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NIEPOKÓJ 01
„TP” nr 25/2017

Szymon Hołownia będzie podpisywał swoją najnowszą książkę
w sobotę, 20 maja, na Warszawskich Targach Książki,
Stadion PGE Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa.
Zapraszamy na stoisko Wydawnictwa Poznańskiego, nr 96, sektor D-17, od godz.18.00.

W sprzedaży od 5 czerwca w księgarniach w całej Polsce,
na wydawnictwowam.pl oraz powszech.net/solniczka
Hołownia nie należy do tych, co „patrzą na prawo, patrzą na lewo. A patrząc – widzą wszystko
oddzielnie, że dom..., że Stasiek..., że koń..., że drzewo...”. Hołownia pisze o bezdomnych, o dobrej
zmianie, o ministrze Waszczykowskim, o papieżu Franciszku, księdzu Międlarze i biednych jak mysz
kościelna księżach, o uchodźcach, misjonarzach, Helenie Kmieć, o tym, co („oddzielnie”) codziennie
widzimy. Każdy felieton, jak zapis sejsmografu, pokazuje, że we wszystkich sytuacjach i sprawach
zawsze jest miejsce na miłość. Książka absolutnie nie nabożna, jest ewangeliczną książką o miłości.
Ks. Adam Boniecki
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Festiwal Conrada
23 – 29 października 2017

Niepowszedni
niepokój

H

GRZEGORZ JANKOWICZ

asło tegorocznej edycji naszego Festiwalu zaczerpnęliśmy z tytułu pierwszego zbioru opowiadań Josepha Conrada, który brzmi „Tales of
Unrest”. Nazwę tę tłumaczono na język polski
jako „Opowieści niepokojące”, co – jak pisze w swoim eseju
programowym Michał Paweł Markowski – jest nieadekwatne. Nie chodzi bowiem o historie, które wywołują niepokój,
które budzą w czytelniku poczucie grozy (choć efektu takiego
nie powinniśmy z góry wykluczać), lecz o takie historie, które
z niepokoju czynią swój temat, w których autor stara się wskazać jego rozmaite źródła, a także opisać konsekwencje takiego
stanu rzeczy. Opowieści o niepokoju – tak, odrobinę niezgrabnie, powinniśmy przełożyć tytuł Conradowskiego zbioru, by
lepiej zrozumieć kryjący się za nim zamysł.
Niepokój jest u Conrada stałym elementem świata, wpisany jest w jego strukturę, jest częścią kulturowego i politycznego DNA, które, owszem, możemy odrobinę modyfikować, ale
wyłącznie wtedy, gdy uświadomimy sobie, że problem, z jakim się mierzymy, jest systemowy, a nie wyłącznie indywidualny. Chciałbym to podkreślić z całą mocą: nie chodzi o to, że
nadwrażliwi bohaterowie Conrada z niepokojem przyglądają
się metamorfozom rzeczywistości, że niepokój jest efektem
ich postawy egzystencjalnej i społecznej, ma przyczynę w ich
wątłym duchu, który nie potrafi przeciwstawić się napierającej zewsząd potworności. Niepokój jest wszędzie: i w ludziach,
i w świecie. Jest wirusem, który swobodnie krąży i zakaża kolejne ofiary.
Myśleliśmy również o całej wiązce znaczeń, które skrywają się w angielskim unrest. Samo rest posiada niezwykle ciekawą etymologię. Odnosiło się dawniej nie tylko do spokoju,
ale także do spoczynku. Posługiwano się nim, by opisać stan,
w którym znajduje się podróżny po bardzo długiej i ciężkiej
wędrówce – docierając do celu, może się wreszcie na chwilę
zatrzymać. Ale to nie wszystko: gdy ktoś przerywał lub kończył pracę, by odpocząć, zebrać siły (np. podczas snu), zająć
się czymś innym, także posługiwano się tym samym słowem.
Określano tak również ostateczną formę spoczynku, czyli złożenie ciała umarłego do grobu. W tym kontekście rzeczownik rest oznaczał zarówno pochówek, jak i sytuację zmarłego:
żadne ziemskie sprawy, żadne doczesne trybunały nie mogły
go już niepokoić. Za sprawą starofrancuszczyzny pojawił się
w angielskim słowie jeszcze jeden sens: pozostałość, ślad, reszta, coś, co można przechować, albo coś, co przetrwało dzięki
staraniom pewnych ludzi, także w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności. W znaczeniu czasownikowym rest opisywało sytuację, w której ktoś zostawał sam ze sobą, miał wresz-
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cie święty spokój, bo nie było już niczego, co domagałoby się
z jego strony reakcji.
Conrad pokazuje nam świat, z którego powierzchni zniknęły wszystkie wymienione wyżej możliwości. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że jest to diagnoza na wskroś aktualna. Tak rozumiany niepokój opisuje przecież warunki, w jakich na co
dzień funkcjonujemy. Z naszego doświadczenia znikło poczucie przerwy, zmiany, zerwania i końca. Pracujemy nieustannie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że odpoczywamy. Instytucjonalne maszyny ciągle trzymają nas w swym uścisku
i nie dają nam nawet chwili wytchnienia. Wędrówka nigdy
się nie kończy, zmieniają się jedynie wehikuły (od środków
transportu aż po internet), za pomocą których się „przemieszczamy”, często nie wstając nawet zza biurka. Kategoria „wiekuistego spoczynku” utraciła niegdysiejszy sens, albowiem
dziś podlegamy prawu permanentnej ekshumacji – nawet
zmarli muszą stawić się na wezwanie instancji, które weryfikują spoistość ich pośmiertnej formy, co jest być może ostatecznym świadectwem niewiary w życie po życiu i w zbawienie. Nigdy nie zostajemy sam na sam ze sobą, bez – choćby
wirtualnej – obecności innych. A przecież to nie jedyne źródła
niepokoju, nie tylko w tych doświadczeniach powinniśmy
szukać jego śladów.
Tak, wydaje się, że Conrad miał rację: niepokój stał się częścią naszego świata i życia, jest czymś powszednim. Jeśli ktoś
jeszcze go nie dostrzega, to chyba tylko dlatego, że wybiera
programową ślepotę, narzędzie estetów i eskapistów.
O tym będzie dziewiąta edycja Festiwalu Conrada: o niepokoju „opowiadanym” przez zaproszonych przez nas gości. Nasze fundamentalne założenie, że najlepszym z języków, za pomocą których możemy mówić o sobie i o świecie, jest literatura, pozostaje niezmienne. Literacka perspektywa pozwala
dostrzec zjawiska, które wymykają nam się w codziennym
działaniu, które pozostają nieuchwytne dla innych narzędzi
dyskursywnych i analitycznych. Ponadto – dzięki interwencji
literatury niepokój przestaje być powszedni, co ważne o tyle,
o ile jego władztwo nad naszym losem stanie się nieodwołalne z chwilą, w której pogodzimy się z jego obecnością, przyzwyczaimy się do narzuconych warunków, do społecznych
i ideologicznych podziałów.
Fragment Psalmu 55, z którego Kierkegaard zaczerpnął tytuł jednego ze swych traktatów („Bojaźń i drżenie”), a Henry
James tytuł jednej ze swych powieści („Skrzydła gołębicy”),
kończy się słowami: „I mówię sobie: gdybym miał skrzydła jak
gołąb, / to bym uleciał i spoczął”. Chodzi właśnie o to, byśmy
przestali sobie wmawiać, że za sprawą magicznej sztuczki niepokój zniknie z naszego życia. Potrzebne są inne środki, inne
narzędzia, za pomocą których moglibyśmy przeciwdziałać napierającej zewsząd groźbie.
Już niebawem poszukamy ich z zaproszonymi do Krakowa
pisarkami i pisarzami.
©π

Grzegorz Jankowicz
Dyrektor Programowy Festiwalu Conrada
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Groźba
napiera
zewsząd
MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

W tym roku tematem Festiwalu Conrada jest
„niepokój”. O nie, nie jest to uczucie radosne, ale
nikt nie złożył nam obietnicy, że literatura będzie
opowiadać wyłącznie o rzeczach przyjemnych!

Panika na Piazza San Carlo w Turynie, 3 czerwca 2017 r.

GIORGIO PEROTTINO / REUTERS / FORUM
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Sto lat temu, w 1917 r., Joseph Conrad opublikował niewielki utwór zatytułowany „The Line of Shadow”, który
w przekładzie znakomitego pisarza Jana Józefa Szczepańskiego zaistniał w zbiorowej wyobraźni Polaków
(wzmocnionej ekranizacją Andrzeja Wajdy) jako „Smuga cienia”.
Opowiada on o ciężkim doświadczeniu młodego żeglarza, który
podjął się przeprowadzenia statku przez Ocean Indyjski po śmierci kapitana. Załoga w rozsypce, za chwilę na pokładzie wybuchnie epidemia malarii, a na dodatek ustają wiatry i żaglowiec staje
w miejscu. To właśnie jest owa „granica cienia”, na której osiada
statek i która napełnia bohatera przerażeniem. „Coś dzieje się na
niebie, coś jakby rozkład, jakby gnicie powietrza, które jednak pozostaje nieruchome, jak zawsze. (...) Co się stanie? Zapewne nic.
A może wszystko”.
Ten moment zawieszenia i niepewności zwykle interpretuje się
jako przejście od młodości do dojrzałości głównego bohatera, który sam wyznaje, że całe jego życie „poprzedzające ten złowróżbny
dzień” wydało mu się „nieskończenie odległe”. Jednak owa linia
graniczna ma dodatkowe, a kto wie, czy nie bardziej fundamentalne znaczenie. Gdy bohater stoi na mostku w kompletnych ciemnościach, które nabrały w swojej nieprzenikliwości znamion czegoś „nieopisanie przerażającego i niewyrażalnie tajemniczego”,
wyznaje: „niczego podobnego nie widziałem dotychczas. Niepodobieństwem było przewidzieć, z której strony nadejdzie zmiana. Groźba napierała zewsząd”. W przedmowie do książki Conrad stanowczo odżegnał się od wykładni religijnej czy metafizycznej, twierdząc, że nie było jego zadaniem „poruszanie spraw nadprzyrodzonych”, skoro – w jego mniemaniu – świat nasz i tak, bez
założenia istnienia Istoty Najwyższej i jej interwencji, pełen jest
niejasnych zdarzeń. Nie wspomniał jednak o tym, że „The Line of
Shadow”, pisana w roku 1916, w połowie Wielkiej Wojny, łatwo
odczytywana być może jako polityczna alegoria, w której światu
kończyła się polisa ubezpieczeniowa na życie i ludzi ogarniało
przemożne poczucie, że „groźba napiera zewsząd”.
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W istocie Conrad sytuuje swoje opowieści na przecięciu dwóch światów. Po jednej stronie mamy świat
białej, bogatej rasy, pewnej swojej przewagi nad innymi rasami, ufnie spoglądającej w przyszłość wspieraną imperialną potęgą i materialnym bogactwem, wierzącej ģ
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ģ w niezmienny układ klasowy i zafiksowane role społeczne.

Po drugiej – świat ludzi podbitych, wydziedziczonych lub zepchniętych na margines społeczny, pozbawionych jakichkolwiek stałych punktów odniesienia. To między tymi dwoma
światami przebiega u Conrada linia podziału, the line of shadow,
to między tymi dwoma światami zawieszeni są bohaterowie
Conradowskich opowieści.
Najlepiej tę topografię kryzysu oddaje bodaj opowiadanie
„Placówka postępu”, sumujące te same doświadczenia afrykańskie, które stały się tematem „Jądra ciemności”. Jest to opowiadanie o małej stacji handlowej, kierowanej przez dwóch
białych urzędników, którzy z dnia na dzień tracą poczucie bezpieczeństwa, nabierają zaś coraz większego poczucia obcości
w kompletnie niezrozumiałym kraju, aż wreszcie rzucają się
sobie do gardła i giną w bratobójczej walce. „Znikło z nich samych coś nieuchwytnego – coś, co pracowało dla ich bezpieczeństwa i wstrzymywało dzicz od wtargnięcia w ich serca”.
Wystawieni na radykalną obcość, potęgując tę obcość nieprzejednanym wyzyskiem rdzennych mieszkańców, osamotnieni biali stają się sobie obcy, a ich skromna wspólnota sama się
unicestwia.
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Conrad dzielił ze swoją epoką przekonanie o nieuchronności cywilizacyjnego postępu i wierzył, że
brytyjskie imperium ma do spełnienia ważną misję
„niesienia zarzewia świętego ognia” w głąb „dzikich”
krajów. Na własne oczy oglądał jednak, w jaki sposób misja ta
jest realizowana, i robiło mu się od tego niedobrze.
W latach 70. XX wieku nigeryjski pisarz Chinua Achebe określił Conrada jako „cholernego rasistę” (a bloody racist), ale szybko zrewidowano ten dość powierzchowny sąd. Edward Saïd,
wybitny palestyńsko-amerykański intelektualista, zaproponował bardziej zniuansowany pogląd. Conrad, argumentował
Saïd, wpisał się wprawdzie w cały system imperialnego myślenia, ale zwrócił też uwagę na fakt, że poza systemem imperialnej potęgi, zarządzającej umysłami i konwencjami epoki, istnieje coś, nad czym nie potrafi ona całkiem zapanować: jakaś
dodatkowa, nieprzedstawialna reszta, która wymyka się jednoznacznemu opisowi, niepokoi umysł i nie pozwala mu spocząć.
Bohaterowie Conrada chcą zrozumieć rzeczywistość, wygładzić jej szorstką powierzchnię, otoczyć ją ramą czytelnej narracji, ale w pewnym momencie uświadamiają sobie, że nie da się
w pełni „oddać sprawiedliwości widzialnemu światu”. A jednak nie ustają w próbach. Być może właśnie to nieustępliwe
pytanie miał na myśli Conrad, gdy mówił, że najważniejsza jest
wierność przegranej sprawie.

