcie wolności słowa zaczęło
jednak jasno i wyraziście funkcjonować
dopiero w czasach nowożytnych. Wtedy

Por. http://www.mkidn.gov.pl/docs/prawo_prasowe-010609.pdf.
Tamże.
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dostrzeżono problem relacji między władzą
a jej poddanymi oraz zadano pytanie o to,
kto i na jakiej podstawie może ograniczać
wolność jednostki.3 Toteż dopiero czasy nowożytne, w których zaczęto postrzegać życie
publiczne przez pryzmat wolności jednostki
i jej praw wobec rządzących, doprowadziły
do instytucjonalizacji i jurydyzacji wolności
słowa. Procesy te polegały przede wszystkim
na prawnym uregulowaniu swobody wyrażania opinii przez obywateli oraz ochronie
wolności prasy, a więc gwarancji legalnego
dostępu obywateli do informacji o istotnych
zjawiskach i wydarzeniach w państwie.
Jak wskazuje na to przykład obecnej
debaty odnośnie do propozycji rejestracji
„prasy internetowej”, kategorii wolności
słowa używa się, a często wręcz nadużywa
w dyskusji publicznej. Niniejsze rozważania
stanowić będą próbę odpowiedzi na pytanie,
jak wolność słowa, kategoria filozoficzna,
została przełożona na konstrukcje prawne
i przepisy, a także – czy i w jaki sposób instytucja rejestracji publikacji internetowych
wpłynie na wolność słowa w Polsce. W tym
celu odwołam się do argumentów normatywnych i podejmę próbę analizy pojęciowej
kategorii wolności słowa.

Źródła idei wolności słowa
Współczesna koncepcja wolności słowa ma źródło w dwóch odmiennych teoriach.
Pierwsza z nich odwołuje się do haseł tolerancji religijnej, wyrażonych m.in. w Letter concerning toleration Johna Locke’a, Treatise on
Universal Toleration Pierre Bayle’a oraz Memoire to the King on Tolerance Anne Turgota.
Druga z nich natomiast rozumie wolność
słowa w znaczeniu wolności wypowiedzi,
a zwłaszcza – wolności przekazywania opinii
w ówczesnej prasie. Takie postulaty znalazły

się w hasłach głoszonych przez angielskich
Levellersów czy amerykańskich publicystów
czasów Rewolucji Amerykańskiej.4
Rozważania o wolności słowa przywodzą na myśl anegdotę o karafce la Fontaine’a,
w której każda spośród kilku osób zgromadzonych w słoneczny dzień wokół stołu i przypatrujących się barwom światła rozszczepiającego się na nacięciach kryształowego naczynia
dostrzegała inny kolor z różną intensywnością.
Dlatego też, równolegle do przedstawionego
wyżej dychotomicznego źródła idei, można
wskazać cztery różne uzasadnienia koncepcji
wolności słowa, pojawiające się w odpowiedniej literaturze: 1) wolność słowa jako argument
na rzecz prawdy, 2) wolność słowa jako argument na rzecz demokracji, 3) wolność słowa
jako wyraz indywidualności każdej jednostki,
4) wolność słowa jako niezależna wartość.5
Należy przyjrzeć się bliżej przede wszystkim
dwóm pierwszym koncepcjom. W sposób
charakterystyczny traktują one wolność słowa – jako środek do pewnego celu, którym
jest prawda albo demokracja. Filozofem, dla
którego wolność słowa stanowiła środek do
poznania prawdy, był John Milton. Jego dzieło
Areopagitica uważa się za pierwszy zwarty
tekst w obronie wolności słowa.6 Milton argumentował za nią wskazując, że prawdę można uchwycić jedynie w warunkach wolnego
rynku idei, czyli w konfrontacji z odmiennymi
opiniami. Oto jeden z najczęściej cytowanych
fragmentów jego mowy:
I choćby wiatry wszystkich doktryn rozszalały się po świecie i Prawda znalazła
się w opałach, to wątpiąc w jej siłę –
cenzurując i zakazując – wyrządzamy jej
krzywdę. Niech Prawda i Fałsz walczą
ze sobą – kto kiedy widział, by Prawda
w otwartym i równym starciu została
pokonana?7

Por. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008, s. 61.
Por. F. Schauer, Free speech a philosophy enquiry, Cambridge 1982, s. 106.
5
Tamże, s. 15-72.
6
J. Milton, Areopagitica, przekład: Andrzej Pawelec, [w:] Znak 1993, nr 6.
7
Tamże, s. 53.
3
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Innymi słowy, dla Miltona metodą
dojścia do prawdy była gwarancja pluralizmu
opinii. W tym też przejawia się szczególna,
poznawcza funkcja wolności słowa, do której
nawiązywał później John Stuart Mill. Podążając śladem refleksji Miltona, Mill w traktacie O wolności przeprowadził najsłynniejszą
liberalną obronę wolności słowa. 8 Nadał
jej wymiar absolutny i uznał za podstawę
stosunków pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Można więc śmiało powiedzieć, że
dla Milla – podobnie jak dla Miltona – różnorodność opinii stanowi niezbędny warunek
wolności jednostki. Potraktowanie wolności
słowa jako środka służącego poznaniu
prawdy wynika zatem z odwołania się do
naturalnych zasad moralnych. „Argument
na rzecz demokracji” traktuje natomiast
wolność słowa jako niezbędny składnik społeczeństwa, co w szerszej skali odnosi się
do suwerenności narodu.9 Takie rozumienie
wolności słowa ma dwa cele. Po pierwsze,
wolność słowa zapewnia społeczeństwu
dostęp do informacji niezbędnych w realizowaniu swej suwerenności. Po drugie – gwarantuje ona możliwość krytyki władzy oraz
pozwala społeczeństwu utrzymać kontrolę
nad rządzącymi.
Również John Rawls traktuje kategorię
wolności słowa jako ideę służącą demokracji.
Dla Rawlsa wolność słowa jest jedną z wolności politycznych (tak jak bierne i czynne
prawo wyborcze). W konsekwencji wolność
słowa i wolność w ogóle są niezbędne do podejmowania słusznych decyzji, gdyż trzeba
przed ich podjęciem wysłuchać argumentów
wszystkich stron. Jest to zatem wolność,

którą można subsumować pod Rawlsowską
zasadę równej partycypacji.10 Warto dodać,
że podobne założenie pobrzmiewało już pismach Spinozy, Hume’a czy Kanta.11

Klasyfikacja wolności słowa
i wolności prasy
Jak wspomniano wcześniej, pierwsze
rozważania poświęcone bezpośrednio wolności słowa podjęli filozofowie czasów nowożytnych. Genezy pojęcia wolności słowa
należy szukać w koncepcji wolności myśli12,
która stanowi kategorię nadrzędną wobec
wolności przekonań. Aby jednak swoboda
myśli miała znaczenie dla jednostki, musi
obejmować ona wolność słowa.13 W moim
przekonaniu, wolność słowa posiada sens
jedynie wtedy, gdy jednostce zapewniono możliwość jej wyrażenia. Gwarancja
wolności poglądów bez prawa do ich uzewnętrznienia oraz utrwalenia byłaby czymś
niepełnym, niemal pozbawionym swojej
istoty.14 Odzwierciedleniem tego przekonania na gruncie prawa polskiego jest art. 54
Konstytucji RP, który nie tylko gwarantuje
wolność posiadania poglądów, ale także
wolność ich uzewnętrzniania. W tym miejscu
warto zarysować charakter relacji pomiędzy
pojęciem wolności słowa a swobodą ekspresji. Swoboda ekspresji, zwaną też czasami
wolnością wypowiedzi,15 jest pojęciem szerszym niż wolność słowa i należałoby przez
nie rozumieć każdą prezentację poglądów
w sposób widoczny dla innych. Można jej
dokonać poprzez słowo, gest, dźwięk czy
obraz. Z wolności wypowiedzi wynika także

J.S. Mill, O wolności, Warszawa 1999.
Por. F. Schauer, dz. cyt., s. 35-37.
10
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 84 - 92.
11
Por. D. Hume, Essays, moral, political and literary, Indianapolis 1983; B. Spinoza, Traktaty, Warszawa 2003;
Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000.
12
Por. I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2006, s. 46.
13
J. Sobczak, Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, [w:] „Ius Novum”
2007/2-3, s.5.
14
Por. F. Schauer, dz. cyt., s. 94.
15
Por. art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993. Nr 61, poz. 284 ze zm.)
8
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prawo wyboru formy, w jaką zostanie ona
ujęta.16 Jej konstytucyjne podstawy wyraża
art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, a także pośrednio art. 49 Konstytucji RP, które zawierają
odniesienie do „wolności komunikowania
się”, w tym „wolność korespondencji”. Warto
dodać także, że niemożliwe wydaje się zrównanie wolności słowa z indywidualizmem jednostki, który należy łączyć raczej z prawem
do wyboru niż konstytuowaniem sądów.
Kolejnym koniecznym rozróżnieniem
jest to na wolność słowa i wolność mediów.17
Najpierw należy jednak odpowiedzieć na
pytanie, czy wolność prasy jest zasadą
niezależną czy – współistniejącą z zasadą
wolności słowa, czy wreszcie – kategorią
podrzędną względem wolności słowa – przy
założeniu, że wolność słowa jest kategorią
semantycznie szerszą. Osobiście skłaniam
się ku stanowisku przedstawionym przez
Izabelę Dobosz, która twierdzi, że wolność
prasy jest pochodną i konsekwencją wartości
wolności słowa,18 a wolność słowa i wolność
prasy cechuje odmienny zakres przedmiotowy.19 Odwołując się natomiast do poglądów
Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, należy przyporządkować wolność słowa kategorii
wolności osobistych. Wolność słowa jest zatem prawem obywatelskim, czego nie można
powiedzieć o wolności środków masowego
przekazu. W konsekwencji z wolnością środków masowego przekazu wiążą się jedynie
negatywne obowiązki władzy publicznej:
Nie może zatem służyć jako podstawa
roszczenia, aby środki społecznego
przekazu były zobowiązane rozpowszechniać każdy pogląd obywatela,
a władze państwowe były zobligowane
to zagwarantować.20

Z drugiej strony, zapewnieniu tzw.
wolności mediów służą konstytucyjne środki
ochrony praw i wolności obywatelskich, z których należy wymienić art. 54 oraz przepisy
zebrane w specjalnym podrozdziale konstytucyjnym – art. 77-80. Na podstawie przepisu
art. 54 można zrekonstruować takie normy,
jak: 1) wolność wyrażania poglądów przy
jednoczesnym zakazie cenzury prewencyjnej
i zakazie koncesjonowania prasy, 2) wolność
pozyskiwania informacji, 3) wolność rozpowszechniania informacji.

Prasa drukowana w Internecie
Pojęcie prasy ewoluowało. W czasach
nowożytnych, w początkach rozwoju niezależnej koncepcji wolności słowa, pojęcia
prasy używano do odróżnienia publikacji drukowanych od przemów ustnych czy ręcznie
pisanych listów.21 Oczywiście, współczesne
rozumienie pojęcia prasy znacznie odbiega od tego z przełomu XVII i XVIII wieku.
Współcześnie pojęcie prasy obejmuje nie
tylko prasę drukowaną, ale także radio
i telewizję.22 Wolność prasy staje się zatem
pochodną wolności publikowania w ogóle,
czyli – jak wskazuje na to Izabela Dobosz –
nadania określonym treściom takiej formy,
która zapewniałaby im dotarcie do pewnego
kręgu odbiorców.23 W tym miejscu zarysowuje się jednak pewna wątpliwość – wątpliwość,
której źródłem jest ciągle dokonujący się
postęp techniczny w mediach. Szybki rozwój
Internetu stworzył zupełnie nowe warunki
w dziedzinie środków powszechnego komunikowania. Można rozróżnić dwa modele.
Taki, w którym obok „tradycyjnej” drukowanej
prasy pojawia się w sieci jej elektroniczny
odpowiednik, oraz taki, w którym wersja

