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Tokaj

OD REDAKCJI

T

en numer „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”,
podobnie jak dwa numery w 2011 roku i pierwszy w 2012
roku, powstał w wyniku naszej współpracy z redakcjami
trzech zagranicznych czasopism: czeskiego dwumiesięcznika „Listy” w Ołomuńcu, słowackiego periodyku „OS”
w Bratysławie i węgierskiego wydawnictwa Észak-Keleti Átjáró
Egyesület (Stowarzyszenia Pasaż Północno-Wschodni) w Miszkolcu. Współpraca dziennikarzy z tych redakcji zyskała uznanie
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który ponownie
wsparł dotacją zainicjowany przez nas projekt pod nazwą Miasta
wyszehradzkie w oczach sąsiadów (Visegrad cities in the eyes of
neighbors). Zgodnie z tym projektem dwa kolejne numery „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” w dużej mierze mają dotyczyć tej
tematyki.
Bieżący numer to przede wszystkim efekt kilkudniowego pobytu dziennikarzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej w węgierskim regionie Tokaj. Część
artykułów zamieszczonych w kwartalniku w ramach programu wyszehradzkiego ukaże się w czasopismach naszych zagranicznych partnerów.

Redakcje uczestniczące w realizacji projektu
Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów:
„Listy”
Rodowód dwumiesięcznika „Listy” sięga lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy
„Literární noviny” i „Literární listy” wychodziły po okupacji radzieckiej
od listopada 1968 do maja 1969 roku pod skróconą nazwą „Listy”. Rok
później w Rzymie jeden z protagonistów Praskiej Wiosny Jiří Pelikán
(1923–1999) wraz ze współpracownikami na emigracji oraz krajową opozycją demokratyczną zdecydował się założyć periodyk, który by nawiązywał
do tych działań. Pierwszy numer pojawił się na początku 1971 roku. „Listy” i „Svědectví” (które wydawał w Paryżu Pavel Tigrid) stały się najważniejszymi czasopismami emigracyjnymi, skierowanymi przede wszystkim do czytelników w kraju. Publikowała w nich większość znaczących
publicystów, polityków i pisarzy emigracyjnych, a także pozostających
w kraju, zmuszonych do milczenia. Czasopisma te, przemycane przez
granicę, krążyły wśród ludzi, jednocześnie należały do najczęstszych
celów ataków propagandy komunistycznej, a ich dystrybucja wiązała się
z narażeniem na represje ze strony władzy.
Po 1989 roku Jiří Pelikán przeniósł siedzibę czasopisma z Rzymu do
Pragi. W 2003 roku wydawania „Listów” podjęli się redaktorzy z Ołomuńca – Václav Burian i Tomáš Tichák, redaktorem naczelnym jest od lat,
zamieszkały w Pradze, czołowy czeski analityk polityczny Václav Žák.
Od tego czasu zmieniła się forma graficzna czasopisma oraz powrócono
do tematyki kulturalnej i literackiej, która po 1990 roku pozostawała na
drugim planie. Obecnie „Listy” publikują krajowe i zagraniczne analizy
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polityczne i historyczne, eseistykę i studia, a także felietony, opowiadania, fragmenty prac literackich, recenzje nowych książek i wystaw.
Można w nich znaleźć również cykle reportaży fotograficznych, prace
znanych osobistości oraz nowej generacji czeskich, słowackich i polskich
fotografów. W 2008 roku czasopismo postanowiło przywrócić na swych łamach tradycję nieistniejącego już czechosłowackiego tygodnika „Mosty”,
który ukazywał się w Bratysławie, i zwracać się również do jego czytelników.
Redakcja „Listów” od 2004 roku przyznaje Nagrodę Pelikána, nazwaną
tak po swym założycielu. Pierwszym laureatem został Tadeusz Mazowiecki, kolejnymi: czeska pisarka Alena Wagnerová, węgierski bohemista
György Varga, Adam Michnik, czeski filozof Jaroslav Šabata, czeska politolożka Vladimíra Dvořáková, niemiecki ksiądz katolicki Anton Otte oraz
premier Republiki Słowackiej Iveta Radičová. Część nagrody stanowi
miesięczny pobyt w Czechach zagranicznego studenta, młodego artysty
lub naukowca wybranego przez laureata.
Wydawnictwo Burian a Tichák wydaje również Bibliotekę „Listów”
(Knihovna Listů) w trzech seriach: Poezja, Proza i Zapiski. Dotąd ukazało się
siedem tomów. Oprócz tego wydaje książki o historii regionalnej.
Strona internetowa: www.listy.cz.

„OS”
Czasopismo „OS” – Občianska spoločnosť (Społeczeństwo obywatelskie)
wydawane jest od 1997 roku w Bratysławie. Zamieszcza studia słowackich i zagranicznych autorów z zakresu politologii, nauk społecznych
i humanistycznych, eseje, wywiady, recenzje i opinie. Redaktorem
naczelnym jest antropolog społeczny doktor Juraj Buzalka. „OS” ukazuje
się w ramach działalności wydawnictwa Kalligram.
Kalligram od 1991 roku publikuje książki słowackich i światowych autorów:
beletrystykę, eseistykę, pozycje z zakresu filozofii, historii i innych dziedzin.
Rocznie ukazuje się ponad pięćdziesiąt tytułów. Od 2004 roku jest wydawcą czasopisma o tematyce humanistycznej i społecznej „Anthropos”, które
tworzą znane osobistości słowackiej filozofii i nauk społecznych. Od 2005 roku
razem z Instytutem Literatury Słowackiej (SAV) wydaje w serii Biblioteka
Literatury Słowackiej klasykę słowacką od epoki odrodzenia narodowego do
współczesności.
Kalligram jest przykładem dla intelektualistów z całej Europy Środkowej, jak suwerennie współpracować, według własnego uznania, bez
uprzedzeń.
Petr Pithart, czeski polityk, prawnik i naukowiec

Strona internetowa: www.kalligram.com.

Észak-Keleti Átjáró Egyesület
Wydawnictwo Észak-Keleti Átjáró Egyesület (Stowarzyszenia Pasaż
Północno-Wschodni) w Miszkolcu rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku.
Pierwsza opublikowana seria wydawnicza nosiła tytuł Egyszer volt, hol nem
volt… (Dawno, dawno temu…). Główne cele wydawnictwa to propagowanie XX-wiecznej historii Miszkolca, pokazywanie prawdziwego obrazu tego
miasta, między innymi poprzez zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących jego ekonomicznej degradacji, oraz wzbudzanie identyfikacji mieszkańców ze swoją miejscowością. Jedną z form działalności wydawnictwa jest
także upowszechnianie wyników lokalnych badań antropologicznych.
Strona internetowa: www.atjarokhe.hu.
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Ten numer został
wydany dzięki dotacji
z Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego.

Patrząc na północ z dachu masywnej kwadratowej
wieży sárospatackiego zamku, zobaczymy rosnące
szczyty Gór Zempleńskich. Poczynając od najbliższych, na których znajdują się rzędy winnic sprawiających wrażenie pagórków uczesanych grzebieniem,
które płynnie wznoszą się nad malowniczą okolicą,
dalej rosną wyżej i wyżej, tam też gęstnieją i czarnieją lasy, a potem szarzeją, aż do momentu, kiedy znikają we mgle na słowackiej granicy. To spoglądanie
z najwyższego punktu Muzeum Rakoczego – zgodnie
z ulotką reklamową najważniejszego kulturalnego
miejsca Węgier – może być też spoglądaniem w mrok
dziejów – nie tyle dawnych, ile zatajonych.
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Winno-słodki wymiar polsko-węgierskiego braterstwa, czyli w jaki sposób
polityką można się odurzyć
Z naszego regionu do Francji jest wszelako bez mała
dwa tysiące kilometrów. Dawniej odległość taka wydawała się niemierzalna. Dlatego nasi antenaci gustowali w winach węgierskich. Były to wszelako wina cokolwiek różne od tego, co dzisiaj kojarzy się z marką
Egri czy Kadarka. Smak węgrzyna – niegdyś wśród
win spijanych przez Sarmatów niemający zresztą
konkurencji – a zwłaszcza stan, w jaki ciecz ta wprowadzała naród szlachecki, z czasem zaczęły się przekładać na zapatrywania polityczne
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Czy Mołdawianie są Rumunami?
Rozmowa z Bogumiłem Luftem,
ambasadorem RP w Republice Mołdawii

Andrzej Juszczyk,
Wojciech Kalinowski (sekretarz redakcji),
Paweł Kozioł (redaktor naczelny),
Monika Maziarz (adiustacja i korekta),
Andrzej Skibniewski.

Choć Mołdawia jest dziś odrębnym od Rumunii państwem, to jednak nie da się jej zrozumieć bez uwzględnienia jej historycznych
i kulturowych związków z Rumunią. Ale także bez zrozumienia niemal dwuwiekowego doświadczenia Besarabii z jej życia
w państwie rosyjskim, a zwłaszcza dziedzictwa epoki sowieckiej,
którego dziwaczną atrakcyjność dopiero tu zacząłem pojmować.
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Joanna Korpal-Drozdowska,
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Niedoceniony fantasta.
O Stefanie Grabińskim i jego opowiadaniach

Instytucje współpracujące:
•Agencja Rozwoju Przemysłu SA – Oddział w Krasiczynie –
Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie,

Wśród jego spuścizny największym uznaniem cieszą się nowele. Mimo archaicznego niekiedy języka (pisarz celowo stosował
słownictwo wychodzące z obiegu lub gwarowe), liczne z nich są
w stanie zafrapować dzisiejszego czytelnika, a być może nawet
z perspektywy czasu fascynują bardziej, odnajdujemy w nich bowiem problemy bliskie człowiekowi przełomu XX i XXI wieku.

»80

•Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
•Centrum Kulturalne w Przemyślu,
•Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
•Muzeum Historyczne w Sanoku,
•Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
•Muzeum-Zamek w Łańcucie,
•Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
•Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.
Druk:
Drukarnia „Papirus”
ul. Spytka z Jarosławia 11
37-500 Jarosław.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
oraz zmian tytułów zamieszczanych tekstów.
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Między tokajem a Tokajem
Halina Leskiw

Ktoś, kto nie zna Węgier i podczas
swojej pierwszej (i jedynej) wyprawy do tego kraju odwiedzi jedynie
Tokaj – miasteczko białego deserowego wina o tej samej nazwie – a po
powrocie sięgnie po Gulasz z turula
Krzysztofa Vargi – głośną w ostatnich
latach książkę opisującą ten kraj – raczej nie przeczyta jej bez wewnętrznego sprzeciwu, a już z pewnością
nie w nastroju, w jaki wprowadza
degustowanie miejscowych win i poznawanie tego miejsca. Lekturze tej
książki będzie towarzyszyło zdumienie i poczucie, że Tokaj to nie Węgry.
Kraj, który wyłania się z historyczno-gastronomicznej eseistyki Vargi –
pół Węgra, pół Polaka i niewątpliwego znawcy współczesności, historii,
kultury (zwłaszcza kinematografii),
geografii i kuchni tego kraju, jest bowiem zupełnie inny. Węgry to kraina
nostalgii i depresji, wielkich ambicji
i pętającej je bezsilności, patriotycznej retoryki i wszechobecnej narodowej symboliki z tytułowym turulem
na czele – niewystępującym w przyrodzie połączeniem orła z gęsią. To
naród o nieszczęśliwej tożsamości,
żyjący mitem utraconej potęgi (przed
500 laty ziemie Korony Świętego Stefana rozciągały się od granic Rzeczypospolitej po Adriatyk), to państwo,
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które przed wiekiem (1920), na mocy
znienawidzonego tu traktatu z Trianon, utraciło dwie trzecie terytorium
i połowę swej ludności (na rzecz
Rumunii, Słowacji, Jugosławii i Austrii). To duszny kraj, pozbawiony
i gór, i dostępu do morza, kraj ciężkostrawnej, a przez to obezwładniającej, kuchni, na domiar odgrodzony
od reszty świata barierą niezrozumiałego języka.
Tylko z rzadka, opisując Węgry,
Varga zmienia retorykę. I nie czyni
tego bynajmniej w odniesieniu do
Tokaju, o którym zresztą w swojej
książce w ogóle nie wspomina. Jedno
z takich miejsc, opisane przez niego w entuzjastycznym wręcz uniesieniu, to znane miłośnikom czerwonych win eksterytorialne, wolne
miasteczko Villány w południowych
Węgrzech, o którym Varga pisze, że
jest ucieczką od martyrologicznej
węgierskości do radosnego sybaryctwa, w którym nie roni się łez, lecz
pije, nie odwiedza się grobów, lecz
winiarnie, zaś ich ścian nie zdobią
mapy Wielkich Węgier, ale dyplomy
i puchary przywiezione z winiarskich turniejów... I gdzie turul jest
świadom swej zbędności.
Na Węgrzech są więc miejsca
podobne do Tokaju, gdzie turula –
można to i tak ująć – „wyparł” Bachus, którego pomnik-fontanna stoi
przy centralnym placu miasta (przy
szczególnych okazjach, takich jak
święto winobrania, ponoć leje się
nie woda, lecz wino); gdzie pomniki
bohaterów narodowych są nieliczne
i nienatrętnie obecne w miejskim
pejzażu; gdzie nie czuje się tego
wszystkiego, co Varga przypisuje
Węgrom. Można za Michelem Foucaultem przyjąć, że to niewielkie
miasteczko (podobnie jak Villány)
jest rodzajem heterotopii – miejscem, w którym dominująca forma

codzienności uległa zawieszeniu,
w którym nie obowiązują jej normy,
przestrzenią wyzwoloną z traumatycznej, jak utrzymuje eseista, istoty madziarskości. Być może to wyjątki potwierdzające regułę?… Żeby
jednak z nim polemizować, pewnie
trzeba wypić morze bikavéra, palinki i (lub) tokaju.
A może dlatego, że do Tokaju przyjeżdża się jednak przede
wszystkim dla wina, pozytywny
odbiór tego miejsca paradoksalnie
wynika z realnej bariery językowej
między gospodarzami a przybyszami? Z jeszcze innej strony – niemożność zrozumienia węgierskiego może frustrować nawet na to
przygotowanych. Któż domyśliłby
się, że bor to wino, pince – piwnica, a szálloda – hotel. Sami Węgrzy
twierdzą, że około 20 procent ich
leksyki ma źródłosłów słowiański;
samo słowo tokaj może pochodzić od starosłowiańskiego stokaj,
oznaczającego spływ dwu rzek –
Bodrogu i Cisy, które się tu łączą.
Nie można tego wykluczyć, gdyż
przed przybyciem na te ziemie
w IX wieku koczowniczych plemion madziarskich (co sami Węgrzy nazywają zajęciem Ojczyzny)
mieszkali tu Słowianie; wedle jeszcze innej teorii – słowo tokaj wywodzi się z ormiańskiego i oznacza
kiść winogron. Dziś słowo tokaj to
jedno z najbardziej rozpoznawalnych słów węgierskich na świecie.
Podobno winnice na stokach wulkanicznego wzgórza w Tokaju (znanym z nazwy co najmniej od XI wieku) istnieją od XI wieku (a być może
nawet od czasów rzymskich), wedle
niektórych tutejsze winnice założyli
włoscy winiarze, sprowadzeni w XIII
wieku przez króla Bélę IV.
Samo to magiczne w swej prostocie miasteczko bardziej przypomina
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Halina Leskiw

Tokaj
śródziemnomorskie niż środkowoeuropejskie (Pogórze Tokajskie
słusznie bywa nazywane węgierską
Toskanią). Niemniej w miarę jego poznawania, „odczytywania” poprzez
konkretne miejsca w ich „osobności”
i powiązaniu z innymi, to pierwsze
wrażenie nie tyle ulega weryfikacji, ile dopełnieniu. Przestrzeń tego
miasta, jak każdego o wielowiekowej historii, odkrywa swe warstwy
niczym palimpsest – w szerszym,
przenośnym znaczeniu tego słowa:
jego pejzaż okazuje się „tekstem”
o wieloznacznej, wielowarstwowej
semantyce.
Niekoniecznie trzeba się tym zajmować, ale czy cały dzień, a zwłaszcza drugi i trzeci, można spędzić wyłącznie w winiarni? Aczkolwiek, jak
ktoś stwierdził, także tokajskie wina,
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spożywane w miarę, nie szkodzą nawet w największych ilościach.
Tokaj swoją atmosferą przypomina Villány z opisu Vargi, wydaje się
niemal tak samo atrakcyjny jak na
fotografiach z turystycznego folderu, jakkolwiek dotrzeć tu można do
zaułków mniej reprezentacyjnych,
zamieszkałych głównie, jak się zdaje, przez Romów, czy nie zawsze udanych architektonicznych „plomb” lat
70. i 80. (co nie zdarza się przecież
tylko tu…). Samo to 5-tysięczne miasteczko w północno-wschodnich Węgrzech to kilka uliczek z kolorowymi,
niewysokimi kamieniczkami, z mnóstwem piwnic, winiarni, sklepów
z winem, cukierni, pizzerii, kawiarni,
pensjonatów i hoteli. W centrum –
barokowy ratusz, pałac Rakoczego,
kilka świątyń z charakterystycznymi

strzelistymi wieżami nad wejściem,
synagoga i zbudowany niedawno Teatr im. Ede Paulay’ego – węgierskiego reżysera, urodzonego w Tokaju.
Miasteczko leży u podnóży wulkanicznego wzgórza Kopasz-hegy –
Łysej Góry (516 metrów nad poziomem morza), które całe jest pokryte
winnicami, niekiedy docierającymi
wręcz na podwórza tokajskich domostw. Z drugiej strony Tokaj zamyka rzeka Cisa i wpadający tu do
niej Bodrog, nad którego brzegiem
rozciąga się Stare Miasto – jego początki sięgają prawdopodobnie XI
wieku. W widłach tych rzek ukryte
są pozostałości średniowiecznego
zamku, zburzonego w XVII i XVIII
wieku, w czasach gdy Węgry broniły
się przed turecką ekspansją i walczyły z Habsburgami.
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Halina Leskiw

Cisa w Tokaju
Najniższym piętrem w amfiteatralnej topografii tego miasteczka są
piwnice i piwniczki – można do nich
wejść także wprost z ulicy, i są one
tu nie mniej ważne niż wszystko, co
powyżej; to tu wino dojrzewa, tutaj
można również je skosztować, kupić
i wypić. Największe znajdują się pod
pałacem Rakoczego, usytuowanym
przy głównym placu miasta – ciągną
się one aż półtora kilometra w głąb tokajskiego wzgórza, niektóre z nich liczą pięćset lat, a jedno z pomieszczeń
jest największym, jakie wydrążono
w wulkanicznej skale – liczy 5 metrów wysokości i około 30 szerokości.
Zdaniem znawców ta kombinacja
specyficznej, wulkanicznej gleby,
która długo przechowuje ciepło, dobrego nasłonecznienia południowego stoku i wilgotnego powietrza,
unoszącego się znad pobliskich rzek –
w połączeniu ze słynną, niewystępującą gdzie indziej, szlachetną pleśnią –
to sekret legendarnego aszú, którego bazę stanowią zrodzynkowane
w tym osobliwym mikroklimacie
winne grona, naturalnie osiągające
tu najwyższą na świecie koncentrację cukru. Uważa się, że smak, aromat i kolor tokaju jest niemożliwy do
podrobienia.
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Tokaj tokajem stoi niemal nieprzerwanie od wieków. Przed pięciuset
laty tokajskie wino zaczęło podbijać
Europę. Jego złota era to druga połowa XVII wieku i cały XVIII wiek,
kiedy nie miał na kontynencie konkurencji w swojej kategorii (win
słodkich). W XVIII wieku raczono się
nim w rezydencjach i pałacach całej Europy z watykańskim włącznie.
Król Francji Ludwik XIV nazwał go
królem wśród win i winem królów,
zachwycali się nim między innymi
car Piotr Wielki, caryca Katarzyna
Wielka, król Prus Fryderyk II, Voltaire, Schubert, Beethoven, Anatole
France; żona cara Piotra I nie mogła
się bez niego obyć ani jednego dnia.
Nawet podejrzewano to wino, że zawiera w sobie złoto.
Portrety niektórych spośród wybitnych admiratorów tokaju, opatrzone
stosownymi cytatami, ukazującymi ich uwielbienie dla aszú, wiszą
w przedsionku miejscowego muzeum, które mieści się w jednej z najbardziej okazałych kamienic w centrum miasteczka. Zasadniczą część
jego zbiorów stanowią eksponaty
związane z dziejami miasta oraz rozwojem winiarskiego rzemiosła w regionie tokajskim, ich dopełnieniem

są polonika, judaika, ale także paramenty cerkiewne i ikony pochodzące
z Grecji, Rosji i dzisiejszej Ukrainy.
Jak trafiły tu na przykład kreteńskie ikony? Najprawdopodobniej
przywieźli je szukający tu schronienia Grecy (wówczas nazywano nimi
wszystkich przybyszy z podbitej
przez Turków południowo-wschodniej Europy), wybitni znawcy winiarskiego rzemiosła (zwłaszcza produkcji win słodkich). Przez dwa stulecia
utrzymywali oni w swoich rękach
handel miejscowymi trunkami. To
po nich pozostało w Tokaju wiele kamienic, w tym również ta, w której
swoją siedzibę ma muzeum.
Ale nie tylko. Grecy ufundowali
również stojącą nieopodal prawosławną cerkiew, o bryle nieprzypominającej tradycyjnych bizantyńskich,
kopułowych świątyń. W budowie tej
świątyni Greków wsparli wysłannicy
carskiego dworu, którego specjalna
misja handlowa pilnowała w Tokaju
bezpieczeństwa i płynności dostaw
wina do rosyjskiej stolicy. Przez pięć
lat (1745–1750) jako tłumacz i diak
służył w niej Hryhorij Skoworoda,
jedna z najważniejszych postaci
ukraińskiej kultury, legendarny wędrowny filozof, nauczyciel i poeta.
Korzystając z przyzwolenia swojego
mentora, z umiłowanej Ungarii, jak
potem pisał, wyruszał po nauki do
uniwersytetów w innych miastach
Europy – w Wiedniu, Budzie, Bratysławie, Wenecji, Rzymie, we Florencji, odwiedzał także słynne kolegium
kalwińskie w pobliskim Sárospataku, gdzie wykładał Jan Amos Komeński. Dziś pobyt Skoworody w Tokaju upamiętnia tablica na ścianie
murowanej cerkwi, zbudowanej na
miejscu wcześniejszej drewnianej,
w której śpiewał. Obecnie świątynia
ta należy do Patriarchatu Moskiewskiego, obsługiwana przez kapłana
z pobliskiego Miszkolca. Poza wyjątkowymi uroczystościami w nabożeństwach towarzyszy mu wyłącznie
najbliższa rodzina. A zatem także tu
jest cerkiew, która przestała mieć
wiernych…
Problem ten nie dotyczy znajdującej się w jej pobliżu świątyni katolickiej rytu bizantyjsko-węgierskiego,
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należącej do węgierskiego Kościoła
greckokatolickiego; wywodzi się on
z unii zawartej między Watykanem
a częścią prawosławnych w 1646
roku w zakarpackim Użhorodzie;
jego struktury organizacyjne, jako
jedynej wspólnoty unickiej w Europie Środkowo-Wschodniej, nie zostały formalnie zlikwidowane w czasach
komunistycznych. Podobnie węgierska Cerkiew prawosławna to wspólnota religijna, która u swoich źródeł
była wielonarodowościowa, i także
w niej nabożeństwa odprawiane są
po węgiersku – języku jej dzisiejszych wiernych.
Nie dalej niż kilkaset metrów
znajduje się jeden z największych
w Tokaju zabytkowych gmachów – to
dawna synagoga, zbudowana przez
Żydów pod koniec XIX wieku, którzy
przejęli po Grekach handel tokajskimi winami. W pierwszej połowie XX
wieku stanowili oni około 20 procent
mieszkańców miasteczka, w latach
40. mieszkało ich tu około tysiąca,
obecnie – kilku. Opuszczona synagoga niedawno została gruntownie
odremontowana za fundusze unijne,
dziś mieści się w niej centrum kulturalne i konferencyjne. Na peryferiach miasteczka znajduje się także
dawny żydowski cmentarz.
Jeśli dodać, że w ich bezpośrednim
sąsiedztwie oczywiście znajdują się
kościoły rzymskokatolickie – najważniejszy, z kurantami, z początku XX
stulecia, stoi przy centralnym placu
miasta – to przybysz ze wschodniej
Polski właściwie może się tu czuć jak
u siebie… Zwłaszcza że miasteczko
to odwiedza bardzo wielu Polaków,
chyba manifestujących w ten sposób
swoją odwieczną sympatię dla tokajskich win.
Polskę nieprzypadkowo uznaje
się za drugą ojczyznę tokaju – dla

świata odkryli go bowiem Polacy (na
wawelski dwór sprowadzali go już
w XVI wieku), Polacy byli też jego
największymi odbiorcami. W XVI
i XVII wieku polscy kupcy często
nabywali go i wywozili przez karpackie szlaki jeszcze nie do końca
dojrzałym. Przyczyny tego były proste: tokaj aszú musi leżakować wiele
lat (około piętnastu), tymczasem na
nękanych wojnami i najazdami Węgrzech łatwo mógł paść łupem Turków. W tych okolicznościach powstał
drugi rodzaj tokaju – szamorodni
(samorodny); jego nazwa pochodzi
z języka polskiego i oznacza tokaj
wytwarzany z niewyselekcjonowanych winogron. W XVIII wieku, gdy
Węgry (i część Polski) weszły w skład
monarchii habsburskiej, wielu Polaków osiadło w Tokaju na stałe, potomkowie niektórych spośród nich
produkują wina tokajskie do dziś.
Do najbardziej znanych obecnych
producentów o polskim rodowodzie
należy rodzina Lipóczych (Lipeckich).
O dawnej polskiej obecności
w Tokaju przypomina tablica pamiątkowa, widniejąca na jednym
z budynków. Została poświęcona
krośnianinowi Robertowi Wojciechowi Portiusowi. Szkotowi z pochodzenia, bodaj największemu w historii
handlarzowi węgierskimi winami na
terenie Rzeczypospolitej, swego czasu dostawcy wina na królewski dwór
Zygmunta III Wazy, Władysława IV
Wazy i Jana Kazimierza.
***
W zwykły dzień Tokaj to spokojne,
nawet trochę senne, miasteczko,
z polskich – aurą przypomina Kazimierz, a w swej bezpretensjonalności
(chociaż, jak się okazuje, nie tylko)
wydaje się również bliski Przemyślowi (z tą jednak różnicą, że lepiej niż

on potrafi zdyskontować swój potencjał).
Przed kilku laty region winiarski Tokaj-Hegyalja trafił na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Być może siłą Tokaju jest to, że
miejscowe winiarstwo nie jest tu
odtworzonym, przywróconym do
życia na potrzeby promocji regionu rzemiosłem, lecz kontinuum.
Zdaniem znawców tokajskich win –
w wydaniu niektórych winiarzy –
wręcz sztuką. Z pewnością też
o urodzie i uroku tego miasta nie
stanowią perły architektury, lecz
heterogeniczna urbanistyczna całość – pejzaż, emanujący, jakkolwiek
banalnie to zabrzmi, jakąś magiczną
harmonią, sprawiającą, że wędrowanie uliczkami Tokaju wprowadza
w nastrój podobny do tego, jaki towarzyszy smakowaniu jego płynnej
esencji. Koniecznie w doborowym
towarzystwie.

summary

Between tokaj and Tokaj
The word ‘tokaj’ is one of the most
recognizable of Hungarian words in
the world – it is the name of a white
dessert wine. What is more, tokaj was
called the king of wines and wine of
kings by the emperor of France Louis
XIV. But it is also the capital of the region in north-eastern Hungary where
this wine is still produced.
Tokaj is a place where u come primarily to taste its smooth liquid essence. However, it is also the town
which is worth of attention – and
touches with its unpretentious beauty,
surprises with Mediterranean climate,
turns out to be close thanks to its spirit
of Central Europe…

Translated by Sylwia Mikuła
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Osobistości nad Bodrogiem,
czyli zempleńskie spostrzeżenia
Tomáš Tichák

Tłumaczyła z czeskiego
Wioleta Marciniak

W tym momencie strzelił straszliwy
piorun w oślepiającym blasku błyskawicy. Chociaż trzon przewodu
piorunochronu nie został dotknięty
na szczycie wieży obronnej – natężenie wyładowania elektrycznego było
tym razem tak duże, że linka zaczerwieniła się aż do białości, niby drut
z platyny pod działaniem baterii.
Istvan Bathory puścił przewód, wydając krzyk bólu. Sandor widział go,
jak spadał z rozwartymi ramionami
tuż obok, tak, że można go było dotknąć. On sam również musiał puścić
żelazną linkę, która paliła mu dłonie,
i spadł z wysokości ponad czterdziestu
stóp we wzburzone wody Foiby, w głąb
tego nieznanego odmętu Buco1.
Patrząc na północ z dachu masywnej
kwadratowej wieży sárospatackiego
zamku, zobaczymy rosnące szczyty
Gór Zempleńskich. Poczynając od
najbliższych, na których znajdują
się rzędy winnic sprawiających wra1
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Cyt. z początku i końca tekstu za:
Juliusz Verne, Matyas Sandor, przeł.
z franc. Władysław Bochenek, [Kraków b.r.] – przyp. red.

żenie pagórków uczesanych grzebieniem, które płynnie wznoszą się
nad malowniczą okolicą, dalej rosną wyżej i wyżej, tam też gęstnieją
i czarnieją lasy, a potem szarzeją, aż
do momentu, kiedy znikają we mgle
na słowackiej granicy. To spoglądanie z najwyższego punktu Muzeum
Rakoczego – zgodnie z ulotką reklamową najważniejszego kulturalnego
miejsca Węgier – może być też spoglądaniem w mrok dziejów – nie tyle
dawnych, ile zatajonych.
Na Węgrzech walka o wolność narodową przebiegała w minionych
stuleciach w sposób bardziej skomplikowany, dramatyczniej i bardziej
heroicznie niż na przykład w Czechach, gdzie dzielni rycerze ze świętym Wacławem na czele śpią pod górą
Blaník i chcą, aby obudzić ich dopiero wtedy, gdy zacznie się już najgorsze. Węgierscy rycerze nie zmrużyli
oka, ruszali przeciw Turkom, a potem Habsburgom zawsze, kiedy było
to możliwe. Ich sława jest jednak
obarczona obowiązującym także dziś
paradoksem: im większe znaczenie
mieli w historii swojego narodu, tym
mniejsze zajmowali miejsce w pamięci innych narodów.
Duma narodowa, uczucie bez wątpienia szlachetne, oznacza – czy tego
chcemy czy nie – koncentrację na
sobie, a tym samym dobrowolną izolację. Bohater narodowy często może
przekroczyć granicę jedynie jako postać z powieści przygodowej. Z tego
powodu dzieci, i to zapewne nie tylko
czeskie, spotykają się po raz pierwszy
i bardzo możliwe, że ostatni, z węgierskim ruchem narodowowyzwoleńczym w powieści Juliusza Verne’a Mathias Sandorf2. W Czechach ukazała
2

Tak brzmi oryginalny tytuł powieści –
przyp. red.

się ona z podtytułem Nový hrabě Monte Christo [Nowy hrabia Monte Christo] zaraz po wydaniu francuskim,
i bynajmniej nie ku chwale węgierskiej emancypacji, ale po to, aby pobudzić świadomość narodową.