4|

Conrad stoi pomiędzy różnymi światami z innego jeszcze względu. Jak pisał Hugo von Hofmannsthal w notatkach do wykładu o idei Europy, wygłoszonego 31 marca 1917 r., wojna obwieściła
nam „kres materialnego i duchowego kredytu”. Kredyt materialny łatwo zdefiniować i pokryć, natomiast znacznie trudniej spłacić kredyt duchowy, którego podstawą jest ufność
w stabilność fundamentów rzeczywistości, zwłaszcza wtedy,
gdy fundamenty te zaczynają się chwiać. Jak opisywał to Peter Sloterdijk, kryzys kultury zachodniej zaowocował wojną
w momencie, gdy wyczerpała się polisa ubezpieczeniowa. Bohaterka „Człowieka bez właściwości” Roberta Musila, dzieła
pisanego pod koniec dawnej epoki, tak oto mówiła do swojego brata: „niewątpliwie bardzo cnotliwe dzieci (...) powiedzą
zapewne kiedyś o nas, iż żyliśmy w mieszczańskiej, bardzo
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bezpiecznej epoce, w której nie troszczono się o nic, albo najwyżej niepotrzebnie”.
Polisa ubezpieczeniowa przytulnego świata dawno wygasła,
nikt nie kwapi się do wypisania nowej.
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„Coś się skończyło / nic się nie chce zacząć” – pisał
kiedyś Tadeusz Różewicz. A może już się zaczęło, tylko znaki są niejasne, tylko nikt nie potrafi ich odczytać? Czujemy się jak drugi oficer Conrada, który pogrążony w ciemności stoi na mostku i próbuje coś przed sobą
wypatrzeć: zalewa nas fala komentarzy o świecie, ale wcale nie
jesteśmy dzięki nim mądrzejsi. Przeciwnie, języki się rozmnożyły ponad miarę, czytamy inne książki, inne gazety, oglądamy
inne kanały informacyjne, ideologiczne kłótnie dzielą rodziny przy świątecznym stole. Linie podziału tną świat na bogatą
Północ i biedne Południe, zaawansowany Zachód i zacofany
Wschód, na wyzyskujących i wyzyskiwanych, na panujących
i opanowywanych. Świat utracił zdolność mówienia jednym językiem, nie z powodu kulturowej różnorodności, ale z powodu
politycznej polaryzacji.
Uprzedzenia rasowe, po latach latencji, wybuchają ze zdwojoną siłą, dzieląc najbardziej – wydawałoby się – postępowe społeczeństwa. Agresywny populizm zatacza pełne koło na politycznej mapie, pozostawiając poza obrębem tego koła zdumione spojrzenia liberałów. Nieposkromiony selfizm podkopuje
fundamenty wspólnot. Terroryzm dla wielu wydaje się jedyną
szansą na osiągnięcie bezpośrednich rezultatów w świecie narastających zapośredniczeń.
Po dekadach wiary w nieunikniony postęp społeczny, coraz
większy dobrobyt i przyrost szczęścia, wracamy do punktu,
w którym trzeba znów pytać o to, na jakich podstawach zbudować przyszłość, gdyż dotychczasowe rachuby odsłoniły swoją kruchość. „Co się stanie? Zapewne nic. A może wszystko”.
Tkwimy po uszy w galimatiasie znaczeń. To, co dla jednych jest
obietnicą zbawienia, dla innych jest nieznośną groźbą. To, co
jednym przynosi ulgę, drugim przynosi cierpienie. Słowa tracą wartość z godziny na godzinę, tradycyjne podziały polityczne – prawica vs. lewica, konserwatyści vs. liberałowie, Zachód
vs. Wschód – zdają się zanikać na rzecz nieprzewidywalnej
rearanżacji znanych elementów.
Wszyscy wygłaszają opinie, mało kto chce znać prawdę,
a kiedy ktoś prawdę głosi, natychmiast słyszy, że to tylko „jego
prawda”, więc lepiej dałby sobie spokój. Tego właśnie nie chcemy: nie chcemy dać sobie spokoju.
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Z tego powodu formuła tegorocznej, jubileuszowej edycji Festiwalu Conrada czerpie swoją nazwę
z tomu Josepha Conrada zatytułowanego „Tales of
Unrest”, zawierającego między innymi „Placówkę
postępu”. Przekład tego tytułu na „Opowieści niepokojące” nie
jest zadowalający. Są to raczej „doniesienia z krainy niepokoju”, które nie tyle są niepokojące, co niepokój próbują diagnozować, opowiedzieć, przybliżyć, zinterpretować, zorientować
nas w narastającym rozgardiaszu informacyjnym.
Podobnie i my: chcemy rozmawiać o współczesnych niepokojach na świecie, o niespokojnych ruchach jednostek i zbiorowości, o gwałtownych emocjach, domagających się rozładowania, i lękach dotyczących niejasnej przyszłości, która, jak sto lat
temu, zaczyna już roztaczać swój czarny cień nad nami. O nie,
nie jest to uczucie radosne, wręcz przeciwnie, ale nikt nie złożył
nam obietnicy, że literatura będzie opowiadać wyłącznie o rzeczach przyjemnych.
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Czujemy się jak drugi oficer Conrada,
który pogrążony w ciemności stoi
na mostku i próbuje coś przed
sobą wypatrzeć: zalewa nas fala
komentarzy o świecie, ale wcale
nie jesteśmy dzięki nim mądrzejsi.
Coraz częściej ogarnia nas przekonanie, że – jak mówił Conrad – „groźba napiera zewsząd”, i że naszym zadaniem – artystów, intelektualistów, nauczycieli, studentów, dziennikarzy
– jest rozumienie tego, co nadchodzi, a co na razie tylko nielicznym udaje się trafnie sformułować. Literatura – szeroko rozumiana – ma ten przywilej, że jest sondą rzuconą w przyszłość
i stara się tę przyszłość oswoić. My tę sondę rzucamy w świat
i chcemy wysłuchać głosów z różnych krajów o tym, co trapi
ludzi dziś, w odległych miejscach Ziemi, połączonych ze sobą
nicią powszechnej niepewności.
Nikt lepiej niż Conrad, którego opowieści sięgają pięciu kontynentów, nie był wyczulony na znaki globalnego niepokoju.
Autor „Jądra ciemności” był, rzecz jasna, pisarzem i nie oferował gotowych recept na szczęście. Notował jedynie symptomy,
dawał pod rozwagę, rzucał słowa w ciemność, by ją odrobinę
rozświetlić, by wyłapać emocje, które opadały jego współczesnych.
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Emocji tych nie da się omówić za pomocą jednego
języka, nie da się ich przyszpilić za pomocą jednej
definicji. Wiemy, jak trudno jedne afekty oddzielić
od innych, jak często zamieniają się one miejscami,
albo podszywają pod siebie. Człowiek staje się niespokojny, gdy
się czegoś boi, gdy traci poczucie bezpieczeństwa, gdy ktoś go
upokarza, gdy wpada w gniew. Ale opuszcza też strefę spokoju, gdy ma nadzieję na lepsze życie, gdy duma i godność nie
pozwalają mu pogodzić się z jakimś stanem rzeczy, z czyjąś postawą, z jakąś polityką. Niepokój jest tyleż niefortunny (gdy powoduje dyskomfort), ile pożądany (jako zachęta do działania).
Niepokój umieszcza się na „linii cienia”, między tym, jak jest,
a tym, jak mogłoby być, albo między tym, jak być nie powinno,

JAK OMÓWIĆ „NIEPOKÓJ”? Oczywiście, nie można w jednym
języku, w jednej metaforze, w jednym pojęciu zawrzeć całej
siatki znaczeń przez niepokój wywoływanej. Nie sposób także
w ciągu jednego tygodnia opisać wszystkich asocjacji, jakie
niepokój przywodzi na myśl.
DLATEGO podzieliliśmy siedem dni tegorocznej edycji
Festiwalu wedle emocji, afektów czy też uczuć – zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych – które, jak nam się wydaje,
najpełniej opisują człowieka niespokojnego i niespokojne
wspólnoty, stanowiąc jednocześnie łącznik między tym, co
jednostkowe, i tym, co zbiorowe, między namiętnościami
i rewolucjami, między utrapieniem i lekarstwem.
SĄ TO ODPOWIEDNIO: Lęk (Fear), Gniew (Anger), Nadzieja
(Hope), Wrogość (Hostility), Upokorzenie (Humiliation), Duma
(Pride), Godność (Dignity).

a tym, jak być musi. Rzadko kiedy jednak niepokój jest poczuciem jednostkowym, niemającym żadnego związku z życiem
innych. Wręcz przeciwnie, wszystkie niepokojące emocje – lęk,
gniew, nadzieja, wrogość, upokorzenie, duma, godność – odnoszą się do życia wspólnego, do wspólnej rzeczy, rysowaniem
konturów której zajmuje się według nas literatura.
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Conrada nazbyt powierzchownie bierze się za marynistę, zainteresowanego wyłącznie opisywaniem
morza jako egzystencjalnej metafory. Zapominamy, że największe jego dzieła – „Nostromo”, „Tajny agent”, „W oczach Zachodu”, „Jądro ciemności”, „Lord Jim”
– są wspaniałymi opisami chwiejnej (jednostkowej i zbiorowej)
równowagi między chroniczną potrzebą spokoju a niespodziewanym niepokojem, który burzy upragniony ład. Jak mówi
w pewnym momencie Marlow w „Lordzie Jimie”: „Przez chwilę stanęła mi w oczach rozległa i ponura wizja świata pogrążonego jakby w bezładzie, podczas gdy świat jest w istocie, dzięki
naszym niezmordowanym wysiłkom, tak pogodnym układem
udogodnień, jak to sobie tylko można wyobrazić”.
To, co dla jednego jest „pogodnym układem udogodnień”, dla
kogoś innego jest zwykłym wyzyskiem. Z miejsc, które jedni
traktują jako oazę spokoju, inni zostali wykluczeni, żeby spokoju nie naruszać. Przyjemności jednych opłacone są niewygodą drugich. Estetyka świata zakrywa jego etyczne powinności.
I tak dalej, i tak dalej. Spokój, do jakiego dąży człowiek, jest najczęściej odwrotną stroną wywoływanego niepokoju. Odsłonięcie tej – wysoce nowoczesnej – dwuznaczności, która wymyka się jednoznacznym kwalifikacjom, jest jednym z głównych
zamiarów organizatorów Festiwalu, którzy, pewnie jak nigdy
do tej pory, w jubileuszowym roku Conradowskim podejmują
niemal dosłownie przesłanie autora „Lorda Jima”.
W tym ostatnim utworze Charlie Marlow, ulubiony narrator
Conrada (i to też oddajmy Conradowi: że chciał, by w jego powieściach świat był widziany innymi oczami), mówi tak oto:
„Nie wiem dlaczego, przysłuchując się Jimowi, zwracałem tak
baczną uwagę na stopniowe ściemnianie się rzeki i powietrza;
na nieodpartą powolną pracę nocy, która osiada po cichu na
wszystkim, co widzialne, zaciera kontury, grzebie kształty coraz głębiej i głębiej jak spokojny osad nieuchwytnego, czarnego
pyłu”. To dobra metafora na dziś: rzeka i powietrze zaczynają
się ściemniać, kontury rzeczywistości zacierają się, noc osiada
na naszych oczach jak czarny pył. Właśnie tak się coraz częściej
dziś czujemy – w chwili, w której znaki odkleiły się już od świata i zaczęły dryfować po obszarach złudnych nadziei.
Na Festiwalu Conrada chcemy – choć na chwilę – znów przywiązać je do rzeczy, chcemy głośno powiedzieć, że prawda jest
ważniejsza od opinii, że solidarność myśli i mowy jest równie
istotna, co solidarność politycznego działania. Festiwal jest tej
solidarności zarówno efektem, jak i – taką mamy nadzieję – źródłem.
©

MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI (ur. 1962)
jest profesorem na Wydziale Polonistyki UJ
oraz Hejna Family Chair in Polish Language
and Literature na University of Illinois
w Chicago. Dyrektor artystyczny Festiwalu
Conrada. Współpracownik „Tygodnika”.
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Ciemna strona świata

e

ze

?

OLGA STANISŁAWSKA

Mbembe odwołuje się do ciemnej, szalonej strony rozumu,
do profanacji, do myślenia za pomocą błyskawic i gromów.

J

akie są źródła globalnej przemocy?
Gdzie szukać dziś sposobów, by się
jej przeciwstawić? Oto pytania, które stawia Achille Mbembe, jeden
z najciekawszych współczesnych filozofów historii. W swojej najnowszej książce
(a zarazem pierwszej przełożonej na język
polski) – „Polityka wrogości” – proponuje
bezwzględną diagnozę: „Możliwe, że nasza
epoka nie jest spod znaku różnorodności,
lecz fantazji o separacji, a nawet eksterminacji”.

Błyskawice i gromy
Mbembe to intelektualista globalny. Urodził się w 1957 r. w Kamerunie i tam też
studiował, doktorat zrobił jednak w Paryżu. Dziś, choć wykłada od Berkeley przez
Yale po Harvard, najściślej związany pozostaje z uniwersytetem Witwatersrand
w Johannesburgu. Nie przeszkadza mu
to wciąż pisać po francusku, kontynuując
tradycję – którą sam nazywa myślą cyrkulacji, ruchu, przeprawy – zapoczątkowaną m.in. przez martynikańskich pisarzy,
takich jak Aimé Césaire, Edouard Glissant
czy Frantz Fanon.
Mbembe, podobnie jak jego poprzednicy, nie cofa się przed ideą „nieprzezroczystości”. W jego esejach, gęstych i literackich, znaczenia podróżują na wiele sposobów. Do pracy zaprzężony zostaje nie tylko intelekt, ale też intuicja i wyobraźnia.
Mbembe wspomina nawet o odwoływaniu się do ciemnej, szalonej strony rozumu, o profanacji, o myśleniu za pomocą
błyskawic i gromów. Refleksja bowiem,
jak twierdzi, winna nie tylko zanurzać się
w przeszłość i teraźniejszość, ale i inspirować przyszłość. Do tego zaś niezbędne jest
przełamywanie skostniałych nawyków
i wprawianie w ruch nowych wyobrażeń.
Szczególną rolę odgrywa u niego przesłanie Frantza Fanona, psychiatry i teoretyka
dekolonizacji, zmarłego młodo w 1961 r.
Pisma Fanona są dziś na świecie tematem
intensywnych badań. Mbembe, zaliczający się do jego najważniejszych komenta-
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torów, cały rozdział „Polityki wrogości”
skonstruował z ingrediencji zaczerpniętych z tzw. „apteki Fanona”. Obu myślicieli łączy paląca etyczna potrzeba poszukiwania nowej formy „radykalnego humanizmu”, który odpowie na wyzwania
teraźniejszości i pozwoli wynaleźć inną
przyszłość.