Tamże, s. 47.
Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s.24-25.
18
I. Dobosz, Prawo prasowe, Sandomierz 2006, s. 47.
19
W. Sadurski, System demokracji politycznej a środki masowego przekazu, [w:] „Ethos”, 1993/24, s.
20
Prawo mediów, dz. cyt., s. 25.
21
F. Schauer, dz. cyt., s. 106.
22
Por. O pojęciu prasy sensu largo, [w:] J. Barta, I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 1989, s. 19-20.
23
I. Dobosz, Prawo prasowe, Sandomierz 2006, s. 47.
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elektroniczna jest jedyną formą istnienia
danego przekazu. To właśnie novum zapoczątkowało liczne wątpliwości oraz pytania
prawne związane ze stosowaniem przepisów
Prawa prasowego w odniesieniu do środowiska Internetu. Odpowiedzi wymaga pytanie,
czy publikacje internetowe można uznać za
prasę oraz jak traktować osoby publikujące
materiały w sieci internetowej.24 Próbą odpowiedzi miał być projekt nowelizacji ustawy
Prawo prasowe, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na początku tego roku. Podstawą uznania, że
Internet jest objęty definicją prasy, miało być
sformułowanie: „[...] w tym także publikacje
prasowe ukazujące się w formie elektronicznej [...]”. Zastrzeżenia budzi jednak brak
jednoznacznej definicji publikacji prasowych.
Nie ulega wątpliwości, że umieszczenie materiału w Internecie przebiega w inny sposób
niż publikacja go w tzw. „prasie tradycyjnej”.
Różnice dotyczą szczególnie zadań providera w zakresie umieszczania materiału w sieci
oraz zasad nadzoru redakcyjnego.
Ważnym punktem przedstawionego
projektu nowelizacji była próba uregulowania
statusu periodyków ukazujących się wyłącznie w Internecie, tj. nieposiadających swojego odpowiednika w prasie drukowanej.25 Jej
wyrazem jest wprowadzenie wspomnianej
już nowej regulacji w art. 7 ust. 2 pkt 1 projektu, rozszerzającej definicję prasy o publikacje
prasowe, które ukazują się w formie elektronicznej. Należy podkreślić, że samą kwestię
rozszerzenia definicji prasy wielokrotnie już
podnoszono w doktrynie.26 Obecnie można
powiedzieć, że te portale internetowe, które posługują się materiałem redakcyjnym,
w istocie są prasą.
Należy jednak zdecydowanie rozróżnić portale internetowe i tzw. blogi. Z rozróżnieniem tym wiąże się kwestia poddania

obowiązkowi rejestracyjnemu publikacji
elektronicznych. W obecnym stanie prawnym
nakaz rejestracji nie odnosi się do prasy we
wszystkich jej formach, ale tylko do tych materiałów, które wypełniają ustawowe znamiona dziennika lub czasopisma. Rodzi się więc
pytanie, czy obowiązkiem rejestracyjnym
należy objąć także przekazy umieszczane
w Internecie. Pierwotnie projekt nowelizacji
ustawy zakładał konieczność rejestracji
prasy elektronicznej tylko wtedy, gdy prasa
ta nie miałaby swojego drukowanego odpowiednika.
Takie rozwiązanie miało stanowić realizację stwierdzenia przedstawionego przez
Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26 lipca
2007 r.27 W dalszym ciągu pozostaje otwarte
pytanie, czy nakaz rejestracji periodycznych
przekazów w Internecie – przy założeniu, że
periodyczność utożsamimy z aktualizacją
treści – oznacza rejestrację wszystkich stron
WWW czy tylko niektórych, a jeśli niektórych,
to jak je wyodrębniać?

Rejestracja publikacji
internetowych kaganiec dla
wolności słowa?
Z debatą nad rozszerzeniem obowiązku rejestracyjnego na dzienniki i czasopisma
internetowe łączy się zarzut ograniczania
przez ustawodawcę wolności słowa. Refleksja nad charakterem i granicami wolności
słowa towarzyszyła filozofom, prawnikom,
rządzącym od początków jurydyzacji tej
filozoficznej kategorii. W literaturze przedmiotu można wyróżnić koncepcje materialnej
i formalnej wolności słowa. 28 Materialna,
czyli absolutna doktryna wolności słowa
wywodzi się z argumentacji Pierre’a Bayle’a.
Punktem wyjścia jego teorii było przyjęcie
kartezjańskiego rozróżnienia ciała i umysłu,

Prawo mediów, pod red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 195-196.
Por. rozważania nt. prasy drukowanej w Internecie, tamże, s. 202-208.
26
Tamże, s. 202-203.
27
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r. III KK, 236/06,OSN 2007, Nr 6, poz. 50.
28
Podobnie można wyróżnić koncepcje absolutnej i formalnej wolności prasy.
24
25
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którego konsekwencję, jego zdaniem, powinno stanowić także rozróżnienie słowa od
czynów. Domeną władzy świeckiej jest czyn,
nie zaś – sfera myśli czy ekspresji słownej.
Ta filozoficzna doktryna wskazuje, że nie
ma naturalnych granic dla wolności słowa29,
nie znajduje ona jednak odzwierciedlenia
w ustawodawstwie większości krajów. Jedynym wyjątkiem jest I. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych: „Kongres nie
może stanowić ustaw [...] ograniczających
wolność słowa lub prasy.”30
W większości państw natomiast przyjęto koncepcję formalnej wolności słowa, co
oznacza, że wolność słowa lub prasy jest
poddana pewnym ograniczeniom. Charakter
tych ograniczeń jest jednak różnie unormowany. Z pewnością za niezgodne z wolnością
słowa należałoby uznać wszelkie formy prewencyjnych ograniczeń prasy, ale dopuszcza się istnienie ograniczeń o charakterze
represyjnym, np. cenzurę represyjną, konfiskatę nakładu, zakaz rozpowszechniania.31
Ograniczenia te muszą mieć jednak prawny
charakter, a przede wszystkim – muszą być
wprowadzane ze względu na wyrażone explicite w prawie wartości.
Wydaje się zatem, że dyskutowane
zagadnienie rozszerzenia obowiązku rejestracyjnego można interpretować jako próbę
wyważenia dwóch wartości – wolności słowa i ochrony interesów osób trzecich. Jest
to zatem odpowiedź na pytanie, jak cenna
jest wolność słowa w porównaniu z innymi
wartościami? Wbrew temu, co sugerują zwolennicy absolutnej wolności słowa, nie jest
to wartość nienaruszalna i odizolowana od
innych. Najsłynniejszą granicą postawioną
wolności słowa jest ta pochodzącą od Milla –
szkoda wyrządzona drugiej osobie.32 Mówiąc
o szkodzie, filozof ma na myśli wkroczenie
w sferę praw drugiego człowieka. Granice

wolności słowa nie będą szerokie, gdyż nie
zawsze słowo wyrządza szkodę drugiemu.
Aby jednak wyznaczyć precyzyjnie granice
wolności słowa, należy opowiedzieć na pytanie, jakie użycie słowa powoduje szkodę.
Wydaje się zatem, że mowa tu o sytuacji, gdy
powoduje ono bezpośrednie i jasne pogwałcenie czyichś praw. Inną granicę wolności
słowa postawił Joel Feinberg, wskazując na
zasadę obrazy (offense principle). Głównym
założeniem jego teorii jest przekonanie, że
granicę powinno wyznaczyć samo społeczeństwo poprzez wskazanie takich sytuacji,
zachowań lub słów, które wywoływałyby
poczucie obrazy u każdego.33 Wartość tej
teorii podważa jednak jej silna zależność od
subiektywnego punktu widzenia jednostki.
Mówiąc o granicach wolności słowa
zawsze dokonujemy porównania wolności
słowa z innym dobrem. Zastanawiamy się,
czy w danej sytuacji ważniejsza jest wolność słowa, prawa do prywatności, bezpieczeństwa lub równości czy zapobiegnięcie
szkodzie. Podczas szukania odpowiedzi
na pytanie, czy rejestracja publikacji internetowych jest naruszeniem granic wolności
słowa, warto rozważyć to, jaki jest sens rejestracji czegokolwiek. Istotne znaczenie mają
tu trzy funkcje rejestracji: 1) ochrona tytułu,
2) wskazanie odpowiedzialnego za treść,
3) represja. W uzasadnieniu projektu nowelizacji można odnaleźć dwa cele. Po pierwsze,
ochronę wydawcy przed dopuszczeniem na
rynek tytułów prasowych, które już istnieją.
Po drugie, rozszerzenie zasady odpowiedzialności prawnej i postępowania w sprawach prasowych za naruszenia związane
z publikacjami ukazującymi się w Internecie.
Celem jest zatem ułatwienie przypisania odpowiedzialności osobom, które poprzez swoje wypowiedzi w Internecie naruszają dobra
osobiste innych osób. Problem ten jest o tyle

Por. H. Bracken, Freedom of speech – words are not deeds, Nowy Jork 1994, s. 5.
Za: I. Dobosz, Prawo prasowe..., s. 54.
31
Tamże, 250-251.
32
Por. zasada no harm, J.S. Mill, O wolności, Warszawa 1999, s. 25.
33
J. Feinberg, Offense to Others: The Moral Limits of the Criminal Law, Oksford 1985, s. 12-20.
29
30
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istotny, o ile współcześnie oddźwięk opinii
pojawiających się w sieci staje się szerszy
niż stwierdzeń głoszonych na łamach prasy
drukowanej. Zdaniem wielu jednak, regulacje
pozwalające na przypisanie odpowiedzialności za słowo istnieją już na poziomie prawa
cywilnego i karnego. Problemem nie jest
przypisanie odpowiedzialności za słowo osobie prowadzącej portal czy serwisy internetowe, ale kłopotliwe komentarze internautów.34
Odpowiedzi wymaga pytanie o standardy
rzetelności, jakie należy stosować przy
ocenie wpisów internetowych, oraz jak egzekwować odpowiedzialność za komentarze
naruszające czyjeś dobra osobiste. Trudno
jednak automatycznie przenosić standardy
prasy drukowanej do Internetu. Tym, co wyróżnia tę sferę, jest fakt, że odbiorca mediów
elektronicznych staje się jednocześnie ich
twórcą. Niezależnie od oceny zasadności
rozszerzenia obowiązku rejestracyjnego
na publikacje internetowe, pomysł ten jest
jednak wyrazem ogólnej tendencji. Ujawnia
bowiem odczuwalną potrzebę nadzoru nad
treścią, wskazania granicy tego, co może być
wszem i wobec rozgłaszane w Internecie.
Moim zdaniem propozycja rejestracji publikacji internetowych jest ważną próbą postawienia takiej granicy. Nie jest to jednak zadanie
łatwe, Internet bowiem w swojej istocie jest
transgraniczny. Trudno zatem nie tylko konstruować jednolite standardy rzetelności,
lecz także odnaleźć równowagę między
wolnością słowa a ochroną dóbr osobistych
innych osób. Z drugiej strony, nie należy

34
35

sztucznie rozszerzać granic wolności słowa
jedynie w odniesieniu do Internetu. Osobom,
których interesy i dobra osobiste naruszono
poprzez wypowiedzi anonimowych internautów, należy się ochrona w równym stopniu,
w jakim ma miejsce na „tradycyjnym” forum
publicznym.

Zakończenie
Nie istnieje absolutna wolność słowa; można pokusić się nawet o odważne
stwierdzenie, że nie istnieje wolność słowa
w ogóle.35 Wolność słowa znajduje się bowiem w stałej konkurencji między różnymi
wartościami, od rangi których zależy, czy
przyznamy im prymat czy nie. Wydaje się
zatem, że propozycja rejestracji – obowiązkowej lub dobrowolnej – jest godną
uwagi próbą konfrontacji z nowym obliczem
prasy. Próbę tę jednak podjęto przy użyciu
instrumentów prawnych, które odwołują się
do starszych form przekazu i niestety nie
przystają do rzeczywistości Internetu. Warto
dodać, że w obliczu gorących polemik nad
projektem nowelizacji Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało
dobrowolną rejestrację stron internetowych.
A zatem to w gestii obywateli pozostawiono decyzję o oznaczeniu własnej strony
jako prasy, a co za tym idzie – o przyjęciu
wszystkich wiążących się z tym krokiem
konsekwencji. Niemniej problem granicy
wolności słowa w Internecie pozostaje nierozwiązany.

S. Wikariak, Kontrola w sieci to absurd, „Rzeczpospolita”, nr 144 (8350) z dnia 22 czerwca 2009 r.
S. Fish, There’s No Such Thing as Free Speech...and it’s a good ting too, Nowy Jork, 1994, s. 4.
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Szymon Zaręba

Interwencja humanitarna i jej związek z zasadą
„odpowiedzialności za ochronę”

Koncepcja interwencji humanitarnej
jest obecnie przedmiotem jednego z najbardziej żarliwych sporów między teoretykami
prawa międzynarodowego. Nie tylko zresztą
między nimi, w dyskusji na ten temat biorą
bowiem aktywny udział także politologowie
i filozofowie. W debacie poruszane są wątki
ochrony życia ludzkiego, przestrzegania praw
człowieka, zasady nieinterwencji w sprawy
wewnętrzne państw, zakazu użycia siły czy
kwestie relacji między sprawiedliwością
a pokojem1. Toczy się ona również pomiędzy
politycznymi decydentami na całym świecie.
Optymizm przywódców państw rozwiniętych,
często popierających taki rodzaj interwencji
i uznających ją za skuteczny instrument
ochrony ludności przed poważnymi naruszeniami jej praw, studzą przedstawiciele państw
rozwijających się, wskazujący na ogromne
ryzyko nadużyć, jakie wiąże się z zastosowaniem tej instytucji w praktyce. Z tym wszyst-

kim łączą się kwestie oceny skuteczności
ONZ w zachowaniu pokoju i bezpieczeństwa
na świecie oraz zapewnianiu poszanowania
praw człowieka i ewentualne propozycje reformy tej organizacji. Niesłabnąca aktualność
tych zagadnień sprawia, że warto zastanowić
się nad obecnym znaczeniem i przyszłością
koncepcji interwencji humanitarnej, szczególnie w świetle wydarzeń ostatnich lat.