Lochy

Kiedy, będąc na wieży, obrócimy głowę na wschód, zobaczymy pomiędzy
drzewami pobłyskującą toń rzeki Bodrog, jednej z tych, które spływają do
Wielkiej Niziny Węgierskiej z mglistych słowackich gór – ma ona swój
początek u zbiegu Ondavy z Latoricą. Bodrog po deszczu jest błotnisty,
z pewnością jednak nie można go
nazwać potokiem, jak by to sugerowała nazwa miasta – w tłumaczeniu
Błotny Potok – bo w końcu chodzi
o żeglowną rzekę z dość wysokimi
brzegami.
Wracając jeszcze do lektur dziecięcych, należy podkreślić, że bohaterowie węgierscy Verne’a, Sandorf,
Bathory i Zathmar, są postaciami
fikcyjnymi, a ich perypetie nieprawdziwe. Przyznaję, że dowiedziałem się
o tym dopiero w wieku dojrzałym. Żył
wprawdzie ktoś taki jak István Bathory, ale nie był węgierskim rewolucjonistą Wiosny Ludów w połowie XIX
wieku, tylko polskim królem (Stefanem Batorym), wujem čachtickiej
pani Elżbiety Batory żyjącej w XVI
wieku. Może Verne inspirował się
Istvánem Széchényim, przywódcą rewolucji, który był raczej umiarkowanym politykiem niż poświęcającym
się spiskowcem. Dowiedziałem się
również, że tytułowy bohater książki, Mathias Sandorf (Sándór?), mógł
mieć swój pierwowzór w zasadzie tylko w postaci Lájosa Kossútha, radykalnego przywódcy narodowego. Ten
jednak został uwięziony cztery wieki
wcześniej niż Sandorf Verne’a, i to
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Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

István Széchényi

Lájos Kossúth

Franciszek II Rakoczy

bynajmniej nie nad przepaścią pazinskiego zamku na adriatyckiej Istrii,
ale w budínskim zamku nad Dunajem. Ponadto w 1867 roku, w którym
wydarzyła się historia opisana przez
Verne’a, doszło do zawarcia pokoju
austro-węgierskiego, co z pewnością
nie dawało powodu do uwięzienia, ani
tym bardziej do desperackiego skoku
w przepaść.
Pomimo to właśnie tu, na zamku w Sárospataku, przypomniałem
sobie ulubioną dziecięcą lekturę.
I to jest dobre w podróżowaniu,
że pozwala ono cynicznie naprawiać błędy beletrystyki. Ale tak naprawdę właśnie tu mam pretekst
do tego, aby zebrać szczegółowe
informacje o rodzie szlacheckim
Rakoczych i jego najsłynniejszym
przedstawicielu
Franciszku
II,
przywódcy ostatniego powstania stavovskiego przeciw Habsburgom. To
właśnie on, właśnie tu, w Czerwonej
Wieży, zwołał w 1608 roku ostatni
kurucki sejm. Trzy lata później po
upadku powstania i zawarciu, w jego
opinii haniebnego, pokoju w Satu
Mare udał się na wygnanie, w trakcie
którego wędrował od dworu do dworu cara Piotra Wielkiego, następnie
przebywał w Wersalu, a na koniec
osiadł w Konstantynopolu.
W 1701 roku książę Rakoczy
w ubraniu pijanego dragona uciekł
z więzienia w Wiedeńskim Nowym

Mieście, czym zyskał prawdziwą sławę. Węgierscy rewolucjoniści byli
zsyłani nie tylko do lochów austriackich i węgierskich, ale także do kazamat w moim mieście na Morawach,
wykorzystywanych do więzienia
narodowych rewolucjonistów. Karel
Sabina, autor libretta najbardziej narodowej czeskiej opery Prodaná nevěsta [Sprzedana narzeczona] i niesławny współpracownik austriackiej
tajnej policji, opisał swój przymusowy pobyt w ołomunieckiej twierdzy
w noweli Oživené hroby [Ożywione
mogiły]. Jego współwięźniem był
również Węgier imieniem Hon.

wprost stworzona do wędrówek po
historii; w rozdziale Rozmówki znajdziemy na przykład zdanie: Mamy tu
tylko jednego mydlarza i świeczkarza. Choć znajdziemy nawet tablicę
pamiątkową poświęconą Istvánowi
Széchenyiemu, najważniejszą osobistością miasta, o której nie można
zapomnieć, jest Erzsébet, czyli święta Elżbieta Węgierska, która przyszła
tu na świat w XIII wieku, jako córka
króla Andrzeja (Endrema) II, z rodu
Arpadów. I to właśnie pod jej wezwaniem jest tutejsza gotycka bazylika.
Historia bywa nie do końca odkryta, przyczyną jest brak wiarygodnych
źródeł, a także współczesny instrumentalny charakter dziejopisarstwa –
najczęściej przejawiający się w szlachetnej potrzebie wzmocnienia narodowej pewności siebie. Czeski historyk i publicysta Slavomír Ravik
w książce O světcích a patronech
[O świętych i patronach] jako jednoznaczne miejsce urodzenia Elżbiety
Turyńskiej (która większość swojego
krótkiego życia spędziła na zamku
w Wartburgu) przedstawia Bratysławę.
Istnieją jednak źródła, które wskazują
na obie wspomniane lokalizacje.
Dość ciekawy przykład (który nie
dotyczy wczesnego średniowiecza)
na relatywność interpretacji historii z punktu widzenia narodowego
znalazłem w słowackiej encyklopedii pod hasłem Ľudovít Košut, który
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Różne punkty widzenia

Malowniczy Sárospatak, znany również jako Blatný Potok (Błotny Potok) oraz Šarišský Potok, oferuje
wiele innych atrakcji. Znajduje się tu
morskie oko – zjawisko, którego nikt
nie spodziewa się na nizinie. Ale nas
interesują czasy późniejsze niż okres
plejstocenu, tak więc po drodze z renesansowego zamku staramy się odczytać napisy na pomnikach i tablicach pamiątkowych poświęconych
wizytom mniejszych i większych
osobistości. Korzystamy przy tym
z Nowego słownika kieszonkowego,
wydanego przez Henryka Lorenza
w 1932 roku, zakupionego w księgarni i sklepie papierniczym Šoma Baláž w Użhorodzie. Ta książeczka jest
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Nauczyciel narodów

Kiedyś, w czasie letnich wycieczek
rowerowych, zauważyliśmy z przyjaciółmi dość komiczne zjawisko:
gdziekolwiek przyjechaliśmy, dowiadywaliśmy się, że przebywał tam
Jan Amos Komeński. W miejscowości Brandýs nad Orlicí jest jaskinia,
w której się rzekomo ukrywał; był
także w Velkich Losinách, słynących
z procesów czarownic, oraz w okolicach tajemniczych ruin zamku Vikštejna w Górach Odrzańskich. Na
Słowacji znajduje się pomnik upamiętniający jego wizytę w Skalicy,
ale zatrzymał się również w Lewoczy
i Preszowie. Mógłbym kontynuować
wyliczanie. Nie powinna mnie zatem
zdziwić pamiątkowa tablica znajdująca się na terenie zabytkowej kalwińskiej szkoły w Sárospataku, która
głosi: JOHANNES AMOS COMENIUS, EMLÉKEZÜNK A NAGY MORVA PEDAGÓGUSRA, BÖLCSELŐRE ÉS PÜSPÖKRE A „NEMZETEK
TANÍTÓJÁRA”.
W napisie zainteresowało mnie
szczególnie to, że mówi on o wielkim
morawskim pedagogu. Komeński pracował tu w latach 1650–1654 na zapro-
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Wikipedia

wyszehrad.com

jest znany na Węgrzech jako Kossúth
Lájos (czyli nasz pierwowzór Mathiasa
Sandorfa). Autor słowackiego tekstu
najpierw szczegółowo udowadnia, że
słynny rewolucjonista był czystej krwi
Słowakiem, aby potem nieoczekiwanie podkreślić powagę jego zdrady,
jako że ten nie chciał przez całe swoje dziewięćdziesięciodwuletnie życie
uznać istnienia „własnego” narodu…
Kolejnym przyjemnym historycznym tematem refleksji może być na
przykład bitwa, która miała miejsce
pod Sárospatakiem w maju 1458
roku: liczniejsze wojska węgierskie
poniosły wówczas klęskę, a w czasie
walki poległ wraz z licznymi towarzyszami husycki kapitan Petr Aksamit.
Wspomniana postać, pojawiająca się
również w powieści Aloisa Jiráska
Bratrstvo [Braterstwo], pospieszyła
na pomoc oblężonym braciom. Niektórzy historycy twierdzą jednak, że
ten waleczny wojownik w rzeczywistości zmierzał na wyprawę rabunkową w kierunku Cisy.

Jan Amos Komeński

Hryhorij Skoworoda

szenie rodziny książęcej Rakoczych.
Przyjechał wówczas z Leszna w Polsce, miasta, które było trzykrotnie jego
schronieniem na emigracji, gdzie spędził w sumie 19 lat. Jego zadaniem
w Sárospataku było przeprowadzenie
reformy transylwańskiego szkolnictwa, ponadto sam liczył na to, że znajdzie tu odpowiedni grunt do zbudowania i wzmacniania antyhabsburskiej,
czyli antykatolickiej koalicji. W Sárospataku napisał wiele ważnych utworów, na przykład Orbis sensualium pictus [Świat w obrazach] i Schola ludus
[Szkoła gry]. W 1650 roku w książce
Schola pansophica [Szkoła świadomości] zalecił uczniom regularne czytanie
czasopism co najmniej przez godzinę.
Widocznie wówczas ukazywały się periodyki, z których można się było czegoś nauczyć… Ostatecznie nie udało
się zorganizować szkoły działającej
w duchu zasad gigantów pedagogicznych. Przyczyną były bardzo wygórowane wymagania, a przede wszystkim
śmierć książęcych mecenasów. I tym
sposobem kolejne europejskie miasta
i wioski zyskały możliwość chwalenia
się w przyszłości wizytą Komeńskiego.
W Sárospataku pozostawił po sobie zdecydowanie charakterystyczny ślad, o czym świadczą nie tylko
pomniki i tablice pamiątkowe, ale
chociażby to, że został uznany obok
Elżbiety za drugą najważniejszą dla
miasta osobistość – rzymskokatolic-

ka święta i ewangelicki kaznodzieja. Również dzięki jego działalności
miasto nosi dziś literacki przydomek Aten nad Bodrogiem. W kasie
biletowej do gimnazjum-muzeum
zauważyłem – zanim zostałem oskarżony o nielegalne fotografowanie –
witryny pełne książek Komeńskiego
po węgiersku. (Naprawdę robiłem
zdjęcia tym dziełom literackim).
Wówczas pomyślałem, że wszechobecność Komeńskiego nie tylko nie
jest komiczna, ale wskazuje na coś bardzo ważnego. Przez to, że los rzucał go
z miejsca na miejsce (już jako dziecko
został wygnany ze szkoły w Strážnicach przez wojska Istvána Bocskaia,
przywódcy węgierskiego powstania
antyhabsburskiego), stawał się obywatelem świata. Nie przestawał być
czeskim patriotą, ale coraz częściej zadawał sobie pytania dotyczące wolności narodu i wiary. W książce Obecná
porada o nápravě věcí lidských [Walne zgromadzenie w sprawie naprawy
spraw ludzkich], którą we wstępie zadedykował duchom przywódczym Europy, pisze: Poprawa spraw ludzkich
nie nastąpi do momentu, aż nie zostanie wyeliminowana wszelka przemoc
w kwestiach ludzkich. Przemocy nie
można usunąć, chyba że odnowiona
zostanie wolność, którą ludzi obdarował Stwórca wszechrzeczy. A ta nie
może zostać odnowiona do momentu,
aż ludzie nie wyzbędą się ciemności.
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Nauczyciel narodów – nemzetek tanító – był niemalże jedyną osobistością pochodzącą z innego narodu niż
węgierski, na której nazwisko natrafiliśmy nad Bodrogiem.

Łączące się strumienie

Inne trzy niewęgierskie osobistości
zostały upamiętnione w pobliskim
Tokaju. Ukraiński filozof, humanista
i pisarz Hryhorij Skoworoda, który
przebywał tu w połowie XVIII wieku,
ma tablicę pamiątkową na ścianie
prawosławnego kościoła. Drugą upamiętnioną osobistością jest polski
kupiec Robert Wojciech Portius, który pierwszy importował wino tokaj
na stoły królów europejskich w XVII
wieku. To właśnie polscy kupcy wprowadzili wówczas do dziś obowiązującą kategorię tokaju szamorodni.
Trzecią osobą jest słowacki poeta,
slawista i pastor ewangelicki Jan Kollár (1793–1852), pod którego portretem na ulicy Rakoczego znajduje się
dwujęzyczny napis. Właściwie trzyjęzyczny: cytat z jego najsłynniejszego dzieła Slávy dcera [Córa Sławy] –
Śpiewajcie pieśni radosne, jeszcze
w dzbanach stoi Tokaj! – jest bowiem
napisany po czesku, ponieważ ten
słynny słowacki działacz narodowy
nie uznawał słowackiego jako samodzielnego języka. Tego przynajmniej
nauczyliśmy się w szkole.
Jednak nawet to jest względne; na
stronie internetowej www.osobnosti.sk
czytamy: Był zwolennikiem literackiej i językowej jedności czesko-słowackiej, ale podejmował działania
mające na celu wprowadzenie elementów słowackich do języka czeskiego, co wzbudziło sprzeciw po czeskiej stronie.
Pięciotysięczne miasteczko Tokaj,
położone pod wzgórzem o tej samej

nazwie, najbardziej wysunięty na
południe punkt Gór Zempleńskich,
turystyczne centrum regionu winiarskiego Tokaj, wydaje się w czasie gorącego czerwcowego weekendu dziwnie puste. Z powodu dobrze
znanego błędnego koła trochę ciężko było znaleźć nawet w sobotę wieczorem otwartą winiarnię, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest ich tu
dziesiątki, ba, może nawet setki.
Ostatecznie udało się; znaleźliśmy
miejsce, w którym łamanym angielskim rozmawialiśmy z gospodarzami z Miszkolca o historii Europy
Środkowej, a także o różnego rodzaju relacjach międzynarodowych.
Kiedy nasze zdolności lingwistyczne się wyczerpały, skorzystaliśmy
ze słownika zakupionego w Użhorodzie i z radością stwierdziliśmy, że
zdanie: Natura sama hojnie obdarzyła miasto zasobami wód mineralnych budzi uśmiech również na
twarzach naszych rozmówców.
W nocy była burza, rano usiedliśmy przed cukiernią pod jednym
z bocianich gniazd, których jest tu
bez liku – w jednej miejscowości,
którą odwiedziliśmy, bocianie rodziny siedziały naprawdę na co drugim
słupie elektrycznym czy latarni. Kilka metrów dalej Bodrog uchodził do
jeszcze potężniejszej Cisy. Ta płynie
tu aż spod Howerli, najwyższej góry
Ukrainy, kiedyś najbardziej wysuniętego na wschód punktu Czechosłowacji. Bocian klekotał dziobem,
a ja nagle zauważyłem, że mleko
w moim cappuccino na stole miesza
się z kawą tak samo jak mieszają się
ze sobą te dwie – słowacka i ukraińska – mętne wody.
– To pan – wyszeptał Piotr – pan,
który mnie opuścił!

– Ja, Piotrze.
– Ale kimże pan jest?
– Zmarłym, jak ty.
– Zmarłym?
– Jestem hrabia Matyas Sandor!

summary

Celebrities
on the Bodrog river or
Zemplen’s observations
Tomáš
Tichák,
Czech
journalist and publicist of bi-monthly
‘Letters’ under the influence of
stay in the Hungarian cities Sárospatak and Tokaj has written reflections
on the history of this part of Central
Europe, which now includes the Czech
Republic, Slovakia and Hungary. Following the footsteps of famous personalities of these two Hungarian cities, he has noticed the multiplicity of
interpretations of one particular historical fact or personality. An interesting example of such a relativity of history interpretation Tichák has found in
the Slovak encyclopedia’s information
about Ľudovít Košut who is known in
Hungary as Kossúth Lájos. First, the
author of the Slovak text proves that
the famous revolutionist was pure
Slovak and then suddenly he emphasize the seriousness of his betrayal,
as Kossúth did not want for his whole
life, ninety-two years long, accept
the existence of his ‘own’ nation…
Tichák has also carefully contemplated
the social behaviors, especially those
arising from national pride. He claims
that this – although a noble feeling –
indicates, if we want it or not, focusing on yourself and thus isolation. The
whole text is written with a light irony
and exceptional – especially when it
comes to details – erudition.
Translated by Sylwia Mikuła

Tomáš Tichák (ur. 1957 w Ołomuńcu w Czechach) – dziennikarz, publicysta. Ukończył studia elektrotechniczne. Przed 1989 rokiem pisał sztuki dla nieoficjalnego teatru, publikował w drugim obiegu. Po
1989 roku pracował w czechosłowackich tygodnikach „Mosty” (Bratysława) oraz „Literární noviny” (Praga), od
2003 roku jest współwydawcą dwumiesięcznika „Listy”. Z Václavem Burianem przeprowadził wywiad z politykiem i filozofem Jaroslavem Šabatą Sedmkrát sedm kruhů (1997), redagował na przykład będące sukcesem
wydawniczym wspomnienia aktorki i dysydentki Vlasty Chramostovej Vlasta Chramostová (1999). W 2007 roku
został wydany wybór jego felietonów i aforyzmów Podvratné a závratné a jiné fejetony. Felietony publikował
również w polskich czasopismach „Tygodnik Powszechny” i „Tygiel Kultury”. Mieszka w Ołomuńcu.
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Wspomnienia z odurzającej podróży
Zita Chalupová

Tłumaczyła z czeskiego
Wioleta Marciniak

Kiedy dowiedziałam się, że w ramach
przemyskiego projektu pojedziemy do Tokaju, byłam zachwycona.
Było to kilka dni po tym, jak w Ołomuńcu odwiedzili nas dziennikarze
z Przemyśla, Bratysławy i Miszkolca.
W Ołomuńcu wszystko dobrze się
udało, głównie dlatego, że niczego
od nas nie chcieli; wydawało się, że
ich jedynym celem jest zobaczenie
willi Tugendhatów w Brnie. Udali się
tam aż dwukrotnie. W sumie nawet
nie wiem, jak sobie poradzili. Prawdopodobnie udało im się ją zobaczyć.
Jednak Brno to nie Ołomuniec. To,
co przygotowaliśmy dla nich w metropolii Hané, całkowicie przewyższało atrakcyjność wspomnianej
willi. W końcu my mamy Hradisko,
Svatý Kopeček, barokowe kościoły
i fontanny… Możliwe, że jeszcze do
dziś tego żałują…
Wszyscy uczestniczyli w koncercie
jazzowym w jednym z ołomunieckich klubów. Los Bastardos przeznaczyło małą przestrzeń koło baru
dla duetu – Tomáša Ticháka (gitara,
mojego męża) i Kristýny Chalupovej
(skrzypce, mojej córki). Polska, słowacka i węgierska (czyli wyszehradzka) publiczność wydawała się podekscytowana. Koncert zaowocował
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decyzją, że również Kristýnka pojedzie z nami do Tokaju, aby dać tam
razem z Tomášem kolejny koncert.
Tak więc pojechaliśmy. Perspektywa kilkudniowego pobytu w Tokaju
była obiecująca. Nie zepsuli nam jej
nawet słowaccy policjanci, którzy
dali nam przeraźliwie duży mandat
za to, że przez pomyłkę wjechaliśmy
na autostradę, a następnie grozili
mandatem Kristýnce (mając już piętnaście lat, mogłaby go dostać) za to,
że nie zapięła pasów bezpieczeństwa
w ciągu trzydziestu sekund od wyjazdu z parkingu. Przekroczyliśmy granicę i zbliżaliśmy się do celu. Wkrótce przywitała nas brama do regionu
Tokaj. Nie była zbyt piękna, raczej
dziwna. Ale oceńcie ją sami.
Im bardziej zbliżaliśmy się do miasteczka Tokaj, tym więcej pojawiało
się winnic. Na odległych zboczach Gór
Zempleńskich, na każdym polu, przy
domach, pomiędzy kapliczkami i niewielkimi budynkami. Po raz pierwszy
w życiu widzieliśmy, żeby ktoś celowo hodował czarny bez. U nas jest
on traktowany jak zwykły chwast,
który rośnie wszędzie, w szczególności zaś na rumowiskach, kompostach
i w innych tego typu miejscach. A tutaj – plantacje czarnego bzu. Krzewy
właśnie kwitły, do samochodu dochodził ich intensywny, aż momentami
nieprzyjemny zapach. Widzieliśmy
także pola rumianku, czerwonych porzeczek (ale te można znaleźć również
u nas) i czegoś pięknego, małego niebieskiego, czego nie byliśmy w stanie
zidentyfikować.
Po drobnych sporach o to, w którą
stronę powinniśmy byli skręcić, jadąc pomiędzy winnicami, dojechaliśmy do miasteczka Tokaj. Według
mnie wjechaliśmy z innej strony, niż
powinniśmy, ponieważ przez chwilę błądziliśmy, szukając hotelu o tej
samej nazwie. Na szczęście udało się
i już po chwili witaliśmy się z naszy-

mi polskimi i węgierskimi przyjaciółmi. Teraz szybko się odświeżyć –
i wyruszamy. Gdzie? Oczywiście na
tokaj! Pierwsza odwiedzona przez
nas winiarnia była przepiękna, siedzieliśmy na zamkniętym dziedzińcu. Zmęczeni całodzienną jazdą,
pamiętając, że jesteśmy przecież
Czechami, zamówiliśmy na początek – piwo. Jednak to, co dostaliśmy,
nawet z wyglądu nie przypominało
piwa. Szybko wypiliśmy ten trunek
i w końcu zamówiliśmy pierwszy tokaj. Tymczasem przyniesiono nam
na kolację perkelty i haluszki. Potem już tylko siedzieliśmy, popijając
wino, i nieprzerwanie śpiewaliśmy.
Bawiliśmy się, dopóki nam nie powiedzieli, że zamykają. Nasza córka
ma już co prawda piętnaście lat, ale
jest jeszcze za młoda na to, aby napić
się wina. Chwilami było mi jej żal,
ponieważ towarzyski charakter spotkania i radość z „ululania się” nie
pozwoliły jej (ani mnie) iść wcześniej
spać. Tak więc siedziała z nami, śpiewała – i popijała tonik.
W rejonie Tokaju niezwykle licznie występują bociany. Tylko w samym mieście spotkaliśmy ich ponad
dwadzieścia, a jadąc, widzieliśmy je
przy każdej drodze. Siedząc przed
jedną z winiarń, zauważyliśmy stojący obok, pod drzewami, słup, na
którym znajdowało się bocianie
gniazdo. Mimo że już się ściemniało,
bocian regularnie wylatywał i wracał
do gniazda aż do godziny dziesiątej.
Niestety, w momencie kiedy przygotowałam aparat fotograficzny, zdecydował zakończyć swój pracowity
dzień.
Następnego dnia wyruszyliśmy do
pobliskiego Sárospataku, pięknego
miasta z jeszcze piękniejszym zamkiem, którego nie omieszkaliśmy
zwiedzić z grupą Węgrów. Dopiero
pod koniec wycieczki okazało się,
że przewodniczka zna trochę język
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Zita Chalupová

słowacki. Ona zaś dopiero wówczas
zauważyła, że jesteśmy z Czech, ze
Słowacji i z Polski. W jednej z sal powiedziała coś po węgiersku, po czym
wszyscy Węgrzy zaczęli śpiewać jakąś
węgierską pieśń. Następnie poproszono, aby i nasza międzynarodowa
grupa coś zaśpiewała. Pierwsi mieli
być Czesi. Byliśmy zakłopotani, ale
Tomáš wciąż nas szturchał, więc wykonałyśmy z córką jedną morawską
ludową pieśń. Na tym nasze występy
się zakończyły, ponieważ ani Polacy,
ani Słowacy nie dali się przekonać do
śpiewania.
Postanowiliśmy przejść się po mieście i odkryliśmy, że także tu, na co
drugim słupie, są bocianie gniazda,
po czym postanowiliśmy sprawdzić,
czy tutejszy tokaj nie smakuje inaczej.
Po drodze w głowie Juraja Buzalki
(który w naszej grupie wyszehradzkiej reprezentował Słowaków) zrodził
się wspaniały pomysł: zboczyć z dro-
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Wkrótce przywitała nas brama do regionu Tokaj. Nie była zbyt piękna, raczej dziwna. Ale oceńcie ją sami

Pole czarnego bzu

gi do wsi Tolcsva i odwiedzić jedną
z licznych piwniczek. To dopiero będzie tokaj! Planowaliśmy, że w wybranej piwniczce zabawimy do rana.
Mieliśmy jednak pecha – w sąsiedniej
wiosce był jakiś bal, na który wybierali się wszyscy miejscowi, no i piwniczki były pozamykane. Ale mieliśmy
też trochę szczęścia, ponieważ Juraj
zaprowadził nas do piwniczki, którą
znał z ubiegłorocznego pobytu. Ściany w niej były wilgotne i pokryte pleśnią, ze sklepienia zwisały małe stalaktyty (za parę tysięcy lat powstanie
tu niezła jaskinia). Spróbowaliśmy
chyba wszystkiego: furmintu, lipoviny, żółtego muskatu, win wytrawnych, półsłodkich i słodkich. Na jednej z beczek stał słoik z rodzynkami
pokrytymi szlachetną pleśnią, które
nadają tokajowi ten specyficzny posmak. Gospodyni winiarni wszystko
nam objaśniała (mówiąc po węgiersku). Brak zrozumienia wynagrodziliśmy sobie zakupem wielu butelek

15

Zita Chalupová
Zita Chalupová

Na jednej z beczek stał słoik
z rodzynkami pokrytymi szlachetną
pleśnią, które nadają tokajowi ten
specyficzny posmak. Gospodyni
winiarni wszystko nam objaśniała

Zamek w Sárospataku
naprawdę dobrego wina prosto z beczek, a opis tego, jak powstaje tokaj,
wyszukaliśmy w internecie.
Musieliśmy oczywiście poznać
miasteczko Tokaj. Niemalże przez
cały dzień chodziliśmy po jego uliczkach, wspinaliśmy się po kamiennych schodach nad miasto, gdzie stoi
krzyż, skąd jest widok na zbieg Cisy
i Bodrogu, łączących się pod oknami hotelu, w którym mieszkaliśmy.
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Mogliśmy stąd podziwiać panoramę
całej miejscowości. A wspomniany krzyż – niezbyt ciekawy, bardzo
przypominał mi ten z Przemyśla,
z dołu również wyglądał imponująco, a z bliska – jakoś nieszczególnie.
Po drugiej stronie miasta natrafiliśmy na byłą synagogę (dziś siedzibę
jakiegoś ważnego urzędu), muzeum
Tokaju, które ku naszemu niezadowoleniu było zamknięte, oraz kilka

kościołów i cerkwi. Naliczyłam ich
w sumie siedem. Największe wrażenie wywarła na mnie cerkiew prawosławna – trochę poobijana i smutna,
z węgierskimi i rosyjskimi napisami –
w końcu mogliśmy trochę poczytać.
Wczesny wieczór ponownie należał do tokajskiego wina – tym
razem w innej winiarni, do której
udaliśmy się, zabierając ze sobą
instrumenty muzyczne oraz głośniki, które wieźliśmy przez ponad połowę obszaru krajów wyszehradzkich. Taras pod pięknymi
kasztanowcami. Dobre wino, dobry
cydr i sok z czarnego bzu dla Kristýnki. A potem wspaniały jazz na
gitarę i skrzypce. No i obowiązkowo czardasz – przecież byliśmy na
Węgrzech! Cieszył nas aplauz przechodzących obok ludzi.
Tego wieczoru dowiedzieliśmy się,
że nasz polski kolega, Wojtek Kalinowski, jest właściwie multiinstrumentalistą: w drodze do winiarni
niósł dumnie głośnik, w drodze powrotnej – jeszcze dumniej gitarę.
Po miasteczku chodziliśmy niemalże nieustannie, ponieważ nie
mieliśmy żadnych zaplanowanych
zajęć. Podziwialiśmy widoki – schody do nieba (lub Bóg wie gdzie) koło
małego domku, winnice w środku
miasta, romantyczną studnię z rowerem, kultowej u nas, marki Ukraina.
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Zita Chalupová

i picia, dobry nastrój. Sami przyznajcie: czy Kristýnka nie wygląda jak
część tego obrazu?
***
Cztery dni minęły jak z bicza trzasnął. Do Ołomuńca wracaliśmy niechętnie, ale z poczuciem dobrze
wykonanej (wypitej?) pracy. I znów
mijaliśmy winnice, plantacje czarnego bzu i pola rumianku. Na szczęście
jeszcze mam w domu wino z piwniczki w Tolcsvie oraz kupione na tokajskiej wsi butelki aszú (3-puttonowe
i 4-puttonowe), które przypominają
mi odurzający Tokaj…

Zita Chalupová

Obrazek na ścianie winiarni przypomniał mi, jak ważne jest, aby mieć
przy stole, oprócz dobrego jedzenia
i picia, dobry nastrój. Sami przyznajcie: czy Kristýnka nie wygląda
jak część tego obrazu?

Uderzyła mnie zwłaszcza Wierna
miłość, jakbym patrzyła na Sprzedaną narzeczoną Smetany. Kto wie jak
to się w tym domku dziś układa…

Idąc z restauracji nad rzeką, spotkaliśmy psa. Leżał rozłożony na
drodze przy chodniku, tuż obok
niego przejeżdżały samochody. Aby
sprawdzić, czy oddycha, przykucnęłam koło niego. Był nieruchomy.
Szturchnęłam go lekko jednym palcem (jeśliby nie był martwy i okazał
się harapós kutya – czyli po węgiersku złym psem – nie chciałam ucierpieć). Pies wciąż leżał w tej samej
pozycji, ani drgnął. Otworzył tylko
lekko oko, aby sprawdzić, kto na
Boga przeszkadza mu w taki upał.
I jeszcze jedna obserwacja: ludzie
w Tokaju gustują w malunkach na
zewnętrznych i wewnętrznych ścianach domów. Te ryby, pieczenie,
jajka na twardo i tokaj wyglądały
przepięknie! Uderzyła mnie zwłaszcza Wierna miłość, jakbym patrzyła
na Sprzedaną narzeczoną Smetany.
Kto wie jak to się w tym domku dziś
układa…
A obrazek na ścianie winiarni przypomniał mi, jak ważne jest, aby mieć
przy stole, oprócz dobrego jedzenia

summary

Memories
of intoxicating journey
The text of Czech journalist Zita
Chalupová is lightly and humorously written report from the stay of
Czech, Polish, Slovak and Hungarian
journalists in Tokaj and its surroundings. The trip was organized by the
editors of the quarterly magazine
‘Przemyśl Cultural Review’ as a part
of the project under the name Visegrad cities in the eyes of neighbors,
funded by the International Visegrad
Fund. The author, thanks to her fine
skills of observation of many different details, presents a picture of
very pretty part of Hungary: rich in
vineyards, old historic architecture
and beautiful nature, as well as interesting cuisine and of course wine!
during the stay her attention was
caught not only by the cellars full of
different species of wine, but also
storks which in the Tokaj region are
very common, and the paintings on
the inner and outer walls of houses.
No wonder that the trip to such an
interesting place, especially famous
for its wine, seemed to the author to
be an intoxicating one.
Translated by Sylwia Mikuła

Zita Chalupová (ur. 1966 w Kromieryżu w Czechach) – dziennikarka. Ukończyła muzykologię. Pracowała
w kilku regionalnych periodykach. Od kilku lat jest stałą korespondentką praskiego czasopisma „Katolický
týdeník” (oficjalnego tytułu prasowego Kościoła rzymskokatolickiego w Republice Czeskiej), współpracuje
także z chrześcijańskim czasopismem dla seniorów „Strom”. Jako redaktor merytoryczny bierze udział w przygotowaniach publikacji wydawnictwa Burian a Tichák. Mieszka w Ołomuńcu.
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WYSZEHRAD

Winno-słodki wymiar polsko-węgierskiego
braterstwa, czyli w jaki sposób polityką
można się odurzyć
Janusz Polaczek

Są na tym świecie prawdy niezmienne, są też prawdy czasu i miejsca, na
przykład ta: najlepsze na świecie są
zagraniczne lekarstwa. Tak mawiała ciotka w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. Funkcjonowały
wtedy takie punkty wydawania leków z darów (darów, których transport do Polski służył za świetny
kamuflaż dla przemytu sprzętu poligraficznego dla związkowych klikonów). Ciotka korzystała z tego ubocznego produktu antysocjalistycznej
działalności, wystawała pod owymi
punktami, znosiła do domu i spożywała całą masę owych lekarstw. Żyje
do dzisiaj, więc chyba miała rację.
Sama tego potwierdzić nie jest w stanie – podeszły wiek (ma lat 98) wyłączył jej świadomość.
My zaś, powodowani potrzebą
dania świadectwa prawdzie, na
przekór tym, co to – zarzekając się,
iż nikt ich nie przekona, że białe
jest białe, a czarne jest czarne –
gustują (gustowali) w winach gruzińskich czy węgierskich, śmiemy
wyrzec jedną z tych prawd podstawowych i najprostszych: najlepsze
na świecie są wina francuskie, podobnie jak najpiękniejsze są fran-
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cuskie kobiety1. Jedno z drugim
bowiem ściśle się wiąże. To pewne
niczym ostateczny dzień i jasne
jak słońce… To spod Austerlitz.
Z naszego regionu do Francji jest
wszelako bez mała dwa tysiące kilometrów. Dawniej odległość taka
wydawała się niemierzalna. Dlatego nasi antenaci gustowali w winach węgierskich. Były to wszelako wina cokolwiek różne od tego,
co dzisiaj kojarzy się z marką Egri
czy Kadarka. Smak węgrzyna –
niegdyś wśród win spijanych przez
Sarmatów niemający zresztą konkurencji – a zwłaszcza stan, w jaki
ciecz ta wprowadzała naród szlachecki, z czasem zaczęły się przekładać na zapatrywania polityczne.
Nie pierwszy i nie jedyny to wszelako przykład politycznej roli wina.
Ze współczesnych nam przypadków można wskazać organizowany
w USA przez republikanów bojkot
win francuskich w odwecie za próby prezydenta Chiraca udaremnienia awantury irackiej. W Polsce
wtórował im, znany ze specyficznego wyrafinowania gustu i smaku
tudzież niezmordowania w takich
sytuacjach, WC-man Cejrowski –
zachwalając wina z Nowego Świata i wyszydzając plastikowe korki
win francuskich. Najwyraźniej, jak
wielu takoż jak on prawych Polaków, obyty jest ze smakiem popularnych win stołowych czy wręcz
produktów dla kloszardów (prócz
wykwintnych, we Francji również
takie są wytwarzane i rzeczywiście zamykane plastikowymi kor1

I bynajmniej nie chodzi w tym wypadku o starą prawdę, że nie ma
brzydkich kobiet, tylko wina brak.

kami, ponadto daleko im do tak
miłych, bo swojskich, owocowych
aromatów czy słodkawego posmaku) i oczekuje po nich nadzwyczajnych wrażeń smakowych2, podczas
gdy tego typu wytwory należałoby
raczej zestawić z kosztującymi podobnie kalifornijskimi cieczami
winopodobnymi, sprzedawanymi
pod marką Carlo Rossi.
Niedługo po Iraku z podobnych
politycznych racji znowu dostało się
„francuskim sikaczom” w związku
z potrzebą wsparcia Gruzji. Nie tylko
brukowce zaczęły jako alternatywę
wskazywać wina gruzińskie. Dziś
taką rolę odgrywa Kadarka – idealna
do wznoszenia toastów, co niektórym umilających czas oczekiwania
na Budapeszt. Budapeszt nad Wisłą.
W 1956 roku taką okazję w dużej mierze zmarnowaliśmy.
Tak czy inaczej, to właśnie wino –
także w przenośni – pomaga wyjaśniać szczególne miejsce Węgrów
2

Może jednak w wypowiedzi WC-mana dał o sobie znać, podnoszony przez znawczynię tematu Dorotę
Lewandowską, pewien problem,
mianowicie: rozdźwięk między wyobrażeniem o winie francuskim jako
produkcie luksusowym a marną jakością [części] win importowanych
z Francji do Polski w ostatnich latach. Nie można przecież po tanich,
w gruncie rzeczy stołowych, produktach oczekiwać jakości legendarnych marek, vide: D. Lewandowska,
Ewolucja pojęcia dobrego smaku
i wyobrażeń o winie francuskim
w Polsce [w:] Historie kuchenne.
Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. R. Stolična i A. Drożdż,
Cieszyn 2010.

PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

Zygmunt Batowski, Norblin, Lwów 1911

Jan Piotr Norblin, Opój sejmikowy
pośród narodów obdarzanych przez
Polaków sympatią. O zbliżeniu Polski i Węgier zadecydowało, jak wskazaliśmy, nie tylko geopolityczne
położenie obu krajów. Cała kwestia
wymaga wszelako nieco bardziej
skomplikowanej egzegezy.
Zacznijmy od mądrości ludowych. Przekonaniu o podobieństwie
upodobań i – co z tego wynika – charakterów narodowych (jeśli w ogóle
coś takiego istnieje – niektórzy w to
bowiem wątpią) tudzież o specjalnych relacjach kulturowo-politycznych między naszymi narodami od
dawien dawna towarzyszy pewne stereotypowe wyobrażenie, którego najpopularniejszą egzemplifikacją stało
się przysłowie Polak, Węgier dwa
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bratanki… Nośność tego porzekadła,
pierwotnie, w pełnej wersji, brzmiącego: Węgier, Polak dwa bratanki.
I do konia, i do szklanki. Oba zuchy,
oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi, pozwalałaby poniekąd zrozumieć uwarunkowania historyczne,
zwłaszcza zaś dające się wychwycić
analogie losów Polaków i Węgrów.
Tyle tylko, że o takich analogiach
z pełnym przekonaniem mówić możemy dopiero od pewnego, nie tak
bardzo odległego czasu. Wcześniej
w sferze stosunków polsko-węgierskich bywało różnie. Co prawda początki polsko-węgierskiego zbliżenia
datuje się już na przełom XI i XII
wieku, kiedy oba kraje zawiązały sojusz antyniemiecki. Potem stosunki

między oboma narodami zacieśniły
się w XIV wieku – w 1370 roku królem Polski został Ludwik I, władca
Węgier, a po nim tron objęła jego córka Jadwiga. Następnie w 1440 roku
Polskę i Węgry ponownie połączyła
osoba władcy – tragicznego władcy
(poległ w 1444 roku pod Warną) –
syna Władysława Jagiełły, który królował jako Władysław III. Jednakowoż Polskę i Węgry dzieliły obszary,
o które oba te państwa rywalizowały.
W XIV wieku była to Ruś Halicka.
Dla Polski zdobył ją Kazimierz Wielki. Po czym do Węgier włączył ją Ludwik I Węgierski. Ale w 1387 roku
za sprawą nikogo innego, jak pochodzącej z Węgier królowej, Jadwigi,
Ruś Halicka wróciła do Królestwa
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Ze zbiorów autora

Jan Styka, Polonia (fragment przedstawiający grupę zapitych magnatów)
Polskiego. Z kolei w 1471 roku wskutek nieudanej wyprawy zbrojnej
królewicza Kazimierza po koronę
węgierską stosunki polsko-węgierskie się ochłodziły. W odwecie wielki
władca Węgier Maciej Korwin wyprawił się na Ruś Czerwoną i zawiązał antypolski sojusz z carem Iwanem III.
Jednocześnie z Węgier zaczęły do
Polski przenikać prądy renesansowe. To Zygmunt Stary – który zanim
został władcą Polski, przebywał na
dworze swojego brata Władysława,
króla Węgier – stał się jego najpierwszym promotorem.
Zygmunt Stary, jak na dobrego polityka przystało, nie był jednak skory
udzielić Węgrom wsparcia w obliczu
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najazdu tureckiego, za nic mając
fakt, że na węgierskim tronie zasiadał Ludwik I – też przedstawiciel
dynastii Jagiellonów. Dla polskiego króla ważniejsze było utrzymanie dobrych stosunków z imperium
osmańskim. W katastrofalnej dla
Węgrów bitwie pod Mohaczem (1526)
prócz osiemnastu tysięcy rycerzy węgierskich miało wszelako zginąć trzy
tysiące Polaków. Złotą kartę w dziejach stosunków polsko-węgierskich
zapisał Stefan Batory. Wybrany na
króla polskiego połączył Siedmiogród z Rzecząpospolitą unią personalną. Po Batorym jednakowoż niejeden z władców Siedmiogrodu nosił
się z zamiarami zdobycia polskiej

korony. Nie zawsze z korzyścią dla
wzajemnych relacji. W czasie potopu
szwedzkiego tron polski przy zbrojnej pomocy swych wojsk i Kozaków
próbował objąć Jerzy II Rakoczy.
Szczęśliwie jednak jego wyprawa
zakończyła się zupełną klęską. Rakoczy zmuszony został nie tylko
zwrócić Polsce wszystkie łupy wojenne, ale jeszcze wypłacić kontrybucję w wysokości trzech milionów
złotych. Za to inny Rakoczy – Franciszek II – goszcząc w Polsce, zabiegał o pomoc w swym słynnym sporze
z Habsburgami. Między innymi zawarł w Warszawie sojusz z Rosją, nie
dając się jednocześnie skusić propozycji Rosjan objęcia polskiego tronu
przy ich wsparciu.
Ciągle mało znany pozostaje epizod dotyczący pomocy węgierskiej
podczas wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 roku. Węgry okazały się wtedy jedynym krajem w regionie, który
w krytycznym momencie zaoferował
Polsce pomoc militarną. Wyjaśnienia wymaga, czy prawdziwa i realna
była propozycja wysłania do Polski
trzydziestu tysięcy kawalerzystów –
ponoć na ich tranzyt nie zgodziły
się rządy Czechosłowacji i Rumunii.
Faktem jest natomiast, że w latach
1919–1921 rząd Królestwa Węgier dostarczył Polsce niemal sto milionów
naboi karabinowych i niemałą ilość
pocisków artyleryjskich, co istotnie
dopełniło decydującą w tej wojnie
pomoc francuską.
W większym stopniu w wyobraźni
zbiorowej Polaków zakorzeniły się
wspomnienia starszych epizodów polsko-węgierskiego braterstwa broni
w dobie Wiosny Ludów, czyli epoce romantyzmu. Rewolucja węgierska 1848
roku zyskała wparcie polskiego rządu
narodowego na emigracji, a w walkach
po stronie węgierskiej uczestniczył liczący trzy tysiące ochotników legion
polski dowodzony przez generała Józefa Wysockiego. Prawdziwym symbolem wspólnej walki stała się postać
generała Józefa Bema, przez pewien
czas wodza naczelnego powstańczych
wojsk węgierskich.
*
Mimo tych wszystkich przykładów,
w odniesieniu do przedromantycznych
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Jan Styka, Polonia
epok najpewniejszym wytłumaczeniem wyjątkowej polsko-węgierskiej
sympatii jawi się, wspomniana już,
popularność na szlacheckich stołach
słynnego węgrzyna, implikująca też
powiązania gospodarczo-handlowe,
materializujące się w postaci winnego szlaku. Szlaku mającego zarówno
swój wymiar rzeczywisty – to jest materialny – jak i semantyczno-symboliczny.
W sferze materialnej ów winny
szlak przyczynił się wydatnie do rozwoju wielu miejscowości naszego regionu. Wymieńmy pokrótce te, które
skorzystały najbardziej: Krosno3, Baligród, Jaśliska4, Przemyśl i Jarosław.
To w tych miastach znajdowały się
większe składy win. Do Polski z Wę3

4

W XVI i XVII wieku Krosno rozwinęło
się jako ważny ośrodek handlu winem węgierskim. Szczególnie w tym
względzie zasłużył się Robert Wojciech Portius, Szkot z pochodzenia,
który dorobił się jako dostawca win
węgierskich na dwór królewski. To
dzięki jego hojności Krosno przystroiło się w nową szatę architektoniczną
oraz dostosowane do wymogów czasu fortyfikacje.
Władysław Jagiełło przyznał Jaśliska
biskupstwu przemyskiemu. Stały się
w ten sposób „stolicą” tak zwanego
klucza dóbr biskupstwa przemyskiego zwanego nieco szyderczo Państwem Biskupim, dostarczając mu
niemałych dochodów pochodzących
głównie z handlu winem.
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sko7, Gorlice, Bachórz8, Niżankowice9 czy Szymbark. Wystarczy dodać, że wszystkie mniejsze i większe
miejscowości, zarówno wolne miasta
królewskie, jak i prywatne, szukały wszelkich możliwości zdobycia
sposobu na składowanie węgrzyna
i handel nim10.
*
Biorąc zaś pod rozwagę również tu
wywołaną warstwę symboliczną przysłowia odwołującego się do polsko-węgierskiego braterstwa, nie sposób
w aspekcie jego genezy11 nie zwrócić
7

gier zwykle trafiało młode, często
jeszcze fermentujące wino w beczkach. Należało je odpowiednio przygotować, a następnie umieścić w piwnicach, by leżakowało przez rok czy
dwa lata. Jak się zdaje, umiejętność
tę posiedli Polacy w lepszym stopniu
od Węgrów, co zrazu znalazło wyraz
w powiedzeniu, a jednocześnie oznaczeniu handlowym: Hungariae natum et Poloniae educatum (Zrodzone
na Węgrzech, wychowane w Polsce).
Leżakowane w polskich piwnicach
wina węgierskie w powszechnym
odczuciu postrzegane były bowiem
jako lepsze niźli te do samego końca
preparowane w kraju producenta5.
Niemałe profity z handlu winem
czerpały też miejscowości będące
etapami transportu wina, takie jak:
Jasło, Nowy Żmigród, Dukla6, Le5

6

Ale nawet w takim wypadku zdarzało
się, że polscy kupcy jeździli na Węgry, by nadzorować cały proces produkcji, aby zapewnić odpowiedni, to
znaczy odpowiadający szlacheckim
gustom, smak i jakość.
Była miastem prywatnym, usytuowanym nieopodal strategicznego przejścia – Przełęczy Dukielskiej. Istotniejszy dla gospodarki miasta okazał się
wszelako przywilej króla Zygmunta III
Wazy z 1588 roku, zezwalający
miastu na sprzedaż i skład win węgierskich oraz ustanowienie w 1595
roku komory celnej, w wyniku czego
mogła konkurować z nie tak odległymi Jaśliskami.

8

9

10

11

Pod koniec XVI wieku działało w Lesku 11 cechów rzemieślniczych obejmujących około 40 specjalności, ale
największe dochody przynosiło miastu prawo składu win węgierskich.
Ta średniowieczna osada (XIV wiek)
znacznie rozwinęła się w XV–XVII
wieku, korzystając z prawa składu
win węgierskich.
Niżankowice w średniowieczu znane były z wyrobu piwa i miodów.
W 1647 roku uchwałą walnego sejmu koronnego w Warszawie wyznaczono tu skład win węgierskich, według praw składów koronnych.
Zdarzało się też, że składy win
węgierskich na terenie Rzeczypospolitej zakładali Węgrzy. Tak stało się w Laszkach Murowanych
(w 1613 roku tamtejszy zamek został zastawiony za długi węgierskiemu magnatowi Jerzemu Drugethowi). Węgierski właściciel Drugeth,
nazywany też przez współczesnych
Humieńskim, obsadził zamek swoją
załogą wojskową, zakładając jednocześnie skład win węgierskich,
którymi handlował. Dał się przez
to poznać sąsiadom nie tylko jako
awanturnik (jego zbrojne wypady stały się prawdziwą plagą dla
mieszkańców ziemi przemyskiej
i sanockiej), ale również dbający
o sprawy ekonomiczne gospodarz.
Na temat genezy przysłowia vide:
J. Tazbir, Węgry jako symbol przestroga w literaturze staropolskiej [w:]
idem, Prace wybrane, t. 3, Sarmaci
i świat, Kraków 2001, s. 453 i nn.;
H. Markiewicz, A. Romanowski,
Skrzydlate słowa, Warszawa 1990,
s. 830 i nn.
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Preszów
uwagi, że czas powstania porzekadła
badacze sytuują w epoce dla dziejów
Rzeczypospolitej tyleż szczególnej,
co trudnej – u schyłku XVIII wieku.
Konkretnie zaś na pierwsze lata po
upadku konfederacji barskiej. Wielu
spośród przywódców tej szlacheckiej
ruchawki, wymierzonej tyleż w Rosję, co i w spragnionego oświeceniowych nowinek króla, zmuszonych
było rozglądać się za schronieniem
poza granicami Rzeczypospolitej.
I niemało – wymieńmy chociażby
Jakuba Ignacego Bronickiego – znajdywało swoisty azyl na Spiszu bądź
w Preszowie (znajdującym się wówczas na obszarze administracyjnym
monarchii austriackiej). Dzięki temu
w Preszowie możliwe stało się nawet
ponowne zawiązanie tak zwanej Generalności Konfederacji Barskiej,
czyli Rady Generalnej Konfederacji.
13 października 1770 roku w tym
mieście wydany został – nieważne,
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że już cokolwiek groteskowy, jeśli
pod uwagę weźmie się ówczesne
uwarunkowania polityczne – akt detronizacji króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Wszelako, nie mniej
czasu niźli na pisanie podobnych
kuriozalnych aktów przedstawiciele
Generalności spędzali na gustowaniu miejscowego wina. Co też stało
się odtąd niepisaną tradycją polskiej
emigracji. Bankiety, rauty, przyznawanie orderów póki pieniędzy starczało, nieważne czy pochodzących
z własnej kiesy, od politycznych
sponsorów, czy też ewakuowanego
skarbu Rzeczypospolitej (bo i tak
bywało), to przecież fragment nawet
współczesnej polskiej historii. Dla
nas to o tyle ważne, że w tym kontekście nowego znaczenia nabiera i bez
tego trafna, często dziś przytaczana
sugestia zawarta w książce Aleksandra Kaczorowskiego, że powiedzenie
o brataniu się przy winie z Węgrami

odwołuje się do mieszkańców Górnych Węgier, czyli – w istocie – obecnej Słowacji12.
Oparta na osobistych doświadczeniach czy też przyjemnych doznaniach konfederatów (wiadomo, kto
winem się raczy, ten Boga zobaczy)
12

Pamiętać należy, że Słowacja aż do
początków XX wieku była częścią
Węgier. Ivan Čičmanec, rozmówca
Aleksandra Kaczorowskiego, wywodzi
to jednak z prostszych przyczyn: […]
polska szlachta, zajeżdżając na Górne Węgry, czyli na Słowację, mogła
się tam bez trudu dogadać po polsku
z miejscową szlachtą. Bo ta szlachta
mówiła wtedy jeszcze po słowacku! I
jako taka była częścią natio Hungarica,
narodu węgierskiego. Dopiero później
w większości się zmadziaryzowała,
tak jak spolonizowała się szlachta litewska, cyt. za: A. Kaczorowski, Europa z płaskostopiem, Wołowiec 2006.
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Janusz Polaczek

idealizacja stosunków polsko-węgierskich, w dobie romantyzmu
dodatkowo jeszcze przypieczętowana braterstwem powstańczej broni w walce z wojskami rosyjskimi,
nabrała z czasem wymiaru jeśli nawet nie programu, to przynajmniej
myśli politycznej. Zanim znalazła
ujście i wyraz, przynajmniej jako
komponent, w tak zwanej idei galicyjskiej, była argumentem służącym formowaniu alternatywnych
wobec sojuszu z którymś z europejskich mocarstw koncepcji wspólnoty narodowych ideałów. Rzecz
jasna, tego typu podejście historiozoficzne w kwestii rozwiązania
sprawy polskiej kazało postrzegać
ową wspólnotę dążeń polskich i węgierskich demokratów (niezależnie
od wizji tej demokracji) w zdecydowanej opozycji do idei panslawistycznych, czyli programu zjednoczenia wszystkich Słowian pod
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berłem rosyjskim13. Wspomniane
braterstwo broni Polaków i Węgrów
od 1848 roku zrodziło się i utrwaliło w walce przeciw Rosji. Nie znaczy to, że argumenty panslawistów
w zaborze austriackim nie były znane i dyskutowane. Owszem, tu i ówdzie wysuwano je, i to niekoniecznie
w zawoalowany sposób. Zbytniej
popularności wszelako nie były
w stanie zyskać. Najtrafniej chyba,
choć szyderczo – może dlatego, że
na podstawie przywołanego przez
nas przysłowia – skuteczność owych
działań skonstatował w swych pismach orędownik jeszcze bardziej
egzotycznej koncepcji – sojuszu turecko-słowiańskiego – Michał Czajkowski. Oto fragment pewnego,
spisanego przez niego dialogu: Co
tam Waćpan nam bajasz o Turkach
i o Sławianach, my z Węgrami; oni
z Cesarzem i my z nimi – oni przeciwko niemu i my z niemi, bo to widzisz Waćpan – Węgier, Polak dwa
branki. I do konia, i do szklanki
[...]14. Tak oto braterstwo krwi, choć
cokolwiek świeże, w sferze symboliczno-obyczajowej zdawało się ziszczać w oparciu o wspólne umiłowanie trunków. Węgierskich trunków.
Prócz bowiem przysłowia Polak,
Węgier dwa bratanki. I do konia [czy
jak w innej wersji – do szabli], i do
szklanki w państwie szlachty polskiej
funkcjonowało – i to w dłuższej perspektywie czasowej – jeszcze inne,
obrazowo ukazujące polsko-węgierskie stosunki. Mamy na myśli następujące porzekadło: Na Węgrzech się
wino rodzi, a w Polsce umiera. To
ono, ni mniej, ni więcej, uzmysławia
rolę i rangę węgierskiego wina w życiu codziennym szlacheckiej Rzeczypospolitej. Wino z Węgier znane było
w Polsce pod różnymi nazwami, co
też jest jakimś świadectwem jego
sławy. Węgrzyn, węgrzynek, węgier,
tokaj, wino tokajskie, maślacz, madziar – to najczęściej funkcjonujące
nazwy, ale nie jedyne. Posługiwano

się również określeniami w rodzaju:
miód siedmiogrodzki, wino z suszu,
sok z tokajskich jagód, węgierska
akwawita czy chociażby grzyb tokajski – jak nazywano najszlachetniejszy i w związku z tym najdroższy
rodzaj wina z Węgier15.
Albowiem, począwszy od XVI wieku, w imporcie trunków do Rzeczypospolitej wino węgierskie odgrywało bezsprzecznie wiodącą rolę.
Wnet, to jest w pierwszej połowie
XVII stulecia, Polska stała się największym jego importerem16. W jednostkach miar przedstawiało się to
następująco. O ile na przełomie lat
trzydziestych i czterdziestych XVII
wieku można było mówić zwykle
o ilości ponad 12 000 beczek rocznie
(w takiej bowiem postaci przeważnie
je transportowano17), o tyle w 1766
roku liczba ta wzrosła do około 26 000
beczek. Niemniej już w następnym,
to jest XVIII, stuleciu import ten
w odniesieniu do poszczególnych
lat przedstawiał się różnie. Oprócz
wskazanego tu 1766 roku, gdy zanotowano maksymalną jego wielkość,
były również lata gorsze. I to dużo. Na
przykład wkrótce po pierwszym rozbiorze Polski liczba sprowadzanych
beczek rocznie wyniosła około
11 000, a więc spadła o ponad połowę.
Niemniej aż do końca XVIII wieku
sławny węgrzyn pośród win sprowadzanych do Polski dominował. Wciąż
wyprzedzając, zyskujące dopiero na
popularności, wina francuskie18.
Tym samym opinia, że Polacy bez

13

18

14

Vide pisma i działalność Michała
Czajkowskiego vel Sadyka paszy.
Vide: M. Czajkowski, Dziwne życie
Polaków i Polek, Lipsk 1865,
s. 150–157.

15

16
17

Vide: Z. Guldon, L. Stępkowski,
W kwestii importu win węgierskich
do Polski w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1986, nr 4, s. 665–669,
tu 665.
Ibid.
Warto zauważyć przy tym, że pomiędzy XVI a XVIII wiekiem objętość beczek stopniowo, aczkolwiek wyraźnie
się zmniejszała (ze 100 do nawet 40
garncy).
Wina z innych krajów, na przykład
wołoskie, reńskie, morawskie, włoskie itp. Sprowadzane były w znikomych ilościach, vide: Z. Guldon,
L. Stępkowski, op. cit., s. 663.
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węgierskiego wina nie mogą żyć tak,
jak ryba bez wody, pozostawała jak
najbardziej trafna.
Biorąc pod uwagę regiony Rzeczypospolitej, wino węgierskie, prócz
obszaru, przez który przebiegał winny szlak, trafiało do tak odległych
zakątków, jak Wielkopolska, Prusy
Królewskie, a nawet Litwa. Palmę
pierwszeństwa w tym względzie
dzierżyła Małopolska. Mawiano przecież, iż nie masz wina nad węgrzyna,
z węgierskiej winnicy, z krakowskiej
piwnicy. To też trudno się dziwić, że
utrwalony w plastyce oraz piśmiennictwie obraz sobiepana ucztującego i – rzecz jasna – wznoszącego
toasty kielichem węgrzyna dotyczy
w głównej mierze właśnie Małopolski i południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. W równym
stopniu owo wyobrażenie rozpitego sarmaty znajdowało odniesienie
tak do wielmożów, jak i pospolitej
szlachty. Zamiłowanie wszelkiej maści szlachty do węgrzyna, tak zgubne
dla ojczyzny, nie umknęło – rzecz jasna – uwadze moralizatorów różnych
lotów. Wspomnieć tu wypada choćby
gorzką satyrę Na pijaństwo nieposkromione i pijaniców Krzysztofa
Opalińskiego:
Nic widzę, pijakowie marni, nie
umiecie,
Bo was, niż nieprzyjaciel, naprzód
wino zwojuje.
Przyjdzieszli do dworu, co czynią
panowie?
Piją, nie radzą; piją – bardziej
o węgrzynie
Myśląc niźli o ojczyźnie.
Gradacja względem zamiłowania
szlachty do węgrzyna dotyczyła co
najwyżej jakości spożywanego trunku. Warto bowiem pamiętać, że wina
węgierskie to nie tylko tokaje i wszelako nie tylko drogi tokaj umilał
szlachcie życie. Stać na niego było
co najwyżej magnatów. Szara szlachta zadowalała się mniej szlachetnymi gatunkami win sprowadzanych
z Węgier19. Jeśli tylko pozwalała na
19
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Były to również białe wina świętojurskie (od miejscowości Svätý Jur –
na północ od Bratysławy) oraz białe
i czerwone edenburskie z Sopronu.

to kondycja ekonomiczna w domach
szlacheckich, nie szczędzono wydatków na wino. Ignacy Krasicki z ironią
konstatował, że kupowano w dużych
ilościach wino stołowe, białe brzoskwiniowate, choćby beczka miała
kosztować dwadzieścia pięć albo
trzydzieści czerwonych złotych […].
A do tego zwykle parę antałków […]
jeszcze lepszego […] i beczkę starego,
wytrawionego drakwią pachnącego, choćby i sto dukatów kosztowało
[…]20. Wina węgierskie ceniono nade
wszystko za słodki smak. W związku
z czym traktowano je jako dodatek
do deserów. Pisał o tym Jan Duklan
Ochocki, zauważając, iż w niektórych
domach przy deserze dawano wino
węgierskie tak gęste jak galareta,
którą się łyżeczką jada. Z czasem
utrwaliło się przekonanie, że jeśli
wino jest słodkie, to należy nazywać
je winem węgierskim, natomiast jeśli mocne – polskim.
Wyjaśnienia wymaga, że kojarzona z winem węgierskim słodycz jest
przymiotem cenionej do dziś marki
regionalnej – Tokaju. Jak zauważa
znawczyni tematu, Dorota Lewandowska21, najstarszy dokument
określający tokaj wyśmienitym winem datowany jest na koniec XV wieku. W szerszym zakresie produkcja
20

21

Najszlachetniejsze tokaje okazywały
się cenne niczym płynne złoto. Na
porządku dziennym stały się więc
fałszerstwa. Zdarzało się, że zamiast
zamawianego tokajskiego złotego
trunku przywożono kiepskiej jakości
wino węgierskie. Odbiorcy starali się
więc chronić przed oszustami, wysyłając na Węgry osoby bezpośrednio
odbierające tokaj z winnic. Beczki
zaś lakowano czy stemplowano.
Na ustaleniach tej autorki oparte
zostały przedstawione tu faktografia
i opinie. Również z jej prac zaczerpnięte zostały niektóre cytaty, vide:
D. Lewandowska, Od węgrzyna do
szampana. Wino, smak i wyróżnienie
w Polsce XVII-XVIII w., „Przegląd Historyczny” 2011, nr 4, vide też artykuły D. Lewandowskiej dotyczące historii wina, zamieszczone w ramach
projektu Silva Rerum, strona http:wilanow-palac.art.pl (2009–2010).

win z uwiędłych winogron zwanych
aszú22, czyli białych, likierowych,
naturalnie słodkich23, na dobre rozpoczyna się jednak w połowie XVI
wieku.
Natomiast wedle tradycji pierwsze
wino aszú, określane jednocześnie
nazwą tokaj, sporządził w 1630 roku
Laczkó Máté Szepsi. Ten pochodzący
z Transylwanii kronikarz i kaznodzieja zapragnął stworzyć wino, którego
wyjątkowe walory smakowe i aromat
miały sprawić, że jako wielkanocny
podarunek (bo na to zostało przeznaczone) dla Zsuzsanny Lorántffy, przyszłej żony księcia Rakoczego, przyćmi
wszystkie inne prezenty. Wino rzeczywiście zachwyciło, zaś ród Rakoczych
stał się promotorem jego międzynarodowej sławy. Wystarczy nadmienić,
że aby zapewnić poparcie Francji dla
swej polityki wymierzonej przeciw
dominacji Habsburgów, Franciszek II
Rakoczy słał do Ludwika XIV jako
drogocenne podarunki nie co innego, jak butelki tokaju aszú. Przecież
nie gdzie indziej, tylko w środowisku
goszczącym w Wersalu powstało oraz
upowszechniło się określenie tokaju
jako Vinum regum, rex vinorum –
22

23

Samo słowo aszú (uwiędłe) pojawia
się po raz pierwszy w łacińsko-węgierskim słowniku, którego autorem
jest Fabricius Balázs.
Te białe, likierowe wina od początku
produkowane były w rejonie Tokaj-Hegyalja (Węgry) i w rejonie Tokaj
(obecnie Słowacja). Charakteryzują
się intensywnym korzenno-waniliowym aromatem oraz ciemnosłomkową barwą zbliżoną do koloru
topazu. Wytwarza się je z gron cibea ze szczepu furmint sadzonego
na południowych stokach wzgórz
wspomnianego regionu Tokaj-Hegyalja. Winogrona te w odpowiednich
warunkach atmosferycznych pokrywają się szlachetną pleśnią wywołaną przez grzyby z gatunku botrytis
cinerea, która powoduje ich odwodnienie (stąd nazwa aszú), wzrost
stężenia cukru oraz odpowiedni aromat. Dla dodatkowego zwiększenia
stężenia cukru winogrona te zbiera
się po pierwszych październikowych
przymrozkach.
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wina królów, króla win. Jako taki tokaj aszú zyskał walor dyplomatyczny.
Prócz Francuzów tokajskim produktem Rakoczy pragnął też uwieść Prusaków, posyłając Fryderykowi I sto
pięćdziesiąt beczek słodkiego wina
jako swego rodzaju znak – przypieczętowanie sojuszu.
Można powiedzieć, że w ten oto
sposób nastał złoty wiek win tokajskich. Na ich walorach – jak wspomnieliśmy – pewniej wcześniej od
Francuzów poznali się Sarmaci.
W Polsce do tego argumentu się odwołano, gdy po śmierci Zygmunta
Augusta część wielmożów (czyli pewna partia) zapragnęła wesprzeć elekcję arcyksięcia Ernesta. Większość
szlachty przyprowadzić do rozsądku
miała zwłaszcza obietnica zniesienia
cła na sprowadzane do Rzeczypospolitej wina węgierskie. Do elekcji
w końcu nie doszło i w konsekwencji
cło na wina węgierskie na długie lata
pozostało prawdziwym utrapieniem
spragnionych tego trunku. Nie znaczy to, że z tego powodu ubyło tokajowi polskich wielbicieli. To wtedy co
poniektórzy za punkt honoru stawiali
sobie posiadanie piwnic pełnych
tokajskich win. W XVIII wieku, za
króla Sasa, gdy – jak głosi tradycja –
pozostawało jeść i popuszczać pasa,
z umiłowania węgierskich trunków
byli znani nie tylko arystokraci w rodzaju Józefa Ossolińskiego. Amatorem win aszú okazał się sam król
Sas – August II Mocny. Ponoć kiedy
udało mu się zakupić wspaniały rocznik wina24 z Tokaju (chodziło o wino
wyprodukowane ze zbioru w 1700
roku), wypełnioną tym wyśmienitym
winem piwnicę polecił zamurować
(złośliwcy mogli to postrzegać jako
swoisty testament Rzeczypospolitej
doby saskiej)25.
24

25

Obowiązywała wtedy formuła (COS)
ut vinum habeat colorem, odorem et
saporem, określająca jakość wina na
podstawie barwy, aromatu i smaku.
COS to również hasło kupców. Jego
wypowiedzenie było równoważne akceptacji jakości wina.
Ceniono nie tylko rocznik, ale i wiek
wina. Istotna była też marka. Im wino
uchodziło za modniejsze, tym wyższa
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Rozkoszowano się więc naturalną
słodyczą z węgierskich winnic, dopóki rozbiory nie otrzeźwiły przynajmniej części umysłów. Doświadczyli
tego pierwsi konfederaci z Baru, gdy
w końcu przyszło im szukać zajęcia
i chwały w mniej wesołych miejscach
niż Spisz. Wielu im podobnych przyszło odtąd kosztować cierpkiego, zachodniego – głównie francuskiego
wina. Przeminęła miodem pitnym
i nie mniej słodkim tokajem płynąca
cywilizacja Sarmatów, wraz z nią także popularność słodkich węgierskich
była jego cena. Naturalnie nie wszyscy mogli sobie pozwolić na zakup pożądanych gatunków. Zrodził się więc
proceder fałszerstwa. Najpopularniejszymi produktami, które dodane do
wina miały się przyczynić do podrasowania zwykłego wina w węgrzyna,
później zaś we włoskie winne specjały, były jajka, mleko, siarka, alkohol
i najróżniejsze przyprawy. Jak zauważa Dorota Lewandowska, posiadanie
takiego wina wymagało cierpliwości
i przechowywania go przez długie lata
w piwnicy. Ale i na to znalazł się sposób. Aby z wina młodego uczynić stare, należało wziąć ile się da migdałów
gorzkich, piołunu, żywicy sosnowej,
zetrzeć wszystko z winem i taką miksturę wlać do młodego wina. Proceder tworzenia win był tak powszechny, że często szlachcic całe życie nie
spróbował prawdziwego rarytasu, na
przykład z Węgier. Pił tylko fałszowane trunki podszywające się pod
węgrzyny, cyt. za: D. Lewandowska,
Cudowne przemienienia, czyli jak
z wina węgierskiego zrobić włoskie?,
http.wilanow-palac.art.pl. W rozlicznych drukach pojawiały się recepty
w rodzaju: Weźmi gałganu świeżego
dobrego, gwoździkow kramnych, imbieru, muszkatowego kwiatu, każdego po dragmie jedney. To wszystko
przetłukszy z gruba, mocz przez dwadzieścia cztery godzin w drewnianym
naczyniu dobrze przykrytym w mocnej gorzałce. Potym zawiązawszy to
w chustę, wpuść na nici w kufę, albo
w połkufek wina prawie dobrze wystałego. A gdy w nim pomoknie do
trzeciego dnia, stanie się tak dobrym
winem […], cyt. za: eadem.