Świat od podszewki
Pierwszą książką, którą Achille Mbembe
zdobył popularność, był błyskotliwy, niemal barokowy w stylu zbiór esejów „De la
postcolonie” (O postkolonii) z 2000 r. Badał
w nim uporczywe mity, które rządzą naszym pojmowaniem postkolonialnej Afryki. Nie wahał się przy tym podjąć zadania
stworzenia od podstaw teoretycznej reinterpretacji sposobów ustanawiania (się)
władzy. Odczytywał na nowo kluczowe
dla niego pojęcia – śmierci, utopii i boskiego libido – dając wyraz głębokiemu zainteresowaniu profetycznym wymiarem
chrześcijaństwa.
Waga tej analizy i miejsce, jakie zdobyła w programach uniwersytetów w USA,
sprawiają, że Achille Mbembe uznawany
jest dziś za jednego z najwybitniejszych
odnowicieli badań postkolonialnych. On
sam wykracza jednak zdecydowanie poza
tę ramę, zmierzając ku nowej filozofii politycznej i badaniom nad globalnymi mechanizmami władzy i dominacji.
Nie ma świata, który nie posiada swojej
dozy cienia – zauważa Mbembe. Jego rozmyślania wychodzą właśnie od tej drugiej,
ciemnej strony świata, od jego rewersu. To
spojrzenie niejako od podszewki, z marginesu, na który wypchnęliśmy to, o czym
chcieliśmy zapomnieć. Dla wielu twórców
współczesnej myśli, od Hanny Arendt poczynając, kolonizacja i niewolnictwo nie
były marginalnymi zjawiskami w dziejach
Europy, ale kluczem do pojmowania procesów nowoczesności.
Tą właśnie drogą kroczy Achille
Mbembe. Perspektywa ta pozwala mu nie
tylko na lepsze zrozumienie głębokich
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struktur europejskiej tradycji, ale umożliwia też radykalną analizę neoliberalizmu
i dzisiejszych schematów przemocy.

Człowiek-towar i nekropolityka
W swej książce „Critique de la raison
nègre” (Krytyka czarnego rozumu)
z 2013 r. Mbembe nawiązuje do kantowskiej „Krytyki czystego rozumu”. Rozum,
zauważa, nigdy wszakże nie istniał w „czystej” formie. Kategorie filozoficzne zawsze
były uwikłane w praktykę. To właśnie
koncepcja rozumu i racjonalności, centralna dla europejskiej nowoczesności i jej
definicji człowieka, pozwoliła na budowę
idei praw obywatelskich i politycznych.
Ta sama koncepcja rozumu okazała się
jednak podstawą segregacji. Narody, które zdawały się nie wypełniać europejskich
kryteriów racjonalności, zostały wyrzucone symbolicznie (czasem też realnie) poza
nawias człowieczeństwa. Uznane za przed-ludzkie, niezdolne do wyzwolenia się ze
swej zwierzęcości, były synonimem nieokiełznanych instynktów, dziczy i ciemności. A także śmiertelnego zagrożenia.
Czy samym swym istnieniem nie podkopywały zrębów tego, co rozumne?
W ten sposób Europa wymyśliła poręczny koncept rasy, zbudowała zeń figurę
„Negra”, napiętnowała ją jako nieludzką
i zamieniła w towar – kluczowy dla rozwoju europejskiej, a następnie amerykańskiej
gospodarki. Oto i kontekst, w jakim europejska nowoczesność przez wieki rozwijała swą refleksję na temat tego, co ludzkie
i nieludzkie, kształtowała swoje wizje wiedzy, obmyślała projekty rządów.
Dziś nowe formy wyzysku i wykluczenia wyrastają właśnie na przedłużeniu
tej historycznej figury „Negra” – przekonuje Mbembe. „Człowiek-towar” to jedno z podstawowych pojęć dla zrozumienia neoliberalnego świata. Nowe sposoby
utowarowienia mieszają rasę i klasę, dwie
kategorie, które w historii nowoczesności
zawsze nawzajem się „wytwarzały”. Każdy z nas może stać się „Negrem”. Mając to ģ
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ACHILLE MBEMBE urodził się
w 1957 r. w Kamerunie. Jest wykładowcą historii i nauk politycznych
na Uniwersytecie Witwatersrand
w Johannesburgu (RPA) oraz członkiem Wits Institute for Social and
Economics Research (WISER),
wykłada też na wydziale literatury
francuskojęzycznej Duke University (USA). Zajmuje się przede
wszystkim krytyką postkolonialną, nadając jej nowy wymiar dzięki
wydobywaniu podobieństw
między sytuacją krajów postkolonialnych oraz zachodnich
demokracji. Jego książki tłumaczone są na wiele języków.
Do najważniejszych należą: „De la
postcolonie” (2000) (O postkolonii), „Critique de la raison nègre”
(2013) (Krytyka czarnego rozumu),
„Sortir de la grande nuit: Essai sur
l’Afrique décolonisée” (2010) (Wyjść
z wielkiej nocy: esej o Afryce zdekolonizowanej) i „Polityka
wrogości” (2016)
(Politiques de l’inimitié).
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śleć nasze pojmowanie odmienności i po
dobieństwa w łonie ludzkości.
Mbembe posiada rzadkie wyczucie for
muły. Nie okazuje się ona nigdy pustą for
mą. Przeciwnie, działa jak silnik napędza
jący nowe analizy, dostarczający nowych
obrazów naszej wyobraźni. Przykład: ka
pitalizm jako współczesne wcielenie ani
mizmu. Czy do jego sedna nie należy bo
wiem zacieranie granicy między istotą
ludzką a przedmiotem? Człowiek prze
kształcany jest w towar, towar zaś staje
się bożkiem. Wszystko jest tu wymienne,
zamienne w dane cyfrowe, zauważa Mbe
mbe, nic więc nie jest już niemożliwe. Isto
ty ludzkie mogą traktować się z absolutną
dowolnością. Granice człowieczeństwa za
cierają się coraz bardziej za sprawą zmian
wprowadzanych przez nowe technologie.
Przyrodę można skonsumować do końca.
A ludzkość, przez zniszczenie środowiska,
może podpisać wyrok śmierci na samą sie
bie.
„Nekropolityka” – najsłynniejsza z for
muł zaproponowanych przez Mbembe
go – na trwałe weszła do słownika ana
liz współczesnego świata. Uzupełnia ona
koncepcję biopolityki Michela Foucaulta
i pozwala, jak podkreśla sam filozof, badać
współczesne sposoby oddawania życia we
władzę śmierci. Chodzi tu o opis tych form
suwerenności, których celem nie jest walka
o polityczną autonomię, ale powszechna
instrumentalizacja ludzkiego istnienia.
I napiętnowanie tego, co Mbembe nazy
wa „światami śmierci” – nowych form spo
łecznej egzystencji (np. obozów dla uchodź
ców), w których duże zbiorowiska ludzkie
funkcjonują w warunkach, które z człowie
ka czynią żywego trupa.

Polityka wrogości
Ostatnia książka Mbembego jest zwięzła
i niezwykle klarowna. Nasze czasy – roz
poczyna swą diagnozę filozof – są nazna
czone ciągłymi migracjami ludności i pla
netaryzacją świata dokonującą się pod egi
dą militaryzmu i kapitalizmu. To zarazem
czasy wyjścia z demokracji lub przynaj
mniej odwrócenia jej biegu.
Zachodnie demokracje zawsze posiada
ły dwa oblicza, a nawet dwa ciała: solarne
i nocne. Współdziałały ze sobą dwa odręb
ne, choć nierozerwalnie powiązane po
rządki. Pierwszy to wspólnota bliźnich,
podobnych sobie, rządzona przynajmniej
w teorii przez zasadę równości. Drugi to
zbiór niebliźnich, niepodobnych, pozba
wionych wszelkich praw. Ta nierówność,

tygodnik powszechny

Nie ma świata, który
nie posiada swojej
dozy cienia – zauważa
Mbembe. Jego
rozmyślania wychodzą
właśnie od tej drugiej,
ciemnej strony świata,
od jego rewersu.
zauważa Mbembe, wynikała z uprzedzeń
rasowych, które pozwalały utrzymać nie
mal nieprzekraczalny dystans pomiędzy
wspólnotą bliźnich a resztą. Rewers demo
kracji najlepiej ucieleśniały imperium ko
lonialne i plantacja zbudowane na niewol
niczej pracy.
Począwszy od XVII w. Europa próbowa
ła uporządkować zasady prowadzenia woj
ny na własnym obszarze, ale poza swym
terytorium pozwalała sobie na wszystko.
Zapoczątkowany został wtedy ciąg wo
jen asymetrycznych, w których „inny”
był wrogiem z definicji. Terror, który „tu”
doprowadziłby do wojny domowej, mógł
swobodnie wylewać się „tam”, gdyż poza
granicami naszego świata prawo zostało
zawieszone. „Poza” stanowiło laborato
rium bezwzględnej przemocy, której osta
tecznym celem była eliminacja. To stam
tąd właśnie powróciła do Europy rykosze
tem brudna wojna, z wynalazkiem obozu
koncentracyjnego na czele.
Podział na „tu” i „tam”, ukształtowa
ny w czasach kolonialnych, ujawnia się
dziś w wojnie przeciw dżihadyzmowi.
Mbembe opisuje ją jako starcie dwóch
ogarniętych nihilizmem mitologii. Pierw
sza z nich wierzy, że wyeliminuje namięt
ności religijne za pomocą bombardowań,
zaś jej narzędziem jest dron, konsekrują
cy „czyste” egzekucje poza prawem. Dru
ga chce położyć kres zewnętrznym wpły
wom poprzez publiczne ścinanie jeńców
czy terrorystyczne zamachy. Obie mają po
dobny cel: unicestwienie wszelkiej możli
wości wzajemnej relacji.
Świat jednak się skurczył. Przecinają
go niepowstrzymane prądy: migrujących
ludzi, krążącego kapitału, przepływu da
nych. Zacierają się fizyczne granice. To dla
tego – zauważa Mbembe – dwa ciała demo
kracji, ciało dzienne i ciało nocne, zdają się
dziś ze sobą łączyć. Coraz trudniej oczeki
wać bezpiecznego życia „tu”, gdy toczy się
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wojnę „tam”. Chaos, który siejemy gdzie
indziej, wraca jak bumerang. Nie tylko
w formie zamachów, ale też nasilających
się wszędzie zapędów autorytarnych.
Sposób zarządzania z pomocą stanu wy
jątkowego, niegdyś zarezerwowany dla ko
lonii, przenosi się na terytoria narodowych
demokracji. Terroryzm pozwala demokra
cjom na nowo się konstruować, w nega
tywie, poprzez cofanie praw i wzrost roli
policji. W tym samym czasie narasta chęć
odbudowy granic i murów. Kolonia i plan
tacja służyły niegdyś za maszyny do kate
goryzacji i segregacji. Ta sama zasada roz
działu populacji powraca dziś w zachod
nich państwach narodowych. Rośnie po
trzeba rozróżnienia grupy na przyjaciół
i wrogów, „rdzennych” i „obcych”. Daw
niej mówiło się o „nieprzystawalności
ras”, dziś mówi się o „nieprzystawalności
kultur”. Rasizm odradza się tak w starych,
jak i nowych formach. Mbembe nazywa
to tendencją do planetaryzacji apartheidu.
Gdzie szukać alternatyw ?

Tkanie więzi
Demokracje liberalne, zauważa Achille
Mbembe, wspierają się na idei tożsamo
ści, budowanej z kolei na kategorii korze
ni. Kto jest członkiem wspólnoty, obywa
telem państwa? Wyłącznie autochton. Je
śli zechce nim zostać cudzoziemiec, czeka
ją na niego złożone procedury. W imagi
narium liberalnej demokracji przypadek,
który decyduje o miejscu naszego urodze
nia, zamienia się automatycznie w los, na
jaki jesteśmy skazani. Tymczasem ani uro
dzenie, ani pochodzenie nie czynią nas
tym, kim jesteśmy! Dzieje się to natomiast
za sprawą przebytej drogi, spotkań, jakie
na niej następują, i użytku, jaki z nich robi
my. Tożsamość, pisze Mbembe, ofiarowuje
mi inny człowiek.
Wbrew temu, co sądzą nacjonaliści,
świat zawsze był tylko jeden. Jak zamiesz
kiwać go razem? Mbembe wzywa do kon
strukcji wspólnych genealogii. Do pracy
nad wspólną pamięcią, abyśmy potrafili
rozpoznać w sobie wzajemnie fragmenty
jednej ludzkości.
Wspólne, jak zauważa, jest choćby poję
cie długu. Nikt z nas nie narodził się sam
z siebie. Na życie zawsze otwiera nas ktoś
inny. Do nas zatem należy przekazywanie
dalej tego społecznego życia. Mbembe na
zywa to „etyką przechodnia”, świadome
go, że świat nie jest własnością żadnej jed
nostki. I wreszcie – nasza kruchość ozna
cza, że musimy tkać więzi solidarności.
Niezbędne jest odtwarzanie tych więzi,

GRAŻYNA MAKARA
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W obozie przejściowym dla uchodźców z Sudanu Południowego, Mvepi, Uganda, czerwiec 2017 r.

które nie są wykluczające. Tylko one pozwolą skonstruować przyszłość polityczną
inną niż zasada wrogości, która dziś dominuje, przyszłość opartą na relacji wzajemnej opieki.
Realna wspólnota naszego przeznaczenia winna przeważyć nad kultem różnicy
– postuluje Mbembe. I nie ulega dla niego wątpliwości, że czas rozszerzać ideę tej
wspólnoty na całość życia egzystującego
na naszej planecie.