Definicja
Według W. Czaplińskiego interwencja humanitarna oznacza „użycie siły przez
państwo lub grupę państw w celu ochrony
obywateli państwa, przeciwko któremu skierowana jest interwencja, przed nieludzkim lub
okrutnym traktowaniem (przed masowymi
naruszeniami praw człowieka)”2. Definicja ta
stosunkowo dobrze określa główne elementy
interwencji humanitarnej. Przede wszyst-

Por. R. Kwiecień, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, [w:] Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa prof. Renaty SonnenfeldTomporek, red. J. Menkes, Warszawa 2005, s. 373-386.
2
W. Czapliński, Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1993,
s. 36.
3
Niektórzy autorzy uznają za interwencję humanitarną również groźbę jej użycia (analogicznie do brzmienia
art. 2.4. Karty Narodów Zjednoczonych). Z punktu widzenia teoretycznego takie ujęcie jest być może nawet
bardziej prawidłowe, niemniej praktyka międzynarodowa nie daje przykładów sytuacji, w których doszło do
samej tylko groźby i odniosła ona zamierzony skutek w postaci np. zaprzestania ludobójstwa; por. definicje
w: W.D. Verwey, Legality of Humanitarian Intervention after the Cold War, [w:] The Challenge to Intervene:
A New Role for the United Nations?, red. E. Ferris, Uppsala 1992, s. 114; identycznie: H. Vales, The Latin
American View on the Doctrine of Humanitarian Intervention, „The Journal of Humanitarian Assistance”, nr
1/2001, s. 17.
1
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kim określa taką interwencję jako użycie
siły3. W tym kontekście należy je rozumieć
raczej jako użycie siły zbrojnej – wyklucza
to z zakresu definicyjnego inne środki przymusu, np. ekonomicznego, czy tzw. sankcje
natury psychologicznej. Do takiego ujęcia
przekonuje chociażby fakt, że ogromna
większość przedstawicieli doktryny postuluje
wyczerpanie wszelkich możliwych środków
pokojowych przed podjęciem takiej interwencji – wynika z tego wniosek, że nie wchodzą
one według nich w zakres tego pojęcia,
a w związku z tym jego rozszerzanie prowadziłoby do niepotrzebnego chaosu terminologicznego4. Ponadto, wyżej przytoczona
definicja akcentuje konieczność zaistnienia
określonej motywacji interwenta, którą jest
ochrona obywateli państwa przed masowymi
– a więc nie sporadycznymi – naruszeniami
praw człowieka. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że wspomina ona o obywatelach
państwa, przeciwko któremu kierowana jest
interwencja – stąd nie dotyczy interwencji
podejmowanych w celu ochrony własnych
obywateli5. Nie wyłącza ona natomiast z zakresu pojęcia interwencji humanitarnej akcji
podejmowanych na podstawie decyzji Rady
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Bezpieczeństwa ONZ, co zdarza się dość
często w literaturze przedmiotu 6. Jest to
słuszne, gdyż one również, podobnie jak
interwencje nieautoryzowane przez Radę,
ingerują w wykonywanie suwerennej władzy
państwa nad jego terytorium i ludnością, niezależnie od tego, czy są zgodne z prawem
międzynarodowym7.
Brak natomiast w podanej wyżej definicji odniesienia do kwestii udzielenia zgody
przez państwo, w którym miałoby dojść do
interwencji. Wydaje się, że w takiej sytuacji
wola państwa – o ile została swobodnie wyrażona – sprawia, że taka „interwencja” nie
tylko nie posiada charakteru bezprawnego,
ale również nie można jej uznać za „władcze
wkroczenie” w sprawy należące do wyłącznych kompetencji tego państwa czy naruszenie jego suwerenności. W konsekwencji
w takich przypadkach w ogóle nie powinno
się mówić o interwencji humanitarnej8. Nie
wspomina ona też o możliwości przeprowadzania interwencji przez organizacje międzynarodowe, ale jest to raczej odległa przyszłość, gdyż obecnie żadna z nich nie posiada sił zbrojnych do swej dyspozycji – nawet
akcje ONZ są przeprowadzane „jedynie na

Nie zawsze fakt ten dostrzegają − formułując własne definicje interwencji humanitarnej - sami ich autorzy.
Oba te rodzaje interwencji łączy np. E. Perez-Vera, La protection d’humanité en droit international, „Revue Belge
de Droit International”, nr 2/1969; na konieczność ich rozróżnienia zwraca uwagę D. Bowett, stwierdzając, że
legalność i. h. jest dużo bardziej kontrowersyjna niż interwencji w celu ochrony własnych obywateli za granicą,
a łączenie obu może skutkować wyłącznie wzrostem wątpliwości co do legalności tej drugiej koncepcji − por.
D. Bowett, The Use of Force for the Protection of Nationals Abroad, [w:] The Current Regulation of the Use
of Force, red. A. Cassese, Dordrecht 1986, s. 49; podobnie: N. Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad Through
Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity, Dordrecht 1985, s. XIV.
6
Tak np. D. Rudkowski, który stwierdza, że pojęcie i. h. należy zawęzić wyłącznie do operacji zbrojnych nieautoryzowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, por. D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006, s. 102-103; podobnie A. Mężykowska, choć dopuszcza ostatecznie możliwość
posługiwania się terminami: „interwencja humanitarna za zgodą RB” i „bez zgody RB”, por. A. Mężykowska,
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 19-21; także: W.D. Wervey,
dz. cyt.; H. Vales, dz. cyt.; J. Kranz, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, [w:] Prawo
międzynarodowe…, dz. cyt., s. 350.
7
Odmiennie: J. Kranz, który uważa, że „interwencja to w prawie międzynarodowym akt z definicji nielegalny”;
wydaje się jednak, że rację mają raczej W. Czapliński i A. Wyrozumska, którzy twierdzą, że interwencja to „ingerencja w sprawy należące do wyłącznych kompetencji drugiego państwa w sposób władczy”, a więc akt nie
tyle nielegalny, co przeprowadzony bez zgody zainteresowanego państwa; por. W. Czapliński, A. Wyrozumska,
Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 705.
8
W doktrynie uzyskuje taka akcja różne nazwy: „udzielenie pomocy zbrojnej” − A. Mężykowska, dz. cyt., s. 6063; „interwencja na zaproszenie” − J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007,
s. 488 oraz R. Kwiecień, Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym,
Kraków 2004, s. 151; „operacja humanitarna” − J. Kranz, dz. cyt., s. 350.
4
5
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podstawie mandatu lub z upoważnienia RB,
a nadzór nad operacją nie jest tak ścisły, jak
przewiduje to Karta w art. 39”9.

Trochę historii
Interwencja humanitarna, rozumiana
w sposób bliski przytoczonej powyżej definicji, przez całe wieki była powszechnie uważana za dopuszczalną. Popierali ją zarówno
liczni przedstawiciele doktryny – uzasadniali
ją nakazami prawa naturalnego tacy autorzy,
jak Suarez, Gentilis, Grocjusz czy Pufendorf10 – jak i rządy państw europejskich. Nie
powinno to budzić zdziwienia, skoro dopuszczano wówczas również wojnę agresywną
(traktowaną jako sposób egzekucji praw),
a sama interwencja już z założenia miała być
kierowana w stosunku do narodów „nie (lub
nie do końca) cywilizowanych”, co dawało
dobry pretekst do ingerencji w wewnętrzne
sprawy państw pozaeuropejskich – zwłaszcza Turcji – oraz pozwalało w łatwy sposób
uzasadniać brak oficjalnego wypowiedzenia
wojny w stosunku do tych państw. Jeszcze
na początku XX wieku – aż do dwudziestolecia międzywojennego włącznie – takie
podejście było dominujące, o czym świadczyć może chociażby cytat z dzieła jednego
z ważniejszych teoretyków prawa międzynarodowego tego okresu, L. Oppenheima: „Nie
ma wątpliwości, że jeśli państwo odważy się
traktować swoich własnych poddanych lub
część z nich z takim okrucieństwem, że będzie to zdumiewać ludzkość, opinia publiczna
reszty świata wezwie do dokonania interwencji w celu zmuszenia takiego państwa do
ustanowienia wewnątrz jego granic porządku

prawnego wystarczającego by zagwarantować jego mieszkańcom egzystencję bardziej
adekwatną do wyobrażeń współczesnej
cywilizacji”11. Zakaz wojny agresywnej, zasada wyrzeczenia się siły i obowiązek pokojowego załatwiania sporów sformułowane
po raz pierwszy w Pakcie Brianda-Kellogga,
a potem w Karcie Narodów Zjednoczonych,
doprowadziły do zmiany percepcji interwencji
humanitarnej.

Kwestie filozoficzne i moralne
Problematykę interwencji uzasadnionej względami humanitarnymi poruszano
od dawna nie tylko w literaturze prawniczej.
Stała się ona także przedmiotem rozważań
filozofów, a później politologów. Już Immanuel Kant w eseju O wiecznym pokoju
(Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer
Entwurf) nawiązując do tego problemu
twierdził, że żadne państwo nie powinno siłą
wtrącać się do konstytucji lub rządów innego
państwa. Z kolei John Stuart Mill w Kilku słowach o nieinterwencji (A Few Words on NonIntervention) twierdził, że popełnianie „okrucieństw odrażających dla ludzkości i szkodliwych dla trwałego dobrobytu państwa” może
stanowić podstawę dla interwencji ze strony
innego państwa. Ze względu na ogromną dynamikę stosunków międzynarodowych i fundamentalne przemiany, jakie dotknęły ład
światowy na przestrzeni wieków, rozważania
obu myślicieli i wielu ich następców mają
dzisiaj wartość głównie historyczną. Niemniej
należy zauważyć, że w ciągu ostatnich lat
również ukazało się wiele istotnych pozycji
poświęconych opisywanemu zagadnieniu.

A. Mężykowska, dz. cyt., s. 45.
Ale jednocześnie istniała grupa zwolenników prawa naturalnego, którzy twierdzili coś zupełnie przeciwnego – że państwa mają „doskonały obowiązek nieinterwencji”, np. Ch. Wolff i I. Kant – por. J.L. Holzgrefe, The
humanitarian intervention debate, [w:] Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, red.
J.L. Holzgrefe, R.O. Keohane, Cambridge 2003, s. 27-28; znamienne jest też dwuznaczne stanowisko Vattela,
który w swoim dziele najpierw kategorycznie stwierdza, że żaden naród (państwo) „nie ma najmniejszego prawa
mieszać się do rządów drugiego” (§54-55), po czym dopuszcza wyjątki, gdy monarcha łamie podstawowe prawa
swoich poddanych (§ 56); por. E. Vattel, Prawo narodów, t. II, Warszawa 1958, s. 356-361.
11
L. Oppenheim, International Law. A Treatise, vol. 1, Londyn 1905, s. 347, cyt. za: F.K. Abiew, The Evolution
of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention, Boston 1999, s. 41.
9
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W niniejszej pracy przedstawione zostaną
wyłącznie najważniejsze publikacje wydane
po interwencji w Kosowie, która, jak już wcześniej podkreślano, stanowiła swoistą cezurę
w dyskusji nad dopuszczalnością interwencji
humanitarnej. Prace te wniosły w tę dyskusję
istotny wkład.
Pierwszą z nich jest opublikowany
w kwietniu 1999 r. w niemieckim czasopiśmie
„Die Zeit” artykuł filozofa Jürgena Habermasa Okrucieństwo i człowieczeństwo. Wojna
na granicy między prawem a moralnością
(Bestialität und Humanität. Ein Krieg an der
Grenze zwischen Recht und Moral). Habermas zauważa w nim, że z punktu widzenia
popularnej wśród teoretyków stosunków
międzynarodowych doktryny realizmu politycznego − zgodnie z którą państwa narodowe mogą i powinny swobodnie realizować
własne interesy, przede wszystkim te, które
wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa
i przetrwaniem − popieranie interwencji humanitarnej jest błędem, gdyż, jak pisał Carl
Schmitt, każda próba umoralniania samej
w sobie neutralnej idei racji stanu sprawia,
że naturalna walka pomiędzy narodami przekształca się w beznadziejną „walkę z diabłem”. Zdaniem Habermasa XX wiek okazał
się jednak okresem kompromitacji realizmu
politycznego, a wymownym jej świadectwem stało się powstanie ONZ, wydanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
kryminalizacja agresji i zbrodni przeciwko
ludzkości. Aby te osiągnięcia nie poszły na
marne, konieczna jest według niego większa
jurydyzacja stosunków międzynarodowych,
której niezbędnym warunkiem jest co najmniej dobrze funkcjonująca Rada Bezpieczeństwa, wiążące wyroki Międzynarodowego Trybunału Karnego i stworzenie drugiej
izby Zgromadzenia Ogólnego, która złożona
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byłaby z przedstawicieli poszczególnych
społeczeństw, a nie rządów. Odnosząc się
do dyskutowanej wówczas przez wszystkich
interwencji w Kosowie, autor stwierdza, że
podejmujące ją państwa działały w sposób
paternalistyczny. Pomimo istnienia słusznych z moralnego punktu widzenia powodów
„każdy, kto świadomie działa na podstawie
nieuniknionego przejściowego paternalizmu
wie, że przemoc, którą czyni, nie posiada
przymiotu obligatoryjnej zasady legitymizowanej w ramach demokratycznego światowego społeczeństwa obywatelskiego. Normy
moralne [...] nie powinny być egzekwowane
tak jak prawo stanowione”12. Niemniej Habermas podkreśla jednocześnie, że „Jeżeli nie
ma innego wyjścia, demokratyczne państwa
sąsiednie w krytycznej sytuacji mają prawo
do interwencji legitymizowanej w oparciu
o prawo międzynarodowe. Prawdziwie istniejące instytucje i procedury mogą być
jedynymi środkami kontroli błędnych ocen
stronniczego podmiotu, który stawia sobie
za cel działać w imieniu wszystkich”13. Można więc podsumować stanowisko filozofa
stwierdzeniem, że obawia się on „arbitralnej
polityki światowej, zdominowanej przez samozwańczą demokratyczną super siłę, która
przyznaje sama sobie uprawnienia do decydowania o wojnie i pokoju. Dla Habermasa legitymizacja interwencji zależy od możliwości
jej usprawiedliwienia na podstawie procedur
opartych na prawie międzynarodowym”14.
Kolejną ważną pozycją poświęconą
problemowi interwencji stała się wydana
w tym samym roku 1999 książka Prawo
ludów (The Law of Peoples) 15 autorstwa
amerykańskiego filozofa politycznego Johna
Rawlsa. Przedstawia on w niej m.in. osiem
„zasad sprawiedliwości panujących wśród
wolnych i demokratycznych ludów”. Ich

