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 Wstêp

Niniejszy tom po�wiêcony jest pamiêci profesora doktora habilitowanego
Stanis³awa Zapa�nika, wybitnego badacza kultur Azji Centralnej a zarazem
filozofa i etyka, naszego kolegi z Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW. Urodzony w 1936 roku ukoñczy³ studia polonistyczne i filozoficzne na
Uniwersytecie Warszawskim, pó�niej pracowa³ w Katedrze Etyki przy Wy-
dziale Filozofii i Socjologii UW, w Zak³adzie Etyki IFiS PAN, w Katedrze
Socjologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, a na koniec w Katedrze Socjologii
Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW. Wspó³pracowa³ te¿ ze Studium Europy Wschodniej UW, ISP PAN
i O�rodkiem Studiów Wschodnich. Zmar³ w 2016 roku. Uczniów i kolegów
zara¿a³ zainteresowaniem kultur¹ Azji Centralnej i Wewnêtrznej. £¹czy³ tem-
perament zapalonego gawêdziarza i kompetentnego nauczyciela akademic-
kiego, a sk³onno�æ do pod¹¿ania w³asnymi drogami z gotowo�ci¹ do pomo-
cy bli�nim.

Rytm wydawania pó³rocznika, zak³ócony przez pandemiê, nie odpowia-
da kalendarzom. Gdy doszli�my prawie do fina³u prac wydawniczych zwi¹-
zanych z upamiêtnieniem profesora Zapa�nika, �wiat zaskoczy³o wznowie-
nie przez Federacjê Rosyjsk¹ dzia³añ wojennych w Ukrainie. Nawi¹zuje do
nich umieszczony w niniejszym tomie i przygotowany �na gor¹co� w 2022
roku artyku³ naszej ukraiñskiej kole¿anki z Mariupola, która ratowa³a siê
ucieczk¹ przed wojskami rosyjskimi i która ró¿ne losy wojenne mariupolita-
nek bada obecnie z Warszawy. Wydarzenia wojenne zmieni³y te¿ sytuacjê w Azji
Centralnej, gdzie od¿y³y miejscowe konflikty, ale te¿ sk¹d miejscowe w³adze
ze zrozumia³¹ nieufno�ci¹ �ledz¹ rosyjskie dzia³ania podwa¿aj¹ce suwerenno�æ
i integralno�æ terytorialn¹ Ukrainy, wyemancypowanej przecie¿ wraz z nimi
z by³ego Zwi¹zku republik sowieckich. Dyskusja redakcyjna inspirowana przez
zainteresowania profesora Zapa�nika, tak g³êboko zaanga¿owanego naukowo
w ¿ycie tej czê�ci dawnego Zwi¹zku, dotyczy krwawych wydarzeñ w 2020/2021
roku w Kazachstanie i nawi¹zuje do sta³ych kontrowersji na temat roli i rze-
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czywistego znaczenia struktur rodowych tradycyjnie ³¹czonych z ¿yciem spo-
³ecznym w tej czê�ci �wiata. Wiêkszo�æ pozosta³ych materia³ów umieszczo-
nych w tomie kr¹¿y równie¿ wokó³ Azji Centralnej, ale zosta³a przygotowa-
na przed wspomnianymi wydarzeniami. U¿ywamy okre�lenia �Azja
Centralna�, id¹c za stanowiskiem profesora Zapa�nika, który w zasadniczej
dla tego tematu ksi¹¿ce podkre�la, ¿e okre�lenie takie jest lepsze ni¿ �Azja
�rodkowa�, jako ¿e �nie jest skompromitowane przez u¿ywanie jej do celów
[rosyjskiej] polityki kolonialnej� (�Walcz¹cy islam� w Azji Centralnej, Wro-
c³aw 2006: 17). Dodajmy, ¿e fakt, i¿ nazwa ta jest �niedogodna� o tyle, ¿e
odnosi siê do �terytorium obejmuj¹cego równie¿ po³udniow¹ Syberiê, Mon-
goliê, a nawet Tybet� (s. 17) odpowiada zakresowi geograficznemu zaintere-
sowañ badawczych Stanis³awa Zapa�nika, który wiele uwagi po�wiêci³ spo-
³eczeñstwu i kulturze po³udniowosyberyjskich Buriatów. Dobrze wspomnieæ
w tym momencie, ¿e Zapa�nik zawsze podkre�la³ znaczenie dorobku orygi-
nalnej humanistyki �radzieckiej� czy raczej rosyjskojêzycznej w czasach, gdy
odruchowo wzdragali�my siê przyznaæ jak¹kolwiek warto�æ temu, co napi-
sano na Wschodzie. Widaæ to tak¿e w zamieszczonym w tym tomie a do-
tychczas niepublikowanym jego eseju o empatii. Przypominamy te¿ w dziale
recenzyjnym wspomnian¹ ksi¹¿kê profesora Zapa�nika o centralnoazjatyc-
kim islamie przez wskazanie na szerszy kontekst badañ filozoficzno-etycz-
nych prowadzonych przezeñ ca³e ¿ycie i przes¹dzaj¹cych o szczególnym cha-
rakterze jego badañ spo³eczno-polityczno-kulturowych i vice versa. Jego
rozprawa habiIitacyjna o my�li etycznej O�wiecenia francuskiego � swoisty
kontrapunkt do My�li moralnej O�wiecenia angielskiego Marii Ossowskiej
wydanej w 1966 roku � jest przecie¿ oryginalnym zastosowaniem antropolo-
gii kulturowej do analizy filozofii jako pewnej historycznie okre�lonej kultury.

Publikujemy równie¿ w tym tomie za �Wiêzi¹� notatki z podró¿y Stani-
s³awa Zapa�nika do U³an Ude w 1990 roku stanowi¹ce historyczny doku-
ment atmosfery, w jakiej dokonywa³o siê tak w Rosji, jak w Buriacji rozstanie
z ustrojem komunistycznym. Drukujemy tak¿e kolejn¹, drug¹ czê�æ, tym ra-
zem z lat wojennych, niepublikowanej dotychczas w pe³nej formie korespon-
dencji Marii Ossowskiej, etyczki poprzedniego ni¿ Stanis³aw Zapa�nik po-
kolenia i za³o¿ycielki opisowej nauki o moralno�ci, w której analiza kultur
etycznych � etosów � odgrywa³a kluczow¹ rolê. Dziwnym trafem te listy
uczonej do rozdzielonego z ni¹ przez wojenne dzia³ania III Rzeszy i ZSRS
ma³¿onka ¿ywo ilustruj¹ opisane w jednym z artyku³ów dzisiejsze wojenne
losy mariupolitanek�
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This volume is dedicated to the memory of Professor Stanis³aw Zapa�nik, an
outstanding researcher of Central Asian cultures and at the same time a
philosopher and ethicist, our colleague from the Institute of Applied Social
Sciences of the University of Warsaw. Born in 1936, he graduated in Polish
literature and philosophical studies at the University of Warsaw, and later
worked at the University�s Department of Ethics at the Faculty of Philoso-
phy and Sociology,  at the Department of Ethics of the Institute of Ethics of
the Polish Academy of Sciences, at the Department of Sociology of Customs
and Law of the University of Warsaw, and finally at the same university�s
Department of Sociology of Morality and General Axiology of the Institute
of Applied Social Sciences. He died in 2016. Professor Zapa�nik imbued his
students and colleagues with an interest in the cultures of Central and Inner
Asia. He combined the temperament of an avid storyteller and accomplished
academic teacher with a tendency to follow his own paths and a readiness to
help others.

The rhythm of issuing a semi-annual journal, disrupted by the pandemic,
does not strictly follow any calendar. When we had almost reached comple-
tion of the publishing work related to the commemoration of Professor
Zapa�nik, the world was caught by surprise by the resumption of hostilities
in Ukraine by the Russian Federation. Those events are referred to in this
volume in a 2022 article hot off the press by our Ukrainian colleague from
Mariupol, who escaped from Russian troops and is currently investigating
from Warsaw the diverse wartime fates of Mariupolites. The events of the
war have also changed the situation in Central Asia, reigniting local con-
flicts, with local authorities understandably monitoring Russian actions un-
dermining the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, which just
like them emancipated from the former Soviet Union.

The editorial discussion inspired by the interests of Professor S. Zapa�nik,
so deeply involved scientifically in the life of this part of the former Soviet
Union, concerns the bloody events of 2021/22 in Kazakhstan, and refers to
the continuing controversy around the role and real significance of kin struc-
tures traditionally associated with social life in this part of the world. Most

From the Editors
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of the other materials in the volume also revolve around Central Asia, but
were written before these events took place. We use the term �Central Asia�
as it is �not compromised by using it for the purposes of [Russian] colonial
policy� (Zapa�nik, �Fighting Islam� in Central Asia, Wroclaw 2006: 17) in
contrast to �Serednaya Aziya� (Russian). Let us add the fact that this name is
�inconvenient� in that it refers to �a territory that also includes southern
Siberia, Mongolia and even Tibet� (Zapa�nik, ibid.), but it corresponds to
the geographical scope of the professor�s research interests; he devoted much
attention to the society and culture of the South Siberian Buryats. Worth a
mention at this point is that Stanis³aw Zapa�nik always emphasised the im-
portance of the achievements of the original �Soviet� humanities, or rather
Russian-language humanities, at a time when we refused as a matter of re-
flex to admit that what was written in the East held any value. This can also
be seen in his essay on empathy, which is  published for the first time in this
volume. We also recall in the review section the aforementioned book by S.
Zapa�nik on Central Asian Islam by pointing to the broader context of the
philosophical and ethical research he conducted throughout his life, and which
determined the special character of his socio-political-cultural research and
vice versa. His habilitation dissertation on the ethical thought of the French
Enlightenment � a kind of counterpoint to Maria Ossowska�s Moral Thought
of the English Enlightenment published in 1966 � is, after all, an original
application of cultural anthropology to the analysis of philosophy as a cer-
tain historically-defined culture. This edition also includes, originally pub-
lished in the monthly �Wiê��, notes from Zapa�nik�s trip to Ulan-Ude in
1990, which constitute a historical record of the atmosphere in which the
parting with the communist system took place both in Russia and in Burya-
tia. We also present the second part � this time from the years of war � of
correspondence by Maria Ossowska, an ethicist of the generation preceding
Stanislaw Zapasnik and founder of the descriptive science of morality, in
which the analysis of ethical cultures � ethos � played a key role. By a strange
coincidence, these letters from a scholar to a to her spouse, separated from
her by military actions of the Third Reich and the USSR, vividly illustrate
today�s wartime fates of the Mariupolites described in one of the articles in
this volume...
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Rewolta w Kazachstanie. Czy antropologiczne
pojêcia rodu i klanu pozwalaj¹ wyja�niaæ sytuacjê

spo³eczno-polityczn¹ we wspó³czesnej
Azji Centralnej?

Albert Jaw³owski: Nowy, 2022, rok zacz¹³ siê z mocnym przytupem. W pierw-
szych dniach stycznia mieli�my apogeum protestów ulicznych w Kazachsta-
nie, chwilowe opanowanie ¥³maty i kilku wiêkszych miast przez zrewolto-
wany t³um, potem wprowadzenie si³ ODKB, czyli faktycznie rosyjskiego
wojska, brutalna pacyfikacja protestów, no i oczywi�cie do�æ niejasne napiê-
cia miêdzy formalnym prezydentem Kasym ¯omartem Tokajewem a famili¹
faktycznego przywódcy Kazachstanu Nursu³tana Nazarbajewa przez kilka
tygodni nie schodzi³y z pierwszych stron gazet. Przy okazji czê�æ ekspertów,
a za nimi równie¿ czê�æ dziennikarzy, zaczê³a mówiæ o wp³ywie klanowo ro-
dowych uk³adów, prawa zwyczajowego na ¿ycie spo³eczne i polityczne w Azji
Centralnej. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Czy rzeczywi�cie ów
archaiczny typ klanowych zale¿no�ci wci¹¿ jest tak silny? Czy mo¿e mamy
do czynienia z jak¹� wspó³czesn¹ mutacj¹ tradycyjnego systemu spo³eczne-
go?