trunków. Cierpkie zachodnie wino –
co inaczej znaczy wytrawne. A w tej
kategorii Kadarka winom bordoskim
nie dorówna przenigdy. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. W końcu bardziej rozkoszny jest smak wygranych
rewolucji niż przegranych powstań.
Rewolucji, w których prócz krwi lały
się też hektolitry bordeaux.

summary

Wine-sweet dimension
to the Polish-Hungarian
brotherhood, that is how
the politics can intoxicate
A special place of the Hungarians
among the nations which Poles have
affection for comes from
the belief in similarity of tastes and the
national character as well as analogies
referring to history.
That is the real meaning of the
proverb A Pole and a Hungarian are
two brethren, good for the horse, and
good for the glass. Taking into consideration the symbolic meaning of the
adage, it is impossible not to pay attention that the time of its origin, according to some researchers, is dated
from the first years after the collapse
of the Confederation of Bar. Many of
its leaders found refuge of some sort
in Spiszor in Presov ( the areas considered to belong to Upper Hungary in
those times). That is where so-called
the General Council of the Confederation re-formed which used to enact
some ridiculous laws such as the one
for the dethronement of King Stanislaw August Poniatowski. However,
at least the same amount of time as
for writing similar laws the representatives of the General Council spent
tasting the local wines. In this manner they continued the Sarmatian
tradition in which węgrzyn, the Hungarian wine, played a prominent role.
That idealization of Polish-Hungarian
relations, based on the personal experiences of the Confederates, additionally in the Romantic era sealed by
the brotherhood of uprising arms in
the fight against the Russian army, in
time took the dimension of political
agenda.
Translated by Sylwia Mikuła
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Tokaj, Horkay i bikavér
Boże, zbaw Węgrów
I obdarz ich swymi łaskami!
[…]
I pozwól srebrnemu deszczowi
Zraszać winne grona Tokaju.
Fragment hymnu węgierskiego

Tadeusz Nuckowski

Był rok 1939. Armia Czerwona,
w myśl paktu Ribbentrop–Mołotow, uderzyła na Polskę od wschodu,
aby dojść do Przemyśla 28 września
i ustanowić na Sanie granicę pokoju
między Trzecią Rzeszą i Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tuż przed tym wydarzeniem
w pałacu biskupa ordynariusza
Franciszka Bardy trwały gorączkowe przygotowania do przyjęcia
krasnoarmiejców. Wiadomo było,
że radzieccy żołnierze szukać będą
głównie zegarków i alkoholu. Zegarków – symbolu odległej dla nich cywilizacji zachodniej – dla zaspokojenia
potrzeb duchowych, alkoholu –
niezbędnego do życia płynu ustrojowego, którego poziom w ich organizmach musiał być stale uzupełniany.
Zegarki można było ukryć stosunkowo łatwo, jakiś mniej cenny egzemplarz ostatecznie wręczyć starszynie
na (poznane wkrótce) słynne wezwanie: dawáj czasý!. Z alkoholem, czyli
zgromadzonymi w piwniczce zapasa-
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mi wina, należało postąpić inaczej.
Zapasami tymi było kilkadziesiąt butelek tokajskiego wina z przemyskiej
rozlewni importera Tadeusza Cieślińskiego (ulica Kolejowa 3, obecnie
Generała Józefa Sowińskiego). Wino,
rocznik 1922, było dwojakiego rodzaju: w białych butelkach klasycznego
kroju – wytrawne, a w ciemnozielonych, grubościennych z długą szyjką
i wypukłym dnem – słodkie.
Zostawiono pewną ilość niezbędną
dla celów liturgicznych, zaś trzon zapasów postanowiono zakopać w niepodpiwniczonej wieży katedralnej,
co zrobiono dyskretnie pod osłoną
nocy, zasypując suchym piaskiem
warstwy ułożonych poziomo butelek.
Brał w tym udział mój ojciec, który
po krótkim epizodzie wojskowym
i demobilizacji znalazł zatrudnienie
przy przemyskiej katedrze obrządku
łacińskiego. Miejsce ukrycia wina,
dla większego bezpieczeństwa, zostało wkrótce przywalone splątanymi
ołowianymi szprosami ze zniszczonych w wojennym pożarze katedry
witraży. I tak sobie to wino leżakowało w zagraconej komórce, przez nikogo nie niepokojone. Biskup Barda, aż
do śmierci w roku 1964, nie zainteresował się zakopanym winem, ojciec
też raczej nikomu o tym nie wspominał, choć w rodzinie wiedziało się
o tym. Moi starsi bracia podejmowali
nieraz bezskuteczne próby odszukania tego miejsca. Aż przyszedł rok
1982. W trakcie remontu wieży przystąpiono do robienia betonowych wylewek w wieżowej komórce. Dopiero
wtedy, po ponad czterdziestu latach

milczenia, ojciec wskazał ówczesnemu proboszczowi miejsce ukrycia
wina. Przy odkopywaniu, wieczorem,
również należało zachować pewne
środki ostrożności; był stan wojenny
i nad winem nadal wisiało sowieckie
fatum.
Niespodziewanie stałem się właścicielem dziesięciu sześćdziesięcioletnich flaszek z cenną zawartością!
Mimo największego szacunku, jakim
obdarzałem tę zawartość, zostały mi
tylko piękne wspomnienia. Nie podejmę się próby opisania wspaniałego smaku tego wina; było wciąż klarowne, bez osadu, lekko zgęstniałe,
mocne i dość zdradliwe. To ostatnie
określenie mógłbym uzasadnić, ale
wstrzymam się. Specjalista winiarz
czy też zawodowy kiper po degustacji z pewnością długo rozwodziłby się
nad jego bukietem i walorami smakowymi. Ja tylko pomyślałem, że rację ma znane stwierdzenie: Vinum regum, rex vinorum (Wino królów, król
win), przypisywane królowi Francji
Ludwikowi XIV, który tak miał zareagować na kontakt z tokajem.
Kolejnym węgierskim winem ważnym w moim życiu był egri bikavér,
kilka złotych droższy od pozostałych, popularnych w latach 70.: bułgarskiego caberneta, tunezyjskiej
gellali i fatimy z Algierii. Gdy w roku
1984 kupowałem w Londynie wino
na swój wernisaż, wśród oszałamiającej ilości gatunków spostrzegłem
pięciolitrowe czarne kartony z czerwoną głową byka. Sentymentalne
względy zdecydowały, że kupiłem
bikavéra. Opowiedziałem Neilowi,
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organizatorowi mojej wystawy, jak
ważnym napojem było to wino w czasach studenckich. Trochę się dziwił,
z niepokojem pytał, czy się tym upijaliśmy (nie, nie upijaliśmy się, może
tylko poprawialiśmy i tak nie najgorszy humor), i czy nie lepiej było palić
marihuanę. Marihuany (ani papierosów) nie chciałem palić, zarówno
w Krakowie, jak i w Londynie, głównie ze względu na odrazę do wciągania dymu do płuc. Czasem żałuję, że
nie spróbowałem, zawsze mógłbym
to sobie wpisać do CV. Kiedyś nawet
mieliśmy na oknie w domu, w celach czysto dekoracyjnych, dorodny
krzak tego ziela (było to 30 lat temu,
a więc przestępstwo dawno uległo
przedawnieniu), wykończony obskubywaniem liści przez kilku odwiedzających nas znajomych.
Egri bikavér, jak powszechnie
wiadomo, to wino z regionu Egeru.
Nigdy nie byłem w Egerze, jeśli nie
liczyć przemyskiej restauracji o tej
nazwie, mieszczącej się przez lata
przy ulicy Grunwaldzkiej, u wylotu
z miasta. Jadało się tam placek po
węgiersku, potrawę, która nie miała
nic wspólnego z Węgrami, za to była
symbolem życia w PRL-u, gdzie wiele rzeczy było na niby.
Przeczytałem gdzieś (niech to
gdzieś zastąpi podanie źródła, w każdym razie nie było to w internecie),
że przeciętny Węgier wypija rocznie
50 litrów wina, a Polak zaledwie 2,5 litra. Jakoś nie daję temu wiary, choć –
z drugiej strony – potwierdzałyby się
moje przypuszczenia, że jestem nieprzeciętnym Polakiem.
Coca-cola to jest słodki trunek / dżez /
Gdy cię głowa boli / Wypij puszkę
coca-coli. Dzięki tej piosence przez
wiele lat dzieciństwa miałem błędne
wyobrażenie o tym symbolu amerykańskiej kultury, biorąc go za napój
alkoholowy. Coca-cola dotarła do Polski wraz z pepsi gdzieś z początkiem
lat 70., w czasach gierkowskich, na
Węgrzech zjawiła się dużo wcześniej.
Węgry, tak jak i Jugosławia, były namiastką Zachodu w KDL-u (pamiętają Państwo ten skrót?: Kraje Demokracji Ludowej). Z Węgier przywoziło
się różne, luksusowe na tamte czasy, artykuły spożywcze, kosmetyki,

także materiały fotograficzne. Nie
pamiętam, żeby ktoś przywiózł coca-colę. Ale pamiętam, że kiedyś spotkaliśmy na Franciszkańskiej (wtedy
na Franciszkańskiej spotykało się
wszystkich) Staszka K., który właśnie wrócił z zakładowej wycieczki
na Węgry i z przejęciem opowiadał
nam, że pił coca-colę. Dopytywaliśmy o jej smak, powiedział, że jest
bardzo fajna, gazowana i że dziwnie
rośnie w ustach.
Nie samym winem człowiek żyje,
i nie tylko z winem kojarzą mi się
Węgry. Jest przecież węgierska literatura, o którą się otarłem (to właściwe określenie, bo trudno powiedzieć,
że ją poznałem). Najpierw, w szkole
podstawowej, Chłopcy z Placu Broni
Ferenca Molnára, z przejmującą sceną śmierci małego Nemeczka, ostatnio – nie bardzo weselszy Sándor
Márai. Jest też węgierska muzyka,
dla mnie tylko dwa nazwiska (Liszta
tu pominę): Bela Bartók i Gábor Szabó. Obaj sięgali do węgierskiego folkloru. Belę Bartóka, z pewnością bardziej znanego, kojarzę głównie z jego
słynnym powiedzeniem: Konkursy
są dla koni, nie dla artystów, powstałym, jak myślę, w trudnych czasach
po przybyciu do Ameryki. To zdanie
jest znakomitą pociechą dla startujących we wszelkiego rodzaju konkursach, lubię je, też mi nieraz pomagało. A Gábor Szabó to jeden z moich
ulubionych gitarzystów jazzowych.
Do big-beatu nie nawiążę, choć, jak
wszyscy z mojego pokolenia, zawsze
będę pamiętał Dziewczynę o perłowych włosach zespołu Omega.

Po węgiersku s czyta się jak sz, zaś
sz jak s, o czym na ogół wiedzą wszyscy, nawet nieznający tego języka.
Ale dopiero niedawno uświadomiłem
sobie, że słynna węgierska puszta też
podlega tym regułom, więc należy
mówić pusta. Bardzo mi się to nie
spodobało, gdyż byłem przywiązany
do niewłaściwej wymowy. Może nawet przy niej zostanę.
Pierwszym Węgrem, jakiego spotkałem, był Istvan Horkay (po węgiersku odwrotnie: Horkay Istvan),
nieco starszy ode mnie student
Wydziału Grafiki krakowskiej ASP,
gdzie i ja studiowałem. Zrobił świetny dyplom w Pracowni Miedziorytu
prof. Mieczysława Wejmana, cykl
grafik zatytułowany Puszka Pandory. Niedawno natrafiłem na Istvana
w internecie. Z przyjemnością przeczytałem, jak określa Kraków w swojej biografii: one of the major art and
cultural centers of Eastern Europe.
Odezwałem się do niego, wymieniliśmy uprzejmości na temat naszych
stron internetowych i zawartych
na nich grafik. Dowiedziałem się
o jego międzynarodowej karierze,
o współpracy z Peterem Greenawayem (projekt Tulse Luper Journey).
Warto obejrzeć samemu, podał mi
następujące linki: www.bolzanogold.
com, https://vimeo.com/user4479602/
videos.
Spotkałem później jeszcze bardzo wielu Węgrów, zwłaszcza kiedy
byłem dyrektorem przemyskiego
Biura Wystaw Artystycznych. Raz
tylko wybrałem się na Węgry, byłem
i w Tokaju, ale – jeśli mam być szczery – zawsze wolałem, żeby tokaj był
we mnie.
PS. Byłbym świnią, gdybym nie wspomniał, opisując swoje węgierskie koneksje, Victora Vasarely’ego, pioniera
op-artu, którego kompozycje bardzo
mi się w młodości podobały, a teraz
podobają mi się głównie dlatego, że
przypominają mi czasy, w których je
lubiłem, choć i teraz podobają mi się
niezależnie od ewokowanych przez
nie wspomnień, mimo że podobne
efekty obecnie uzyskuje się z łatwością w najprostszych komputerowych
programach graficznych.
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Naród i religia we współczesnej
Europie Środkowej
Juraj Buzalka

Tłumaczyła ze słowackiego
Monika Głąb

Bratysława, 5 lipca 2007: Dziś, podczas obchodów narodowego Święta
Cyryla i Metodego, na zamku Devín
w Bratysławie premier Robert Fico
nawoływał do edukacji patriotycznej i budowania wspólnoty obywatelskiej.
Warszawa, 21 grudnia 2006: Grupa
posłów polskiego Sejmu przedstawiła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ogłoszenia Jezusa Chrystusa
królem ich, w większości katolickiego
kraju. Łącznie 46 posłów – dziesięć
procent niższej izby Parlamentu –
podpisało projekt ustawy [...]. Jeśli
ta propozycja zostanie uchwalona,
Jezus zostanie następcą Maryi Panny, która była ogłoszona honorową
Królową Polski przez króla Jana Kazimierza przed 350 laty1.
1
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Fico na Devíne vyzýval na výchovu k vlastenectvu, „SME” [online],
5 lipca 2007 [dostęp: 6 lipca 2007]:
http://www.sme.sk/clanok_tlac.
asp?cl=3382238; Polish MPs bid
to make Jesus king, BBC [online], 21
grudnia 2006 [dostęp: 14 paździer-

Pierwszy cytat z informacji prasowej mówi o ceremonii w dniu święta
państwowego, nazwanego imionami
dwóch chrześcijańskich świętych,
którzy są uznani za świętych narodu słowackiego. Premier Republiki
Słowackiej w obecności hierarchów
Kościoła połączył mity i symbole
narodowe z symbolami religijnymi,
włączając je do chrześcijańskiego
dziedzictwa. Przez połączenie kategorii religii i narodu legitymizował
swoją władzę jako przywódcy wyjątkowej grupy Słowaków, wierzących
w konieczność egzystencji człowieka
w ramach narodu i w swoją chrześcijańską tradycję.
Podobnie członkowie polskiego
Parlamentu potwierdzili unikatowy status „Chrystusa narodów” – to
określenie narodowo-katoliccy politycy stosują do narodu polskiego.
Nad tak rozumianym narodem panuje boski autorytet Jezusa Chrystusa.
Politycy ci niewątpliwie liczyli na to,
że ich decyzja spotka się z aprobatą
przynajmniej znacznej części polskich katolików.
W tym artykule2 przeanalizuję
wzajemne relacje religii i nacjonalizmu w czasie zmiany społeczeństwa

2

nika 2008]: http://news.bbc.co.uk/2/
hi/europe/6200539.stm.
Artykuł powstał dzięki stypendium
Andrewa W. Mellona w Instytucie
Nauk o Człowieku w Wiedniu i stypendium w Aleksanteri Institute na
Uniwersytecie Helsińskim. Za komentarz do starej wersji tekstu dziękuję Petrowi Drál’owi i Andrejowi
Findorowi [Pierwotna wersja artykułu ukazała się w: Juraj Buzalka,
Slovenská ideológia a kríza. Eseje
z antropológie politiky, Kalligram,
Bratislava 2012 – przyp. red.].

typu rolniczego w nowoczesny naród.
Ukażę również silny związek między
mobilizacją narodową a religią w Europie Środkowej. Na koniec podsumuję stosunek nacjonalizmu i religii
do teorii modernizacji, a także tolerancji etnicznej i religijnej. Według
uproszczonej wersji teorii modernizacji w „nowoczesnym” społeczeństwie religia przeniosła się do sfery
prywatnej, a tym samym wytworzyła
się przestrzeń dla powstania świeckiej wiary w „nowoczesny naród”.
Korzystając z teorii sekularyzacji,
która zakłada, że religia w wyniku
modernizacji traci istotne znaczenie
społeczne z epoki przednowoczesnej,
oraz z przemyśleń autorów, takich
jak: José Casanova, Grace Davie czy
Talal Asad, postaram się udowodnić, że konieczne jest przewartościowanie roli religii we współczesnej
wspólnocie narodowej.
Wychodzę z założenia, że nacjonalizm jest procesem kontrolowanym
przez elity i generowanym zmianami modernizującej się społeczności.
Jednak w kontekście życia codziennego często niemożliwe jest oddzielenie nacjonalizmu od religii. Zarówno
nacjonalizm, jak i religię można badać „z góry na dół”, według doktryn,
hierarchicznie uporządkowanych
instytucji i ich przemian, historycznych dokumentów i tym podobnych.
Antropologia analizuje nacjonalizm,
religię oraz inne zjawiska i procesy
społeczne z perspektywy konkretnej
społeczności, jej praktyk, wierzeń
i przekonań, obserwowanych w kontekście życia codziennego.
W nowoczesnych społeczeństwach
polityka realizuje się w parlamentach, partiach politycznych i za pośrednictwem instytucji państwowych. Antropologia zajmuje się
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polityką ze znacznie szerszego
punktu widzenia, analizując oddziaływanie władzy na stosunki
społeczne i praktyki życia codziennego. Polityka jest aspektem stosunków i procesów
społecznych, przyczyną i skutkiem konkretnych praktyk,
przekonań i ideologii, które
w przeszłości ewoluowały. Polityka i władza są nierozerwalnie
związane z procesami ekonomicznymi i kulturowymi oraz
stosunkami w społeczeństwie
i w świecie.
Analiza
antropologiczna
opiera się głównie na empirycznej metodzie długoterminowej obserwacji uczestniczącej w danej społeczności.
Idealnym przykładem takiej
społeczności w Europie był
względnie stabilny mikroświat rolniczej wsi. Chociaż
dzisiaj w świecie nie ma już
miejsc, w których można taką

społeczność badać w oderwaniu od systemu kapitalistycznego świata, to każdy
praktykujący etnograf usiłuje analitycznie wyodrębnić taką „wyimaginowaną”
wiejską społeczność w terenie.
W społeczności antropolog staje się zadomowionym
cudzoziemcem, co umożliwia mu stosowanie standardowych metod badań
jakościowych i ilościowych
oraz gromadzenie danych
antropologicznych bez niepokojenia ludzi ankietami.
W przeciwieństwie do socjologa – najczęściej krótkotrwałego zbieracza anonimowych ankiet – etnograf
potrafi przy konkretnym
informatorze
stwierdzić
zwłaszcza to, czy jego spontaniczna wypowiedź i zachowanie są spójne.
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Jeśli w badaniach ilościowych
znajdzie się pytanie: Czy jesteś
dumny / dumna ze swojego narodu?, można założyć, że odpowiedzią będzie tak lub nie. Aby znaleźć
odpowiedzi na pytania, dlaczego
tak, dlaczego nie lub w jaki sposób
i w jakich okolicznościach tak lub
nie, trzeba lepiej poznać informatora i ocenić jego pozycję społeczną. Odpowiedzi wymagają
kompleksowego spojrzenia na
codzienne przejawy narodowej
lojalności, częstotliwość „pobożności narodowej” (uczestnictwo
w narodowych rytuałach), nawet
na częstotliwość użycia kategorii
narodu jako wyrazu społecznej
zgodności z ogółem lub odróżnienia się od innej grupy, na przykład
ekonomicznej, statusowej czy religijnej.
Antropolog realizuje wywiady
grupowe i kontrolowane, korzysta z danych archiwalnych, monitoruje lokalne i ogólnokrajo-

we media, realizuje badania
ilościowe, na przykład na
poziomie krajowym. W badaniu nacjonalizmu i religii
zauważa nie tylko ich publiczne manifestacje, ale
także ich rolę w życiu codziennym
informatorów.
W ten sposób może również
ujawnić związki, które są
niezauważalne przy użyciu
standardowych metod badań socjologicznych, ekonomicznych i psychologicznych.
Największą zaletą badania etnograficznego jest
szczegółowy opis zjawisk
i procesów społecznych
z perspektywy samych
uczestników. Jak wskazują wyniki obserwacji,
„codzienna etniczność” na
prowincji jest przeważnie
niekonfliktowa i uruchamiana tylko w pewnych

okolicznościach i może kontrastować z wrogim, a nawet nacjonalistycznym słownictwem narodowo
zorientowanych polityków i histerycznymi reakcjami mediów czy organizacji pozarządowych w stolicy.
Na przykład w stosunkach słowacko-węgierskich w latach 2006–2010
na szczeblu krajowym było znaczne
napięcie, co często kontrastowało
z codziennym pokojowym współistnieniem tych dwóch grup narodowych na obszarach mieszanych
etnicznie.
Możliwa jest również odwrotna
sytuacja. Relacje i procesy na szczeblu lokalnym, często ignorowane
czy rzadziej przedstawiane przez
polityków i dziennikarzy w kontekście debat społecznych, antropolog
może ocenić jako tlący się konflikt
narodowy. Przykładem takiej sytuacji w realiach słowackich jest narastający w niektórych miejscach
konflikt między Romami a nie-Romami. Mimo ostrzeżeń antropologów politycy (i, niestety, także wielu
analityków) nie zdawali sobie sprawy
z sytuacji „tam na dole”– rosnące
napięcie jest przez nich ignorowane
do momentu, aż nie przeistoczy się
w jawny, otwarty konflikt.
Badanie etnograficzne może na
przykład ujawnić, że nacjonalizm
w danym środowisku jest zasłoną
innego konfliktu, jest produktem
manipulacji władz lokalnych lub regionalnych, albo że jest szczególnie
związany ze strukturą pokrewieństwa lub religii. Podobnie się dzieje
przy badaniu nieoficjalnej pamięci
i jej stosunku do pamięci oficjalnej
lub przeszłości potwierdzonej przez
historyków i zachowanej w podręcznikach do literatury i historii,
w których można ukazać konkretne
połączenie idei narodowych i religijnych. Przejawy nacjonalizmu w codziennym życiu, symbole narodowe
i ich związek z pamięcią rodzinną,
Kościołem, szkołą i miejscem pracy
nie mogą być wytropione w krótkich
konwencjonalnych badaniach ankietowych czy archiwalnych. Opis
„ogólnej sytuacji społecznej” zawiera krytykę jednoznacznych hipotez i wyjaśnień, tworzonych przez
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badaczy i specjalistów z zakresu
nauk społecznych, którzy, nawet jeśli nie ignorują kontekstu życia codziennego, to koncepcyjnie nie mogą
go dostatecznie uchwycić.

Nacjonalizm i (jako) religia

Jak wskazało kilku autorów, na
przykład znany antropolog Eric
R. Wolf, w badaniu religii obok analizy znaczeń, idei i przekonań nie
może zabraknąć również kategorii
władzy3. Historyk Carlton J.H. Hayes
jako jeden z pierwszych zauważył,
że podobnie jak religia nacjonalizm
przejawia się przede wszystkim
w ceremoniach dla wtajemniczonych, służących „zbawieniu wspólnoty wiernych”4. Ceremonia, odmienna
od rutyny codzienności, dzięki której
ludzie się organizują, solidaryzują
i komunikują politycznie i która obrazowo przenosi emocje, łączy przeszłość z teraźniejszością i projektuje
przyszłość, jest więc w duchu durkheimowskim przede wszystkim aktem religijnym5.
Tytuł książki Josepa R. Llobery
The God of Modernity: The Development of Nationalism in Western
Europe [Bóg nowoczesności: rozwój
nacjonalizmu w Europie Zachodniej]
sugeruje, że nacjonalizm nie tylko
czerpie z rezerwuaru religijnych idei,
symboli i emocji, ale on sam staje się
religią naszych czasów6. Jak wskazują kanoniczne prace na temat nacjonalizmu autorów, takich jak: Ernest Gellner (Narody i nacjonalizm;
Nations and Nationalism), Benedict
3

4

5

6
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E.R. Wolf, Introduction [w:] Religious
Regimes and State-Formation: Perspectives from European Ethnology,
red. E.R. Wolf, State University of New
York Press, Albany 1991, s. 1–7.
C.J.H. Hayes, Nationalism: A Religion, Macmillan, New York 1960,
s. 164–165.
D.I. Kertzer, Ritual, Politics, and
Power, Yale University Press, New
Haven 1988 [wyd. pol. Rytuał, polityka, władza, tłum. Z. Simbierowicz,
Warszawa 2010 – przyp. red.].
J.R. Llobera, The God of Modernity:
The Development of Nationalism in
Western Europe, Berg, Oxford 1994.

Anderson (Imagined Communities;
Wyobrażone społeczności) czy Eric
Hobsbawm (Narody i nacjonalizm
po 1780 roku: program, mit, rzeczywistość; Nations and Nationalism since
1780: Programme, Myth, Reality),
„nowoczesny” nacjonalizm w sferze
orientacji społecznej przybrał charakter typowy dla „tradycyjnej” religii7. Uniwersalne założenie tych
wpływowych teorii, że nacjonalizm
jest niejawną religią nowoczesności,
ma jednak kilka wad.
Według klasycznej teorii nowoczesności to nacjonalizm tworzy naród,
a nie odwrotnie. Nacjonalizm pojawił
się z końcem XVIII wieku w Europie
Zachodniej, a w XIX i XX wieku na całym świecie i – podobnie jak religia –
przechodził procesy modernizacji.
W większości krajów świata nie doszło jednak do metamorfozy narodu
jako „tradycyjnej” religii w „nowoczesny” naród, niemniej naród i religia były i są pod wpływem zmian
społecznych, ale także powodują
zmiany.
Jak zauważa antropolog Talal
Asad, powstanie sfery religijnej
i świeckiej jest powiązane z wyzwoleniem się sfery publicznej od zinstytucjonalizowanego Kościoła głównie w miejskich ośrodkach Europy
Zachodniej i Ameryki Północnej8.
7

8

E. Gellner, Nations and Nationalism,
Basil Blackwell, Oxford 1983 [wyd.
pol. Narody i nacjonalizm, tłum.
T. Hołówka, Warszawa 1991 –
przyp. red.]; B. Anderson, Imagined
Communities: Reflections on the
Origin and Spread of Nationalism,
Verso, London 1983; E. Hobsbawm,
Nations and Nationalism since
1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge University Press,
Cambridge 1990 [wyd. pol. Narody i nacjonalizm po 1780 roku.
Program, mit, rzeczywistość, tłum.
J. Maciejczyk, M. Starnawski, Warszawa 2010 – przyp. red.].
T. Asad, Religion, Nation-State, Secularism [w:] Nation and Religion.
Perspectives on Europe and Asia,
red. P. van der Veer, H. Lehmann,
Princeton University Press, Princeton
1999.

Podział na sferę publiczną i prywatną
jest trudny do odnalezienia nie tylko
w świecie niezachodnim, ale także
w sytuacji trwającej „wojny z terroryzmem”, przy wzroście fundamentalizmu religijnego czy wiary w niemożność pogodzenia zachodnich kultur
„chrześcijańskiego getta”, która jest
wspólna nawet dla wielu świeckich
Europejczyków i Amerykanów. Generalnie nie występuje nawet w wielu realiach społecznych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
Teoria nacjonalizmu Anthony’ego
D. Smitha zakłada – w przeciwieństwie do modernistycznego podejścia Gellnera, Andersona czy
Hobsbawma – że w nowoczesnych
narodach powstałych z istniejących
etnospołeczeństw, uśpionych od
wieków w epoce przednowoczesnej,
relacje pomiędzy religią i nacjonalizmem zależą od trzech kluczowych
czynników9. Pierwszym są według
Smitha historyczne korzenie nowoczesnego nacjonalizmu. W Europie
można je zaobserwować na przykład
w częstych nawiązaniach nacjonalizmu do tradycji judeochrześcijańskiej. Drugim jest kluczowa rola religii w dostarczaniu nacjonalizmowi
źródeł organizacyjnych i ideologicznych. Trzeci to podobieństwo między religią a nacjonalizmem w zaspokajaniu uniwersalnych ludzkich
potrzeb w kwestiach sensu egzystencji i autorytetu moralnego.
Adrian Hastings twierdzi, że naród i nacjonalizm są pochodzenia
chrześcijańskiego, i gdy stopniowo
pojawiały się również na obszarach
bez dominacji religii chrześcijańskiej, zostały określone jako reakcja
na zachodnią ekspansję10. Hastings
podkreśla, że Biblia, zwłaszcza
Nowy Testament, dała Europie szablon do przedstawiania kolektywu
w formie narodu. Wynikało to częściowo z instytucjonalnego statusu
9

10

A.D. Smith, Chosen Peoples. Sacred
Sources of National Identity, Oxford
University Press, Oxford 2003.
A. Hastings, The Construction of
Nationhood. Ethnicity, Religion and
Nationalism, Cambridge University
Press, Cambridge 1997.
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średniowiecznego Kościoła
i jego roli w legitymizacji władzy świeckiej, a także z przenikania chrześcijaństwa do
życia codziennego warstw
społecznych. Naród żydowski był dla Hastingsa z tej
perspektywy swego rodzaju
protonarodem. Islam objawił się jako antynarodowy,
zwłaszcza że w przeciwieństwie do judaizmu i chrześcijaństwa zależał od jednego
świętego języka Koranu. Według Hastingsa zwłaszcza po
sukcesie reformacji religia
znacząco wpłynęła na kontekst etnojęzykowy w chrześcijaństwie.
W przeciwieństwie do poglądów Hastingsa czy Smitha modernistyczne teorie
podkreślają, że korzeni
nowoczesnego
nacjonalizmu trzeba szukać w o wie-

le późniejszym okresie,
w czasach reformacji
i kontrreformacji w XVI
wieku.
Reformatorzy,
tacy jak Marcin Luter czy
Jan Kalwin w przeciwieństwie do przedstawicieli
dominującego Kościoła
rzymskokatolickiego kładli o wiele większy nacisk
na badanie przekazów
pisemnych w języku narodowym. Na przykład
narodziny nowożytnego
języka niemieckiego sięgają okresu Luterowego
niemieckiego przekładu
Biblii.
W okresie przedreformacyjnym chrześcijaństwo i islam funkcjonowały jako uniwersalne
religie, łatwo integrujące
etniczny i religijny pluralizm. Przykładem są
nie tylko średniowieczne

KWARTALNIK q 2 (25) 2012

Węgry czy Polska, ale także Bałkany pod panowaniem tureckim
czy Półwysep Indyjski i Bliski
Wschód przed przybyciem Europejczyka z Biblią i mieczem w ręku.
Były to więc praktyczne potrzeby
społeczeństwa
przemysłowego,
które – według modernistów –
wykorzystało religię do procesów
narodowotwórczych. Przywódcy
polityczni zaczęli wyprowadzać
swoją tożsamość religijną od etnicznej i na odwrót, ponieważ
nacjonalizacja pomagała im przy
sekularyzacji kościelnych majątków i budowaniu władzy oraz
później także demokratycznej legitymizacji.
Drugi wymiar relacji nacjonalizmu i religii, jak przypomina
Smith, dotyczy organizacji społecznej i źródeł ideowych, które
religia dostarcza nacjonalizmowi. Kościoły, meczety, synagogi i klasztory posiadają zasoby

w postaci ruchomości i nieruchomości, przeszkolonego
personelu i struktury organizacyjnej. Kościół katolicki jest
idealnym przykładem takiej
organizacji. Z jednej strony
jest lokalny i wpływa na życie
codzienne społeczeństwa, na
przykład w zakresie edukacji.
Z drugiej – jest globalną instytucją i jako Stolica Apostolska
wchodzi w stosunki z państwami narodowymi. Połączenie lokalnej i ponadlokalnej
władzy w Kościele rzymskokatolickim uczyniło z niego
najefektywniejszą,
nieprzerwanie działającą instytucją
w średniowieczu. Ponadto, od
końca starożytności aż do procesów
narodowotwórczych,
Kościół wiązał się z konkretną
grupą językową czy obszarem,
ale aż do czasów ekspansji Zachodu funkcjonował paneuropejsko.