12
J. Habermas, Bestialität und Humanität. Ein Krieg an der Grenze zwischen Recht und Moral, „Die Zeit”, nr
18/1999, s. 7-8. 29. 04. 1999.
13
Tamże, s. 8.
14
R. Kreide, Preventing Military Humanitarian Intervention? John Rawls and Jürgen Habermas on a Just Global
Order, „German Law Journal”, vol. 10, nr 1/2009.
15
Polskie wydanie: J. Rawls, Prawo ludów, Warszawa 2001.
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treść jest następująca: „1. Ludy są wolne
i niepodległe, a ich wolność i niepodległość
powinna być respektowana przez inne ludy.
2. Ludy powinny przestrzegać traktatów
i zobowiązań. 3. Ludy są równe i mogą
być stronami wiążących je umów. 4. Ludy
powinny przestrzegać zakazu nieingerencji.
5. Ludy mają prawo do samoobrony, lec nie
mają prawa do podżegania do wojny z innych
powodów niż samoobrona. 6. Ludy powinny
honorować prawa człowieka. 7. Ludy powinny przestrzegać pewnych określonych
ograniczeń w prowadzeniu wojny. 8. Ludy
mają obowiązek udzielania pomocy innym
ludom żyjącym w niekorzystnych warunkach,
uniemożliwiających im posiadanie sprawiedliwego lub przyzwoitego ustroju politycznego i społecznego”16. Powyższe zasady nie
mają jednakże według ich autora charakteru
bezwzględnego, gdyż czwartą – dotyczącą
nieingerencji – można wyłączyć w stosunku
do państw bezprawia, w których dochodzi do
poważnych naruszeń praw człowieka. O ile
bowiem jest ona według niego odpowiednia
w odniesieniu do społeczności dobrze urządzonych, o tyle nie powinna być stosowana
do ludów niezorganizowanych, wewnątrz których mają miejsce wojny i poważne pogwałcenia praw człowieka17. Podobnie „żaden
lud [...] nie może oprotestować potępienia
go przez społeczność światową, kiedy jego
wewnętrzne instytucje naruszają prawa człowieka lub ograniczają prawa mniejszości.
Prawo ludów do niepodległości i samookreślenia nie stanowi tarczy ochronnej przed
takim potępieniem ani też przed przymusową
interwencją innych ludów w najcięższych wypadkach”18. Zdaniem Rawlsa, spośród zaprezentowanych przez niego zasad niezwykle
ważną rolę odgrywa ochrona praw człowieka,

która ogranicza ilość powodów usprawiedliwiających wojnę i jej prowadzenie oraz
wyznacza granicę wewnętrznej autonomii
ustroju państwowego, określając konieczny,
chociaż niewystarczający standard przyzwoitości wewnętrznych instytucji społecznych
i politycznych. „Państwo bezprawia, które
łamie te prawa, powinno być potępione przez
społeczność międzynarodową, a w najpoważniejszych wypadkach stać się obiektem
sankcji lub nawet interwencji”19. Dlaczego
jednak powinno się stosować w stosunku do
tego państwa tak drastyczne środki? Powody
są zdaniem Rawlsa dwa. Po pierwsze, państwa bezprawia są jego zdaniem agresywne
i niebezpieczne, dlatego w interesie ogólnego bezpieczeństwa wszystkich jest zmiana
ich postępowania, po drugie zaś – wynika to
z obowiązku pomocy ludów dobrze urządzonych społeczeństwom obciążonym.
Rawls zwraca uwagę na rolę organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Narodów
Zjednoczonych, w kwestiach interwencji.
Przyznaje im prawo wyrażania – w imieniu
społeczności ludów dobrze urządzonych
– potępienia niesprawiedliwych instytucji
wewnętrznych w innych krajach oraz jawnych wypadków łamania praw człowieka.
W najpoważniejszych wypadkach dopuszcza
zastosowanie przez te organizacje sankcji
ekonomicznych lub nawet interwencji wojskowej. Warto jednak podkreślić, że prawo
do podejmowania interwencji humanitarnych przyznawane przez Rawlsa organizacjom międzynarodowym nie ma charakteru
wyłącznego. Jego zdaniem mają je także
wszystkie państwa dobrze urządzone w stosunku do pozostałych, czyli państw bądź ludów źle urządzonych, co nasuwa nieodparte
skojarzenie ze stosowanym niegdyś między

J. Rawls, dz. cyt., s. 57-58.
Rawls dokonuje kategoryzacji ludów wg przyjętych przez siebie kryteriów; do ludów dobrze urządzonych
zalicza ludy „liberalne” i ludy „przyzwoite” (takie, które nie są agresywne wobec innych, uznają prawo ludów
i przestrzegają go, przestrzegają praw człowieka, a ich struktura podstawowa zawiera przyzwoitą hierarchię
konsultacyjną), ponadto wyróżnia państwa bezprawia, społeczeństwa obciążone niekorzystnymi warunkami
i łaskawe absolutyzmy.
18
Tamże, s. 59.
19
Tamże, s. 117-119.
16
17
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innymi w literaturze prawa międzynarodowego pojęciem narodów „cywilizowanych”
i „niecywilizowanych”. „Pomimo podkreślania
przez Rawlsa uniwersalności „prawa ludów”
dokonuje on podziału istniejących w świecie
społeczności w oparciu o kryteria liberalne,
czyli charakteryzujące kulturę politycznoprawną świata zachodniego. Dlatego też dopuszcza, traktując to jako środek ostateczny,
interwencję zbrojną w państwach drastycznie
naruszających wartości tej kultury, zwłaszcza
prawa człowieka”20. Należy zaznaczyć, że
brak szczegółowych kryteriów niezbędnych
dla przeprowadzenia interwencji sprawia,
że praktyczna realizacja Rawlsowskich postulatów, zgodnie z którymi państwa mają
szeroką swobodę w ocenie konieczności
interweniowania, mogłaby jedynie zwiększyć
częstotliwość użycia siły pod pozorami humanitaryzmu w stosunkach międzynarodowych przez państwa uzurpujące sobie tytuł
dobrze urządzonych.
W roku 2002 ukazała się w USA
książka znanego etyka Petera Singera Jeden
świat. Etyka globalizacji (One World: Ethics
of Globalization)21. Autor poświęca jeden
z jej rozdziałów analizie dopuszczalności
interwencji humanitarnej z moralnego punktu
widzenia. Dość szeroko odnosi się w nim do
poświęconej częściowo tej tematyce pozycji Michaela Walzera Wojny sprawiedliwe
i niesprawiedliwe (Just and Unjust Wars)22.
Krytykuje Walzera za niedookreślenie warunków, które uzasadniałyby interwencję. Sam
proponuje jej dopuszczalność w wypadku popełniania w danym państwie zbrodni ludobójstwa (tak jak są one określone w Konwencji
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r.) i zbrodni przeciwko ludzkości (zdefiniowanych w Traktacie Rzymskim
stanowiącym podstawę działania Między-

narodowego Trybunału Karnego). Ponadto,
wskazuje na dodatkowe kryteria, którymi
winny się kierować państwa, podejmując decyzję o dokonaniu interwencji humanitarnej:
rozsądne szanse na sukces oraz niechęć lub
niezdolność państwa do przerwania wspomnianych zbrodni. Szczególnie interesujące
są jego rozważania dotyczące szans na sukces – stwierdza on, że interwencja w obronie
Tybetu czy Czeczenii, niezależnie od tego,
czy jest możliwa ze względów prawnych, nie
ma sensu z punktu widzenia przewidywalnych kosztów ludzkich, znacznie przewyższających ewentualne korzyści. Powołuje się
również na innego filozofa, Cwietana Todorowa, który twierdzi, że „anarchia może być
gorsza od tyranii, ponieważ zastępuje tyranię
jednego człowieka tyranią wielu”23, i że w niektórych wypadkach po dokonaniu interwencji
i upadku dotychczasowego rządu władzę
mogą przejąć grupy paramafijne, które nie
zagwarantują nawet tak ograniczonych praw
jednostek, jak dotychczasowe władze. Taka
sytuacja również przemawia według niego
przeciwko interwencji.
Singer twierdzi, że „suwerenność
państwowa nie ma żadnej wewnętrznej
wagi moralnej. Swą doniosłość zawdzięcza
roli, jaką międzynarodowa zasada respektowania suwerenności odgrywa w zwykłych
okolicznościach w promowaniu pokojowych
stosun ków międzypaństwowych” 24. Jego
zdaniem jedynym i wyłącznym podmiotem
uprawnionym do podejmowania decyzji
o zasadności interwencji jest ONZ, która
powinna autoryzować ją tylko wtedy, jeśli
można oczekiwać, że przyniesie ona „więcej korzyści niż szkód”, choć w niektórych
okolicznościach ma ona nie tylko prawo, ale
obowiązek interweniowania25. Niemniej, jak
sam zauważa, wbrew pozorom z punktu wi-

R. Kwiecień, Pokój czy sprawiedliwość…, dz. cyt, s. 382.
Polskie wydanie: P. Singer, Jeden świat. Etyka globalizacji, Warszawa 2006.
22
Rozwinięciem jej tez jest opisywana poniżej książka Walzera Spór o wojnę (Arguing About War).
23
T. Todorov, Hope and Memory: Lessons from the Twentieth Century, Princeton 2003, s. 278-9.
24
P. Singer, Jeden świat. Etyka globalizacji, dz. cyt, str.163. Warszawa 2006, s. 163.
25
Tamże, s. 159.
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dzenia etyki konsekwencjonalistycznej26 nie
jest słuszne rozszerzanie interpretacji Karty
NZ odnośnie do użycia siły w przypadku
zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: „na dłuższą metę konsekwencjonalista powinien raczej wspierać rządy
prawa międzynarodowego, ponieważ praworządność zmniejsza prawdopodobieństwo
wojny. Zwolennik etyki konsekwencjonalistycznej może się domagać wprowadzenia
pewnych zmian w prawie międzynarodowym,
ale ogólnie rzecz biorąc będzie stał po stronie
prawa”27. Daje się tu w gruncie rzeczy odczuć
brak prawniczego wykształcenia autora, bowiem odmienna interpretacja aktu prawnego
niekoniecznie musi od razu stanowić naruszenie jego postanowień. Z drugiej strony,
Singer proponuje takie rozwiązania, jak np.
wyjęcie spod przewidzianego w KNZ zakazu
nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw,
które masowo łamią prawa człowieka. Widać
tu więc wyraźną niekonsekwencję.
Ostatnią z ważnych publikacji rozpatrujących problem interwencji humanitarnej
jest opublikowana w 2004 r.książka amerykańskiego filozofa polityki Michaela Walzera
Spór o wojnę (Arguing About War28). Autor
dopuszcza w niej możliwość przeprowadzenia interwencji humanitarnej, traktując ją jako
wyjątek od zasady nieinterwencji. Ta ostatnia
nie jest bowiem według niego „bezwzględną
zasadą moralną”, a praktyka interwencji jest
„z moralnego punktu widzenia konieczna
w przypadkach skrajnego okrucieństwa
i cierpienia, którym żadne siły lokalne nie
umieją położyć kresu”29. Celem interwencji
jest według Walzera doprowadzenie do zaprzestania działań „poruszających sumienie
ludzkie”. Jak stwierdza, „za źródło tego, co

niehumanitarne, uchodzi poniekąd czynnik
zewnętrzny, o wyjątkowym charakterze:
tyran, zdobywca czy uzurpator albo jakaś
obca siła, nastawiona przeciwko masie ofiar”,
a „sprawdzianem rzeczywiście humanitarnej
interwencji jest to, że siły interwencyjne szybko wkraczają i równie szybko się wycofują”30.
Zwraca jednak uwagę również na to, że
często okrucieństwo ma związek z określoną
kulturą polityczną, strukturami społecznymi,
pamięcią historyczną, lękami etnicznymi, niedowładem państwa i upadkiem skutecznego
rządu, a w takich sytuacjach szybkie opuszczenie państwa przez siły interwencyjne
może sprawić, że wkrótce powstaną tam ponownie takie okoliczności, jakie początkowo
doprowadziły do interwencji. Stąd wspomniany wcześniej warunek wiarygodności intencji
interwenta nakazuje traktować z niezbędną
ostrożnością. Walzer podkreśla, że skuteczność humanitarnej interwencji zależy w dużej
mierze od tego, czy interwenci są gotowi do
podejmowania ryzyka, w naturalny sposób
związanego z przedsiębranymi działaniami,
czyli rozlewu krwi i śmierci ich żołnierzy.
Porusza również kwestię upoważnienia do
jej dokonania, wskazując, że „najlepszy jest
autorytet międzynarodowy, wielonarodowy
– [...] Narody Zjednoczone”31, ale zauważa
jednocześnie, że ich działalność cechuje
często „zastój i bezczynność”, które „nie zawsze są zgodne z wolą społeczności międzynarodowej”. Z tego też powodu „w praktyce
powinniśmy przypuszczalnie szukać jakiejś
zbieżności między wielostronną zgodą a jednostronną inicjatywą – pierwsza jest ważna
ze względu na rację moralną, druga na
skuteczność polityczną – lecz to inicjatywa
ma istotne znaczenie”32. Zaznacza również,

Etyka konsekwencjonalistyczna głosi, że wartość czynu bierze się w pełni z wartości jego konsekwencji.
Zgodnie z tym stanowiskiem żaden czyn nie jest dobry lub zły sam w sobie, a jedynie ze względu na konsekwencje, jakie za sobą pociąga.
27
P. Singer, dz. cyt., s. 147.
28
Polskie wydanie: M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2006.
29
M. Walzer, dz. cyt., s. 91-92.
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Tamże, s. 92-93.
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Tamże, s. 101.
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Tamże, s. 101.
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że dopóki pozycja Narodów Zjednoczonych
nie zostanie wzmocniona, „będziemy musieli
czekać na jednostronne interwencje i godzić
się z nimi”33.
Wnioski z analizy powyższych przemyśleń i spostrzeżeń nie są i nie mogą być
jednoznaczne. Podobnie jak w przypadku
poglądów przedstawicieli doktryny prawa
międzynarodowego, które zostaną opisane
poniżej, sposoby postrzegania interwencji
humanitarnej z perspektywy filozofów, etyków czy politologów są bardzo zróżnicowane. Niemniej „z moralnego punktu widzenia
interesujące jest to, że zarówno zwolennicy
interwencji humanitarnej, jak i jej przeciwnicy
posługują się argumentacją opartą do pewnego stopnia na kategorii „mniejszego zła”.
Tym samym widać wyraźnie, że problem jest
nierozwiązywalny na płaszczyźnie wyłącznie
jurydycznej i wymaga wsparcia przekonywającą argumentacją etyczną”34.

