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„BLISCY OBCY” CZYLI ADAPTACJA
JAKO PROCES UKRYTY WŚRÓD
GRUPY MIGRANTÓW UKRAIŃSKICH

Anna Adamczyk

"Jako Ukrainiec myślę, że nie ciężko się w Polsce adaptować. Jak człowiek pracuje
normalnie to, jak to powiedzieć, to się adaptuje w każdym środowisku"

Artykuł ten będzie refleksją teoretyczną na
opartą
na
badaniach
terenowych
prowadzonych wśród grupy migrantów
ukraińskich w Gdańsku. Z polską kulturą
łączy
ich
podobieństwo
światów
symbolicznych wynikające z bliskości
językowej, geograficznej, a także wspólnej
historii. Uwidacznia się to wyraźnie we
wstępnych narracjach cudzoziemców ze
Wschodu, którzy proces adaptacji ograniczają
głównie do przystosowania ekonomicznego.
Warto jednak zwrócić uwagę na dychotomię
tego zjawiska. Działalność Ukraińców w
migranckich fundacjach pomocowych i ich
relacje w ramach tych organizacji ukazują
formy behawioralne, które odnoszą się
bezpośrednio do procesów adaptacyjnych.
,,Tymczasowi turyści”, jak bywają postrzegani
przez Polaków, oswajają przestrzeń w sposób
coraz bardziej zdecydowany. Przebieg tego
zjawiska uchwycony w empirii codzienności
jest przedmiotem zainteresowania niniejszego
artykułu. Może on stanowić punkt wyjścia do
rozważań na temat migracji w wymiarze
ponadlokalnym.

się na stałe w Polsce, a także tych znajdujących
się w ,,trwałej tymczasowości” 2. Stan ten
charakteryzuje się zawieszeniem pomiędzy
dwoma
światami
symbolicznymi,
wynikającym
z
regularnych
krótkoterminowych wyjazdów zarobkowych.
By prześledzić czynniki wpływające na proces
adaptacji cudzoziemców warto spojrzeć na
migrancki świat społeczny z perspektywy
żyjących w nim jednostek. Połączenie tego
lokalnego punktu widzenia z analitycznym
nastawieniem badawczym pozwoli pełniej
zarysować kryteria przystosowania. Ujawni
zarazem to, co pozostaje ukryte bądź też w
pełni nieuświadomione przez członków danej
społeczności.
Koresponduje
to
z
wprowadzoną do nauk społecznych przez
Marvina Harrisa dychotomią emic-etic, czyli
spojrzeniem z wewnątrz oraz z zewnątrz na
problem badawczy3. Głównie w najbliższym
otoczeniu jednostka zaspokaja swoje potrzeby
komunikacyjne. Za pośrednictwem środków
masowego przekazu współczesne procesy
komunikacyjne wielokrotnie przekraczają to
otoczenie. Jednak to zakłócenia w obrębie
własnego środowiska mają natychmiastowy
wpływ na życie społeczne człowieka.
Komunikacja ponadlokalna znajdująca
wydźwięk w skali globalnej nie narusza sieci
codziennych interakcji jednostki z jej
otoczeniem4.

Kategorie obcości i bliskości były szeroko
rozpatrywane w ramach wielu publikacji z
zakresu nauk społecznych. Wciąż jednak
stanowią one pole żywych dyskusji oraz
kształtowania się pojęć na gruncie
współczesnej humanistyki. Uważam, że za
wiodące doświadczenie obcości można W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na
obecnie uznać doświadczenie migracji. dwuznaczność terminu adaptacji. Wynika to
Doskonale zarysowuje się to już w założeniach choćby z definicji Rene Dubos, która określa ją
George’a Simmel’a. Niemiecki socjolog zwraca
uwagę na jedność bliskości i dystansu w relacji 1 G. Simmel, Socjologia, Warszawa, 2005.
międzyludzkiej. ,,Obcy” postrzegany jest tutaj 2 D.Stola, Mechanizmy i uwarunkowania migracji zarobkowych do
jako ktoś bliski przestrzennie, ale wciąż Polski, Warszawa, 1997.
odległy społecznie1 . Dotyka to zarówno 3 T.H.Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy, Warszawa, 2009.
migrantów ukraińskich planujących osiedlić 4 J.Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa, 1985.

jako: ,,zdolność do efektywnego działania i
możliwie długiego przyjemnego bytowania w
danym
środowisku”.
Można
więc
rozpatrywać interesujące nas zjawisko jako
proces bądź rezultat tego procesu5. Nas
przede wszystkim jednak będzie interesował
proces nabywania zdolności adaptacyjnych,
który znajduje się w orbicie zainteresowań
rozmaitych
dyscyplin
naukowych.
Zdecydowana większość Ukraińców, z
którymi przyszło mi się zetknąć podczas
prowadzenia badań to migranci zarobkowi.
Często kładli oni nacisk na ekonomiczny
powód swojego przyjazdu. To przywodzi na
myśl sekwencyjny model wrastania
przyjezdnych do społeczeństwa kraju
osiedlenia. Wyróżnia się w ramach niego trzy
stadia:
- re-settlement – migranci odnajdują pierwszą
pracę i miejsce zamieszkania,
- re-establisment – utrwala się pozycja migranta
na rynku pracy ze względu na stały kontrakt o
zatrudnieniu, wtedy często następuje
sprowadzenie rodziny,
- ,,integracja’’ – identyfikacja migranta z
systemem kraju przyjmującego6.
W narracjach samych Ukraińców jedną z
głównych dominant asymilacji jest
odnalezienie zatrudnienia: ,,Jako Ukrainiec
myślę, że nie ciężko się w Polsce adaptować.
Jak człowiek pracuje normalnie to jego, jak to
powiedzieć, to się adaptuje w każdym
środowisku” (mężczyzna, 60 lat, pracownik
budowlany). To przeświadczenie tworzy
wspólną płaszczyznę dla nastawienia
Ukraińców do pracy w naszym kraju oraz ich
wizerunku wśród Polaków. Obecność
ukraińskich migrantów na polskim rynku
pracy postrzegana jest jako korzystne zjawisko
ze względu na solidność, skromność, a także
niskie stawki wschodnich pracowników.
Podobieństwo kulturowo-językowe tworzy
przestrzeń do łatwego nawiązania
porozumienia. Ukraińcy nie stanowią
zagrożenia dla homogeniczności polskiego
społeczeństwa7. Wykształca to także w
robotnikach chęć przystosowania się ze
względu na jak najlepsze spełnianie

oczekiwań polskich pracodawców. Prowadzi
to czasem do przedstawiania imigrantów jako
znacznie lepszych pracowników, dostrzegają
to także oni sami: ,,Polacy chcą żeby robić, bo
właśnie tam przykładowo jest jakaś robota.
Polak on tak – ja tu nie będę robił, bo tam
błoto jest. Ja tu nie będę robił, bo to zaraz za
piętnaście minut będzie... Szuka jakiejś
przyczyny, jakiś powód będzie. Tak, a my, my
musimy robić, żeby zrobić sobie jakoś, żeby
zarobić pieniądze. My nie mamy wyboru, my
musimy robić i już. A Polacy nie – ja tego nie
będę robił i już. Nie będę i nie
chcę”(mężczyzna, 36 lat, pracownik stoczni).
Poza tym obecność Ukraińców w naszym
kraju może przywoływać na myśl migracje
zarobkowe Polaków do krajów Europy
Zachodniej. To również zwiększa przestrzeń
podobieństw, którą często podkreślają
obcokrajowcy. We wstępnych narracjach
odczucie przekroczenia granicy jest czymś nie
do końca wyraźnym oraz niewyrażanym
werbalnie: ,,Życie tutaj nie bardzo się różni.
Tutaj troszku lepiej się... wyżywienie lepsze. Z
pracą... ludzie mają pracę. Ludzie lepiej sobie
radzą tu. Co do różnic w mentalności to bym
nie powiedział, że jakaś różnica między
Polakami a Ukraińcami tam za dużo. Chyba
nie ma takiej dużej różnicy” (mężczyzna, 60
lat, pracownik budowlany). ,,Może gdyby nie
język to bym nie czuła różnicy. Za bardzo
podobne wszystko tutaj. Tak bardzo czegoś
nowa to tu nie ma, ale jest takie inne rzeczy,
takie ciekawe” (kobieta, 20 lat, pracuje w
kuchni w restauracji).
Relacje migrantów mogą przenikać się z
perspektywą łatwego wnikania Ukraińców w
funkcjonowanie społeczeństwa polskiego w
skali makro. Gdy jednak bardziej skupić się na
jednostkach odnajdujemy w nich źródło
problemu adaptacji, które jest jednocześnie
powodem do podejmowania działań w
organizacjach oraz wspólnotach migranckich.
5 J.Niżnik,

op.cit.
Lalak, " Swoi" i " obcy" w perspektywie antropologicznospołecznej, Migracja Uchodźctwo Wielokulturowość, Warszawa,
6 D.

2007.
7 A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie " innego" . Wizerunki
imigrantów w Polsce, Warszawa, 2007.

Zanim szerzej opiszę tę kwestię za cenne
uważam przywołanie pewnej sprzeczności
narracyjnej, która zarysuje nam pewien
kontrast postrzegania. Jednocześnie będzie
doskonałym wstępem do wyraźnej
aktywności Ukraińców na polu kulturowym:
"Nie ma różnicy czy jestem Polakiem czy
Ukraińcem. Przykładowo tam, gdzie ja pracuję
na budowie to już od tego czasu, w tej firmie
co teraz, to ja pracuję już dwa miesięcy".
Jednocześnie podczas tej samej rozmowy
pojawia się następujące stwierdzenie: ,,No ja
powiem tak, kiedy dzwonisz szukasz pracy i
kiedy czują, że ty jesteś człowiekiem ze
wschodu, to jakieś obawy są. Przykładowo ja
szukam pracy: «halo» (ukraiński akcent). Tam
już obawa, że jestem, że rozmawiam, akcent
jest. Ten człowiek. I ja już się boję, że ten po tej
stronie już chce mnie wykorzystać, a on myśli
już jak wykorzystać mnie.” (mężczyzna, 60 lat,
pracownik budowy). Obcokrajowcy często w
swoich wywodach zastanawiali się dlaczego
Polacy boją się ludzi ze Wschodu. Łagodzenie
tego narracyjnego dwugłosu następuje
poprzez przyłączenie do grupy bliskiej
kulturowo. W obcym kraju łącznikiem może
stać się choćby religia. W przypadku
gdańskich Ukraińców cerkiew grekokatolicka
stanowi także pomost do kontaktu z językiem.
Ponad godzinne nabożeństwo tworzy więź
społeczną, która niekoniecznie musi mieć
charakter osobisty, a może być
zapośredniczona poprzez wspólne symbole
oraz poczucie identyfikacji z tymi samymi
wartościami8: ,,Moja żona trzy miesiące była w
domu i tam z córką już takie życie było
ukraińskie i jej się nie chciało tu jechać do
Polski, ja pojechał, ona odzwyczaiła się od
tego życia. Kiedy ona tu przyszła, weszła do
cerkwi i ona zaczęła płakać, kiedy ona
usłyszała ukraiński język. Ona nie jest tam
jakimś patriotem, po prostu to jest przyjemne,
to jest takie nasze.” (mężczyzna, 44 lata,
pracownik budowy).

skutecznego prawa migracyjnego oraz
zwiększeniu szans na uzyskanie przez
cudzoziemców legalnego pobytu i pracy.
Jednak prócz statutowych działań stanowi ona
także płaszczyznę dialogu pomiędzy
obcokrajowcami ze Wschodu (głównie
Ukraińcami) zakorzenioną w ich własnym
kręgu kulturowym. Spotkania migrantów
odbywają się regularnie i mają charakter
nieformalny. W niewielkim pomieszczeniu
fundacji przy wspólnym stole Ukraińcy
wymieniają się wrażeniami oraz dzielą się
doświadczeniami związanymi z pobytem w
Polsce. Przede wszystkim jednak uczą się za
sobą rozmawiać, podejmować współpracę,
która wyraźnie wpływa na procesy
adaptacyjne: ,,Kiedy my przychodzimy tu, my
tu znachodzimy spokój, gwarę, nadzieję na
lepsze, my porozmawiamy z tymi ludźmi,
które są tu i już ja nie mówię, że dla mojej
żony praca, ale my dajem wiarę, że ona se
znajdzie pracę. Tam pani powiedziała, jak ona
pracuje i moja żona mówi: "tam jej dobrze,
może i mnie tak kiedyś będzie dobrze". I
ludzie
się
śmieją,
jeden
do
jednego”(mężczyzna, 60 lat, pracownik
budowlany). Potrzeba takiego kontaktu
zarysowuje odmienność, z którą Ukraińcy
muszą się zmierzyć w naszym kraju.
Przestrzeń miejska może tworzyć iluzję
szybkiego zadomowienia się, choćby przez
kwestie ekonomiczne. Migrant jednak
pozostaje w niej wciąż zawieszony pomiędzy
tym, czego już nie ma, a tym, co jeszcze się nie
dopełniło. Utracił on spójność swojego
symbolicznego uniwersum, czyli systemu
znaków (np. nauka, sztuka, mit, tradycja,
zachowania rytualne, dystanse przestrzenne,
gesty), który najczęściej używany jest
nieświadomie w celach komunikacyjnych. W
istocie więc chcąc go odbudować trzeba
stworzyć nowy świat symboli. Doświadczenie
jego niespójności wynika z tego, że mimo swej
społecznej genezy jest on światem jednostki9.
Odtworzenie jednak ma charakter relacyjny i
Nieopodal Cerkwi Greckokatolickiej działa często wymaga ponownego spojrzenia na to,
fundacja, która pomaga migrantom oraz co znajome i tym samym zredefiniowania
uchodźcom z krajów byłego ZSRR istniejących pojęć. Autostereotyp Ukraińców
przebywającym na terytorium Polski. Według
założeń skupia się ona na tworzeniu 9 J. Niżnik, op.cit.

po przyjeździe do Polski i odnalezieniu
spójnej kulturowo grupy także uległ zmianie:
,,Ja przykładowo nigdy nie wierzyła, że
Ukraińcy mogą tak się kontaktować. Ja zawsze
wiedział, że tam za granicą są Ukraińcy, tam
różne. Przyjeżdżają zarobić i każdy myśli
tylko o swoim zarobku i jeszcze prócz tego
wódkę wypić, ale, że taka jest grupa ludzi, to
jest super”(kobieta, 38 lat, opiekunka osób
starszych). Taki rodzaj porozumienia był
głównym postulatem założycielki fundacji,
która żyje w Polsce już od ponad dwudziestu
lat. Otrzymała ona status rezydenta
długoterminowego, co umożliwia jej
pełniejsze skupienie się na problemach
migrantów z wyłączeniem troski o swój
legalny pobyt w Polsce. ,,Adaptacja to jedno, a
praca i wszystko, co związane z tą pracą to jest
drugie... To jest całkiem inne, bo pomoc nie
polega też na tym, żeby oni się zebrali między
sobą, żeby pośpiewali, porozmawiali, żeby oni
podzielili się między sobą swoimi
problemami, żeby oni jeden drugiemu
pomagali. Dlatego my ich uczymy tego, żeby
oni pomagali. Ty widziała sama, że ja mówię,
wy musicie rozmawiać między sobą. Już to, co
oni nie mogli sami między sobą pomóc jeden
drugiemu, wtedy już dołączamy się ja, czy
ktoś tam jeszcze”. Warto podkreślić fakt, że
przedsięwzięcia fundacji wybiegają poza
lokalne działania. Ukraińcy mieli możliwość
uczestniczenia w spotkaniach Krajowej
Platformy Współpracy na Rzecz Integracji,
która stanowi forum komunikacji i wymiany
informacji oraz doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami społeczności migranckich i
organizacji zrzeszających migrantów a
polskimi instytucjami publicznymi. Legalnie
rezydujący i pracujący w Polsce cudzoziemcy
wielokrotnie doświadczali problemów
wynikających z nieprzystosowania polskich
instytucji do pracy z obcokrajowcami. Dotyczy
to takich kwestii jak choćby: otrzymanie nowej
wizy, uzyskanie karty tymczasowego pobytu,
założenie konta w banku czy uzyskanie
kredytu10. W pierwszej kolejności Ukraińcy
zwracają się do swoich rodaków, którzy
przebywają w Polsce od dłuższego czasu i
nauczyli się radzić sobie w tego typu
sytuacjach. Tym tropem często trafiają za próg

fundacji, która staje się pomostem do zmian
na poziomie polityki migracyjnej państwa.
Obcokrajowcy wielokrotnie podkreślają
znaczenie tak rozpoczętej współpracy, wagę
spotkań na ponadlokalnym poziomie: ,,No i
tak można dużo rozmawiać o tym, bo myśmy
rozmawiali o wszystkim, także ja myślę o tym,
że my znamy się, że spotykamy się, że
rozmawiamy my ze sobą to jest bardzo wielka
sprawa, dlatego że my więcej rozumiemy
jeden drugiego. My zaczynamy rozumieć
urzędników, oni zaczynają rozumieć nas”
(kobieta, 34 lata). "Ważne, aby ta komunikacja
była oparta na takim samym rozumieniu
pewnych kwestii stąd też postulat jasnych,
prostych procedur, gdzie obie strony będą
miały proste procedury, będą rozumiały co się
dzieje, co jedna strona musi, co druga strona
musi zrobić. Wtedy ta komunikacja też na
pewno będzie lepsza. Żeby nadawały na tych
samych falach ważna jest kwestia dostępu do
informacji i aby ta informacja była informacją
czytelną, wiarygodną, aktualną, podaną w
sposób zrozumiały" (kobieta, 39 lat).
Wypracowanie wspólnej płaszczyzny dialogu
pogłębia adaptację postrzeganą jako wynik
procesu. Głównym założeniem podczas
spotkań Krajowej Platformy Współpracy na
Rzecz Integracji było wypracowanie
rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej.
Konstrukcja tego artykułu umożliwia mi
nakreślenie jedynie ich głównych wątków.
Zalecenia dla Polski, które zostały
przedstawione i przedyskutowane podczas
kilkunastu seminariów, odnoszą się do
tematyki:
wjazdu i pobytu cudzoziemców na
terytorium naszego kraju;
obecności migrantów na rynku pracy
(pozwolenie na pracę, okres ochronny,
rzetelna informacja dotycząca zatrudnienia,
rozwój zawodowy);
zabezpieczeń społecznych (umowy
dwustronne między Polską a krajem
1)

2)

3)

10 J.

Frelak, M. Bieniecki, Migranci ekonomiczni w Polsce-

praktyka funkcjonowania, Migranci na polskim rynku pracy
Rzeczywistość, problemy, wyzwania, Warszawa, 2007.

pochodzenia migrantów);
edukacji (zaspokajanie potrzeb dzieci
cudzoziemskich, odpowiednie przygotowanie
do szkoły);
prawa do zdrowia (promowanie
profilaktyki zdrowia, niezbędna opieka
medyczna dla dzieci i kobiet w ciąży);
uczestnictwa w życiu publicznym
(uczestnictwo w życiu politycznym a także
obywatelskim);
polityki i praktyk antydyskryminacyjnych
(dyskryminacja instytucjonalna, na rynku
pracy, społeczna i symboliczna);
4)

5)

6)

7)

Ta różnorodność poruszanych kwestii
obrazuje jak rozległy jest obszar
zainteresowań polityki migracyjnej. Cel
projektu, jakim jest wspieranie integracji
imigrantów w Polsce, jest realizowany
poprzez usprawnienie systemu komunikacji i
koordynacji. Uczestnictwo w takim
przedsięwzięciu oddziaływuje na sposób
postrzegania procesów adaptacyjnych przez
jednostkę. Zwiększa obszar tego, co wydaje się
,,lokalne”, bo staje się możliwe do
uchwycenia. Wpływ samych cudzoziemców
na kształtowanie się polityki migracyjnej
niweluje w nich uczucie bezradności oraz
tymczasowości. Łatwiej im zmierzyć się z
trudnościami proceduralnymi, które często
stają się czynnikiem eskalującym niepewność.
Bardziej świadomie uczestniczą oni w procesie
adaptacji, dostrzegając różnice nie tylko
systemowe czy ekonomiczne, a także te
występujące na gruncie kulturowym.
Spostrzeżenia te prowadzą do większego
zrozumienia odmienności i tym samym
lepszego radzenia sobie ze zmiennymi, które
niesie za sobą ten stan. Obcość kulturową
migrantów ukraińskich można rozpatrywać w
odniesieniu do kręgów środowiskowych o
różnym zasięgu (tutaj na poziomie lokalnym
lub kształtowania się polityki państwa). Poza
tym ma ona charakter stopniowalny11 .
Świadczy o tym już przeciwstawne jej
postrzeganie w obrębie pojedynczego
migranta. Zależało mi by nadać temu
artykułowi charakter polifoniczny i w tym
wielogłosie zarysować proces adaptacji, który
niejednokrotnie unika w werbalnym przekazie

migrantów ze względu na wielość
podobieństw kulturowych. Ujawnienie oraz
analiza porównawcza uczuć wyrażanych
poprzez narracje cudzoziemców pozwala
lepiej pojąć ich przystosowanie się do nowych
konfiguracji symbolicznych. Działania podjęte
przez migrantów w obrębie grupy, organizacji
czy na płaszczyźnie dialogu ponadlokalnego
stanowią uzupełnienie rozumienia tego
procesu. Ukraina jest największym
dostarczycielem imigrantów w Polsce.
Według Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011 ukraińską
identyfikację narodowoetniczną zadeklarowało 49 tys. osób. Ukraińcy stanowią także
najliczniejszą grupę obcokrajowców legalnie
pracujących w Polsce (biorąc pod uwagę
liczbę wydanych zezwoleń na pracę). Trudno
jednak dokładnie oszacować ilość wschodnich
imigrantów przebywających i pracujących w
Polsce ze względu na przypadki nielegalnego
pobytu oraz zatrudnienia. Zasięg procesów
adaptacyjnych wśród Ukraińców nakreśla
więc całkiem spory obszar badawczy.
Pojedyncze narracje są soczewką do spojrzenia
na ilościowe dane w sposób relacyjny.
Wzajemność tych perspektyw ujawnia
tworzenie się migranckich światów
symbolicznych na poziomie jednostki, grupy,
a także w skali makro. Warto w tym
kontekście zastosować triangulację, która
polega na zbieraniu danych za pomocą
różnych metod badawczych. Umożliwia ona
poszerzenie wiedzy o kontekście danego
zjawiska. To końcowe uogólnienie
metodologiczne niech stanowi punkt wyjścia
do pogłębionych badań nad migracjami, tak
szeroko rozpatrywanymi w obrębie nauk
społecznych.
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OPISY KRZYWDZĄCE, CZYLI
JAK POWSTAŁ OBRAZ MOŁDAWII JAKI ZNAMY

Mateusz Sikora

W rozmowach na temat Mołdawii bardzo często spotykam się z opinią, że lepiej jest
tam nie jeździć, bo można przecież wrócić bez nerki. Sprzedaże i kradzieże nerek stały
się motywem kreującym wizerunek Mołdawii, ponieważ opisywanie tego zjawiska
pozwala na przyciągnięcie uwagi czytelnika.