Mo¿e dobrze by³oby zacz¹æ tê rozmowê od krótkiego wyja�nienia tych,
wydawa³oby siê oczywistych, s³ów kluczy? Czym wiêc by³y i s¹ dzi� klany,
rody, zwi¹zki rodowo-plemienne w Azji Centralnej?

Iwona Kaliszewska: Pojêcie klan mo¿na rozumieæ w ró¿ny sposób. Jako
grupê ludzi wzajemnie siê wspieraj¹cych albo patriarchaln¹ wspólnotê rodo-
w¹. To, co jest ciekawe w przypadku Azji Centralnej, czy Kaukazu, to kwe-
stia, czy mo¿emy mówiæ o jakim� quasi-spo³eczeñstwie klanowym. Czyli ta-
kim spo³eczeñstwie, w którym struktury prawne i warto�ci s¹ zorganizowane
wokó³ realnego lub fikcyjnego pokrewieñstwa. Gdzie zasadnicza to¿samo�æ
jednostki wynika z to¿samo�ci klanowej. Je�li w ten sposób bêdziemy rozu-
mieli klan, to oczywi�cie wiele pozosta³o�ci tego systemu spo³ecznego mo¿e-

Dyskusja redakcyjna
�Societas/Communitas�
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my zauwa¿yæ we wspó³czesnej Azji Centralnej. Nie mo¿na tego jednak ani
mitologizowaæ, ani traktowaæ zbyt dos³ownie. Gdyby�my spojrzeli na spo³e-
czeñstwo klanowe analitycznie, na jego strukturê, to z jednej strony mieliby-
�my zdecentralizowan¹ rzeczywisto�æ sk³adaj¹c¹ siê z wielu ró¿nych mniej
lub bardziej powi¹zanych ze sob¹ grup. Z drugiej za� mo¿emy spojrzeæ na to
z punktu widzenia jednostek, warto�ci powi¹zania jej z grup¹, czyli w tym
wypadku rodzin¹ rozszerzon¹. To z kolei wi¹¿e siê miêdzy innymi z hono-
rem, w którym jednostka odpowiada za warto�æ grupy, a grupa za warto�æ
jednostki. Przymusem wzajemnej lojalno�ci równie¿ na poziomie przestrze-
gania wspólnych regu³. To oczywi�cie inaczej wygl¹da³o w ró¿nych miejscach.
Inaczej rzecz siê mia³a na przyk³ad w �wiecie arabskim, gdzie pañstwa kolo-
nialne opiera³y swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê na wspó³pracy z miejscowymi ka-
cykami, liderami klanów. Inaczej wygl¹da³o to w imperium rosyjskim, a nie-
co inaczej w ZSRR. Z pewno�ci¹ Jerzy bêdzie móg³ opowiedzieæ o tym
szczegó³owo.

Jerzy Rohoziñski: Zacznê mo¿e trochê przewrotnie. W ZSRR ukaza³ siê
szereg artyku³ów etnograficznych o uk³adach klanowych. Na terenie Turk-
meñskiej SRR czy Karaka³packiej ASRR etnografowie odkryli, ¿e sk³ad brygad
ko³chozowych pokrywa siê z przynale¿no�ci¹ rodow¹ czy konkretnym line-
a¿em. Takich przypadków i opisuj¹cych je tekstów etnograficznych w ca³ym
ZSRR napisano ca³kiem sporo. Natomiast to, co siê dzi� mówi o systemie
klanowym w radzieckiej i poradzieckiej Azji Centralnej, to jest w du¿ej mie-
rze byt publicystyczny. Zachêcam wszystkich, którzy siê interesuj¹ klanowo�ci¹
w polityce, do przeczytania tekstu Nicklasa Norlinga, który ukaza³ siê w �Silk
Road Papers� w 2017 roku. Norling zada³ sobie trud i zweryfikowa³ w archi-
wach jak naprawdê wygl¹da³y szczegó³y tak zwanej afery bawe³nianej w Uz-
bekistanie. Mia³a ona do�æ daleko id¹ce konsekwencje. Przypomnê przy
okazji, ¿e pod koniec lat osiemdziesi¹tych, po zamkniêciu �ledztwa, prze-
prowadzono kolejne �ledztwo w sprawie nadu¿yæ prowadz¹cych sprawê pro-
kuratorów Gldiana i Iwanowa. Wykazano wówczas nadu¿ycia dokonane przez
tych prokuratorów, którzy wymuszali na przes³uchiwanych zeznania, które
pasowa³y im do wydania z góry za³o¿onego wyroku. By³ to pocz¹tek wielkiej
kariery pojêcia klan w publicystyce politycznej. W prasie sowieckiej fala ar-
tyku³ów o �rodkowoazjatyckim nepotyzmie, korupcji, uk³adach klanowych.
Nawiasem mówi¹c, wiele tych tekstów mocno orientalizowa³o azjatyckie
republiki ZSRR, a by³y pisane w duchu purytanizmu andropowskiego, cha-
rakteryzuj¹cego siê retoryk¹ oczyszczania kadr i usuwania z nich nieuczci-
wych ludzi. Zaczê³o siê od Uzbekistanu, ale wkrótce pojawi³y siê równie¿
artyku³y prasowe o Kazachstanie, napisane w podobnym duchu. Przy okazji
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wysz³a afera nepotyzmu w Kazachskiej Akademii Nauk. Do tego dosz³o to,
¿e przewodnicz¹cy akademii nie tylko promowa³ ludzi spokrewnionych ze
sob¹ czy pochodz¹cych z tego samego regionu, ale by³ te¿ alkoholikiem.
No i przy tej okazji zaczêto mówiæ i pisaæ o uk³adach klanowych. Informacje
z radzieckich mediów podchwyci³a zachodnia sowietologia, a nawet antro-
pologia kulturowa. Zaczêto odmieniaæ przez wszystkie przypadki s³owo
klan i t³umaczyæ przy jego u¿yciu wszystko, co siê da. Wróæmy jednak do
wspomnianego ju¿ Nicklasa Norlinga i jego ¿mudnych badañ w archiwach.
Na podstawie analizy dokumentów uda³o mu siê równie¿ odtworzyæ polity-
kê kadrow¹ w Uzbekistanie. Ostatecznie doszed³ do wniosku, ¿e nie mo¿na
mówiæ o tym, ¿e rzekoma �rodkowoazjatycka, uzbecka klanowo�æ jako� szcze-
gólnie ró¿ni siê na przyk³ad od klanowo�ci ukraiñskiej. Norling, kontynu-
uj¹c badania, stwierdzi³, ¿e na tle Azji Centralnej wyró¿nia³ siê Tad¿ykistan,
gdzie rzeczywi�cie nepotyzm mo¿na by³o zidentyfikowaæ z uk³adami klano-
wymi czy rodowymi. Co do reszty republik �rodkowoazjatyckich poziom
kumoterstwa czy nepotyzmu nie przewy¿sza³ szczególnie i nie ró¿ni³ siê ja-
ko�ciowo od pozosta³ych obszarów ZSRR. Mimo wszystko ten popularny
przekaz wyprodukowany faktycznie przez media radzieckie poszed³ w �wiat.
I moim zdaniem w du¿ej mierze z tym zwi¹zana jest powszechna opinia o klano-
wo-rodowej istocie polityki w Azji Centralnej. Zreszt¹ trudno te¿ mówiæ o jed-
nej tradycyjnej strukturze klanowej w Azji Centralnej. Inaczej to wygl¹da³o
w Uzbekistanie, gdzie w�ród osiad³ej ludno�ci znacznie silniejsze by³y wiêzi
krewniaczo-s¹siedzkie. A inaczej w koczowniczych spo³eczno�ciach kazach-
skich, gdzie z kolei zdecydowanie wiêksz¹ rolê odgrywa³a struktura gene-
alogiczna. W Kazachstanie bardzo czêsto do dzi� pamiêta siê przodków do
dziesi¹tego pokolenia, wiêc w tym sensie s¹ przes³anki, by rozpatrywaæ to spo-
³eczeñstwo jako klanowo-rodowe. Ale w praktyce mówi siê jednak o Azji
Centralnej do�æ stereotypowo, w stylu popularnych teksów prasowych po-
wsta³ych po �aferze bawe³nianej�.

Mariusz Marszewski: Generalnie zgadzam siê z przedmówcami. Ale warto
by³oby siê jeszcze na moment zatrzymaæ przy samym pojêciu s³owa klan.
Jerzy s³usznie zauwa¿y³, ¿e w przypadku Azji Centralnej jego znaczenie prze-
koczowa³o z pó�no radzieckiej terminologii. Zarówno publicystycznej i bar-
dziej specjalistycznej sowietologii. Jerzy pisa³ w jednej ze swoich ksi¹¿ek, co
zapamiêta³em, o tym, ¿e w ZSRR badacze, a nawet specjali�ci od propagan-
dy czytali zachodnich sowietologów i potem przenosili u¿ywane przez nich
pojêcia na grunt radziecki. Z tego wynika³a taka sytuacja, ¿e pojêcie kr¹¿y³y
ze wschodu na zachód i z powrotem. I w pewnym sensie trochê odrywa³y siê
po drodze od rzeczywisto�ci. Natomiast gdzie� na styku zachodniej sowieto-

4.p65 23-01-10, 12:2717



Rewolta w Kazachstanie. Czy antropologiczne pojêcia rodu i klanu pozwalaj¹ wyja�niaæ...

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 202118

logii i andropowskiej propagandy, jak Jurek piêknie to wskaza³, to powszech-
nie u¿ywane w publicystyce pojêcie siê zrodzi³o i czasem nie przystaje do
rzeczywisto�ci. Zw³aszcza ¿e wiêkszo�æ z nas, mówi¹c o klanie, automatycz-
nie widzi oczami wyobra�ni co� w rodzaju szkockiego regimentu z kobzia-
rzami, w tartanowych spódniczkach tak¹ sam¹ kratê. Te wyobra¿enia zlewa-
j¹ i s¹ bardzo myl¹ce. Tymczasem mówi¹c najpro�ciej, klan to jest grupa
patronalno-klientalna, powi¹zana interesami gospodarczymi czy ekonomicz-
nymi, ale nie jest to zwi¹zek o charakterze stricte genealogicznym. W tak
rozumianym klanie mog¹ siê znale�æ ludzie o ró¿nym pochodzeniu teryto-
rialnym czy genealogicznym. Natomiast grupy zwi¹zane patronalno-klien-
talnymi relacjami pojawia³y siê w ró¿nych republikach w ca³ym ZSRR, jak
Jurek s³usznie zauwa¿y³. Na Ukrainie takim klasycznym przyk³adem by³ klan
dniepropietrowski, który do dzi� ma ogromne wp³ywy i decyduje o ¿yciu
spo³ecznym, gospodarczym i politycznym. Jeden mój znajomy z Ukrainy
powiedzia³ mi nawet kiedy�, ¿e kompletnie nie rozumie, dlaczego w Polsce
mówi siê tylko o ukraiñskim nacjonalizmie, Galicji, Lwowie i tak dalej. A tym-
czasem o losach Ukrainy przes¹dza niekoñcz¹ca siê walka � i w czasach ZSRR,
i teraz � miêdzy Dnieporpietrowskiem a Donieckiem o Kijów. Wracaj¹c do
Azji Centralnej, zw³aszcza do Kazachstanu, który jest dzi� naszym motywem
przewodnim, to rzeczywi�cie ludzie pamiêtaj¹ tam swoje pochodzenie co
najmniej do siódmego pokolenia, tak jak Jurek s³usznie powiedzia³, odgrywa
to wa¿n¹ rolê w ich ¿yciu, ale prawd¹ jest równie¿ to, na co zwróci³a uwagê
Iwona, ¿e ZSRR robi³ wszystko, by pamiêæ o tym i spo³eczn¹ rolê pochodze-
nia z³amaæ. I tak w Kirgistanie sekretarzem partyjnym by³ Jakut, by³a te¿
osoba pochodzenia ¿ydowskiego, w Kazachstanie na czele regionalnej partii
sta³ z kolei cz³owiek pochodzenia polskiego. Sekretarzem w Kazachstanie by³
te¿ Ormianin, by³ te¿ Ujgur. Dbano wiêc, by w³adza nie dosta³a siê w rêce
osoby, która mog³aby budowaæ swój autorytet na podstawie odpowiednich
powi¹zañ genealogicznych. ¯eby z w³adz¹ nie kojarzy³y siê tradycyjne wiêzi
spo³eczne. To siê trochê zmieni³o w czasach Bre¿niewa. Stabilizacja w ZSRR
trochê rozlu�ni³a kontrolê i te powi¹zania rodowe zaczê³y siê odtwarzaæ
równie¿ w partii. Ale przez czas, który ju¿ up³yn¹³, te wiêzi klanowo-rodowe
przesta³y byæ tym, czym by³y pó³ wieku wcze�niej. Tak czy inaczej mo¿e byæ
myl¹ce u¿ywanie klisz i analogii na przyk³ad z koloniami brytyjskimi, gdzie
u¿ywano hierarchii miejscowej arystokracji klanowo-rodowych do zarz¹dzania
podporz¹dkowanymi terenami, wiêc dbali o to ¿eby uk³ady klanowo � rodo-
we siê reprodukowa³y. Podobnie dzia³o siê w imperium rosyjskim, ale ZSRR
raczej stara³ siê rozbijaæ te uk³ady. Wiêc co� takiego jak wiêzi krewniacze czy
s¹siedzkie, terytorialne zamieni³y siê stopniowo w nomenklatury regional-
ne. I st¹d w³a�nie wziê³y siê klany doniecki, dniepropietrowski w Ukrainie
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czy równie¿ nomenklaturowe klany w Azji Centralnej. Ogólnie jednak ope-
rowanie pojêciami klanu, rodu, pokrewieñstwa w odniesieniu do sytuacji
wspó³czesnej jest zabiegiem publicystycznym. W rzeczywisto�ci mamy mnó-
stwo zmieszanych ze sob¹ porz¹dków, które maj¹ nawet jakie� zakorzenienie
w historii i tradycji, ale s¹ dzi� czym� zupe³nie innym.