Kwestie prawne
Jak wcześniej wspomniano, debata
dotycząca interwencji humanitarnej wywołała
silne podziały w doktrynie prawa międzynarodowego. Ukształtowało się kilka nurtów,
z których każdy podnosi ważne argumenty,
jeśli nie prawne, to przynajmniej moralne.
Pierwszym z nich są idealiści, zwolennicy teorii „wojny sprawiedliwej”, którzy
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dopuszczają stosowanie interwencji humanitarnej w oparciu o kryterium moralności.
W większości odwołują się oni do tradycji
szkoły prawa naturalnego (J. Finnis,
A. Donagan, F.R. Teson35). Twierdzą, że na
wszystkich państwach spoczywa moralny
obowiązek poszanowania prawa do życia
i innych podstawowych wartości. Jeżeli jakieś państwo go nie przestrzega, masowo
naruszając prawa swoich obywateli, państwa
trzecie uzyskują inny obowiązek – interwencji
przy użyciu siły – również wynikający z nakazów moralności i mający prymat nad zasadą suwerenności państwa. Należy jednak
zauważyć, że „teoretycy prawa naturalnego,
którzy bronią obowiązku interwencji humanitarnej, postrzegają ją jako obowiązek niedoskonały36. Państwa mogą się z niego wywiązywać według własnego uznania i w sposób,
jaki wybiorą. Ofiary ludobójstwa, masowych
morderstw i niewolnictwa nie posiadają
„prawa do pomocy humanitarnej” – żadnego
moralnego roszczenia o pomoc ze strony
konkretnego państwa”37. Obowiązek taki nie
ma więc charakteru bezwzględnego38.
Drugą, znacznie liczniejszą grupę stanowią tzw. realiści. Ich głównym założeniem
jest ograniczoność suwerenności, gdyż prawa
człowieka przestały współcześnie być czysto
wewnętrzną sprawą państw (wielu z nich
twierdzi, że zobowiązania dotyczące ich poszanowania mają charakter erga omnes39),

Tamże, s. 103.
J. Zajadło, Humanitarna interwencja jako przedmiot dyskursu polityczno-prawnego, „Politeja”, nr 1(5)/2006, s. 9.
35
J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oksford 1980; A. Donagan, The Theory of Morality, Chicago 1977;
F.R. Teson, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, Nowy Jork 1988.
36
Tzn. taki, który nie posiada odpowiadającego mu uprawnienia, jak np. obowiązek jałmużny i dobroczynności;
niektórzy idealiści posługują się wywodzącymi się już z pism Grocjusza pojęciami „prawo” (w odniesieniu do
obowiązku niedoskonałego − mówią wtedy o „prawie państwa do przeprowadzenia interwencji humanitarnej”)
i „obowiązek” (w znaczeniu obowiązku doskonałego).
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J.L. Holzgrefe, The humanitarian intervention debate, [w:] Humanitarian Intervention…, dz. cyt., s. 26-27.
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Ubolewa nad takim podejściem N.J. Wheeler, według którego interwencja humanitarna powinna być właśnie
bezwzględnym obowiązkiem państw – N.J. Wheeler, Saving Strangers. Humanitarian intervention in International Society, Oksford 2000, s. 299.
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Tak np. A. Cassese, który twierdzi, że „jest obecnie powszechnie akceptowane, że zobowiązania dotyczące
poszanowania praw człowieka mają charakter erga omnes i w związku z tym każde państwo, indywidualnie lub
kolektywnie, ma prawo przedsięwziąć kroki (co prawda bez użycia siły), by osiągnąć takie poszanowanie”. A.
Cassese, Ex Iniuria Ius Oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?, „European Journal of International Law”, vol. 10, nr 1/1999, s. 26
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a wymuszenie przestrzegania tych praw jest
zadaniem całej społeczności międzynarodowej i nie można się przy tym zasłaniać przewidzianym w art. 2.7 KNZ zakazem ingerencji
w sprawy wewnętrzne państw. Zakaz użycia
siły z art. 2.4 KNZ nie ma według nich charakteru bezwzględnego: „zakazane jest takie
użycie siły, które byłoby skierowane przeciwko integralności terytorialnej, niepodległości
politycznej państwa bądź sprzeczne z celami
NZ, dlatego też interwencja humanitarna [...]
zakazu owego nie narusza, gdyż nie jest
sprzeczna z celami NZ, a wprost przeciwnie
– służy realizacji popierania i poszanowania
praw człowieka”40. Obwiniają oni ONZ o nieskuteczność w dziedzinie ochrony praw człowieka, spowodowaną głównie korzystaniem
w związanych z nią sprawach z prawa weta
przez wielkie mocarstwa w głosowaniach
w Radzie Bezpieczeństwa. Jak podkreślają,
uprawnienia w zakresie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
– w ramy którego włączyć można możliwość
autoryzacji interwencji humanitarnej – Karta
zastrzegła Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Jednakże bardzo często zdarza się, że
Rada w obliczu masowych naruszeń praw
człowieka nie podejmuje decyzji lub decyzja
taka zostaje zawetowana, a wtedy obowiązek przywrócenia pokoju czy poszanowania
praw człowieka spada bezpośrednio na
państwa. Wynika on z faktu, że podpisując

Kartę, państwa te zrzekły się uprawnień
w zakresie użycia siły przysługujących im na
podstawie prawa zwyczajowego, zakładając,
że środki przewidziane w Rozdziale VII Karty
będą skuteczne. Brak skuteczności w ich
realizacji sprawia, że uzyskują one ponownie
możliwość interwencji humanitarnej opartą
na prawie zwyczajowym41. Rozumowanie to
opiera się więc poniekąd na zasadzie rebus
sic stantibus, niemniej budzi istotne doktrynalne wątpliwości42. Realiści dzielą się na dwie
główne grupy. Pierwsza twierdzi, że Karta
Narodów Zjednoczonych powinna być interpretowana w sposób odzwierciedlający znaczące zmiany, do jakich doszło od momentu
jej uchwalenia – wskazuje więc na ukształtowanie się nowej normy prawa zwyczajowego,
która zezwala na interwencję humanitarną43
(A.D’Amato, T.M. Franck44). Druga uznaje,
że w takiej sytuacji odżywa dawne prawo zwyczajowe, ukształtowane jeszcze
przed wejściem w życie Karty (Ph. Jessup,
R.B. Lillich, W. Reisman, M. McDougal45).
Istnieją także próby innego ujmowania
tego zagadnienia, chociaż o ograniczonym
zakresie oddziaływania. Jeden z takich
poglądów głosi na przykład, że nawet jeżeli
nie istnieje norma prawa zwyczajowego
dopuszczająca interwencję humanitarną,
jej sens uzasadniać można na podstawie
ogólnej zasady prawa międzynarodowego,
jaką ma być stan wyższej konieczności. Stan

A. Szpak, Interwencja humanitarna – aspekt prawny, Toruń 2005, s. 43.
Tę subsydiarną odpowiedzialność państw za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, tzw.
link theory, opracował po raz pierwszy Ph. Jessup, a rozwinął następnie R.B. Lillich.
42
Por. J.E. Rytter, Humanitarian Intervention without the Security Council: From San Francisco to Kosovo –
and Beyond, „Nordic Journal of International Law”, vol. 70, nr 1-2/2001, s. 130; Rytter zwraca m.in. uwagę, że
zmiana taka nie może być wcześniej przewidywana przez strony (a ze względu na polityczny charakter Rady
Bezpieczeństwa jej niezdolność do działania w pewnych wypadkach musiała być brana pod uwagę już z chwilą
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wyłącznie z całego traktatu, a w powyższym przypadku jest odnoszona tylko do jego części.
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T.M. Franck, Fairness in the International Legal and Institutional System. General Course on Public International Law, [w:] Recueil des cours, vol. 240, 1993; A. D’Amato, The Invasion of Panama Was a Lawful Response
to Tyranny, „American Journal of International Law”, vol. 84, nr 2/1990; na stopniowe kształtowanie się takiej
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Ph. Jessup, A modern Law of Nations: An Introduction, Nowy Jork 1948; R.B. Lillich, Forcible Self-help
by States to Protect Human Rights, „Iowa Law Review”, vol. 53, nr 2/1967; W. Reisman, M. McDougal, Humanitarian intervention to protect the Ibos, [w:] R. Lillich, Humanitarian Intervention and the United Nations,
Charlottesville 1973.
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taki dopuszczałby naruszenie zakazu użycia
siły z Karty Narodów Zjednoczonych w celu
ochrony żywotnego interesu państwa przed
poważnym i nieuchronnym zagrożeniem.
Interesem tym miałaby być ochrona ludności
innego państwa przed rażącymi naruszeniami jej podstawowych praw i zapobieżenie katastrofie humanitarnej, która mogłaby prowadzić do zagrożenia pokoju i bezpieczeństwa
w określonym regionie46. Zwolennicy jeszcze
innego poglądu, sami siebie określający
mianem reformistów, twierdzą z kolei, że
„prawo międzynarodowe po prostu nie daje
żadnej jasnej odpowiedzi na pytanie czy takie
interwencje są zgodne z prawem, czy nie”47.
Zbliżają się oni jednak do stanowiska zwolenników koncepcji interwencji humanitarnej,
bowiem skupiają się na opracowywaniu warunków, przy spełnieniu których interwencja
taka byłaby dopuszczalna.
Nie mniej liczna jest grupa przeciwników interwencji humanitarnej, zwanych legalistami, a obejmująca w zasadzie uczonych
stojących na stanowisku tzw. moralistycznego pozytywizmu48 (m. in. K. Skubiszewski,
W. Czapliński, O. Schachter, L. Henkin, B. Simma, P. Malanczuk, M. Akehurst, I. Brownlie49).
Twierdzą oni, że jeżeli nawet zwyczajowe
prawo do interwencji humanitarnej istniało
przed uchwaleniem Karty, nie przetrwało ono,
gdyż okazało się z nią niezgodne. Odwołują
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się przede wszystkim do literalnej interpretacji KNZ, w większości uznając charakter
wyrażonego w niej zakazu użycia siły za
bezwzględny, z dwoma wyjątkami w postaci
prawa do samoobrony i środków przewidzianych w rozdziale VII Karty, stosowanych przez
Radę Bezpieczeństwa ONZ lub za jej zgodą.
Uważają oni za zgodne z prawem międzynarodowym tylko interwencje humanitarne autoryzowane przez Radę w ramach rozdziału VII
Karty Narodów Zjednoczonych, gdyż zakaz
użycia siły wyklucza możliwość przeprowadzania takich interwencji opartych na innych
podstawach. Akcentują konieczność zapobiegania naruszeniom praw człowieka, a nie tylko
ich powstrzymywania, używania środków nacisku ekonomicznego i politycznego. Ponadto
wskazują, że „swobodne” podejście do interwencji humanitarnej może skutkować licznymi
nadużyciami, a w konsekwencji prowadzić do
naruszenia zakazu nieinterwencji, będącego
filarem obecnego porządku międzynarodowego i gwarantem pokoju. W wyniku interwencji
bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa
„dochodzi do podważenia powszechnie obowiązujących dotąd zasad współczesnego
prawa międzynarodowego oraz wypaczenia
kształtowanej pieczołowicie po II wojnie światowej konstrukcji międzynarodowego bezpieczeństwa zbiorowego, opartej na systemie
Organizacji Narodów Zjednoczonych”50.