W swoim artykule chciałbym skupić się na
problemie, który moim zdaniem jest
niezwykle istotny dla każdego czytelnika.
Problemem tym jest wierność opisu - a raczej
jej brak. Postaram się pokazać w jaki sposób
skandaliczny opis może wpływać na odbiór
omawianej rzeczywistości.
W celu zaprezentowania swoich argumentów,
wykorzystam obraz wykreowany przez kilku
autorów, na temat niewielkiego kraju, jakim
jest Mołdawia. Wykażę jak jednostronny,
niepełny i zmanipulowany obraz kraju
wpływa na kreowanie jego nieprawdziwego
wizerunku. W tym celu posłużę się kilkoma
tekstami opisującymi charakter Mołdawii. Już
na wstępie należy zaznaczyć, że dostępnych
tekstów, które przeznaczone są dla
przeciętnego, czytelnika jest stosunkowo
niewiele. W swoim artykule wyróżnię cztery.
W przedstawiają one Mołdawię w podobny
sposób. Zostały wydane w latach 2004-2009 co
wskazuje na to, że czytelnik znajdzie w nich
opis stosunkowo bieżących wydarzeń.
Opisywane przeze mnie teksty to: Blizny
Europy (P. Cywiński, R. Boyes) 1 , Pułapka na
myszy (J. Hugo-Bader) 2, Albo-albo albo ani-ani
(M. Rejmer) 3 oraz Mołdawia. Szczęście jest gdzie
indziej (E. Weiner) 4. Już po samych tytułach
widzimy, jak jednostronna jest kreacja
Mołdawii. Nie zamierzam jednak dogłębnie
analizować wszystkich wątków poruszonych
w przytoczonych tekstach. Uważam, że
zwrócenie uwagi na kilka najistotniejszych
elementów wystarczy aby zobrazować
problem skandalicznego opisu.
Istotne wydaje mi się także to, że
przedstawione teksty są bardzo chętnie

czytane zarówno przez polskich, jak i
światowych czytelników. Książka Ericka
Wainera stała się światowym bestsellerem, a o
renomie reporterskiej Jacka Hugo-Badera w
Polsce chyba nie trzeba nikomu przypominać.
Ważne wydaje mi się także to, że autorzy nie
są ze sobą w żaden sposób związani. Dzięki
temu mamy pewność, że teksty są od siebie
niezależne. Uważam, że jest to tym bardziej
ważne, że - jak wykażę w dalszej części pracy kreacje Mołdawii są w pewien sposób
schematyczne, a opisywane problemy
powtarzają się.

W poszukiwaniu nieszczęścia
Pierwszą opisaną przeze mnie kreacją będzie
ta, z którą czytelnik spotyka się podczas
lektury Geografii szczęścia – Ericka Weinera. W
książce autor przedstawił dziewięć krajów,
które z różnych względów można uznać za
szczęśliwe. Aby wyróżnić te miejsca podparł
się danymi zgromadzonymi przez profesora
Ruuta Veenhovena, autora "Światowej Bazy
Danych" na temat Szczęścia. Lista w sposób
statystyczny prezentuje kraje najbardziej oraz
najmniej szczęśliwe. Weiner, w swojej książce,
przedstawił także obraz Mołdawii, jako
jednego z najbardziej nieszczęśliwych krajów
na świecie. Już sama taka klasyfikacja, dzieląca
kraje na najszczęśliwsze i najmniej szczęśliwe
P. Cywiński, R. Boyes, Koniec Europy, Warszawa 2004, s. 125145.
2 J. Hugo-Bader, Biała gorączka, Wołowiec 2009, s. 265-289.
3 M. Rejmer, Albo-albo albo ani-ani, „Lampa” 2008, nr 1-2, s. 612.
4 E. Weiner, Geografia szczęścia, Warszawa 2009, s. 209-247.
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wydaje mi się być klasyfikacją niemożliwą do
racjonalnego przedstawienia. W jaki sposób
mamy bowiem wyróżnić miejsca, w których
ludzie są szczęśliwi? Czy szczęście nie jest
kwestią indywidualną i nie podlega
jednostkowej ocenie? Możemy oczywiście
przyłożyć do danej społeczności statystyczną
siatkę poznawczą i za pomocą kilku cyferek
sklasyfikować cały świat. Od miejsca
najbardziej do najmniej szczęśliwego. Czy
jednak taka hierarchia ma odzwierciedlenie w
rzeczywistości? Moim zdaniem nie. Autor
natomiast, przyjechał do Mołdawii z
założeniem, że jest to najmniej szczęśliwy kraj,
ponieważ tak wskazują statystyki. Jak on sam
uważa, padł ofiarą zjawiska określanego przez
psychologów mianem "efektu potwierdzenia".
"Założyłem, że Mołdawia to kraj
nieszczęśliwy, dlatego teraz wszędzie
dostrzegam przejawy nieszczęścia"5.

Otrzymujemy jasny komunikat – jeśli chcesz
być szczęśliwy, nigdy nie jedź do Mołdawii.

Taka sytuacja wynika głównie z problemu
bardzo często spotykanego w antropologii,
czyli zjawiska "okularów kulturowych".
Badając obcą kulturę często przenosimy
kategorie pojęciowe wyniesione z własnej
kultury na kulturę przez nas badaną7. W tym
artykule nie chcę szerzej opisywać tego
zagadnienia. Pragnę jednak zwrócić uwagę
czytelnika, że kwestia ta w znacznej mierze
utrudnia obiektywny opis. Autor Geografii
szczęścia, będąc wychowany w świecie
zachodnim, w żaden sposób nie jest w stanie
odnieść się do mołdawskiego modelu kultury.
Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że
Erick Weiner nie jest antropologiem, w
związku z tym nie możemy wymagać od
niego profesjonalnego zaplecza naukowego.
Jednak nie powinno się przedstawiać innej
Oprócz tego, że Erick Wainer dostrzega kultury w nieprawdziwy sposób, niezależnie
przejawy nieszczęścia, zauważa tylko od reprezentowanej przez siebie profesji.
negatywne strony swojego pobytu w
Mołdawii. Autor zauważa tylko rzeczy złe, Polski fundament
podkreślając je i uwypuklając. Kreuje
wizerunek zarówno Mołdawii, jak i Kolejnym przedstawionym przeze mnie
Mołdawian, przedstawiając tylko wybrane opisem Mołdawii będzie wizerunek kraju, z
fragmenty rzeczywistości. Czyni to za pomocą którym możemy spotkać się w książce J.
wielu pejoratywnych określeń. W ten sposób Hugo-Badera8. Był to jeden z pierwszych
uniemożliwia czytelnikowi poznanie tego polskich reportaży o Mołdawii wydany w
kraju z zupełnie innej – pozytywnej strony. Polsce9. Sądzę również, że jest to reportaż
Wszechogarniająca bieda, szarość, beznadzieja najważniejszy. Hugo-Bader stworzył bowiem
mieszają się w opisie autora, tworząc produkt za jego pomocą pewien schemat, w którym do
w pełni nieszczęśliwy. Autor sam przyznaje, tej pory opisuje się Mołdawię. Przede
że jedyne co jest pewne to to, że w Mołdawii wszystkim, jak dowiadujemy się z tego tekstu,
życie nie jest dobre. Zastanawiam się kto może głównym problemem tego kraju są nerki. A
mieć kompetencję do wygłaszania tak raczej ich brak u niektórych mieszkańców
generalnych sądów? Przecież w tym zdaniu Mołdawii. Autor w swoim artykule w taki
zawiera się twierdzenie obejmujące swoim sposób wyeksponował problem handlu
zasięgiem kilka milionów ludzi oraz narządami, że urasta on do rangi głównego
kilkadziesiąt
tysięcy
kilometrów
kwadratowych ziem6. Autor nie liczy się ze 5 Ibidem, s. 217.
zdaniem jednostek. Przedstawia obraz taki, 6 Mołdawia zajmuje obszar 33 843 km2.
jaki tylko jemu wydaje się prawdziwy. 7 E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny
Jednocześnie czytelnik, nawet jeśli chciałby wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 2004, s.
dowiedzieć się czegoś pozytywnego o 152.
Mołdawii, nie ma do tego prawa. Obraz jest 8 J. Hugo-Bader, op. cit.
jednostronny. Niewątpliwie taka sytuacja 9 Powstał w lutym 2004 roku. W roku 2009 został ponownie
wpływa na ogólny obraz całego kraju. wydrukowany w Białej Gorączce.

problemu Mołdawii. Temat ten jest na tyle
chwytliwy, że bez problemu pozwala na
interesujący i niecodzienny opis. Niewątpliwie
sprzedawanie fragmentów swojego ciała za
kilka tysięcy dolarów jest czymś
niecodziennym w krajach zachodnich. Dzięki
barwnemu opisowi takiego zjawiska autor z
łatwością (prawdopodobnie nieświadomie)
tworzy stereotyp. W rozmowach na temat
Mołdawii bardzo często spotykam się z
opinią, że lepiej jest tam nie jeździć, bo można
przecież wrócić bez nerki. Sprzedaże i
kradzieże nerek stały się motywem kreującym
wizerunek Mołdawii głównie dlatego, że opis
tego zjawiska pozwala na zainteresowanie
czytelnika. Nie w każdym bowiem kraju takie
sytuacje się zdarzają.
Oczywiście nie uważam, że ten problem w
Mołdawii nie istnieje. Faktem jest, że kwestia
sprzedaży własnych organów jest (a w
zasadzie była) realnym problemem. Jednak
dzięki sensacyjnemu opisowi autorzy
sprawiają, że nerki stają się wiodącym
motywem kreującym wyobrażenie o
Mołdawii.
Podobnie jak to miało miejsce w Geografii
szczęścia, opis przedstawiony u Hugo-Badera
nie pozostawia czytelnikowi miejsca na
jakąkolwiek pozytywna refleksję. Wszędzie w
Mołdawii spotykamy się z różnymi
odcieniami szarości, a lokalnego kolorytu
nadaje wszechogarniająca ten kraj bieda.
Osoby, z którymi autor spotyka się są tak
wyselekcjonowane aby przedstawiały tezy,
które są kreowane przez pisarza. Najpierw
więc autor stawia tezę: "Mołdawia to kraj, w
którym wycina się nerki, handluje kobietami,
sprzedaje dzieci". Następnie prezentuje
sylwetki osób, które spotkały się z takimi
sytuacjami. Taki zabieg sprawia, że mamy
wrażenie, iż wszyscy ludzie w Mołdawii mają
takie same problemy. Oczywiście nie chcę
negować trudnej sytuacji życiowej wielu
Mołdawian. Tajemnicą nie jest, że jest to
najbiedniejszy kraj Europy, a problemy
życiowe lokalnych społeczności często są
niemożliwe do zrozumienia dla obywatela
Unii Europejskiej. Ale czemu ma służyć

przedstawianie tego kraju tylko i wyłącznie z
jednej strony, z pominięciem wielu istotnych
cech?
Stworzony przez Hugo-Badera schemat
opisowy Mołdawii silnie wpłynął zarówno na
postrzeganie tego kraju, jak i na charakter, w
którym tworzono późniejsze teksty go
opisujące. Najlepszym tego przykładem jest
kolejny przedstawiony przeze mnie
wizerunek kraju między Dniestrem a Prutem.

Kraj w kształcie blizny
Trzecią przedstawioną przeze mnie kreacją
Mołdawii będzie zaprezentowana w tekście
Blizny Europy10. Autorzy, z zawodu
dziennikarze, udali się w podróż po krajach
znajdujących się za dawną "żelazną kurtyną".
W każdym z tych krajów starali się odnaleźć
nadającą się do opisu rzecz. Oczywistym jest,
że najważniejszą kwestią była tu chwytliwość
tematu – kraj, w którym wycina się ludziom
nerki i ukrywa broń nuklearną11 wydaje się
być idealny do tego rodzaju opisu.
Już sam tytuł artykułu – Blizny Europy
jednoznacznie określa charakter tekstu.
Wpisuje się on doskonale we wcześniej
zaproponowany przez J. Hugo-Badera
schemat. Oczywiście nie traktuje o tym
samym, ale motyw przewodni pozostaje
niezmienny. W związku z tym czytelnik,
szczegółowo oprowadzany jest po szarej
strefie skupu i sprzedaży nerek. Autorzy
podają miejsca i osoby, u których bez trudu
możemy dokonać takich transakcji.
Rozmowy z ludźmi nie pozostawiają
czytelnikowi żadnych wątpliwości. Rysuje
nam się obraz kraju, którego głównym
problemem jest handel ludzkimi narządami.
W tekście nie możemy doszukać się ani
jednego pozytywnego określenia opisującego
Mołdawię. W zasadzie po przeczytaniu Blizn
10 P.

Cywiński, R. Boyes, op. cit.
Autorzy uważają, że w Nadniestrzu (części Mołdawii),
znajduje się 400 tysięcy ton broni i amunicji pozostawionej po
Armii Radzieckiej. Mają tam także być przechowywane
trzydzieści osiem pocisków Alazan – rakiet zawierających
ładunki radioaktywne.
11

Europy całość moglibyśmy zamknąć w zdecydowanie lepsza. Nie zdaje sobie ona

schemacie: nerki – prostytucja – bieda –
nielegalna broń. Podobnie jak w przypadku
wcześniejszych tekstów nie uważam, że z
takimi przypadkami w Mołdawii się nie
spotkamy. Są to realne problemy, lecz nie
wydaje się by stanowiły one najważniejsze
elementy życia codziennego przeciętnego
Mołdawianina.
Autorzy
dobierając
rozmówców nie pozwalają im na swobodną
wypowiedź ponieważ zadając pytania z góry
określają temat. Mimo, że w rozmowie biorą
udział dwie strony, to paradoksalnie możemy
w tym przypadku mówić o monologu.
Pytania, często zawierające w sobie tezę
uniemożliwiają odpowiedź inną niż ta, której
oczekują autorzy artykułu. Czy w takiej
sytuacji możemy mówić o jakimkolwiek,
rzeczywistym i obiektywnym przedstawieniu
Mołdawii?

Horror podróżniczki
Ostatnim przedstawionym przeze mnie
artykułem będzie tekst Małgorzaty Rejmer Albo-albo albo ani-ani zamieszczony w jednym
z numerów czasopisma "Lampa". W mojej
ocenie jest to zarówno najbardziej
kontrowersyjny, jak i najmniej prawdziwy
opis Mołdawii. Autorka często w ironiczny i
groteskowy sposób naśmiewa się z
Mołdawian. Przedstawia siebie jako osobę
wychowaną w kulturze zachodu, znacznie
wyżej. " To wszystko, co na tak zwanym
Zachodzie, w tak zwanej prawdziwej Jewropie
wydaje się należeć człowiekowi z dobrej woli
świata, z okazji tego, że człowiek jest
człowiekowi człowiekiem i nimi jak dzieckiem
opiekuje się poczciwe państwo – a więc ciepło,
przyzwoity wucet, gorąca pasza, jakiś
niedostrzegalny porządek rzeczy, jak
funkcjonowanie komunikacji, kosze na ulicy,
istnienie chodnika i inne cząstki elementarne –
na Wschodzie jest przywilejem, o który trzeba
toczyć walkę12". Cytat ten doskonale pokazuje
z jakim podejściem mamy w tym tekście do
czynienia. Autorka nawet nie zadaje sobie
trudu aby zbliżyć się do innej kultury. Opis
skonstruowany jest w taki sposób, aby
przedstawić siebie jaką tą, której kultura jest

sprawy, że kreując taki opis, oprócz tego, że
przekłamuje rzeczywistość, tworzy również
obraz siebie samej. Nie możemy bowiem
zapominać, że wyobrażenia dotyczące danej
grupy są doskonałym materiałem do analizy
nas samych13. Z przekonań autorki na temat
Mołdawian możemy dowiedzieć się więcej o
postaci jej samej niż o samych Mołdawianach.
Z pewnością nie był to zabieg zamierzony.
Prawdopodobnie nie spodziewała się, że
ukazując absurdalne (dla samej autorki) życie
Mołdawian, sama wszakże ma swoje
kulturowe uwarunkowania. Nie będąc
bowiem wychowana w danej kulturze, nie
potrafiąc nawet zdystansować się do niej
narzuca, na poznawany obraz swoją kalkę
poznawczą, która skutecznie uniemożliwia
prawdziwy opis problemu.
Taki sposób kreowania mołdawskiej
rzeczywistości może przynieść tragiczne
konsekwencje dla czytelnika. Nie będąc
świadomy „okularów kultury”, noszonych
przez autorkę, prawdopodobnie skutecznie
zostanie zmanipulowany przez zniekształcony
obraz Mołdawii. Dodatkowo zniekształcenie
takie, stworzone z perspektywy zachodniej
kultury, będzie bardzo łatwe w odbiorze dla
czytelnika wychowanego w tej samej kulturze.
Opis problemów z perspektywy reporterki
będzie łatwy do przyswojenia dla czytelnika,
który dysponuje podobnym bagażem
kulturowym co autorka.
Krytycznie należy także spojrzeć na
zachowanie Rejmer podczas zbierania
materiałów do reportażu. Oczywiście nie
uważam, że autorka powinna stworzyć
odpowiednie narzędzia badawcze aby zebrać
interesujący ją materiał od rozmówców. Zdaję
sobie sprawę, że metody reportera znacznie
różnią się od tych wykorzystywanych przez
antropologów. Uważam jednak, że
niewchodzenie
w
bliższe
relacje
12 M.

Rejmer, op. cit. s. 3.
L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. ,
Łódź 2002, s. 9.
13 Zob.

międzyludzkie podczas pisania tego typu
tekstu znacznie uniemożliwia dotarcie do
najważniejszych aspektów opisywanej
rzeczywistości. Autorka przypisuje pewne
cechy Mołdawianom nie mając z nimi
większego kontaktu. Czytelnik dostaje obraz
Mołdawii widziany wyłącznie z perspektywy
autorki, która nie wchodzi w jakikolwiek
dialog z miejscową społecznością.
Na koniec opisu artykułu Albo- albo albo ani-ani
uważam za słuszne przytoczyć jeden z
bardziej bulwersujących cytatów, ukazujących
z jak kontrowersyjnym opisem Mołdawii
mamy do czynienia. "W kraju pozbawionym
własnej tożsamości, kultury, języka i tradycji
narodowość staje się kwestią wyboru. (...)
Mołdawia (..) wydaje się być państwem
pozbawionym zarówno przeszłości jak i
przyszłości. Nie ma tutaj znaków historii, nie
ma odwołań do tradycji". 14 Czy ktokolwiek ma
prawo odbierać społeczeństwu prawo do
swojej narodowości, historii czy kultury?
Autorka, czyniąc to skutecznie pozbawia swój
artykuł jakiejkolwiek reprezentatywności.
Inne fragmenty, dotyczące codzienności, są
niezwykle zaskakujące dla kogoś, kto choć
trochę poznał Mołdawię. Jak te o gastronomii:
" Trochę mniej szczęścia mamy w
restauracjach. Choćby dlatego że ich niema…
I za chwilę: Pizza, płat kukurydzianego ciasta
hojnie polany olejem, w którym zatopiono
okazjonalne kawałki bekonu, okazuje się
lepsza niż mamałyga, która podano nam parę
dni wczesniej – to znaczy jest jadalną"15.
Czasami autorka wykazuje się po prostu
brakiem elementarnej wiedzy połączonej z
ogromną arogancją: "W tym państwieniepańastwie wszystko jest normalne. Także,
że ktoś komuś pytanie po rosyjsku zadaje, a
odpowiedź słyszy po rumuńsku (…). Język
mołdawski jako język nie istnieje –
funkcjonuje tylko mało popularny dialekt.
Kultury mołdawskiej właściwie nie ma… " 16.

Co z tego wynika?
Problem dotyczący opisu Mołdawii wyda nam
się bardziej istotny jeśli zdamy sobie sprawę,
że przedstawione przeze mnie teksty przez

długi czas były jedynymi materiałami, z
którymi mógł spotkać się polski czytelnik,
szukając reportaży dotyczących Mołdawii. W
ostatnich latach sytuacja ta zmieniła się.
Pojawiły się publikacje wyłamujące się z
opisanego schematu. Wydaje się jednak, że
były one mniej popularne od tekstów tutaj
omawianych (choćby dlatego że raczej nie
pojawiały się w prasie głównego nurtu).
Dlatego na zmianę wizerunku Mołdawii
będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Autor
jedynego, dostępnego obecnie na polskim
rynku, przewodnika po Mołdawii17 – Wojciech
Śmieja, uważa, że "po Mołdawii nie
podróżujemy, bo nie znamy, nie znamy, więc
nie podróżujemy"18. Moim zdaniem
przedstawione przeze mnie artykuły, kreujące
nieprawdziwy wizerunek Mołdawii, stwarzają
nieco inną sytuację. Obraz Mołdawii jest
bardzo negatywny. Czytelnikowi wydaje się,
że skoro z podobnym obrazem spotykał się w
kilku tekstach to może myśleć o nim w
kategoriach „obiektywnego wizerunku”
Mołdawii. Nie zdaje sobie sprawy, że do
popularnego opisu Mołdawii wkradł się
pewnego rodzaju schemat, stereotypizujący
ten kraj.

Zakończenie
Opisując tych kilka artykułów, nie miałem na
celu ich szczegółowej analizy. Z małymi
wyjątkami starałem się nie opisywać
konkretnych sytuacji, a skupić się na
kwestiach bardziej ogólnych. Taki zabieg miał
na celu wykazanie pewnych kategorii, które
służą autorom do przedstawienia mołdawskiej
rzeczywistości. Tymi elementami są:
wszechobecna w Mołdawii bieda, handel
żywym towarem, prostytucja, zacofanie
(zarówno w kontekście społecznym, jak i
gospodarczym),
bezsilność
państwa.
Prawdopodobnie nikogo nie zdziwi jeśli
wskażę, że faktycznie takie problemy
14 M.

Rejmer, op. cit. s. 3.
10-11.
16 Ibidem , s. 10.
17 W. Śmieja, Mołdawia. Przewodnik turystyczny, Łódź 2007.
18 Ibidem , s. 3.
15 Ibidem s.

spotykamy w Mołdawii. Jednak większość z
nich19 jest nieproporcjonalnie wyolbrzymiana
w stosunku do rzeczywistych problemów
społecznych. W ten sposób otrzymujemy opis,
który w żaden sposób nie odzwierciedla
rzeczywistości.
Sądzę, że autorzy, opisując problemy życia
mieszkańców Mołdawii, powinni bardziej
skupić się na przypadkach indywidualnych.
Może w ten sposób generalizacja zostałaby
zastąpiona
przez
indywidualizację
problemów, a co za tym idzie przedstawione
zostałoby
szersze
spektrum
opisu
rzeczywistości.
Jak widzimy, problem opisu jest czymś
niezmiernie istotnym. Ze zniekształcaniem
rzeczywistości spotykamy się bardzo często.
Możemy stwierdzić, że jest to problem bardzo
ogólny i niewątpliwie nie ogranicza się tylko
do opisu Mołdawii. Sądzę, że wiele
nieporozumień może wynikać właśnie z
niewłaściwego i zmanipulowanego obrazu
danej rzeczywistości. Najlepszym tego
przykładem może być wizerunek lepszego
Zachodu i gorszego Wschodu, występujący w
naszej opinii publicznej. To jednak temat na
oddzielną i szerszą pracę.

19 Szczególnie mam tu na myśli problemy

handel organami, problem Naddniestrza.