Nowe imaginarium
Zadanie wypracowywania całkiem nowych wyobrażeń to, powtórzmy, jedno
z najważniejszych zadań refleksji. Achille
Mbembe dostrzega tu rolę nie tylko literatury, ale i sztuki współczesnej. Nic dziwnego, że jego analizy stały się w tym roku
jednym z ważnych punktów odniesienia
dla Dokumenta 14 – tegorocznej edycji
najbardziej oczekiwanego przeglądu sztuki na świecie, odbywającego się co pięć lat.
Wystawie, zorganizowanej tym razem
przez polskiego kuratora Adama Szymczyka w Atenach i w Kassel, towarzyszy m.in.
cykl debat pod hasłem „Stowarzyszenie na
Rzecz Zakończenia Nekropolityki”.
Niespełna dekadę temu martynikański
filozof Edouard Glissant opisywał przy-

szłość, w której cały glob staje się niejako „nowym regionem świata”, zbudowanym z niespotykanych dotąd konfiguracji
związków ludzi i przyrody, opartych nie
na hegemonii, lecz na wzajemności. Dziś
coraz silniej odnosimy wrażenie, że doganiają nas ciemne widma z odległej przeszłości, a lepsze jutro jest już za nami. Czy
można sprawić, by optymizm Glissanta zachował rację bytu? Achille Mbembe odpowiada na to pytanie. Pozbawiona złudzeń
analiza współczesności łączy się u niego
z przekonaniem o możliwości rozwijania
etycznych perspektyw. W rezultacie, jak
zauważył dziennik „Libération”, Mbembe
należy do tych paradoksalnych optymistów, którzy przepowiadają najgorsze, zachowując zarazem wiarę w przyszłość. ©
OLGA STANISŁAWSKA
jest reportażystką
i eseistką. Publikuje
w „Gazecie Wyborczej”,
„Tygodniku
Powszechnym”,
„Polityce”, „Kontekstach” oraz „Widoku”.
W 2002 r. otrzymała Nagrodę Fundacji im.
Kościelskich za książkę „Rondo de Gaulle’a”
– owoc roku spędzonego w drodze
od Casablanki do Kinszasy. Przewodnicząca
kapituły Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
za Reportaż Książkowy. Mieszka w Paryżu.

PODCZAS FESTIWALU CONRADA
odbędzie się spotkanie z Achille�em
Mbembem oraz premiera jego pierwszej
polskiej książki „Polityka wrogości”
(ukaże się nakładem wydawnictwa
Karakter w przekładzie Katarzyny
Bojarskiej i Urszuli Kropiwiec),
która jest też inspiracją – obok
innych źródeł – dla wystawy „Nowy
region świata”, przygotowywanej na
jesień przez galerię Bunkier Sztuki
w Krakowie. Związana programowo
z Festiwalem, wystawa za punkt
wyjścia obiera Conradowską żeglugę
po rzece Kongo – ucieleśnienie
paradygmatu opartego na wizji
sztywnych tożsamości i podziałów
w łonie człowieczeństwa. Sam
Mbembe dokonywał krytycznej lektury
Conrada – warto jednak zapytać,
czy wśród możliwych interpretacji
„Jądra ciemności” nie odnajdzie się
pokrewieństwa z metaforą „nocnego
ciała” europejskich demokracji?
ARTYŚCI z Afryki, Europy, Karaibów
i obu Ameryk stawiają pytania o te
właśnie zjawiska. Badają też, jak
myśleć i działać bez kategorii, za
którymi wciąż ukrywają się relacje
dominacji. Sondują możliwości
światów zbudowanych na innych
zasadach.
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Tworzą mnie zmarli
MICHAŁ SOWIŃSKI

Powieści Hustvedt to maszyny, dzięki którym myśli wprawiane są w ruch.
Kluczową rolę w tym pisarstwie odgrywają pytania o istotę
i źródła naszej tożsamości.

L
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eo Hertzberg, nowojorski historyk sztuki, główny bohater
i narrator „Co kochałem” Siri
Hustvedt, w jednym z ostatnich
akapitów powieści w ten oto sposób przyznaje się do porażki: „Ślad, który pozostawiamy, jest niekiedy oznaczony kamykami, takimi jakie Jaś zostawił za sobą na
początku. Innym razem ścieżka powrotna
znikła, bo zleciały się ptaki i o wschodzie
słońca wyjadły okruszki. Opowieść unosi
się nad pustymi miejscami, wypełniając je
łącznikami w rodzaju »i« czy »a wtedy«.
Stawiałem je na tych stronicach, żeby pozostać na ścieżce, która, jak dobrze wiem,

SIRI HUSTVEDT (ur. 1955) jest amerykańską
pisarką, eseistką i poetką. Urodziła się w Minnesocie, ale jako nastolatka uczęszczała do
szkoły w Bergen w Norwegii, skąd pochodzi
część jej rodziny. Na studia wróciła do USA,
gdzie w 1977 r. zdobyła dyplom z historii
(St. Olaf College, Minnesota), a dziewięć lat
później uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Columbia (swoją rozprawę poświęciła
powieści „Nasz wspólny przyjaciel” Dickensa).
Wkrótce potem zaczęła tworzyć prozę. Jej debiutancki tom opowiadań „Na oślep” ukazał
się w 1992 r. (polskie wydanie 1999, przeł.
Krzysztof Obłucki). Jako eseistka zajmuje się
przede wszystkim malarstwem i sztukami
wizualnymi, ale często podejmuje też problemy z pogranicza psychologii, filozofii
i neurologii. Jej teksty były publikowane
w wielu prestiżowych magazynach naukowych w Europie i USA. Proza Hustvedt była
tłumaczona na 30 języków. W Polsce ukazało
się w sumie sześć jej książek, poza debiutem
są to: „Oczarowanie Lily Dahl” (2000, przeł.
Magdalena Słysz), „Co kochałem” (2006, przeł.
Renata Gorczyńska), „Amerykańskie smutki”
(2011, przeł. Wojsław Brydak), „Lato bez mężczyzn” (2014, przeł. Joanna Hryniewska) oraz
„Świat w płomieniach” (2017, przeł. Jerzy Kozłowski). Ta ostatnia powieść była
nominowana do Nagrody Bookera.

urywa się, niknąc w płytkich zagłębieniach i w kilku głębokich dziurach”.
Na czym polega porażka Hertzberga?
Otóż próbował on, podobnie jak pozostali
bohaterowie i narratorzy prozy Hustvedt,
opowiedzieć swoje życie, aby lepiej zrozumieć, kim sam jest. Ktoś może powiedzieć,
że cała literatura podejmuje to wyzwanie.
To oczywiście prawda, ale rzadko która pisarka powraca do tego wątku równie obsesyjnie. I z równie piorunującym efektem.
Proza Hustvedt od samego początku
konsekwentnie stawia te same pytania dotyczące istoty naszej tożsamości. Jakie są
źródła tego, kim jesteśmy? Czy istnieje podział na życie wewnętrzne i zewnętrzne?
Jeśli tak, to gdzie on przebiega? I najważniejsze – czy istnieje coś takiego, jak niezaprzeczalne i obiektywnie istniejące „ja”?
Już samo wyliczenie tych pytań wyraźnie
pokazuje, że Hustvedt swoje powieści traktuje niczym maszyny, które wprawiają
myśli w ruch. Każda jej książka to misternie zaplanowana scena, na której mogą zaistnieć kolejne warianty tych samych postaci wyposażonych w podobne zestawy
intelektualnych i emocjonalnych atrybutów. Zmienia się jednak kontekst i ustawienie. Hustvedt, niczym demiurg, wprawia w ruch swoje postaci-aktorów, zderzając je ze sobą w coraz to nowych i nieoczekiwanych konfiguracjach. Dzięki temu
wyłaniają się nieobecne (lub niedostępne)
wcześniej sensy.
Dla Hustvedt poznanie może odbywać
się wyłącznie poprzez budowanie relacji,
w których poszczególne elementy oświetlają się wzajemnie. Tutaj każdy, choćby najbardziej wnikliwy portret psychologiczny jest zafałszowany przez swoją
statyczność. Nie oznacza to, że iluminacja w jakiejkolwiek formie jest możliwa
do osiągnięcia. Dopóki jednak trwa ruch,
wkoło skrzy się od najrozmaitszych sensów.
Kim są zatem bohaterowie tych powieściowych dramatów? Hustvedt nie ukrywa, że w jej twórczości roi się od wątków
autobiograficznych, dlatego tak często

możemy tu spotkać artystów, kuratorów,
marszandów czy krytyków sztuki, których czasem zastępują pisarze, profesorowie i wydawcy. A że scena zazwyczaj rozstawiana jest w Nowym Jorku, to nie może
zabraknąć psychoanalityków i innych specjalistów od ludzkiej duszy. Taki dobór postaci często prowokuje do odczytywania
prozy Hustvedt jako literatury środowiskowej, skupionej na krytyce mechanizmów rządzących światem amerykańskiej
sztuki. Z tego samego powodu pojawiają
się też czasem zarzuty o przeintelektualizowanie czy też nadreprezentację zagadnień z pogranicza teorii kultury i filozofii.
Z pewnością proza ta należy do wymagających, a zasiedlające każdą z powieści postaci z lubością oddają się rozpisanym na wiele stronic dyskusjom czy wręcz wywodom
o kondycji sztuki. Nie są to jednak puste
ozdobniki ani erudycyjne popisy, lecz raczej przykłady konsekwentnego zacierania podziału na filozofię i literaturę, który autorka uważa za niepotrzebny, a wręcz
szkodliwy.

W poszukiwaniu autora
„Świat w płomieniach”, najnowsza powieść autorki, w której problem tożsamości wybrzmiewa chyba najmocniej, opowiada o ostatnich latach życia Harriet Burden (przez przyjaciół zwanej Harrym). Artystka przez lata ocierała się o świat wielkiej sztuki, jednak ostatecznie nigdy nie
została do niego wpuszczona. Jej prace
określane były jako „interesujące”, „mówiące coś ciekawego” czy „dotykające
ważnych tematów”. Czyli spotykały się
z uprzejmym niezainteresowaniem, najgorszą z możliwych reakcji. Co więcej,
każdy, nawet najdrobniejszy jej sukces powodował złośliwe komentarze na temat
wpływu i protekcji jej męża – wpływowego krytyka sztuki, bez którego rzekomo
nie byłaby w stanie osiągnąć nawet tego
(brzmi znajomo, prawda?). Harriet postanawia więc zaryzykować artystyczny ģ
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ģ eksperyment zakrojony na olbrzymią ska

lę. Wynajduje trzech artystów – samych
mężczyzn – i wykorzystując ich nazwiska
niczym maski, wystawia własne projekty.
„Wszelkie poczynania intelektualne i arty
styczne, nawet o charakterze żartu, ironii
i parodii, wypadają lepiej w umyśle tłumu,
gdy ów tłum wie, że gdzieś za tym wielkim
dziełem lub wielką mistyfikacją kryje się
fiut z jajami” – czytamy we wstępie do po
wieści, rzekomo napisanym przez jej re
daktora, który przytacza zasłyszany gdzieś
cytat, najprawdopodobniej pochodzący od
samej Harriet.
Jako czytelnicy już na samym począt
ku zostajemy wrzuceni w bardzo złożoną
strukturę zapośredniczeń i cytatów. Hust
vedt nie opowiada historii Harriet w spo
sób linearny, co więcej, samej artystce głos
oddaje rzadko i niechętnie. „Świat w pło
mieniach” to powieść polifoniczna, na któ
rą składają się opowieści kilkunastu osób
wplątanych w projekt wielkiej mistyfika
cji. Od samego początku nic nie jest tu pro
ste ani oczywiste, gdyż opowiadane histo
rie okazują się często wzajemnie sprzecz
ne, a interpretacja wydarzeń różni się w za
leżności od relacji, jakie dana postać utrzy
mywała z Harriet.
Pomysł początkowo wydawał się pro
sty: trzech młodych artystów o zupełnie
różnych osobowościach (ale i dorobkach
artystycznych) ma wystawić prace Har
riet jako swoje własne, aby po jakimś cza
sie zdemaskować cały koncept. Wszystko
idzie zgodnie z planem – każda z wystaw
okazuje się olbrzymim sukcesem. Dwóch
artystów przyznaje się do „oszustwa”, co
odbija się głośnym skandalem w całym
świecie sztuki. To jednak dopiero począ
tek afery, gdyż Rune – ostatni z artystów,
najbardziej doświadczony i o najmocniej
szej pozycji z całej trójki – odmawia przy
znania się do udziału w projekcie i rości
sobie prawo do autorstwa dzieła Harriet.
Wybucha olbrzymi spór: bliscy obojga ar
tystów zabierają głos, opowiadając się po
jednej lub drugiej stronie, podobnie kura
torzy i krytycy zaangażowani w przedsię
wzięcie. Jako czytelnicy nie mamy jednak
dostępu do tego, co wydarzyło się napraw
dę. Niczym członkowie ławy przysięgłych
możemy jedynie wysłuchać sprzecznych
relacji i na podstawie naszego najlepszego
osądu wydać wyrok.
Tylko czego on w istocie dotyczy? Hust
vedt z premedytacją wciąga nas w coraz
bardziej skomplikowaną grę. Z każdą ko
lejną stroną poznajemy więcej szczegółów,
ale nie sprawia to, że lepiej rozumiemy, co
wydarzyło się między Harriet a Rune’em.
Wręcz przeciwnie – obie narracje oddala
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Nasze „ja” jest
konstruktem, który
powstaje w wyniku
skomplikowanych
procesów społecznych,
kulturowych,
politycznych
i psychologicznych.
Płynność naszej
tożsamości nie oznacza
jednak swobodnego
wyboru jej elementów.
ją się coraz bardziej od siebie, grzebiąc tym
samym marzenie o poznaniu prawdy. Au
torka nie tylko niczego nie rozjaśnia, ale
nieustannie podpuszcza nas, powtarzając
wciąż to samo pytanie: „a komu wierzysz
teraz?”.
Mistyfikacja Harriet początkowo wy
dawała się wymierzona w seksistowskie
i mizoginistyczne mechanizmy rządzące
światem sztuki – prosta prowokacja obna
żająca obłudę krytyków, kuratorów i wła
ścicieli galerii, którzy, kryjąc się za pozo
rami obiektywnych sądów estetycznych,
w mniej lub bardziej świadomy sposób
przypisują męskiej sztuce większą war
tość i głębsze znaczenia. Tak też zdaje się
rozumować tajemniczy I.V. Hess – postać
kluczowa dla kształtu powieści, gdyż to