Jako pierwszy powołał się na „konieczność” w odniesieniu do użycia siły przez państwo G. Fitzmaurice,
ale odnosił ją tylko do akcji w celu ochrony własnych obywateli. G. Fitzmaurice, The General Principles of
International Law Considered From the Standpoint of the Rule of Law, [w:] Recueil des Cours, vol. 93, 1957,
s. 173. Na stan wyższej konieczności jako uzasadnienie interwencji humanitarnej powołują się mniej popularni
badacze: O. Spiermann, Humanitarian Intervention as a Necessity and the Threat or Use of Jus Cogens,
„Nordic Journal of International Law”, vol. 71, nr 3/2002; I. Johnstone, The Plea of Necessity in International
Legal Discourse: Humanitarian Intervention and Counter-Terrorism, „Columbia Journal of Transnational Law”,
vol. 43, nr 2/2005, A. Laursen, The Use of Force and (the State of) Necessity, „Vanderbilt Journal of Transnational Law”, vol. 34, nr 2/2004.
47
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J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji. Historia – etyka – polityka – prawo, Gdańsk 2005, s. 330.
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K. Skubiszewski, Use of Force by States, [w:] M. Sorensen, Manual of public international law, Londyn 1968;
W. Czapliński, dz. cyt.; I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oksford 1963; L. Henkin,
How Nations Behave: Law and Foreign Policy, Nowy Jork 1979; B. Simma, NATO, the UN and the Use of
Force: Legal Aspects, „European Journal of International Law”, vol. 10, nr 1/1999; P. Malanczuk, M. Akehurst,
Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Nowy Jork 1997; O. Schachter, International Law in Theory
and Practice, Dordrecht 1991.
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D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006, s. 236.
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Należy zauważyć, że silnym argumentem za słusznością stanowiska legalistów
może być dotychczasowe orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
W wyroku w sprawie Barcelona Traction,
Light and Power Company Ltd. Trybunał
stwierdził, że „w płaszczyźnie uniwersalnej
instrumenty dotyczące praw człowieka nie
wyposażają państwa w zdolność ochrony
ofiar naruszeń takich norm bez względu
na ich obywatelstwo” 51. Oznacza to, że
zdaniem sędziów Trybunału normy dotyczące ochrony praw człowieka nie mogą być
egzekwowane przez inne państwa. Z kolei
w sprawie Korfu MTS uznał ogólnie „prawo
interwencji” „za manifestację polityki siły,
jaka w przeszłości dała początek najbardziej
poważnym nadużyciom i jako taka nie może,
niezależnie od obecnych defektów organizacji międzynarodowej, znaleźć miejsca
w prawie międzynarodowym”52. Podważył
więc w ten sposób wspomnianą wcześniej
link-theory, pozwalającą państwom realizować uprawnienia przynależne organizacji
międzynarodowej w przypadku jej bezwładu.
Podkreślił również, że „między niezależnymi
państwami poszanowanie suwerenności terytorialnej jest podstawowym fundamentem
stosunków międzynarodowych”. Wreszcie
w kluczowej w kwestii dopuszczalności użycia siły sprawie Nikaragui MTS stwierdził,
że „Karta Narodów Zjednoczonych [...] bez
wątpienia obejmuje w pełnym zakresie użycie siły w stosunkach międzynarodowych”53,
a zasada zakazu użycia siły, niezależnie od
tego, że bywa umieszczana w umowach
międzynarodowych takich jak KNZ, jest także
normą międzynarodowego prawa zwyczajowego54. Te jednoznaczne spostrzeżenia
przeczą słuszności poglądu realistów o braku bezwzględnego charakteru wyrażonego

w Karcie Narodów Zjednoczonych zakazu
użycia siły. Warto dodać, że MTS zaznaczył
też w wyroku, że „użycie siły nie jest odpowiednią metodą kontroli ani zapewniania
poszanowania praw człowieka”55.

Odpowiedzialność za ochronę
Dyskusje na temat zasady „odpowiedzialności za ochronę” rozpoczęły się
niedługo po kilkakrotnie już wspominanej
interwencji NATO w Kosowie. Odrodziła ona
bowiem spór, czy i w jakim zakresie interwencje humanitarne można uznać za legalne.
Pojawiały się zarówno głosy uznające tę
legalność, jak i negujące ją, oraz pogląd, że
interwencja w Kosowie była „nielegalna, ale
legitymizowana”.
Problem ten stał się również ważną
częścią dyskusji toczących się na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a do jego
jednoznacznego wyjaśnienia wzywał kilkakrotnie w swoich wystąpieniach podczas
obrad Zgromadzenia Sekretarz Generalny
Organizacji, Kofi Annan. Odpowiedzią na te
wezwania stało się powołanie we wrześniu
2000 r. przez rząd kanadyjski Międzynarodowej Komisji ds. Interwencji i Suwerenności
Państwowej (ICISS).
„Komisja została poproszona o zmierzenie się z całym szeregiem kwestii – prawnych, moralnych, operacyjnych i politycznych
– które nagromadziły się w tej debacie,
wzięcie pod uwagę możliwie najszerszego
zakresu opinii z całego świata i sporządzenie
raportu, który pomógłby Sekretarzowi Generalnemu i wszystkim innym znaleźć nową
wspólną podstawę”56. W tym celu podjęła
ona szeroko zakrojoną współpracę z rządami
oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Efekt jej prac stanowiło sprawozdanie
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opublikowane w grudniu 2001 r. Prace Komisji były następnie kontynuowane w ramach
samej Organizacji Narodów Zjednoczonych,
a ich kolejne postępy wyznaczają takie dokumenty jak raport Panelu Wysokiego Szczebla
z 2004 r. oraz raport Sekretarz Generalnego ONZ i dokument końcowy Światowego
Szczytu z 2005 r. W niniejszej pracy skupiam
się wyłącznie na analizie raportu Komisji
jako swego rodzaju preludium do całej dyskusji oraz rezolucji przyjętej na Światowym
Szczycie jako dokumentu stanowiącego
podsumowanie procesu kształtowania się
powyższej zasady.
W raporcie Komisja zaproponowała
odejście od tradycyjnych rozważań dotyczących suwerenności i nieinterwencji na
rzecz dyskusji o tzw. „odpowiedzialności za
ochronę”57. „Koncepcja odpowiedzialności
stanowić ma łącznik pomiędzy koncepcją interwencji i koncepcją suwerenności, łącznik,
który ze swego założenia ma charakter mniej
kontrowersyjny niż koncepcje odnoszące się
do «prawa» czy «obowiązku» interwencji”58.
Przyjmuje ona dwa fundamentalne założenia, które dają wyraźne świadectwo zmiany
percepcji ochrony praw człowieka w systemie ONZ. Zgodnie z nimi suwerenność
państwa zakłada jego odpowiedzialność za
ochronę swoich obywateli przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami
etnicznymi i zbrodniami przeciwko ludzkości;
jednakże gdy państwo nie chce bądź nie potrafi powstrzymać tych wydarzeń albo samo
zagraża swym obywatelom, zasada nieinterwencji ustępuje zasadzie międzynarodowej
„odpowiedzialności za ochronę”. Obejmuje
ona trzy elementy: odpowiedzialność za zapobieganie, odpowiedzialność za reagowanie
i odpowiedzialność za odbudowę. „W pierw-
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szym przypadku odpowiedzialność obejmuje
ostrzeganie, usuwanie źródeł i przyczyn wewnętrznych konfliktów i powodowanych przez
człowieka katastrof i kryzysów. Drugi rodzaj
odpowiedzialności odnosi się do działań
mających na celu reagowanie (odpowiedź)
na ludzkie potrzeby właściwymi środkami,
które mogą obejmować środki przymusu, jak
sankcje i odpowiedzialność karną, a w ekstremalnych sytuacjach także interwencję
wojskową. Trzeci rodzaj odpowiedzialności
oznacza zapewnienie niezbędnej pomocy
w odbudowie, rekonstrukcji i pojednaniu,
zwłaszcza po interwencji militarnej, oraz eliminowanie przyczyn kryzysów i szkód, które
miały być powstrzymane czy usunięte przez
interwencję 59. Za najważniejszy z wyżej
wymienionych elementów Komisja uznała
pierwszy, tj. zapobieganie, stwierdzając, że
środki z nim związane powinny być w pełni
wyczerpane przed odwołaniem się do interwencji. Ponadto stwierdziła, że prewencja
i reagowanie na konflikty powinny zawsze
wykorzystywać środki o jak najmniejszej sile
przymusu.
Pomimo wspomnianego nacisku na
zapobieganie sporo miejsca w raporcie
poświęcono kwestii reagowania – de facto
interwencji humanitarnej – budzącej największe kontrowersje. Przede wszystkim Komisja
przyjęła sześć kryteriów interwencji militarnych: słuszny cel (ochrona ludności przed
utratą życia na wielką skalę lub czystkami
etnicznymi), wiarygodne intencje (przywrócenie poszanowania praw człowieka jako
główna, a nie poboczna przyczyna interwencji), stosowanie w ostateczności, odpowiednia legitymizacja interwenta, proporcjonalność środków i realna szansa osiągnięcia
sukcesu. Zasady te nie stanowią jakiegoś
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przełomu, były bowiem od dawna, choć nie
zawsze w identycznym katalogu, postulowane w doktrynie. Należy podkreślić, że „rodzaj
interwencji, o jakiej mowa w raporcie Komisji, obejmuje działanie przeciw państwu lub
jego przywódcom, bez jego zgody, w celach
humanitarnych lub ochronnych”60. Wyłącza
to sytuacje, w których władze proszą inne
państwa o pomoc zbrojną w obliczu niemożności pokonania piętrzących się przed nimi
trudności humanitarnych – jak wspomniano,
takie podejście jest stosunkowo szeroko akceptowane w doktrynie i oparte o koncepcję
zgody państwa na ograniczenie jego nienaruszalności terytorialnej61.
Decyzję o interwencji można podjąć
w wypadku utraty życia na wielką skalę
lub masowych czystek etnicznych. Odpowiedzialna za jej wydanie jest Rada Bezpieczeństwa, na której zgodnie z art. 24
Karty NZ ciąży „główna odpowiedzialność
za utrzymanie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa”. Reakcja Rady powinna
być bezzwłoczna, a autoryzacja interwencji
musi nastąpić przed jej przeprowadzeniem
(a nie w trakcie lub post factum). Dokument
wzywa ponadto stałych członków Rady Bezpieczeństwa do powstrzymania się od weta
w sprawach, które nie dotyczą ich fundamentalnych interesów oraz uwzględnienia faktu,
że bezradność lub obojętność Rady wobec
katastrof humanitarnych może prowokować
zainteresowane państwa do podjęcia odpowiednich środków bez jej autoryzacji, co
w dalszej perspektywie może doprowadzić
do zmniejszenia jej autorytetu.

Miarą realistycznego podejścia autorów Raportu jest fakt, że bierze on również
pod uwagę sytuację, w której nie doszło do
podjęcia decyzji przez Radę lub procedura
jej podjęcia znacząco rozciągnęła się w czasie. W takim przypadku proponuje rozpatrzenie sprawy przez specjalną nadzwyczajną
sesję Zgromadzenia Ogólnego – podstawą dla takiego działania ma być przyjęta
w 1950 r. rezolucja Uniting for Peace, „na
podstawie której Zgromadzenie Ogólne może
przejąć kompetencje Rady Bezpieczeństwa
w zakresie decydowania o podejmowaniu
odpowiednich środków, w tym również stosowania siły zbrojnej w przypadku zaistnienia naruszenia lub zagrożenia pokoju bądź
aktu agresji”62. „Przyjęta w tym trybie rezolucja, choć ma jedynie charakter zalecenia, to
z uwagi na wymaganą dla jej przyjęcia większość 2/3 głosów państw w Zgromadzeniu
Ogólnym ma poważne militarne i polityczne
znaczenie”63, a ponadto może skłonić Radę
do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jako
drugie rozwiązanie wskazano działania organizacji regionalnych lub subregionalnych
na obszarze ich jurysdykcji. Raport Komisji
robi tu wyjątek od sformułowanej wcześniej
zasady – sprzeczny w istocie z Kartą Narodów Zjednoczonych, która w tej kwestii
wypowiada się wyraźnie – zakładając możliwość późniejszego uzyskania autoryzacji
akcji przez Radę Bezpieczeństwa, jak to się
stało w przypadku Liberii i Sierra Leone. Raport nie pozostawia żadnych innych „furtek”
do legitymizacji 64 ewentualnej interwencji
humanitarnej, odrzuca więc możliwość pro-
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wadzenia tzw. interwencji jednostronnych
(unilateralnych), niemniej dostrzega ich
występowanie we współczesnej praktyce
i, jak już wspomniano, zauważa ich negatywną rolę przejawiającą się w podważaniu
autorytetu ONZ jako jedynego ośrodka upoważnionego do użycia siły bądź zezwolenia
na jej użycie.
Jak już wspomniano, przedstawiona powyżej dość szeroko koncepcja stała
się następnie przedmiotem dalszych prac
w ramach ONZ. Ostatecznym ich podsumowaniem stał się dokument końcowy
Światowego Szczytu65. W 40-stronicowej
rezolucji zagadnienia „odpowiedzialności
za ochronę” zajmują tylko nieco ponad pół
strony. Co znajduje się w tym dokumencie?
Powtórzono tezę, że każde państwo jest
odpowiedzialne za ochronę swojej ludności
przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi oraz zbrodniami przeciwko ludzkości, a społeczność
międzynarodowa winna wspierać je w jej
wykonywaniu, a gdy będzie to właściwe
i konieczne udzielać pomocy w tworzeniu
jego zdolności do tejże ochrony. Społeczność powinna również użyć wszelkich
niezbędnych środków pokojowych (dyplomatycznych, humanitarnych i innych), aby
chronić ludność przed ww. wydarzeniami,
zgodnie z Rozdziałami VI i VIII Karty NZ.
Ponadto państwa członkowskie ONZ wyrażają gotowość do podjęcia w ramach Rady
Bezpieczeństwa zbiorowej akcji zgodnie
z postanowieniami Karty, w tym rozdziałem
VII, jeżeli środki pokojowe okażą się niewystarczające, a władze państwa w oczywisty
sposób zawiodą w zakresie ochrony swojej
ludności. Zaleca się też Zgromadzeniu
Ogólnemu kontynuację debaty nad zasadą „odpowiedzialności za ochronę” przy
uwzględnieniu zasad Karty i prawa międzynarodowego.