„sensacyjne” –

ALEWICI TURECCY.
OD PRZEŚLADOWAŃ DO „POLITYKI OTWARCIA”

Mateusz Chudziak

Alewici stanowią największą, ale zarazem najmniej znaną mniejszość wyznaniową w
Turcji. Wyznawcy tej eklektycznej doktryny islamskiej przez cały okres istnienia
republiki traktowani byli jako sunnici, a władze ignorowały ich kulturową i religijną
odmienność. Po dojściu do władzy, mającej islamskie korzenie Partii Sprawiedliwości i
Rozwoju (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) podjęto próby rozwiązania
najpoważniejszych problemów w polityce wewnętrznej Turcji. Obok Kurdów, to
właśnie alewici skupili na sobie największą uwagę rządzących, co stało się źródłem
tzw. polityki „alewickiego otwarcia”

Od Bektasza do Kemala, czyli jak współistnienia rozmaitych nieortodoksyjnych
wyodrębnił się alewizm
ugrupowań szyickich4 (uzyskały one znaczne
wpływy już w IX stuleciu), turkmeńskich
Jak zaznaczyłem na wstępie, alewici są koczowników przybyłych z Azji Środkowej
największą mniejszością wyznaniową w oraz miejscowej ludności chrześcijańskiej.
Turcji. Oficjalnie 99% ludności kraju to
muzułmanie. Nie ma jednak szczegółowych W XIV w. utworzono korpus janczarów, z
danych na temat liczebności alewitów, gdyż którym bektaszyci blisko się związali.
nie są oni uwzględniani w statystykach jako Janczarzy byli rekrutowani spośród synów
osobne wyznanie, a szacunki utrudnione są chrześcijańskich rodzin na podbitych
przez ciągłą migrację. Można jednak Bałkanach. Obowiązkowa branka (devşirme)
stwierdzić, że liczba alewitów w Turcji wynosi wiązała się nie tylko z nauką tureckiego i
10 – 25 milionów1 . Alewizm jako grupa szkoleniem wojskowym, ale również i z
wyznaniowa ma swoje korzenie w powstaniu konwersją na islam. Eklektyczna doktryna
kilku formacji religijnych, które w ciągu
wieków wzajemnego przenikania idei, 1 D. Zeidan, " The Alevi ofAnatolia", Middle East Review of
wierzeń i praktyk wyewoluowały w jedną International Affairs 3/4 , 1999, str. 74 - 90; J. Danecki,
wewnętrznie zróżnicowaną, ale odrębną od Podstawowe wiadomości o islamie T. I., Dialog, Warszawa 1998,
sunnickiej większości wspólnotę. Terminy str. 274; T. Köse, The AKP and the „Alevi Opening”:
alevi (alewita) oraz alevilik (alewizm) zaczęły Understanding the Dynamics ofthe Rapprochment, Insight
funkcjonować dopiero w XIX wieku, po tym Turkey, Vol. 12 / No. 2./ 2010, str. 143 - 164.
jak sułtan Mahmud II rozwiązał korpus 2 Termin ten pochodzi od arabskiego tariqah oznaczającego
janczarów – będący w bliskich związkach z drogę, jaką przechodzi suficki adept – murid pod
sufickim bractwem bektaszytów – do dziś przewodnictwem szejcha – mistrza zwanego murszidem. W
stanowiącym dla całej wspólnoty alewickiej polskiej literaturze przedmiotu można spotkać się
główne źródło skomplikowanego systemu uproszczonym określeniem „zakon” odnoszącym się do
wierzeń. Sam tarikat2 powstał w XIV stuleciu z sufickich tarikatów. W języku tureckim funkcjonuje pojęcie
inicjatywy uczniów wędrownego derwisza i kardeşlik, czyli „bractwo”. Posługiwać się będę wymiennie
poety Hadżiego Bektasza, który do Anatolii pojęciami tarikat i „bractwo”.
przywędrował z terenów Azji Środkowej 3. 3 I. Melikoff, Bektashi/Kızılbaş: Historical Bipartition and Its
Bractwo szybko zyskało sobie zwolenników Consequences, w: Alevi Identity, Tord Olsson, Elisabeth
wśród chłopskiej ludności środkowej i Özclalga, Catharina Raudvere (red.), Istanbul, 1998, str. 1-11.
wschodniej Anatolii. Mianem bektaszytów 4 Najważniejszymi z nich byli wyznawcy kabalistycznej
określało się jednak wyłącznie właściwych doktryny zwanej hurufizmem. Patrz: J. Kingsley Birge, The
członków tarikatu , którego doktryna Bektashi Order ofDervishes, London 1937, str. 58-62.
uformowała się na skutek kilkuwiekowego

bektaszytów była zatem łatwiej przyswajalna dworu osmańskiego. Elitarna niegdyś
formacja wojskowa stawała się nie tylko – za
dla synów chrześcijańskich rodzin.
sprawą swojego konserwatyzmu – hamulcem
W XVI w. na terenach współczesnego dla reform ustrojowych i politycznych, ale
Azerbejdżanu uformowała się natomiast nowa stanowiła również ognisko degrengolady.
siła polityczna, która miała przemożny wpływ Janczarzy kupczyli stanowiskami w wojsku,
na dzieje zarówno Imperium Osmańskiego, terroryzowali dwór, a niekiedy sami obsadzali
jak również i Persji. Turkmeńskie plemiona sułtana na tronie. Kres istnieniu tej formacji
inspirowane szyickimi naukami wędrownych położył w 1826 roku sułtan Mahmud II, który
derwiszów utworzyły federację Kyzyłbaszy5. w historii zasłynął jako wielki reformator za
Turkojęzyczni koczownicy, walczący pod sprawą wprowadzenia tanzimatu – programu
hasłami sufickiego bractwa safawijja podbili gruntownej reorganizacji administracji i
Persję, a ich przywódca Ismail wstąpił na tron wojskowości Imperium. Mahmud brutalnie
dając początek dynastii Safawidów i rozprawił się z opornymi żołdakami
ustanawiając szyizm religią państwową w dokonując masakry i wypędzając ich na
Iranie. Szyiccy Kyzyłbasze zyskali sobie rzesze Bałkany. Majątków zostali pozbawieni
zwolenników we wschodniej Turcji, co później zdelegalizowani bektaszyci, których również
stało się przyczyną pretensji nowego szacha częściowo zmuszono do emigracji.
przypieczętowaniem
do tych ziem i w konsekwencji doprowadziło Symbolicznym
do wojny pomiędzy Imperium Osmańskim a ostatecznego rozwiązania tej kwestii było
Persją.
Doktryna bektaszytów formowała się zatem
na drodze kontaktów z Kyzyłbaszami i ich
zwolennikami. W Turcji określenie Kyzyłbasz
z czasem przestało odnosić się do
koczowniczego wojownika, ale stało się
synonimem wyznawcy nieortodoksyjnego
odłamu islamu zawierającego elementy
szyizmu imamickiego6, zaratusztrianizmu
(obchodzenie święta Nevruz), środkowoazjatyckiego
szamanizmu
oraz
7
chrześcijaństwa . We współczesnej Turcji
nazwa ta uchodzi za obraźliwą, w czasach
osmańskich jednak, a nawet w początkowym
okresie istnienia republiki, określano tak po
prostu chłopów wyznających nieortodoksyjną
wersję islamu8.
Władze osmańskie przez wieki traktowały
alewitów jako „piątą kolumnę”, element
niepewny ze względu na swoje szyickie
wyznanie. Ich szyicka proweniencja według
Wysokiej Porty dawała przesłanki do tego by
podejrzewać ich o ukrytą lojalność wobec
Iranu. Tolerowano jednak bractwo
bektaszytów, które związane z janczarami
miało spore wpływy również w kręgach
władzy. Janczarzy jednak z biegiem czasu
zaczęli stanowić coraz większy balast dla

5 Tur.

Kızıl başlar – „czerwone głowy”. Nazwa ta odnosi się
do charakterystycznych czerwonych nakryć głowy z
dwunastoma frędzlami symbolizującymi dwunastu imamów
szyickich.
6 Zakładającego wiarę w Dwunastu Imamów, będących
bezpośrednimi potomkami proroka Muhamada. Ostatni z
nich – Mahdi zniknął w X w. i od tego czasu żyje w ukryciu.
Imamici wierzą, że powróci na Ziemię w dniu Sądu
Ostatecznego. Więcej na temat powstania szyizmu i różnych
jego odłamów: J. Danecki, Podstawowe wiadomości...op. cit,
str. 268-282.
7 Takie sugestie wygłaszał autor jednego z najważniejszych
opracowań w studiach nad alewizmem i bektaszyzmem,
brytyjski uczony John Kingsley Birge (The Bektashi Order of
Dervishes... op.cit. s. 195). Wśród kurdyjskich wyznawców
alewizmu znaleźć można osoby pochodzenia ormiańskiego,
które uległy kurdyzacji, ale zachowały pewne zwyczaje
właściwe wspólnotom chrześcijańskim. Taką tezę stawiali
współcześnie najbardziej znani badacze alewizmu Irene
Melikoff oraz Martin Van Bruinessen (Genocide in Kurdistan?
The suppression ofthe Dersim rebellion in Turkey (1937-38) and
the chemical war against the Iraqi Kurds (1988) , in: George J.
Andreopoulos (ed), Conceptual and historical dimensions of
genocide. University of Pennsylvania Press, 1994,str. 141-170;
tegoż: Review ofI. Melikoff's Hadji Bektach: un mythe et ses
avatars, Turcica 31 (1999), 549-553.
8 Por. J. K. Birge , op.cit.

wprowadzenie zakazu używania słowa modlitwy zwanych Cemevi, za miejsca kultu
„janczar” 9.
religijnego oraz forsują przekonanie, że
alewizm jest jedynie formą tradycyjnego,
W mniej więcej podobnym czasie utrwaliło się lokalnego folkloru.
określenie „alewita” i „alewizm”, co było
rezultatem pacyfikacji janczarów i Alewitów problemy z Republiką
delegalizacji bractwa bektaszytów10. Obie
nazwy kojarzyły się z dopiero co Wprowadzenie przez Kemala świeckiego
rozgromionymi formacjami, które mimo ustroju państwowego dawało alewitom
luźnej interpretacji nakazów islamu stanowiły, wielkie nadzieje na zaprzestanie represji i
jak wspomniałem wyżej – najbardziej historyczne uznanie ich odrębności.
konserwatywną
opozycję.
Nowo Zapowiedzi rychłej poprawy sytuacji
upowszechniona nazwa nawiązuje do imienia alewitów w Turcji pojawiły się jednak kilka
Alego ibn Abu Taliba – zięcia Proroka i dekad wcześniej. Działające od roku 1826 w
pierwszego z szyickich imamów. Mimo podziemiu bractwo bektaszytów wywierało
okresowych rehabilitacji alewici byli spory wpływ na ruch młodoosmański, który
represjonowani i prześladowani do samego powstał w drugiej połowie XIX w. Skupiała się
końca istnienia Imperium Osmańskiego.
w nim liberalna część elit intelektualnych
Imperium. Ich największym sukcesem było
Republika Turecka, proklamowana przez wprowadzenie konstytucji w 1876 r. Ustawa
Mustafę Kemala w roku 1923 dawała nadzieję zasadnicza została jednak szybko zawieszona
na poprawienie sytuacji całej wspólnoty. przez Abdülhamida II. Kontynuatorami
Świecki ustrój nacjonalistycznego państwa Młodoosmanów byli na przełomie XIX i XX
miał zapobiegać dyskryminacji ze względu na
wyznanie, a sami alewici stali się jednymi z 9 H. Küçük, The Role ofthe Baktashis in Turkey's National
największych entuzjastów wprowadzającego Struggle. A Historical and Critical Study, Leiden - Boston - Köln,
nowe porządki Kemala. Nadzieje te szybko 2002, s. 34.
zostały rozwiane przez spadkobierców 10 M. Godzińska, Alewici w Turcji - problem alewitów, problem z
założyciela republiki. Kemalistowskie władze alewitami?, "Bliski Wschód", Nr 3, 2006, s. 163-175.
na przełomie lat 1937 -38 dokonały bowiem 11 M. van Bruinessen, Genocide… op.cit.
brutalnej pacyfikacji zbuntowanej prowincji 12 E. Sinclair-Webb, Sectarian Violence, the Alevi Minority and the
Dersim, zamieszkałej przez alewitów Left, w: Turkey's Alevi Enigma: A Comprehensive Overview,
pochodzenia kurdyjskiego11 .
White - Jongerden - Leiden; Boston, 2003, str. 215-237.
W kolejnych dekadach w wielu miastach
Turcji dochodziło do pogromów alewickiej
ludności, dokonywanych przez sunnicką
większość. Najpoważniejsze z nich miały
miejsce w roku 1978 w miastach Çorum i
Kahramanmaraş12 oraz w 1993 w Sivas13. Do
pojedynczych ataków, ignorowanych przez
władze dochodziło jeszcze w latach 90-tych.
Mimo to niektórzy politycy, jak choćby były
prezydent Süleyman Demirel, byli gośćmi
podczas uroczystości alewickich, gdzie
wygłaszali pojednawcze przemówienia14.
Mimo to jednak alewici w dalszym ciągu
pozostają rozczarowani polityką kolejnych
rządów, które nie chcą uznać ich za odrębną
wspólnotę religijną, nie uważają domów

13 Zamach na hotel Madımak,

w którym odbywał się kongres
intelektualistów alewickich, w pamięci członków całej grupy
zapisał się jako najważniejszy element współczesnej
martyrologii. Rocznica ataku, w wyniku którego w
płomieniach zginęło 36 osób obchodzona jest jako dzień
żałoby, na równi z innymi świętami, jak choćby post w
miesiącu Muharram. Patrz: M. Godzińska, Rituals ofAlevi and
Bektashi Religious Minorities – The Religious Relations In the
Sunni Majority Enviorment i Secular Turkey, "Asia & Pacific

Studies", 4/2007, str. 41-60.
14 B. Poyraz, The Turkish State and Alevis: Changing Parameters
ofan Uneasy Relationship, "Middle Eastern Studies", Vol. 41,
No. 4, July 2005, str. 503-513.
15 Y. K. Taştan, Aleviliğinin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı
I:Tarihsel Kökler, Karadeniz Araştırmaları , Güz 2012, "Sayı" 35,
str. 1-18.

wieku
nacjonalistycznie
i
świecko
zorientowani Młodoturcy, wśród których
wpływy tarikatu nadal były znaczące.
Interesujące stanowisko przedstawia Yahya
Kemal Taştan. Jego zdaniem można dostrzec
pewne analogie pomiędzy bractwem a
francuskimi lożami masońskimi. Takie
postawy jak liberalizm, konformizm, czy
antyklerykalizm były wspólne dla
bektaszytów
i
wolnomularstwa. 15
Intelektualiści schyłkowego
Imperium
Osmańskiego mieli związki zarówno z
religijną wspólnotą, jak i masonami, których
spotykali podczas studiów w Europie
zachodniej.

sytuacjach zawsze winni byli konkretni ludzie,
głównie związani z islamską, lub skrajnie
nacjonalistyczną prawicą, nigdy zaś konkretne
instytucje państwa narodowego. Wyjątkiem
jest założony w roku 1924 Dyrektoriat do
spraw religijnych (Diyanet Işleri Baskanliği –
Diyanet), który jako jeden z nielicznych
organów państwa tureckiego budzi
powszechną niechęć wśród alewitów. Do
kwestii relacji pomiędzy alewitami, a
Diyanetem powrócę w dalszej części pracy.
Teraz jednak chciałbym skupić się na kilku
innych problemach, których władze państwa
tureckiego nie rozwiązały do dziś, a które
powodują, że wyznawcy skomplikowanej
doktryny islamskiej pozostają obok Kurdów
W latach trzydziestych XX w. Partia najbardziej
upośledzoną
społecznie
Republikańsko-Ludowa (Cumhurriyet Halk mniejszością we współczesnej Turcji.
Partisi – CHP) przyjęła swoją oficjalną
kemalistowską doktrynę, którą wyrażać miało Jak dotąd dwukrotnie próbowano założyć
tzw. „sześć strzał”: republikanizm, partię polityczną, która reprezentowałaby
sekularyzm, rewolucjonizm16, populizm interesy jednej z największych mniejszości.
ludowy, nacjonalizm oraz etatyzm. Jak Pierwszą z nich była Partia Jedności (Birlik
zauważa Marzena Godzińska, trzy spośród Partisi), założona w 1966 roku i zamknięta w
sześciu strzał kemalizmu, tj. sekularyzm, roku 1980 podczas interwencji militarnej.
republikanizm oraz nacjonalizm oznaczały Drugą z nich była Partia Pokoju (Barış Partisi)
wprost odejście od modelu państwa działająca w latach 1996-199919. Pierwsza z
wyznaniowego17. Wszystkie z tych założeń partii w swojej symbolice nawiązywała do
zostały przyjęte przez alewitów, którzy do alewizmu. W logo znajdował się lew z
dnia dzisiejszego pozostają jedną z najbardziej dwunastoma gwiazdami, co stanowiło
lojalnych
wobec
kemalistowskiego oczywiste nawiązanie do Alego i Dwunastu
establishmentu mniejszości. Bezwzględnego Imamów20. Tureckie prawo zabrania jednak
oddania nie podkopały nawet krwawe zakładania partii politycznych w oparciu o
wydarzenia z Dersim. Niemiecka badaczka identyfikację, religijną, językową, bądź
Krisztina Kehl-Bodrogi, która prowadziła regionalną. Stąd partia została rozwiązana
badanie w tej prowincji w latach
dziewięćdziesiątych relacjonuje opowieści 16
alewitów na temat roli Kemala w pacyfikacji „Rewolucjonizm” zastąpiono później „reformizmem”, gdyż
całej prowincji. Kiedy dokonywano to pierwsze kojarzyło się z ideami komunistycznymi. Zob. D
Turcja, Warszawa, 2000, s. 141 - 143 .
bombardowań, stan zdrowia Atatürka był już Kołodziejczyk,
bardzo ciężki. W wersji współczesnych 1718 M. Godzińska, Alewici w Turcji... op.cit.
mieszkańców Dersim (obecnie Tunceli) K. Kehl-Bodrogi, Atatürk and the Alevis:A Holly Alliance? w:
bezpośredni współpracownicy prezydenta White Paul J. Jongerden Joost, Turkey’s Alevi Enigma. A
Overview, Leiden, 2003. s. 53-71 .
mieli przeinaczyć jego polecenia, co Comprehensive
doprowadziło do pacyfikacji całej prowincji18. 19 E. Massicard, Claiming difference in an unitarist frame: the case
Masakry ludności alewickiej w latach 70. i 90.
oraz obojętność władz również nie podkopały
pozytywnego obrazu państwa tureckiego
wśród ogółu alewitów. W poszczególnych

ofAlevism, w: Turkey Beyond Nationalism. Towards Post Nationalist Identities, H.-L. Kieser (red.) London, New York,

2006, s. 74-85.
20 K. Poznańska, Turcja stara i nowa, Warszawa 1970, str. 171172.

przez juntę wojskową, która przejęła władzę
w kraju w roku 198021 . Elise Massicard zwraca
jednak uwagę na inną kwestię, która wobec
nieustających prób, jakie alewici podejmują na
rzecz oficjalnego uznania swojej odrębności,
wydaje się być niezwykle istotna.
Przedstawiciele mniejszości alewickiej nie
uważają się za odrębny naród ani grupę
subetniczną22. Jak widzieliśmy na przykładzie
badań Kehl-Bodrogi, nawet kurdyjscy alewici
z Tunceli deklarują lojalność wobec republiki.
Massicard wykazuje jednak, że jedną z
przeszkód na drodze do uznania mniejszości
jako pełnoprawnego elementu rzeczywistości
społecznej w Turcji jest dogmatycznie
pojmowana jedność narodowa. Francuska
badaczka odwołując się do koncepcji Michaela
Billiga23 pokazuje w jaki sposób codziennie
reprodukowane
elementy
dyskursu
nacjonalistycznego prowadzą do wykluczenia
całych grup obywateli. Massicard zwraca
uwagę na dobór słów w debacie publicznej,
gdzie broni się dogmatycznie rozumianej
jedności. Ich semantyczna zawartość buduje
obraz konfliktu pomiędzy zwolennikami
jedności narodowej, a członkami mniejszości
domagającymi się uznania swojej odrębności.
Słowom
takim
jak
„jedność”,
„niepodzielność”,
czy
„solidarność”,
przeciwstawia się „separatyzm”, lub
„rozłam”. Te ostatnie mają służyć do
zdyskredytowania
wszelkich
prób
wprowadzenia do życia publicznego kwestii
związanych z odmiennością kulturową,
religijną itd. Francuska badaczka zauważa
również symptomy myślenia w karegoriach
spiskowych:
"To co nazywamy „doktryną spisku” również
się pojawia, co pokazuje częstość takich
terminów jak tahrik (prowokacja), provokasyon
(prowokacja), oyun (zagranie) körüklemek
(mieszać), tezgahlamak (podżegać), czy
kı¢kırtmak
(podniecać,
prowokować).
Wprowadzenie tego typu ram przez władze
idzie ręka w rękę z
odpowiednimi
działaniami. Na przykład Ustawa o walce z
terroryzmem przyjęta w 1991 r. i
interpretowana bardzo szeroko prowadzi do
procesów przed Sądami Bezpieczeństwa
Państwowego (Milli Güvenlik Mahkemesi), w

których zapadają surowsze wyroki, niż w
normalnych sądach. Separatyzm (bölücülük)
jest jednym z najsurowiej karanych
przestępstw. "24
Jak zatem widać, wszelkie próby oficjalnego
zaznaczenia grupowej odrębności spotykają
się z nacjonalistyczną paranoją, która każe
władzom i mediom doszukiwać się w takich
działaniach przejawów separatyzmu, chęci
wprowadzenia podziałów zagrażających
jedności narodowej i koniec końców
bezpieczeństwu państwa.

Republiki problemy z alewitami
W omawianym kontekście jednym z
głównych problemów tureckiego państwa jest
faktyczne miejsce religii w jego rzeczywistości
politycznej. Ponadto, alewici pozostają, obok
Kurdów i Romów jedną z najgorzej
ekonomicznie i społecznie usytuowanych
E. Massicard, Claiming difference... op.cit.
na ten temat w: G. Koçan and A. Ōncü , Citizen Alevi
in Turkey: Beyond Conffirmation and Denial, "Journal of
Historical Sociology", Vol. 17, No. 4 December 2004, s. 464 490
23 W swojej książce Banalny nacjonalizm Billig korzysta min. z
aparatury pojęciowej jednego z twórców poststrukturalizmu
Rolanda Barthes'a oraz jego kontynuatorki Jilii Kristevej.
Analizuje konkretne teksty kultury (jak prasa, wisząca flaga,
prognoza pogody) w których każdego dnia przypomina się o
oczywistości państwa narodowego. Ten typ nacjonalizmu
nazywa Billig nacjonalizmem „zimnym”, który ustawiany jest
w opozycji do nacjonalizmu „gorącego”, tj. obcego,
agresywnego, będącego domeną Innego i stanowiącego
opozycję do „patriotyzmu”, który definiowany jest jako
zdrowy przejaw przywiązania do ojczyzny. Zob. M. Billig,
Banalny Nacjonalizm, Kraków, 2008
24 E. Massicard, Claiming difference... op.cit.
25 Adam Szymański przedstawia takie opinie formułowane
przez niemieckich badaczy. Jednakże w konkluzji swojej
książki stwierdza, że to kamalizm, a nie islamizm stanowi
główny problem Turcji na jej drodze do demokratyzacjiA.
Szymański. Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w
Turcji, Warszawa 2008, str. 35
26 M. Hakan Yavuz, Cleansing Islam from the Public Sphere,
"Journal of International Affairs", vol.54, No. 1, Autumn 2000,
pp. 21-42; tegoż, Islamic Political Identity in Turkey, Oxford,
New York 2003
21

22 Więcej

mniejszości
w
kraju.
Przybliżenie
wymienionych tutaj kwestii wydaje się być
niezbędne dla zrozumienia sytuacji całej
grupy. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób
państwo tureckie traktuje wspólnoty religijne,
jak postrzegani są alewici przez sunnicką
większość oraz jakie jest społeczno ekonomiczne położenie mniejszości.
Status islamu tylko na pozór wydaje się jasno
określony, a niektórzy badacze utrzymują, że
choć Turcja oficjalnie jest państwem świeckim,
to islam sunnicki pozostaje religią de facto
państwową25. Inni, jak M. Hakan Yavuz
utrzymują, że świecki nacjonalizm jest
ideologią, która skutecznie wypiera religię ze
sfery publicznej 26. Ostateczne rozstrzygnięcie
tego sporu jest zadaniem bardzo trudnym,
dlatego postaram się jedynie wykazać jakie
elementy tureckiej polityki wpływają na
kształt relacji alewitów z władzami.
W poprzednim podrozdziale widzieliśmy w
jaki sposób buduje się nacjonalistyczne
narracje, które tworzą barierę do tego, aby
alewici mogli zostać oficjalnie uznani jako
odrębna grupa wyznaniowa i jednocześnie
integralna oraz pełnoprawna część
społeczeństwa tureckiego.
Główną instytucją wpływającą na kształt życia
religijnego we współczesnej Turcji jest
wspomniany już wcześniej Diyanet.
Organizacja
ta podlega bezpośrednio
premierowi, nadzoruje działanie meczetów,
finansuje ich działalność oraz kształci
imamów. Duchowni pobierają pensję z
Diyanetu. Również tam pisane są
cotygodniowe piątkowe kazania, których
wzory rozsyłane są do wszystkich meczetów
w kraju. Oficjalnie organizacja jest organem
świeckiego państwa nadzorującym życie
religijne. W praktyce jednak zatrudniani są w
niej jedynie sunnici, co powoduje, że islam
sunnicki szkoły hanafickiej jest obok
prawosławia i judaizmu jedyną religią, której
istnienie uznają władze w Ankarze. Większość
alewitów uważa zatem Diyanet za organizację
stricte sunnicką, której celem jest asymilacja
ludności innych wyznań27.