Krzysztof Strachota: Po pierwsze, w pracy analitycznej najczê�ciej u¿y-
wano pojêcia klan w odniesieniu do spo³eczeñstw tad¿yckiego i uzbeckiego,
ale warto wspomnieæ o �klanie karabachskim� w Armenii. Po drugie, pod
pojêciem klan rozumie siê zazwyczaj grupy maj¹ce charakter nomenklaturo-
wy i regionalny, co jest znacznie bardziej czytelne i u¿yteczne analitycznie
ni¿ aspekt rodowy, który aktualnie nie ma a¿ tak du¿ego znaczenia. St¹d
mówimy o klanach: fergañskim, samarkandzkim, kulabskim, garmskim a nie
jakich� grupach krewniaczych czy genealogicznych. Klan nomenklaturowy
odzwierciedla³ realny uk³ad w³adzy, czyli skomplikowany uk³ad ró¿nych �
zazwyczaj regionalnych � grup interesu itd. Szukaj¹c analogii w czasach PRL,
to mo¿na by porównaæ to choæby z Gierkiem i grup¹ �l¹sk¹. Ogólnie z ana-
litycznego punktu widzenia termin klan jest jednak do�æ u¿yteczny, je�li po-
traktujemy go jako terytorialnie umiejscowion¹ sieæ zale¿no�ci klientalnych,
w których centrum znajduje siê patron. Zazwyczaj obejmuj¹ca ca³y kraj czy
republikê. U¿ywaj¹c etnograficznych pojêæ, jako kostiumów, mo¿na by³o
opisywaæ nieformalne ¿ycie w pañstwie, w którym struktury pañstwowe czy
porz¹dek prawny by³y bardzo u³omne. To jest oczywi�cie do�æ odleg³e od
klasycznych etnograficznych definicji klanu, uk³adów klanowo-rodowych,
ale do�æ dobrze sprawdzaj¹ce siê w próbach analizy rzeczywistych zale¿no�ci
spo³ecznych.

Anna Cie�lewska: Sama koncepcja klanu zosta³a ju¿ do�æ dawno skryty-
kowana w pracach antropologicznych. Zgadzam siê natomiast z tym, ¿e je�li
mówimy o klanie we wspó³czesnej Azji Centralnej, to zazwyczaj mamy na
my�li okre�lony terytorialno-nomenklaturowy, czê�ciowo te¿ rodzinny po-
rz¹dek. Musimy jednak mieæ �wiadomo�æ, ¿e Azja Centralnej to ogromny
obszar. Je�li chodzi o badania grup rodowych, nale¿y robiæ je nie tylko na
poziomie regionów, ale konkretnych przestrzeni lokalnych, a nawet ka¿dej
wsi z osobna. Zaczê³am badaæ to w Tad¿ykistanie i w�ród ludno�ci uzbeckiej
niedaleko Oszu, w Kotlinie Fergañskiej. Okaza³o siê, ¿e mo¿e to ró¿nie wygl¹-
daæ. Na przyk³ad w rejonie tad¿yckiego Chod¿entu zale¿no�ci rodowe i gru-
pa, któr¹ mo¿na ogólnie nazwaæ �arystokracj¹� (saidzi, chod¿a, tura etc.),
wci¹¿ maj¹ du¿e znaczenie w aran¿owaniu ma³¿eñstw. Ogólnie jednak na
poziomie uk³adów politycznych czy biznesowych ma to mniejsze znaczenie.
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Znajduj¹cy siê obecnie u w³adzy klan skupiony wokó³ prezydenta Tad¿yki-
stanu Emolali Rahmona jest grup¹ interesów i ludzi czê�ciowo wywodz¹-
cych siê z dawnej nomenklatury. Sam Rahmon pochodzi siê z warstwy spo-
³ecznej nazywanej qara suyak (czarna ko�æ) lub po tad¿ycku chalk (lud) etc.,
czyli tradycyjnie ni¿szej warstwy wzglêdem na przyk³ad rodów arystokra-
tycznych. Swoj¹ pozycjê, najkrócej mówi¹c, zawdziêcza uk³adom partyjnym,
a umocni³ j¹ w okresie chaosu wywo³anego upadkiem ZSRR. Mo¿na wiêc
z ca³¹ pewno�ci¹ powiedzieæ, ¿e tradycyjne hierarchie rodowe od dawna nie
odgrywaj¹ roli w ¿yciu politycznym, mimo ¿e ludzie raczej wiedz¹ o tym,
jakie kto� mo¿e mieæ korzenie, i nie jest to dla nich bez znaczenia. Inaczej
rzecz wygl¹da w przypadku silnie zislamizowanych Uzbeków z rejonu Oszu,
gdzie bardzo du¿¹ rolê odgrywa czynnik religijny. Chodzi zw³aszcza o wp³yw,
nazwijmy to umownie, nowego islamu, który ukszta³towa³ siê po upadku
ZSRR pod wp³ywem liderów religijnych, którzy wyedukowali siê w zagra-
nicznych madrasach w Pakistanie, w Turcji, w regionie Zatoki Perskiej. Ci
ludzie przynie�li zupe³nie now¹ jako�æ. I na pewno wp³ynêli na zmiany uk³a-
dów spo³ecznych. Nie tylko tych dawnych, tradycyjnych, ale równie¿ tych,
które kszta³towa³y siê w ZSRR i nied³ugo po jego upadku. Mówiê o tym
w du¿ym skrócie, warto jednak, ¿eby�my brali te¿ pod uwagê nowe, zupe³-
nie wspó³czesne zjawiska, w tym nowoczesny, transgraniczny islam. À pro-
pos Kazachstanu mogê powiedzieæ, ¿e �ledzi³am szczegó³owo przebieg prote-
stów i nie zauwa¿y³am ¿adnych powa¿nych w¹tków klanowych w tamtejszych
komentarzach i niezale¿nych relacjach. Przed t¹ rozmow¹ zadzwoni³am do
mojej znajomej z Szymkentu, ¿eby siê dowiedzieæ, jak to wygl¹da z perspek-
tywy mniejszo�ci uzbeckiej w Kazachstanie. I ona potwierdzi³a to, ¿e kwestie
klanowo-rodowe nie by³y tam istotne. Oczywi�cie problem konfliktu pod-
skórnego prezydenta Tokajewa z realnym przywódc¹ Kazachstanu Nazarba-
jewem i jego rodzin¹. Kwestia pora¿ki Nazarbejewa i jego krewnych jest istot-
n¹ spraw¹. Istota tych protestów nie mia³a wiele wspólnego z uk³adami
klanowymi czy relacjami miêdzy trzema kazachskimi ¿uzami. Te zamieszki
zaczê³y siê po prostu jako bunt biednych ludzi przeciwko w¹skiej grupy bo-
gaczy, którzy zmonopolizowali dochody pañstwa pochodz¹ce przede wszyst-
kim z wydobycia z³ó¿. To oczywi�cie na pierwszy rzut oka wygl¹da na walkê
rodów, bo g³ównymi beneficjentami bogactw naturalnych Kazachstanu by³y
córki i ziêciowie Nazarbajewa i powsta³e wokó³ nich sieci biznesowe. Ale
w praktyce to by³ protest spo³eczny przeciw w¹skiemu korupcyjnemu uk³a-
dowi biznesowemu.

Krzysztof Strachota: Chcia³em krótko wróciæ do rozumienia pojêcia klan.
¯eby doprecyzowaæ to, co mówi³em ju¿ wcze�niej, powiem krótko, ¿e pojê-
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cie klan, tak jak go u¿ywam, jest pojêciem politologicznym, a nie etnogra-
ficznym. Oczywi�cie to pojêcie ma odniesienia etnograficzne. Ale w tym
momencie istota tego, czym jest klan, sta³a siê kluczem, który s³u¿y wyja-
�nianiu relacji i uk³adów biznesowych, politycznych, porz¹dku prawnego
w pañstwie, którego oficjalne instytucje dzia³aj¹ w sposób niewystarczaj¹cy
w zwi¹zku z tym ¿eby zrozumieæ zasady jego dzia³ania nale¿y odwo³aæ siê do
instytucji i relacji nieformalnych. To jest moim zdaniem zasadnicza kwestia
w tej dyskusji. Podobieñstwa miêdzy etnograficznym i politologicznym poj-
mowaniem klanu daj¹ siê wskazaæ, ale w tej sytuacji s¹ wtórne i mniej istot-
ne. Pojawia siê, rzecz jasna, pytanie ciekawe z punktu widzenia badañ et-
nograficznych czy definicje pojêæ opracowane na podstawie badañ sprzed
piêædziesiêciu czy trzydziestu lat odpowiadaj¹ wspó³czesnej rzeczywisto�ci,
co siê zmieni³o, czy mo¿e warto pomy�leæ o innych koncepcjach teoretycz-
nych. Ale my�lê, ¿e to jest trochê inny problem ni¿ ten, o którym dzi� rozma-
wiamy.