Jednak pomimo trwających praktyk i ambicji uniwersalistycznych
w procesie nacjonalizacji w XIX wieku to właśnie Kościół rzymskokatolicki w krajach, takich jak Irlandia
czy Polska jako jedyna ponadlokalna
instytucja dbał o zachowanie tożsamości narodowej uciskanych obywateli w rzeczywistości politycznej
brytyjskiej, rosyjskiej, pruskiej czy
austriackiej. W czasie upolityczniania tożsamości narodowej instytucje
religijne stały się ważnymi źródłami
sukcesu idei narodowej.
Instytucje religijne oczywiście nie
wchodzą automatycznie w sojusz
z nacjonalistami, lecz wcześniej dostosowują się do struktur państwowych, w których działają. Hiszpański, portugalski, chorwacki i słowacki
„katolicki” faszyzm czy kokietowanie części protestanckich Kościołów
w Niemczech i Skandynawii nazizmem są dobrym przykładem takiego wzajemnego wzmocnienia.
Mimo że nacjonalizm i religia wykorzystują te same symboliczne
motywy i mają podobną formę, to
religia instytucjonalna może być
w opozycji do nacjonalizującego się
państwa, o czym przypomina Jonathan Hearn, inspirowany pracą Smitha11. Było to widoczne na przykład
w stosunkach pomiędzy Kościołem
rzymskokatolickim i nacjonalizmem
państwowym Republiki Czechosłowackiej (1918–1938), w której świecki
nacjonalizm nie odpowiadał większości katolickiego kleru, ale wprowadzając pomysłowo nowe świeckie
rytuały do młodego państwa, włączał
w nie elementy religijne i monarchistyczne, ba, nawet tworzył nowe.
Przykładem tego jest prezydentura
Tomáša Masaryka jako autorytetu
moralnego w polityce i jej odzwierciedlenie po aksamitnej rewolucji,
jakim była prezydentura Václava
Havla. Popularność rytuałów wyrażających jedność (nawet na Słowacji łącznie z wymyślonymi „prętami
Świętopełka”) czy ceremonii objęcia urzędu z mszą i katedralnymi
11

J. Hearn, Rethinking Nationalism.
A Critical Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006.
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dzwonami wśród współczesnych polityków nie zaniknie.
Jak twierdzi Hearn, to, co Smith
określał jako zamianę świętości religijnej na tożsamość narodową, można
rozumieć również jako wpływanie nacjonalizmu na uniwersalną ludzką potrzebę wyjaśniania świata i szukania
moralnego autorytetu, potrzebę, która
jest nieodłącznie związana z religią12.
Do symbolicznych pojęć łączących religię i nacjonalizm należą według Smitha: wspólnota, terytorium, historia
i przeznaczenie. Wspólnota, wybrana
przez Boga w postaci narodu chrześcijańskiego, ma historyczną misję. Terytorium, narodowy teren, nadany przez
Boga, to pojęcie, którym posługują się
wszyscy nacjonaliści świata. Wzywają
do obrony granic, niezależnie od tego,
w jaki sposób zostały wytyczone. Jak
trafnie zauważył znany teoretyk nacjonalizmu Rogers Brubaker, mogą być
one wytyczone politycznie bez względu na ludzi i nie musi być tak, jak głosi nacjonalistyczna logika, że granice
„naturalnie” oddzieliły narody13.
Zarówno historia religii, jak i narodu ma swój złoty wiek. Dla religii
był nim raj, a dla narodu na przykład okres Wielkomorawskiej Rzeszy u słowackich nacjonalistów czy
średniowiecznej Rzeczypospolitej,
popularnej w narodowych kręgach
w Polsce, czeskiego przemysłowego
państwa lub świętostefańskich opowieści na Węgrzech.
Narodowi bohaterowie, przywoływani z okresu niewoli, to najczęściej
męczennicy. Cena ofiarowania się
za naród, mimo że niepodobna do
chrześcijańskiej ofiary Chrystusa za
ludzi i ludzi za bliźnich, jest w nacjonalizmie co najmniej tak silna jak
w religii. Nie ma narodu, w którym
12
13
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Vide: A.D. Smith, op. cit., s. 222;
J. Hearn, op. cit., s. 224.
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Politics and Everyday Ethnicity in
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by nie było obsesji ofiary narodowej. Przejawia się ona najczęściej
w upamiętnianiu poległych za
wolność i demokrację; w Polsce na
przykład ofiar zbrodni katyńskiej
czy uczestników powstania warszawskiego. W wypadku Słowacji
może chodzić o upamiętnienie
ofiar tragedii w Černovej, a Węgier – ofiar rewolucji 1848–1849
czy powstania w 1956 roku.
Często jednak chodzi również
o wielu kontrowersyjnych „męczenników” narodu, takich jak
przedstawiciele wojennej Republiki Słowackiej z lat 1939–1945 lub
inni przedstawiciele środkowoeuropejskich autorytarnych i faszystowskich reżimów w okresie przed
II wojną światową i w jej trakcie.
Wojna i przemoc w popularnej i oficjalnej pamięci wzmacniają religijną i nacjonalistyczną wizję jednej
wspólnoty wiary i krwi.
Koniec socjalizmu spowodował, że
religia w Europie Wschodniej wróciła
ze sfery prywatnej na eksponowane
miejsce w polityce postsocjalistycznej. Jak pokazują dwa cytaty z początku artykułu, trudno spotkać polityka
w postkomunistycznej Europie, który by przynajmniej w części nie próbował legitymizować swojej władzy
w oparciu o religijne mity i symbole.
Wyraźna obecność dyskursu motywowanego względami religijnymi – na
przykład w wypadku „wojny z terroryzmem” czy legitymizacji państwa za
pośrednictwem mitów o korzeniach
wiary i misjonarzy – jak również trwałe elementy religijne w wielu współczesnych ruchach politycznych są
rozpatrywane w uproszczonych teoriach modernizacji, które spychają religię w nowoczesnym społeczeństwie
do sfery prywatności. Państwa, takie
jak Słowacja czy Polska, które po
1989 roku związały swoją egzystencję
z dominującą religią rzymskokatolicką także za pośrednictwem konkordatów, specjalnych umów ze Stolicą
Apostolską, na pewno nie są dobrymi
przykładami na potwierdzenie tak

prosto pojmowanej teorii modernizacji.

Religia i tolerancja

Religia, a przynajmniej przestrzeń, w której ważną rolę odgrywają przedstawiciele religii i religijne przekonania oraz wiara, nie
musi być wydzielana jedynie
na podstawie przynależności do
grupy (na przykład narodu czy
Europy). Może inaczej formować tolerancję i pluralizm, jak to widać na
przykładzie koncepcji „religii obywatelskiej” w Ameryce Południowej,
o której wspominał socjolog Robert
Bellah i którą rozwinął antropolog
Chris Hann14. Jak ukazała antropolog Nina Glick Schiller, jedna z dróg
integracji imigrantów w społeczeństwach przyjmujących może mieć
formę chrześcijaństwa ewangelicznego15. W Europie Wschodniej taką
integrację „inności” między Romami
a nie-Romami udokumentował László Fosztó16. W porównaniu z Europą
Zachodnią, gdzie codzienny wymiar
religii zanika, wskaźniki religijności w Europie Wschodniej są wyższe
i społeczeństwa wschodnioeuropejskie są może bardziej przygotowane
14

R.N. Bellah, Civil Religion in America,
„Dædalus” 2005 [1967], 134(4),
s. 40–55; C. Hann, Problems with
the (De)privatization of Religion,
„Anthropology Today” 2000, 16(6),
s. 14–20.
15 N. Glick Schiller, A. Caglar, T.C. Guldbrandsen, Beyond the ethnic lens:
Locality, globality, and born-again incorporation, „American Ethnologist”
2006, 33(4), s. 612–633.
16 L. Fosztó, Ritual Revitalisation after
Socialism: Community, Personhood
and Conversion among Roma in
a Transylvanian Village, Lit, Berlin
2009. W podobnym duchu zostało
przeprowadzone badanie, którego
wyniki opublikowano w: T. Podolinská, T. Hruštič, Inklúzia Rómov
náboženskou cestou, „OS” 2010,
nr 1, s. 81–97.
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na pluralizm właśnie w sferze codziennie praktykowanej religii. Są
bardziej otwarte pomimo to, że większość chrześcijańskich polityków
głosi mało tolerancyjne poglądy na
temat islamskiej imigracji czy charakteru religijnego Europy Środkowo-Wschodniej, który – według nich –
powinien być wyłącznie chrześcijańsko-katolicki.
Socjolog José Casanova w swojej tezie o deprywatyzacji religii twierdził, że
jest potrzebne przeformułowanie roli
religii w liberalnych modelach społeczeństwa, opartych na dychotomii religii prywatnej i świeckiej polityki publicznej17. Z tej perspektywy można
twierdzić, że wielu Europejczyków do
tej pory nie potrafi postrzegać Europy
jako podmiotu świeckiego; w szczególności w odniesieniu do islamu określają ją jako projekt chrześcijański.
Najbardziej widoczne jest to w wypadku oceny ewentualnego członkostwa
Turcji w Unii Europejskiej, gdy wielu
europejskich liberałów odnosi się do
niejasnych religijno-cywilizacyjnych
argumentów, ignorując przejawy
fundamentalizmu chrześcijańskiego
części swoich współobywateli, którzy
zdają się nie zauważać tureckiej tradycji świeckości czy faktu wiecznego
współistnienia chrześcijaństwa i islamu w Ziemi Świętej, na Bałkanach
i na Półwyspie Iberyjskim. Ten religijny argument wielu Europejczyków nie
17

J. Casanova, Public Religions in the
Modern World, University of Chicago Press, Chicago 1994 [wyd. pol.
Religie publiczne w nowoczesnym
świecie, tłum. T. Kunz, Kraków 2005 –
przyp. red.].

traci na sile pomimo to, że praktykowanie religii w większości krajów europejskich słabnie.
Według socjolog Grace Davie w Europie w imieniu większości wierzy
i działa chrześcijańska mniejszość.
Może to czynić dlatego, że większość
zgadza się z tym, że mniejszość jest
nosicielem dominującej tradycji18.
Właśnie przeświadczenie o dominującej tradycji może być kluczowe dla
utrzymania etnicznego i religijnego
pluralizmu w Europie.
Wezwanie arcybiskupa z Canterbury w 2008 roku do akceptacji niektórych elementów prawa islamskiego
w brytyjskim systemie prawnym, dotyczących na przykład rozstrzygania
sporów lub rozwodów, jest spowodowane pewnością siebie wynikającą
z dominującej tradycji anglikanizmu
w Wielkiej Brytanii. Chociaż wezwanie to nie odpowiadało nacjonalistom
ani zwolennikom neutralności religijnej państwa (jeśli to w ogóle możliwe w Wielkiej Brytanii, gdzie głową
państwa i Kościoła pozostaje monarcha), trzeba przyznać, że zmierzało
do poprawy wzajemnych stosunków
w kraju.
To, jaka jest tradycja chrześcijańska
w Karpatach, również zależy nie tylko od współpracy z autokratycznym
państwem, nacjonalistami, faszystami czy komunistami. Zależy także
od tolerancji i emancypacji szerokich
warstw społecznych, od ochrony słabych przed okrucieństwami nierówności majątkowych czy od demokra18

G. Davie, Religion in Britain since
1945. Believing without Belonging,
Oxford, Wiley-Blackwell 1994.

tycznego sprzeciwu wiernych wobec
autokratycznego reżimu.
Dlatego właśnie Słowacja oraz inne
państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny wzmacniać chrześcijaństwo jako dominującą tradycję
aktywnej mniejszości i akceptującej
ją większości, które nie tylko potrafią
asymilować coraz większy pluralizm,
ale mogą wpływać na tolerancję różnych grup etnicznych i religijnych
w przyszłości. Bo przecież istniała
tolerancja religijna – ostatnio między
protestantami i katolikami – na początku budowy nowoczesnego społeczeństwa w tej części Europy, którą
niedawno zaczęliśmy nazywać Republiką Słowacką.

summary

Nation end Religion
in contemporary
Central Europe
The text demonstrates the dependence
of national mobilization on the institutional religion and the significant dependence of religion on the resources
offered by nationalism. due to the fact
that religious and nationalist identifications and mobilizations represent parallel rather than sequential processes
in the course of social transformations
in Central and Eastern Europe, it is necessary to modify the conventional secularization theory on the privatization
of religion in modern condition as well
as the conventional view on nationalism as the only ‘god of modernity’. It
is also necessary to understand the role
religion plays in patterning inclusion
and for ordinary tolerance.
Translated by Juraj Buzalka

dr Juraj Buzalka (ur. 1975 w mieście Partizánske na Słowacji) – redaktor naczelny czasopisma „OS”, wydawanego w Bratysławie, wykładowca antropologii społecznej na Uniwersytecie im. Jana Amosa Komeńskiego
w Bratysławie. Zajmuje się antropologią polityki i ekonomii. Autor książek: Nation and Religion. The
Politics of Commemoration in South-East Poland [Naród i religia. Polityka upamiętnienia w Polsce południowo-wschodniej] – Berlin 2007 oraz Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politiky [Słowacka
ideologia i kryzys. Eseje z antropologii polityki] – Bratislava 2012.
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Słowacka ślepota i węgierski kompleks*
Juraj Buzalka

Tłumaczyła ze słowackiego
Monika Głąb

Już świętej pamięci Karol Marks,
analizując wydarzenia związane
z restauracją dynastii Bonaparte
we Francji, poprawnie przypominał
tezę Hegla, że wielkie fakty i postacie w historii zdarzają się dwukrotnie. Jak dodał, za pierwszym razem
wyglądają jak komedia, za drugim –
jak farsa. Głosowanie w sprawie
obywatelstwa słowackiego, w którym etniczna ślepota wyeksponuje
stare i nowe twarze etnosłowackiej
polityki, byłoby jeszcze tragikomedią, gdyby odbyło się przed
wyborami 2010 roku. Powtórzenie
tej procedury w lutym 2011 roku
wyglądało już jednak jak kiepski
żart!
Ślepota słowackiej etnopolityki
jest widoczna zwłaszcza w tym, że
jej bardziej demokratyczna i otwarta część stara się kontynuować politykę byłego premiera Roberta Fica
i jego nacjonalistycznych sojuszników sprzed wyborów z 2010 roku

*
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Pierwotna wersja artykułu ukazała
się w: Juraj Buzalka, Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie
politiky, Kalligram, Bratislava 2012 –
przyp. red.

i przeciwstawić szalonemu prawu
z kuźni Viktora Orbána własne
prawo! Kto ustali, że babcia ze wsi
w południowej Słowacji, takiej jak
Bátorove Kosihy, lub jakiś rzeźnik
z południowego miasteczka Moldavy nad Bodvou nie jest godzien obywatelstwa państwa słowackiego?
W jaki sposób będzie sprawdzana
lojalność wobec Republiki i kto ją
będzie mierzyć? W czym zaszkodzi
Republice Słowackiej bezrobotny
Pišta z malutkiej węgierskojęzycznej miejscowości Orechová Potôň,
gdy się przejdzie po peszteńskim
placu z węgierskim paszportem
w kieszeni i za pieniądze węgierskich rodaków dostanie zniżkę na
metro i wstęp do Muzeum Narodowego?
Niestety, do tej pory nie wiadomo,
czym tak naprawdę było lutowe głosowanie w sprawie obywatelstwa –
mówiąc słowami posła Radoslava
Procházki – absolutnie kluczowe
w odniesieniu do ochrony podstawowych interesów Republiki Słowackiej. Chodzi o to, że od Finlandii aż do Patagonii nikt wiarygodnie
nie wyjaśni, czym i czyje są właśnie
te interesy narodowe! Komiczna
walka o „interes słowacki”, której
oczywiście nikt nie powstrzymuje,
być może byłaby zrozumiała wiosną
2010 roku, gdy premier Republiki
Słowackiej, Robert Fico, przeżywał najbardziej histeryczny okres
przedwyborczy. Jak wytłumaczyć
ślepotę niektórych członków koalicji, która na początku zdawała się
wyjątkowa z tego powodu, że reprezentowała ją bystra profesor socjologii, że jej częścią jest historycznie
i regionalnie unikatowa reprezentacja Węgrów i Słowaków oraz że
wspiera ją najbardziej postępowa
część wyborców, którzy otrzymali
dyplom od naszych biednych uniwersytetów?

Jeśli prawo węgierskie w sprawie
podwójnego obywatelstwa daje poczucie dumy niektórym sfrustrowanym obywatelom Republiki Słowackiej narodowości węgierskiej, którzy
zostali na uboczu zainteresowań projektów rozwojowych własnego państwa, żyją w bezrobociu na marginesie społeczeństwa, a w ten sposób
mogą przynajmniej czuć się częścią
„wielkiego (węgierskiego) projektu”,
to przecież nie zagraża to w niczym
„interesowi narodowemu”. Powoduje
tylko to, że obywatele ci dostrzegają,
że nikt się w domu z nimi nie liczy.
Dopóki Słowacja nie pozbędzie
się strachu przed multietnicznością własnego państwa, dopóty nie
będzie dobrym miejscem do życia!
Skoro obywatele tego kraju odnieśli
już zwycięstwo nad mecziaryzmem
i narodowy socjalizm zepchnęli teraz
z Parlamentu do opozycyjnego podziemia, trzeba jeszcze pokazać, że
Republika jest lepszym krajem dla
swoich Węgrów niż same Węgry!
Wygląda jednak na to, że tę potrzebę wcześniej uświadomią sobie
robotnicy z Kysuc i liptovskie nauczycielki niż większość testosteronowych królów w parlamencie.
Jeśli słowackim demokratom
nie uda się utrzymać słowacko-węgierskiej reprezentacji politycznej
w multietnicznym kursie i jeśli
uniemożliwią przybycie drugiej,
bardziej nacjonalistycznej ekipy węgierskich polityków na Słowacji do
Orbánowych nóg, dokonają dzieła
budowania etnopaństwa Słowaków
według wzorca Macierzy i Fica z lat
2006–2010! W ten sposób wykopią
grób dla budowy modelowego tolerancyjnego, multietnicznego kraju
w Europie Środkowej. Republika
Słowacka już potem na zawsze zostanie krajem wylęknionych Słowaków, cierpiących na kompleks
węgierski.
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summary

Slovak blindness and
Hungarian complex
The author argues that Slovak Parliament passed a controversial law in order
to counterbalance Viktor Orbán’s ethnic
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law granting citizenship to ethnic Hungarians living in neighboring countries
of Hungary. He argues that by applying
this type of ethnically based law Slovak
Republic never becomes a true home
for their Hungarian minority. This way
it rather deepens the distrust between
Slovak majority and Hungarian minori-

ty living in underdeveloped peripheral
parts of southern Slovakia. Instead of
patiently helping Hungary to cope with
national populism, Slovak parliament
in 2010 adopted the same form of hysterical ethnic nationalism that Hungarian government of Viktor Orbán does.

Translated by Juraj Buzalka
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Smutek
Ptaszyny
Zdzisław Szeliga

P

rzy pierwszym zetknięciu się z tą
książką pojawia się uczucie zakłopotania. Powieść rekomendowana na obwolucie jako arcydzieło, wydana w serii „Nowy
Kanon”, przygotowanej we współpracy
z „The New York Review of Books”, a tu nic
mi nie mówiące nazwisko – Dezső Kosztolányi. Pierwsze pobieżne przekartkowanie
jeszcze nie zachęca do szybkiej lektury.
Lekkie rozbawienie wzbudza odautorska,
archaiczna forma tytułów poszczególnych
rozdziałów (na przykład: Rozdział I. Czytelnik poznaje dwoje starszych ludzi, ubóstwianą przez nich córkę i dowiaduje się
o pewnym niezwykłym wyjeździe na wieś).
Przeczytawszy jednak znakomitą przedmowę autorstwa Pétera Esterházyego (sławy współczesnej literatury węgierskiej),
już wiem, że nie odłożę tej książki na bok.
Dezső Kosztolányi (1885–1936) żył
w epoce wielkich zmian, kiedy stary ład,
uosabiany majestatem cesarsko-królewskich Austro-Węgier, odszedł bezpowrotnie
do lamusa historii. Jego rodzinne miasto
Szabadka po 1918 roku znalazło się poza
granicami Węgier, jako Subotica w Jugosławii (obecnie w Serbii). Epoka ta wydała
całą plejadę literackich wielkości. Józef
Roth, Robert Musil, Franz Kafka, Hermann
Broch czy Jaroslav Hašek – jakże różnie
podchodzili oni do opisywania czasów
schyłku i końca monarchii Habsburgów.
Kosztolányi również podążył własną, indywidualną drogą. Dość szybko rzucił studia i w wieku dwudziestu trzech lat został
dziennikarzem. Pierwsze sukcesy literackie odnosił jako poeta, ale wkrótce zdobył
popularność jako autor powieści i zbiorów
opowiadań; bardzo ceniono też jego dokonania translatorskie.
Akcja Ptaszyny koncentruje się wokół
jednego tygodnia życia (konkretnie – od
1 do 8 września 1899 roku) starszego
małżeństwa żyjącego w prowincjonalnym
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Dezső Kosztolányi

Ptaszyna
Przekład z węgierskiego
Andrzej Sieroszewski, wyd. 2,
Wydawnictwo W.A.B.,
Warszawa 2011

węgierskim miasteczku (Szabadce?). Miłośnicy wartkiej akcji stwierdzą, że dzieje się
tu niewiele. Ot, codzienne sprawy państwa
Vajkayów, dwojga osób zaaferowanych
pierwszym w życiu samodzielnym wyjazdem ich 35-letniej córki, pieszczotliwie
zwanej Ptaszyną. No, może nie takie codzienne, gdyż tygodniowa absencja córki
wprowadza w ich utrwalony ład nowe elementy – pozwalają sobie na drobne szaleństwa, których nie robili ze względu na
córkę. I wyzwala też nowe, skrywane dotąd skrzętnie i wstydliwie tłumione emocje.
Tok z pozoru spokojnej i beznamiętnej
narracji wciąga jednak coraz bardziej.
Nie wiadomo w którym momencie czytelnik uświadamia sobie, że został wessany
w wir dramatycznych wydarzeń. Cała obyczajowa otoczka nie sugeruje nadchodzącego dramatu. Akcja gwałtownie zagęszcza się, nabiera tempa, ale wszystko to,
co najważniejsze, rozgrywa się w jednym
pokoju, w psychologicznych relacjach
dwojga ludzi, męża i żony.

Péter Esterházy w swojej przedmowie
trafia w sedno prozy Kosztolányiego, pisząc: [...] Kosztolányiemu jako prozaikowi
bliżej do Czechowa niż do Musila. Z uwagą i pokorą pochyla się nad rzeczami banalnymi, nad drobiazgami. W jego prozie
dramat egzystencjalny wyłania się z błahych gestów, ze skrzywienia ust, machnięcia ręką, ze światła lampy i z brzydoty.
Pajęczyna, która oplata minę.
W jednym lapidarnym akapicie Esterházy precyzyjnie definiuje przesłanie
powieści: Brzydota Ptaszyny to nie symbol, lecz nienazwany niepokój, o którym
wolelibyśmy zapomnieć, odegnać go, lecz
nie możemy, zawsze wraca, zawsze jest
z nami, towarzyszy nam nieubłaganie, jak
córka ojcu. Szpetota Ptaszyny, jej rozlazła
tusza, tępota, agresywna dobroć – to my:
to nasze życie – takie drętwe, obliczalne, takie bezosobowe, takie węgierskie.
Ptaszyna jest wieczna. Nie ma przed nią
ucieczki.
Kulminacyjnym punktem powieści jest
rozmowa tych dwojga spętanych domową
rutyną osób, nie potrafiących sobie uświadomić toksyczności wzajemnych relacji.
Relacji starszego małżeństwa mieszkającego ze szpetną, nielubianą przez otoczenie
córką. Akacjusz Vajkay wypowie wreszcie
przy swojej żonie tę, tak przez nich tłumioną, rozpaczliwą prawdę. Prawdę? Raczej
oczywistość – Ptaszyna jest brzydka. Po
tym wyznaniu świat się jednak nie zawali,
Akacjusz wytrzeźwieje, a Ptaszyna powróci z tygodniowych wywczasów, witana
radośnie na dworcu przez zatroskanych
rodziców.
Niby nic, życie, wszystko toczy się dalej.
Dalej? Kiedy przeczytałem ostatnie zdanie:
Nasz maleńki ptaszek – dodał ojciec –
przyleciał do domu, ze zdwojoną mocą
dopadł mnie wielokroć opisywany fenomen specyficznego węgierskiego tragizmu,
pustki, samotności, niezrozumienia z otoczeniem. Smutek panońskiej puszty czy
pociągająca moc Smutnej niedzieli, skomponowanej w 1933 roku melodii Rezső Seressa – najsłynniejszego w świecie hymnu
samobójców. Kosztolányi zawarł cały ten
smutek w znakomitej, krótkiej, archaicznej
z pozoru powieści. Świetna lektura!
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Spacerki
osobiste

demony
sławy
Zdzisław Szeliga

S

ława pisarza różnymi ścieżkami chadza. Niektórzy jej doświadczą. Zasłużenie lub niezasłużenie. Za życia lub po śmierci.
Innych skrzętnie omija, wiedzie na
manowce albo dopada z nagła, nie
wiadomo po co; ku uciesze czy utrapieniu wydawców i czytelników. Sława pisarza…
No, dość już tych pobrzmiewających patosem i banałem wynurzeń,
czas przejść do konkretów. A konkrety są dwa. Oba – jak zwykle w tej
rubryce – związane z Przemyślem.
Zaserwowane na wstępie dywagacje
chciałbym bowiem unaocznić postaciami dwóch pisarzy, Polaka i Węgra.
Obaj mieli w swoim życiorysie ważne
przemyskie epizody, a ich sława, zarówno za życia, jak i po śmierci, chadzała wyjątkowo krętymi ścieżkami.
Stefan Grabiński i Géza Gyóni zapewne nigdy się nie spotkali, choć
byli niemal równolatkami. Grabiński – rocznik 1887; Gyóni urodził się
trzy lata wcześniej. Poeta Gyóni trafił do przemyskiej twierdzy w 1914
roku jako – zmobilizowany do służby
w obronie Austro-Węgier – tak zwany
jednoroczny ochotnik. Jako saper
przeżył dwa oblężenia, a po upadku
twierdzy, w marcu 1915 roku, dostał się do rosyjskiej niewoli i zmarł
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w 1917 roku w obozie w Krasnojarsku. Grabiński mieszkał w Przemyślu w latach 1917–1921, pracując tu
jako gimnazjalny nauczyciel. No
i tworzył. Dziś uznaje się, że ten przemyski epizod był dla niego pod literackim względem najlepszym okresem. Później Grabiński przeniósł się
do Lwowa, a pogłębiająca się gruźlica sprawiła, że zmarł przedwcześnie
w 1936 roku.
No to wiemy już, o kogo chodzi.
A teraz – sława. Grabiński miał swoje
pięć minut jeszcze za życia. Wydany
w 1919 roku zbiór opowiadań kolejowych Demon ruchu wzbudził szeroki
odzew, bardzo życzliwie wypowiadał
się o nim znany krytyk Karol Irzykowski, a także kilku innych badaczy
i publicystów; opowiadanie Kochanka
Szamoty sfilmowano pod koniec lat
dwudziestych. Sława, w jakimś tam
wymiarze, więc go nie ominęła.
Kiedy Géza Gyóni, w patriotycznym uniesieniu, zgłaszał się na
ochotnika, by bronić cesarstwa, miał
w dorobku kilka książek. Na pewno nie był kimś nieznanym, szedł
do wojska, by służyć zarówno jako
saper, jak i poeta. Nie wiadomo, ile
zdziałał w saperskim fachu; jako
poeta pozostawił po sobie, wydany
w 1914 roku w Przemyślu, tom wierszy Na polskich polach, przy obozowym ognisku.
W tym samym, 1917 roku, kiedy Gyóni umierał w Krasnojarsku, Grabiński osiedlał się w Przemyślu. Trwała
jeszcze wojna, nazwana później światową. Skończyła się, a wkrótce potem
wybuchła druga, też określona mia-

nem światowej. Ale wtedy obaj literaci spoczywali już w grobie, i można
już było tylko dywagować o losach
ich pośmiertnej sławy.
A z nią bywało różnie. Grabiński
zupełnie nie pasował do literackich
standardów PRL-u. Nie zapomniano
jednak o nim zupełnie. Artur Hutnikiewicz, jeden z najwybitniejszych
polskich historyków literatury, wydał w 1969 roku obszerną monografię o Grabińskim, uznawaną dziś za
pozycję wręcz kanoniczną. Wielkim
entuzjastą twórczości Grabińskiego był Stanisław Lem, który w 1975
roku opatrzył przedmową jego Opowieści niesamowite. Owszem, wydawano Grabińskiego, nakręcono parę
filmów według jego prozy, ale miał
on w PRL-u dość dziwaczny status
faceta docenianego tylko przez nielicznych. Z jednej strony określano
go takimi epitetami, jak: magik niesamowitości, polski Edgar Allan
Poe, mistrz literatury grozy, polski
Lovecraft; z drugiej zaś redukowano go do grona szurniętych dziwaków i epigonów młodopolskiej grafomanii.
Nie wiem, jaka jest pozycja Gézy Gyóniego w literaturze węgierskiej, choć
od lat dopytuję się o to Stasia Frankowskiego, przemyślaka, w którego żyłach
krew polska miesza się z węgierską.
Sam doświadczyłem pośmiertnej sławy Gyóniego, kiedy w 1984 roku organizowano w Przemyślu obchody
stulecia urodzin poety. Spory w tym
udział miał István Lagzi, ówczesny
dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, który wówczas
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często gościł nad Sanem.
Były wieczornice, recytacje,
spotkania literackie; jedną z nowych
ulic na Zasaniu ochrzczono imieniem
poety (choć kilka lat później Gyóniego
zastąpił generał Stanisław Maczek).
Było zatem nieco ruchu wokół poety,
ale wkrótce znowu zapadła błoga cisza.
Wydawało się, że zarówno Grabiński, jak i Gyóni będą już sobie
spokojnie egzystować gdzieś na
obrzeżach literackiej świadomości,
wzmiankowani od czasu do czasu
przez specjalistów lub nielicznych
entuzjastów. Tymczasem stało się
inaczej. Nieoczekiwany renesans
twórczości Grabińskiego, zaobserwowany na przełomie tysiącleci,
a trwający po dziś dzień, niektórzy
tłumaczą sobie wyłącznie interwencją sił nadprzyrodzonych, knowaniami różnych demonów i duchów,
wszechobecnych w jego utworach.
Jakkolwiek patrzeć – fakt jest faktem, Grabiński zagościł w księgarniach i na portalach internetowych.
Sesje, festiwale, przeglądy, tłumaczenia na języki obce. Przemyśl
mocno włączył się w ten nurt, ale
wyłącznie dzięki grupce lokalnych
entuzjastów. Miejscowe wydawnic-
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two KABORT wypuściło na rynek
parę pozycji klasyków literatury
grozy, zorganizowano cykl imprez
Festiwalu 3 GR „GRoza, GRoteska,
GRabiński”, a nieformalny Rok Grabińskiego (w 125-lecie jego urodzin)
trwa nadal.
Géza Gyóni też się w nowej, skomercjonalizowanej
rzeczywistości
jakoś szczęśliwie odnalazł. Wcześniej
jego twórczość podlegała różnym,
doraźnym i koniunkturalnym interpretacjom. Za komuny eksponowano
jego lewicowe, internacjonalistyczne
i antywojenne wątki. Ale przecież
Gyóni poszedł na ochotnika bronić
swojej cesarsko-królewskiej ojczyzny. Los sprawił, że jak wielu Węgrów
czynił to w Przemyślu. Zapłacił za to
najwyższą cenę i nie dane mu było
powrócić w rodzinne strony.
Jego śladem, niemal wiek później,
ruszyli inni. W 2010 roku grupa węgierskich motocyklistów przyjechała
do Przemyśla z Dabas – rodzinnych
stron poety. Harleyowcy znad Dunaju
uczcili tym rajdem pamięć węgierskich obrońców twierdzy. W szczególności uczcili jednorocznego ochotnika Gézę Gyóniego, montując na forcie
w Łętowni, przywiezioną z Węgier,

tablicę pamiątkową poświęconą poecie. Nie wiem, czy targali też ze sobą
wiertarkę, niezbędną do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Być może
wiertarki użyczył im Wiesiek Sokolik,
dzierżawca fortu, ale tę kwestię pozostawiam do rozstrzygnięcia badaczom
zajmującym się obrzeżami literatury.
Takie oddolne, spontaniczne gesty pamięci są szczególnie cenne.
Ale władza też o Gyónim pamięta.
Całkiem niedawno, na zaproszenie przemyskiego starosty, gościła
u nas delegacja z zaprzyjaźnionego
województwa Heves. I pierwszym
wątkiem w rozmowach była sprawa
umieszczenia gdzieś w Przemyślu
tablicy poświęconej Gyóniemu. Zapewne za jakiś czas uda się zrealizować ten pomysł, a Gyóni, mając aż
dwie tablice, przelicytuje miejscowych twórców.
Ze sławą jest jak z dżinem wypuszczonym z butelki, albo jak z harcującymi demonami. Życzliwe demony,
dbające o sławę umarłych pisarzy,
przybierają różną postać: młodych
zapaleńców, harleyowców czy urzędników. Jak widać, Grabiński i Gyóni
mają do nich szczęście.
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Z zachodu na wschód – obrazki z podróży

»

Człowiek wschodni musi kochać technikę,
i nie tę dyskretną, cichą, elegancką rodem z Japonii.
O n i e ! Tu k o c h a s i ę t e c h n i k ę w a r c z ą c ą , g r z m i ą c ą ,
toporną, potężną. Stal, beton, komin wydają się
przypominać o lepszych czasach
52
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EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA I POłUDNIOWA