Dla ludności sunnickiej, alewici pozostają
odszczepieńcami. Ich skomplikowany system
wierzeń w znacznym stopniu odbiega od
sunnickiej wersji islamu. Podobnie jak
praktyka religijna oraz styl życia. Zasadniczą
różnicą jest kult Alego oraz Dwunastu
Imamów. Kult takich postaci jak Hadżi
Bektasz, czy średniowieczny derwisz Pir
Sułtan Abdal jest właściwy wyłącznie
alewizmowi, chociaż wśród sunnitów
zaobserwować można podobne uwielbienie
dla sufickich szejchów, z Dżalaluddinem
Rumim na czele28. Alewici mają dość luźny
stosunek do przestrzegania pięciu filarów
islamu, których nie traktują obowiązkowo,
modlą się nie w meczetach, a we własnych
cemevi, nie dokonują ablucji przed modlitwą,
poszczą nie podczas Ramadanu, a w czasie
Muharramu, kiedy to wspominają
męczeństwo syna Alego imama Hasana, który
zginął w bitwie pod Karbalą w 680 roku29. W
obrzędach religijnych używa się niekiedy
wina (dem – może zastąpić je woda różana), a
kobiety uczestniczą w nich razem
mężczyznami. Jest to sprawa dość istotna,
gdyż sunnici taką modlitwę uznają za
nieważną. Alewici natomiast często
podkreślają równość płci. Symboliczne
wspólne uczestnictwo w modlitwie przekłada
się na społeczny status kobiety; w kwestiach
relacji płci alewici są bardziej liberalni od
sunnitów, co widać chociażby w braku nakazu
zasłaniania włosów przez kobiety. Innym
przedmiotem
podejrzeń
ze
strony
wyznawców islamu sunnickiego jest tzw.
27 T.

Köse, The AKP and the... op. cit.
M. van Bruinessen, Religious practices in the Turco-Iranian
world: continuity and change, w: Mohammad-Reza Djalili,
Alessandro Monsutti, and Anna Neubauer (red.), Le monde
turco-iranien en question, Geneva: The Graduate Institute /
Paris: Karthala, 2008, str. 123-142.
29 Więcej o wierzeniach alewitów oraz ich obrzędach
religijnych: M. Godzińska, Rituals ofAlevi and Bektashi
Religious Minorities... op. cit., oraz A. Erdemir, Alternative
Modernities? “Modern” Alevis and Alevi Alternatives, Local
28

Modernities: Islamic Cultural Practices as Sites ofAgency,
Mediation, and Resistance” Graduate Symposium,

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 5 October
2002

musahiplik. Jest to specyficzny związek wymiar alewizmu jako doktryny religijnej.

zawierany przez dwie rodziny w obecności
przywódcy duchowego (dede). Stanowi on
formę dożywotniego związku braterstwa i
polega na wzajemnym zobowiązaniu się do
świadczenia sobie pomocy lub opieki nad
rodziną przyjaciela, z którym taki związek się
zawarło. Musahipowie mogą na przykład
przebywać w towarzystwie żon ludzi, z
którymi zawarli braterstwo i nocować w ich
domach bez obecności mężów30. Tego typu
praktyki są surowo zakazane w islamie
sunnickim. Znaczna odmienność kulturowa i
religijna, a także hermetyczny charakter
alewizmu są głównymi przyczynami
wzajemnej nieufności, stereotypów (na
przykład
wśród
sunnitów
panuje
przekonanie, że cemevi są miejscami
kazirodczych orgii) oraz ogólnej wrogości ze
strony sunnitów.
Jeśli chodzi ekonomiczne usytuowanie
alewitów, to warto wrócić tutaj do lat 50-tych
XX w. Wyznawcy bektaszyzmu tradycyjnie
związani z domami derwiszy stanowili
społeczność miejską, alewici natomiast
pochodzili z obszarów rolniczych. W okresie
tym doszło do zmiany rządów. Kemaliści pod
wodzą Ismeta Inönü zgodzili się na rozpisanie
wolnych wyborów, w których zwyciężyła
Partia Demokratyczna. Premierem został
Adnan Menderes, a prezydentem Celal Bayar.
Obaj politycy wywodzili się z klasy wielkich
posiadaczy ziemskich. Nowi przywódcy
odeszli od kemalistowskiego etatyzmu. Na ten
okres przypada bardzo gwałtowna
urbanizacja i industrializacja31 . Zmiany
gospodarcze spowodowały migrację do miast.
Za pracą do większych ośrodków zaczęli
przenosić się niewykwalifikowani robotnicy
rolni, głównie Kurdowie oraz alewici, którzy
w stosunkowo krótkim czasie z wiejskich
pariasów przerodzili się w miejską podklasę
zasiedlającą gecekondu – slumsy tureckich
miast. Upośledzona sytuacja ekonomiczna,
dyskryminacja religijna oraz rozczarowania
związane z przeprowadzką do miast znacząco
wpłynęły na popularność idei lewicowych
wśród ludności alewickiej. Historyk Faruk
Bilici zwraca uwagę na emancypacyjny

Jego zdaniem postulowanie równości płci,
równej dystrybucji dóbr, sprawiedliwości
społecznej, wraz z afirmacją świeckiego
ustroju
republikańskiego
doskonale
odpowiadają socjalizmowi. Wśród różnych
nurtów Bilici wyróżnia zatem taki, który
nazywa „alewicką teologią wyzwolenia” 32.
Popularność idei lewicowych jest rzeczą jak
najbardziej zrozumiałą, jednakże stała się ona
przyczyną wrogości kolejnej części
społeczeństwa tureckiego, jaką byli i nadal
pozostają zwolennicy Partii Ruchu
Nacjonalistycznego (Milliyetçi Hareket Partisi MHP). Skrajna prawica narodowa widziała w
alewitach „komunistów” i „radzieckich
agentów”. Apogeum tej wrogości przypada na
koniec lat 70-tych, kiedy to doszło do
wspomnianych na wstępie masakr, w których
znaczącą rolę odegrała bojówka MHP
nazywana Szarymi Wilkami33.
W kolejnych dekadach dochodziło do innych
incydentów, z których najbardziej brzemienne
w skutkach były wspominane na wstępie ataki
w Sivas (rok 1993) oraz w Stambule (1995). We
wszystkich przypadkach akty przemocy
względem przedstawicieli
mniejszości
religijnej motywowane były religijnie lub
nacjonalistycznie, a władze pozostawały
obojętne. Fizyczna agresja i brak odpowiedniej
interwencji ze strony instytucji państwowych
30 K.

Kehl Bodrogi, On the Signifficance ofMusahiplik among the
Alevis ofTurkey: The Case ofthe Tahtaci, w: Syncretistic Religious
Communities in the Near East: Collected Papers ofthe
Symposium,Berlin 1995, K. Kehl Bodrogi, B. Kellner Heinkele,

A. Otter Beaujean (eds.), Leiden, 1997, str. 119-139.
31 Więcej na temat liberalizacji tureckiej gospodarki i idących
za nią przemianach społecznych po II Wojnie Światowej w: D.
Kołodziejczyk, Turcja... str. 177 - 181.
32 F. Bilici, The Function ofAlevi-Bektashi Theology in Modern
Turkey, w: Alevi Identity... op. cit. Str. 59-74.
33 Jej członkiem był Mehmet Ali Ağca, skazany w 1978 roku
za morderstwo dziennikarza lewicowego dziennika.
„Milliyet” Abdiego Ipekçi. Od jego śmierci zaczęła się fala
zamieszek w całej Turcji, która doprowadziła do masakry w
Kahramanmaraş i ostatecznie do interwencji wojskowej 12
września 1980 roku. Więcej w: E. Sinclair- Webb, Sectarian
Violence... op. cit.

to
oczywiście
skrajne
przykłady
dramatycznego położenia alewickiej ludności
w Turcji. Mniejszość ta od dekad jest
dyskryminowana zarówno na poziomie
państwowym jaki i w miejscach pracy,
szkołach itp. Znamienna jest tutaj relacja
cenionego antropologa zajmującego się
alewitami Aykana Erdemira, który prowadził
badania terenowe w jednej ze stambulskich
dzielnic. Jego rozmówcy ukrywali swoją
konfesję przed pracodawcami w obawie przed
zwolnieniem34. Alewizm pomijany jest
również w szkolnych podręcznikach do religii,
gdzie uczniowie uczą się tylko o islamie w
wersji sunnickiej.
Omówiona powyżej sytuacja mniejszości
alewickiej w Republice Tureckiej od pewnego
czasu staje się przedmiotem publicznej debaty,
a także spowodowała, że władze podjęły
próby zrównania alewitów w prawach z
sunnitami.

"Alewickie otwarcie"
Od roku 2002 Turcją rządzi Partia
Sprawiedliwości i Rozwoju, która w swojej
polityce odwołuje się do wartości islamskich.
Premier Recep Tayyip Erdoğan określa swoją
partię jako muzułmańską wersję chadecji. Pod
rządami AKP Ankara rozpoczęła negocjacje o
członkostwo w Unii Europejskiej, a także
wprowadziła szereg reform mających na celu
dostosowanie tureckiego prawa do norm
unijnych. Z problemów, które bezwzględnie
wymagają rozwiązania wymienić należy
m.in.: równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
uwzględnienie praw mniejszości kurdyjskiej
oraz równouprawnienie ludności innych
wyznań. Z punktu widzenia niniejszej pracy
najważniejsze jest ostatnie z wymienionych
zagadnień, a ponieważ chrześcijanie i żydzi
stanowią ledwie 1% tureckiej populacji jasne
staję się, że unormowanie kwestii
wyznaniowej w pierwszej kolejności dotyczyć
będzie największej tureckiej mniejszości.
Po wygranych wyborach parlamentarnych w
2007
roku
władze
zapowiedziały
wprowadzenie polityki tzw. „alewickiego

otwarcia” (Alevi açılımı). W kolejnym roku
premier wziął udział w nabożeństwach w
alewickim cemevi, co stanowiło wydarzenie
bez precedensu35. Rządowa polityka otwarcia
zakłada uwzględnienie alewizmu w szkolnych
podręcznikach do lekcji religii, oficjalne
przeprosiny za masakry, których ofiarą padali
alewici w okresie republikańskim oraz
uznanie alewitów za pełnoprawnych
obywateli. Ważnym sygnałem, jaki rząd
wysłał w kierunku alewitów było wejście do
parlamentu dwóch alewickich deputowanych
kandydujących z list AKP – Ibrahima Yağıta i
znanego pisarza Rehy Çamuroğlu36. Alewici
mimo wszystko pozostają jednak nieufni
wobec rządu, ze względu na islamską
proweniencję rządzącej partii. Ponadto,
niemal połowa alewitów uważa, że rządowa
polityka zakładająca pojednanie z sunnitami,
jest w rzeczywistości próbą sunnityzacji
mniejszości37.
Współcześnie w Turcji istnieje kilkanaście
organizacji zrzeszających ludność alewicką.
Głównie są to fundacje o charakterze
kulturalnym. Największe z nich to Federacja
Fundacji Alewickich (Alevi Vakıfları
Federasyonu ) oraz Federacja AlewickoBektaszycka (Alevi Bektaşi Federasyonu ) 38. Obie
uważane są za najważniejsze organy
reprezentacyjne alewitów i nie mają statusu
związków
wyznaniowych.
Prowadzą
jednakże działalność społeczną i polityczną.
Ramy ich działania ustalone są przez Ustawę
nr 677, która reguluje m.in. kwestie miejsc
kultu oraz organizacji religijnych39. Alewici
reprezentowani przez swoje fundacje
postulują aby cemevi zostały oficjalnie uznane
34 A.

Erdemir, Alternative Modernities?... op. cit. Podobna
relacja w: M. Godzińska, Rituals ofAlevi... op. cit.
35 T. Köse, The AKP and... op. cit.
36 Ibidem .
37 Ibidem .
38 Z. Alemdar, R. B. Çorbacıoğlu, Alevis and the Turkish State,
"Turkish Policy Quaterly", Vol. 10, No. 4, Winter 2012, str. 117
- 124.
39 T. Köse, Alevi Opening and the Democratization Initiative in
Turkey, Foundation for Political, Economic and Social
Research, March 2010, Report No 3, str. 15.

za miejsca kultu (zgodnie ze wspomnianą
ustawą uważa się za takie jedynie meczety,
kościoły i synagogi). Takie uznanie miałoby
nie tylko charakter oficjalny i symboliczny, ale
niosłoby za sobą konkretne materialne
udogodnienia; meczety bowiem korzystają
m.in. z mediów, za które nie płacą
rachunków40. Problem wydaje się być trudny
do rozwiązania, ponieważ sunniccy
konserwatyści twierdzą, że skoro alewici
uważają się za muzułmanów, to powinni
modlić się w miejscach do tego
wyznaczonych, a takimi są meczety. Innym
problemem jest nauczanie religii w szkołach.
Zgodnie z konstytucją z 1982 r. religia jest
przedmiotem obowiązkowym. Do roku 2011
w podręcznikach do religii nie nauczano nic o
alewizmie, który uważano jedynie za pewną
specyficznie turecką formację kulturową, nie
zaś odrębną konfesję41 . W tym przypadku
również sami alewici byli podzieleni, gdyż jak
piszą Tarihe Erman i Emrah Göker, niektóre
(w obrębie alewizmu stanowiące jednakże
mniejszość) grupy, bardziej liberalne w
sprawach religijnych, również kwestionowały
religijny wymiar alewizmu42. Z drugiej jednak
strony nie jest wcale pewne czy alewitom
faktycznie zależy na oficjalnym uznaniu ich za
odrębną religijną wspólnotę43.
Nakreślone powyżej problemy dotyczą co
najmniej kilkunastomilionowej mniejszości
religijnej, bardzo odmiennej od większości,
która przez dekady istnienia Republiki
Tureckiej nie zdołała znaleźć odpowiedniego
dla siebie miejsca w tureckiej rzeczywistości
społeczno–politycznej. Turcja jest państwem,
które w ostatniej dekadzie odniosło
niewątpliwy sukces gospodarczy, ominął ją
światowy kryzys, stale umacnia swoją pozycję
w polityce międzynarodowej. W polityce
wewnętrznej natomiast władze w Ankarze
muszą uporać się z wieloma poważnymi
problemami. Jednym z nich jest społeczne
upośledzenie mniejszości alewickiej. Od
momentu rozpoczęcia polityki „alewickiego
otwarcia” toczy się trudny dialog pomiędzy
alewitami i rządem reprezentującym
konserwatywną sunnicką większość (nadal
operującą negatywnym stereotypami), ale

również i spór pomiędzy pozostającymi u
władzy konserwatystami, a kemalistowską
Partią
Ludowo-Republikańską
oraz
nacjonalistami. Oponenci zarzucają sobie
nawzajem granie kartą alewitów na potrzeby
doraźnej polityki. Najwyraźniej widać to gdy
przyglądamy się dyskusji na temat oficjalnych
przeprosin złożonych przez premiera
Erdogana pod koniec 2011 roku za masakrę w
Dersim. Premier w imieniu państwa
tureckiego przepraszał wówczas rodziny ofiar.
Opozycja uznała to nie tyle za akt historycznej
sprawiedliwości,
co
za
próbę
zdyskredytowania
Partii
LudowoRepublikańskiej, na której miałaby spoczywać
odpowiedzialność za wydarzenia, których
architektami byli historyczni przywódcy
partii44.
Mimo politycznych sporów należy przyznać,
że za sprawą wdrożenia polityki otwarcia po
raz pierwszy w historii państwa tureckiego
zaczęto poważnie dyskutować o problemach
bardzo dużej grupy obywateli. Alewici w
dalszym ciągu są jednak nieufni względem
władz, a kemalistowska i nacjonalistyczna
40 Ibidem .
41

B. A. Soner & Ş. Toktaş, Alevis and Alevism inthe Changing

Context ofTurkish Politics: The Justice and Development Party's
Alevi Opening, "Turkish Studies", 12:3, 2011, 419-434
42 T. Erman, E. Göker, Alevi politics in contemporary Turkey,

Middle Eastern Studies, 36: 4, 2000, str. 99 - 118
43 Rozmowa z dr Davidem Shanklandem, Poznań, 27.02.2013.
r. , notatki własne.
44 S. Demirtaş, Let's talk about 'massacres' oftoday, "Hurriyet
Daily News", 22.11.2011,
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=43
8&n=let8217s-talk-about-8216massacres8217-of-today-201111-22 (wejście: 15 stycznia 2013 r.). Na temat samych
przeprosin: Y. Poyraz Doğan,PM Erdoğan apologizes over
Dersim massacre on behalfofTurkish state, Today's Zaman,
23.11. 2011, http://www.todayszaman.com/news-263658pm-apologizes-over-dersim-massacre-on-behalf-of-turkishstate.html , (wejście: 15 stycznia 2013 r.) oraz: M. Akyol, A
dark episode in Turkish history, "Hurriyet Daily News",
22.11.2011 r.
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=43
8&n=a-dark-episode-in-turkish-history-2011-11-22 , (wejście:
15 stycznia 2013 r.)

opozycja zarzuca rządowi ich instrumentalne
traktowanie. W społeczeństwie nadal żywe są
negatywne wzajemne stereotypy. Z drugiej
strony w większości sunniccy urzędnicy
pracujący w imieniu rządu nad poprawą
stosunków pomiędzy alewitami a resztą
społeczeństwa oraz państwem mają znikomą
wiedzę na temat wierzeń i zwyczajów
mniejszości.

ORMUZD KONTRA PROMETEUSZ. WSCHÓD
I ZACHÓD W REFLEKSJI MIKOŁAJA BIERDIAJEWA

Piotr Paweł Repczyński

Wzajemne, bardzo złożone i skomplikowane na przestrzeni wieków relacje pomiędzy
Wschodem i Zachodem zajmują wielu badaczy i myślicieli od czasów zarysowania takiego
podziału świata. Poczesne miejsce problematyka ta znajduje zarówno w
kulturoznawstwie, jak też w politologii i historiozofii. Nie można zgłębiać i opisywać
dziejów kultury bez odniesienia do wpływów oraz zależności pomiędzy dwoma ważnymi
macierzami cywilizacji.

Temat
ten
w
określonych
okolicznościach, na przykład stworzonych
przez konkretne wydarzenia kulturalne,
religijne czy polityczne, staje się przedmiotem
szerszej dyskusji, obejmującej swym zasięgiem
nie tylko wąskie kręgi intelektualnej elity.
Podobnie w ostatnich miesiącach ożyła ta
kwestia w związku z budzącą duże
zainteresowanie zeszłoroczną wizytą w Polsce
patriarchy Moskwy i Rusi Cyryla I, której
celem było podpisanie wspólnie z Kościołem
Katolickim przesłania o pojednaniu między
narodami.

Należący do grona najwybitniejszych
przedstawicieli rosyjskiej historiozofii Mikołaj
Aleksandrowicz Bierdiajew (1874-1948) wpisał
się trwale w główny nurt tych rozważań,
proponując ciekawą koncepcję historiozofii, w
której ważne miejsce zajmują Rosja i
prawosławie, podobnie jak w wielu
pokrewnych teoriach, ale wyznaczając im
nowe cele, nie polityczne, lecz duchowe, a
ponadto uwypuklając elementy mogące
stanowić bazę wspólnych projektów i działań.
Na styku Wschodu z Zachodem, zdaniem
Bierdiajewa, niepoślednią rolę odgrywa
właśnie przemienione prawosławie, a naród
Napięcia i współżycie pomiędzy Wschodem i rosyjski po przejściu oczyszczenia ma do
Zachodem znaczący myśliciele wiązali z wypełnienia najważniejszą misję2.
relacjami Europy z Azją, a w szczególności ze
stosunkami Rosji i Europy. Problem stał się
wyjątkowo bliski myśli rosyjskiej, zwłaszcza 1 L. Gawor, Eurazjanizm. Z historii rosyjskiej myśli społecznej,
rosyjskiej filozofii historii. Już Aleksy „ΣΟΦΙΆ”, 6, 2006, s. 74-87; A. Stachurka-Geller, Koncepcja
Chomiakow, Piotr Czaadajew, Fiodor rosyjskiego euroazjatyzmu i jej współcześni kontynuatorzy,
Dostojewski i Konstanty Leontiew rozważali www.mpp.org.pl/23/23_3.html (dostęp: 26.11.2012); J.
bilans zysków i strat wynikających z tych Dobieszewski, Współczesny stan filozofii w Rosji, „Gazeta
związków. Słowianofile i okcydentaliści Szturmowa”, 1 (5), 2001, M. Uzdowski, Eurazjanizm. Nowa
odnosili się do zagadnienia ze swoistymi dla idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym, Warszawa,
każdego obozu uczuciami – jedni z niechęcią, 1928; M. Zdziechowski, Rosja, Europa, Azja. Szkice
wręcz wrogością, a drudzy z przychylnością, polityczno-literackie, Wilno, 1923; P. Sawickij, Eurazjanizm I,
pełni nadziei. XX-wieczną kontynuację tych „Przegląd Współczesny”, nr 134, 1934, s. 288; I. Massaka,
tendencji stanowi euroazjatyzm, który Eurazjanizm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław, 2001;
akcentując wprawdzie odrębność kulturowo- L. Suchanek, Spadkobiercy idei Trzeciego Rzymu,
cywilizacyjną Rosji, dostrzegał pewne www.nowepanstwo.pl/03_2003_miesiecznik/03_2003_rozmo
podstawy współdziałania1 . Pogłębiona wa.htm (dostęp: 27.11.2012).
refleksja dotycząca związków pomiędzy 2 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Rozważania o losie Rosji i
dwoma światami jest wciąż obecna w Europy, przeł. H. Paprocki, Warszawa, 2003, s. 65, 147; idem,
problematyce społecznej i filozoficznej w Rosji Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. H.
Paprocki, Kęty, 2001 s. 267; idem, Źródła i sens komunizmu
w XIX i XX wieku.
rosyjskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty, 2005, s. 7.