Iwona Kaliszewska: Ja bym jednak zupe³nie nie pozbywa³a siê pojêcia
klan. Ale oczywi�cie zgadzam, ¿e czym innym bêd¹ klany polityczno-biz-
nesowe, a czy innym klasyczne grupy patriarchalne. Ania da³a tutaj kilka
przyk³adów jak mo¿e to w ró¿nych przypadkach wygl¹daæ. Sk¹d wynika
moja obrona tego klasycznego pojêcia klan. Jak wiecie, znam siê lepiej na
Kaukazie ni¿ na Azji Centralnej, wiêc u¿yjê kilku przyk³adów z tego obsza-
ru. Prowadz¹c badania w Dagestanie, bardzo d³ugo by³am przekonana, ¿e
owszem, s¹ tam klany polityczne, biznesowe dzia³aj¹ce na zasadzie patro-
na¿u itp. Oczywi�cie one istniej¹ i odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w Dagestanie.
Tak my�la³am dopóki jeden z takich klasycznych klanów terytorialno-ro-
dowych nie dopu�ci³ mnie bli¿ej. I dopiero potem, kiedy spêdzi³am z nimi
wiêcej czasu, zrozumia³am w jaki sposób, niezauwa¿enie, z drugiego rzêdu
rozgrywaj¹ pewne sprawy, które z zewn¹trz wygl¹daj¹ jak standardowe dzia-
³ania polityczne, które sprawiaj¹ wra¿enie do�æ przejrzystego funkcjonowa-
nia zwyk³ych frakcji politycznych. Nie bagatelizowa³bym wiêc oddzia³ywa-
nia grup rodowych, które rzeczywi�cie w stabilnej sytuacji g³ównie decyduj¹
o koligacjach ma³¿eñskich czy te¿ na poziomie lokalnym pilnuj¹ pewnych
norm, mówi¹ o honorze swoich cz³onków, pilnuj¹, by ci przestrzegali przy-
jêtych zasad itp. Natomiast kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych czy nie-
codziennych, s¹ w stanie przejmowaæ inicjatywê i skutecznie dzia³aæ równie¿
na wielu innych obszarach ¿ycia spo³ecznego, równie¿ w polityce. Oczywi-
�cie zgadzam siê z przedmówcami. Z tym zastrze¿eniem, ¿eby�my nie wy-
rzucali uk³adów rodowych poza nawias tylko dlatego, ¿e s¹ one nadu¿ywa-
ne w publicystyce.
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Mariusz Marszewski: Ja bym jednak polemizowa³ z tym, co powiedzia-
³a�. Typ wiêzi spo³ecznej na Kaukazie i w Azji Centralnej jest inny. Z kolei
w tym, co mówi³a Ani,a o Tad¿ykistanie, zabrak³o mi pojêcia qaum, które
dos³ownie oznacza ród w sensie genealogicznym

Anna Cie�lewska: Pojêcie qaum wystêpuje tylko na po³udniu.

Mariusz Marszewski: Nie wiem, czy tylko na po³udniu. Podobnie nie
wiem, czy rzeczywi�cie w Kirgizji nie ma hod¿a, �wiêtych ludzi, którzy znaj¹
genealogie po kilka pokoleñ. Ja takich ludzi spotka³em, ale przyznam, ¿e
zabrak³o mi cierpliwo�ci i systematyczno�ci, ¿eby to szczegó³owo opisaæ w arty-
kule naukowym. Chcia³bym te¿ odnie�æ siê do tego, co ju¿ wcze�niej powie-
dzia³ Jurek. Zgadzam siê, ¿e etnografii czêsto pojawiaj¹ siê pojêcia, które
¿yj¹ potem w³asnym ¿yciem, ale ma³o kto zadaje sobie trud, ¿eby sprawdziæ,
czy realnie przystaj¹ one do rzeczywisto�ci. Natomiast je�li chodzi o ró¿nice
typów wiêzi spo³ecznej, mo¿na to zauwa¿yæ na przyk³ad �ledz¹c losy mi-
grantów. Mo¿na zobaczyæ jak funkcjonuj¹ emigranci z rosyjskiego Kaukazu,
jak utrzymuj¹ wiêzi spo³eczne w innych krajach. W jakich okoliczno�ciach
i na ile siê integruj¹. Jak zachowuj¹ jako ma³e grupy swoj¹ to¿samo�æ opart¹
na wiêzi rodowej. Z kolei ludno�æ z Azji Centralnej, jak mi siê zdaje, nie ma
a¿ tak silnej wiêzi rodowej. Dlatego miêdzy innymi, ¿e ludzie z Azji Central-
nej nale¿¹ do du¿ych narodów, maj¹cych do�wiadczenie posiadania du¿ych
organizmów pañstwowych czy quasi-pañstwowych. Mam na my�li republiki
zwi¹zkowe stworzone wewn¹trz ZSRR, które potem sta³y siê niepodleg³ymi
pañstwami. Czyli z jednej strony byli ludno�ci¹ tytularn¹ w republikach, to
wzmacnia³o ich to¿samo�æ narodow¹, a z drugiej strony ZSRR niszczy³ tra-
dycyjne wiêzi rodowe, co w efekcie u³atwi³o im uto¿samienie siê ze znacznie
szersz¹ struktur¹ narodu i pañstwa. Natomiast w tej czê�ci Kaukazu, która
pozosta³a rosyjsk¹ prowincj¹, rzecz wygl¹da³a inaczej. Co ciekawe, wiêzi
rodowe uleg³y petryfikacji równie¿ dziêki masowym stalinowskim deporta-
cjom. Silna wiê� oparta na wspólnotach rodowych dawa³a znacznie wiêksze
szanse na przetrwanie w ekstremalnej sytuacji, jak¹ by³a masowa deportacja.
W zwi¹zku z tym nie by³bym sk³onny zestawiaæ ze sob¹ porz¹dków spo³ecz-
nych na Kaukazie i w Azji �rodkowej. Tym bardziej ¿e wielokrotnie spotyka-
³em siê w Azji �rodkowej z tym, ¿e przedstawiano tam ludno�æ kaukask¹
jako odmienn¹. Niezale¿nie od wspólnie wyznawanego islamu czy nawet
braku bariery jêzykowej, na przyk³ad miêdzy Karaczajami, Ba³karami i Kaza-
chami, miêdzy którymi istnieje tak silna wspólnota jêzykowa, ¿e czê�æ Kaza-
chów by³a sk³onna uwa¿aæ, ¿e Karaczajowie i Ba³karzy mówi¹ w tym samym
co oni jêzyku. Natomiast wracaj¹c do wspó³czesnych klanów kazachskich,
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znajdziemy tam równie¿ Rosjan, ale i Koreañczyków, czyli ludzi, którzy nie
s¹ nawet narodowo�ci kazachskiej, nie mówi¹c ju¿ o jakich� wiêziach rodo-
wych. Moim zdaniem w interpretacjach tego, co wydarzy³o siê w styczniu
2022 roku, ogromne znacznie ma wiedza produkowana w Federacji Rosyj-
skiej przez publicystów, komentatorów, przedstawicieli �wiata naukowego,
którzy nagle wykopali pojêcia ¿uzów, plemion, które oczywi�cie wci¹¿ od-
grywaj¹ jak¹� rolê, i tu oczywi�cie Iwona ma racjê, ¿eby ca³kowicie nie po-
zbywaæ siê tej perspektywy. Ale interpretacja kazachskich protestów jako walki
rodów i ¿uzów produkowana w dyskursie rosyjskiej analityki i publicystyki
sta³a siê wiod¹ca. Id¹c w tym kierunku, mogliby�my pomy�leæ, ¿e te demon-
stracje zbiera³y na zasadzie plemiennej. I co? Milicja ich nie atakowa³a, bo
by³a z tych samych plemion? Nigdy z niczym podobnym siê nie spotka³em,
rozmawiaj¹c z Kazachami. I tu my�lê, ¿e Jurek ma racjê, mówi¹c, ¿e takie
interpretacje s¹ wynikiem siêgniêcia po schematy wyja�niania rzeczywisto�ci
powsta³e w du¿ej mierze w publicystyce radzieckiej po �aferze bawe³nianej�.

Albert Jaw³owski: Zgadzam siê z tym. Tak siê sk³ada, ¿e �ledzi³em do�æ
dok³adnie jak przebieg kazachskich protestów by³ komentowany w mediach
rosyjskojêzycznych. Zarówno rz¹dowych, jak i przedstawiaj¹cych alterna-
tywny punkt widzenia. Przygl¹da³em siê zw³aszcza opiniom �rodowiska eks-
perckiego. Od pocz¹tku pierwsze skrzypce zaczêli oczywi�cie graæ politolo-
dzy, czêsto o dodatkowym backgroundzie orientalistycznym, czasem
etnograficznym. Do�æ ciekawe by³o to, ¿e buduj¹c swój autorytet ekspercki,
starali siê w mniej lub bardziej zmierzony sposób opisywaæ tê rzeczywisto�æ
jako tak¹, w której protestuj¹cy nie graj¹ podmiotowej roli. Nie s¹ aktorami,
czyli podmiotami dzia³aj¹cymi. O ile w rosyjskich mediach rz¹dowych kon-
centrowano siê na inicjowaniu protestów z zewn¹trz. Czyli transgranicznych
siatek terrorystycznych b¹d� pañstw zachodnich, oczywi�cie przede wszyst-
kim USA. Albo jedno i drugie, protesty sprowokowali kontrolowani przez
Zachód terrory�ci. Tak w skrócie. Z kolei w mediach, nazwijmy je umownie
opozycyjnymi czy liberalnymi, akcentowano zakulisow¹ walkê klanów, sporo
mówiono o trzech kazachskich ¿uzach. Np. jako bodaj jeden z pierwszych ten
w¹tek podj¹³ historyk Andriej Zubow, czyli jeden z dy¿urnych komentatorów
wydarzeñ politycznych w mediach tzw. liberalnych. Miêdzy innymi w³a�nie
on przeprowadzi³ szczegó³ow¹ analizê tego jak dzia³a najsilniejszy tak zwany
starszy ¿uz, jak dzieli siê na klany i rody, no i jakie miejsce w tym uk³adzie
zajmowa³a familia Nazarbajewa i formalny prezydent Kassym ¯omarty Toka-
jew. A potem na czym móg³ polegaæ ich spór, który mówi¹c w skrócie, by³
wewnêtrznym starciem tradycyjnie silniejszego klanu, ze s³abszym w ramach
starszego ¿uza. Silniejszy klan Nazarbajewa os³ab³ i dotychczas s³abszy zgro-
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madzony wokó³ Tokajewa to wykorzysta³. W ten sposób media rz¹dowe i tak
zwane opozycyjne faktycznie wysz³y od samego, charakterystycznego punk-
tu widzenia, w którym, po pierwsze, rzeczywisto�æ jest zawsze inna, ni¿
wygl¹da, po drugie, kto� z tylnych rzêdów sprawuje nad ni¹ kontrolê, po
trzecie, ludzie nie maj¹ na rzeczywisto�æ wp³ywu. Je¿eli decyduj¹ siê dzia³aæ,
to zazwyczaj nie�wiadomie robi¹ to w czyim� interesie. Tym kim� jest rzecz
jasna tak czy inaczej zdefiniowany w³adca marionetek. Warto równie¿ zwró-
ciæ uwagê, ¿e ów klucz interpretacyjny w przypadku styczniowych prote-
stów by³ bardzo przydatny. Sytuacja zmienia³a siê szybko, a informacje p³y-
nê³y z Kazachstanu w sposób bardzo ograniczony. Momentami trudno by³o
zebraæ fakty, nie mówi¹c ju¿ o ich interpretacji. Kiedy pojawi³ siê w¹tek wojny
klanów w ramach establishmentu czy owego starszego ¿uza, nagle wszystko
sta³o siê zrozumia³e i mo¿na by³o zacz¹æ o tym opowiadaæ.

Anna Cie�lewska: Ja na przyk³ad przesta³am w pewnym momencie zwracaæ
uwagê na to, co siê dzieje w mediach. I nawet nie zorientowa³am siê, ¿e zaczyna
siê mówiæ o ¿uzach. Po prostu skontaktowa³am siê ze znajomymi z Kazachstanu
i potwierdza³am informacje u osób, które widzia³y, co siê dzieje w A³matach
na w³asne oczy. Dowiedzia³am siê, ¿e ludzie uwa¿aj¹, ¿e aresztowano szefa
s³u¿by bezpieczeñstwa, Karima Massimowa, dlatego ¿e jest Ujgurem i mo¿na
by³o z niego zrobiæ koz³a ofiarnego. Kogo� trzeba by³o po�wiêciæ. Zastêpcê
Massimowa, który jest krewnym Nazarbajewa, po prostu zwolniono. Niby
go szukano, potem siê okaza³o, ¿e jest na urlopie, i sprawa przycich³a. Uwa-
¿am wiêc, ¿e wiêzi rodzinne czy szerzej rodowe graj¹ spor¹ rolê. To jest jed-
nak spo³eczeñstwo, które dzia³a na zasadzie sieci powi¹zañ rodowych, nie
nale¿y temu zaprzeczaæ. Choæ oczywi�cie zgadzam siê, ¿e czêsto nadaje siê
im zbyt du¿e znaczenie. Co nie zmienia faktu, ¿e w innych miejscach w Azji
Centralnej, w szczególno�ci w Tad¿ykistanie, te powi¹zania rodowe s¹ bar-
dzo silne. Robi³am badania w takich miejscach, gdzie struktura rodowa od
XIX wieku zmieni³a siê w niewielkim stopniu, zachowa³a siê nawet w struk-
turach ko³chozowych.