SIRI HUSTVEDT będzie gościem
specjalnym dziewiątej edycji Festiwalu
Conrada. Weźmie udział w dyskusji
poświęconej jej twórczości, której
najważniejszymi tematami są
problem tożsamości (w jaki sposób
kształtowane jest to, co nazywamy
„ja”, jakie procesy towarzyszą
wyłanianiu się człowieka jako
podmiotu, a także jakie czynniki
determinują owe procesy i ile mamy
swobody w kreowaniu własnego
wizerunku, który staje się czymś
w rodzaju społecznego awatara?) oraz
zagadnienia związane z działaniami
pisarskimi i artystycznymi. Ostatniego
dnia Festiwalu, podczas uroczystej
gali Nagrody Conrada, Siri Hustvedt
wygłosi wykład pt. „Jak pisać?”.
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on jest fikcyjnym redaktorem powieści
(to oczywiście jedna z wielu masek samej
Hustvedt), odpowiedzialnym za jej kształt,
a przez to za ostateczną wymowę. Pragnie
poznać prawdę – i choć jego sympatie leżą
zdecydowanie po stronie Harriet, to jed
nak prześlepia najważniejszy cel jej pro
jektu. Wierzy głęboko, że toczony przez ar
tystkę spór o autorstwo da się ostatecznie
rozstrzygnąć. Harriet pozostawiła po sobie
dziennik podzielony na kilkanaście zeszy
tów; każdy z nich oznaczony jest inną li
terą alfabetu. Niestety, zostały one rozpro
szone i nie wszystkie udało się odnaleźć.
W postscriptum do swojego redakcyjne
go wstępu Hess pisze: „Jeśli kiedyś książka
ta doczeka się wznowienia i jeśli odnale
ziony zostanie zeszyt »I« (który istnieje, je
stem o tym przekonany), możliwe, że będę
musiał wrócić do mojej przedmowy i od
powiednio ją przeredagować”. Jak widać,
Hess zakłada, że dla Harriet kluczowe było
zdemaskowanie fałszu i dojście do praw
dy, dlatego gotów jest przeredagowywać
swoje tezy za każdym razem, gdy pojawi
się nowy fragment układanki.
Pomysł użycia męskich awatarów był
jednak obliczony na coś więcej niż wyłącz
nie krytykę dyskryminacji płciowej. Już
sam fakt, że wszyscy odruchowo założyli,
że chodzi w nim wyłącznie o kwestie gen
derowe, pokazuje, jak przemyślną i najeżo
ną pułapkami grę prowadzi Hustvedt. Mi
sterny spektakl, który rozgrywa się przed
naszymi oczami, opowiada przede wszyst
kim o samym procesie percepcji, o jej uwa
runkowaniach, ograniczeniach i niedo
skonałościach. Oczywiście na najbardziej
podstawowym poziomie mamy tu do czy
nienia z różnicą postrzegania tego same
go dzieła w zależności od płci jego autora.
Ale to tylko jedna warstwa. Hustvedt po
kazuje, co się dzieje z artystką, gdy zakłada
ona męską maskę. Jak zmienia się jej po
dejście do sztuki, wrażliwość i postrzega
nie świata.
Pierwszy z artystów, którego Harriet na
mawia do swojego projektu, jest młodym
i naiwnym chłopaczkiem. Drugi to bardzo
sympatyczny czarnoskóry gej. Z kolei toż
samość Rune’a jest najtrudniejsza do zde
finiowania, gdyż podobnie jak Harriet do
skonale umie kreować swoją publiczną
personę. Dlatego też każde dzieło, mimo
że miało wspólnego autora, było zupełnie
inne od pozostałych. Choć tak naprawdę
pojęcie autorstwa jeszcze bardziej kompli
kuje sprawę. Eksperyment Harriet poka
zuje, że twardy, nienegocjowalny rdzeń
osobowości, umożliwiający jednoznaczne
przypisanie dzieła jego twórcy, zwyczajnie
nie istnieje.
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Od estetyki do etyki

MICHAŁ SOWIŃSKI
(ur. 1987)
jest doktorantem
na Wydziale
Polonistyki UJ,
redaktorem literackim
w zespole organizacyjnym Festiwalu Conrada,
redaktorem w wydawnictwie Korporacja
Ha!art, współtwórcą (obok Katarzyny Trzeciak)
audycji literackiej „Book’s not dead” w radiu
radiofonia.net.
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Czy zatem płynie z tego wniosek, że w naszej płynnej nowoczesności wszystko jest
konstruktem, swobodną grą kontekstów
i znaczeń? Estetyką pozbawioną etyki?
Hustvedt kluczowe dla swojej powieści wydarzenie, czyli wernisaż wystawy Rune’a/
/Harriet, umieszcza w roku 2001, kilka miesięcy przed zamachami 11 września. Z perspektywy fabuły fakt ten nie ma większego
znaczenia, zostaje ledwie wspomniany. Jest
to jednak jedyny moment, w którym rzeczywistość zewnętrzna wdziera się w hermetyczny (momentami nieznośnie duszny) światek sztuki. 11 września to symboliczny kres epoki optymizmu właściwego
dla „końca historii”. Nastał czas „usztywnienia tożsamości” – w miejsce swobodnej gry w niuanse pojawiła się konieczność
jednoznacznych deklaracji. Fizyczna przemoc wywołała falę przemocy symbolicznej.
W powieści Hustvedt przybiera ona postać
jednoznacznej i nienegocjowalnej tożsamości, która zostaje narzucona przez zewnętrzne instancje.
Nasze „ja” jest konstruktem, który powstaje w wyniku skomplikowanych procesów społecznych, kulturowych, politycznych i psychologicznych. Nie ma tu
jednak mowy o tak często pojawiającym
się jako zarzut relatywizmie – płynność
naszej tożsamości nie oznacza możliwości swobodnego wyboru jej elementów.
Ostatnie zapiski z dziennika Harriet, które
powstały tuż przed jej śmiercią w szpitalu,
brzmią: „Pamiętam, że jestem żydówką. Ja
to niepoliczalne rzesze. Jest Ziemia plamką, ziarenkiem, atomem. Tworzą mnie
zmarli. Nawet moje myśli nie są już moje”.
Harriet bardzo boi się śmierci, bo wie, że
wiąże się ona z ostatecznym domknięciem
tożsamości, zastygnięciem pojęć. Sztuka
jest przeciwieństwem śmierci: narzędziem
umożliwiającym ciągłą wiwisekcję własnego „ja”. Dzięki niej staje się oczywiste,
że percepcja nigdy nie prowadzi do obiektywnego poznania siebie i świata.
©

Sprzedawca precli przed galerią obrazów na Greenwich Village. Nowy Jork, 1958.
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Osądzeni za bierność
ADAM HOCHSCHILD:

Jeden człowiek lub niewielka grupa ludzi może mieć znaczący wpływ na losy świata.
Widać to na przykładzie krwawych szaleńców w rodzaju Stalina,
jak i odważnych bohaterów typu Mandeli.

ADAM HOCHSCHILD: Mój ojciec był dyrektorem firmy zajmującej się wydobywaniem surowców w dzisiejszej Zambii. Gdy
byłem nastolatkiem, zabrał mnie w podróż służbową. Uświadomiłem sobie wtedy, że moje wygodne życie w Stanach jest
opłacane przez ciężką pracę afrykańskich
górników. To był dla mnie pierwszy krok
do zrozumienia mechanizmów rządzących światem. Później wróciłem do Afryki
już na studiach i podjąłem się pracy jako
dziennikarz w redakcji antyapartheidowej
gazety w RPA.

Kiedy to było?

W drugiej połowie lat 80. Doświadczenie, które wtedy zdobyłem, odmieniło
moje życie. Nigdy jednak nie chodziło mi
o rozliczenie się z osobistymi sprawami.
Stawką były zawsze kwestie uniwersalne.

skłonnych dać wiarę, że – głównie za sprawą dziwaczności naszej ordynacji wyborczej – prezydentem zostanie przepełniony
agresją ignorant. Nie inaczej było z serią wydarzeń zwanych Arabską Wiosną, których
zarówno wybuch, jak i koniec były nieoczekiwane. Naukowcy są w stanie z dużą dozą
prawdopodobieństwa prognozować jutrzejszą pogodę, ale poza tym o przyszłości nie
możemy powiedzieć nic pewnego.
Z drugiej strony da się jednak dostrzec
ogólne prawidłowości: systemy polityczne, w których zdecydowana większość
obywateli jest wykluczona z procesu rządzenia, mają niestabilną strukturę i nie
są w stanie długo przetrwać. Choć często
bywa też tak, że po okresie wzmożonej nadziei i optymizmu stary reżim jest zastępowany przez nowy, równie opresyjny, ale
działający na innych zasadach. W 1991 r.,
gdy upadek Związku Radzieckiego był już
widoczny i oczywisty dla wszystkich, niewiele osób przewidywało nastanie nowej
Rosji rządzonej przez oligarchów.

Afryka jako wyrzut sumienia świata
Zachodu?

Nie będę oryginalny, jeśli stwierdzę, że
sposób, w jaki Europejczycy traktowali mieszkańców Afryki, mówi nam sporo o zasadach i sposobie funkcjonowania
imperialistycznej polityki w ogóle. Dużo
o tym pisał jeden z moich ulubionych polskich pisarzy, Ryszard Kapuściński. Przeczytałem wszystkie jego książki dostępne
po angielsku, sporo też o nim pisałem – od
zawsze darzę go olbrzymim szacunkiem.
Gdy zbierał Pan w RPA materiały do
„Lustra o północy”, to nikt, łącznie
z Panem, nie przewidywał, że ten
system polityczny za chwilę runie. Czy
zatem możliwe są w ogóle prognozy
polityczne?

Z mojego doświadczenia wynika, że
w ogóle bardzo trudno cokolwiek przewidzieć. Pod koniec lat 80. nikt nie podejrzewał, że za chwilę rozpadnie się Związek
Radziecki. Na początku listopada zeszłego
roku bardzo niewielu Amerykanów było
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Podczas pracy nad swoimi książkami musiał się Pan natknąć na tysiące
historii o ludzkiej podłości i okrucieństwie. Nie dopada Pana czasem
przygnębienie?

Każdy, kto zajmuje się historią, musi nieustannie konfrontować się z wszechobecnymi dowodami ludzkiej podłości i zdolności do okrucieństwa. Jednak podtrzymuje mnie na duchu fakt, że nawet w czasach najcięższej opresji i w miejscach najgorszego terroru można natknąć się na
ludzi niezwykłych, obdarzonych odwagą
do przeciwstawiania się złu. Na ludzi takich jak Nelson Mandela czy Andriej Sacharow – których zresztą obu miałem zaszczyt poznać osobiście, za co do dziś jestem wdzięczny losowi. Gdy zajmuję się
bardziej zamierzchłą historią, to szukam
postaci im podobnych – i zawsze, co uważam za wspaniałe, udaje mi się ich znaleźć.
W osiemnastowiecznej Anglii prawie
wszyscy uważali niewolnictwo za zjawisko naturalne, które będzie trwać w nieskończoność. Była jednak bardzo mała
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grupka ludzi, którzy myśleli inaczej. Można powiedzieć, że spędziłem z nimi kilka
lat, gdy przygotowywałem się do pisania
„Pogrzebać kajdany”.
Heroiczne postaci, jak choćby założyciele ruchu abolicjonistycznego,
rzeczywiście mogą podnosić na duchu.
Ale czy zawsze musi być tak, że działamy dopiero po fakcie, gdy miliony
już doświadczyły niewyobrażalnego
cierpienia?

Nie, to nie jest sytuacja nieuchronna.
Przykładem może być jedno z największych wyzwań, przed jakim staje dziś ludzkość – zjawisko globalnego ocieplenia.
Naukowcy dali nam w tej kwestii bardzo
konkretne prognozy i ostrzeżenia. Część
świata – Europa Zachodnia, niektóre państwa wyspiarskie, mój rodzinny stan, czyli Kalifornia – potraktowała te ostrzeżenia
bardzo serio i już zaczęła działać. Niestety, najbardziej wpływowy człowiek na tej
planecie, prezydent Trump, schował głowę w piasek i udaje, że nie ma problemu.
Czy można wyciągać konstruktywne
wnioski z historii?

Nie uważam, żeby historia była nauką
w tym sensie, w jakim jest nią fizyka czy
chemia. Jednak wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wyciągać wnioski z popełnionych błędów, ale i odniesionych sukcesów. Prezydent Kennedy twierdził – na
ile słusznie, to osobna kwestia – że dzięki wiedzy na temat przyczyn wybuchu
I wojny światowej dużo ostrożniej podejmował decyzje podczas kryzysu kubańskiego w roku 1962. Miał świadomość,
jak łatwo tego typu konflikty mogą wymknąć się spod kontroli. Z kolei prezydent George W. Bush ewidentnie nie odrobił tej lekcji, bo uroił sobie, że inwazja
na Irak rozwiąże wszystkie jego problemy, co oczywiście dało efekt odwrotny do
zamierzonego.
W posłowiu do „Zwierciadła
o północy” pisze Pan, że po upadku
apartheidu różnice rasowe są zastępo-

KIM KULISH / GETTY IMAGES

MICHAŁ SOWIŃSKI: Wielokrotnie
wraca Pan w swoich książkach do
Afryki. Dlaczego właśnie ten kontynent jest dla Pana tak ważny?
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wane przez klasowe. Jesteśmy skazani
na zastępowanie jednej formy wykluczenia inną?

Tak się niestety często dzieje, ale nie
powiedziałbym, że nie ma innego wyjścia. Niektórym krajom – jak choćby państwom skandynawskim – udało się osiągnąć bardzo wiele w kwestii polityki równościowej, powszechnego dostępu do edukacji, służby zdrowia i innych rzeczy.
Pytam o przydatność historii w kontekście obecnej sytuacji politycznej
na świecie – choćby wspomniany już
wybór Trumpa, ale również Brexit
i niebezpiecznie wysokie poparcie
dla Le Pen we Francji. Do tego dochodzą niepokojące tendencje i zjawiska
w Europie Środkowej – w Polsce czy
na Węgrzech. Chyba za szybko uwierzyliśmy w koniec historii, bo ze
zdwojoną siłą powracają problemy,
które wydawały się należeć już do
przeszłości. Jak Pan ocenia te zjawiska
z perspektywy historyka?