Podyktowana położeniem geopolitycznym
specyfika Rosji wynika z koincydencji
pierwiastków Wschodu z elementami
Zachodu, które nieustannie łączą się lub
walczą, tworząc przeróżne konfiguracje.
Państwo to, w opinii rosyjskiego myśliciela,
było z tego względu krajem zagadkowym, w
którym tęsknota za rozwiązaniami
cywilizacyjnymi kręgu zachodniego ścierała
się z marzeniami o potędze kultury Orientu3.
Z jednej strony Rosjanie z autentyczną estymą
odnosili się do Europy, do jej wzorów,
zdobyczy i osiągnięć, a z drugiej chcieli
wierzyć, że ich państwo nie pójdzie tą samą
drogą cywilizacyjną, lecz własną, znacznie
lepszą. Uważali, że możliwe jest zbudowanie
kultury opartej na zaczerpniętej ze Wschodu
idei ducha, stworzenie autentycznej kultury
duchowej. Ponieważ w Europie stara i święta
kultura została zwyciężona przez niereligijną
cywilizację mieszczańską, należy założyć
mocne fundamenty nowej cywilizacji
przesiąkniętej duchowością. Po upadku
Cesarstwa Bizantyjskiego, określanego
mianem Drugiego Rzymu, największego na
świecie państwa prawosławnego, w narodzie
rosyjskim obudziła się świadomość, że
Państwo Moskiewskie pozostało jedynym
państwem prawosławnym. Starzec Filoteusz,
mnich monasteru Trzech Świętych
Hierarchów w Pskowie, sformułował w XVI
w. naukę o Moskwie jako Trzecim Rzymie4. W
czasach Bierdiajewa, w obliczu rysującego się
wyraźnie kryzysu zachodniej cywilizacji,
Rosja jawiła się jako depozytariusz religii
chrześcijańskiej
będącej
oczywistym
przejawem duchowości – gwaranta nowej
cywilizacji, a naród rosyjski jako zdolny do
stworzenia podstaw autentycznej kultury.
Konotacja
ta,
mająca
charakter
historiograficzny, odwołuje się wszak do
zespołu wielu idei formułowanych
przynajmniej od początku XIX w. na gruncie
literatury, etnografii, geografii, ekonomiki,
historii czy kultury. Jej naturalnym zapleczem
były dyskusje toczone w Rosji, choćby w
słynnym
sporze
słowianofilów
i
okcydentalistów. Ich wspólnym założeniem
jest przeświadczenie o zasadniczej odrębności

Rosji od Europy z jednej strony, a od
Dalekiego Wschodu (Chiny, Indie, Japonia) z
drugiej 5. „Rosja to odrębny świat historyczny i
geograficzny – pisze w tym kontekście
Sawickij. [Ma ona] liczne cechy etnograficzne,
ekonomiczne i inne, odróżniające Rosję od
Europy, a jednoczące zarazem naród rosyjski
wraz z jego sąsiadami szczepów fińskiego,
turańskiego i mongolskiego w jedną ścisłą
rodzinę narodów, związaną pokrewieństwem
duchowym i wspólnotą interesów. Dla świata,
przez
te
narody
zamieszkałego,
zaproponowali autorzy almanachu [Exodus
ku Wschodowi] nazwę Eurazji, by podkreślić
w ten sposób jego odrębność zarówno od
Europy, zespołu krajów położonych ku
zachodowi, jak i od Azji – ku południowi i
południowemu wschodowi” 6.
W tym właśnie duchu Bierdiajew opowiedział
się za odrębnością Rosji, ale ratunek dla
cywilizacji upatrywał w jej wierności
prawosławiu. Albowiem według tego filozofa
poza chrześcijaństwem nie ma możliwości
zbudowania wielkiej i trwałej cywilizacji. Tak
więc odradzające się i odnowione
prawosławie rosyjskie staje się bastionem
broniącym osoby ludzkiej, jej godności,
twórczości i wolności. Wschód zatem
przechował drogocenny skarb duchowości.
Tylko chrześcijaństwo jest zdolne stworzyć
nowe społeczeństwo oparte na zdrowych
zasadach i relacjach wzajemnych. Surowy
osąd historii dokonany na chrześcijaństwie - w
3 Idem,

Sens historii. Filozofia losu człowieka, przeł. H. Paprocki,
Warszawa, 2002, s. 148.
4 Filoteusz w liście do cara Iwana III pisał: „Nowego
Trzeciego Rzymu – potężnego Twojego państwa – święty,
soborowy i apostolski Kościół jaśnieje bardziej niż słońce w
całym świecie. Wiedz zatem, pobożny carze, że wszystkie
państwa prawosławnej wiary chrześcijańskiej zeszły się w
Twoim państwie: Ty jeden jesteś pod całym niebem carem
chrześcijańskim. Zważ więc na to, pobożny carze, że
wszystkie państwa chrześcijańskie spotkały się w Twoim
państwie, że dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a czwartego już
nie będzie.”
5 L. Gawor, op. cit. , s. 75.
6 P. Sawickij, Eurazjanizm I, „Przegląd Współczesny”, nr 134,
1934, s. 290.

tym na prawosławiu podczas rewolucji, wojen
i autorytarnych rządów komunistycznych oczyścił ten ruch, a tylko on potrafi obronić
wieczną prawdę i inne wartości
ponadczasowe7.

Bierdiajew uznaje rewolucję rosyjską i okres
komunizmu wraz z dramatem walki religijnej
za wstrząs prowadzący do otwarcia oczu na
duchowy wymiar ludzkości. W tych
warunkach to właśnie Rosja po przejściu przez
komunizm ma szanse przyczynić się do
Do zbudowania nowej Europy łączącej powstania czegoś na kształt ogólnoświatowej
elementy Zachodu i Wschodu potrzebny jest federacji narodów9.
duch uniwersalizmu. Pośród wszystkich
narodów to naród rosyjski wydaje się Według rosyjskiego filozofa doświadczenie
Bierdiajewowi najbardziej ogólnoludzki i komunistycznego bestialstwa, któremu „naród
uniwersalistyczny. Ponieważ kapitalizm nie rosyjski zgodnie z właściwościami swego
zdążył rozwinąć się w Rosji przed wybuchem ducha złożył siebie w ofierze”, nadaje
rewolucji i zaprowadzeniem systemu Rosjanom piętno „narodu apokaliptycznego”,
komunistycznego, ocalała tam duchowa który może wyłącznie albo urzeczywistnić
cząstka człowieczeństwa, której zabić nie była braterstwo w Chrystusie, albo „koleżeństwo w
w stanie nawet dyktatura radziecka. Ponadto Antychryście”. Taki, mesjanistyczny i
Rosja nigdy nie wyniosła na szczyty rozwoju chiliastyczny sens „idei rosyjskiej” 10 stanowi
swojej własnej kultury. Tradycja kulturowa w znaczący wkład w tradycję rosyjskiego
tym kraju zawsze była zbyt słaba8. Pomimo mesjanizmu, wywodzącego ze wspomnianej
wielu braków, a może właśnie dzięki nim koncepcji „Trzeciego Rzymu”, a rozwijanego
świadomości rosyjskiej było dane zrozumieć przez słowianofilów, panslawistów i F.
w sposób bardziej pogłębiony, niż żyjącym w Dostojewskiego. W odróżnieniu jednak od
pomyślności narodom Zachodu, kryzys wymienionych kierunków myśl Bierdiajewa
kultury. Naród rosyjski zachował potężną siłę wolna była (podobnie zresztą jak W.
dążenia do wyższych wartości, do bardziej Sołowjowa) od szowinizmu, imperializmu
autentycznej kultury. Tę tęsknotę, to marzenie oraz nacjonalizmu. Zadanie Rosji pojmował
można zrealizować, gdy ten naród przejdzie on bowiem transcendentalnie i widział je w
dziejową oczyszczającą pokutę, którą być prowadzeniu
ludzkości
ku
nowej
może stanowią czasy komunistyczne. Jego rzeczywistości przez połączenie Wschodu i
powołaniem powinno być dzieło zjednoczenia Zachodu, przez pojednanie prawosławia z
świata, zwłaszcza chrześcijańskiego, na bazie katolicyzmem i wyzwolenie narodów.
dążącego do jedności i współpracy, czyli
soborowego ducha prawosławia. Jednakże w Głównym błędem cywilizacji świata
ramach przygotowania do tej dziejowej misji zachodniego - w ocenie Bierdiajewa - było
powinien osiągnąć silną indywidualność ubóstwienie jednego, materialnego wymiaru
narodową. A to stanie się możliwe po człowieka i odrzucenie jego duchowości. To
odrzuceniu
pokusy
komunistycznego grzech pierworodny mieszczaństwa i
internacjonalizmu i drugiej przeciwstawnej
skrajności – partykularyzmu zawartego w 7 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze..., op. cit. , s. 232.
nacjonalizmie. Dążenie do zjednoczenia 8 Idem, Sens historii..., op. cit. , s. 148-150.
rozbitych części chrześcijaństwa, do 9 M. Bierdiajew, Sens twórczości, przeł. H. Paprocki, Kęty, 2001,
stworzenia uniwersalnej kultury pod s. 267; idem, Nowe Średniowiecze..., op. cit. , s. 64, 76-77; idem,
kierunkiem Rosji zakończy starą i otworzy Autobiografia filozoficzna, przeł. H. Paprocki, Kęty, 2002, s. 267;
nową epokę. Właśnie w Rosji Radzieckiej idem, Stilizowannoje prawosławije,[w:] „Russkaja Mysl”, z. 1,
sytuacja zaostrzającej się walki religijnej, 1914, s. 109-125; [toż w:] Sobranije soczynienij, III, s. 543-566;
polaryzacji stanowisk i konfrontacji świata idem, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, op. cit. , s. 116.
ateistycznego z kulturą chrześcijańską 10 M. Bierdiajew, Russkaja idieja. Osnownyje probliemy russkoj
sprawiła, że epoka przestała być laicką, a stała mysli XIX w. i naczała XX w. , Paris, 1946.
się religijną nowego typu. Dlatego też

kapitalizmu.
Osobowość
człowieka
pozbawiona ducha traci swą integralność,
rozpada się na drobne elementy wystawione
na działanie niższych sił popychających
w różnych kierunkach. Tym samym moc
człowieka najpierw ulega osłabieniu, a potem
zanika. Kolejne fazy rozwoju cywilizacji
Zachodu są wyraźnym świadectwem
całkowitego wynaturzenia pierwotnych idei
i zasad, które miały decydujące znaczenie dla
wcześniejszej świetności zachodniej kultury11 .
Lekarstwo znajduje się w idei ducha
i w duchowym wymiarze człowieka, tak
mocno podkreślanych w kulturze Wschodu.
W narodzie rosyjskim, mimo skażenia przez
rewolucję i wrogie duchowości działania
władz sowieckich, te wartościowe pierwiastki
przetrwały. Człowiek Wschodu nigdy nie
zapomina o swojej duszy12.
Podobnie jak wielu myślicieli, Bierdiajew
uważał, że zarówno Zachód, jak i Rosja wraz z
całą Azją przechodzą etap ostrego kryzysu
historycznego. Charakterystyczne wszak dla
końca wieku poczucie powszechnego
i głębokiego przesilenia wyżłobiło niezatarte
znamię na duchowym obliczu ówczesnych.
Zewsząd docierały głosy o „zmierzchu
Zachodu”, „agonii chrześcijaństwa”, „kryzysie
wieku”; ogłoszono „śmierć Boga”. Upadek
cywilizacji przypieczętowała I wojna
światowa, ujawniając jej fałsz. Ukazała
nagromadzone w ludzkim istnieniu zło,
ukryte dotąd głębokie pokłady nienawiści
i złości. Złudzeniem było też powojenne
marzenie powrotu do porządku sprzed wojny.
„Wypuszczone na wolność demony
nienawiści i mordu dalej działają w świecie”.
Baczni obserwatorzy wydarzeń i procesów
historycznych od dawna widzieli liczne
pęknięcia fundamentów kultury. Mieli też
świadomość
nieuchronności
kryzysu
i zbliżających się zmian. Nic dziwnego, że
i Bierdiajew, będąc świadkiem wydarzeń
i procesów ostatniej dekady XIX stulecia,
dwóch rewolucji rosyjskich, dwóch wojen
światowych, upadku ówczesnych mocarstw
itp., w sposób prawie nieunikniony stał się
wieszczem kryzysu cywilizacji i końca epoki13.

Podczas wieloletniego pobytu na emigracji w
krajach Europy Zachodniej Bierdiajew
obserwował w sferze duchowej, w kulturze
oraz w życiu społecznym, ekonomicznym
i politycznym niezliczone ślady obumierania.
Zauważał, że wszystkie wytwory człowieka w
dziedzinie kultury, a więc przede wszystkim
nauka i sztuka, zawierały w sobie zaczyn
kryzysu. W większości jej obszarów pojawiały
się liczne sygnały końca cywilizacji Zachodu.
Procesy starzenia przebiegały nie tylko na
szczytach kultury, ale także w obrębie całych
społeczeństw. Właśnie w zjawiskach
duchowych dało się dostrzec pierwsze
symptomy rozkładu. Zachwiane zostały
dotychczasowe wartości i zasady. W takich
okolicznościach stały się możliwe wszelkie
przewroty. Nie dało się żadnym sposobem w
tych warunkach powstrzymać zawrotnego
pędu „grzesznego świata” ku katastrofie14.
Ocalenie duchowego wymiaru kultury może
nastąpić w kręgu wpływów orientalnych, na
skutek oddziaływania czynników głęboko
przesyconych transcendencją i tęsknotą za
wyższymi wartościami, a więc naturalnie
Idem, Koniec Renesansu. Przyczynek do kryzysu współczesnej
kultury, przeł. H. Paprocki, Warszawa, 2003, s. 32; idem, Sens
historii, op. cit., s. 101.
12 Ibidem, s. 148-149; idem, Autobiografia filozoficzna..., op. cit. , s.
149.
13 M. Bierdiajew, Rozważania o rewolucji rosyjskiej, przeł. H.
Paprocki, Warszawa 2003, s. 93. Zdaniem H. Paprockiego
źródeł tych refleksji można dopatrywać się w bliskich
kontaktach z głoszącym podobne poglądy Marianem
Zdziechowskim. Zob.: M. Zdziechowski, O okrucieństwie,
Kraków 1993, idem, Wobliczu końca, Wilno, 1937; idem,
Widmo przyszłości, Wilno, 1939; F. Znaniecki, Upadek cywilizacji
zachodniej, 1921; O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes,
1918-1922; R. Wipper, Krugoworot istorii, 1923; M. De
Unamuno, La agonia del cristianismo, 1924; J. Ortega y Gasset,
Rebelion de las masas, 1929; P. Sorokin, Crisis ofour Age, 1941. O
kryzysie cywilizacji w tym samym czasie mówili m.in. Martin
Spahn, Guglielmo Ferrero, Theodor Lessling, Hermann
Keyserling, a w Rosji Andriej Bieły, Aleksander Błok i in. Por.
N. A. Bierdiajew, Ja. M. Bukszpan, F. A. Stiepun, S. L. Frank,
Oswald Szpiengler i zakat Jewropy, Moskwa 1922.
14 Mikołaj Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, op. cit. , s. 155; idem,
Filozofia nierówności, przeł. J. Chmielecki, Kęty, 2006, s.204.
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humanistyczna, racjonalizm, empiryzm,
indywidualizm, kapitalizm tracą swe witalne
siły. Chwieją się podstawowe zasady i dlatego
rozpadają się oparte na nich państwa
i kultury. Bierdiajew obwinia burżuazyjny
system gospodarczy o przyczynienie się do
tego upadku poprzez lansowanie konsumpcji
i żądzy pieniądza. Rosja nie doświadczyła ani
demokracji, ani liberalizmu, ani nie
wprowadziła gospodarki rynkowej. Uchowała
się zatem przed ich zgubnym wpływem.
Oczywiście, socjalizm czy komunizm wcale
nie jest lepszy, bo stanowi ostateczny triumf
materializmu i doczesności nad wyższymi
wartościami. Ale dusza Rosjanina potrafi się
W głównej mierze do rozkładu cywilizacji tej zgubnej sile przeciwstawić17.
zachodniej, zdaniem Bierdiajewa, przyczyniły
się laicyzacja i mechanizacja życia. Te dwa W analizie przyczyn upadku zachodniej
procesy właśnie zniszczyły organizację życia cywilizacji rosyjski historiozof przypisuje
opartą na hierarchii. A wszak organiczny decydujące znaczenie destrukcyjnej mocy
porządek
świata
jest
kosmiczny, kapitalizmu. Do kryzysu doprowadził ponad
rozbuchany
industrialnohierarchiczny, oparty na wyższej naturze. miarę
Laicyzacja początkowo wprawdzie wyzwalała kapitalistyczny system gospodarki, w którym
siły twórcze człowieka, ale wkrótce zostały żądza zysku i przyjemności zmierzają w
one opanowane przez jarzmo sił zawrotnym tempie do ostatecznego wyzucia z
mechanicznych. Niestety poprzez to człowieczeństwa. Konsumpcjonizm tego
wyzwolenie człowiek zerwał swój związek z ustroju społeczno-gospodarczego, nazywany
przez
Bierdiajewa
organicznym centrum egzystencji. Myśliciel najczęściej
twierdził, że triumfalne wkroczenie maszyny „burżuazyjnością” – zniewala ludzkość
w dobie rewolucji przemysłowej zburzyło i niszczy dążenia do duchowych wartości.
odwieczną strukturę ludzkiej egzystencji Pieniądz zastąpił ducha, więc centrum
głęboko związanej z naturą. Jakaś obca siła, duchowe umiera. Cywilizacja kapitalistyczna
obca człowiekowi i samej przyrodzie, weszła w sposób bezwzględny zabija ducha,
brutalnie w życie człowieka jako trzeci osobowość i wszelkie świętości, zamienia
element. Ta nowa moc ma charakter człowieka w rzecz. Praca i twórczość, będące
niszczycielski i najwydatniej przyczyniła się siłą napędową rozwoju cywilizacji, przestają
do zachwiania fundamentów świata być duchowo usprawiedliwione i rychło
zachodniego. Świat ten gaśnie ostatecznie w przeradzają się w narzędzia zniszczenia.
okresie dominacji maszyny w życiu człowieka Gospodarka kapitalistyczna jest głęboko
Ekonomizm
i jego cywilizacji16. Wschód natomiast nie antypersonalistyczna.
przeszedł do końca etapu urbanizacji kapitalistyczny wyniósł na ołtarze produkcję i
i uprzemysłowienia, zatem laicyzacja
i mechanizacja nie dokonały tam takiego 15 Idem, Autobiografia filozoficzna, s. 149; por.: L. Bierdiajew,
spustoszenia. Człowiek Wschodu pozostał Zawód: żona filozofa. Dzienniki, tłum. H. Paprocki, Kęty, 2004.
wierny wartościom duchowym. W nim zatem 16 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu..., op. cit. , s. 32; idem, Sens
należy upatrywać nadziei na odrodzenie historii, op. cit. , s. 101.
17 Idem, Los człowieka we współczesnym świecie, op. cit. , s. 161;
cywilizacji i na wskrzeszenie kultury.
przede wszystkim w Rosji. Bierdiajew wierzył,
że ten kraj jest w stanie otrząsnąć się z
koszmaru komunizmu i wkroczyć na drogę
budowania jedności pomiędzy Wschodem
i Zachodem w oparciu o ruch odrodzenia
religijnego. Prawosławie zaś może tchnąć
nowego ducha w obumarłą cywilizację
i ożywić kulturę Europy, współdziałając
z katolicyzmem. Rosyjski filozof był gorącym
orędownikiem porozumienia pomiędzy
Cerkwią i Kościołem katolickim. Ekumenizmu
bowiem uczył się codziennie w domu
rodzinnym, w głębokich i ubogacających
duchowo kontaktach z żoną katoliczką Lidią15.

Tymczasem wszystkie osiągnięcia Zachodu
takie, jak liberalizm, demokracja, moralność

por. M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw
ostatecznych, Łódź, 2001, s. 150.

konsumpcję. Industrializm burżuazyjny,
rodząc fikcje i widma sztucznych potrzeb
i wyuzdanych przyjemności, poderwał
fundamenty duchowej motywacji ludzkiej
twórczości oraz ograniczył fantazję
i kreatywność, a tym samym uszykował sobie
zgubę. Kapitalistyczne państwa wstąpiły na
drogę samozagłady przez militaryzm. Wojny
światowe są koniecznym następstwem tego
procesu18.

myślicieli rosyjskich - różnica religijna między
Wschodem a Zachodem, a ściśle między
katolicyzmem a prawosławiem. Zdaniem
skrajnych
eurazjatów
Europa
w przeciwieństwie do Rosji sprzeniewierzyła
się nauczaniu Chrystusa i stąd winna być
traktowana jako cywilizacja odszczepieńcza.
Tym
bardziej,
że
hołduje
ona
odziedziczonemu po antyku racjonalizmowi,
który narzuca Europie - w odróżnieniu od
Rosji - wartości nakierowane na zewnętrz.
Stanowisko Bierdiajewa na tym tle wyróżnia
się bardzo łagodną oceną katolicyzmu oraz
preferowaniem dialogu we wzajemnych
stosunkach prawosławia i katolicyzmu.
Jednakże i on twierdzi na równi ze
zwolennikami
wyższości
wschodniej
mentalności, że w cywilizacji europejskiej
prawda, prawo, wolność, państwo, kościół
i inne wartości mają wymiar jedynie
zewnętrznych manifestacji, z pominięciem ich
ważnej duchowej głębi. Dowodem takiej
postawy Europy jest zasada materialna, która
przejawia się we wszystkich sferach kultury,
w życiu społecznym, w ekonomii i w polityce.
Uderza ona wprost w ideę priorytetu
duchowości Wschodu. Stąd dla Rosji, jak pisze
K. Aksakow: „Droga Zachodu jest fałszywa;
Rosjanie powinni być Rosjanami, iść drogą
rosyjską, drogą Wiary, pokory, życia
wewnętrznego (...) trzeba uwolnić się
całkowicie od Zachodu, zarówno od jego
zasad, jak i od jego kierunku, sposobu życia,
języka, ubioru, przyzwyczajeń, obyczajów (...)
od wszystkiego, co nosi na sobie piętno jego
ducha, co wypływa choćby w najmniejszym
stopniu z jego kierunku20.