Albert Jaw³owski: Chcia³bym trochê odwróciæ sytuacjê. Jest taka postaæ,
moim zdaniem ciekawa i do�æ znacz¹ca. Mam na my�li Kanata Ibragimowa �
kazachskiego artystê malarza, spo³ecznika, aktualnie emigranta mieszkaj¹ce-
go w Kalifornii. Otó¿ Ibragimow twierdzi, ¿e oczywi�cie dyskusje na temat
¿uzów, klanów i rodów moj¹ swoje uzasadnienie, ale z drugiej strony mó-
wienie o tym w przypadku protestów spo³ecznych to robienie ludziom wody
z mózgu. Kazachowie, domagaj¹c siê czego� od w³adzy, chc¹c wywrzeæ pre-
sjê na rz¹dz¹cych, powinni wystêpowaæ jako naród, obywatele, jedno spo³e-
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czeñstwo. Tymczasem s¹ dzieleni i rozgrywani. Ten swoisty neotrybalizm
os³abia ich mo¿liwo�æ wp³ywania na rzeczywisto�æ. Co gorsza, konsekwent-
nie wmawia siê im, ¿e nie maj¹ na nic wp³ywu, a je�li decyduj¹ siê na jakie�
oddolne dzia³anie, to zazwyczaj dlatego ¿e s¹ naiwni i nie widz¹, ¿e kto�
nimi manipuluje. Odbieranie spo³eczeñstwu poczucia wp³ywu na rzeczywi-
sto�æ uniemo¿liwia, zdaniem Ibragimowa, realne odsuniêcie od w³adzy au-
torytarnych sitw i grup interesu. A tym samym gwarantuje im eksploatowa-
nie milcz¹cej wiêkszo�ci. Z drugiej strony zakotwiczenie w archaice, która
faktycznie s³u¿y interesowi niewielkiej grupy, sprawuj¹cej kontrolê nad poli-
tyk¹, a przede wszystkim dochodami z kopalin, gazu i ropy, ma równie¿ fa-
talny wp³yw na kulturê. Utrzymuje j¹ w formie skostnia³ego eksponatu mu-
zealnego. Powoduje, ¿e kultura staje siê martwym folklorystycznym rytua³em,
a tradycja, zamiast byæ �ród³em twórczej inspiracji, dusi nowe, ciekawe idee
w sztuce i kulturze. Tu pojawia siê szerszy problem dotycz¹cy nie tylko Ka-
zachstanu czy Azji Centralnej, ale równie¿ rdzennych spo³eczeñstw Syberii,
które nie przesz³y modernizacji na swój w³asny sposób. Zosta³a ona im po
prostu brutalnie narzucona przez ZSRR, mia³a represyjny charakter. Innymi
s³owy, czy to, ¿e dzi� dyskutujemy o uk³adach klanowo-rodowych, ¿uzach
itp. w kontek�cie innym ni¿ historyczny, jest nie tyle wynikiem jakiej� trady-
cyjnej odmienno�ci kulturowej, tylko przemocowego projektu radzieckiej
modernizacji, który z jednej strony sam poniós³ pora¿kê, z drugiej za� unie-
mo¿liwi³ tym spo³eczeñstwom realizacjê w³asnych projektów dostosowania
siê do globalnych zmian, które zasz³y w XX wieku.

Jerzy Rohoziñski: Kazachstan jest przypadkiem szczególnym. Mówi³e�
o modernizacji, tymczasem na pocz¹tku lat trzydziestych dosz³o tam do cze-
go� absolutnie dewastuj¹cego dla tego spo³eczeñstwa. Zacznijmy od tego, ¿e
oko³o trzydziestu, czterdziestu procent Kazachów umar³o z g³odu. Ró¿ne s¹
szacunki ilu dok³adnie, ale tak czy inaczej by³a to ogromna liczba ludzi. Ma-
sowo wymiera³y stada byd³a, co powodowa³o nawet przypadki kanibalizmu,
zjadania dzieci, sprzedawania ich. Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e znaczna czê�æ
ludno�ci, ¿eby siê ratowaæ, przekoczowa³a za granicê, co jeszcze pog³êbi³o
depopulacjê. To by³a katastrofa. Niezale¿nie od kazachskiej tradycji pamiê-
tania o przodkach, po prostu wielu ludzi nie mia³o potem o kim pamiêtaæ.
W Kazachstanie pojawi³o siê mnóstwo sierot, bezprizornych, porwa³y siê wiêzy
miêdzypokoleniowe. Po tym wszystkim w Kazachstanie nic nie by³o ju¿ takie
jak dot¹d. To wszystko sta³o siê bardzo stabuizowane. O tym siê nie mówi³o.
Rozmawia³em z Polakami z Kazachstanu, których zaczêto zsy³aæ na pocz¹tku
lat czterdziestych. I mówili mi, ¿e nie wiedzieli o tym, co siê sta³o z Kazachami
w czasie g³odu w latach trzydziestych. Nikt o tym nie mówi³. Jeden z Polaków

4.p65 23-01-10, 12:2725



Rewolta w Kazachstanie. Czy antropologiczne pojêcia rodu i klanu pozwalaj¹ wyja�niaæ...

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 202126

powiedzia³ mi, ¿e o wszystkim dowiedzia³ siê przez przypadek w szpitalu.
£ó¿ko obok le¿a³ pewien Ujgur, który mu o tym opowiedzia³. W tej chwili
trwa proces sprowadzania do Kazachstanu tak zwanych oralmanów, czyli
potomków tych ludzi, którzy uciekli g³ównie do Sinciangu. Oni przechowali
zupe³nie inn¹ pamiêæ, która prawdopodobnie mocniej ni¿ w przypadku tych,
którzy zostali w ZSRR, odnosi siê w³a�nie do pamiêci rodowo-genealogicz-
nej. Powiedzia³em prawdopodobnie, bo nie znam ¿adnych badañ w�ród ucie-
kinierów, które mia³yby na celu porównanie specyfiki pamiêci rodowej w�ród
nich z pamiêci¹ Kazachów pozosta³ych w Kazachskiej SRR. Ciekawe, ¿e to¿-
samo�æ oralmanów ma wp³yw na kszta³towanie to¿samo�ci wspó³czesnego
Kazachstanu. Zauwa¿y³em to równie¿ na poziomie lokalnym. Oni uchodz¹
za tych, którzy zachowali prawdziw¹ to¿samo�æ. To nie jest grupa rosyjsko-
jêzyczna czy nawet dwujêzyczna. Oni funkcjonuj¹ w innej przestrzeni jêzy-
kowej, a wiêc i kulturowej ni¿ rusyfikowani przez ZSRR Kazachowie. Oni rów-
nie¿ wprowadzaj¹ inny, bardziej tradycyjny, etos. Krótko mówi¹c, byæ mo¿e dziêki
tej grupie mamy do czynienia z czê�ciow¹, nazwijmy to umownie, rearchaizacj¹
struktur spo³ecznych. W czasach sowieckich by³y oczywi�cie rozmaite badania
etnograficzne. Starano siê na przyk³ad odtwarzaæ trasy koczowania poszczegól-
nych plemion i rodów kazachskich. Ale mimo prób rekonstruowania, w rzeczy-
wistym ¿yciu spo³ecznym to wszystko prawie zupe³nie zanik³o. To ju¿ nie wróci.
Co� zosta³o bezpowrotnie utracone. Mo¿na to odtwarzaæ, próbowaæ konstru-
owaæ co� na tej podstawie, ale powrotu ju¿ nie ma.

Albert Jaw³owski: Trudno siê przynajmniej jednym zdaniem nie odnie�æ
do tego, jak wielk¹ zmianê przynios³a kolektywizacja. To jest oczywi�cie te-
mat na osobn¹ dyskusjê, ale dodam tylko, ¿e kolektywizacja by³a w istocie
rewolucj¹ kulturaln¹, która w ci¹gu jednego pokolenia przeformatowa³a
spo³eczeñstwa Azji Centralnej.

Mariusz Marszewski: Chcia³em tutaj wyraziæ swój sprzeciw wobec mi-
tologizacji oralmanów. Mia³em kilkakrotnie okazjê uczyæ na uniwersytecie
w A³amatach. Na zajêciach mia³em ca³kiem sporo studentów oralmanów. To
nie jest tak, ¿e oni nie znaj¹ jêzyka rosyjskiego. Oni wszyscy byli dwujêzycz-
ni. Musieli siê nauczyæ rosyjskiego, bo Kazachstan jest pañstwem funkcjonu-
j¹cym w tym obszarze jêzykowym. Rzeczywi�cie na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych, kiedy zaczêli wracaæ, nie znali rosyjskiego. Ale Kazachstan ma
ju¿ trzydziestoletni¹ historiê. Obecne pokolenia oralmanów nie maj¹ pro-
blemu z jêzykiem rosyjskim. Drug¹ spraw¹ jest to, ¿e oralmani, którzy poja-
wili siê w Kazachstanie, pochodzili nie tylko z Chin czy Mongolii, gdzie rzeczy-
wi�cie nie u¿ywali rosyjskiego. Byli równie¿ na Bliskim Wschodzie, w Iranie
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czy Afganistanie. Byli równie¿ tacy, którzy zawsze koczowali na przyk³ad na
A³taju i donik¹d nie uciekali. Ale mieszkali równie¿ w Turkmenistanie, Uz-
bekistanie, Kirgizji, Rosji, pozna³em nawet Oralmanów z Mo³dawii. To wszyst-
ko by³y republiki radzieckie, gdzie pos³ugiwano siê jêzykiem rosyjskim. Po-
nadto ci, którzy mieszkali w Mongolii czy Chinach, te¿ prze¿yli swoj¹ rewolucjê
kulturaln¹ i kolektywizacjê, trzebienie stad, utratê pamiêci genealogicznej. No
wiêc to nie jest tak, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych przywieziono jakich� pa-
leokazachów, którzy zmienili kazachskie spo³eczeñstwo. Natomiast rzeczywi-
�cie s¹ ró¿nice w pamiêciach. Warto dodaæ, ¿e wraz z powrotami oralmanów
pojawia³y siê konflikty. Ci, którzy uciekali, pochodzili na przyk³ad z rodów
arystokratycznych lub nie chcieli poddaæ siê sowietyzacji. Nie wszyscy ich po-
tomkowie mieli dok¹d wracaæ. Kiedy pojawiali siê w miejscach, sk¹d uciekli,
okazywa³o siê, ¿e mieszkaj¹ tam potomkowie tych, którzy organizowali kolek-
tywizacjê, g³ód, przeprowadzali czystki. W latach dziewiêædziesi¹tych zdarza-
³y siê przypadki, ¿e wraz z powrotem oralmanów spotykali siê ludzie, którzy
kiedy� stali po przeciwnych stronach barykady ideologicznej. O tym te¿ warto
pamiêtaæ. Zgadzam siê z Jurkiem, ¿e nie ma ju¿ powrotu do �wiata sprzed
powstania Zwi¹zku Radzieckiego. Rzecz dobrze podsumowa³ jeden z kazach-
skich intelektualistów, mówi¹c, ¿e swoj¹ kulturê stracili�my, w jej miejsce po-
jawi³a siê kultura sowiecka, a to, co dzi� robimy, jest prób¹ rekonstrukcjoni-
zmu i nie wiadomo, w któr¹ stronê to wszystko pójdzie. Natomiast niezale¿nie
od wszystkiego czê�æ pamiêci genealogicznej przetrwa³a i odgrywa dzi� pew-
n¹ rolê. Dla mnie najciekawsze s¹ wci¹¿ obecne dyskusje na temat tego, które
plemiona s¹ najliczniejsze. By³em �wiadkiem k³ótni na ten temat pracowników
naukowych przedstawiaj¹cych jakie� statystki dotycz¹ce w³asnych plemion. Nie
wiem, sk¹d mo¿na teraz braæ takie dane. I dyskutowaæ w ten sposób o przyna-
le¿no�ci we wspó³czesnym Kazachstanie do jakich� plemion. Tak jak to rozu-
miem, to procedura produkowania danych w tym przypadku wygl¹da tak, ¿e
bierze siê jakie� dane przedrewolucyjne, odejmuje siê straty wywo³ane g³odem
i odkoczowaniami za granicê, a potem mno¿y siê te liczby, bior¹c pod uwagê
�redni przyrost naturalny spo³eczeñstwa. Ca³y czas to jest przedstawianie mniej
lub bardziej uzasadnionych szacunkowych liczb. Ale tak jak ju¿ wcze�niej za-
uwa¿y³ Albert, dla wielu intelektualistów jest to proces dzielenia narodu, eg-
zotyzowania go, tworzenia wspólnot neotrybalnych, ¿eby potem siê zwalczaæ
na wzór afrykañski. Inteligencja stara siê z tym polemizowaæ i ogólnie rzeczy-
wi�cie uwa¿a, ¿e taka sytuacja le¿y w interesie grup znajduj¹cych siê u w³adzy,
bo mog¹ wykorzystywaæ te podzia³y.