Z zachodu na wschód – obrazki z podróży
Jerzy Komorowski

U

rodziłem się we Wrocławiu. Nie piszę tego, by
specjalnie podkreślić ten
fakt jako coś, z czego można być dumnym. Pierwszą granicą,
którą w życiu przekroczyłem, była
granica z NRD, czyli zachodnia, no,
nie licząc chodzenia jedną nogą do
Czechosłowacji. Żyjąc we Wrocławiu, człowiek dość szybko się orientuje, że bardzo blisko stąd do Pragi
i Berlina. Zdecydowanie bliżej niż
do Warszawy, a wygodniej niż do
Krakowa – o innych miastach Polski
centralnej i wschodniej nie wspominając. Po prostu łatwiej stąd jeździć
na zachód niż na wschód. Dla mieszkańca zachodniej Polski ma to znaczenie, gdyż oddala go to od ziem
zwanych czasem utraconymi. Dla
mnie akurat oznaczało to, że Przemyśl stanowi pewną barierę eksploracji – najczęściej wakacyjnej.
Pamiętam, jak stałem na punkcie
widokowym w Kalwarii Pacławskiej
i ktoś pokazał mi zamglone góry, mówiąc: Ukraina. Nie żebym tej nazwy
nie słyszał wcześniej: ktoś stamtąd
pochodził, ktoś coś stracił, ktoś został. Ale jeśli chodzi o kierunek wypraw, południowy wschód w moim
życiu tracił na znaczeniu, wraz z wydłużeniem się czasu kursowania pociągów na trasie Wrocław–Przemyśl.
Zatem mimo moich zainteresowań
historycznych dopiero parę lat temu
przekroczyłem wschodnią granicę Polski – w Medyce. Zaskoczenie
było niemałe, oczekiwania spore,
zmęczenie jeszcze większe.
*
Kierunek wschodni ma dla mnie
wciąż dziwną świeżość, którą utracił dobrze znany i wygodny kierunek zachodni. Gdy zatem trafiła się
okazja podróży do Mołdawii, przez
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Ukrainę, i to pociągiem, powiedziałem sobie: wchodzę w to!. Ukraina
w moich uszach brzmi atrakcyjnie,
a Mołdawia zabrzmiała jak nazwa
egzotycznego kraju, w którym pewnie nigdy sam z siebie bym się nie
znalazł. Co ja, wrocławianin, wiem
o Mołdawii? Niewiele. Obraz ten
składa się ze skojarzeń: biedny kraj,
okrutna polityka, łobuzerskie Naddniestrze, groźny cień Rosji – kalki,
którymi raczą nas media, wraz z narodowymi uprzedzeniami dotyczącymi wschodu. Nic ciekawego. Ale
jak mawiano: Quidquid discis, tibi
discis; wziąłem więc sobie do serca
swą niewiedzę (łże-wiedzę?) i postanowiłem poczytać. Tytuły w katalogu wyskoczyły niezbyt zachęcające;
coś o awanturach, coś o pęknięciu
na trzy – dramatyzm bił z tych słów.
Nagle wygodny obraz dobrej Mołdawii, gnębiącego ją złego nadrzecznego separatyzmu i Rosji znacznie się
skomplikował. Rumunia, Ukraina,
Rosja, ale i Mołdawia, kultura i język rumuński oraz rosyjski, wpływy,
konflikt, polityka, wojna – wszystkie
hasła nagle wzbudziły moją ciekawość Mołdawii. No więc jak tam nie
jechać?!
*
Drogę z Wrocławia do Przemyśla dobrze znam, zwłaszcza pociągiem. Już
dawno nie dziwią mnie różnice między wschodem i zachodem Polski:
inny układ pól uprawnych, dworce,
wiejska architektura. Podróż trwa
cały dzień, pociąg jedzie średnio 50
kilometrów na godzinę – to wstępna
nauka pokory i cierpliwości. W końcu Przemyśl, ostatni postój przed podróżą w nieznane – szerokimi torami.
Pierwsze zdziwienie podróżującego na wschód: jak to? Pociąg z Przemyśla do Kiszyniowa? Bezpośredni, sypialny, z rezerwacjami? Peron
i odprawa – nowa hala, mili celnicy,

uśmiechnięci pogranicznicy, nawet
wilczur jakoś poczciwie wygląda.
Ale za bramką wrażenie się zmienia.
Płot odgradzający tworzy niezbyt
miły entourage wejścia do pociągu.
No i wagon – wielki, wysoki, zielony,
jak forteca z okienkami strzelniczymi. Wrażenie toporności i solidności – wschód uczy. To, co zazwyczaj
skrywa się pod atłasami, obiciami,
panelami, w kiszyniowskim wagonie
zdaje się mówić: ludzka ręka mnie
stworzyła na przekór naturze. Każdy
ruchomy element hałasuje, zgrzyta, działa, nie skrywając swej mechanicznej natury. Ze zdziwieniem
wchodzę do pociągu sypialno-osobowo-towarowego. Jest ciemno, ciasno,
czuć plastikiem od przewożonych
towarów (szlauchy, siewniki, opryskiwacze), ale wesoło. Jednak to nie
przelewki. Nerwowe bieganie i pakowanie, szukanie Bóg wie co, urywane
rozmowy – każą turyście spoważnieć.
W końcu ruszamy. Ostatnia rozmowa
z polskimi celnikami, bacznie obserwującymi tory nie wiadomo po co.
Pierwszy postój w Mościskach. Remontowana stacja błyszczy podobnie
jak pięknie umundurowane ukraińskie celniczki w asyście kolegów.
Groźny efekt munduru i uzbrojenia
łagodzi tylko doskonały makijaż, pomalowane starannie w skomplikowane wzorki paznokcie i dyskretnie
wystający z ponurego moro zamszowy bucik z cekinem. I dobrze, ta
odrobina kobiecości w bezpłciowym
wojskowym odzieniu zdaje się zmieniać charakter wizyty. Nic bardziej
mylnego. Chwila protekcjonalizmu,
źle użyte słowo, choć w dobrej intencji: Czego pani szuka?, a od razu
rysy twarzy twardnieją i słyszymy:
Ja nie szukam, na razie pytam. Piękny miękki wschodni akcent nie jest
w stanie ukryć groźby kryjącej się
w tych słowach. Przydatna nauka
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Do Tarnopola wagon pustoszeje. Zostajemy sami
pokory, tak rzadkiej wobec funkcjonariuszy państwowych w Polsce, kraju o europejskich aspiracjach. Jeden
z takich polskich Europejczyków,
wędrujący na Krym rubacha, robi
zdjęcie – zapatrzył się na zamszowe
pantofelki wystające z munduru. Nie
ma większego faux pas niż sarmacki
protekcjonalizm po litrze wódki. Żałosne prośby „fotografa” o nierekwirowanie aparatu urozmaicały czas
gawiedzi. W końcu, po licznych pytaniach, prezentacjach, odkręcaniu
części wagonu, paradzie z psami –
żegnamy się z granicą. Każda ze
stron zadowolona: my, że odjeżdżamy, oni, że pokazali nam, że znają się
na swojej robocie. Tylko niefortunny
sarmacki rubacha musiał przyjąć
kwartę czystej, by strząsnąć z siebie
pokorne prośby wobec stanowczej
funkcjonariuszki. Nerwowe napięcie
powoli opuszcza naszych współpo-

KWARTALNIK q 2 (25) 2012

dróżnych, znających drogę jak własną kieszeń. Ale noc jeszcze młoda,
a granica blisko. W pociągu nie ma
żartów, tu się walczy o byt. W końcu
efekt ciasnoty i zaduchu ustępuje,
nie bez pomocy pysznego specyfiku:
nalewki miodowo-cytrynowej. Jednak to jeszcze nie czas relaksu; do
Lwowa, ba, nawet do Tarnopola, lekki sen przerywają nerwowe rozmowy, krzątanina, noszenie pakunków.
Toaleta ku utrapieniu podróżnych
zmienia się z dyskretnego miejsca
ulgi w tajną komnatę rozmów i rozliczeń, swoistą giełdę, na której strony
uzgadniają sobie tylko znane sprawy.
To wszystko mija we Lwowie. Do Tarnopola wagon pustoszeje. Zostajemy
sami wraz z dwójką sympatycznych
pracowników mołdawskiej kolei,
których rozliczne nocne obowiązki nie sprzyjały wcześniej naszemu
wzajemnemu poznaniu. Jednak do

postoju w Żmerynce jesteśmy już
prawie zaprzyjaźnieni. Na podłodze
wagonu pojawia się dywan, którego
niegodna była granica.
Ci pierwsi poznani Mołdawianie
cieszą się, że chcemy zwiedzać ich
kraj, i zależy im, abyśmy dobrze
wspominali ten pobyt. Powiedzą,
gdzie i kiedy można palić w pociągu,
kiedy odstawić piwo, ba, sami kupią
nam piwo i kwaśne domasznie wino,
pokażą z okna niesforne Naddniestrze, a nawet powiedzą, jak trafić do
hotelu i gdzie w jego pobliżu można
dobrze zjeść. Nic dziwnego, Mołdawia ma wyraźnie europejskie aspiracje. Ich pierwszym przejawem, dobrze znanym również w Polsce, jest
zakaz palenia i picia piwa w obecności funkcjonariuszy granicznych.
Siedząc w 40-stopniowym upale,
w blaszanej puszce o trzech małych
okienkach, dochodzę do wniosku, że

55

Mariusz Kościuk

Mijamy Dniestr i jego zbuntowany drugi brzeg
europejskość to jednak droga pełna
wyrzeczeń…
*
Jesteśmy w Mołdawii. Nasz pociąg
jest niesamowitą zieloną stonogą,
napędzaną spalinowym monstrum,
od którego bije mdląca woń spalin
i siarki. Śledząc 25-wagonową bestię,
powoli snującą się po torach, można
podziwiać uroki Mołdawii. Mijamy
Dniestr i jego zbuntowany drugi
brzeg. Gdzieś miga zielona budka
strażnicza – wspomnienie tragicznych wydarzeń z początków republiki. Teraz spokój – mówią konduktorzy – choć ostatnio w Naddniestrzu
zastrzelili chłopaka. Podobno pijany, nie zatrzymał się. Mój rozmówca
mruga porozumiewawczo.
W Mołdawii kochają pociągi i dworce. Wszystkie stacje idealnie posprzątane. Na trasie widać ludzi machających do pociągu ze swoich pikników.
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Maszynista za każdym razem daje
znak syreną, jakby mówił: widzę i też
się cieszę. Być może to wpływ Związku Radzieckiego, ale tutejsi kochają
maszyny i przemysł. Tylko tak można wytłumaczyć powodzenie, jakim
się cieszą tereny przyfabryczne jako
miejsca wypoczynku i grillowania.
Tam, gdzie malownicze wzgórza,
brzegi rzek w dolinkach, nie ma ludzi. Miejsca te pozostawiono we władaniu kozom, krowom i dzikiej przyrodzie. Wystarczy jednak obecność
bloków, zrujnowanej cementowni,
betonowych resztek o bliżej niewiadomym przeznaczeniu oraz tory kolejowe, a wnet pojawiają się całe rodziny cieszące się słońcem i ciepłem,
winem, jedzeniem, słowem – radosną
konsumpcją, obowiązkowo w towarzystwie samochodu postawionego
tam, gdzie się sadza ważnego członka rodziny.

Człowiek wschodni musi kochać
technikę, i nie tę dyskretną, cichą,
elegancką rodem z Japonii. O nie!
Tu kocha się technikę warczącą,
grzmiącą, toporną, potężną. Stal, beton, komin wydają się przypominać
o lepszych czasach. Pod betonowym
płotem fabrycznym, na zielonej trawie – piknik w sobotnie popołudnie.
*
Zapada noc, pociąg nieuchronnie
zbliża się do Kiszyniowa (Chişinău).
Gdzieś z boku majaczą ciemne sylwetki bloków. Na dworcu wzorowy
porządek i światło, chłód marmurów i nowych posadzek skrytych
w pięknym gmachu, który wyraźnie
wskazuje, że to już nie wschód, ale
południe. Urokliwe łuki, tak dalekie
od galicyjskiej stylistyki, ornamenty
przypominające, że jesteśmy w kraju wina i koniaku, i wpleciona w nie
czerwona gwiazda, ukazująca trudną
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Tak, Kiszyniów jest szczery
do zrozumienia rzeczywistość, że tu
cień ZSRR to przyjemne wspomnienie. Kiszyniów jest nierówny. Zakrywa i odkrywa. Przyciąga parkami,
zielonymi wzgórzami, alejami platanów, zacisznymi dzielnicami z czasów świetności. Odpycha szerokimi
prospektami, wielkimi nagrzanymi
blokami, które z daleka wyglądają
jednak malowniczo pośród zielonych
wzgórz. Dziwne to miasto wypełnia
dawna architektura, cieniste wille,
piękne gmachy chwalące carską,
rumuńską i sowiecką przeszłość. Pośród tego sowieckie bloki, które przecinają nowoczesne, pnące się wysoko
wieże ze szkła. Zatem od pięknego Codru do obskurnych bazarów
dworcowych mieści się cała gama
doznań. Jednak najciekawszą cechą
tego miasta, która rzuca się w oczy,
jest szczerość. Kiszyniów nie ukrywa
się – wschód jest szczery. Zarówno
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bieda, jak i bogactwo funkcjonują tu
obok siebie. Koło szklanych pałaców
globalnej finansjery, w podziemnych
przejściach siedzą bezrękie i beznogie sieroty po dawnych czasach.
Ciekawa scena: piękna młoda Mołdawianka, wyglądająca jak z żurnala,
przechodzi obok swojego przeciwieństwa, zarówno pod względem urody,
jak i pozycji społecznej; zatrzymuje
się i bez cienia skrępowania, tak
widocznego czasem u nas, wręcza
kilka lei. Tu bieda i bogactwo wydają się bezwstydne. Do restauracji
wchodzi sędziwa staruszka ze świętym obrazkiem, prosząc o jałmużnę.
Na twarzach ludzi nie widzi się tego
zażenowania, wyraźnego poczucia
niewygody, które mają ludzie sukcesu w kontakcie z tymi, którzy z karuzeli wypadli. Staruszce po prostu
odmawiają albo dają, i tyle. Po chwili
młody człowiek z brodą, właściciel

lokalu, muzułmanin (lokal nazywa
się Chalil), odprowadza ją – nie wyrzuca – a na końcu dyskretnie coś
wręcza. Tak, Kiszyniów jest szczery,
nie ukrywa swojego bogactwa i różnorodności. Prezentuje się w pełnej
krasie, takim, jakim jest. Dla człowieka z kraju, który wstydzi się
swojej biedy i niedojrzałości, doznanie obcowania z czymś naturalnym,
a przez to pięknym, w Kiszyniowie
jest dojmujące. Wschód jest szczery –
nie kłamie.
Jednak Mołdawia to nie sam Kiszyniów. To kraj żyznych ziem, wzgórz,
winnic, sadów, ale i cementowni,
dziwnych szkieletów po radzieckim
prosperity. Nawet winnica w Cricovej nie ma nic z charakteru kameralnej, południowej winniczki. Jest
olbrzymim państwowym zakładem,
który z dumą pokazuje swe wielkie
piwnice oraz iście bizantyńskie sale
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To kraj żyznych ziem, wzgórz, winnic, sadów
degustacyjne. W piwnicach przechowywane są wina możnych tego
świata wraz z kolekcją zabraną przez
krasnoarmiejców nazistowskim notablom. Wschód jest szczery.
*
Mołdawia fascynuje. Ma się wrażenie, że ten kraj ciągle jest na etapie
stawania się. Problemy dawno u nas
przebrzmiałe, czasem tylko cynicznie
odgrzewane w politycznych grach,
tutaj są aktualne: tworzenie się mołdawskiej tożsamości, przenikanie się
wpływów kulturowych rumuńskich
i rosyjskich, przy jednoczesnym silnym wyodrębnianiu się elit mołdaw-
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skich. Billboardy Moldova, patria
mea, Stefan wielki z plakatu mówiący Se ti Limba oraz inne patriotyczne
napisy po rumuńsku, a jednocześnie
wszechobecny na ulicach rosyjski –
budzą konsternację. Ma się wrażenie
bycia świadkiem czegoś, co w naszej
części Europy już dawno się rozegrało. Nawet manifestacja 1 maja jest
czymś więcej niż tylko przypomnieniem dawnych dni chwały. Tutaj cień
Rosji, tak mroczny w naszej potocznej
świadomości, zdaje się konkurować
z wpływem Rumunii, i to nie tylko
w sferze politycznej, ale i cywilizacyjnej. W Mołdawii mieszkają i cieszą się

autonomią barwne mniejszości, takie
jak Gagauzi, których kuchnia zaiste
warta jest uwagi, a domowe wino pomnika. W samym Kiszyniowie jest też
mniejszość żydowska. Działa Jacobs
Jewish Center – ośrodek, w którym
znajdują się szkoła i muzeum żydowskie i który mieści się w nowoczesnym budynku z zachowaną frontową
ścianą starej synagogi. Wrażenie różnorodności potęguje się.
*
Wyprawa na wschód, do Mołdawii,
paradoksalnie pozwala zrozumieć
nie tyle tamten świat, ile swój. Odkryć na nowo siebie, swoje mity
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budowania przejść granicznych na
wschodzie. Choć, z drugiej strony,
może to tylko figiel myśli błądzącej
w zaciszu domowym we Wrocławiu,
gdzie sącząc koniak mołdawski,
człowiek nabiera przekonania, że coś
dostrzegł i zrozumiał? Może i miał
rację Benjamin Disraeli, pisząc o sobie jako podróżniku: Pamiętam więcej niż widziałem i widziałem więcej
niż pamiętam.

summary

Mariusz Kościuk

From west to east –
pictures from travel

i przekonania, w których od dziecka się wyrastało, myśląc, że jest się
częścią takiej, a nie innej cywilizacji.
Schowajmy więc dolary i euro, głęboko ukryjmy swoją wyższość budowaną iluzorycznym dobrobytem

i dostrzeżmy bliskość tych dwu światów. Może to nam więcej powie o nas
samych i naszym kraju niż medialne
debaty o odwiecznym miejscu Polski w Europie i różnicach tak wielkich i przepastnych, że aż godnych

The travel from Wroclaw to Moldova is
an unforgettable experience. On the
way from the western to the eastern Polish border, then through Ukraine and
further to the southeast to Kishinev, you
can see how different but also similar
regions of Central and Eastern Europe
are. While observing these similarities
we can discover how much our understanding of the eastern border is created by stereotypes. Thanks to travel
there, you not only know better the East
but also our Polish identity and its paradoxes. The Moldovan identity is formed mainly of Romanian but also Russian influence. In this country we could
meet with something that in Western
Europe have already passed away. Moldova and its capital, Kishinev, is the
place worth to visit, especially if you
are a resident of Central and Eastern
Europe. This slightly oriental and very
hospitable country is place where east
and west meet with south. Stay in it allows to discover similarities between
the Poland and the East. However, it
may be just the impression of the tourist who – to quote Benjamin disraeli –
remembers the more than seen and
seen more than remember.
Translated by Sylwia Mikuła

dr Jerzy Komorowski (ur. 1980 we Wrocławiu). Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat obronił w Zakładzie Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią społeczną i gospodarczą Galicji w okresie autonomicznym, szczególnie ziemiaństwem i wielką własnością ziemską. Jego publikacje dotyczą zagadnień z pogranicza historii i socjologii.
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EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA I POłUDNIOWA

Rozmowa z Ambasadorem RP w Republice Mołdawii

czy Mołdawianie są rumunami?
spotkanie dziennikarzy „Przemyskiego przeglądu kulturalnego”
z ambasadorem Bogumiłem luftem odbyło się w stolicy Mołdawii
30 kwietnia 2012 roku, miesiąc
przed zakończeniem jego misji
w kiszyniowie.
WOJCIECH KALINOWSKI: Od jak
dawna jest pan w Mołdawii?
BOGUMIŁ LUFT: Jestem tutaj od
września 2010 roku, ale znalazłem
się w Kiszyniowie nieprzypadkowo.
W początku lat 80. poznałem w Polsce rumuńskiego matematyka, który przyjechał na jakiś kongres. Bardzo się z nim zaprzyjaźniłem, a jego
opowieść o Rumunii zafascynowała
mnie. Od początku lat 90. zacząłem
przyjeżdżać do tego mało znanego
Polakom kraju jako dziennikarz, co
skończyło się powołaniem mnie do
służby dyplomatycznej i wyjazdem
w 1993 roku do Bukaresztu w charakterze ambasadora RP. Potem, w październiku 1999 roku, wróciłem do
dziennikarstwa, a od maja 2001 do
grudnia 2003 roku byłem stałym
korespondentem „Rzeczpospolitej”
w Rumunii i Republice Mołdawii.
Przyjeżdżałem do Kiszyniowa często od 2000 do 2005 roku. Kiedy więc
pięć lat później objąłem tutaj placówkę ambasadorską, dość dobrze znałem już ten kraj. Z kolei dzięki temu,
że moja małżonka pracowała przez
kilka lat przy organizacji Forum
Ekonomicznego w Krynicy, poznałem w latach 2006–2009 wielu przedstawicieli obecnej mołdawskiej elity
politycznej, którzy byli tam przez nią
zapraszani. Moja żona miała szczęśliwą rękę – każdy, kto przyjął jej zaproszenie do Krynicy, zaraz potem piął
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się w górę (śmiech)! Znany dziś polityk, Dorin Chirtoacă, który w wieku
28 lat przyjechał na Forum, niedługo
później wygrał wybory na mera Kiszyniowa i rządzi już od pięciu lat
jedną trzecią Mołdawii – bo tylu ludzi
mieszka w stolicy tego kraju.
ANDRZEJ SKIBNIEWSKI: Był pan
ambasadorem w Rumunii, a ten
kraj zapisał piękną kartę w historii, przyjmując w 1939 roku około 100-tysięczną grupę polskich
uchodźców.
B.L.: W 1994 roku, kiedy byłem ambasadorem w Rumunii, Ambasada
RP zorganizowała pierwsze obchody rocznicy uchodźctwa polskiego
w 1939 roku, w 55-lecie tamtych wydarzeń. Pomyślałem wraz z mymi
współpracownikami, że czas już, by
to, po czym przejechała się czołgami historia, zostało przypomniane,
gdy już można było o tym mówić.
Umieściliśmy wtedy kilka tablic pamiątkowych na różnych obiektach,
w miejscach, gdzie przebywali prezydent Mościcki i marszałek Rydz-Śmigły, a także w miejscach obozów
internowania polskich żołnierzy.
Było to przedsięwzięcie na dużą skalę. Z Polski przyjechała dwudziestoosobowa delegacja, między innymi
świętej pamięci Andrzej Przewoźnik, kilku generałów, a także osoby,
które 55 lat wcześniej trafiły do Rumunii jako dzieci.
Przyjechała też Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA. Ogłosiliśmy w mediach, że poszukujemy
świadków tych wydarzeń. Umówionego dnia od ósmej rano do dziesiątej wieczór zgłosiło się ponad stu
ludzi z całej Rumunii. Przywieźli
pamiątki i fotografie. I przez wiele

godzin opowiadali, co zostało skrupulatnie udokumentowane. Potem
KARTA zorganizowała w Warszawie
analogiczne wydarzenie, zapraszając
Polaków, którzy wtedy byli w Rumunii. Odzew był równie masowy i ciekawy. Stworzono z tego wszystkiego Archiwum Rumuńskie Ośrodka
KARTA. Na podstawie zbiorów tego
Archiwum powstało kilka wystaw,
ale dopiero trzy lata temu ukazała
się książka pod tytułem Rumuński azyl. Miałem w jej powstaniu
swój udział, bo tłumaczyłem relacje
świadków z języka rumuńskiego.
Niedawno ukazało się wydanie rumuńskie, a autorką przekładu jest
moja małżonka, która jest zresztą
idealnym pomostem pomiędzy dwoma narodami, bo jej ojciec był Rumunem, a matka Polką.
Niektórzy polscy historycy emigracyjni związani przed wojną z obozem
sanacyjnym wydali złe świadectwo
Rumunii. Po pierwsze, twierdzili, że
Rumunia, związana z Polską sojuszem obronnym, miała obowiązek
wystąpić zbrojnie 17 września przeciwko sowieckiej inwazji na Polskę.
Jednak tego właśnie dnia sam polski
rząd przekroczył granicę rumuńską,
rezygnując z oporu. Rumuni rozbroili i internowali polskie wojsko, bo
taki obowiązek wynikał z prawa międzynarodowego, gdyż w wojnie polsko-niemieckiej mieli status kraju
neutralnego. Internowali też polski
rząd, a to już ich obowiązkiem bynajmniej nie było. Jednak w tej sprawie
ulegli zadziwiająco zgodnym jak na
tę historyczną chwilę naciskom Moskwy, Berlina, Londynu, Paryża, Waszyngtonu oraz… ambasady polskiej
w Bukareszcie, która podporządkowała się tworzonemu właśnie w Paryżu przez opozycję antysanacyjną
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rządowi emigracyjnemu generała
Sikorskiego.
Był to niezwykły moment. W Rumunii było bardzo wielu Polaków,
sporo wojska oraz uchodźców cywilnych przyjmowanych z niezwykłą
życzliwością przez społeczeństwo.
Z czasem jednak ich już ubywało.
Rumuńskie władze patrzyły przez
palce na masowe ucieczki żołnierzy i oficerów z rumuńskich obozów
internowania do Francji. Z portu
w Konstancy odpływały statki pełne mężczyzn w dziwnie niedopasowanych cywilnych ubraniach. Ambasadorowi niemieckiemu, który
awanturował się w rumuńskim MSZ,
miano tam odpowiadać, że jest wojna, a w tym bałaganie rząd rumuński
nie kontroluje wszystkiego. Natomiast sanacyjni generałowie, którzy
przebywali w komfortowym obozie
internowania w uzdrowisku Băile
Herculane, pisali do pułkownika Zakrzewskiego, który był attaché wojskowym w Bukareszcie i kierował
nielegalną akcją ewakuacji wojska,
że chcieliby kontynuować walkę. On
im miał niezbyt uprzejmie odpisywać, że nie może się zgodzić na ich
wyjazd, bo niezadowolenie wśród
żołnierzy z klęski wrześniowej jest
tak duże, że mogłoby grozić Panom
Generałom niebezpieczeństwo z ich
strony.
Nie jestem historykiem, więc nie
zamierzam formułować wiążących
konkluzji. Ale z mojej skromnej wiedzy wynika, że Rumunia być może
nie dochowała wtedy do końca litery
antysowieckiego sojuszu z Polską,
ale na pewno postępowała – jako państwo i społeczeństwo – zgodnie z duchem przedwojennej polsko-rumuńskiej przyjaźni (mającej zresztą swe
korzenie w bardziej odległej przeszłości), o której potem – przynajmniej ze strony polskiej – na wiele
dziesięcioleci zapomniano. W Rumunii ta przyjaźń i szacunek dla Polski
przetrwały, a nawet wzbogaciły się
na skutek wydarzeń epoki komunistycznej, a zwłaszcza jej schyłku –
odczułem to wyraźnie podczas mej
dyplomatycznej pracy w Bukareszcie w latach 90. W ostatnich latach
tę wyjątkową sympatię wobec Polski
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odczułem również w Republice Mołdawii.
Choć Mołdawia jest dziś odrębnym
od Rumunii państwem, to jednak nie
da się jej zrozumieć bez uwzględnienia jej historycznych i kulturowych
związków z Rumunią. Ale także bez
zrozumienia niemal dwuwiekowego
doświadczenia Besarabii z jej życia
w państwie rosyjskim, a zwłaszcza
dziedzictwa epoki sowieckiej, którego dziwaczną atrakcyjność dopiero
tu zacząłem pojmować.

rozbawia mnie zdziwiony
wyraz twarzy niektórych Mołdawian spotykających człowieka, który wygląda, jakby
miał wyższe wykształcenie,
a nie mówi po rosyjsku!
JERZY KOMOROWSKI: Czy Mołdawianie tego sowieckiego dziedzictwa nie odbierają pozytywnie?
B.L.: Zależy którzy! Część mieszkańców tego kraju – zwłaszcza tych, którzy uważają się po prostu za Rumunów – nosi w sobie bolesną pamięć
brutalnych prześladowań w latach
40. Z kolei wielu innych, wychowanych w ostatnich dwu dziesięcioleciach w duchu prozachodnim,
chce ostatecznie zerwać z sowiecką
przeszłością i budować przyszłość
w związku z Unią Europejską. Jednak niemało mieszkańców Republiki Mołdawii zdaje się uważać, że sowiecka rzeczywistość wciąż istnieje.
Tylko nam się wydaje, że jej już nie
ma. W ich głowach i wyobraźni ona
po prostu jest. Trudno się dziwić.
Oto na przykład obywatel Republiki Mołdawii, który chce pojechać do
Bukaresztu lub Warszawy (nie mówiąc o Paryżu czy Londynie), stoi
z poczuciem upokorzenia w kolejkach po wizy. By udać się do Rosji,
na Ukrainę lub Białoruś, kupuje po
prostu bilet na pociąg, autobus lub
samolot.
Zapamiętałem sens bardzo osobistego wyznania pewnej tutejszej
Polki, która cieszyła się z tego, że jej

dzieci odnalazły w sobie taki patriotyzm, iż chcą jechać do Polski i tam
się osiedlić, bo gdyby nie zostały polskimi patriotami, to zapewne i tak
chciałyby wyjechać z tego „przeklętego kraju” między Prutem a Dniestrem do świata, który daje nadzieję
rozwoju, szerokie perspektywy, który
fascynuje wielką kulturą, i… wyemigrowałyby do Moskwy. Paryż, Londyn, Nowy Jork – to jest abstrakcja.
Podobno to istnieje, ale tak naprawdę centrum naszego świata jest tutaj
(czyli w Moskwie), a Pan Bóg mówi
po rosyjsku – myśli niejeden mieszkaniec Mołdawii.
Ja język rosyjski rozumiem dobrze, a przy pewnym wysiłku byłbym
w stanie po rosyjsku mówić i czyniłbym to chętnie – bo to piękny język –
ale w Rosji. Tu rozmawiania po rosyjsku odmawiam, bo tu on konserwuje postsowieckie nostalgie. Mówię
po rumuńsku, który jest w Mołdawii
językiem oficjalnym i kamieniem
węgielnym suwerenności tego kraju, mimo że zwany jest w konstytucji językiem mołdawskim. Rozbawia
mnie zdziwiony wyraz twarzy niektórych Mołdawian spotykających
człowieka, który wygląda, jakby miał
wyższe wykształcenie, a nie mówi po
rosyjsku!
Kraj na wschodnim brzegu rzeki Prut – czyli Besarabia, dzisiejsza
Republika Mołdawii, wschodnia
część historycznego mołdawskiego
państwa – od 1812 roku stał się częścią imperium rosyjskiego, a potem
sowieckiego. Krótka przerwa w XX
wieku, gdy między dwoma światowymi wojnami wchodził w skład
Wielkiej Rumunii, nie pozostawiła tutaj wyłącznie dobrych wspomnień. Besarabia była traktowana
z pewnym lekceważeniem. Podobno
kiedy jakiś urzędnik gdzieś narozrabiał, to go wysyłano tutaj do pracy
za karę. Oglądałem niedawno atlas
drogowy Rumunii z 1938 roku, czyli
wydany dwadzieścia lat po tym, jak
Besarabia stała się częścią Rumunii.
W całym kraju był już dość rozwinięty system tak zwanych dróg bitych,
a w Besarabii była jedna – prowadząca z Jass przez Prut do Kiszyniowa.
Wygląda na to, że Rumuni zbyt mało
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Mariusz Kościuk

Kiszyniów, przed rezydencją Ambasadora RP
w Mołdawii. Drugi z lewej ambasador Bogumił Luft,
obok jego małżonka Ana Maria Luft w towarzystwie
dziennikarzy „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”
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się wysilili w kierunku rzeczywistej
integracji Besarabii z rumuńskim
państwem.
Natomiast w tradycji rosyjskiej Besarabia była traktowana wśród krajów podbitych jak perła imperium.
Taki fajny kraj, gdzie są piękne kobiety, wino, ładna pogoda i pachnie łacińską kulturą Morza Śródziemnego.
Rosjanie polubili Besarabię. W XIX
wieku Besarabianom – mimo różnych okresów, lepszych i gorszych –
nie było chyba aż tak źle jak Polakom
w zaborze rosyjskim. Nawiązali życzliwy dialog z kulturą rosyjską, co jest
kompletnie sprzeczne z mentalnością rumuńską, bo Rumuni odczuwają i pielęgnują szczególnie głęboką
niechęć wobec wszystkiego, co rosyjskie. Być może to było powodem
pewnego dystansu Rumunów wobec
rodaków zza Prutu również w okresie
międzywojennym.
No i potem nadeszły straszne czasy
sowieckie. W 1940 roku wkroczyła tutaj Armia Czerwona na mocy tajnego
aneksu do paktu Ribbentrop–Mołotow. À propos – bardzo mnie ubawiło, gdy przy okazji kolejnej rocznicy
owego paktu usłyszałem w jednej
z warszawskich rozgłośni radiowych,
jak nieskażony historyczną wiedzą
młody dziennikarz zadał pytanie,
czy pakt Ribbentrop-Mołotow jest
komukolwiek znany poza Polakami!
A więc wojska sowieckie wkroczyły
do Besarabii i przystąpiły do mordowania oraz wysiedlania na Syberię
tutejszych rumuńskich elit. Ocaleli
ci, którzy zdążyli uciec do Rumunii.
Rok później marszałek Ion Antonescu, działając w sojuszu z Niemcami,
odbił Besarabię na trzy lata i część
uciekinierów powróciła. W 1944 roku
zjawiła się jednak znów sowiecka armia i resztę rumuńskiej elity wywieziono bądź wymordowano. Niedobitki uciekły znów do Rumunii.
Powstał dziwny naród „bez głowy” i zaczęło się kształtowanie nowego społeczeństwa. Zostali tylko
niewykształceni chłopi. Im bardziej
się ktoś kształcił i piął w górę, tym
bardziej odbywało się to w języku rosyjskim. Po rumuńsku – w ludowej,
mało wyrafinowanej odmianie języka ojczystego – mówił, gdy odwiedzał
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rodziców i dziadków na wsi. Z czasem jednak odrodziła się wąska elita
ludzi przywiązanych do rumuńskiej
tradycji kulturowej i świadomych jej
wartości – nauczycieli języka rumuńskiego (z nakazu sowieckich władz
nazywanego mołdawskim i pisanego
cyrylicą), pisarzy, artystów, zesłańców powracających z Syberii, ludzi
przekornych poszukujących prawdy,
którzy zdarzają się w każdym społeczeństwie.