Kiedy człowiek Zachodu odchodzi od
kardynalnych zasad, wtedy angażuje
wszystkie swoje siły w stworzenie
zmechanizowanego systemu, w którym prym
i władzę sprawuje maszyna. Człowiek
nowoczesny, oderwany od człowieka
duchowego, nie może zachować swojej
osobowości i wolności, lecz podporządkowuje
się własnemu wytworowi – maszynie. W
konsekwencji wysychają źródła mocy,
wyobraźni i całej twórczości człowieka.
Pociąga to za sobą rozkład człowieczeństwa.
Po owocach historii cywilizacji zachodniej
widać dziwny i tragiczny los ludzkości.
Zrodzona wespół z humanizmem kultura
dogorywa w oparach dehumanizacji,
dokonywanej w myśl postępu, jaki miała
przynieść mechanizacja. Jeśli człowiek nie nosi
w sobie wyższych wartości, zaczyna
poddawać się niższym żywiołom, zaczyna się
rozpad jego natury na elementy, zaczyna się
podporządkowywać sztucznej rzeczywistości,
mechanicznej naturze, którą sam powołał do
istnienia. Temu procesowi towarzyszy
niszczenie twórczych sił człowieka i rozwianie
się nowożytnych iluzji o jego wszechmocy.
Maszyna i technika, będące niezaprzeczalnie
wielkimi osiągnięciami intelektu i odkryciami Czy można w tym kontekście mówić
cywilizacji, podrywają jej organiczne osnowy,
bo likwidują jej ducha. Kultura 18 M. Bierdiajew, Sens historii..., op. cit. , s. 145-146; idem, Los
zmechanizowana staje się bezduszna. To człowieka we współczesnym świecie, op. cit. , s. 202; idem, Filozofia
prowadzi nieuchronnie do upadku nierówności..., op. cit. , s.187.
19 M. Bierdiajew, Czełowiek i maszyna. Problema socjołogii i
cywilizacji19.
Wrogość człowieka Wschodu wobec tego
aspektu cywilizacji, a czasami nawet do
Europy jako takiej wynika z kilku przesłanek.
Najważniejszą z nich jest tak według
Bierdiajewa, jak i wielu jemu współczesnych

mietafiziki truda, [w:] „Put”, t. 9, 1933, s. 3-37; por.: idem, Sens
historii..., op. cit. , s. 138; idem, Sens twórczości..., op. cit. , s. 241.
20 Za: A. de Lazari, O mentalnościowych korzeniach eurazjatyzmu ,
[w:] Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, S. Grzybowski

(red.), Toruń,1998, s. 102.

o kryzysie chrześcijaństwa i jego wpływie na
upadek cywilizacji humanistycznej? Zdaniem
rosyjskiego historiozofa współcześni chętnie
obciążają winą za kryzys cywilizacji
nowożytnej chrześcijaństwo zachodnie.
Projekt tej religii nie powiódł się, gdyż
chrześcijaństwo zdradziło swoje kardynalne
zasady, cele i obietnice. Społeczność
chrześcijańska nie żyje w zgodzie z głoszoną
nauką, ponadto zniekształciła ją i okaleczyła.
Fałsz chrześcijaństwa zasadza się przede
wszystkim na błędnym, pokutującym przez
wieki przekonaniu o możliwości zbudowania
idealnego państwa na ziemi. Tymczasem
wiara w powodzenie teokracji jest z góry
skazana na niepowodzenie. Chrześcijaństwo
nie może zbudować realnego państwa na tej
ziemi. Należy zdemaskować tę iluzję ckliwego
optymizmu. Pełna niepowodzeń i błędów
historia chrześcijaństwa to głównie dzieje
grzesznego
człowieka.
W
życiu
chrześcijańskim pojawiały się często patologie
i procesy rozkładu. Ocena chrześcijaństwa
staje się sądem nad fałszywymi teofaniami i
teokracjami. Wskazuje ona na porażkę
chrześcijaństwa w dziejach. Można jednak
powiedzieć, że nie tyle nie powiodło się
chrześcijaństwo jako takie, co dzieło
Konstantyna Wielkiego. Chrześcijaństwo, by
się oczyścić i odrodzić, powinno wrócić do
stanu sprzed edyktu mediolańskiego.
Prawosławie jest na najlepszej drodze w tym
kierunku. Ale to dopiero blady zwiastun
nadchodzących przemian21 .
Bierdiajew zauważył, że poza negatywnymi i
destrukcyjnymi procesami, przeważającymi w
głównym nurcie dziejów współczesnych,
można zaobserwować przebłyski nowych
pozytywnych
trendów.
Religijne
i
filozoficzno-mistyczne dociekania pojawiające
się w czasach kryzysu zapowiadają nadejście
czegoś nowego. Część ludzkości ogarnęła
bowiem nostalgia za wyższymi wartościami.
Zapowiada to nową epokę religijną22. Chylącą
się ku upadkowi Europę ogarnia mrok.
Kończy się stary świat i następuje odwrót do
zasad duchowych. Wszystko zdaje się
wskazywać na to, że świat zbliża się do epoki
przypominającej wczesne, jeszcze mroczne

średniowiecze. Przez ten okres nocy
cywilizacji trzeba będzie przenieść światło
prawdziwych, ponadczasowych, uniwersalnych i wiecznych wartości. Rosyjski filozof
głęboko wierzy, że to wieczne światło nie
może być spowite przez żadne mroki. Dlatego
bez obaw można od dnia, w którym panował
racjonalizm Zachodu, przejść do nocy, w
której zatryumfuje duchowość Wschodu23.
W zbliżającej się epoce odradzający się
Kościół, zwłaszcza prawosławny odegra rolę
ośrodka duchowego. Kościół prawie
niezauważalnie oczyszcza się i odnawia,
najczęściej w nieoficjalnych sferach, gdyż jego
prawdziwe życie dzieje się w głębi osłoniętej
tajemnicą. W Kościele dokonują się twórcze
procesy mające na celu wyjawienie
podstawowej prawdy o człowieku i jego
przeznaczeniu. Kryzys kultury i cywilizacji
polegał m.in. właśnie na tym, że chciała ona
całkowicie oddzielić się od religii. Tymczasem
myśl religijna oświeca od wewnątrz i nadaje
sens kulturze i cywilizacji. Religia i Kościół w
nadchodzących czasach powinny przejść od
stylu liturgiczno-obrzędowego, od etapu
świątynnego do fazy uniwersalnej,
kosmicznej, aby dotrzeć do krańców
wszystkiego, do pełni życia. W Kościele
nadchodzi czas, w którym szczególną rolę
odegra inteligencja, zmieniając styl
chrześcijaństwa. Ona wypracuje nową
chrześcijańską duchowość, która nie będzie
abstrakcyjna, bo będzie stanowić pracę ducha
w świecie i w człowieku24.
Jak rosyjski historiozof wyobraża sobie tę
nadchodzącą epokę, w której królować będzie
ukształtowany przez Wschód duchowy
wymiar człowieczeństwa? Przede wszystkim
jako „soborową” epokę, jako epokę
20 M.

Bierdiajew, Nowe Średniowiecze..., op. cit., s. 144., por.:
idem, Sens historii..., op. cit., s. 126; idem, Sens twórczości..., op.
cit. , s. 235.
21 Idem , Nowe Średniowiecze..., op. cit. , s. 45.
23 Ibidem , s. 49.
24 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze..., op. cit., s. 82; por.:
idem, Los człowieka we współczesnym świecie, op. cit., s. 234,
idem, Sens twórczości, op. cit. , s. 230-232.

zjednoczenia, która będzie na wskroś religijna.
Wszystkie dziedziny życia społecznego i
politycznego oraz kultury przeniknie
duchowość chrześcijańska. Nie chodzi przy
tym w żadnym razie o powrót do teokracji.
Będzie się to odbywać powoli, ewolucyjnie, w
atmosferze pełnej wolności. Żaden aspekt
życia społecznego i kultury nie może być
jednak religijnie obojętny. Nie należy jednak
tego rozumieć jako wezwania do powrotu do
starego Średniowiecza. Przejście w nowy czas
uznane zostanie bowiem za przewrót
wewnętrzny, duchowy, za twórczą ewolucję
w stronę wyższych wartości bez nacisków, bez
przymusu. Nowa epoka będzie hierarchiczna i
organiczna w swoim ustroju, tzn. przywróci
zarzuconą pod koniec Nowożytności
strukturę społeczeństwa i wszystkich dziedzin
cywilizacji opartą na hierarchii. Człowiek,
społeczeństwo i kultura nie będą w niej
pozbawione wewnętrznej złożonej organizacji,
lecz wręcz odwrotnie wszystkie elementy
będą współzależne, współpracujące i
pozostające ze sobą w rozlicznych relacjach.
Sama osobowość zakłada taką budowę. Nowa
epoka zaś będzie wybitnie personalistyczna, tj.
nastawiona na osobę25.
Nadejście nowych czasów ma według
Bierdiajewa także związek z gwałtownym
wejściem na scenę dziejów narodów
Wschodu: Japończyków, Chińczyków i
Hindusów. Społeczeństwa te chcą wziąć
aktywny udział w kształtowaniu nowego
porządku. Zaczyna się współdziałanie
Wschodu i Zachodu. I tu znowu właśnie Rosja
ma dziejową rolę do odegrania, bo w
naturalny sposób łączy te dwie strony.
Państwo to rozciąga się od Europy po Daleki
Wschód, a jej bogactwo kulturowe i
doświadczenie historyczne wyrosło na
pierwiastkach wielu kultur. Tu spotyka się
wschodnia cywilizacja z zachodnią26.
Ogromną rolę w tym przejściu odegrają
prawdopodobnie
współczesne
ruchy
myślowe, kulturalne, filozoficzne, w których
osnowę stanowi duchowość, religijność.
Podsumowanie i próbę oceny koncepcji
historiozofii Bierdiajewa, ufundowanej na

przełomowej roli Rosji i prawosławia, oraz
recenzję jego teorii kryzysu cywilizacji
zachodniej i narodzin nowej epoki,
ukształtowanej przez wschodnie idee, należy
zacząć od zwrócenia uwagi na trudne
okoliczności, w jakich powstawała. Po
pierwsze, filozofowi brakowało odpowiedniej
perspektywy czasowej i emocjonalnej
niezależności. Będąc z wielką siłą porwany w
wir wydarzeń i procesów, które interpretował,
potrafił jednak zdobyć się na niezbędny
dystans wymagany do prowadzenia badań i
uzyskać
wewnętrzny
spokój
do
przeprowadzenia namysłu. Nie było to łatwe,
zważywszy, że najpierw był prześladowany
przez władze carskie, wydalony z uczelni i
więziony za poglądy społeczno-polityczne,
następnie został wciągnięty w dramat
rewolucji lutowej, dalej w tragedię I wojny
światowej, zaraz potem w tryby rewolucji
październikowej. W kolejnych latach przeżył
prześladowania ze strony komunistów, a
wreszcie bolesne wygnanie z kraju i tułaczkę
do Berlina, a wkrótce przeprowadzkę do
Paryża i Clamart, gdzie zastała go II wojna i
okupacja hitlerowska. Po drugie, Bierdiajew
zawsze starał się zachować obiektywizm. Swój
krytyczny stosunek do Zachodu wyraził
najlepiej wymieniając i opisując zarówno
pozytywne, jak i negatywne cechy tej
cywilizacji. Po trzecie, wyróżnił się
skrupulatnością
i
niezmordowanym
wysiłkiem w poszukiwaniu wszelkich
objawów kryzysu starej cywilizacji zachodniej.
Podobna zresztą sumienność i bystrość
towarzyszy jego śledzeniu przejawów nowej
epoki, w której zaznaczy się większy wpływ
pierwiastków wschodnich. Podkreślić też
trzeba błyskotliwość, plastyczność wyobraźni
i moc intuicji, zaangażowanych w całej
rozciągłości w kształtowanie wizji przyszłości.
Przyniosły one niebywałe efekty w formie
spełnionych w dużej mierze przepowiedni,
choćby tej dotyczącej ruchu ekumenicznego i
zbliżenia Kościoła katolickiego i Cerkwi
prawosławnej.
Do słabych stron zaprezentowanej teorii
25 Idem,

Nowe Średniowiecze..., op. cit., s. 83.
s. 221.

26 Ibidem,

współdziałania Wschodu z Zachodem zaliczyć
trzeba w pierwszej kolejności brak
wystarczającego
uzasadnienia
i
udokumentowania stawianych tez. Bierdiajew
niezwykle rzadko podaje przykłady, z
niezrozumiałą oszczędnością, graniczącą ze
skąpstwem
wskazuje
konkrety.
Problematyczna metodologia rosyjskiego
filozofa pociąga za sobą zawiłość,
niezrozumiałość i zaciemnienie wielu
wypowiedzi. Często można natknąć się w jego
rozważaniach na sprzeczne stwierdzenia,
przeciwstawne sądy. Kolejny poważy
mankament stanowi niezwykła łatwość i
skłonność do generalizowania pewnych
procesów i zjawisk. Bierdiajew chętnie używa
uogólnień i szybko przechodzi do wniosków
bez należytego roztrząsania kwestii. Wygłasza
daleko idące sądy bez przekonujących
odniesień do rzeczywistości. Trudność
sprawia też stosowany przez niego ubogi
aparat naukowy. Przypisów i odwołań do
źródeł w jego dziełach jest jak na lekarstwo.
Jego tezy czasami wydają się zapożyczone;
niekiedy wręcz oczywista jest zbieżność z
poglądami myślicieli, z którymi pozostawał w
bliskim kontakcie. Ale ze względu na małą
liczbę odsyłaczy trudno jednoznacznie
określić, czy autor zdawał sobie sprawę z tych
wpływów27. Wreszcie najważniejsze, otóż
spore trudności w dotarciu do sedna sprawy
nastręcza specyficzny styl pełen powtórzeń i
swoista forma prezentowania myśli – głoszone
przez niego twierdzenia mają najczęściej
formę aforystyczną28. Wydaje się to bardzo
efektowne, ale w wielu wypadkach
uniemożliwia dostęp do prawdziwych,
właściwych intencji Bierdiajewa, zakłóca
nadążanie za jego tokiem rozumowania i nie
sprzyja odnalezieniu spójności jego systemu
filozoficznego29.
Na pewno jednak obok koncepcji historiozofii
Bierdiajewa nie można przejść obojętnie,
chociażby ze względu na rozległość
perspektywy i przenikliwość spojrzenia,
którym chce objąć możliwie wszystkie
dziedziny cywilizacji, oraz z powodu
pedanterii i wytrwałości w gromadzeniu
wszelkich przejawów przesilenia i

zwiastunów nowego okresu, w którym
dominować będzie duch Wschodu. Teoria
Bierdiajewa ponadto broni się takim oto
atutem - mianowicie wyrasta z własnych
doświadczeń autora. Dzięki temu m.in.
doskonale oddaje nastrój przełomu. Zbudował
to dzieło w oparciu o fakty i wydarzenia,
których był świadkiem, o zjawiska i procesy,
w których aktywnie uczestniczył. 30 Zawiera
więc ogromną dozę autentyzmu, szczerości i
uczciwości intelektualnej. Bierdiajew był
bowiem wierny głoszonej przez siebie
zasadzie filozofowania pojętego jako myślenie
wypływające ze źródła osobistych przeżyć. W
tym sensie jego teoria ma bezsprzecznie
mocne empiryczne podstawy, jest wiarygodna
i ciekawa, więc zasługuje na przypomnienie.
Jego diagnozy okazały się trafne, a
przewidywania w dużej części spełniły się.
Odświeżenie tej teorii zdaje się uzasadnione w
naszych czasach przepełnionych kryzysami i
przeczuciem nadciągającego kataklizmu.
Niedawno z niepokojem czekaliśmy na
otwarcie nowego milenium, potem z trwogą
przeżywaliśmy zamachy terrorystyczne
(zwłaszcza ten na World Trade Center) i
światowy krach gospodarczy, a rok 2012
naznaczony został historyczną wizytą w
Polsce patriarchy Moskwy i Rusi Cyryla I oraz
podpisaniem wespół z biskupem Józefem
Michalikiem wezwania do pojednania
prawosławnej Rosji z katolickim narodem
polskim, będącym reprezentantem zachodniej
cywilizacji łacińskiej. Warto więc w tych
okolicznościach pochylić się nad teoriami
Trzeba tu nadmienić, że Bierdiajew napomyka o tych
wpływach w Autobiografii filozoficznej (s. 129).
28 Sam Bierdiajew pisze o tym w swojej autobiografii:
„Znaczącym moim niedostatkiem jako pisarza było to, że
nieaforystycznym.” - idem, Autobiografia filozoficzna, op. cit. s.
77. O tym i innych problemach z percepcją twórczości
Bierdiajewa wspomina też żona filozofa. Zob. L. Bierdiajew,
27

Zawód: żona filozofa..., op. cit.

Zob. S. Mazurek, Rosyjski renesans religijno-filozoficzny.
Próba syntezy, Warszawa, 2008, s. 166.
30 Oczywiście świadectwo takie jest subiektywne, a
opisywanie wydarzeń skażone imputacją kulturową. Zob. W.
Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz, 2009, s. 14.
29

Bierdiajewa zawierającymi wiele cennych
wskazówek oraz prób odpowiedzi na
nurtujące nas pytania, wątpliwości i obawy.
Może to rzucić nowe światło na relacje
Wschodu i Zachodu, okazać się źródłem
inspiracji, dostarczyć narzędzi do pogłębionej
interpretacji wydarzeń lub przynajmniej
zapewnić ciekawą przygodę intelektualną.

EISENSTEIN – AWANGARDA
W SŁUŻBIE PROPAGANDY

Joanna Nowosad

Awangarda radziecka ma wielu wybitnych Okazałem się potrzebny swojej epoce, na
przedstawicieli w różnych dziedzinach sztuki. swoim odcinku właśnie takim, jakim mnie
Niewątpliwie Eisenstein zalicza się do nich, określiła moja indywidualność.
reprezentując kinematografię. Jego filmy są
klasyką światowego kina, zachwycają swoją
(Siergiej Eisenstein)
formą. Nie można jednak zapominać o celu dla
jakiego powstały. W „Pancerniku Potiomkinie”, „Strajku” czy „Październiku”
awangardowa forma łączy się z bolszewicką propagandą. Pomimo koniecznej warstwy
ideologicznej Eisensteinowi udało się przekazać coś ponadczasowego.

Początek
Rewolucja dała mi w życiu co najdroższe –
to ona uczyniła mnie artystą.
(Siergiej Eisenstein)

Siergiej Eistenstein – genialny artysta,
wszechstronnie uzdolniony, którego talent
został zaprzęgnięty do bolszewickiej machiny
propagandowej. Urodził się na przełomie
wieków w 1898 roku w Rydze, jako syn
głównego architekta miejskiego, radcy dworu
Michaiła Osipowicza Eisensteina. "Od
pieluszek rosłem po to, aby zostać inżynierem
i architektem. Do pewnego wieku we
wszystkim wzorowałem się na tatusiu" 1 .
Eisenstein był posłuszny swojemu ojcu, a przy
tym nieszczęśliwy, co jak sam przynał, miało
wpływ na jego późniejszą twórczość.
Wszystko zmieniła rewolucja 1917 roku, która
zburzyła dotychczasowy porządek i pozwoliła
tworzyć awangardzie. Eisenstein jeszcze w
1915 roku wstąpił do Instytutu Inżynierów
Cywilnych w Petersburgu, szkoły nie
ukończył, ponieważ w 1918 roku przyłączył
się do Armii Czerwonej. W wojsku służył jako
technik budowlany na frontach wojny
domowej, a także aktywnie działał w
amatorskim teatrze. W 1920 roku pracował
jako scenograf i reżyser frontowych grup
teatralnych, a następnie wyjechał do Moskwy,
gdzie rozpoczął naukę języka japońskiego,

zapoznając się również z teatrem kabuki. W
stolicy zaczął pracę jako scenograf i reżyser w
Pierwszym Robotniczym Teatrze Proletkultu ,
radzieckiego
ruchu
artystycznego,
pozostającego
pod
wpływem
konstruktywizmu i futuryzmu, dążącego do
stworzenia na ich bazie sztuki prawdziwie
proletariackiej. Uczył się u boku Wsiewołoda
Meyerholda, jednego z czołowych artystów
radzieckiej awangardy. Najważniejszym
osiągnięciem teatralnym Eisensteina był
spektakl „Mędrzec”, w którym zastosował
stworzony przez siebie zabieg estetyczny –
„montaż atrakcji”. W 1924 roku rozpoczął
swoją karierę w kinematografii, realizując film
„Strajk” na zamówienie partii bolszewickiej.

Filmy – arcydzieła geniusza, wybiegające po
za swoją epokę.
Nie my tworzymy naszą kinematografię,
ale rewolucyjne czasy tworzą i
kinematografię, i nas.
(Siergiej Eisenstein)

„Strajk” (1924)
Początkowo o debiutanckim filmie młodego
reżysera mówiono, że jest pełen sprzeczności.
Oglądając „Strajk” widz jest konfrontowany z
1

W. Szkłowski, Eisenstein, Warszawa, 1980, s. 14.

wieloma kontrapunktowymi scenami, które za
pomocą „montażu atrakcji” mają wywołać
silne emocje, aby ostatnie zdanie filmu:
„Proletariuszu pamiętaj!” pozostało w pamięci
na długo. Jest to film zaangażowany
politycznie, pokazuje on strajk w fikcyjnej
fabryce, którego powodem jest ogólne
niezadowolenie robotników z ich sytuacji,
hasłem do buntu staje się z kolei samobójcza
śmierć jednego z pracowników. „Strajk” jest
swoistym kalendarium tego typu wydarzeń z
lat 1902-1907, które miały miejsce w Imperium
Rosyjskim.
Mimo
propagandowego
charakteru filmu, dzieło Eisensteina należy
rozpatrywać po względem estetycznym jako
przykład
awangardy
w
rosyjskiej
kinematografii. Na pierwszym miejscu reżyser
postawił montaż, który grał główną rolę w
jego filmach. Za pomocą zderzenia dwóch
realistycznych ujęć uzyskiwał znaczenie
sceny, które widzowi samo nasuwało się na
myśl. Przykładem z debiutanckiego „Strajku”
są ostatnie kadry, kiedy widzimy uciekający
tłum robotników na zmianę z zarzynaniem
byków, na koniec przed oczami widza ukazuje
się pole zasłane ludzkimi ciałami, co daje
piorunujące wrażenie i wywołuje poczucie
niesprawiedliwości społecznej, z którą należy
walczyć z całych sił. Ma to swój założony,
propagandowy wydźwięk, ale nic nie jest
pokazane wprost, reżyser bawi się formą,
eksperymentuje, jakby chciał się nacieszyć
nowymi możliwościami, jakich dotąd nie
poznał pracując w teatrze. Aktorzy dla
Eisensteina muszą mieć właściwy typaż2 do
danej roli, posługuje się on stereotypami
(przykładem
są
szpiedzy,
których
pseudonimy mają widzowi nasuwać
skojarzenia odnośnie różnych zwierząt, takich
jak Lis, Sowa, Niedźwiedź). W filmach
radzieckiego reżysera tłum jest bohaterem, ale
nie można powiedzieć, że jest on bezkształtną
masą, ponieważ kamera wydobywa z niego
konkretne twarze ludzi, o których
dowiadujemy się więcej poprzez krótkie
nowele z ich udziałem. Reżyser bawi się
planem – następują zbliżenia na detale, które
mają, jak się później okazuje, znaczenie dla
przebiegu całego filmu, za przykład może
posłużyć, przytaczany przez Wiktora

Szkłowskiego, samowar3 – ważna część
dawnego życia. Przedmiot ten zostaje
pokazany szczegółowo, widzimy jak dziecko
czyści go, jak kobieta podaje herbatę, a w
scenie, gdzie tłum robotników jest polewany
wodą, strumień z węża strażackiego rozbija to
naczynie. Rzecz jasna, ukazuje to widzowi, jak
okrutni i bezwzględni mogą być właściciele
fabryk. „Strajk” składa się z sześciu części, co
ma przypominać grecką tragedię, film można
uznać za afabularny. Ciekawą sceną jest
zestawienie za pomocą montażu ujęć policji
okrążającej robotników, którzy zebrali się na
wiecu w lesie i właścicieli fabryki
debatujących nad zaistniałą sytuacją.
Rozmowy szybko się kończą i panowie
(przedstawieni jako stereotypowe „grube
ryby”) przechodzą do nieformalnej części
spotkania, w trakcie gdy proletariat jest
atakowany przez konną straż. „Dyskutując z
[Dżigą - przyp.red.] Wiertowem na temat
Strajku Eisenstein mówił, że najważniejsze w
Strajku jest nie negowanie sztuki, ale to, że jest
on nową sztuką. Wskazywał, że nowa sztuka
wskazuje
niekiedy
zasady
filmu
dokumentalnego.”
4

„Pancernik Potiomkin” (1925)
Lud pragnie silnych wrażeń, dla niego
nawet egzekucje są widowiskiem.
(Aleksander Puszkin)

Film ten został uznany za arcydzieło
kinematografii światowej, a scena ze schodów
odeskich przeszła do historii i jej motyw był
wykorzystywany później także przez innych
reżyserów. Tym razem Eisensteinowi
towarzyszył operator filmowy Edward Tisse,
który miał już doświadczenie ze współpracy
przy kronice wojennej z Lwem Kuleszowem.
Początkowo film miał nosić tytuł „1905 rok”,
ponieważ opowiada o prawdziwym
powstaniu, które miało miejsce w czerwcu
2 http://www.youtube.com/watch?v=homXLV2l_uM,

(dostęp: 06.09.2012).
3 W. Szkłowski, op. cit. , s. 117.
4 Ibidem , s. 151.