Krzysztof Strachota: Ja ca³y czas widzê tutaj przemieszanie porz¹dków,
które mi siê trochê nie klej¹. Mamy tradycyjne struktury, które funkcjonuj¹,
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s¹ sprawcze na poziomie niskiego rzêdu, które zosta³y poddane sowietyzacji,
a wiêc równie¿ zdeformowaniu, w du¿ym stopniu zniszczeniu. To jest bar-
dzo ciekawe samo w sobie. Mo¿na to badaæ metodami i technikami etnogra-
ficznymi. Co uda³o siê zachowaæ, co uleg³o zniszczeniu, jak w toku dekad
sowietyzacji i modernizacji funkcjonowanie spo³eczeñstw w Azji Centralnej
zmienia³o siê z punktu widzenia badañ kultury. Mam jednak problem z prze-
niesieniem tej rzeczywisto�ci w zakres znaczeniowy kategorii klanu. Bo to
wymaga³oby przyjêcia za³o¿enia, ¿e struktury ni¿szego rzêdu, które albo siê
zachowa³y, albo zmutowa³y w rezultacie kataklizmów, które siê przetoczy³y
w XX wieku, w swoi�cie piramidalny sposób wyemanowa³y w ogólny po-
rz¹dek biznesowy i polityczny. I tutaj pope³niamy b³¹d. Moim zdaniem to
nie dzia³a w ten sposób. Oczywi�cie na poziomie pojedynczych przyk³adów,
mo¿emy znajdowaæ mnóstwo dowodów na to, ¿e sieæ uk³adów rodzinnych
pomaga odnie�æ sukces w biznesie czy polityce. Ale systemowo nie dzia³a to
wy³¹cznie na podstawie struktur rodowych. Oczywi�cie mo¿emy wskazaæ
�lady tej sytuacji, mo¿emy wskazaæ jednego czy drugiego pociotka Nazarba-
jewa czy jakiej� innej figury. Ale wydaje mi siê, ¿e b³¹d, który nam tutaj grozi
czy by³ pope³niany w mediach, zw³aszcza rosyjskich, to za³o¿enie, ¿e to wszyst-
ko jest spójna struktura, w której klany s¹ wy¿szym stopniem funkcjonowa-
nia pañstwa, polityki, biznesu, konfliktów które pojawiaj¹ siê na najwy¿-
szym poziomie hierarchii.

Mariusz Marszewski: St¹d wynika³a moja polemika z Iwon¹, któr¹ bar-
dzo ceniê, ale wydaje mi siê, ¿e prze³o¿enie siê struktur rodzinnych na struk-
tury klanowe � biznesowe i polityczne � odnosi siê w wiêkszym stopniu do
Kaukazu, w mniejszym za� daje siê zauwa¿yæ w Azji �rodkowej. Na Kaukazie
prze³o¿enie struktur ni¿szego rzêdu na wy¿szy poziom jest wyra�niejsze, to
znaczy mikrostruktury rodzinne przek³adaj¹ siê na makrostruktury spo³eczne.

Iwona Kaliszewska: Nie powiedzia³am, ¿e one siê przenosz¹.

Anna Cie�lewska: Chcia³abym siê odnie�æ do tego, co powiedzieli�cie o emi-
gracji i powrotach Kazachów. Zw³aszcza do tego, jakie znaczenie ma dzi�
kazachizacja, bycie Kazachem. Nie tylko w kontek�cie tego, co siê w tej chwili
wydarzy³o, ale w ogóle okresu niepodleg³ego Kazachstanu. Warto wróciæ do
kwestii jak pewne sprawy widz¹ intelektuali�ci kazachscy. Dla których istot-
ne jest to, jak tworzyæ naród, w spo³eczeñstwie, gdzie s¹ silne podzia³y na
mikropoziomie. Poza tym jest jeszcze problem stworzenia narodu politycz-
nego ponad podzia³ami etnicznymi. W Szymkencie niemal od zawsze ¿yje
uzbecka diaspora, która nie ma swoich przedstawicieli we w³adzach. Kaza-
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chowie, którzy wrócili po 1991 roku, do�æ szybko zaadaptowali siê do miej-
scowych realiów i dzi� maj¹ ju¿ swoich ludzi w administracji. Czego brakuje
Uzbekom, którzy nieprzerwanie ¿yj¹ tam od pokoleñ. Wiêc to wsparcie et-
niczne czy narodowe istnieje. Kiedy wybuch³y protesty to Uzbecy, którzy te¿
mieli interes w tym, ¿eby dosz³o do zmian, bo wtedy ich sytuacja równie¿ by
siê poprawi³a. Ale mimo tego nie wziêli udzia³u w demonstracjach, choæ po-
pierali postulaty Kazachów. Doszli jednak do wniosku, ¿e lepiej trzymaæ siê
z boku, bo to jest sprawa, która dotyczy Kazachów, a nie ich. Mimo ¿e ¿yj¹ tam,
jak wspomnia³am, od pokoleñ, s¹ wiêc u siebie. Mo¿emy oczywi�cie trochê
pogdybaæ. Co by by³o, gdyby nie by³o rodów, plemion i nic z tego �wiata by
nie zosta³o. Wyobra�my sobie, ¿e nagle to wszystko znika. Czy mieliby�my
inn¹ Azjê Centraln¹ zorganizowan¹ na wzór pañstw zachodnich. Z nuklear-
n¹ rodzin¹, mniejszymi powi¹zaniami rodowymi, lu�nymi i zmiennymi rela-
cjami z lud�mi, mniejsz¹ liczb¹ osób, wobec których pozostajemy w jakim�
obowi¹zku lojalno�ciowym. Pamiêtajmy, ¿e te rozbudowane sieci wiêzi lojal-
no�ciowych tam ca³y czas s¹. W dalszym ci¹gu mamy tam aran¿owane ma³-
¿eñstwa, na przyk³ad w Tad¿ykistanie to jest normalna praktyka. To siê dzie-
je tu i teraz. Oczywi�cie mo¿e mieæ odmienne formy w ró¿nych regionach.

Iwona Kaliszewska: Chcia³am wróciæ jeszcze na moment do opinii inte-
ligencji w tej sprawie. Fakt, ¿e tacy ludzie jak wspomniany Kanat Ibragimow
czuj¹ siê w obowi¹zku zabieraæ g³os w kwestii rodowej czy klanowej struktu-
ry spo³ecznej, �wiadczy o tym, ¿e ta problematyka jest aktualna i ma znacze-
nie. Bo gdyby to by³o co� zupe³nie oderwanego od rzeczywisto�ci, orientali-
zuj¹cego, u¿ywanego wy³¹cznie przez rosyjskich publicystów, którzy
oczywi�cie nadu¿ywaj¹ tej terminologii, nie wzbudza³oby to tak silnych emocji,
które wyra¿a³ Ibragimow i ludzie podobnie my�l¹cy. Oddzielaj¹c grupy s¹-
siedzkie czy krewniacze od du¿ych klanów politycznych i biznesowych,
Krzysztof najlepiej uporz¹dkowa³ analitycznie kategorie, o których rozmawia-
my; nie mo¿emy jednocze�nie zapominaæ o aran¿owanych maria¿ach, o tym,
¿e je�li w momentach kryzysowych potrzebny bêdzie kozio³ ofiarny, to za-
wsze bêdzie nim kto� z ni¿szych klanów albo Ujgur, albo kto� obcy etnicznie.
Oczywi�cie klany kaukaskie ró¿ni¹ siê od tych w Azji Centralnej. Choæ nie
zgodzê siê z Mariuszem, ¿e na Kaukazie struktury wiêzi rodzinnych tak ³a-
two przenosz¹ siê na struktury regionalnych klanów politycznych. To tam
równie¿ wygl¹da to podobnie. Mimo ¿e ten tradycyjny ³ad spo³eczny by³
skutecznie niszczony w czasach ZSRR, w momentach kryzysowych okazuje
siê, ¿e zaczyna dzia³aæ. Na przyk³ad kiedy w imiê poczucia sprawiedliwo�ci
trzeba kogo� po�wiêciæ, karê ponosi kto� z mniej wp³ywowych, gorszych
rodów, mimo ¿e czêsto wiadomo, ¿e s¹ niewinni.
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Albert Jaw³owski: Chcia³bym zaproponowaæ, ¿eby�my przyjrzeli siê rów-
nie¿ problemowi islamu. Panuje opinia, ¿e w Kazachstanie islam jest do�æ
powierzchowny. Nie ma tutaj wielowiekowej tradycji. Fundamentalizm reli-
gijny, który sta³ siê przekleñstwem wielu spo³eczeñstw muzu³mañskich, nie
jest zjawiskiem masowym. Z drugiej strony w ostatnich protestach najak-
tywniejsi okazali siê m³odzi ubodzy mê¿czy�ni z prowincji, bez perspektyw,
wykszta³cenia, pozbawieni znajomo�ci i kapita³u. Ci, których do�æ pogardli-
wie nazywa siê mambietami. Wielu z nich zginê³o, kiedy si³y bezpieczeñstwa
otworzy³y ogieñ do t³umu. Pod wzglêdem rozk³adu demograficznego Ka-
zachstan wydaje siê bardzo dobrym polem do dzia³ania dla radykalnych
mu³³ów. Jest tutaj bardzo wielu m³odych mê¿czyzn, którzy nie s¹ w stanie
pe³niæ tradycyjnych mêskich ról. Nie maj¹ równie¿ szans na odnalezienie siê
i osi¹gniêcie sukcesu czy choæby zwyk³ej satysfakcji z ¿ycia w nowoczesnych
warunkach. Czy ów radykalny ruch z obietnicami sprawiedliwo�ci, równo-
�ci, daj¹cy poczucie warto�ci i sensu ¿ycia mo¿e staæ siê w Kazachstanie sze-
rokim zjawiskiem? Przecie¿ ci m³odzi, pozbawieni perspektyw faceci ideal-
nie pasuj¹ do profilu radykalnego muzu³mañskiego neofity. Jak s¹dzicie, co
dalej z kazachskim umiarkowanym islamem? I czy zwiêkszenie represji, prze-
�ladowañ nie bêdzie napêdzaæ radykalizmu islamskiego?