Tegoroczny Festiwal Conrada będzie
dla mnie pierwszą okazją do wizyty w Polsce, ale dwa lata temu miałem wykład na
Węgrzech i sytuacja w tym kraju bardzo
mnie zasmuciła. Oczywiście istnieje kilka
czynników wspólnych dla zjawisk typu
Trump, Le Pen, Orbán czy Brexit. Jednym

z nich jest narastająca wśród milionów
ludzi na całym świecie niepewność związana z rynkiem pracy. To jeden z efektów
globalizacji – firma, w której pracujesz,
może jutro przenieść swoją działalność
do Bangladeszu. Postępująca automatyzacja również skutkuje redukcją zatrudnienia. Bezpowrotnie minęły czasy, w których – czy to będąc górnikiem, czy wysoko
wykwalifikowanym inżynierem – można
było pracować w jednym miejscu przez
całe życie. Ponadto Ameryka i Europa
zmagają się z olbrzymią liczbą migrantów.
To wszystko rodzi niepewność, która z kolei sprzyja demagogom. A ci z łatwością
wskazują winnego – w przypadku Hitlera
byli to Żydzi, dla Trumpa to Meksykanie
i muzułmanie, a Orbán mówi o uchodźcach i Romach. Niestety, tę listę można by
jeszcze długo ciągnąć.
Pana książki pokazują, że pojedynczy
człowiek lub mała grupa ludzi może
mieć olbrzymi wpływ na dzieje całego
świata. Z drugiej jednak strony wszelkie rewolucje mają swoje podłoże
w dużo bardziej złożonych procesach
politycznych i ekonomicznych.

Jeden człowiek może mieć znaczący
wpływ na losy świata – i to zarówno pozytywny, jak i negatywny. Kiedy np. bolszewicy zaraz po dojściu do władzy, w 1918 r., ģ

ADAM HOCHSCHILD (ur. 1942) jest amerykańskim pisarzem, dziennikarzem,
historykiem i wykładowcą. Absolwent
Harvardu w dziedzinie literatury i historii.
Od czasów studenckich zaangażowany
w działalność na rzecz obrony praw człowieka. Jest jednym z założycieli pisma
„Mother Jones”, stale współpracuje m.in.
z „The New Yorker”, „Harper’s Magazine”
oraz „The New York Review of Books”. Jest
autorem ośmiu książek historycznych,
z których po polsku ukazały się trzy: „Duch
króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce”
(2012, przeł. Piotr Tarczyński), „Pogrzebać
kajdany. Wizjonerzy i buntownicy w walce
o zniesienie niewolnictwa” (2016, przeł.
Piotr Tarczyński) oraz „Lustro o północy.
Śladami wielkiego Treku” (2016, przeł.
Hanna Jankowska). Za swoją twórczość był
wielokrotnie nagradzany, w tym dwukrotnie otrzymał złoty medal przyznawany
przez jury Kalifornijskiej Nagrody Książkowej, nagrodę Amerykańskiego PEN Clubu
dla najlepszej książki z zakresu literatury
faktu, Pokojową Nagrodę Literacką Dayton
oraz przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Historyków Nagrodę im.
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za całokształt twórczości. Od 2014 r. jest
członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki
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ģ zdecydowali się na faktyczne zlikwidowa-

nie instytucji parlamentarnych, stało się
oczywiste, że nowa Rosja nie będzie krajem demokratycznym. Idąc tym tropem –
gdyby na czele Związku Radzieckiego stanął zwykły dyktator, a nie szaleniec w rodzaju Stalina, to być może skończyłoby się
na prześladowaniu i czystkach wyłącznie
nielicznej grupy ludzi, którzy faktycznie
byli jego wrogami politycznymi, a nie na
mordowaniu milionów niewinnych. Jeśli
chodzi o przykłady pozytywne, to nie wydaje mi się, by w RPA bez Nelsona Mandeli
udało się dokonać tego wspaniałego i pokojowego przejścia od dyktatury do demokracji.
W tym, co Pan mówi, jest jednak sporo
optymizmu.

Ludzkość naprawdę stworzyła kilka rzeczy, z których może być dumna. Jestem
na przykład bardzo szczęśliwy, że mogę
żyć w czasach tak zaawansowanej medycyny. Przeciętna długość ludzkiego życia
znacząco wzrosła, a śmiertelność wśród
dzieci i kobiet przy porodzie jest nieporównywalnie niższa niż choćby 200 lat
temu. Od 1945 r. nie było wojny o zasięgu światowym. I choć broń atomowa stanowi olbrzymie zagrożenie, od 1945 r.
udało się nam jej nie użyć ani razu. Przez
wieki Francja i Niemcy toczyły ze sobą
wiele wojen – teraz granicę między nimi
można przekroczyć, nie zwalniając poniżej 120 km/h i nie będąc zatrzymywanym
przez żadne służby. Unia Europejska, poADAM HOCHSCHILD spotka się
z publicznością Festiwalu Conrada
dwukrotnie. Weźmie udział w rozmowie,
której tematem będzie jego pisarstwo
(wśród poruszanych zagadnień
znajdą się m.in. kwestie dotyczące
1) relacji między Zachodem a Afryką;
2) wpływu amerykańskiej polityki
zagranicznej na sytuację w Europie;
3) wpływu biografii i indywidualnych
doświadczeń na pisarstwo historyczne
oraz reportażowe; 4) a także możliwości
przeciwdziałania najpoważniejszym
problemom, z jakimi mierzy się dziś
świat, w tym problemom wywoływanym
przez zmiany klimatyczne). Poza
tym Hochschild wygłosi „The Joseph
Conrad Annual Lecture”, prestiżowy
Wykład Conradowski, który towarzyszy
Festiwalowi Conrada od samego
początku (wśród wykładowców znaleźli
się m.in.: David Damrosch, Robert D.
Kaplan, Alberto Manguel i Timothy
Snyder).
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Każdy, kto zajmuje
się historią,
musi nieustannie
konfrontować się
z wszechobecnymi
dowodami ludzkiej
podłości. A jednak
nawet w czasach
najcięższej opresji
i w miejscach
najgorszego terroru
można natknąć się na
ludzi niezwykłych.
mimo wielu swoich mankamentów, to
wspaniałe osiągnięcie.
Ale nawet tak wspaniałe osiągnięcia są zawsze najwyżej częściowe.
W „Pogrzebać kajdany” mówi Pan
o niewolnictwie w czasie przeszłym.
Jednak do dziś istnieją takie miejsca
jak bangladeskie szwalnie czy chińskie obozy pracy. Czy nie należałoby
raczej mówić o tym, że jedna forma
niewolnictwa zastąpiła inną?

Oczywiście, ma pan rację. Wciąż na
świecie istnieje wiele rodzajów niewolnictwa czy zależności, które dotykają dziesiątki milionów ludzi. Mogą przybierać formy
niespłacalnych długów, wykorzystywania
do pracy dzieci, handlu kobietami, zmuszania nieletnich do małżeństw etc. Jednak wciąż uważam za postęp to, że nigdzie
na świecie, przynajmniej w świetle prawa,
jeden człowiek nie może być właścicielem
drugiego, i że nie transportuje się już setek
tysięcy Afrykanów przez Atlantyk do amerykańskich plantacji, gdzie czekałaby na
nich wyłącznie śmierć.
Zwraca Pan uwagę na ważny problem
etyczny i praktyczny – ofiary prześladowań zazwyczaj nie mają głosu. Jak
zatem należy pisać o przeszłości, by
ten głos przywrócić?

Gdy pracowałem nad „Duchem króla Leopolda”, mój przyjaciel, afrykański literat,
powiedział: „Powinieneś napisać fikcję,
inaczej będziesz miał wyłącznie głosy białych”. I w zasadzie miał rację... Bardzo bym
chciał, aby pojawiło się u mnie więcej afry-
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kańskich głosów. Ostatecznie jestem jednak pisarzem non-fiction i to jedyna forma, w której potrafię opowiadać. Niemniej
często można się wiele dowiedzieć o losie
ofiary z głosu jej oprawcy, który zazwyczaj
nie zdaje sobie sprawy z tego, ile naprawdę odsłania. Na przykład fragment dziennika belgijskiego oficera, który wydał rozkaz powieszenia Afrykańczyka za rzekomą kradzież karabinu. Przez wiele kolejnych stron chełpi się tym, że nie odczuwa
w związku z tym żadnych wyrzutów sumienia. Oto mamy obraz człowieka, który
rozkoszuje się własną brutalnością – obraz
niezwykle wymowny.
Gdy abolicjoniści rozpoczynali
szeroko zakrojoną akcję społeczną,
której celem było uświadomienie
Amerykanom, czym tak naprawdę jest
niewolnictwo, przeciętny obywatel
Imperium Brytyjskiego mógł faktycznie tłumaczyć swoje przyzwolenie na
ten proceder niewiedzą. My już nie
mamy prawa do tej wymówki. Myśli
Pan, że zostaniemy kiedyś osądzeni
za naszą bierność?

Z pewnością zostaniemy osądzeni, i to
surowo! O ile za kilkaset lat z naszej planety zostanie coś więcej niż tylko wypalona skorupa, to wyobrażam sobie taką
notkę w podręczniku do historii: „Ludzie
w 2017 r. byli bardzo prymitywni – toczyli
liczne wojny i stosowali wyszukane formy
opresji. I to mimo zaskakująco wysokiego poziomu technologicznego. Ówcześni
naukowcy ostrzegali przed nieodwracalnymi zmianami klimatycznymi, ale wielu ich nie słuchało. Nie potrafimy tego wyjaśnić”.
Zaawansowana technologia może
być problematyczna. Abolicjoniści
wykorzystywali do walki wszystkie
dostępne narzędzia – m.in. powstające dopiero media masowe, które
okazały się bardzo skuteczną bronią.
Dziś, w epoce bezgranicznego dostępu
do informacji, nic już chyba nikogo
nie jest w stanie zszokować.

To prawda – coraz trudniej wywołać silniejsze reakcje. Jednak mówienie prawdy
może być potężnym i użytecznym narzędziem zmiany. W 1974 r., po raz pierwszy
w historii, dwóch dziennikarzy śledczych
z „Washington Post” – Carl Bernstein i Bob
Woodward – doprowadziło do usunięcia
z urzędu amerykańskiego prezydenta. Nie
mogę się doczekać, aż ktoś z moich kolegów dziennikarzy albo pisarzy powtórzy
ten wyczyn z prezydentem Trumpem. ©
Rozmawiał MICHAŁ SOWIŃSKI
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Zespół Brzoska i Gawroński w areszcie śledczym, Katowice, 9 listopada 2016 r.

Porwany
przez wiersze
BARTŁOMIEJ MAJZEL

Literatura podobno utraciła moc wpływania na rzeczywistość. Czyżby?
Oto historia osadzonego oraz więziennego wychowawcy,
których losy za murami odmieniła poezja.

S

potkają się za kilkanaście minut.
Pierwszy raz od kilku tygodni.
Mieszkanie Andrzeja znajduje
się w starej kamienicy w śródmieściu Katowic. Sterylne, jakby od dłuższego czasu nikt go nie zamieszkiwał. Ale
właściciel już się odnalazł, powrócił z zaświatów, zamieszkał na nowo. O takich
jak on mawia się: chłop na schwał. Postura
gladiatora. Nabite i wytrenowane ramiona pokryte tatuażami. Głęboko osadzone
oczy z iskrami w kącikach. Raczej nie są

to łzy. Twarz? Na razie w cieniu. Wkrótce
się wyłoni.
Za chwilę, po usłyszeniu dzwonka, Andrzej ruszy żwawo do drzwi. W tym samym czasie zmoczony deszczem Wojciech Brzoska wbiegnie po schodach na
drugie piętro. Wpadnie do mieszkania
nieco zasapany. Spojrzą na siebie, jakby
chcieli się upewnić, że nic się nie zmieniło. Chwilę później wybuchną śmiechem.
„Czuję się trochę dziwnie” – powie jeden
z nich. Drugi rzuci dowcipem, by rozłado-

wać napięcie. Spotkają się po raz pierwszy
ubrani zwyczajnie: Wojciech Brzoska bez
więziennego kapitańskiego munduru, Andrzej pozbawiony zielonego więziennego
kitla. „Witaj”. „Witaj”.

Cofając czas
Andrzej od dawna nie przyjmował gości. W więzieniu często nawiedzały go jedynie słowa. Gęste, płochliwe niczym ģ
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MARIA DĄBROWSKA jest działaczką społeczną, pedagogiem, założycielką fundacji „Zmiana”,
która zajmuje się integrowaniem i wspieraniem rozwoju wspólnot za pośrednictwem wymiany
książek oraz rozmowy o nich. Dąbrowska prowadzi zajęcia resocjalizacyjne dla więźniów,
a także dostarcza książki do zakładów karnych.

ģ szare ptaki siadające na parapecie celi,

tuż za kratą. Odwiedziny bliskich trwały
krótko. W każde powitanie wpisany był
zalążek nadciągającego błyskawicznie pożegnania. Odwiedziny Brzoski odświeżą
wspomnienia, o których Andrzej stara się
zapomnieć. Ociera więc pot z czoła i zerka
na zegarek. Jest opanowany. Dotychczas
kapitan Brzoska wydawał mu polecenia.
Za moment przywitają się serdecznie. Andrzej powie: „Siadaj, Wojtku, zaraz zrobię
ci kawy”. Brzoska podziękuje i zapyta: „Napisałeś ostatnio jakiś nowy wiersz?”.

Kręte drogi
Wyszedł na wolność kilkanaście tygodni temu. Gdy po raz ostatni usłyszał diaboliczny trzask zamykanej karaty, miał
ukończone 37 lat. Więzienne odgłosy będą
go prześladować jeszcze długo. Trzaski, pohukiwania i to echo, odbijające się od zimnych więziennych ścian.
– Gdy wydostajesz się z pudła po trzech
latach, masz wrażenie, że wszystko wokół
wygląda inaczej. Ptaki wydają się czymś
dziwacznym. Na każdym kroku zachwyca cię przestrzeń. Ostatnie lata spędziłem
w celi, która miała kilka metrów kwadratowych – mówi i zapada w stan odrętwienia.
– To nie powinno się zdarzyć – zaczyna swą opowieść, wpatrując się w odległy
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punkt za oknem, w którym nie ma kraty, a nawet gdyby była, pewnie by jej nie
dostrzegł. – Życie zwykle czai się na nas
tuż za rogiem. Wówczas przyczaiło się na
mnie.
Andrzej nie miał wcześniej problemów
z prawem. Kilka bójek. Nic poważnego. –
Jestem osobą spokojną – uśmiecha się zawadiacko. Wydaje się łagodny i serdeczny.
Widząc go drugi raz w życiu, jestem przekonany, że nie kłamie. Niczego nie zmieni groźny wygląd, sylwetka wytrenowana
podczas wielogodzinnych ćwiczeń, wielka
klata i niepokojąco wygolona głowa. Zewnętrzne pozory rozpryskują się błyskawicznie, gdy dostrzegam jego nieśmiały
uśmiech, ciepło i pełne taktu zachowanie.
– Droga, która zaprowadziła mnie za kraty? – powtarza moje pytanie. – Czułem, że
mnie o to zapytasz – stwierdza i niespokojnie wierci się na kanapie.