2005 World Summit Outcome, (A/60/L.1).
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Podsumowanie
Komentarze odnoszące się do przyjęcia
zasady „odpowiedzialności za ochronę” okazały się niejednokrotnie bardzo optymistyczne.
J. Symonides stwierdził np. „Jednomyślne przyjęcie i zaakceptowanie przez Szczyt, w czasie
jubileuszowej 60. sesji Zgromadzenia Ogólnego [...] zasady odpowiedzialności za ochronę
ludności przed ludobójstwem, zbrodniami
wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami
przeciwko ludzkości, należy uznać za jedno
z największych osiągnięć dotyczących praw
człowieka i bezpieczeństwa międzynarodowego w procesie reformowania Narodów Zjednoczonych. [...] jest ona pewnym uogólnieniem
istniejących już i wiążących państwa regulacji
prawnomiędzynarodowych. Daje interpretację
zasad sformułowanych w Karcie, a interpretacja taka i to przyjęta jednomyślnie może
być uznana za wiążącą. Nadto odnosi się do
prawa wewnętrznego organizacji, określając
zasady funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa i z tego także powodu winna być uznana
za wiążącą. Można wreszcie dowodzić, że
zasada odpowiedzialności za ochronę w przyjętym sformułowaniu jest istotnym elementem
kształtowania się nowej normy zwyczajowej
będącej refleksem praktyki międzynarodowej
uznawanej coraz częściej za prawnie obowiązującą”66. Autorowi niniejszej pracy bliższe są
jednak oceny bardziej krytyczne, jak J. Zajadły,
który stwierdził, że przyjęte przez ONZ dokumenty „potwierdzają, że prawa człowieka mają
wprawdzie charakter uniwersalny, ale użycie
siły w ich obronie powinno się odbywać z zachowaniem procedur wynikających z Karty NZ,
czyli na podstawie odpowiedniej pozytywnej
decyzji RB. Tym samym w sensie prawnym
opowiedziano się za zachowaniem istniejącego status quo, licząc na to, że stali członkowie
RB powstrzymają się od skorzystania z prawa
weta w sytuacjach ekstremalnych”67.
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Bez wątpienia zasada „odpowiedzialności za ochronę” w brzmieniu przyjętym
przez Komisję stanowiłaby duży krok naprzód. Pozwalałaby ona – o ile uznalibyśmy
ją za wyraz interpretacji autentycznej postanowień Karty NZ68 – na podjęcie działań
zmierzających do ochrony przed masowymi
naruszeniami praw człowieka także w sytuacji paraliżu decyzyjnego Rady Bezpieczeństwa bądź weta jednego z jej stałych członków, jednocześnie zapewniając minimalny
wymagany stopień multilateralizmu przy podejmowaniu decyzji o interwencji humanitarnej – zgodę organizacji regionalnej. Okazało
się natomiast, że w dokumencie końcowym
Światowego Szczytu oficjalnie stwierdzono
to, co doktryna niemal powszechnie uznaje już od dawna – że akcja (interwencja)
zmierzająca do ochrony ludności przed
masowymi naruszeniami praw człowieka
może być przeprowadzona po uzyskaniu
autoryzacji ze strony Rady Bezpieczeństwa
ONZ. „Co więcej, państwa zgadzają się działać w ramach Rady wyłącznie «na podstawie
indywidualnej oceny każdego przypadku»,

co stoi w sprzeczności z przyjęciem regularnego obowiązku. [...] Wydaje się to odzwierciedlać punkt widzenia tych państw,
które kwestionowały tezę, że Karta stwarza
prawny obowiązek dla członków Rady Bezpieczeństwa by wspierać akcję przymusową
w przypadku masowych zbrodni. Idea wytycznych dla autoryzacji lub poparcia użycia
siły przez Radę została całkowicie pominięta”69. Tymczasem „współcześnie głównym
problemem jest prawna dopuszczalność
interwencji humanitarnej podjętej bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa, skoro akcja
przeprowadzona przy formalnym poparciu
właściwych organów ONZ nie budzi obecnie
co do zasady poważnych wątpliwości natury
prawnej”70. W rzeczywistości fakt przyjęcia
zasady w takim kształcie zupełnie nie wpłynął więc na jej zastosowanie, które de facto
miało już miejsce (np. w Somalii w 1992 r.,
w Ruandzie i na Haiti w 1994 r.) i mogłoby
dalej opierać się na nowej interpretacji Karty
ujmującej naruszenia praw człowieka jako
zagrożenia dla międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa.

Niezależnie od tego, że jej postanowienia byłyby w gruncie rzeczy niezgodne z samym tekstem Karty.
C. Stahn, Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?, „American Journal of International Law”, vol. 101, nr 1/2007, s. 109. Autor zwraca ponadto uwagę, że tekst dokumentu nie mówi wyraźnie,
że akcja autoryzowana przez Radę stanowi jedyną siłową odpowiedź na masowe okrucieństwa, a zostawia
otwartą drogę do działań unilateralnych, co twierdzą niektóre państwa, jak np. USA.
70
D. Rudkowski, dz. cyt., s. 102, podobnie J. Barcik, T. Srogosz, dz. cyt., s.490; warto zauważyć jednak, że
zdarzają się jeszcze głosy przeciwne, zwłaszcza ze strony naukowców pochodzących z krajów rozwijających
się, np. M. Ayoob, Humanitarian Intervention and State Sovereignty, „The International Journal of Human
Rights”, vol. 6, nr 1/2002, s. 95.
68
69

99

Michał Zdunik

Notatnik z „Warszawskiej Jesieni”

I.
Obiecałem sobie, że będę notował
wszystkie koncerty z „Jesieni”, na których byłem. Ale nie można nawet powiedzieć, że robiłem notatki. Zapisane prawie nieczytelnym
pismem w programie pojedyncze, urwane
słowa, równoważniki zdań, nagłe myśli, skojarzenia, zachwyty, zawody. Jeniffer Reeves
mówi o swoim kinie, które składa się z szybko zmieniających się, kalejdoskopowych
obrazów, że tworzy takie filmy, ponieważ są
najbliższe ludzkiemu postrzeganiu świata,
krótkiemu widzeniu tysiąca pojedynczych
zjawisk. Paweł Szkotak powiedział kiedyś, że
powinniśmy spieszyć się kochać teatr, bo tak
szybko odchodzi.
Zastanawiam się, czy tak samo nie jest
z wykonanie muzycznym – jednym, niepowtarzalnym, niedającym się całkowicie przypomnieć, na nowo odtworzyć. To pojedyncze
przeżycie dzieła już się nie powtórzy, notatki
już nigdy nie będą aktualne. Dlatego też będzie to notatnik – zbiór urywany, nagły, spontaniczny – taki, jak postrzeganie muzyki.

II.
(piątek 18.09, 19.30,
Filharmonia Narodowa)
Luisa Bruynela „Cours de nuages” to
jednolita warstwa dźwiękowa, monolityczna
struktura, ciągłe wznoszenie się i opadanie
w wysokich rejestrach smyczków, podkre-

ślonych przez delikatną warstwę elektroniki. Łagodne wznoszenie się i opadanie,
tworzenie jednej dźwiękowej przestrzeni,
organizowanie w niej całej, znakomicie skonstruowanej formy utworu. Ciągłe poszukanie
w przestrzeni. Gdzieś wysoko. Wznosząc się
i opadając.
„.Eals(Oomsu)” Pawła Szymańskiego.
Tajemnica, brak jakiegokolwiek odautorskiego komentarza. W programowej książce
– lapidarny, składający się z dwóch zdań
życiorys. Szymański jest artystą osobnym,
całkowicie indywidualnym, podążającym jedynie własnymi drogami, na których napotyka jeden z elementarnych składników swojej
muzyki – przeszłość. Nie odchodzi od tego
i w tym utworze.
Kompozycja ta to pełne napięcia,
urwane, gdzieś wyszeptane motywy z przeszłości, strzępki dawnych form, budowanie
muzyki ze skrawków przeszłości – muzycznych „ready-made’ów” – i nadawanie im całkiem nowej jakości w nowej formie muzycznej. Szymański w inteligentny sposób pyta,
gdzie właściwie podziała się przeszłość i jaka
jest jej wartość. I czy ulatuje, wraz z ostatnim
pianissimem jego znakomitego utworu.

III.
(niedziela, 20.09, 15.00, Uniwersytet
Muzyczny im. F. Chopina)
Projekt FLR – Jim Black vs TEMPO
REALE
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***
Poruszamy się w dźwiękach jak w przestrzeni teatru
gdzie akcja, napięcie, aktorzy wszystko ma własne miejsce
poruszamy się w jakimś dziwnym
pejzażu zaginionego miasta
urwanych głosów, westchnięć, niedokończonych
słów
trudno jest znaleźć miejsce w tej przestrzeni
wyjątkowo energiczny perkusista stara się
przekrzyczeć dwóch bogów tego miasta
młodych panów przy elektronicznych pudełkach na
scenie
ten pojedynek jest nierozwiązany a przestrzeń nagle
zostaje zamknięta
nie ma urwanych głosów, westchnięć,
niedokończonych
wyszliśmy z pejzażu zaginionego miasta

IV.
(niedziela, 20.09, 19.30, Studio S1)
Pierre Henry.

***
ta sytuacja jest bardzo dziwna i wiekopomna
na scenie zamiast grona ładnie ubranych
artystów w stylizowanych garniturach
rząd głośników
po raz pierwszy poczułem, że coś się naprawdę
tak bardzo się zmieniło w muzyce przez te ostatnie
kilkadziesiąt lat
dyrygentem nowych wykonawców jest starszy,
trochę korpulentny pan
prowadzony do pulpitu przez młodą asystentkę
„Grande Toccata” to misterium ruchu
dźwięku który żyje i wciąż przemieszcza się
zagłębia i wynurza z przestrzeni
w programie pojawiają się nabazgrane przeze mnie
w programie
pytania
jak chodzi dźwięk
jak ulatnia się dźwięk
W „Capriccio” dziadek rewolucjonista
kłania się przeszłości
sięga po fortepian

i w nim poszukuje
brzmienia
perkusyjnego agresywnego glissandowego
uderzanego
które jak kaprys
to jest głośniej to ciszej to mocniej to słabiej
w ciągłych kontrastach
w przestrzeni
nadal zostaje pytanie którego nie rozwiewa sam
twórca.
jak chodzi dźwięk
jak ulatnia się dźwięk

V.
(środa, 23.09, 19.30, Studio Tęcza)
Żeby dojść do Studia Tęcza potrzeba
dłuższej chwili. Jesień jest wtedy w swojej
całej pełni. Wieczór jest chłodny, przesycony dość ostrym powietrzem. Droga bardzo
rzadko uczęszczana, spokojna. Pod nogami
chrzęszczą masy liści, które opadły i pokrywają kolorową mozaiką całą powierzchnię
chodnika. Niby się spieszę, bo pierwszy raz
jestem w tym miejscu, ale mógłbym tak iść
i iść, gdzieś jakąś małą żoliborską uliczką.
Studio znajduję dosyć późno, dotrzeć jest
ciężko, olbrzymi budynek schowany jest
w którymś ze słabo widocznych zakrętów.
A pod nogami chrzęszczą masy liści.
Bogusław Schaeffer. „Multimedialne
coś”. Spektakl Bogusława Schaeffera, jednej z najważniejszych postaci nowej polskiej
muzyki, także uznanego dramaturga, wyreżyserowany przez Karinę Piwowarską, to
przedstawienie bardzo trafne i inteligentne,
ale trochę bardziej niż do awangardowej
przestrzeni, jaką jest Studio Tęcza, nadaje
się do tradycyjnej sali teatru. Schaeffer
bowiem w sposób nieco prześmiewczy i ironiczny, momentami refleksyjny, pyta o istotę
teatru w ogóle i o kondycję sztuki. Owszem,
bawi się językiem, teatralną konwencją,
pozwala aktorom (Waldemarowi Obłozie,
Markowi Frąckowiakowi, Agnieszce Wielgos
– zresztą bardzo przyzwoicie spisującym się
w swoich rolach) na wiele – na improwizację
i interakcję z publicznością – ale pod tą nie do
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końca poważną formą kryje się chyba jakaś
rzeczywista obawa o przyszłość tej sztuki.
Schaeffer kpi, momentami nawiązuje do telewizyjnych programów, elementów medialnej
rzeczywistości, tworzy dzieło o aktorach grających samych siebie, ale jednocześnie jego
muzyka kontrastuje z samą treścią spektaklu.
Łagodna, kołysząca, momentami z ekspresjonistyczna harmonią, trochę przypominająca niektóre utwory Erika Satie, pozostawia
widza w klimacie spokojnej refleksyjności,
ale i zadanych pytań bez jednoznacznej
odpowiedzi