Anna Cie�lewska: Przygl¹da³am siê temu do�æ dok³adnie. W tej chwili
nie widaæ, ¿eby w tych protestach z prze³omu roku odgrywa³ jak¹� rolê czyn-
nik islamski. Poza kilkoma epizodami, jak modlitwa, czytanie namazu podczas
jednej z wielu demonstracji. Ale raczej by³ to symbol, chodzi³o tutaj o zinte-
growanie protestuj¹cych, nie �wiadczy³o o dzia³aniu jakich� radykalnych re-
ligijnych grup. Oczywi�cie w Kazachstanie funkcjonuj¹ ró¿ne salafickie sieci.
To zawsze by³o jednak bardzo �ci�le kontrolowane. To jest taki niszowy ra-
dykalizm pod kontrol¹ pañstwa. Dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy ludzi,
którzy zwrócili siê ku religii. Nie zgadzam siê jednak z tym, ¿e islam w Ka-
zachstanie nigdy nie by³ silny. Tam zawsze bardzo wa¿na by³a duchowo�æ.
Je�li potraktujemy kazachski islam historycznie, to szczególn¹ rolê w ¿yciu
religijnym odgrywa³y po³udniowe regiony. Co do samego pytania, w którym
kierunku islam w Kazachstanie bêdzie siê rozwija³, to oczywi�cie nie mo¿na
wykluczaæ, ¿e bêdzie siê stawa³ coraz silniejszy i bêdzie postrzegany jako nowy
projekt spo³eczny. Alternatywê dla ludzi pozbawionych opieki pañstwa, do-
chodów pozwalaj¹cych na utrzymanie siê itd. A do tego mówi im siê, ¿e nie
s¹ zeuropeizowani, s¹ ciemni, nie lubi¹ gejów, feministek. Taki elitarny, wy-
kluczaj¹cy dyskurs istnieje w Kazachstanie. To siê oczywi�cie przek³ada na
z³o�æ, któr¹ ludzie nosz¹ w sobie, i mog¹ zacz¹æ szukaæ miejsca, gdzie nie
bêd¹ uwa¿ani za gorszych, biedniejszych i g³upszych. Do tego tre�ci produ-

4.p65 23-01-10, 12:2730



Rewolta w Kazachstanie. Czy antropologiczne pojêcia rodu i klanu pozwalaj¹ wyja�niaæ...

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 31

kowane przez islamskich nauczycieli s¹ dostêpne dla ka¿dego. W sensie do-
s³ownym. Jest mnóstwo �imamów� � vlogerów, nauczaj¹cych przez internet.
To akurat �ledzi³am dok³adnie w Uzbekistanie i Tad¿ykistanie. Niektórzy
z tych internetowych �imamów� s¹ bardzo �le wykszta³ceni. Wyg³aszaj¹ roz-
maite opinie religijne, ale te¿ spo³eczne czy polityczne. Niektórzy s¹ prorz¹do-
wi, inni antyrz¹dowi. To, co mówi¹, bardzo wp³ywa na m³odzie¿, zw³aszcza t¹
biedniejsz¹, gorzej wykszta³con¹, ale posiadaj¹c¹ telefon z internetem, który
jest podstawowym �ród³em wiedzy o �wiecie. Tam trafiaj¹ na vlogerów � �ima-
mów�, ideologów, nauczycieli duchowych, którzy kszta³tuj¹ ich �wiatopogl¹d.

Albert Jaw³owski: Wtr¹cê tylko, ¿e w³a�nie vlogerzy byli kolejn¹ grup¹,
która sta³a siê celem ataków w³adzy w trakcie pacyfikowania protestów. Byli
zatrzymywani, do�æ brutalnie przes³uchiwani. Nawet ci, którzy nie tylko nie
byli antyrz¹dowi, ale w ogóle nie zajmowali siê sprawami spo³ecznymi, reli-
gijnymi czy politycznymi na swoich kana³ach.

Mariusz Marszewski: W Kazachstanie sytuacja jest do�æ skomplikowa-
na, podobnie jak w Kirgistanie i chyba w ca³ej Azji Centralnej, bo grupy
salafickie wspó³tworz¹ pole publicystyki. Je�li jednak we�miemy pod uwagê,
¿e w Kazachstanie ¿yje prawie 20 milionów ludzi, z czego ok. 60 procent to
etniczni Kazachowie, razem z oko³o milionem sprowadzonych z powro-
tem oralmanów. Je�li policzyliby�my kazachskich salafitów, to obawiam siê,
¿e w ogólnej liczbie Kazachów jest ich mniej ni¿ konwertytów na chrze�ci-
jañstwo i buddyzm. Tyle ¿e salafici s¹ znacznie bardziej medialni. Je¿eli na
przyk³ad w Kazachstanie pojawiaj¹ siê jacy� dziennikarze, których interesuje
religijno�æ, to nie id¹ do zboru protestanckiego albo cerkwi prawos³awnej.
Nie interesuje ich, ilu jest ateistów, a trzeba wiedzieæ, ¿e ich odsetek w�ród
rdzennej ludno�ci w Kazachstanie jest najwy¿szy w ca³ej Azji Centralnej.
Mo¿emy sobie zadaæ pytanie, dlaczego islam mia³by akurat teraz staæ siê ja-
k¹� wiod¹c¹ ide¹. To oczywi�cie nie znaczy, ¿e religia nie gra tam roli. Ale
w Kazachstanie protesty zwi¹zane by³y najczê�ciej z ideami socjalistycznymi,
�wieckimi. Ostatnie zaczê³y siê od ¿¹dañ i postulatów socjalnych. Tyle ¿e
ekstremi�ci religijni s¹ znacznie bardziej medialni. Ajmar Kurmanow, cz³o-
wiek, który organizowa³ masowe strajki na zachodzie Kazachstanu, jest znacz-
nie mniej popularny ni¿ jaki� religijny fanatyk, który dwa, trzy razy wyst¹pi³
w internecie, ale by³ w Syrii czy w Iraku na wojnie. Ale brodacz zawsze bê-
dzie bardziej medialny od jakiego� zwyczajnie wygl¹daj¹cego socjalisty. Czy
w jakiej� perspektywie islam stanie siê w przysz³o�ci podstaw¹ nowej idei
spo³ecznej w Kazachstanie? Nie wiem. Chyba nie podj¹³bym siê jednoznacz-
nej odpowiedzi na to pytanie.
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Krzysztof Strachota: Te¿ nie mam ca³kowitej pewno�ci. Radykalny is-
lam, radykalne grupy islamskie we wszystkich znanych mi krajach zawsze
stanowi³y margines. W Kazachstanie istnieje szersze podglebie islamskie, ist-
niej¹ marginalne grupy, które teoretycznie mog³yby siê rozwin¹æ. Ale nie
wydaje mi siê, ¿e mog³yby siê rozwin¹æ, wy³¹cznie ewoluuj¹c wewn¹trz Ka-
zachstanu. S¹dzê, ¿e wariat radykalizacji czy islamizacji niezadowolenia spo-
³ecznego istnieje, ale potrzebowa³by inicjuj¹cych bod�ców z zewn¹trz. Po-
dobnie jak �sunnicki trójk¹t� w Iraku, który nie by³ obszarem radykalnego
islamu. Stamt¹d wywodzi³a siê partia BAAS, która dosz³a do w³adzy, miêdzy
innymi walcz¹c z islamem, proponuj¹c konkurencyjn¹ ideologiê �wieck¹.
Dopiero w efekcie zaniku pañstwa i przenikniêcia radykalnego islamu z ze-
wn¹trz � w konkretnym kontek�cie politycznym i z ca³ym instrumentarium
militarno-terrorystycznym � �sunnicki trójk¹t� sta³ siê jednym z centrów fun-
damentalizmu religijnego. Wróæmy teraz do Kazachstanu. Jestem w stanie
wyobraziæ sobie, ¿e w przypadku kolejnych protestów islam mo¿e odegraæ
wa¿n¹ rolê. Je¿eli w ich trakcie pojawi¹ siê tre�ci religijne, to media z wielk¹
chêci¹ podchwyc¹ ten w¹tek. W sferze politycznej te¿ bêdzie on wykorzysty-
wany. I w ten sposób, na zasadzie takiej samonakrêcaj¹cej siê spirali islam
mo¿e staæ siê czynnikiem wiod¹cym. Powa¿nie traktujê zagro¿enia p³yn¹ce
z Afganistanu do Azji �rodkowej, równie¿ do Kazachstanu. Nie mam na my�li
Talibów, którzy oczywi�cie tworz¹ wizerunek radykalnego afgañskiego isla-
mu. Wiêkszym zagro¿eniem jest moim zdaniem Pañstwo Islamskie Chorasa-
nu, które jest mobilne i elastyczne. Jest gotowe dzia³aæ w ró¿nych miejscach.
Pañstwo Islamskie, na przyk³ad seri¹ ataków terrorystycznych, jest w stanie
uruchomiæ lawinê nieprzewidywalnych wydarzeñ. Kazachstan jest pañstwem,
do którego nap³ywaj¹ imigranci. Jest wiêc ryzyko, ¿e w�ród nich bêd¹ ró¿ni
ludzie. Hipotetycznie jest wiêc mo¿liwe, ¿e ewentualne kolejne protesty bêd¹
ujawniaæ realn¹ frustracjê spo³eczn¹, a zarazem bêd¹ dawaæ mo¿liwo�æ dzia-
³ania nielicznym, ale dobrze zorganizowanym grupom, które mog¹ postaraæ
siê przej¹æ kontrolê polityczn¹ nad nimi i skanalizowaæ je dla w³asnych ce-
lów. Ci m³odzi mê¿czy�ni, o których by³a mowa, mogliby stanowiæ pewn¹
bazê dla takich dzia³añ, ale trudno mi sobie wyobraziæ, ¿e oni mogliby byæ
sprawczy, czy ¿eby sami z siebie wygenerowali radykalny ruch islamski. Na-
tomiast potrafiê sobie wyobraziæ, ¿e kto�, kto by³ w Afganistanie albo Syrii
i wróci³ stamt¹d do Kazachstanu, móg³by próbowaæ organizowaæ taki ruch.
Ale to i tak by³by import idei, a nie samorodny proces, który rozwin¹³by siê
od pocz¹tku do koñca w Kazachstanie. Ze wzglêdu na otoczenie miêdzyna-
rodowe, a jeszcze bardziej ze wzglêdu na polityczne zapotrzebowanie na co�
takiego w przypadku zachwiania siê struktury pañstwowej mog³oby do cze-
go� takiego doj�æ. My�lê, ¿e gdyby te protesty nie skoñczy³yby siê tak szyb-
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ko, sta³yby siê d³ugotrwa³ym elementem rzeczywisto�ci, mogliby�my mieæ
tak¹ sytuacjê w Kazachstanie. Pojawia³y siê informacje o jakich� zorganizo-
wanych grupach, które wychodzi³y chroniæ porz¹dku w momencie najwiêk-
szego chaosu. Gdyby to trwa³o d³u¿ej byæ mo¿e pojawi³yby siê na przyk³ad
milicje muzu³mañskie, które by³by w stanie zaprowadziæ na w³asn¹ rêkê
wzglêdny ³ad. Jak my�lê przy okazji o liderach Pañstwa Islamskiego, o tym,
w jaki sposób dzia³aj¹, to taki d³ugotrwa³y chaos jest dla nich okazj¹ podan¹
na talerzu, ¿eby w takich miejscach tworzyæ w³asne struktury. Podsumowu-
j¹c. Marginalne zjawisko, niebêd¹ce samorodnym zjawiskiem w Kazachsta-
nie, w pewnych okre�lonych warunkach mog³oby zaistnieæ i uruchomiæ efekt
kuli �niegowej. Ale to jest intuicja oparta na wyobra¿eniach na temat pew-
nych hipotetycznych splotów wydarzeñ.

Iwona Kaliszewska: Je�li mogê krótko odnie�æ do tego, co powiedzia³ Krzy-
siek, to chcia³abym wspomnieæ o kaukaskich salafickich grupach. W Kazach-
stanie s¹ sieci czeczeñskie, bardzo du¿o jest te¿ dagestañskich salafitów. Ci
ludzie mieli u siebie problemy i szukaj¹ sobie miejsca, ¿eby uciec przed prze-
�ladowaniami. Trudno powiedzieæ co oni bêd¹ robiæ dalej. Nie demonizo-
wa³abym jednak tych sieci salafickich. Na Kaukazie posz³y w stronê ekono-
miczn¹. Salafici zrozumieli, ¿e na Kaukazie nie stworz¹ swojego pañstwa.
Walka w Pañstwie Islamskim nie wysz³a. I teraz koncentruj¹ siê na wspiera-
niu siê ekonomicznym. Ludzie z niskim statusem spo³ecznym znajduj¹ wspar-
cie. Zak³adaj¹ biznesy salafickie, w które wci¹gaj¹ te¿ ludzi z zewn¹trz. Obok
dzia³ania czysto ekonomicznego to s¹ równie¿ miejsca propagowania isla-
mu. Do³¹czysz do nas, nawrócisz siê, ale dziêki temu te¿ zajmiesz siê bizne-
sem. Taki trochê Hizb ut-Tahrir, ale budowany od do³u, lokalnie. Byæ mo¿e
to jest jaka� potencjalna droga rozwoju islamu w Kazachstanie? M³odzi lu-
dzie, którzy s¹ ubodzy, nie maj¹ jakiej� idei przewodniej. A tutaj jest mo¿li-
wo�æ wej�cia w sieæ, dziêki której mo¿na zyskaæ mo¿liwo�æ utrzymania siê.
Plus jest islam i etyka prowadzenia biznesu. Czyli poczucie, ¿e zarobkowanie
jest oparte na zasadach moralnych, nie oszukujemy, jeste�my uczciwi itd.