Znaczy kapitan
Bywa, że cela staje się polem walki wiersza. Jego wiarygodnym środowiskiem.
Wie o tym doskonale kapitan Wojciech
Brzoska. Opublikował siedem tomów poetyckich. Kilka lat temu napisał książkę
zatytułowaną „Przez judasza”. „Powołał
mnie pan / do komisji / bym w pańskim
imieniu / wysyłał na chwilę do nieba. /
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/ Lecz wolą sądu / zsyłać do piekła ostatecznie trzeba / za ciężkie grzechy / na długie
lata” – pisał w jednym z wierszy.
Stoi na czele zespołu Brzoska i Gawroński. – Na ostatniej płycie, która ukazała się
w ubiegłym roku, partie saksofonu nagrał
Mikołaj Trzaska – chwali się z dumą Brzoska, który podczas koncertów wykrzykuje swoje wiersze do mikrofonu. Ma śniadą
twarz. Rozbiegane spojrzenie. Entuzjazm.
W więzieniu pracuje od kilkunastu lat.
Wszystko przez rodzinne tradycje. – Po
pierwszym tygodniu pracy chciałem stąd
uciekać, wystrzelić się gdzieś w kosmos
– śmieje się.
Jest więziennym wychowawcą do spraw
kulturalno-oświatowych, kaowcem. Do
jego zadań należy m.in. organizacja czasu
wolnego osadzonych, opieka nad więzienną biblioteką oraz prowadzenie kół zainteresowań. Kilka lat temu wymarzył sobie
zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla więźniów. Stworzył go
więc od podstaw. Zmobilizował więzienia w całej Polsce. Patronem konkursu
został pisarz Jean Genet, który przed laty,
aresztowany m.in. za włóczęgostwo w katowickim parku i fałszowanie pieniędzy,
spędził w tutejszym areszcie kilkadziesiąt
dni. Corocznie jesienią Brzoska znajduje na biurku ponad sto zestawów wierszy
nadesłanych z aresztów śledczych i zakładów karnych rozsianych po całej Polsce.
Ów konkurs zapoczątkował także tę zadziwiającą historię, która rozegrała się za murami katowickiego aresztu.

Początek drogi
– To było podczas spotkania w bibliotece,
z której korzystają osadzeni – wspomina
Brzoska. Andrzej dowiedział się o konkursie. Zapytał, czy mógłby dostarczyć swoje
wiersze. No jasne! – odparłem. Kilka tygodni później zdobył główną nagrodę.
Wkrótce zaczęli się spotykać w ramach
wymyślonego przez Brzoskę kółka poetyckiego. Kapitan i osadzony. Rządziły wiersze. Wszystko inne schodziło na dalszy
plan. – Zanim zaczęliśmy wielogodzinne
rozmowy o poezji, moim warunkiem było
to, aby Andrzej zgodził się na szczerą krytykę – wspomina Brzoska.

Przewietrzyć więzienia
Wojciech Brzoska od kilkunastu lat zaprasza do aresztu znanych muzyków i pisarzy. Przyjeżdżają najczęściej przy okazji
pobytu na Śląsku. Po drodze wpadają do

więzienia. Grają dla osadzonych, czytają
im wiersze, rozmawiają z więźniami o samotności i straconych szansach. Dotychczas za więziennymi murami występowały m.in takie tuzy jak Rykarda Parasol,
Świetliki, Tymon Tymański, pojawiali się
Andrzej Stasiuk, Jurij Andruchowycz czy
Jacek Podsiadło.
W wielu z tych spotkań uczestniczył Andrzej. – Sztuka pociągała mnie od dziecka –
mówi, robiąc poważną minę, bębniąc przy
tym palcami po blacie stołu, na którym zainstalował domowe studio muzyczne.
Już w wieku 12 lat uczęszczał na kółko artystyczne. Zaczął wówczas malować. Na początku ważniejszy był jednak
sport. W szkole podstawowej grał w koszykówkę. Na tyle dobrze, że kilka lat
później zadebiutował w pierwszej lidze
w barwach Stali Bobrek Bytom. Przez 5 lat
trenował krav magę, nieco krócej boks
i kick-boxing. Był też didżejem, hobbystycznie organizującym klubowe imprezy.
W szkole szło mu nieźle. Ukończył technikum ekonomiczne. Studiował informatykę. Skończył pierwszy rok, lecz nie rozpoczął drugiego. Zbyt wiele impulsów.
A świat skrzy się przecież tysiącami barw.
Wkrótce potem rodzi mu się córka, o której po wyjściu z więzienia opowiada ze
wzruszeniem. – Straciłem zbyt wiele czasu. Gdy dorastała, siedziałem. Nie jestem
w stanie sobie wybaczyć, że ten zmarnowany czas odpłynął, że już nigdy się nie
powtórzy.
Wszystko przez ów feralny dzień, w którym pękła tama i woda zalała ponad trzy
lata życia.

I nie wódź nas
na pokuszenie
Motyw porwania? – To skomplikowane
– odpowiada Andrzej. Nie mówi, w jaki
sposób porwany został R., jak go skrępował we własnym mieszkaniu. Czy poczuł
narastające podniecenie przestępstwem?
Przyglądam mu się, gdy się zamyśla. Gdy
drży mu warga i lewa powieka. Gdy przez
moment ten potężny mężczyzna wydaje się bezradny wobec własnej opowieści.
Tak wygląda człowiek, który szczerze żałuje. Próbuję wyobrazić sobie tamtą sytuację.
Czy porwany krzyczał? Czy stawiał opór?
Czy doszło do szarpaniny?
Andrzej otwiera lodówkę, nalewa wody.
Za chwilę przyjdzie Brzoska. Mam niewiele czasu, by zadać pytanie, którego nie miałem odwagi zadać podczas naszego wcześniejszego spotkania w więzieniu. – Od zawsze trzymałem się zasad – mówi Andrzej.
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WOJCIECH BRZOSKA (ur. 1978) jest poetą i muzykiem, współzałożycielem zespołu Brzoska
i Gawroński. Ma na koncie siedem książek poetyckich (ostatnio wydał zbiór „W każdym momencie, na przyjście i odejście”) oraz dwie płyty. Od lat zajmuje się propagowaniem kultury
wśród osób przebywających w więzieniu.

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM MARII
DĄBROWSKIEJ I WOJCIECHA BRZOSKI
będzie poświęcona obecności
literatury w więzieniach. W jaki sposób
można resocjalizować osadzonych za
pomocą lektury i dyskusji? Dlaczego
społeczeństwo powinno się zaangażować
w ten proces, choćby poprzez
dostarczanie książek do więzień? Jak
funkcjonują więzienne biblioteki?
Jakie efekty przynosi działalność
resocjalizacyjno-wychowawcza? Oto
kilka spośród wielu pytań, które zadamy
naszym gościom.
W wywiadzie, który opublikowaliśmy
w „TP” nr 14/2017, Maria Dąbrowska tak
oto powiedziała o więźniach: „Tu nie ma
miejsca na żadne »ale«. Tyle że ja nie
jestem od tego, by orzekać o ich winie.
Zwłaszcza że przecież oni żyją, i to nie
przypadkiem: jako społeczeństwo się
na to zgodziliśmy. A skoro żyją, to mają
prawo do myślenia, modlitwy, czytania.
Ja jestem od tego ostatniego, więc
robimy to razem”.
W programie tegorocznej edycji
Festiwalu Conrada znajdzie się również
„Lekcja czytania z...” przygotowana
dla osadzonych z krakowskiego aresztu
śledczego.

– Kodeks honorowy jest dla mnie bardzo
ważny. Miałem przyjaciela F., który mnie
oszukał. Przekonał mnie, że zagrożone
jest jego życie. Chodziło o spore pieniądze.
200 tysięcy euro, które pożyczył od kogoś,
z kim lepiej nie zadzierać. Te pieniądze
zniknęły. F. wpadł w panikę. Było jasne, że
trzeba mu pomóc.
– Chodziło o „przejęcie” osoby podejrzanej o kradzież tych pieniędzy – kontynuuje
Andrzej. – Szybka akcja. Miałem go przetrzymać w mieszkaniu przez kilka godzin.
Przepytać, nieco nastraszyć. Jednak zamiast
kilku godzin, zrobiły się z tego trzy dni.
F. naciskał, by trwało to dłużej, niż planowaliśmy. Nie wiedziałem dlaczego. Po tych
trzech dniach odstawiłem R. we wskazane
przez F. miejsce. Co się z nim potem działo?
Nie wiem. Przejęli go inni. Jakiś czas potem
nocny stróż odnalazł go w samochodzie.
Wycieńczonego. Głodnego. Poza tym nic
mu się nie stało. Gdy sprawa wyszła na jaw,
mój były przyjaciel F., który wszystkim od
początku kierował, poszedł na współpracę
z policją. Sprzedał mnie. Obciążył urojonymi zarzutami. Na niewiele mu się to zdało.
Mnie wypuścili po trzech latach. On jeszcze
trochę posiedzi.
Pytam, czy nie kuszą go niezałatwione sprawy. – Nie jestem idiotą – mówi
Andrzej. – Nawet nie szukam z nim kontaktu. Skupiam się na rodzinie, na córce.
I pisaniu.
ģ
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Wojciech Brzoska napotkał wielu malujących lub piszących osadzonych. – Najczęściej ta twórczość poza efektem terapeutycznym lub próbą odreagowania nie niosła ze sobą żadnego waloru artystycznego.
Spotkania z Andrzejem uświadomiły mi,
że w jego pisaniu pojawia się niesamowita
intuicja. Spory talent – wspomina Brzoska.
– Oczywiście na początku widoczne były
braki warsztatowe, trzeba było popracować nad budową zdań, czasem przestawialiśmy niektóre wyrazy. Z niepotrzebnych
słów wspólnie rezygnowaliśmy. Zgodnie
z umową Andrzej niejednokrotnie pokornie godził się z krytyką. Choć oczywiście
to on ostatecznie decydował, czy zastosować się do moich porad, czy nie.
– Gdy dowiedziałem się o istnieniu Wojciecha Brzoski, zapragnąłem nawiązać
z nim kontakt – mówi Andrzej. – Chciałem, żeby mnie ukierunkował literacko.
Pokazał, co to znaczy forma wiersza. Pożyczał mi książki. Poznałem zapraszanych
przez niego pisarzy. To było niczym przyspieszone studia.
Bywało, że podczas poetyckich spotkań
za kratami katowickiego aresztu Brzoska
przynosił podopiecznemu własne wiersze.
Czy pytał go o opinie na ich temat? – Zdarzało się – uśmiecha się Brzoska.
– Nie ukrywam, że jestem pod ich wielkim wrażeniem – mówi bez chwili wahania Andrzej. – Wojciech Brzoska jest dla
mnie sporym autorytetem i jestem mu
za wszystko, co dla mnie zrobił, bardzo
wdzięczny.
– Jednak chwilami dochodziło między
nami do burzliwych dyskusji – wtrąca się
Brzoska. – Potrafiłem zaatakować mocno,
więc ze strony Andrzeja czasem nadziewałem się na kontrę. Czasem była to obrona jakiegoś konkretnego wersu, swojej racji, co bardzo szanowałem i ceniłem. Ale
za każdym razem, kiedy nazywał mnie
swoim mentorem, krzyczałem na niego
– śmieje się – i mówiłem, że ma natychmiast przestać. Po prostu widząc w nim
duży potencjał, chciałem mu pomóc. Sprawiało mi to sporo radości.

Zwycięstwo
emocji
W więziennym świecie dzieliło ich
wszystko. Kapitan aresztu śledczego i skazany za uprowadzenie więzień. Gdy pytam, w jaki sposób przełamywali mury,
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Przez kratę widać
ślad wiersza

Konkurs Poetycki im. Jeana Geneta, areszt śledczy, Katowice, 2014 r.
Jurorzy od lewej: Darek Foks, Agnieszka Wolny-Hamkało, Marcin Sendecki i Wojciech Brzoska
oraz – pierwszy z prawej – zwycięzca Andrzej.

Fragmenty wierszy
Andrzeja pojawiły się
w opuszczonym przez
niego katowickim
więzieniu. Pozostawił
tam po sobie trwałe
ślady. Wchodząc
do więziennej
biblioteki, osadzeni
odnajdą na ścianie
wyeksponowane
słowa jego wiersza:
„Chciałbym wziąć
was słowem do ręki
i posadzić w cudzym
ogrodzie”.
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Brzoska odpowiada po chwili namysłu:
– Kiedy się spotykaliśmy, właściwie przestawało mieć znaczenie, kto do jakiej roli
został tu predestynowany. Rozmawialiśmy jak poeta z poetą. Płaszczyzną porozumienia stawała się sztuka. Miało to w sobie
coś ze spotkania niemożliwego, do którego pewnie nie doszłoby na wolności. Myślę, że to było zwycięstwo sztuki. Ale także
zwycięstwo czysto ludzkich pozytywnych
uczuć i emocji.
Andrzej budził szacunek pozostałych
współwięźniów. Grypsował, przynależał
więc do dominującej w więzieniu subkultury. Więzienna hierarchia oparta jest na
uświęconych zasadach, których nie wolno łamać. Pewnie dlatego, kiedy Andrzej
na oczach pozostałych więźniów odbierał
nagrodę w Konkursie Poetyckim im. Geneta, miał wyraźny problem z podaniem
ręki kapitanowi Brzosce, który, nieco zaskoczony, został na środku sali z wyciągniętą w jego stronę dłonią. Po jakimś czasie wrócili do tematu. Andrzej przeprosił.
Zdawali sobie sprawę, że obie strony więziennego świata muszą respektować istniejące reguły.
Andrzej nigdy zapewne nie spodziewał
się, że zaprosi kiedyś do siebie człowieka,
któremu według więziennych zasad nie
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powinien nawet podawać ręki. Że przejdzie z nim na ty, a po kilku tygodniach niewidzenia przywitają się jak starzy znajomi.