w tradycji rosyjskiej
Besarabia była traktowana
wśród krajów podbitych jak
perła imperium. taki fajny
kraj, gdzie są piękne kobiety,
wino, ładna pogoda i pachnie
łacińską kulturą Morza
Śródziemnego
To ta właśnie elita, na fali Gorbaczowowskiej pierestrojki i głasnosti,
stworzyła w końcu lat 80. mołdawski ruch odrodzenia narodowego,
nieco podobny do bardziej znanego
w Polsce litewskiego Sajudisu i do
podobnych ruchów w innych sowieckich republikach. Strategicznego
sojusznika znaleźli w nastawionych
reformatorsko przedstawicielach rumuńskojęzycznej części nomenklatury Sowieckiej Republiki Mołdawii,
którzy dostrzegli szansę zaistnienia
jako elita polityczna suwerennego
państwa. Osobą symboliczną jest tu
Mircea Snegur, ostatni pierwszy sekretarz Sowieckiej Partii Komunistycznej w Mołdawii, a od 1991 roku
pierwszy prezydent niepodległego
mołdawskiego państwa. Jego córka
Natalia Gherman – postać wybitna –
jest dziś wiceministrem spraw zagranicznych i głównym negocjatorem
zbliżenia z Unią Europejską.
Po powstaniu niepodległej Republiki Mołdawii podjęto duży wysiłek
edukacyjny – zresztą ze sporą pomocą państwa rumuńskiego – w celu wykształcenia elity rumuńskojęzycznej.
Rumunom wydawało się, że jeśli nauczą Besarabian dobrego języka rumuńskiego, bez akcentu i rosyjskich

zapożyczeń, to ci poczują się w pełni
Rumunami. A w bardzo wielu przypadkach stało się coś odwrotnego: im
bardziej Mołdawianie zza Prutu ten
język poznawali, im bardziej przywiązywali się do kultury rumuńskiej,
tym bardziej rodziło się w nich poczucie, że są kimś odrębnym. Taka postawa przeważa w szeregach nowej,
prozachodniej elity, która doszła do
władzy trzy lata temu, po odsunięciu
od władzy nostalgicznych komunistów: jesteśmy Mołdawianami, a nie
Rumunami, choć naszym językiem
jest język rumuński, a nie żaden
mołdawski, bo takowy nie istnieje
(wbrew temu, co mówi konstytucja).
Nasza kultura ma związek z kulturą
rumuńską, jesteśmy wręcz w jakimś
sensie częścią narodu rumuńskiego,
ale częścią bardzo odrębną. Mamy
własną tożsamość, własną historię,
własne doświadczenia i chcemy mieć
odrębne państwo.
A.S.: Więc częściowo już wiemy, skąd
się wzięła współczesna Mołdawia…
B.L.: Na pierwszy rzut oka ona powstała dość sztucznie. Po prostu
byłą republikę sowiecką ogłoszono
niepodległym krajem. Rzeczywiście, nie było to tak, jak z Łotwą, Litwą i Estonią, bo te miały wcześniej
swoją własną państwowość, a Republika Mołdawii to terytorium, które
w obecnym kształcie nigdy wcześniej nie miało takiego statusu. Tutaj
w pewnym sensie stworzono coś nowego. Tylko że okazało się, iż to coś
nowego niespodziewanie ma za sobą
dość dużą siłę: jakąś odrębną rzeczywistość społeczną i kulturową, własne, zresztą dość bolesne doświadczenie historyczne ostatnich dwu
wieków, jakąś tożsamość po prostu.
I to tak naprawdę ujawnia się w pełni
dopiero w ostatnich latach. Chcą tę
tożsamość uprawomocnić i odwołują
się do historii średniowiecznej, ale to
jest mylące. Hospodar Stefan Wielki,
którego wizerunek jest na wszystkich mołdawskich banknotach, traktował tereny obecnej Mołdawii dość
marginalnie – rezydował w rumuńskim dziś mieście Suczawa, a nie
tutaj, i tylko jeden z 46 klasztorów
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wybudował na obszarze nazwanym
potem Besarabią.
J.K.: Czyli to jest podobnie jak u nas
z tą Polską od morza do morza?
B.L.: No, może niezupełnie (śmiech),
ale coś w tym jest. Spotkałem tutaj
dziwaków (chwała Bogu daleko od
klasy politycznej), którzy mówią, że
trzeba by odtworzyć Wielką Mołdawię w średniowiecznych granicach.
Oraz że język mołdawski rzeczywiście istnieje, ale nie dlatego, by był
odrębny od rumuńskiego, lecz dlatego, że właśnie język rumuński powinien się tak nazywać. Ale to jest
bez sensu, bo tak naprawdę jeżeli
rzeczywiście istnieje odrębna od rumuńskiej tożsamość Mołdawian, to
dotyczy ona tylko tych, którzy żyją
na wschód od Prutu i zrodziła się pod
wpływem prawie dwu wieków życia
w państwie rosyjskim, a nie z tego, że
w XV wieku istniało potężne państwo
mołdawskie, które za rządów Stefana
skutecznie broniło Europę przed nawałą turecką, za co dzielny hospodar
otrzymał od papieża tytuł „Obrońcy
Chrześcijaństwa”. Większość historycznej Mołdawii jest dziś integralną
częścią Rumunii, a część należy do
Ukrainy. Niejasna idea „mołdowianizmu”, pichcona niegdyś w podejrzanych celach przez propagandę sowiecką, to „zawracanie Prutu kijem”.
Wspólny naród i państwo rumuńskie powstały ostatecznie w połowie
XIX wieku (z chwilą zjednoczenia
Mołdawii i Wołoszczyzny), a dopełnieniem tego było Wielkie Zjednoczenie
w 1918 roku, gdy dołączyły Siedmiogród, Besarabia i Bukowina. Było to
wielkie dzieło państwowotwórcze,
świadczące o dużym potencjale kultury rumuńskiej w kwestii tworzenia
i jednoczenia narodu ponad kulturowymi różnicami. Rumun z Siedmiogrodu, który jest grekokatolikiem,
a jego tradycja rodzinna związana
jest z monarchią austro-węgierską,
różni się pod wieloma względami
nie mniej od prawosławnego, naznaczonego kulturą bałkańską Rumuna
znad Dunaju niż Chorwat od Serba –
a jednak mają wzajemnie poczucie
narodowej wspólnoty.
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Besarabia jednak – jak już powiedziałem – została wciągnięta w ten
proces na krótko i stosunkowo
mało skutecznie. W epoce sowieckiej nastąpił nowy etap oddalania
się od Rumunii kraju na wschód od
Prutu. Tutejsi Mołdawianie znaleźli się we wspólnym tyglu narodów
Związku Sowieckiego spajanych
językiem rosyjskim. Dziś ponad
jedna czwarta ludności to osoby
nieidentyfikujące się z rumuńskojęzyczną tożsamością większości.
W dużej części nie identyfikują
się nawet z głównymi tu mniejszościami – ukraińską, gagauską,
bułgarską, rosyjską, polską – które
do języka rumuńskiego podchodzą
niechętnie i rozmawiają ze sobą po
rosyjsku. Wielu z nich to sieroty po
czasach Związku Sowieckiego, gdy
utracili jakąkolwiek tożsamość etniczną, a jedyną ich ojczyzną pozostał język rosyjski, zaś oficjalnego języka rumuńskiego uczą
się niechętnie. Rumuńskojęzyczni
Mołdawianie traktują tę postawę
z dużą tolerancją – inaczej niż narody państw bałtyckich.

pewien tutejszy polityk
wyznał mi, że jeden z jego
dziadków był polakiem,
a drugi ukraińcem, zaś jedna
babka litwinką, a druga
Mołdawianką, natomiast
on sam czuje się rumunem
Jest też wielu etnicznych mieszańców, niekiedy w szokującym stopniu.
Pewien tutejszy polityk wyznał mi, że
jeden z jego dziadków był Polakiem,
a drugi Ukraińcem, zaś jedna babka
Litwinką, a druga Mołdawianką, natomiast on sam czuje się Rumunem –
z powodu tej babci Mołdawianki, która wychowywała wnuków w duchu
przedwojennego rumuńskiego patriotyzmu. Ktoś inny powiedział mi,
że wśród czworga jego dziadków był
Rosjanin, Ukrainiec, Bułgarka i Mołdawianka, a on sam jest… Polakiem.
To był żart, ale niezupełnie. Ten człowiek kilka lat pracował w Polsce, do-

brze mówi po polsku, ożenił się z Polką i ma z nią dziecko, przeszedł na
katolicyzm i postarał się o Kartę Polaka. A przy tak rozmytym pochodzeniu etnicznym w zasadzie można sobie wybrać dowolną tożsamość. Ktoś
o jeszcze bardziej skomplikowanym
i nieco egzotycznym pochodzeniu etnicznym wyznał mi po prostu, że jego
tożsamością jest obywatelstwo Republiki Mołdawii – to już nieźle, bo on
w domu mówi po rosyjsku, ale języka
rumuńskiego nieźle się nauczył.
Poczucie dumy z lokalnej besarabskiej tożsamości wzmacniała też
pewna okoliczność niezwiązana z odniesieniem do Rumunii. Otóż w państwie sowieckim Mołdawia stawała
się stopniowo jedną z najbogatszych
republik. Tu był stosunkowo wysoki
poziom życia. Produkowane tu wina,
warzywa i owoce zalewały cały rynek
sowiecki, odnosząc niebywały sukces. Bycie Mołdawianinem brzmiało
dumnie. Ale na początku lat 90. to
wszystko się załamało, bo załamał się
eksport do Rosji i innych republik
byłego Związku. Mołdawia stanęła
wobec tego bezradna. Według niektórych szacunków dochód narodowy
spadł dziesięć razy [!]. Pojawiła się
nędza, państwo stało się niewydolne i popadło w ekonomiczną ruinę.
Bogaciła się wąska elita powiązana
mafijnymi interesami. Ludzi ogarnęła rozpacz. Wielu zaczęło uciekać
za granicę do pracy. Zjawisko mniej
lub bardziej trwałej emigracji objęło
około jednej czwartej społeczeństwa.
Szacuje się, że jedna trzecia dochodu
narodowego to było to, co ci ludzie
zarabiali za granicą i przesyłali rodzinom w kraju.
I wtedy pojawili się sprytni politycy, którzy w swoim przesłaniu wyborczym zapewniali, że przywrócą
„sowiecki raj”. Nazwali się Partią Komunistów. Obnosili się z czerwonym
sztandarem i rozdawali wizytówki
z sierpem i młotem. Wybory w lutym
2001 roku (które obserwowałem jako
dziennikarz) wygrali z miażdżącą
przewagą, zdobywając 72 mandaty
na 101 możliwych. Zrobiłem wtedy
wywiad dla „Rzeczpospolitej” z ich
charyzmatycznym przywódcą, Vladimirem Voroninem (który potem
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został na osiem lat prezydentem).
To był poniedziałek, ósma rano, tuż
po niedzielnych wyborach. Miałem
przed sobą człowieka głęboko zaniepokojonego. Ktoś, kto w takiej
sytuacji kraju wygrywa wybory, i to
w takiej proporcji, musi zdawać sobie sprawę z tego, że ewentualna
porażka w poprawie bytu społeczeństwa „pachnie szubienicą”. No ale
udało mu się – sytuacja polepszyła
się, tylko że był to też efekt działań
poprzedniego rządu premiera Iona
Sturzy, który – jako jedyny – zrobił
parę sensownych reform ekonomicznych.
A więc za rządów komunistów
zaczęto przynajmniej regularnie
wypłacać emerytury i pensje w budżetówce. Poziom życia szczególnie
się nie poprawił, ale wzrosło nieco
poczucie bytowego bezpieczeństwa
i gdy po czterech latach komuniści
znowu (choć nie tak miażdżąco) wygrali wybory, to uznali, że są zbawcami ojczyzny i zaczęli wprowadzać
aksamitną dyktaturę. W polityce
zagranicznej byli chwiejni – raz stawiali na sojusz z Rosją, innym razem
deklarowali chęć zbliżenia z Unią
Europejską.
Tymczasem stopniowo rozwijało się społeczeństwo obywatelskie
i krystalizowało się nowe, prozachodnie myślenie młodej elity. W kwietniu 2009 roku komuniści zwyciężyli
ponownie, ale wtedy już mieli trzy
kłopoty. Po pierwsze, zdobyli tylko
60 mandatów, a żeby wybrać prezydenta, trzeba mieć 61. Po drugie, nie
mogli już nikogo kupić, bo opozycja
była do nich bardzo wrogo nastawiona. A po trzecie, podejrzewano
ich o sfałszowanie wyborów, bo były
dziwnie duże rozbieżności pomiędzy
sondażami a wynikiem. Doszło do
zamieszek, których uczestnicy byli
bardzo brutalnie represjonowani.
Po dwóch nieudanych próbach wyboru prezydenta komuniści – co trzeba im uczciwie oddać – zgodnie z konstytucją rozpisali przedterminowe
wybory, które przegrali. Tak zdobyła
władzę rządząca już trzy lata zdecydowanie prozachodnia koalicja –
Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej. Te trzy lata były dość burzliwe,
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a efektywność działania rządu pozostawia nieco do życzenia. Nie chcę
jednak wchodzić w szczegóły, bo nie
wąsko pojęta polityka jest tematem
naszej rozmowy. Faktem jest jednak, że Republiką Mołdawii rządzi
dziś układ polityczny zdecydowanie
nastawiony na dalekosiężny cel integracji europejskiej, że zasadnicze
standardy demokratyczne są tu przestrzegane, a reformy modernizacyjne prowadzone, choć w tempie mogącym budzić niedosyt. Faktem jest
jednak też, że opozycja wobec tego
kursu politycznego jest silna i przed
prozachodnimi reformatorami stoi
wciąż duże wyzwanie.

republiką Mołdawii rządzi
dziś układ polityczny zdecydowanie nastawiony na
dalekosiężny cel integracji
europejskiej, zasadnicze
standardy demokratyczne są
tu przestrzegane, a reformy
modernizacyjne prowadzone, choć w tempie mogącym
budzić niedosyt
PAWEŁ KOZIOŁ: Jak wygląda sytuacja Kościoła katolickiego w Mołdawii?
B.L.: Kościół katolicki powstał
w Besarabii jako Kościół polski
i częściowo niemiecki. Była w tym
kraju również mniejszość niemiecka, z której pochodzi jeden z niedawnych byłych prezydentów Niemiec Horst Köhler. Głównie był to
jednak Kościół polski – Polaków,
którzy się tu pojawili w XIX wieku
na skutek migracji w ramach imperium rosyjskiego w drugiej połowie
XIX wieku. Uciekano na przykład
przed branką do wojska. Ze spisu
ludności wynika, że w 1900 roku
było tu 12 tysięcy naszych rodaków.
Dziś nazwiska polskie spotyka się
tu na każdym kroku, nawet jeśli
ich nosiciele utracili już szczegółową wiedzę na temat swych korzeni.
I ci Polacy przynieśli ze sobą katolicyzm. Obecna katedra katolicka

w Kiszyniowie – który od kilku lat
jest stolicą mołdawskiej diecezji –
została wybudowana za pieniądze
kiszyniowskich Polaków. W czasach
sowieckich Kościół katolicki został
prawie unicestwiony. Jacyś pojedynczy księża błąkali się po Besarabii.
Obecny biskup Kiszyniowa Anton
Coşa jest Rumunem. Ksiądz Coşa
został wysłany przez Stolicę Apostolską do Mołdawii po 1991 roku, by
stwierdzić, co zostało tutaj z Kościoła
katolickiego. Przeprowadził uczciwe
badania, po czym napisał raport, który zaczynał się od konstatacji, że jest
około 20 tysięcy osób przyznających
się do katolicyzmu, z czego miażdżącą
większość stanowią zrusyfikowani Polacy. W związku z tym ksiądz Anton,
jeszcze jako administrator apostolski, najpierw nauczył się rosyjskiego,
a potem zaczął się uczyć polskiego.
Początkowo chciał ich repolonizować,
więc sprowadził polskiego księdza
z mniejszości polskiej w Rumunii. Wysiłek ten przyniósł tylko połowiczny
efekt i stopniowo został zaniechany.
Dziś na przykład we wsi Grigorówka
koło Bielc, gdzie większość mieszkańców to zrusyfikowani Polacy umiejący
po polsku tylko pieśni religijne, proboszcz – Rumun celebruje liturgię po
rosyjsku dla Polaków. W dużej mierze
w języku rosyjskim posługują jednak
Polakom również księża z Polski, którzy stanowią w diecezji niemal połowę
duchowieństwa.
Kościół katolicki w Mołdawii funkcjonuje w tej chwili w trzech językach: rosyjskim, polskim i rumuńskim. I coraz bardziej w rosyjskim.
Oskarżany na terenie prawosławia
o prozelityzm stara się prowadzić
taką politykę duszpasterską, czy też
wręcz misyjną, żeby działać wśród
ludzi, którzy nie są prawosławnymi,
a są ateistami – sierotami po Związku
Sowieckim. Którzy nie mają zdecydowanej tożsamości – ani narodowej,
ani religijnej – i mówią po rosyjsku,
bo rumunofoni mają tu bardziej solidną prawosławną tożsamość. Takie
rosyjskojęzyczne osoby – głównie dorosłe – przyjmują chrzest w Kościele
katolickim. W związku z tym coraz
mniej katolików mówi po polsku, a coraz więcej po rosyjsku. Jednocześnie
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ten bardzo mniejszościowy i jednak
wielokulturowy Kościół ma w sobie
ewangeliczną pokorę i prostotę, których brakuje niekiedy Kościołowi
katolickiemu w krajach, gdzie szczyci się większością wyznawców.
W Mołdawii są też dwa Kościoły prawosławne: Metropolia Besarabii, która jest częścią Patriarchatu Bukaresztańskiego, i dużo większa Metropolia
Mołdawii Patriarchatu Moskiewskiego. Ta druga – wbrew pozorom – jest
kulturowo i językowo nie mniej prorumuńska niż pierwsza, ale zachowuje wierność instytucjonalną Kościołowi rosyjskiemu, co jest pewnym
paradoksem. Inny paradoks dotyczy
samej Rumunii. Wielu Rumunom
uwiera fakt, że będąc – jak uważają –
z kulturowego punktu widzenia częścią łacińskiego świata zachodniego,
są prawosławni. W efekcie w latach
90. Patriarchat Rumunii był dużo bardziej otwarty na kontakty ekumeniczne z Kościołem katolickim niż inne
Kościoły wschodnie. Świadczy o tym
wizyta papieża Jana Pawła II w Rumunii w 1999 roku. Przygotowania do
niej obserwowałem pod koniec mojej
misji w Bukareszcie. To był zły okres
w dialogu ekumenicznym pomiędzy
katolicyzmem i prawosławiem. Przez
mniej więcej rok ważyły się losy tej
wizyty. Sprzeciwiały się jej patriarchaty wschodnie, a zwłaszcza patriarcha Moskwy. Natomiast Rumuni –
jak już powiedziałem – mają dużą
nieufność wobec wszystkiego, co rosyjskie. Święty Synod Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego zastanawiał
się, czy zaprosić papieża. Część biskupów była za, część przeciw. Co pewien
czas głos zabierał patriarcha Moskwy,
mówiąc, że to niedopuszczalne. Po
każdej jego wypowiedzi w szeregach
rumuńskiego Świętego Synodu wzrastało przekonanie, że należy jednak
zaprosić papieża.

MARIUSZ KOŚCIUK: Słyszałem, że
w Naddniestrzu hucznie obchodzone jest święto 1 Maja.
B.L.: Nie tylko tam i nie tylko to święto.
W prawobrzeżnej Mołdawii też. W ogóle Republika Mołdawii, wśród dwustu
kilkunastu krajów świata, jest jednym
z paru, w których jest najwięcej dni
wolnych od pracy – nawet Dzień Kobiet 8 marca, niewątpliwie sowiecka
tradycja! W Mołdawii obchodzi się też
Dzień Miasta. W każdym mieście to
święto wypada w inny dzień, ustalony przez radę miejską – i to jest ustawowo dzień wolny od pracy w danym
mieście. Są też dwa święta narodowe:
27 sierpnia Dzień Niepodległości i 31
sierpnia Dzień Języka.
To drugie warte jest szczególnej uwagi. Budowanie tożsamości narodowej
współczesnej Mołdawii dokonywało się
przede wszystkim poprzez odnajdywanie więzów z językiem rumuńskim. 31
sierpnia 1989 roku to dzień, w którym
Rada Najwyższa Sowieckiej Republiki Mołdawii (już w czasach szalejącej
pierestrojki, ale jeszcze przed rozwiązaniem Związku Sowieckiego) podjęła
uchwałę o przejściu w miejscowym języku rumuńskim z cyrylicy (narzuconej w 1945 roku przez Moskwę) na alfabet łaciński, tak jak to jest w Rumunii.
W ogóle język rumuński był wszędzie
pisany cyrylicą do połowy XIX wieku,
kiedy to Rumuni – tworząc zjednoczone państwo – przeszli na alfabet łaciński, ale poza Besarabią, która była
pod panowaniem rosyjskim. Dopiero
w okresie dwudziestolecia międzywojennego również w Besarabii wprowadzono alfabet łaciński. Po wkroczeniu
Sowietów w latach 40. narzucono cyrylicę. I dlatego akt powrotu do alfabetu
łacińskiego w 1989 roku był wydarzeniem równej rangi w historii najnowszej tego kraju, co deklaracja niepodległości.

Pozostały jednak pewne lokalne
dziwaczności trudne do zlikwidowania na mocy uchwał Rad Najwyższych. Oto bowiem niektóre zwroty
z języka rosyjskiego bywają w Republice Mołdawii tłumaczone na rumuński i używane, choć w języku
rumuńskim nie istnieją. Wśród nich
rosyjski zwrot z praznikom (ze świętem – będący pozdrowieniem świątecznym), tłumaczony dosłownie jako
cu sarbatoare. Rumun z Bukaresztu
głupieje, gdy to słyszy, bo nie wie,
o co chodzi. I oto 31 sierpnia, z okazji Święta Języka, święta powrotu do
rumuńskiej poprawności językowej,
Mołdawianie potrafią powiedzieć: cu
limba, czyli z językiem, wyrażając swe
przywiązanie do rumuńskiego języka przodków za pomocą rosyjskiego
idiomu. A więc czy Mołdawianie są
Rumunami? I tak, i nie.

summary

do Moldovans
are Romanians?
Interview with
RP Ambassador in the
Republic of Moldova
Bogumił Luft, who is Polish Ambassador in the Republic of Moldova, has
been interviewed by journalists of
„Przemyski Przegląd Kulturalny”. He
has vividly told the story of Moldova
since its creation in 1991 until today,
referring to the history of this part of
Europe. From this conversation has
emerged a picture of multiethnic and
multicultural country where eastern
and western influences meet. With eloquence and subtle irony ambassador
has described a very interesting process of building a sovereign state and
the formation of national identity. The
story is full of dramatic events, but it
does not lack the funny moments.
Translated by Sylwia Mikuła

Bogumił Luft (ur. 1955 w Warszawie) – publicysta i dyplomata. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1981–1989 pracował w miesięczniku „Więź”, w 1989 roku w „Tygodniku Solidarność”, a potem w „Rzeczpospolitej”. W latach 1990–1992 kierownik działu zagranicznego tygodnika „Spotkania”. W latach 1993–1999 ambasador RP w Rumunii. Stały korespondent „Rzeczpospolitej” w Bukareszcie i Kiszyniowie w latach 2001–2003. W latach 2010–2012 ambasador RP w Republice Mołdawii.
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Niedoceniony fantasta.
O Stefanie Grabińskim i jego opowiadaniach
Krzysztof Bortnik

W

śród korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza zachował się datowany na 23
grudnia 1938 roku list od Ireny Krzywickiej, w którym autorka utyskiwała: Teraz w ogóle nie można jeździć
pociągami, bo jakiś tani demon w guście Grabińskiego zapanował na kolejach1. Fragment ten, poza faktem,
że i przed wojną kolejnictwo miało
się nie najlepiej, sygnalizuje również
dwie istotne sprawy. Obrazuje lekceważący stosunek warszawskich elit
literackich do dokonań „galicyjskiego fantasty”. Z drugiej strony świadczy też, iż Demon ruchu miał w dwudziestoleciu międzywojennym status
dzieła powszechnie znanego.
Ów cykl opowiadań kolejowych już
od samego ogłoszenia w 1919 roku
zyskał powodzenie wśród czytelników oraz przychylność krytyki. Doczekał się wówczas Grabiński nawet
garstki naśladowców. Moda była jednak krótkotrwała. Kolejne publikacje pisarza wzbudzały coraz mniejsze
zainteresowanie, zaś krytycy – często
ci sami, którzy entuzjastycznie oceniali Demona ruchu – nie okazywali
im zrozumienia. Coraz trudniej przychodziło Grabińskiemu znajdowanie
wydawców dla swych utworów, a na
wystawienie dramatu Larwy (zapewne z uwagi na klapę dwóch poprzednich) nie zdecydował się żaden teatr.
Przewrażliwiony pisarz winił za
taki stan rzeczy stołeczne koterie
literackie. Wszelką w ogóle krytykę
traktował jako osobistą napaść; z powodu niepochlebnej recenzji obraził
się nawet na bardzo mu życzliwego
1
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Cyt. za: A. Tuszyńska, Listy gorszycielki, „Magazyn Gazety Wyborczej”
1994, nr 42, s. 29.

Karola Irzykowskiego. Nie dopuszczał myśli, że spadek zainteresowania jego twórczością wynikać mógł
ze zmiany gustów czytelniczych.
Nie przyjmował też do wiadomości,
iż w latach 20. obrał być może niewłaściwy kierunek, skupiając się na
formach większych, niemal zupełnie
zarzucając natomiast nowelistykę.
Pomysły Grabińskiego bowiem – co
akcentowali badacze jego twórczości –
słabo nadawały się do ujęcia scenicznego, a i powieści znacznie ustępowały opowiadaniom2.
Inna rzecz, że i ówcześni czytelnicy
(nie wyłączając intelektualnych elit)
pozostawali nieprzygotowani na właściwe przyjęcie jego dokonań. Utwory z zakresu fantastyki grozy – mimo
iż pisywali takie nawet Henryk Sienkiewicz czy Władysław Reymont –
w literaturze polskiej stanowiły margines i traktowane były jako swoista
ekstrawagancja. Twórczość pierwszego bodaj pisarza, który gatunkiem tym parał się konsekwentnie,
przyjęto więc jako ciekawostkę, pożytecznie wypełniającą w krajowym
piśmiennictwie pewną niezagospodarowaną dotąd przestrzeń, z reguły
jednak nie przywiązywano większej
wagi do poruszanych w niej problemów. Dorobek Grabińskiego sytuowano w kręgu stricte rozrywkowym,
traktując go jako grę z konwencją lub
nawet sprawny rzemieślniczo produkt wymierzony na pozyskanie masowego czytelnika. Kiedy zaś pisarz
2

A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka
Stefana Grabińskiego (1887–1936),
Toruń 1959, s. 390; S. Lem, Posłowie [w:] S. Grabiński, Niesamowite
opowieści, Kraków 1975, s. 343–
344; A. Jabłoński, Grabiński kontra krytycy, „Nasz Przemyśl” 2011,
nr 12, s. 39.

zaczął podkreślać, że tworzy literaturę „na serio”, o istotnej podbudowie
intelektualnej, zarzucono mu infantylizm i mentalny prowincjonalizm3.
Nie dostrzegano też indywidualnych cech jego pisarstwa. Uważano
je za wtórne względem dorobku autorów zagranicznych, nierzadko takich, których Grabiński nie cenił wysoko (na przykład Ernsta Theodora
Amadeusa Hoffmanna czy Hannsa
Heinza Ewersa). Właściwej recepcji
nie sprzyjała także obecność na polskim rynku wydawniczym miernej
literatury podobnego autoramentu,
co niejako automatycznie deprecjonowało gatunek. A i sam Grabiński
zaszkodził sobie, pragnąc ugruntować popularność poprzez flirt z literaturą bulwarową (na przykład część
opowiadań z Księgi ognia, którą sam
określał jako najmniej pod względem artystycznym udaną wśród swoich tomików).
Być może próbę pozyskania gremiów opiniotwórczych stanowiło
odejście pisarza w latach 30. od prozy fantastycznej (pod koniec życia
usiłował nawet tworzyć w duchu
patriotyczno-narodowym). Nie zmieniło to wszakże oceny jego pisarstwa. W 1931 roku uhonorowano go
co prawda nagrodą literacką miasta
Lwowa, bardziej jednak z uwagi na
ciężką sytuację materialną i zdrowotną niźli w uznaniu zasług na niwie
literatury.
Dopiero kolejne pokolenia okazały się zdolne docenić wartość dorobku „galicyjskiego fantasty”. Dziś
3

Nawet posługujący się podobną poetyką Bolesław Leśmian twórczość
Grabińskiego uważał za sztubacką –
zob. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 355.
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5

O tym szerzej w: K. Bortnik, Grabiński na ekranie, „Nasz Przemyśl”
2012, nr 4, s. 25.
S. Grabiński, Wyznania, „Polonia”
1926, nr 141, s. 12.
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utwory jego w rozlicznych przekładach czytane są w całej Europie i Stanach Zjednoczonych (chwalili je między innymi Thomas Ligotti, China
Miéville oraz autor Psychozy, Robert
Bloch), zaś kilka z nich posłużyło za
kanwę krajowych i zagranicznych
adaptacji filmowych4. Wciąż jednak
pozostaje Grabiński pisarzem niszowym, nawet w Polsce słabo znanym
szerokiemu gronu odbiorców. Warto
zatem przypomnieć sylwetkę i dokonania tego wyjątkowego autora.
Stefan Grabiński przyszedł na
świat 26 lutego 1887 roku w Kamionce Strumiłowej. Ojciec pisarza,
Dionizy, był urzędnikiem sądowym,
matka, Eugenia z Czupków, udzielała
lekcji muzyki. Grabiński kształcił się
w Samborze, a następnie we Lwowie,
gdzie w 1910 roku ukończył studia
z zakresu filologii polskiej i klasycznej.
Przeżycia z lat szkolnych i uniwersyteckich okazały się mieć zasadnicze znaczenie dla ukształtowania
światopoglądu przyszłego pisarza.
Sam Grabiński twierdził, iż rozpięły
one nad nim żałobne całuny, rzuciły
cień mocny i wyrazisty na szlaki dni
późniejszych. Poznałem już wtedy –
dodawał – zagadkową grozę życia
i nabrałem przekonania, że zło jest
równie potężne jak dobro5. Oprócz
gruźlicy, na którą chorował od dziecka (na nią też zmarł ojciec pisarza),
jako nastolatek w wyniku niefortunnego zranienia ręki doznał przewlekłego zakażenia krwi. Ostatecznie,
po pięcioletnich zmaganiach, wyleczony został nie przez dyplomowanych medyków, ale przez wiejskiego znachora. Wówczas to zrodził się
w nim sceptycyzm wobec zdobyczy
nauki oraz przekonanie o potędze
„nieznanego”, które stać się miały
odtąd filarem jego światopoglądu
tudzież lejtmotywem twórczości.
Podkreślał bowiem, iż mimo zmechanizowania stosunków życia współczesnego, mimo tego ładu i porządku,