VI.
(piątek, 25.09, 19.30,
Filharmonia Narodowa)
Hanny Kulenty „Koncert skrzypcowy
nr 2” absolutnie mnie zachwycił, dawno
nie słyszałem utworu tak dobrze i mądrze
zorganizowanego, o tak uporządkowanej
i logicznej formie. Solowe skrzypce znakomicie realizowały koncepcję dzieła, z wyraźnie
wybijającą się na pierwszy plan ich partią, co
wzmagał też świetny skrzypek, grający głęboki dźwięk, bez żadnych intonacyjnych uchybień. Instrument solowy wybija się znacznie
przed orkiestrę, grającą lekkie, brzmieniowe
plamy. Utwór hipnotyzujący, o płynnej formie,
skupiony w jednej przestrzeni dźwiękowej,
wyznaczanej przez dźwięk E. Naprawdę
znakomitą muzyka.
Podobnie jednolity jest utwór Per Nřrgĺrda Irisa, który usłyszałem jako dzieło zbudowane z małych, drobnych, acz złożonych

struktur, powoli organizujących się w jedną całość, bardzo dobrze zorkiestrowaną
i znakomicie zrealizowaną brzmieniowo. To
jakby pudełko o szkatułkowej budowie, które
słuchacz odbiera jako rodzaj dźwiękowego
kalejdoskopu. Kompozycja ta była dla mnie
miłym zaskoczeniem. „Koncert wiolonczelowy nr 2” tego samego twórcy zupełnie mnie
nie przekonał, był dla mnie zbyt niejasno
zorganizowany, o zbyt nieuporządkowanej
i chaotycznej formie. „Iris” jest znacznie jaśniejszy, klarowniejszy, spójnie pomyślany
i – co jeszcze raz muszę podkreślić – znakomicie brzmiący. To oddawanie złożoności
struktur przekonuje mnie jak najbardziej;
podpisuję się pod pochwałami dla Nřrgĺrda
obiema rękoma.

VII.
Zdaje sobie sprawę że ten tekst,
podobnie jak moje warszawsko-jesienne
notatki, nie jest dobrze zorganizowany. Nie
ma tu też opisanych wszystkich utworów
koncertowych ani wszystkiego, co słyszałem.
To zbiór bardzo subiektywnych, urwanych
myśli. Próba odtworzenia tego, co było
wtedy, a co nie jest tak naprawdę całkiem
możliwe. Można przypomnieć sobie formę
i dźwięki, ale nie do końca już poczuje się
te liście obok Studia Tęcza na Żoliborzu. Ale
mam nadzieję, że moja próba jest chociaż
w części udana. Zamykam ten tylko trochę
muzykologiczny, bardziej zaś intymny, notatnik z „Warszawskiej Jesieni”. Otworzę go we
wrześniu 2010.
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Kaliope

Między płotem a mokradłem
W przestrzeni zawierającej się w nawiasie stworzonym przez płot i mokradło należy umieścić poniższy dramat. Przestrzeń ta jest miejscem m.in. prób, manewrów, dziecięcych wybryków
i życiowych rozterek. Pewien zdolny saksofonista z Alabamy porzucił swoją żonę po czterech
latach wspólnego życia, aby swobodnie romansować z Talaithą, gimnastyczką romskiego pochodzenia, o której mówiło się, że, gdyby Thomas Jefferson miał okazję ją poznać, nigdy nie
zawracałby sobie głowy polityką. Z ich związku począł się chłopiec, który pewnego dnia miał
zwyciężyć Międzynarodowy Turniej w Domino „Ponad podziałami”. Tyle tytułem wstępu.

AKT I (i ostatni)
Scena przedstawia pokój mieszkalny, o jakim chciałoby się powiedzieć: „tu mieszka artysta
XXI wieku”. Jest skromnie, ale z ambicjami. Po lewej stronie regał z książkami, po prawej stronie
regał z książkami. Wśród książek wyróżniają się okładki z serii Gazety Wyborczej oraz zagraniczne czasopisma. Pośrodku biurko w stylu art déco. Na biurku papiery, whisky, filiżanka po kawie
i popielniczka. Przy biurku Artysta w szlafroku w paski śpi z twarzą w papierach. Na pierwszym
planie rozerotyzowana Muza na koturnach stoi w teatralnej pozie.
MUZA:
Zatem gniew swój mam sławić,
o obfity w szkody
Bo jako i koń dzielny, gdy mu nie dać wody
Choćby i był najlepszy – pojechać nie może
Tako i mnie tu dano – Zeusie! O boże! –
Mdły Tantala wysiłek – no spójrzcie!
No proszę! –
Mam pracować z człowiekiem, jakiego nie znoszę
Ja bez liku poetów znam, lecz
nie pamiętam
Ni jednego takiego, jak ten impotenta
Muza zarzuca włosami, siada nieco z boku i robi sobie paznokcie.
Artysta podnosi głowę. Przeklina zachrypniętym głosem, patrzy na zegarek.
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ARTYSTA:
To beznadziejne. Nie mam szans złożyć tej pracy w terminie.
Nie no, ale przecież ten konkurs to moja jedyna szansa! To wszystko jedynie kwestia woli. A ja
chcę coś napisać. Nie, ja muszę coś napisać. Muszę! Mu-szę! Mam jakieś trzy godziny, zaraz
się coś wymyśli. Tak, zaraz coś wymyślę. O już mam koncepcję. Koncepcję, koncept, barok…
Artysta ponownie zasypia.
Na środek wychodzi Muza w stanie podgorączkowym.
MUZA:
Wszak to Eros od zawsze przychodził z pomocą
By nie brakło nam siły ni za dnia,
ni nocą
I w ten to czas mężczyzna był ku mnie łapczywy
Tak stawały się dzieła. A ten jak
nieżywy
Jak gdyby z nim coś źle było?
Jak gdyby się brzydził?
Czy przygłuchy, przytępy? Nie może, nie widzi
Czy przyczyną tu stresy? Potrzebne mu wczasy?
Ech, naprawdę, mężczyźni! Ech, co to za czasy!
Muza robi teatralne pozy, siada nieco z drugiego boku i robi sobie paznokcie u nóg.
Artysta podnosi głowę, przeklina zachrypniętym głosem, patrzy na zegarek, przeklina
zachrypniętym głosem, zapala papierosa.
ARTYSTA:
Mało, cholera, czasu. Co to ja miałem? A, no dobra. Jest postmodernizm, nie? To może
spróbujmy w ten sposób:
Artysta zaczyna pisać. Pisząc mówi z emfazą:

NIE CZEKAMY
OSOBY:
ADA i STEWAN
MĄŻ i ŻABKO
UK i TAK
Scena przedstawia chodnik, dom i trawnik. Na chodniku i trawniku siedzą Ada i Stewan.

ADA:
Co my właściwie robimy na tym trawniku?
STEWAN:
Nie wiem co robisz na trawniku, ja jestem na chodniku.
ADA:
Ale dlaczego tu jesteśmy?
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STEWAN:
Może ty jesteś, ja tu tylko przebywam.
ADA:
Ale co robimy?
STEWAN:
Siedzę.
ADA:
Chce mi się jeść.
STEWAN:
Powiedz mi to jutro.
Wchodzą UK i Tak.
UK:
Co wy tu robicie?
STEWAN:
Nie czekamy.
TAK:
Nie, nie!
UK:
A nie widzieliście trawnika?
ADA:
Nie.
TAK:
Nie, nie!
Uk i Tak wychodzą.
STEWAN:
Spójrz jak robię pajacyki!
ADA:
Nie da się robić pajacyków na chodniku.
STEWAN:
Gdy robię pajacyki, czuję się niesłychanie symetryczny.
ADA:
Mmm.
STEWAN:
Chce mi się jeść.
ADA:
Powiedz mi to jutro.
Wchodzą Mąż i Żabko.
MĄŻ:
Czego wy tu nie robicie?
ADA:
Nie czekamy.
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STEWAN:
Czym wy nie jesteście?
ŻABKO:
Jesteśmy!
MĄŻ:
Cisza!
ŻABKO:
Wcale, że nie!
MĄŻ:
Przepraszam, nie czekajcie na nas.
Mąż i Żabko wychodzą.
Repetycja z dowolnego miejsca po włosku…
Artysta przerywa monolog, ponownie zasypia.
Zmiana świateł. Na scenę wybiega rozkoszny, może siedmioletni Chłopiec o blond włosach
i błękitnych oczach. Hasa, podskakuje, podśpiewuje, śmieje się, goni niewidzialne motyle.
CHŁOPIEC:
Mamo! Mamo, popatrz!
Zmiana świateł, Chłopiec znika, Artysta budzi się z krzykiem.
ARTYSTA:
Popatrz!
Na twarzy artysty zachodzą rozmaite zmiany.
ARTYSTA:
Mam gdzieś tę pisaninę! Tak naprawdę zawsze chciałem zostać piekarzem. Jeszcze nie
jest za późno, jeszcze zdążę przeżyć prawdziwe życie! Zapach chleba, źródlana woda,
kochająca żona i prości ludzie wokół! Wyjeżdżam!
Artysta wybiega.
Na środek wychodzi Muza i rusza się mniej więcej tak jak Zosia w „Dziadach” Swinarskiego.
MUZA:
Znowu gniew swój mam sławić potężny, okrutny
Bo to już naprawdę przesada. To jest jakaś pomyłka
Kompletna tragedia!
Muza mdleje.
Publiczność przeżywa katharsis.
GŁOSY Z LEWEJ I PRAWEJ STRONY PUBLICZNOŚCI:
A idźcie z tym do diabła!
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Martyna Chrześcijańska, studentka
etnologii i kulturoznawstwa w ramach Kolegium MISH. Zainteresowana Innością.
Joanna Cieloch, studentka III roku
K MISH, w ramach którego studiuje filozofię
i filologię polską, ćwiczy warsztat redaktorski,
uczy się hebrajskiego i skacze po zajęciach
związanych z jej ulubionymi narodami – czeskim i żydowskim. Ma dwa koty, jeździ na
nartach biegowych i lubi huśtawki.
Szymon Gruda, rocznik 1988, Warszawiak, student MISH. Debiutował w 2006
roku w publikacji „Źródło zaranne. Antologia
wierszy Klubu Pana Cogito”, nakładem OKP.
Tłumaczy i pisuje również wiersze i piosenki
dla dzieci. Prywatnie – pasjonat językoznawstwa i miłośnik Słowiańszczyzny.
Antoni Gustowski, student I roku
Kolegium MISH UW. Ze względu na swoje
nieprecyzyjne zainteresowania naukowe
pisuje m.in. fraszki, ody, dytyramby, dramaty
i inne rzeczy. Biega, śpiewa, tańczy, przekłada, odkłada, poddaje się modzie na film,
fotografię i kapelusze, a gdy nikt nie patrzy
udaje Francuza. Labilność emocjonalna,
ciągoty ekshibicjonistyczne, ciachosz w baczambarę przydęty.
Daniel Kontowski, student MISH
i CLAS. Zajmują go nauki społeczne, fascynują powieści.

Bartłomiej Międzybrodzki, student
czwartego roku historii na Uniwersytecie
Warszawskim. Pisze pracę magisterską o repatriacjach Polaków z Kresów Wschodnich
w latach 1944-1946.
Przemysław Pałka, student II roku
Kolegium MISH. Pochodzi z Górnego Śląska i w liceum nie brał udziału w żadnej
olimpiadzie. Lubi semiotykę logiczną. Interesuje się państwami, którym kiedyś
w udziale przypadł totalitaryzm, szczególnie Kaukazem, najszczególniej Armenią.
W wolnym czasie ogląda radzieckie filmy
o miłości.
Izabela Prager, studentka II roku
MISH UW (kierunki wiodące: prawo i cywilizacja śródziemnomorska). Zajmuje ją
także teatr, komparatystyka literacka, języki
mniej lub bardziej obce, tym podobne i niepodobne.
Michał Przeperski, rodowity Pomorzanin, student Instytutu Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji
UW. Interesuje się szeroko pojętą historią
dwudziestego wieku, a przede wszystkim
totalitaryzmami i ruchami społecznymi
w systemach niedemokratycznych; oprócz
tego zajmuje się prawem karnym międzynarodowym. A także muzyką, sportem, warszawskimi kebabami i, chwilowo, spacerami
po Budapeszcie.
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Rafał Smoleń, student indologii i Artes Liberales na II roku MISHu. Interesuje
się, a czasem nie. Szachy też lubi.

UW, członek Collegium Invisibile. Interesuje
się historią najnowszą, reportażem i literaturą angloamerykańską

Agnieszka Sztoldman, studentka
III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych
w ramach Kolegium MISH na Uniwersytecie
Warszawskim

Michał Zdunik, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (I rok) studiuje muzykologię i polonistykę. Ze strony praktycznej i teoretycznej
interesuje się muzyką współczesną, teatrem
i literaturą XX wieku.

Szymon Zaręba, student prawa i stosunków międzynarodowych w ramach MISH