Przestrzenią w twarz
Gdy Andrzej wyszedł na wolność, przypomniał sobie, jak przyjemny może być
chłodny, ślizgający się po twarzy wiatr.
– Co za ulga! Przez trzy lata największą
przestrzenią, jaką widziałem, była cela –
wspomina. Po wyjściu zachwycał się ludźmi, dziwił się odmienionym miastem. –
Zaraz po wyjściu wydawało mi się, że nie
pamiętam, jak się robi zakupy, do czego
służy telefon. Chaos, szok. Nie wiedziałem,
dokąd mam iść. Wiedziałem, co napisać.
Do bramy odprowadził go kapitan Brzoska. Był wówczas dziwnie przygaszony. –
Pierwszy raz zdarzyło mi się odprowadzić
do wyjścia wychodzącego na wolność więźnia... – Wojciech zawiesza głos. Czy zdawali
sobie sprawę, że jeszcze się spotkają? Pierwszy napisał Andrzej. – Podświadomie na to
czekałem – przyznaje się Brzoska – ale zdawałem sobie sprawę, że inaczej postrzega
się rzeczywistość, siedząc w areszcie, a inaczej na wolności. Pragnie się wymazać
wszystko to, co kojarzy się z więzieniem.
– Nawet nie przeszło mi przez głowę, aby
do ciebie nie napisać – powie później Andrzej.

Godzina zero
Gdy Wojciech Brzoska zadzwoni domofonem, Andrzej zerwie się z kanapy i pobiegnie w stronę drzwi. Otworzy je z łobuzerskim uśmiechem i powie: „Nie wierzę,
że to się dzieje naprawdę”. Obaj wiedzą, że
to wyjątkowy moment. Rozmawiają, jakby znali się od lat, jakby nie istniały żadne
cele, wyroki ani kraty.
– Byłem u naszego kapelana, księdza
Marka – mówi Andrzej. – Podjechałem,
by poświęcić swojego harleya. Ksiądz wyszedł z Biblią. Pomodliliśmy się. Powiedział, że mam koniecznie przyjechać, by
go kiedyś przewieźć, bo teraz śmiesznie by
wyglądał, tak w sutannie. Jak Batman.
– A wiesz, że Jacek Podsiadło pytał o ciebie? – wtrąca się Brzoska.
– Naprawdę? – dziwi się uradowany Andrzej.
I tak płynie ta rozmowa, tematów jest
zbyt wiele, aby dokończyć choć jeden. Po
wyjściu Andrzeja z aresztu Wojciech sporządził wykaz wydawnictw, gdzie były
podopieczny mógłby wysłać debiutancką
książkę. Jakiś czas później Andrzej wpada
na koncert zespołu Brzoska i Gawroński.
– Niesamowite – powie zaskoczony – to
był zupełnie inny, wyluzowany Wojtek.

Znikający stereotyp
Łódź wypływa
na szerokie wody
– Już nie chcę tracić czasu – mówi Andrzej,
który właśnie zapisał się do studium grafiki komputerowej. Niedługo planuje zdawać na ASP w Katowicach. – Pani z typografii, która przygotowuje mnie do egzaminów, widziała moje prace. Była pod
wrażeniem – opowiada z dumą. Pomysłów
na życie nie brakuje. Pragnie wziąć udział
w konkursie „Lokal na kulturę”. – Mam
już przygotowany biznesplan – oświadcza.
Zgłębia też informatykę.
Gdy Andrzej odbywał karę, Brzoska sporządził dla niego wykaz adresów czasopism literackich. Zaczęli rozsyłać wiersze
Andrzeja. W prestiżowym miesięczniku
„Odra” ukazały się niemal od razu. – Gdy
zobaczyłem publikację, oniemiałem. Zacząłem skakać, jakbym sam zadebiutował
– wspomina Brzoska.
– Pamiętam, jak wezwałeś mnie do siebie i powiedziałeś poważnym głosem: „Panie Andrzeju, mam wiadomość, straszna
rzecz się stała...”. Nie mogłeś jednak ukryć
śmiechu.

Rozmawiamy o tym, czym było dla nich
to więzienne spotkanie. Andrzej twierdzi,
że otwarło przed nim świat poezji, którego
wcześniej nie znał. Być może gdzieś tam leżał na dnie serca, ale sam by się najpewniej
nie uaktywnił. – Potrzebowałem nauczyciela, kogoś, kto wskaże mi drogę.
Wojciech Brzoska przyznaje, że na początku uległ myśleniu stereotypowemu:
– Jak go zobaczyłem po raz pierwszy, nie
wyglądał na osobę, która kojarzy się ze
sztuką – śmieje się. – Poza tym, w więzieniu trzeba uważać na różne próby manipulacji. Więc na początku trochę go zbyłem. Gdy zaczęli się regularnie spotykać
i Brzoska przeczytał wiersze osadzonego, oniemiał. Dzięki poezji znikł stereotyp więźnia. Pojawił się wartościowy człowiek.
W końcu pytam, czy ta znajomość przetrwa według nich próbę czasu. – Myślę,
że to, co najciekawsze, jest dopiero przed
nami – odpowiada Andrzej. Rozbawiony
Brzoska dorzuca: – Pewnie! Musi być ciąg
dalszy. Gdy widzę wiersze Andrzeja na Facebooku, od razu mam ochotę brać długopis i coś tam poskreślać.

Tymczasem fragmenty wierszy Andrzeja pojawiły się w opuszczonym przez niego katowickim areszcie. Dzięki dwóm wykładowczyniom katowickiej ASP, w ramach projektu „Druga przestrzeń”, Andrzej pozostawił po sobie w więzieniu
trwałe ślady. Wchodząc do więziennej biblioteki, osadzeni odnajdą na ścianie wyeksponowane słowa jego wiersza: „Chciałbym wziąć was słowem do ręki i posadzić
w cudzym ogrodzie”. Inne poetyckie fragmenty znalazły się w świetlicy, introligatorni i na sali widzeń.

W więzieniach pomieszkujemy
przez całe życie
Już po deszczu. Słychać kroki na trzeszczącej klatce schodowej. Następnego dnia
zaspany Wojciech Brzoska ruszy przed
godziną siódmą rano w stronę modernistycznych zabudowań katowickiego więzienia. Ludzie pozamykani w celach wydadzą mu się wyjątkowo odlegli. Wieczorem
Andrzej wyśle mi mailem kilkadziesiąt
wierszy. Poetyckie notatki przypominające kartki ze starego kalendarza. Będę czytał uważnie: „Przytulam do ziemi kwiat /
/ zasłoń okna / przez chwilę będziemy /
popatrz na okręt bez dna / na brakujące
rzeki i lasy”.
Nocą i Andrzej, i Wojtek będą siedzieć
przed klawiaturą komputera. Zanim odnajdą słowa, usłyszą dźwięki zatrzaskującej się kraty. Pojawi się jakiś obraz. Puenta. Strzęp.
Andrzej podczas jednej z takich nocy napisze: „Zasoby światła w porze smutku / są
na wyczerpaniu / tak jak w zwęglonych
niebach / tak jak w piwnicy w której zatrzaśnięto ciało”. Pewnie nigdy nie odważę
się zapytać go, co miał na myśli. Wojciech
Brzoska zanotuje wers nowego wiersza:
„Źle się siedzi / nie znając daty wyjścia”.
Dlaczego napisze te słowa z perspektywy
więźnia – pozostanie na zawsze jego tajemnicą.
©
BARTŁOMIEJ MAJZEL
(ur. 1974) jest poetą,
podróżnikiem,
dziennikarzem
radiowym
i reportażystą.
Opublikował książki „Robaczywość” (1997),
„Bieg zjazdowy” (2001), „Biała Afryka”
(2005), „Doba hotelowa” (2009), „Terror”
(2015). Nominowany do Paszportu „Polityki”
(2002). Najmłodszy laureat Nagrody
Literackiej IV Kolumn. Współtwórca grupy
poetyckiej Na Dziko.
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W imię miłości,
w imię wolności
AGNIESZKA DROTKIEWICZ

Mam wrażenie, że o czymkolwiek pisałaby Agneta Pleijel,
zawsze pisze o miłości. To dla niej wartość nadrzędna,
puls wszechświata.

S

obotnie popołudnie, lipiec
2005 r., wyspa Xlan w archipelagu sztokholmskim. Z Anią Dziewit spacerujemy po lesie, chodzimy po porośniętych mchem skałach.
Pachnie ziemią, zielenią, wodą, wiatrem.
Kolory są bardzo wyraziste. W zielonym
poszyciu widać czerwone kropki poziomek, jest ich bardzo dużo. Zbieramy je do
niebieskich kubków, z których piłyśmy
poobiednią kawę.
Tego ranka przypłynęłyśmy tu promem ze Sztokholmu, żeby zrobić wywiad
z Agnetą Pleijel, autorką uwielbianej przez
nas książki „Lord Nevermore”. Na wyspie
Xlan stoi rodzinny dom Agnety. Jej czytelnicy znają go z powieści „Wróżba”, wydanej w Polsce jesienią 2016 r. Jego wnętrza
wyglądają jak pomieszczenia uwiecznione
na obrazach Carla Larssona: na ścianach
tapety w kwieciste wzory, w kuchni sięgający sufitu, jasnoniebieski kredens, nad
stołem w jadalni lampa z zielonym abażurem z frędzlami.
Właśnie wokół tej zielonej lampy siedziałyśmy we trójkę, nagrywając naszą
pierwszą rozmowę.
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Najważniejszy lunch w życiu
Agneta Pleijel to szwedzka pisarka, poetka, autorka dramatów. Córka pianistki i profesora matematyki, studiowała
matematykę oraz nauki humanistyczne,
w tym antropologię. Pracowała jako krytyczka literacka, a także jako dziennikarka w działach kulturalnych wielu gazet,
w tym w „Aftonbladet”. To dla tej gazety pod koniec lat 70. przeprowadziła wywiad z Leszkiem Kołakowskim. „Spotkałam się z nim w sztokholmskiej restauracji. To miał być krótki lunch. Rozstaliśmy się po sześciu godzinach. Był to chy-

ba najważniejszy lunch w moim życiu”
– wspomina.
Spośród jej wydanych po polsku powieści: „Kto zważa na wiatr”, „Zima w Sztokholmie”, „Lord Nevermore” i „Wróżba”
– największą popularnością cieszyły się
dwie ostatnie. „Lord Nevermore” to opowieść o przyjaźni Bronisława Malinowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza;
to również historyczny, antropologiczny,
filozoficzny, poetycki i polityczny fresk
świata pomiędzy rokiem 1914 a latami 40.
XX w., przenikliwa opowieść o dialektycznym związku pomiędzy sztuką a nauką,
kobietą i mężczyzną. „Wróżba” z kolei jest
powieścią czerpiącą z autobiografii autorki. Pisze w niej ona o swoim dzieciństwie
i dorastaniu w Szwecji i Stanach Zjednoczonych, o nieszczęśliwym małżeństwie
swoich rodziców, inicjacjach metafizycznych i erotycznych, o poszukiwaniu czegoś więcej niż tylko materialistycznego odbioru świata.

Emigranci
Rodzinie Agnety Pleijel nie jest obce doświadczenie emigracyjne. Część jej przodków pochodzi z Niemiec, część z Belgii
– przybyli do Szwecji w XVII w. w poszukiwaniu pracy. Jej dziadek ze strony mamy,
którego opisała w powieści „Kto zważa na
wiatr”, jako 19-latek wyjechał ze Szwecji
do Indii Holenderskich i został tam przez
30 lat. W Indiach poślubił pół Jawajkę,
pół Holenderkę. Wrócili do Szwecji, gdy
ich córka, mama pisarki, miała 13 lat i nie
znała nawet podstaw języka szwedzkiego. Odczucie osamotnienia, które pozostało jej matce na całe życie, przejmująco
opisuje Pleijel we „Wróżbie”. Jako mała
dziewczynka także sama Agneta Pleijel
doświadczyła zmiany kultury i języka, gdy

jej ojciec przyjął posadę na amerykańskim
uniwersytecie i cała rodzina przeprowadziła się na kilka lat do Kalifornii. Po powrocie musiała na nowo przestawić się na
szwedzką kulturę.
„Mogę narysować schemat tonu – mówił mój ojciec, matematyk. – Oszalałeś?
Tonów nie da się zamknąć w matematycznym wzorze, tony są uczuciem – odpowiadała moja mama, pianistka” – wspomina Agneta. I dodaje: „Właściwie wszystko, co napisałam, mówi o tragicznej niezgodności języka sztuki i nauki, która
była tak dramatycznie obecna w mojej
rodzinie”. A także o spotkaniu pomiędzy
kobietą i mężczyzną. W „Lordzie Nevermore” spotkanie to wpisane jest w rewolucję społeczną, obyczajową i polityczną.
Ellie Rose, bohaterka tej powieści, przyszła ģ

AGNETA PLEIJEL (ur. 1940) jest szwedzką
prozaiczką, poetką, dramatopisarką,
tłumaczką. Studiowała filozofię, literaturoznawstwo i antropologię, zajmowała się
także krytyką literacką. Wraz z mężem,
Maciejem Zarembą Bielawskim, dziennikarzem polskiego pochodzenia,
przełożyła na szwedzki wiersze Zbigniewa Herberta. W latach 1988-90 była
szefową szwedzkiego PEN Clubu.
W Polsce ukazały się cztery jej powieści:
„Kto zważa na wiatr” (1999, przeł. Halina
Thylwe), „Zima w Sztokholmie” (2000,
przeł. Grażyna Wąsowicz-Ludvigsson),
„Lord Nevermore” (2003, przeł. Iwona Jędrzejewska; jej bohaterami są Stanisław
Ignacy Witkiewicz i Bronisław Malinowski) oraz „Wróżba” (2016, przeł. Justyna
Czechowska). W 1995 r. w przekładzie
i opracowaniu Leszka Engelkinga ukazał
się wybór jej wierszy „Anioły ze snu”.
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