1905 roku na pancerniku Kniaź Potiomkin
Tawriczeskij 5. Powodem buntu marynarzy
stało się zepsute mięso, załoga statku
odmówiła zaś spożycia go. A to już scena z
filmu: lekarz ogląda mięso i stwierdza, że jest
dobre do spożycia, w tym samym czasie na
ekranie pojawia się zbliżenie na robaki na
kawałku mięsa, co w naturalistyczny sposób
przekonuje, że jednak marynarze mają rację.
Muzyka w „Pancerniku Potiomkinie” służy
oddaniu nastroju sceny, widz spodziewa się,
że zaraz stanie się coś tragicznego. Wszyscy
zbierają się na pokładzie i pada pytanie:
„Komu smakował barszcz?” Pytanie to staje
się początkiem otwartego buntu marynarzy
wobec oficerów. Buntowników ustawiono po
jednej stronie i dano rozkaz do strzału, nikt
jednak nie pociągnął za spust. Ciekawe jest
wprowadzenie do tego konfliktu kapłana,
który błogosławi krzyżem na znak zgody
rozstrzelania buntowników. „Bracia! Do kogo
strzelacie?”
–
rozpaczliwy
krzyk
Wakulińczuka, jednego z marynarzy, –
rozpoczyna
walkę
pomiędzy
rewolucjonistami, a oficerami. Reżyser w
scenie, kiedy marynarze wyrzucają lekarza za
burtę stosuje zabieg pars pro toto6, widz może
zobaczyć jedynie okulary zawieszone na lince,
przez które doktor nie chciał zauważyć
robaków na mięsie. Binokle przypominają
zbrodnie, nie samego człowieka. W walce, z
rąk kata ginie pierwszy bolszewik –
Wakulińczuk, który poświęcił swoje życie za
„łyżkę barszczu”. Ciało bohatera, (jeden umarł
za wszystkich) marynarze transportują do jego
ostatniej przystani w porcie odeskim. Wokoło
namiotu zbierają się mieszkańcy. W tłumie
pielgrzymujących na molo odeskie, aby
pożegnać marynarza Wakulińczuka zaczyna
szerzyć się panika. Po schodach maszerują
równo oddziały wojsk (nadając rytmiczność
całej sześciu minutowej scenie). Bohaterami,
których kamera wyodrębnia z tłumu jest
matka z synkiem, kobieta z dzieckiem w
wózku, nauczycielka i student. Sekwencje
powtarzają się: maszerują żołnierze, strzelają –
osobiste tragedie bohaterów – przerażony
tłum. Najtragiczniejszą częścią sceny jest
śmierć matki, kobieta osuwając się na ziemie
popycha wózek z dzieckiem, który coraz

szybciej zjeżdża w dół w stronę nieuniknionej
śmierci. Zauważamy reakcje innych
bohaterów, ich bezradność. Końca tego zjazdu
jednak nie zobaczymy, ponieważ „Pancernik
Potiomkin” zareagował na masakrę i
rozpoczyna ostrzał miasta, budynków
związanych ze znienawidzonym reżimem. Na
strzały reagują kamienne lwy, sfilmowane po
kolei dają wrażenie budzących się zwierząt
oszołomionych tym, co się dzieje wokół nich.
Ostanie sceny filmu przedstawiają
przygotowania załogi „Potiomkina” do bitwy
z eskadrą. Napięcie rośnie, każdy czeka na
sygnał do strzału, ale nie dochodzi do niego.
Zbuntowany statek przepływa pomiędzy
okrętami. W napisach między ujęciami
czytamy: „BRACIA!” Bunt na Potiomkinie
zostaje uznany za jeden z etapów na drodze
do rewolucji. Film nakręcono i zmontowano w
ciągu trzech miesięcy „Pancernik Potiomkin”
wydaje się być paradokumentalnym zapisem
wydarzeń z 1905 roku, w czasach kiedy został
nakręcony spełniał swoją rolę propagandową,
ale do dziś zachwyca stroną artystyczną.

„Październik” na dziesięciolecie rewolucji
(1927)
Jest trzecią częścią rewolucyjnej trylogii, także
tym razem bohaterem filmu został tłum.
Pierwsza scena, wprowadzającą widza w te
historyczne wydarzenia, przedstawia symbol
samodzierżawia – pomnik cara Aleksandra III.
Początkowo widzimy tylko głowę kolosa,
następnie cały monument, a dopiero później
tłum proletariuszy biegnących w jego stronę.
Należy zwrócić jednak uwagę na to, że
pomnik sam się rozsypuje, co może być
interpretowane jako kondycja Imperium
Rosyjskiego przed jego upadkiem. Czas
wydarzeń przedstawionych w filmie obejmuje
okres od lutego do października 1917 roku.
Początkowa radość z abdykacji cara zamienia
się w rozczarowanie, na froncie nadal trwa
walka, kolejki po chleb nie zmniejszyły się, a
5 L.

Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław,
2005, s.329.
6 http://www.youtube.com/watch?v=homXLV2l_uM,
(dostęp: 06.09.2012).

co gorsza, można oczekiwać na coraz mniejsze
racje żywnościowe. Kamera pokazuje nam
kilka razy tą samą kolejkę, za każdym razem
ludzie w niej stojący mają mniej sił. Napisy
między ujęciami podsumowują: „Wszystko po
staremu”. I nagle 3 kwietnia przychodzi nowa
nadzieja na zmianę – tezy kwietniowe Lenina.
Powstanie bolszewików wybuchło jednak
przedwcześnie i zostaje rozpędzone. Jeden z
jego uczestników ucieka ze sztandarem w
stronę Newy, gdzie spotyka parę w łódce.
Mężczyzna rzuca się na bolszewika, dołączają
do niego rozwścieczone damy, które dźgają
rewolucjonistę swoimi parasolkami, następuje
zbliżenie na twarze oprawców, które wyrażają
radość i zadowolenie z obrotu sytuacji.
Następna scena jest najsłynniejszą w tym
filmie, przedstawia podniesienie mostu w celu
odcięcia dzielnic robotniczych od centrum
Piotrogrodu. Jej bohaterem jest ciało konia
zaprzęgniętego do dorożki, wiszące na jednej
z części podnoszącego się mostu. Na zmianę z
nim widzimy ciało młodej kobiety leżące
również na moście, zamordowanego
bolszewika z poprzedniej sceny, topienie
gazety „Prawda” i niszczenie bolszewickich
sztandarów. Kiedy koń wpada do wody
kamera pokazuje radość burżuazji.
Podnoszący się most stał się symbolem dwóch
walczących ze sobą światów – burżuazji i
proletariatu, które nie mogą dalej
funkcjonować obok siebie. Scena ta jest
kolejnym przykładem „montażu atrakcji”.
Warto zwrócić uwagę na przedstawienie w
filmie postaci Kiereńskiego, którego obraz
został
zniekształcony
na
potrzeby
propagandy. Przykładowa scena: widzimy
twarz Kiereńskiego na zmianę z posągiem,
który trzyma w rękach wieniec laurowy – za
pomocą „montażu intelektualnego” powstaje
przesłanie, że ten polityk chce uzurpować
władzę. Kolejnym ciekawym zabiegiem jest
przyrównanie postawy Kiereńskiego i
Korniłowa do Napoleona, w pewnym
momencie widzimy dwie figurki Bonapartego
naprzeciwko siebie, który zatem jest
prawdziwy? A może obaj są tylko pseudo
Napoleonami? 7 Pojawieniu się generała
Korniłowa towarzyszy również interesujące
zestawienie ujęć – Kiereńskiego nakładającego

koronę carską na butelkę i syrenę w fabryce,
co ma obrazować niebezpieczeństwo w
powodzeniu rewolucji. Posąg cara Aleksandra
III wraca na swoje miejsce. „Montaż
intelektualny” został użyty w scenie, gdzie
widzimy w napisach między ujęciami: „w
imię Boga”, a następnie różne figurki
przedstawiające bóstwa, od Jezusa, przez
Buddę, po bożka afrykańskiego. Pojawia się
również napis: „w imię rodziny”, który jest
symbolizowany przez odznaczenia cesarskie.
Ukazuje to widzowi, jakie wartości miał stary
porządek świata, kpiąc z tych symboli.
Nadchodzi 25 października, bezradny
Kiereński wychodzi spod poduszek, pod
którymi wcześniej się schował, wsiada do auta
z flagą amerykańską i jeździ bez większego
sensu po mieście. Bolszewicy za to
przygotowują się do zdobycia Piotrogrodu i
objęcia władzy, przeplatają się ze sobą ujęcia
mapy i miejsc, które są na niej zaznaczane jako
strategiczne punkty. Rząd Tymczasowym,
znajdujący się w Pałacu Zimowym został
przedstawiony jak muzeum figur woskowych,
ich władza jest już tylko formalnością.
Rewolucjoniści okrążają siedzibę rządu,
kamera pokazuje tylko bagnety gotowe do
użycia (pars pro toto). Wszyscy czekają na
sygnał, a widz ma wrażenie coraz większego
chaosu, raz przenosi się do sali, gdzie
obradują bolszewicy z mienszewikami i
eserowcami, następnie obserwuje batalion
żeński strzegący pałacu, a po chwili jest na
moście między zwolennikami Rządu
Tymczasowego. Kamera pokazuje mu
bezustannie otwierające się drzwi do
Komitetu Rewolucyjnego. Władza jednak
odwraca się od przeciwników bolszewików,
co obrazuje scena z sali posiedzeń, na fotelach
pozostały po Kiereńskim i jego towarzyszach
tylko płaszcze i kapelusze. I nagle rozpoczyna
się szturm na Pałac Zimowy, proletariat
opanowuje „skład rzeczy, które utraciły sens i
straciły dawnego właściciela” 8. Marynarze
wchodzą do sypialni cara, najpierw obserwują
nieznane im wnętrze, a potem je demolują,
inni kradną zastawę, wino. Między scenami
7 W.
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8 Ibidem ,

zbiorowego zachłyśnięcia się wolnością,
pokazany został chłopiec siedzący na tronie i
krzyczący Ura! Staje się on symbolem młodej
jeszcze rewolucji. Film jest hołdem oddanym
wydarzeniom 1917 roku, zdjęcia Eduarda
Tisse po raz kolejny w sposób bardzo
sugestywny tworzą paradokumentalny zapis,
na tyle, że fragmenty „Października” były
wykorzystywane w prawdziwych filmach
dokumentalnych. Dzieło to spotkało się jednak
z bardzo negatywnym przyjęciem partyjnej
krytyki. Należy łączyć ten fakt z coraz bardziej
dominującą rolą, jaką zaczął odgrywać w
ZSRR Stalin, w filmie zaprezentowany,
zgodnie z prawdą historyczną, w stopniu
bardzo znikomym. Eisensteinowi, który miał
podczas kręcenia filmu „zagubić się w ślepym
korytarzu Pałacu Zimowego”, zarzucono
„grzechy formalizmu” 9, co było widocznym
znakiem zbliżania się doby stalinowskiego
socrealizmu.

„Generalna Linia” albo „Stare i Nowe” (1929)
Film zaczął powstawać jeszcze w 1926
roku, zdjęcia do niego zostały przerwane na
okres kręcenia „Października”, po premierze,
Eisenstein wrócił do pracy nad „Generalną
Linią”. Tym razem reżyser skupił się na
problemie kolektywizacji wsi. Po raz pierwszy
w „Starym i Nowym” jednostka została
bohaterem, a była nią Marfa Łapkina, grana
przez prawdziwą chłopkę. Kobieta, która
posiada niewiele postanawia założyć wraz
innymi ludzi, myślącymi postępowo,
spółdzielnię. Film rozpoczyna się od
przedstawienia wsi i wszechobecnie panującej
biedy. Bieg akcji w „Generalnej Linii”
wyznaczają pory roku. Rozpoczyna się
wiosna, ujęcie na brzuch kobiety w ciąży i
wychudłą krowę. Marfa nie ma konia, aby
zaprzęgnąć go do orki, idzie więc do bogatego
gospodarza z prośbą o wypożyczenie
zwierzęcia. Kiedy bohaterka prosi o pomoc
widzimy ją z perspektywy kamery zza głowy
gospodarza, następuje zbliżenie na jego
rozlaną twarz, a następnie na dorodne
zwierzęta i jego żonę. Marfa ma złożone
nerwowo ręce. Gospodarz podnosi chochlę z
kwasem, gdy ta z powrotem znajduje się w

słoiku, dochodzi do odmowy wypożyczenia
konia. Konstrukcja tej sceny podkreśla
poniżenie, jakim było dla chłopki proszenie o
pomoc. Przychodzi lato – Marfa pracuje na
polu, zaprzęgła do roboty krowę, która w
pewnym momencie pada. Sfrustrowana
chłopka stwierdza, że tak nie można dłużej
żyć. Postanawia założyć mleczarnię. Ciekawie
została przedstawiona scena prezentacji
maszyny do odtłuszczania mleka, na zmianę
widzimy twarze sceptycznie nastawionych
chłopów oraz części maszyny, nagle zaczyna
lecieć mleko, pojawia się fontanna, a za nią
liczby świadczące o powodzeniu akcji. Marfa
ma sen, w którym widzi stada krów.
Następnie widz jest oprowadzany po
sowchozie, gdzie wszystko wygląda czysto i
bogato. Widzimy rzeźnie, gdzie na hakach
powieszone zostały świnie, montaż ujęć
obracającej się figurki świni z wieprzami w
obrabiarce. „To nie sen, to sowchoz” – mówią
napisy między ujęciami. Lato kończy się
sianokosami, chłopi rozpoczynają je starą
metodą przy użyciu kos, kiedy ich oczom
ukazuje się kombajn, powiew nowych czasów
na wsi. Jesień przynosi sukces i spełnienie
marzeń Marfy, ich spółdzielnia zakupuje
traktory. Bohaterka zostaje traktorzystką,
kobietą, która osiągnęła swój cel. Film ma
ciekawy montaż i mimo dość topornej
tematyki stara się bronić artystycznie, nie
można jednak uznać „Generalnej Linii” za
wybitne dzieło. Czas w którym powstał, jest
okresem stabilizowania się władzy Stalina w
ZSRR, co zmienia również politykę rolną.
„Stare i Nowe” nie zostało przyjęte
przychylnie.

Podróż na Zachód
Wraz z początkiem lat 30 Eisenstein
wraz z Gieorgijem Aleksandrowem oraz Tisse
wyjechał do Europy Zachodniej, wygłosił tam
wiele referatów związanych z jego teoretyczną
pracą w kinematografii, spotkał się z
przedstawicielami lewicującej inteligencji.
9 B.

Machalica, Życie niewyreżyserowane,
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Następnie zawitał do Hollywood, gdzie
otrzymał kilka propozycji nakręcenia filmów,
ale żadna nie wyszła poza scenariusz.
Radziecki reżyser wraz ze swoimi
współpracownikami postanowił nakręcić film
w Meksyku, który miałby opowiadać historię
tego kraju. Realizacja zdjęć pochłonęła jednak
zacznie więcej środków niż przypuszczano,
poza tym Eisenstein został wezwany do
powrotu do Moskwy. „Niech żyje Meksyk!”
rekonstruował Gieorgij Aleksandrow w 1978
roku. Kolejne film Eisensteina stanowią już
nowy rozdział w jego twórczości, ponieważ
rozpoczyna on przygodę z kinem
dźwiękowym.

zaangażowany w tworzenie nowej jakości
sztuki, tak aby stała się ona w pełni
proletariacka. Porusza, więc w swoich filmach
tematy, które dotyczyły klasy robotniczej (lub
miały dotyczyć), wreszcie aktorzy to również
przedstawiciele warstwy proletariatu. Mimo
paradokumentalnych zdjęć Tisse przestrzeń
stworzona w filmach jest kreowana na nowo,
co ma związek z poprawkami jakie wnosiła
cenzura. Nie mylił się Tadeusz Szczepański (w
swojej książce „Eisenstein u źródeł
twórczości”), że nierealizowane projekty
Eisenteina są prawdziwym mistrzostwem, bo
nie zostały naznaczone poprawkami
cenzury10.

Podsumowanie

"Plan nie jest elementem montażu, jest
komórką. Tak jak podział komórek prowadzi
do powstawania różnych organizmów,
podobnie podział planów – ich zderzenie się,
konflikt – rodzi pojęcia.(...) Dla mnie montaż
jest zderzeniem, a ze zderzenia dwóch
czynników powstaje myśl". – pisał Siergiej
Eisenstein.

Siergiej Eisenstein był wybitnym umysłem
awangardy radzieckiej lat dwudziestych. Nie
można ukryć faktu, że wszystkiego jego filmy
były realizowane na zamówienie partii
komunistycznej,
ale
mimo
ich
propagandowego przesłania posiadają
niekwestowane
walory
artystyczne.
Szczególne miejsce w działalności reżysera
zajmuje montaż, jako podstawa tworzenia
dzieła filmowego. Aktorzy, którzy zagrali w
filmach niemych radzieckiego reżysera nie
posiadali żadnego warsztatu, to kamera
umiejętnie skierowana na tłum wyciągała z
nich indywidualne emocje postaci. Wszystko
było podporządkowane montażowi zwłaszcza
„atrakcji” (wywrzeć na widzach piorunujące
wrażenie) oraz „intelektualnemu” (stworzyć
temat poprzez ruch myśli). Eisenstein wszedł
do klasyki kina światowego, jego film
„Pancernik Potiomkin” budzi do dzisiaj
emocje, a scena na schodach odeskich
pozostaje na długo w pamięci, nawet dla
widza z początku XXI wieku. Dzieła filmowe
tworzące trylogię rewolucyjną pokazują jak
można opanować masy ludzkie, tak aby nie
były w scenach chaotycznym tłumem, ale
skomplikowaną układanką ludzi, z których
każdy ma swoją własną tragiczną historię;
niektóre z nich zostają przedstawione
widzowi, innych może się jedynie domyślać
lub utożsamiać własny życiorys z tym
przedstawionym w filmie. Eisenstein był
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REPORTAŻE

POCIĄG PRZYJAŹNI
RADZIECKO-RADZIECKIEJ

Kasper Fiszer

Był taki pociąg, który przez pół dnia snuł się po pograniczu ukraińsko-mołdawskim i
który jakby uparcie próbował udowodnić, że tam przecież o żadnej granicy nie ma
mowy. Był taki pociąg, który woził powietrze z Czerniowców donikąd i był tak
niepotrzebny, że chyba wszyscy zapomnieli o tym, że był. Był taki pociąg, a ja byłem w
nim.

Wszystko rozpieprza się zawsze w tej
cholernej Medyce. Wszystkie plany i potrzeby
przegrywają tam zawsze z urzędniczym
stemplem i dla zdrowia psychicznego nie
wolno się tam donikąd spieszyć. Musisz stać z
pokornie pochyloną głową i czekać, aż celnik
zwolni obrotowe drzwi polskiego terminala i
zapyta, czy nie masz ze sobą nic
wybuchowego. Nie wiozłem bomby, ale zegar
i tak tykał. Spieszyłem się na ostatni pociąg.
Ostatni w historii.
Wszystko rozpieprza się zwykle w Medyce,
ale tym razem połamałem sobie życie w
drzazgi jeszcze we Wrocławiu. Byłem zły jak
pies i pijany w sztok. I naprawdę musiałem
zdążyć na wieczorne sześćset ileś ze Lwowa
do Czerniowców, więc wszystko musiało
pójść nie tak. Celnicy mieli chyba jakiś strajk
albo zwyczajnie im się nie chciało, a rano z
Czerniowców miała odejść ostatnia Oknica
przed skreśleniem tej stacji z dumnej żółtej
tablicy odjazdów międzynarodowych.
Był najdziwniejszym pociągiem, o jakim
kiedykolwiek słyszałem i jestem przekonany,
że przy każdym gwizdku odjazdu Mołotow
chichocze w swoim moskiewskim grobie
razem z leżącą koło niego całą radziecką
historią. Kiedy w trzydziestym dziewiątym
ugadywał się z Ribbentropem co do
przyszłości Besarabii, nie przypuszczał
pewnie, że prawie wiek po przyjęciu
sławetnego paktu jego ustalenia będą miały
wpływ na rozkład jazdy pociągów w
niewiernych republikach martwego Sojuza.
Parę alejek dalej pochowano Chruszczowa z
żoną, gdzieś-tam Tichonowa, a jeszcze gdzieś

indziej stoi piękny, biały i ponoć wiecznie
opleciony różami pomnik Nadieżdy
Alliłujewej, która sypiała z samym Stalinem.
Cmentarz nazywa się Nowodziewiczy, więc
pewnie zmywa wszystkie grzechy z
pochowanych i cała czysta jak łza po latach
podziemnego dziewiczenia wierchuszka
przygląda się bez wyrzutów sumienia
resztkom swojego dzieła.
Był bękartem postsowieckiej rzeczywistości i
odkrywał jej absurdy. Podrzutkiem z czasów
pierwszych sekretarzy, który nikomu już nie
służył, ale nikt nie miał śmiałości wykreślić
punktów 609 i 610 z umowy pomiędzy
ukraińskimi a mołdawskimi przedsiębiorstwami kolejowymi. Woził powietrze z
Czerniowców donikąd, bo nikt chyba nie
zauważył, że ukraińskie i mołdawskie życia
przecięła cienka linia odpraw celnych i że po
obu stronach Dniestru ludzie jakby przestali
mieć wspólne sprawy.
Kursował raz dziennie – wyjeżdżał rano z
Czerniowców, przed drugą był w Oknicy,
radziecka lokomotywa przejeżdżała na drugą
stronę składu i wracał na Ukrainę. Jakieś sto
czterdzieści kilometrów pokonywał w ponad
pięć godzin. Nie jechał wcale wolno. Po prostu
przez dziesięciolecia nikt nie przejmował się
tym, że tor przekraczał pofalowaną granicę
między
republikami
związkowymi
pięciokrotnie. Kiedy Kiszyniów i Kijów
ogłosiły niepodległość i ustawiły nowe
posterunki graniczne, trzeba było zacząć
zatrzymywać pociąg za każdym razem, gdy
zdezelowany skład przetaczał się między
państwami.

Jechałem nim już wcześniej dwa razy.
Pierwszy raz jesienią 2010. Po prostu
chcieliśmy dotrzeć czymkolwiek do Mołdawii
i kiedy wjechaliśmy na czerniowiecką stację
nocnym osobowym ze Lwowa, akurat
szykowali się do odjazdu. Wskoczyliśmy w
ostatniej chwili i daliśmy w łapę
konduktorowi parę hrywien. Wydał nam bilet
do pierwszej granicy i powiedział, że dalej już
nikt nie będzie nic sprawdzał. Miał rację – nikt
nie poprosił o bilet, za to o otwarcie plecaka –
chyba z dziesięć osób.

na miasto. Jest tam tylko parę kantorów,
pomnik Rewolucji i bazar. Wymieniliśmy
hrywny na leje w budce, w której kursy walut
sąsiadują z gołą babą z zachodniej gazety, i
zabijaliśmy czas do wieczornego dizla do
Bielc, bo w Oknicy naprawdę nie ma nic
więcej i nie ma sensu łudzić się, że da się tam
cokolwiek zwiedzać.
***
Celnicy grzebali się jak nigdy, ale wreszcie
udało się przejść na ukraińską stronę. Żółta
marszrutka, która świątek piątek co pół
godziny łyka tłum ludzi i rusza na Lwów, nie
przyjeżdżała dłużej niż zwykle, a kiedy
wreszcie ruszyła z granicy, kierowca ujawnił
swoje powolne usposobienie. Jeszcze w
Przemyślu o czternastej myśleliśmy, że koło
ósmej wieczorem dotrzemy na lwowski
dworzec, a zajechaliśmy tam za dziesięć
jedenasta.