Stefan Grabiński, fotografia z października 1919 roku
81

jaki kultura i cywilizacja wprowadziły w sferę naszego codziennego
bytowania – pewne zjawiska i sprawy wymykają się spod przemądrzałej kontroli rozumu ludzkiego i [...]
ostrzegają zbyt zacietrzewionych
półgłówków pseudopostępu, że poza
tym światem [...] rozciągają się rozległe, nieogarnione zmysłami Błonia
Tajemnicy6.
Niejasne pozostają okoliczności
zmiany – dla pisarza niewątpliwie
bardzo istotnej – obrządku z unickiego na łaciński, jakiej dokonał w okresie studiów. Fakt ów nie tylko nasuwa wątpliwość co do przynależności
narodowej młodego Grabińskiego7,
ale również wskazuje na jego bardzo
wcześnie rozbudzoną świadomość religijną, u źródeł tej decyzji leżeć miał
bowiem trwający od najmłodszych lat
szkolnych konflikt światopoglądowy
z katechetą greckokatolickim. Nie
jest więc wykluczone, że pochodził
Grabiński z rodziny mieszanej. Jeśli przyjąć, iż matka pisarza, która –
jak sam zaznaczał – miała istotny
wpływ na jego wychowanie religijne, była łacinniczką, wyjaśniałoby to
ciążenie ku temu także kilkuletniego Stefana, mimo że jako chłopiec
winien był praktykować w obrządku
ojca. Sprawa ta wymaga jednak dokładnego zbadania.
Wspomnieć wypada także o jednym
jeszcze doświadczeniu z lat wczesnej
młodości, które mogło mieć istotne
znaczenie dla genezy jego twórczości, a konkretnie Demona ruchu.
Były nim wieczorne powroty z Sam6

7
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S. Grabiński, O twórczości fantastycznej. Jej geneza i źródła. Wstęp
do szkicu, „Lwowskie Wiadomości
Muzyczne i Literackie” 1928, nr 10,
s. 1.
Ze wspomnień jego szkolnego kolegi,
Romana Pollaka, zdaje się wynikać,
iż przez uczniów narodowości ukraińskiej traktowany był Grabiński jako
Ukrainiec, co jednak przyjmował
niechętnie – zob. R. Pollak, Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim [w:]
Z dziejów kultury i literatury Ziemi
Przemyskiej, [t. 1], red. S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969,
s. 224.

bora do rodzinnego domu w Łące,
które kolega jego, Roman Pollak,
opisał następująco: Pociąg wspinał
się z trudem po zboczu rozległego
wzgórza [...], a potem pędził w dolinę
przez pustkowia, coraz szybciej, jak
opętany, z rzadka tylko używając hamulców. Wagon przechylał się gwałtownie na boki, jakby lada chwila
miał wyskoczyć z szyn, zgrzytały bufory, złowrogo szczękały sprzęgła. [...]
Za oknami migotały iskry na tle nocy
i huczała zawieja. Pociąg pędził jak
na zatracenie. Cierpła na mnie skóra, słowa zamierały na ustach, ale
zarazem urzekała groza takiej jazdy8.
Po ukończeniu studiów podjął Grabiński pracę w szkolnictwie, którą wykonywał przez dwie dekady (w 1931
roku przeniesiony został z powodu
kłopotów zdrowotnych w stan spoczynku). W pamięci wychowanków
zapisał się jako nauczyciel rzetelny,
choć o usposobieniu nerwowym i introwertycznym9. Sam pisarz jednak
8
9

R. Pollak, op. cit., s. 225.
M. Tyrowicz, Wspomnienia o życiu
kulturalnym i obyczajowym Lwowa

podkreślał, że nie jest predysponowany do pracy pedagogicznej i para
się nią wyłącznie zarobkowo. Z wykonywanym zawodem wiążą się też dwa
dłuższe pobyty Grabińskiego poza
Lwowem, w którym spędził większość swego dorosłego życia. Na rok
szkolny 1914–1915 w związku z wybuchem wojny przeniesiony został
do Wiednia, zaś w latach 1917–1921
nauczał w przemyskim I Gimnazjum
przy ulicy Juliusza Słowackiego.
Ów czteroletni przemyski epizod
w życiu pisarza można by zbagatelizować, tym bardziej że on sam
pobyt w grodzie nad Sanem zdawał
się odczuwać jako zesłanie. Badacze
biografii Grabińskiego podkreślali
jednak, iż w Przemyślu spędził najlepsze swe lata10. Przybył doń wszak

10

1918–1939, Wrocław 1991, s. 41;
M. Grzędzielska, Przemyskie kartki
z zamierzonego pamiętnika, oprac.
A. Łosowska, „Rocznik Przemyski”
2011, t. 47, z. 2, s. 164.
A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński
i jego niesamowita opowieść [w:]
Z dziejów kultury…, s. 228; T. Pudłocki, Przemyski okres w życiu
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z poślubioną zaledwie miesiąc wcześniej małżonką, Kazimierą (nauczała
muzyki w jednej z miejscowych szkół
dla dziewcząt). Tu też na świat przyszła pierwsza z dwóch jego córek,
Wanda11. W tym także czasie zdobył
największą popularność.
Lata spędzone w Przemyślu okazały się również istotne dla rozwoju
jego twórczości, bo choć nad Sanem
opublikował niewiele (aforyzmy, dramat Ciemne siły oraz przedmowę do
pośmiertnego tomiku poezji siostry,
Marii Czaykowskiej), tutaj napisał
gros swych opowiadań, w tym większość ze słynnego Demona ruchu.
Inspirację znalazł zresztą w odwiedzanej często miejscowej linii kolejowej. Wielokrotnie widywany był na
dworcu lub – jak wspominał Feliks

11

Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, z. 3, s. 78–79;
A. Mianecki, Z korespondencji Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2010, t. 46, z. 3, s. 111.
Wskazuje na to zapis w miejskiej
Księdze Urodzeń za l. 1890–1945
(k. 281). Brak natomiast wpisu dotyczącego drugiej córki Grabińskich.
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Mantel – na wiadukcie, wpatrzony
w przejeżdżające pociągi, oderwany zupełnie od życia12. Ponadto wyobraźnię Grabińskiego zapładniała
zapewne panująca w mieście moda
na spirytyzm, hipnotyzm i telepatię, wyrażająca się między innymi
w organizowanych często prywatnych, a niekiedy także publicznych
seansach. Przez przemyskie salony
przewinęła się wówczas plejada magnetyzerów, jasnowidzów i wróżbitów, wśród których były nawet dwie
sławy: Kazimierz Radwan-Pragłowski i Wolf Messing13. Najbardziej
owocna okazała się jednak dla Grabińskiego znajomość z – podzielającym jego zainteresowania – księdzem
Janem Kwolkiem. Pod wpływem
wspólnych rozmów, a zwłaszcza podsuwanych przezeń prozaikowi lektur, rodziły się bowiem pomysły kolejnych opowiadań, choćby Muzeum
dusz czyśćcowych14.
Po powrocie do Lwowa Grabiński
rozstał się z żoną i – przymuszony
sytuacją materialną – zamieszkał
z matką. W wyniku jego postępującej
choroby oboje przenieśli się później
do, słynących z odpowiedniego dla
gruźlików powietrza, podmiejskich
Brzuchowic. Ostatnie lata życia spędził na granicy ubóstwa. Zmarł 12 listopada 1936 roku we Lwowie.
Debiutował w 1908 roku, publikując na łamach czasopisma „Nasz
Kraj” opowiadanie Szalona zagroda,
zaś w roku następnym wydał pod
pseudonimem Stefan Żalny zbiór
nowel pod tytułem Z wyjątków.
W pomrokach wiary (Lwów 1909)15.
12

13

14
15

F. Mantel, Wachlarz wspomnień, Paryż 1980, s. 71. Vide też: A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński…, s. 227.
B.S. Główka, Ślady przeszłości. Czas
pokoju, „Rocznik Przemyski” 2001,
t. 37, z. 3, s. 139; „Nowy Głos
Przemyski” 1918, nr 37, s. 3; ibid.
1921, nr 23, s. 3; nr 46, s. 2; vide
też: K. Bortnik, Ocet i pusta czaszka.
Wokół „przemyskiego okresu” Stefana Grabińskiego, „Nasz Przemyśl”
2012, nr 6, s. 15.
A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 268–269.
Odnotować należy przy tym, iż bie-

Właściwy początek jego literackiej
kariery nastąpił wszakże dopiero 10
lat później, kiedy na rynek trafił drugi tomik jego opowiadań pod tytułem
Na wzgórzu róż (Kraków 1918). Po
nim ukazały się kolejne zbiory: Demon ruchu (Kraków 1919), Szalony
pątnik (Kraków 1920), Księga ognia
(Łódź 1922), Niesamowita opowieść
(Lwów 1922) i Namiętność (Warszawa 1930); powieści: Salamandra (Poznań–Lwów 1924), Cień Bafometa
(Lwów 1926), Klasztor i morze (Warszawa 1928), Wyspa Itongo (Warszawa 1935) oraz dramat Ciemne siły
(Przemyśl 1921)16. Dodatkowo liczne
opowiadania i teksty krytycznoliterackie, na przykład Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej;
O twórczości fantastycznej. Jej geneza i źródła; Książę fantastów (Edgar
Allan Poe). Studium literackie; Pałubizm a rzeczywistość, ogłaszał na
łamach czasopism.
Wśród jego spuścizny największym uznaniem cieszą się nowele.
Mimo archaicznego niekiedy języka
(pisarz celowo stosował słownictwo
wychodzące z obiegu lub gwarowe),
liczne z nich są w stanie zafrapować
dzisiejszego czytelnika, a być może
nawet z perspektywy czasu fascynują bardziej, odnajdujemy w nich bowiem problemy bliskie człowiekowi
przełomu XX i XXI wieku. Na nowatorstwo Grabińskiego w tym zakresie
zwrócił uwagę Miéville, twierdząc,
iż lwowianin zdawał się zauważać
grozę nawiedzającą współczesność.
Jego duchy i demony nie zamieszkiwały cmentarzy czy ruin, ale
gnieździły się w parowozach, kablach elektrycznych czy gwałtownie
rozrastających się miastach17. Już

16

17

głość pisarską wypracował Grabiński
stopniowo. Wczesne jego opowiadania zdradzają istotne niedobory
warsztatowe.
Dramaty Zaduszki i Manowiec (Larwy)
oraz powieść Motywy docenta Ponowy nie ukazały się w druku. Niezrealizowany pozostał również scenariusz
do filmu Fantastyczny manowiec.
Cyt. za: S. Grabiński, Demon ruchu
i inne opowiadania, red. T. Zysk, Poznań 2011, nota na okładce.
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zresztą współcześni Grabińskiemu
dostrzegli ów walor jego twórczości.
Na przykład Tadeusz Boy-Żeleński,
bardzo krytyczny wobec dramatów
fantasty, chwalił nowele za odświeżenie gatunku aparatem współczesnej
naukowości18.
Dlatego to właśnie Demon ruchu
zyskał od samego początku największą poczytność, a i dziś Grabiński
kojarzony jest przede wszystkim
z opowiadaniami kolejowymi. Jednak tychże stworzył zaledwie kilkanaście, co w jego nowelistycznym dorobku stanowi nieznaczny odsetek.
W licznych utworach lwowianina nie
ma w ogóle atrybutów związanych
z nowoczesnością (Kruk, Znak), niekiedy zaś rozgrywają się w wiekach
minionych (Pirotechnik, Jak Myrjam
odeszła, Opowieść o grabarzu) lub
z dala od cywilizacji (Czad, Lepianka
w czystym polu czy Szalona zagroda,
w której czynnik wyzwalający mroczną stronę osobowości narratora stanowi dzika przyroda).
W rzeczywistości twórczość jego
przedstawia się różnorodnie. Odnajdujemy w niej przy tym wiele
tematów klasycznych, takich jak
nawiedzony dom (Szalona zagroda,
Szary pokój), wampiryczna kobieta (W domu Sary, Kochanka Szamoty) albo demoniczny sobowtór
(Zez, Problemat Czelawy), tyle że
oryginalnie ujętych. Na przykład
w Szalonej zagrodzie czy Pożarowisku nie ujawniał pisarz przyczyn
niesamowitych właściwości miejsc.
Czytelnik zakłada zatem, iż są one
odwieczne i niepoznawalne, uwagę
skupia natomiast na metamorfozie,
jakiej – czy to pod wpływem sił nadprzyrodzonych, czy też w wyniku
autosugestii – podlegają użytkownicy owianych tajemniczą przeszłością parceli. W Szarym pokoju
z kolei powód „nawiedzenia” zostaje
odkryty, a także ma bezsprzecznie
obiektywny charakter (bohater nie
zna bowiem dziejów nowo zasiedlonego lokalu), przyjmuje ono jednak
formę zakażenia energią psychicz18
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T. Żeleński (Boy), Flirt z Melpomeną.
Wieczór pierwszy i drugi, Warszawa
1963, s. 325.

ną, wyemitowaną nieświadomie
przez poprzedniego lokatora. I tu
nie ma zatem klasycznych duchów.
Problem autonomii „myślowych
miazmatów” przewija się zresztą
w licznych utworach pisarza (Nocleg, Świadek Materna, Dziedzina).
Również oryginalnie wyzyskał topos spółkującego ze śmiertelnikiem
żeńskiego wampira lub ducha19.
W Kochance Szamoty – inaczej niż
w stereotypowych ujęciach tego
tematu – „zjawa” nie nabiera siły
w miarę trwania stosunku, lecz raczej zanika, jak gdyby kochanek
wchłaniał ją w siebie bądź też podświadomie redukował, odnosi się
bowiem wrażenie, iż jest ona wyemitowaną przezeń na zewnątrz
animą. Dlatego w szokującym finale
to nie zagrożenie życia lub zdrowia
bohatera, ale odkrycie własnych
nieuświadomionych pragnień (kobiety sprowadzonej do bezosobowej
cielesności) staje się dlań powodem
przerażenia20. Odnotować należy
przy tym, iż mimo śmiałych obyczajowo utworów (Czad skonfiskowany
19

20

Problem „kobiecego wampiryzmu”
w twórczości Grabińskiego szerzej
omawia Barbara Zwolińska w książce: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie „Opowieści niesamowitych”
Edgara Allana Poego, „Poganki”
Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego, Gdańsk
2002, s. 136–162, 206–211.
Por. K. Kłosińska, Stefana Grabińskiego „Kochanka Szamoty”, czyli
o tym, jak mężczyzna rodzi kobietę [w:] Ciało. Płeć. Literatura, red.
M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak, Warszawa 2001, s. 131–169.
Również w Czadzie odnajdujemy
motyw przemiany (tym razem płciowej) kobiety-demona pod wpływem
stosunku z ofiarą, co posłużyło nawet
za podstawę kontrowersyjnej hipotezy o homoseksualnych inklinacjach
pisarza – vide: A. Madyda, „Czad”
Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty
z płcią kulturową [w:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red.
A. Stoff, D. Brzostek, Toruń 2005,
s. 209–220.

został przez cenzurę jako pornografia!) podejście pisarza do seksualności było niemal manichejskie.
Akt płciowy w jego opowiadaniach
przeważnie wiązał się ze śmiercią
bądź destrukcją (Strych, Płomienne
gody), zaś miłości zmysłowej przeciwstawiał prozaik związek dusz
(Tajemnica hrabiego Maspery, Podzwonne).
Wracając wszelako do spostrzeżeń
Miéville’a, zaprezentowane przezeń ujęcie sam Grabiński uznałby zapewne za wydobycie na plan
pierwszy wątków drugorzędnych
ze szkodą dla meritum, gdyż nawet
kolej była dlań tylko symbolem życia i jego ogniście pulsujących tętn
[…], przepotężnej siły znikąd rodem,
co pędzi światy przez międzyplanetarne przestworza w kręgach wirów
bez początku i końca – symbolem
nikłym wprawdzie i miniaturowym
w stosunku do pierwowzoru, lecz nie
mniej drogim, bo swoim, bo ludzkim,
bo ziemskim21. Tym bowiem, co lwowianin wskazywał jako dominantę
własnej twórczości i co w istocie spaja te różnorodne opowiadania, było
przekonanie o istnieniu wyższego
porządku. Wszystko, co uważamy za
nadnaturalne, osobliwe bądź tylko
przypadkowe, jest w opinii Grabińskiego przejawem „tajemnej logiki
zdarzeń”. Nawet anomalie w samym
człowieku – niezbadane właściwości jego umysłu oraz pobudki anormalnych zachowań – mają być tejże
symptomem22. Światem, nie wyłączając losu ludzkiego, włada zatem
nieznana, inteligentna siła, której
nawet z pomocą cywilizacyjnych
osiągnięć nie jesteśmy w stanie się
przeciwstawić23.
21
22

23

S. Grabiński, Z mojej pracowni, „Fantastyka” 1984, nr 6, s. 57.
S. Grabiński, Wyznania…, s. 12;
Sylwetki pisarzy lwowskich, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 1934, nr 83, s. 1.
Postęp technologiczny w systemie
Grabińskiego nie tylko nie osłabia
„nadprzyrodzonego”, ale być może
przyczynia się nawet do jego umocnienia. Czytając Demona ruchu,
trudno uniknąć pytania, czy kolej
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Istotę tego nadprzyrodzonego
czynnika trudno jednoznacznie
uchwycić. Niekiedy mowa jest
o Najwyższej Suwerennej Inteligencji (Wizyta), w niektórych
opowiadaniach (Zemsta żywiołków) pojawiają się z kolei zindywidualizowane byty demoniczne24.
Zazwyczaj jednak stronił pisarz
od definiowania tych sił, przedstawiając człowieka w konfrontacji z – wyczuwalnym zaledwie –
„nieznanym”, którego przejawy
równie dobrze można interpretować jako zbieg okoliczności (Fałszywy alarm) lub urojenie chorego
psychicznie bohatera (Spojrzenie).
Ze starcia tego wszelako ludzie niezmiennie wychodzą pokonani. Zdaniem Jana Wyki prezentował więc
pisarz pogańską […], ludową wersję
losu człowieka, manipulowanego
przez moce nadludzkie25.
W systemie Grabińskiego można
jednak doszukać się także refleksów
chrześcijańskiej koncepcji predestynacji. Suma zbrodniczości na świecie –

24

25

zaadaptowana została przez dawne
straszydła, które stare zamki zamieniły na pociągi, czy też może wraz
z jej powstaniem narodziły się jako
produkt uboczny nowe, dla niej tylko
właściwe demony?
Niejednoznaczności te mogą oczywiście wynikać z ewolucji światopoglądu pisarza. Wspomnieć należy
przy tym, iż często podejmował on
też problematykę starcia pierwiastków złego i dobrego, jednakże – jak
wskazywał Artur Hutnikiewicz –
w koncepcji Grabińskiego są one integralnie stopione z istotą boską – vide:
A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 307.
J. Wyka, Literatura i upiory, „Twórczość” 1981, nr 5, s. 136.

twierdził bohater Motywów docenta
Ponowy – jest ilością stałą. […] Gdyby
nie ja, musiałby wywiązać się z tego
zadania [to jest popełnić zbrodnię –
przyp. K.B.] inny26. Grabiński –
jak podkreślał Artur Hutnikiewicz –
łączył elementy różnych religii, stojąc niejednokrotnie na stanowisku
sprzecznym z naukami Kościoła, do
którego przynależał. Badacz zwracał
jednak uwagę, iż porządek świata
w teorii pisarza pokrywa się z ładem etycznym, w ostatnich opowiadaniach bardzo bliskim doktrynie
chrześcijańskiej27. Odnotować trzeba wszelako, że mocy rządzących
światem nie cechuje tu miłosierdzie
(w Strychu nieznaczne wykroczenie
pociąga za sobą dekapitację czternastoletniej dziewczynki!), „kara”
spotyka zaś nie tylko zuchwałego
zbrodniarza (Lepianka w czystym
polu) lub człowieka rzucającego im
wyzwanie (Pożarowisko), ale również
ufnego w sens swej ofiarnej pracy artystę z Ironii, w którym sam pisarz
widział zapewne własne alter ego.
Grabiński prezentował więc tragiczną wizję świata, w którym trwa
nieustanna walka dobra ze złem,
człowiek zaś pozostaje bezwolną
marionetką we władaniu okrutnych
i złośliwych sił. Mimo systemu, jaki
starał się zawrzeć w swych opowiadaniach, każde z nich stanowi odrębną całość, można je zatem czytać
bez odwołań do koncepcji przewodniej. W noweli Spojrzenie posłużył
się pisarz symbolem niedomkniętych drzwi, przez które w życie bohatera wkrada się jakiś tajemniczy
czynnik. I takie właśnie uchylone
drzwi do innej rzeczywistości stano26
27

Cyt. za: A. Hutnikiewicz, Twórczość
literacka…, s. 308.
Ibid., s. 316–318.

wią jego opowiadania. To jednak, co
za nimi znajdziemy, zależy wyłącznie od nas.

summary
Unappreciated fantasist.
About Stefan Grabiński
and his stories
Stefan Grabiński (1887–1936), a writer who lived in the years 1917–1921
in Przemyśl while most of his life
associated with Lviv, was one of the
most outstanding representatives
of the fantasy mainstream in Polish
literature. His output includes five
novels, three dramas and almost 80
stories. Although short-term popularity which he had enjoyed in the
early 20‘s, he was unappreciated
during his lifetime. He was seen
as the creator of unpretentious and
secondary literature by most of the
people living in that time. Finally,
after World War II Arthur Hutnikiewicz initiated process of ‘rehabilitation’ of Grabiński who nowadays
is gradually gaining recognition in
the country and abroad (his works
are translated into English, German,
French, Italian, Russian, Ukrainian,
Slovak and Czech, filmed in Germany and the United States). Grabiński
prefered to write literature of horror
fiction (Szamota’s Mistress, The Grey
Room, Projections), but he was also
familiar with fabulous style (Lady of
the White Castle, King Nenufar, The
Pyrotechnist). In the 30’s he turned
to the realistic prose (The Visit, Porumbica, Sympathizer Pron). He sometimes combined particular stories
in thematic cycles (The Motion Demon, Book of Fire) and whole of his
works binds the uniform system of
his worldview.
Translated by Sylwia Mikuła

Krzysztof Bortnik (ur. 1977 w Przemyślu) – publicysta, wydawca. Ukończył historię na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 1997–2007 pracownik Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
Od 2008 roku prowadzi wydawnictwo KABORT, którego nakładem ukazało się dotąd sześć tytułów, między innymi antologie Maska śmierci i Demony perwersji, a także wybór opowiadań Stefana Grabińskiego
pod tytułem Pani z Białego Kasztelu. Publikował między innymi na łamach „Biuletynu Ukrainoznawczego”,
„Studiów Przemyskich”, „Rocznika Przemyskiego” i „Naszego Przemyśla”. Jest autorem biogramów Stefana
Grabińskiego i Jana Rożańskiego w Słowniku biograficznym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski
Południowo-Wschodniej.
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the hives

Volbeat

Sony Music

Universal Music

lex hives

*****

W

spółczesny rock już od dłuższego czasu jest
naprawdę słaby… Regularnie oglądam nominacje do nagrody Grammy za najlepszy album rockowy
i wiem, że w tym gatunku od 10 lat nie było porządnej
kapeli. To wszystko pop z nieco ostrzejszymi gitarami.
Media wciskają nam, że to rock, ale tak naprawdę to
emo-lamenty, płaczliwe jęczenie. Dla mnie rock and roll
oznacza 50 pijanych ludzi w jednym pokoju, którzy chcą
się zabawić, ale dziś niestety sprowadzono tę erotyczną dzikość do lamentów mięczaków z klasy średniej. To
takie aseksualne – taką opinię na temat współczesnego
rocka ma rozwrzeszczany wokalista zespołu The Hives.
Czy album Lex Hives coś w tym względzie zmieni? Może
nie na skalę globalną, ale… Nowa płyta szwedzkiej grupy
przynosi 31 minut muzyki (12 piosenek). I spory ładunek
energii. Pięć lat dzieli nowy album od poprzedniego. Pięć
lat i stać ich tylko na 31 minut nowych dźwięków?! Nie
ma się co oburzać. The Hives krótki, energiczny i konkretny to The Hives najlepszy! Gdy usłyszałem otwierający całość Come On!, czułem, że będzie naprawdę
dobrze. To zaledwie minuta muzyki, ale jakże kapitalna
na rozpoczęcie płyty! Z pewnością także na koncertach
odegra swoją rolę. Skoro o koncertach mowa, w takich
numerach, jak 1000 Answers, If I Had A Cent czy These
Spectacles Reveal The Nostalgics szwedzka formacja
znakomicie uchwyciła koncertowy charakter swojej muzyki. Energia, prostota i witalność. The Hives na nowej
płycie nie odkrywają Ameryki, nie robią żadnej muzycznej
rewolucji. Ten ich hałaśliwy garażowy rock, podszyty rock
and rollem z punkowym pazurem, jest przecież dobrze
znany. Ale jakie to ma znaczenie! Oni sami z pewnością
się tym nie przejmują, tylko ładują w swoje utwory znane patenty. Singlowy pulsujący kawałek Go Right Ahead
zawiera nawiązanie do Don’t Bring Me Down Electric Light Orchestra; w I Want More można wychwycić pewne
podobieństwo do Back In Black AC/DC czy nawet I Love
Rock And Roll Joan Jett; Wait A Minute (bardzo radiowy
kawałek) ze względu na refren mógłby wylądować na jakiejś płycie The Beach Boys; These Spectacles Reveal
The Nostalgics zawiera elementy charakterystyczne dla
The Ramones. To wszystko udowadnia, że The Hives bawią się konwencją, nie traktują wszystkiego z przesadną
powagą… Ta płyta jest wybuchową mieszanką luzu,
przebojowości i humoru. A więc do zabawy!
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rzyznaję, że na punkcie Volbeat mam fioła, a występ, który jest głównym
daniem tego wydawnictwa, to doskonały dowód na to, że można zagrać
totalnie odlotowy koncert bez efektów pirotechnicznych, potworów biegających po scenie, czaszek czy kości. Wystarczy „tylko” wspaniała muzyka,
doskonały kontakt z publicznością, świetne nagłośnienie (miazga!!!), profesjonalna ekipa od oświetlenia – i publika zostaje posłana na kolana. Volbeat
po czterech studyjnych albumach, wielu trasach, niezliczonych koncertach,
także u boku największych w branży, jest dziś w stanie zapełnić kluby i hale
koncertowe publicznością żądną muzyki, która ma w sobie elementy metalu,
rock and rolla, punka, country, jednym słowem: wielką energię. Taka energia
wyzwoliła się 19 listopada 2010 roku w duńskiej hali w Kopenhadze. Koncert
filmowany przez 11 kamer, 18 utworów (przede wszystkim z dwu ostatnich
płyt) plus intro, wyprzedane bilety, wśród publiki dzieci z rodzicami, młodzież,
dorośli. Wszyscy bawią się doskonale: śpiewają, tańczą, krzyczą, trząchają
łbami. Dobrze wiedzieć, że są na tym świecie miejsca, gdzie nie trzeba się
starzeć z godnością… Fenomenalne jest to, że muzykom udało się zaprosić
do wspólnego wykonania części utworów kilku gości specjalnych, którzy pojawiali się także na płytach studyjnych. Jakże często dzieje się tak, że takie
wspólne akcje mają miejsce właśnie jedynie w studiu nagraniowym, bo gdy
dochodzi do koncertów, to special guests są albo po drugiej stronie Atlantyku,
albo właśnie mają remont w domu lub wyprowadzają babcię na spacer…
Później na żywo mamy do czynienia z uboższymi wersjami utworów. A tu
proszę: 7 Shots i na scenie pojawiają się Mille Petrozza i Michael Denner;
Mary Ann’s Place i czarująca Pernille Rosendahl (dla Niej porzuciłbym stan
kawalerski); A Warrior’s Call i bokserski mistrz Mikkel Kessler; Evelyn – co
prawda bez Barneya, ale zamiast niego wydziera się tu metalowiec pełną
gębą LG Petrov z Entombed. A to nie wszyscy zaproszeni. W Thanks na scenie pojawia się kilka osób z publiczności. Radość, energia, zabawa! Michael
Poulsen był tego dnia w rewelacyjnej formie. Co za fenomenalny głos! Mamy
tu także cytaty muzyczne. W końcówkę Sad Man’s Tongue muzycy wpletli riff z Holy Diver Dio, a The Human Instrument kończy się szaleńczym
fragmentem Raining Blood Slayera. Drugie DVD zawiera siedem utworów
zarejestrowanych w 2011 roku w Kalifornii – tu pojawiają się między innymi
kawałki Angelfuck i I Only Wanna Be With You (w których słychać gitarzystów
Anthrax) oraz trzy numery z ubiegłorocznego Rock Am Ring w Niemczech.
Do tego 15-minutowy dokument Beyond The Scenes. Na płytę kompaktową
składa się 15 piosenek z głównego koncertu. Powycinano na niej większość
gadek między utworami. Michael zwracał się do swojej publiczności w języku
duńskim, więc nam to raczej by nic nie powiedziało. Ostatnie trzy numery
pochodzą z koncertu w Kalifornii. Rewelacyjne DVD! Energia, energia i jeszcze
raz energia! Ocena najwyższa, a jak się komuś nie podoba, to niech turla
dropsa! Rock & Roll, bejbeeeeeeeee!

Skala ocen: ****** musisz to mieć ***** bardzo dobra **** dobra

Piotr Bałajan
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*** przeciętna ** marna * tragedia

Jacek Szwic

ODNOTOWANO

Laureatka Grand Prix Renata Szyszlak i przewodniczący jury prof. Janusz Karbowniczek
Galerii ARP Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie 19 maja otwarto
Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012,
przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W finale konkursu uczestniczyło
75 artystów z Polski, Rumunii, Słowacji,
Ukrainy i Węgier. Jury przewodniczył prof.
Janusz Karbowniczek z Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Laureaci:
NAGRÓD:
q Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Renata Szyszlak (Polska),
Zapiski na murze 3, technika mieszana,
q Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego – Emília Závacká (Słowacja), Tożsamość, technika mieszana,

q Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla –
Volodymyr Stetsula (Ukraina), Ulica
Zielona, akryl,
q Nagrody Elektromontażu Przemyśl –
Łukasz Wojtanowski (Polska), Wokół
przystanku, akryl;

12

Prof. Anna
Nasiłowska

czerwca w Przemyskiej Bibliotece
Publicznej odbyło się spotkanie
z prof. dr hab. Anną Nasiłowską, pisarką, krytykiem literackim, historykiem
literatury. Spotkanie zorganizowano w ramach prowadzonego przez Instytut Książki
w Warszawie projektu „Dyskusyjne Kluby
Książki”.
Anna Nasiłowska, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk, jest autorką między innymi książek:
Domino. Traktat o narodzinach (1995),
Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir
(2006) oraz Historie miłosne (2009).
Ostatnio wydała powieść Konik, szabelka
(2011).

88

WYRÓŻNIEŃ HONOROWYCH:
q Alicja Czajkowska-Magdziak (Polska),
Pamiętnik z ulicy Polnej III, akryl,
q Barbara Szal-Porczyńska (Polska), Budowa autostrady, olej,
q Gabriela Luciana Király (Rumunia),
Szare pole 1, technika mieszana,
q Valentin Itu (Rumunia), Schody do nieba, pastel olejny i akryl;

NAGRÓD SPECJALNYCH:
q Nagrody Muzeum Sztuki w Miszkolcu
(Węgry) – Barbara Szal-Porczyńska
(Polska),
q Nagrody Muzeum ării Crişurilor
w Oradei (Rumunia) – Alicja Czajkowska-Magdziak (Polska),
q Nagrody Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – Zoltán
Fátyol (Węgry),
q Nagrody Biura Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie – Nina Zielińska-Krudysz
(Polska),
q Nagrody Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu – István Burai (Węgry).
Głównym organizatorem Triennale jest
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Adam Podulka

W

PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

W

Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 23 czerwca otwarto
wystawę zatytułowaną Księżycowy blask sreber. Srebra stołowe XIX–XX wieku, ze zbiorów
przemyskiego muzeum oraz
Muzeum-Kamienicy Orsettich
w Jarosławiu i Muzeum Kresów
w Lubaczowie. Wystawę można oglądać do 15 września.

W

Mariusz Kościuk

śród nominowanych do Nagrody Programu III Polskiego
Radia „Talenty Trójki” w dziedzinie
„teatr” znalazła się Magdalena Miklasz ze Stowarzyszenia „De Novo”
w Dynowie, absolwentka Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku oraz studentka reżyserii teatralnej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie.
O działalności Magdaleny Miklasz
pisała Olga Hryńkiw w artykule
W krainie czarów, „PPK” 2009,
nr 1 (12).

Magdalena Miklasz
polEcaMy:

Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego,
koncepcja albumu, dobór zdjęć i redakcja
Leszek Dulik, Waldemar Golec, Ad Rem,
Lublin 2010;

KWARTALNIK q 2 (25) 2012

Zofia Chomętowska. Fotografie z lat
1925–1939, pod red. Karoliny Puchały-Rojek, Archeologia Fotografii, Warszawa
2011;

Tomasz Kuba Kozłowski, Danuta Błahut-Biegańska, Świat Kresów, Dom Spotkań
z Historią i Ośrodek KARTA, Warszawa
2011.

Opr. A.S.

89

Renata Szyszlak

Renata Szyszlak, Zapiski na murze 3, technika mieszana, karton, 100 x 100 cm, 2012
Renata Szyszlak

ISSN 1895-3972

urodziła się w 1974 roku w Przemyślu. Ukończyła edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Rzeszowie (dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Tadeusza Gustawa Wiktora w 2001 roku). Tytuł doktora sztuki otrzymała
na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w łodzi w 2004 roku. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Rysunku
prof. Stanisława Góreckiego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Miała 17 wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach i konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych
w kraju i za granicą. Laureatka Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 za obraz Zapiski na murze 3.