Przerzucam kartki w paszporcie i liczę
czerwone stemple. Mamałyga, Criva,
Kielmieńce, Sokiriany... Razem sześć. To mniej
niż wynikałoby z prostej arytmetyki, bo kiedy
pomiędzy Lipkanami a Miedwieżą pociąg
przejeżdża bez postoju przez Ukrainę,
kontrola nie odbywa się. No i Mołdawia jest
chyba zbyt biedna i zbyt poszarpana
wewnętrznymi
separatyzmami,
by
przejmować się granicą na serio, i jeden
posterunek sobie odpuściła, zrzucając całą tę Nie było już miejsc na nic do Czerniowców, w
jednym pociągu była jakaś kontrola, a w
szopkę na ukraińskie barki.
drugim po prostu konduktorzy byli zbyt
Każdy stempel przynosi anegdotę. Tuż przed uczciwi i nic nie dało się zrobić. Staliśmy
Mamałygą bezzębna czterdziestolatka w przed tablicą odjazdów i myśleliśmy, że
czerwonym kapeluszu (pamiętam, bo historia wymyka nam się z rąk. Co jakiś czas
zrobiłem jej zdjęcie, gdy nie patrzyła) któryś z nas wpadał na cudowne rozwiązanie,
poprosiła mnie o dorzucenie drobnych do dziwne przesiadki w Żmerynce albo w Iwanobiletu. Dałem jej dwa czy trzy banknoty z tak Frankiwsku, biegł do kasy i po chwili odbijał
taniego papieru, że zawsze wyglądają, jakby się od okienka ze smutnym rozczarowaniem
wypluł je pies, ale i tak wyrzucili ją przy braku miejsc albo likwidacją połączenia, o
pierwszym trzepaniu, bo nie miała paszportu. której zapomniał.
Potem tłumaczyłem ładnej blondynce w
okropnym mundurze, że w Szeginiach nie Wzięliśmy ostatnie miejsca do Tarnopola. Za
dają już karteczek migracyjnych i naprawdę Lwowem poszedłem do prowadnika i
nie uciekam przed prawem. Opóźniliśmy powiedziałem, że naprawdę musimy dojechać
odjazd pociągu, bo dzwoniła z ebonitowego aż do Chmielnickiego, bo stamtąd odjeżdża
telefonu z tarczą na przejście paręset raz dziennie, bladym świtem, autobus do
Kielmieńców, i dzięki temu dojadę do Oknicy.
kilometrów dalej, by to potwierdzić.
Dawno nie widziałem tak przestraszonego
Nadrobiliśmy w Crivie, bo Mołdawianin człowieka. Uspokoił się dopiero, kiedy
wbijał pieczątki nie patrząc nawet na przypomniał sobie, że ma w torbie małą
nazwiska. W Oknicy na końcu trasy prawie żytnią i kieliszki. Stuknęliśmy się z bożuju
przegapiliśmy kontrolę, bo leniwy dopomohuju , a w Chmielnickim rzeczywiście
pogranicznik nie przeszedł przez wagony i czekał rozwalony mercedes z przeszłością w
trzeba było go poszukać samemu, ale nikt nam Bundeswehrze.
o tym nie powiedział i po prostu wyszliśmy

***
Trzy miesiące wcześniej we lwowskiej kasie
kupowałem bilety dla siebie i K. Byliśmy na
parę godzin przed wieczorem, więc były
jeszcze wolne miejsca i nie trzeba było
kombinować. W zasadzie było nam mocno nie
po drodze, ale tak bardzo chciałem napić się z
nią słodkiego wina z kraju bajecznych
trunków i strasznego życia, że pojechaliśmy
tym kuriozalnym wehikułem, a na dworze
było minus pierdyliard.
Pociąg ruszył z Czerniowców sporo po czasie i
piliśmy na śniadanie ciemne piwo patrząc na
jednolitą biel za oknem. W śniegu ginęły
wszystkie przystanki i kiedy krótki skład
przystawał przy tych wszystkich peronach
"kilometr czterdziesty", skąd do najbliższego
domu idzie się pół godziny, miało się
wrażenie, że skończyło się paliwo w
spalinowej maszynie albo po prostu
maszyniście zachciało się na chwilę
zatrzymać, bo wzrok nie mógł natrafić na
żaden inny powód minutowego postoju.
Spojrzała na mnie jak na rozkosznego kretyna,
kiedy ćwierć butelki uciekła mi gdzieś
pomiędzy kłody drzewa, bo próbowałem
otworzyć ją o rant grzejnika. Drewno jeździło
wte i nazad, żeby było czym palić w
wagonowej kozie, a ja poczułem się uroczo
zganiony i pociągnąłem duży łyk z tego, co
zostało w szkle. Wyjąłem śpiwór i ułożyłem
się na parkowej ławce. To musiał być jakiś
wykwit inwencji lokalnych zakładów
remontowych, bo niemożliwe, żeby
jakikolwiek producent wagonów wpadł na tak
kuriozalny pomysł i wstawił zamiast krzeseł
dziesięć czy dwanaście prostych, długich na
dwa metry ławek zrobionych z dwóch desek i
dwóch kawałków wygiętej metalowej rurki.
Było niewygodnie i ciepło, a składem kołysało
na boki. Po paru kwadransach zostaliśmy
sami w wagonie i z letargu trwania pośrodku
śnieżnej pustyni wyrywały nas tylko
graniczne stacje.

korytarzu domu handlowego z trzema czy
czterema kioskami, aż dowiozą elektryczność.
Wywalili nas z knajpy, bo przecież trzeba już
zamykać, i kiedy kupiliśmy wreszcie
czerwone półsłodkie, zaszyliśmy się w jakiejś
dziwnej dworcowej sali dla robotników
kolejowych. Ktoś próbował nas zamknąć na
klucz, więc wyszliśmy na peron i chwilę
później połknął nas wieczorny pociąg
moskiewski.
***
Autobus przypomniał sobie chyba wojskową
przeszłość, kiedy usiadł obok mnie pijany
żołnierz. Musiałem co chwila zrzucać go z
siebie jak worek kartofli, bo marszrutka
Chmielnicki – Sokiriany jeździ tylko raz
dziennie i pewnie długo czekał po wyjściu z
jednostki na kurs. Zmęczone wódką
rozkołysane ciało sprawiało wrażenie, że jest
pozbawione mięśni, ale jakoś je pozbierał i
wysiadł pod Kamieńcem.
Dotłukliśmy się do Kielmieńców i
namówiliśmy jakiegoś gościa, żeby podrzucił
nas parę kilometrów na pociąg swoją
wysłużoną hondą. Przy dworcu stoi studnia.
Woda jest chłodna i dobra i można się umyć,
kiedy kasjerka zabierze się za wystawianie
biletów. Cztery proste kwitki zajęły jej pół
godziny, bo bilety są imienne i nie wiedziała
co zrobić, kiedy w paszporcie nie ma cyrylicy.
Przepisałem jej łacinkę na bukwy i zostawiłem
ją z problemem.

Cały czas nie byłem pewien, czy te trzy liche
wagoniki w ogóle się pojawią. Przed
wyjazdem z Polski dzwoniliśmy do dyrekcji
kolei mołdawskich i powiedzieli nam, że już
od kilku miesięcy zamiast tego kursu
puszczają autobus, ale nie chciało nam się w to
wierzyć, bo kiedy na Wschodzie odwołuje się
pociąg, nigdy nie uruchamia się nic w zamian.
Mieliśmy rację, bo na kilka minut przed
odjazdem znikąd pojawiła się mundurowa i
zgarnęła nas do jakiejś kanciapy celników. Nie
było tam nawet biurka i stemplowała
W Oknicy nie było prądu, zamknęli wszystkie dokumenty w locie.
sklepy i musieliśmy czekać w ciasnym

Zaskrzeczały megafony i ostatni pociąg do
Oknicy wjechał w perony. Weszliśmy do tego
wagonu-parku i z radości, że dopadliśmy ten
kurs, że się udało, odkapslowaliśmy piwa.
Konduktorka oddarła dzióbek ze środka
górnego brzegu biletów, uwielbiam tę metodę
kasowania, i pogadaliśmy chwilę o kolejach na
świecie. Wzięła nas za niegroźnych świrów,
kiedy powiedzieliśmy jej, że w Mołdawii
będziemy jakieś dwadzieścia minut, że
wyskoczymy na peron zrobić kilka zdjęć i
wrócimy razem z nią. Poprosiłem ją, żeby po
służbie zostawiła mi książkowy rozkład jazdy,
który zdezaktualizuje się wraz z piskiem kół
na czerniowieckim dworcu – i dała mi go od
razu. Cały czas stukały koła, czasem
dźwięczały datowniki z nazwą kolejnego
posterunku, a zaraz po nich – szkło.
Stasiuk pisał, że "Mołdawia to zachodni kraj
stepu zaczynającego się gdzieś na wschodzie
w Mandżurii". Na przydniestrzańskim
pograniczu łatwo to zrozumieć, a dużo
trudniej opisać. Bo o czym mówić? O
stojącym, parnym powietrzu, w którym czuć
procesy rośnięcia i gnicia naraz? O bezkresie,
który nie wyraża się w pustce i w dali, tylko w
niezmienności w przestrzeni i czasie? O tym,
że niczego tu nie ma i jednocześnie wszystko
jest na swoim miejscu?
Kiedyś, kiedy wróciłem stąd po raz pierwszy
(gdy już wydałem wszystkie leje kupione w
budce z plakatem z plejboja), wysłałem Asi
zdjęcie, które zrobiłem gdzieś tu przez okno,
by pokazać jej swoje marzenia o przestrzeni.
Pod spodem nabazgrałem kilka słów.
Napisałem – „sielankowo jest wtedy, kiedy
krajobraz nie ma ostrych krawędzi. Dlatego
(kocham góry) sielankowo nie jest w górach,
ale na pofałdowanych nizinach i wyżynach.
Płaskie też nie są sielankowe, bo linia
horyzontu jest jak papier odcięty nożem do
cięcia tektury. Więc musi być pofałdowanie i
nie za wysoko” – i to jest chyba sedno i
wszystko, co mogę powiedzieć o tym, co snuło
się za zmatowioną czasem szybą.

panromańskiego (nie mówię w żadnym z
języków romańskich, ale wszystkimi naraz w
sumie tak), bo w tym kraju nigdy nie wiesz,
który ktoś sobie wybierze, że zaraz będziemy
wracać i że tylko chcieliśmy przejechać się tym
umierającym pomnikiem kolei radzieckiej,
zanim wagony z ławkami trafią na złom. Wbił
od razu wjazdową i wyjazdową i przymknął
oko na robienie zdjęć w strefie granicznej.
Biegaliśmy za zielonym dieslem, gdy
oblatywał skład, i wróciliśmy na swoje
miejsca. Znów byliśmy sami. Pociąg gwizdnął
i konduktorka oderwała dzióbek z biletów w
drugą stronę.
Nic się nie działo. Można było po prostu
cudownie trwać w popołudniowym słońcu i
zapominać, w którym kraju aktualnie się jest.
Dopiero w Mamałydze dosiedli się ludzie i
stwierdziliśmy z Michałem, że na terenach
przygranicznych rysy i figury są zawsze
ciekawsze niż w centrach państw. Byłem
bardzo zmęczony i nie wiem, czy twarze
dziewczyn, o których rozmawialiśmy,
pochodziły ze wspólnej pół-jawy, czy z
mojego pół-snu. Mieliśmy opóźnienie i pociąg
skończył bieg sporo po ósmej. Uścisnąłem
konduktorkę w podzięce za rozkład i po
prostu
wysiedliśmy
z
ostatniej
międzynarodówki z Mołdawii.
***

Nazajutrz dowiedzieliśmy się, że w ostatniej
chwili ktoś zorientował się, że wycina z
rozkładu relikt, skansen, pogrobowiec mapy
sprzed kilku dekad – albo z jakichkolwiek
innych przyczyn postanowił w ostatniej chwili
dopisać kurs do nowego planu. Ostatni okazał
się po prostu kolejnym i stary spalinowóz
dalej wyciąga co rano z bocznego toru trzy
wagony z ławkami, nadal każdego dnia stukot
kół drwi z demokratycznych przemian, bo
wciąż można po prostu zawiesić się na pięć
godzin gdzieś pomiędzy Ukrainą a Mołdawią
i pogapić się w przestrzeń główkując czyja to
ziemia.
W maju znów zmieniają rozkład i
Tym razem Mołdawianin nas znalazł. pewnie tym razem sześćset dziewięć
Powiedziałem mu mieszaniną rosyjskiego i ostatecznie przestanie kursować. A nawet jeśli

nie teraz, to za rok, najdalej dwa. Wiatr
przewróci wreszcie tę kartę, o której
zapomniał, robiąc rewolucję, a na której ktoś
napisał ołówkiem na marginesie numer
pociągu i krótkie „pociąg krajowy”.

III

RECENZJE

ATAMAN POD
PIRACKĄ FLAGĄ

Kamil Całus

O książce Stanisława Łubieńskiego, Pirat Stepowy, Czarne 2012
Wydarzenia z początku XX wieku wieszczyły
zmierzch imperium Romanowów. Mimo że
niepokoje społeczne z 1905 roku ledwie
jedynie drasnęły niezachwiany dotąd
samowładny porządek caratu, to już
dwanaście lat później rewolucja lutowa, a
potem październikowa zmiotła trzystuletnią
dynastię ze sceny dziejów, tworząc miejsce dla
nowych, często niezwykle barwnych i
niejednoznacznych aktorów. Jedną z takich
postaci,
ukształtowaną
w
ogniu
wspomnianych wydarzeń był ukraiński chłop,
ostatni z prawdziwych, wolnych atamanów –
Nestor Machno. Choć pochodzenie czy
miejsce urodzenia nie gwarantowały temu
człowiekowi miejsca w historii, już pierwsze
godziny jego życia stały się fundamentem
przyszłej legendy. „Był chorowity i drobny, a
kiedy go chrzczono od świecy zapaliła się
szata popa. Mieszkańcy Hulajpola uznali, że
na świat przyszedł antychryst. Napadał
bogaczy, kradł i zabijał w imieniu biednych i
wyzyskiwanych” – takimi słowami Stanisław
Łubieński rozpoczyna opis głównego bohatera
książki. Tytułowy Pirat stepowy to
przydomek głównego bohatera, który pod
czarnymi, anarchistycznymi sztandarami
ozdobionymi wizerunkiem czaszki i
skrzyżowanych piszczeli oraz pod hasłem
„Wolność albo Śmierć” na przemian, a czasem
jednocześnie siał strach i dawał nadzieję na
lepsze jutro mieszkańcom południowej
Ukrainy. Podczas swej czteroletniej kariery
wojskowej Machno walczył właściwie z
każdym. Jego oddziały stawiały czoła
zarówno żołnierzom austrowęgierskim,
niemieckim jak i – nieco później – białej
gwardii, petlurowcom czy ostatecznie samym
bolszewikom. Partyzancko-wojskowa kariera
Machny, pełna błyskotliwych sukcesów i
cudem tylko niezakończonych śmiercią

bohatera porażek oraz zawiązywanych i
zdradzanych sojuszy z upływem czasu
zapędza bohatera w pułapkę. Pokonany i
osamotniony zdoła jednak uciec i przez
Rumunię i Polskę dotrzeć do Paryża gdzie
ostatecznie umiera i zostaje pochowany.
Jednakże na ziemi o którą walczył pamięć o
nim i jego legendzie, mimo usilnych,
trwających przecież siedemdziesiąt lat starań
władz komunistycznych przeżywa samego
Nestora. Tę pamięć, a może raczej zrodzony z
niej mit, polskiemu czytelnikowi stara się
przedstawić Stanisław Łubieński.
Opublikowana nakładem wydawnictwa
Czarne, licząca sobie nieco ponad dwieście
stron książka nie jest pozycją czysto
historyczną. Dużo więcej informacji o życiu i
dokonaniach Machny odnaleźć można w
wydanych już publikacjach polskich czy
rosyjskich (niezwykle bogatym źródłem
wiedzy o życiu bohatera jest m.in. strona
internetowa makhno.ru). Zawarte w niej fakty
nie będą więc niczym odkrywczym dla tych,
którym nieobca jest postać Nestora Machno
czy historia przebiegu porewolucyjnej wojny
domowej na terenie Ukrainy. Trudno jednak
czynić z tego zarzut wobec autora. Pirat
stepowy nie jest bowiem tytułem
przeznaczonym dla obeznanego z tematem
pasjonata. Wydaje się, że głównym celem
autora było odkrycie dla polskiego czytelnika
nieznanej bliżej w naszym kraju – a
niewątpliwie poznania wartej – postaci
Machny. Temu też celowi podporządkowany
została forma książki, stanowiąca śmiałe
połączenie historycznej noweli, kroniki oraz
reportażu, dodatkowo okraszonych gęsto
elementami powieści awanturniczej. Ta
eklektyczna i zarazem ryzykowna kombinacja
udała się autorowi bardzo przyzwoicie.

Niewątpliwym plusem książki jest lekkość
pióra i wartkość narracji, którą raczy nas
Łubieński. Książkę czyta się raz to uważnie,
niczym dobrze napisany, przywodzący na
myśl styl Normana Daviesa podręcznik
historii, raz to zaś błyskawicznie, w mgnieniu
oka przerzucając kartki w poszukiwaniu
odpowiedzi na pytanie o dalsze losy
głównego bohatera. Pirat stepowy pewne braki
w faktografii (którą, jak wspomniano nie jest
kluczowym elementem książki) nadrabia
doskonale oddanym klimatem czasów, które
opisuje. Atmosfera zrewoltowanej Ukrainy i
panującego w całym imperium chaosu i
nieładu daje się odczuć w niemal każdym
rozdziale. Autor w prosty sposób tłumaczy
także zawiłości etnopolityczne tamtego okresu
„Litwin
po
rosyjsku
tłumaczy
Mołdawianinowi jak postępować z
ukraińskimi chłopami. Do tego za sznurki
pociąga Gruzin” – pisze Łubieński wyjaśniając
funkcjonowanie
struktur
partyjnych
bolszewickiej międzynarodówki.
Pisarz wplata w treść książki liczne anegdoty
z życia i działalności Machny, które nie tylko
ubarwiają tekst, ale także nadają kolorytu
postaci, która dzięki temu staje się bardziej
wyrazista i wielowymiarowa. Ze stron Pirata
wyłania się dzięki temu bohater, skory do
bójek i alkoholu, ale także skłonny do
wproszenia się incognito na bal u pewnego
ziemianina w zdobycznym białogwardyjskim
mundurze i wznoszenia wraz z gospodarzami
toastów „Na pohybel Machnie”.
Książka, mimo generalnie pozytywnej oceny,
posiada jeden istotny minus. Mimo że autor
wydaje się pomijać mniej znaczne fakty i
nazwiska to ich ilość i dynamika z jaką są one
przedstawiane mogą z łatwością sprawić, że
czytelnik się pogubi. Nie raz podczas lektury
wracać trzeba o kilka akapitów by sprawdzić
kim jest jeden z licznych, a wspominanych
dotychczas jedynie raz, bohaterów. Podobny
problem pojawia się w opisie szlaku bojowego
machnowców. Żołnierze zajmują kolejne
miasta, wycofują się, przegrupowują, osłaniają
flanki, ale po kilkunastu takich woltach
czytelnik zaczyna mieć problem z

geograficzną lokalizacją wszystkich wydarzeń.
Brak jest niestety choćby prostej mapy z
oznaczonymi miejscami o które toczą się
opisane na kartach książki boje.
Ostatecznie jednak, to nie walki prowadzone
przez oddziały Machny są dla tej publikacji
najważniejsze. Przede wszystkim przedstawia
ona bowiem zderzenie podsycanego
osobistymi ambicjami ślepego idealizmu
(którego uosobieniem jest tu sam anarchista
Machno) z wyzutym już z rewolucyjnej
naiwności, cynicznym i posiadającym swoje
polityczne cele dojrzałym bolszewizmem. Ten
pierwszy nie był wstanie zwyciężyć na polu
walki, ale – jak pokazuje Łubieński – wygrał w
umysłach i pamięci ludzi, pokonując i
przeżywając ostatecznie swojego przeciwnika.

KAUKAZCZYCY

Kamil Pietrasik

O książce Zaremy Ibragimowej, Kavkazcy, Moskwa 2010.
Omawiana rosyjskojęzyczna praca autorstwa
Zaremy Ibragimowej została wydana w 2010
roku w Moskwie i jest to zbiór referatów
autorki. Publikacja mająca łącznie 336 stron,
światło dzienne ujrzała w 65-letnią rocznicę
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, którą Związek
Radziecki stoczył z hitlerowskimi Niemcami.
Tytuł może zmylić kogoś kto myśli, iż tutaj
znajdzie słów kilka o Inguszach, Gruzinach
czy Azerach. Kavkazcy to tak naprawdę
pozycja, która na 336 stronach opisuje głównie
historyczne wątki z życia Czeczenów: życie
kulturalne, religia, relacje rosyjsko-czeczeńskie
i wizerunek Czeczena w opinii publicznej w
Rosji, a także literatura, która powstawała na
terenach Czeczenii.
Mamy
tutaj
przedstawiony
opis
społeczeństwa na Kaukazie przed rokiem 1785
oraz w trakcie Wielkiej Wojny Kaukaskiej.
Wojny, która była toczona przez carskie
wojska z kaukaskimi góralami. Ibragimowa
opisuje szczegółowo także życie religijne,
przed rosyjską ekspansją na Kaukaz, jak i po
zajęciu go przez carskie wojska. Czytelnik po
zapoznaniu się z rozdziałem Zasada tolerancji
religijnej w Imperium Rosyjskim, wie w jaki
sposób walczyli dowodzący armią carską na
Kaukazie z mułłami i innymi muzułmańskimi
uczonymi, którzy propagowali islam na
północnych stokach Kaukazu.
Osoba interesująca się filologią rosyjską, może
tutaj znaleźć historyczne komentarze poety
Poleżajewa, które stworzyły "efekt obecności"
rosyjskich pisarzy i poetów. Poeci, którzy
pisali o Kaukazie, rzadko bezpośrednio
potępiali swoje imperium, ale ukazywali w
swoich wierszach agresję, która zawsze była
związana z okrucieństwem i przemocą.
Ibragimowa wskazuje, że wiersze kaukaskie to

twórczy okres Aleksandra Poleżajewa, który
odegrał znaczącą rolę w rozwoju realizmu w
Rosji. W rozdziale Powstanie narodu
czeczeńskiego w XIX wieku , autorka przytacza
najważniejsze opinie badaczy naukowych
zajmujących się kulturą regionu. Czytelnik
może dowiedzieć się, jak wyglądali i jak
ubierali się Czeczeni w XIX wieku i co
spowodowało, że duma czeczeńska
przerodziła się w fanatyzm i w nienawiść do
Rosjan w tym okresie. Ibragimowa
przedstawia w swojej publikacji, opowieści
ludzi, którzy mieszkali w Czeczenii i opisują z
własnej autopsji obraz jej mieszkańców.
„Czeczeni są bardzo uprzejmi, mili, pomocni i
gościnni. Ogólnie, sam jeździłem w nocy i
zimą i latem po górach w Czeczenii, i nigdy
nie zdarzyło mi się coś nieprzyjemnego.
Odwrotnie, uprzejmość zdystansowany
stosunek do siebie, miałem okazję
obserwować na każdym kroku” 1 .
Jeden z kilku rozdziałów został poświęcony
archiwum i bibliotekoznawstwie. Po
przeanalizowaniu kilku publikacji na temat
kultury czeczeńskiej ten rozdział książki
można uznać za absolutną perełkę pod
względem historycznym i źródłowym.
Możemy się dowiedzieć, że budowa nowego
budynku Biblioteki Narodowej w Czeczenii
zaczęła się w centrum Groznego. Biblioteka
została zbudowana w ramach federalnego
programu społecznego i gospodarczego
rozwoju republiki w latach 2008-2011.
Następuje tutaj porównanie stanu ilości
książek, archiwum państwowego w bibliotece
narodowej w Czeczenii w 1904 roku i przed
grudniem 1994 r. czyli przed wybuchem I
wojny czeczeńskiej. Mamy szczegółowy opis
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wydarzeń historycznych oraz decyzji jakie
podjęto względem dziedzictwa narodowego,
jakim były m.in. obrazy, literatura czy
archiwum państwowe.
Po zapoznaniu się z książką Kavkazcy, można
odnieść wrażenie, że autorka broni tutaj
narodu czeczeńskiego i przedstawia go jako
słabszego od najeźdźcy i pokrzywdzonego w
starciu z carską Rosją. Ukazuje w swojej
publikacji naród, który od pierwszego
zetknięcia się z odmienną mentalnością
przeżywa ból. Doznaje cierpień ze strony
Rosjan. Nie ma szans na jakąkolwiek
tolerancję i współistnienie z nimi. Wylicza
straty moralne, rzeczowe i społeczne jakie
ponieśli Czeczeni od końca XVII wieku do
dnia dzisiejszego. Książka autorstwa Zaremy
Ibragimowej może zainteresować osoby nie
tylko związane z kulturoznawstwem,
religioznawstwem, filologią rosyjską, ale także
każdego kto interesuje się Kaukazem, a
głównie Czeczenią i jej kulturą.
Można tutaj znaleźć wiele cennych informacji,
o które trudno w innych publikacjach
poruszających problematykę społeczeństwa,
kultury i religii na Kaukazie Północnym. Jest
to ukazanie zmagań czeczeńsko-rosyjskich od
końca XVII do XX wieku. Z. Ibragimowa
przytacza przemyślenia osób zajmujących się
dziejami regionu. Przedstawia archiwalne
opowieści ludzi, którzy mieszkali i przebywali
przez pewien czas na Kaukazie za czasów
m.in. Imama Szamila. W ten sposób pozycja
Kavkazcy Zaremy Ibragimowej staje się
ciekawą, wiarygodną zweryfikowaną cennymi
źródłami historycznymi literaturą.