Mariusz Marszewski: Salafici mieszkaj¹cy w Kazachstanie bardzo moc-
no zdystansowali siê wobec protestów. Czyta³em do�æ dok³adnie ich fora i wy-
stêpowali na nich przeciw tym protestom.

Krzysztof Strachota: Mówi³em o Afganistanie. Iwona wspomnia³a o Kau-
kazie. Ale w gruncie rzeczy w tym momencie najwiêkszym czynnikiem rady-
kalizuj¹cym Azjê Centralnej jest Federacja Rosyjska. Ci pochodz¹cy z Azji
Centralnej zamachowcy, którzy przeprowadzali w minionej dekadzie ataki
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terrorystyczne w Stambule, Sztokholmie czy Petersburgu, nie mieszkali w Afga-
nistanie, tylko w Rosji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ produktem Federacji Rosyj-
skiej. To tam siê zradykalizowali. To jest szerszy problem kondycji ludzi z Azji
Centralnej w Rosji, sytuacji, w jakiej siê tam znale�li. A wiêc radykalny islam
mo¿e trafiæ do Azji Centralnej z Rosji, mo¿e go przywie�æ kto�, kto wyjecha³
do Rosji, to trafi³ w �rodowisko, w którym nasi¹kn¹³ tego typu ideami, a po-
tem wróci³ na przyk³ad z Moskwy czy z Petersburga, a niekoniecznie musia³
przyjechaæ z Kandaharu czy Groznego.

Anna Cie�lewska: Zgadzam siê, ¿e imigracja do Moskwy bardzo wp³ywa
na kszta³towanie siê to¿samo�ci muzu³mañskiej. W tym kontek�cie chcia³a-
bym wróciæ do tych sieci biznesowych, nie tylko salafickich, ale w ogóle
islamskich. Widzia³am to wielokrotnie w Moskwie, gdzie diaspory z Azji
Centralnej czêsto funkcjonuj¹ w sieciach biznesowych, w których bardzo
wa¿ny jest równie¿ aspekt religijny. Do�æ dobrze znam miêdzy innymi przy-
padek �rodowiska kirgiskich Uzbeków z Oszu, którzy stworzyli tak¹ sieæ
uk³adów handlowych maj¹c¹ bardzo mocne podstawy religijne. Wróæmy jed-
nak do problemu migracji, wyjazdów i powrotów itd. Pamiêtajmy, ¿e Ka-
zachstan jest obszarem bardzo intensywnej mobilno�ci ludzi. To jest bodaj
dziewi¹ty najczê�ciej przyjmuj¹cy imigrantów kraj na �wiecie. Najwiêcej
imigrantów przybywa z Kirgistanu, Tad¿ykistanu i Uzbekistanu. Te spo³ecz-
no�ci tworz¹ nowe sieci zale¿no�ci, mieszaj¹ siê, wchodz¹ w relacje w ró¿-
nych konfiguracjach. Nie chcê oczywi�cie wró¿yæ z fusów, ale mam wra¿e-
nie, ¿e religia mo¿e byæ wa¿nym czynnikiem tworz¹cym nowe rodzaje wiêzi,
zw³aszcza w �rodowiskach m³odych spauperyzowanych mê¿czyzn. No i to
jest szerszy problem. Mamy Kazachstan, ale jak Krzysiek s³usznie zauwa¿y³,
w podobny sposób rzecz ma siê w Rosji. Na Syberii czy nawet w �rodkowej
Rosji te sieci biznesowe, które maj¹ u swych podstaw to¿samo�æ religijn¹,
dzia³aj¹ �wietnie. W dodatku do pewnego momentu w porównaniu z takimi
krajami azjatyckimi jak Tad¿ykistan czy Turkmenistan Rosja by³a obszarem
wolno�ci dla tych ludzi. Mogli siê tam czuæ do�æ swobodnie, prowadziæ in-
teresy, handlowaæ na bazarach, zawieraæ znajomo�ci i uk³ady zgodnie z w³a-
snym interesem.

Krzysztof Strachota: Ogólnie siê z tym zgadzam. Chcia³em jednak jesz-
cze raz podkre�liæ, ¿e nie spodziewa³bym siê, ¿e akurat wewn¹trz Kazachsta-
nu powstanie jaki� znacz¹cy politycznie radykalny ruch islamski. Iskra mu-
sia³aby przyj�æ z zewn¹trz, byæ mo¿e mog³oby to byæ wynikiem jakiej�
dzia³alno�ci operacyjnej. Ale na pewno same, do�æ marginalne, kazachskie
spo³eczno�ci salafickie nie by³yby w stanie takiego ruchu wygenerowaæ. One

4.p65 23-01-10, 12:2734



Rewolta w Kazachstanie. Czy antropologiczne pojêcia rodu i klanu pozwalaj¹ wyja�niaæ...

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 35

nie maj¹ chêci ani ambicji, ani mo¿liwo�ci wywo³ania rewolucyjnej sytuacji
w tym pañstwie.

Jerzy Rohoziñski: Je�li mogê, to chcia³bym trochê odwróciæ kota ogo-
nem. Mówimy o przysz³o�ci protestów w Kazachstanie. Tymczasem ostatnio
my�la³em sporo nie o przysz³o�ci, ale o przesz³o�ci. W Kazachstanie istnieje
d³uga tradycja protestów i demonstracji, które odegra³y wa¿n¹ rolê w histo-
rii tego kraju. Do dzi� niewiele o nich wiadomo � jak siê zaczyna³y i o co tak
naprawdê w nich chodzi³o. Mieli�my w 1979 roku protesty przeciwko pro-
jektowi niemieckiej autonomii w Celinogradzie. KGB zniszczy³o dokumenty
i materia³y archiwalne na temat tych protestów. Mieli�my ¯e³toksan i �ka-
zachski grudzieñ 86�. I te¿ do koñca nie wiadomo, o co tam tak naprawdê
chodzi³o. Jest mnóstwo opowie�ci o m³odzie¿y zwo¿onej autokarami. Nad
tym wszystkim unosi siê cieñ Nursu³tana Nazarbajewa jako ówczesnego be-
neficjenta tych wydarzeñ. W s¹siednim Uzbekistanie mamy zamieszki po
meczu Pachtakoru Taszkient z Torpedo Moskwa, które nazwano nacjonali-
stycznymi. Dwuznaczn¹, niejasn¹ rolê odegra³a w ich trakcie milicja, ale te¿
niewiele o tym wiadomo. W okresie agonalnych konwulsji ZSRR dosz³o do
kilku pogromów. Ofiarami najbardziej znanych pogromów padli Tatarzy,
Turcy Meschetyñscy i Uzbecy. Teraz coraz wiêcej dowiadujemy siê o ¿ydow-
sko-ormiañskich pogromach w uzbeckim Andi¿anie, o czym wcze�niej prak-
tycznie nic nie by³o wiadomo. Krótko mówi¹c, protesty czy zamieszki w po-
radzieckiej Azji Centralnej maj¹ bardzo hermetyczn¹ naturê. Teraz, kiedy
stara³em siê porz¹dkowaæ dochodz¹ce informacje na temat protestów w Ka-
zachstanie, zwróci³em uwagê na to, co niszczono i podpalano przy okazji.
Spalono akimat, czyli urz¹d miejski w A³matach razem z jego archiwum.
Spalono budynek zarz¹du Komitetu Bezpieczeñstwa Narodowego w A³ma-
tach, te¿ razem z jego archiwum. No i pomy�la³em: aha, pewnie spalono
przy okazji dokumenty mówi¹ce o jakim� podziale konfitur w A³matach, byæ
mo¿e chodzi³o o jakie� nieruchomo�ci, bo w miastach to zawsze jest bardzo
dochodowa sfera. Wiele tych informacji, które wychodzi³o na zewn¹trz,
pokazywa³o pewne punkty, konkretne wydarzenia. Ich hermetyczno�æ pole-
ga³a na tym, ¿e trudno by³o u³o¿yæ z nich ogólny obraz sytuacji. Bez tego
nawet nie zaprz¹tam sobie teraz g³owy problemem islamu i przysz³o�ci. Choæ
zgadzam siê, ¿e wbrew stereotypom powsta³ym jeszcze w imperium carskim,
Kazachowie wcale nie s¹ powierzchownymi muzu³manami. W stepie by³o
mniej infrastruktury religijnej i �wi¹tyñ. Ale to nie znaczy, ¿e ich religijno�æ
by³a powierzchowna. I tyle. Nie podejmuje siê jednak przewidywaæ co siê
wydarzy w przysz³o�ci, bo na razie nie wiem dok³adnie, co siê wydarzy³o
dotychczas. I pewnie szybko siê tego nie dowiemy. Oczywi�cie widaæ, co siê
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dzieje na tym najwy¿szym poziomie, to jest ciekawe dla mediów, bo kto�
kogo� odsun¹³ od w³adzy. Nazarbajew utraci³ wp³ywy itd. Ale miêdzy inny-
mi przez spalenie archiwów akimatu czy s³u¿by bezpieczeñstwa nie mo¿emy
zbyt wiele powiedzieæ o tych lokalnych czy regionalnych zale¿no�ciach, �ró-
d³ach bardzo ostrego przebiegu wyst¹pieñ w A³matach czy kilku innych
mniejszych o�rodkach.

Mariusz Marszewski: W A³matach dosz³o do nieudanego zamachu na
kima, ostrzelano kolumnê samochodow¹, w której siê porusza³, ale prze¿y³.
St¹d wziê³y siê pó�niejsze komentarze, ¿e w trakcie zamieszek zaczê³o siê
za³atwianie ró¿nych innych spraw, w³¹cznie z próbami porachunków czy
usuwania niewygodnych ludzi?

Jerzy Rohoziñski: Widzia³em informacjê o rekrutacji nowych urzêdni-
ków miejskich wszystkich szczebli. O czym to �wiadczy? O tym, ¿e wszyst-
kich zwolniono. Zaczê³o siê przetasowanie na poziomach lokalnych. W przy-
padku A³mat, du¿ego miasta, mo¿e chodziæ o wymianê tych, którzy bêd¹
czerpaæ korzy�ci z uprzywilejowanej pozycji we w³adzach miejskich. Czy ma
to jaki� bezpo�redni zwi¹zek z sytuacj¹ ogólnokrajow¹? Trudno w tej chwili
jednoznacznie odpowiedzieæ.

Anna Cie�lewska: Pojawi³o siê ca³kiem sporo informacji o tym, ¿e za-
mieszki s³u¿y³y przetasowaniom nie tylko na tym najwy¿szym poziomie w³a-
dzy, ale równie¿ w miastach czy na poziomie lokalnym. Mówiono o wypusz-
czaniu kryminalistów z wiêzieñ, a nawet rozdawaniu im broni, ¿eby
doprowadziæ do sytuacji usprawiedliwiaj¹cej brutaln¹ pacyfikacjê i wymianê
elit na poziomie regionalnym i lokalnym.

Krzysztof Strachota: Sam wybuch spo³eczny by³ moim zdaniem sponta-
niczny. Ale szybko sta³ siê okazj¹ do tego, ¿eby ubiæ kilka interesów politycz-
nych. Dokonaæ przy okazji nowego podzia³u zasobów. Spaliæ dokumenty,
które by³y do spalenia. Widzia³bym w tych wydarzeniach wiele parametrów.
Pocz¹wszy od walki politycznej, skoñczywszy na tym, ¿e grupy przestêpcze
mog³y za³atwiæ jakie� sprawy miêdzy sob¹. W sytuacji chaosu ró¿ne grupy
stara³y siê osi¹gaæ w³asne cele. Hipotetycznie mog³oby siê znale�æ miejsc
równie¿ dla radyka³ów islamskich gdyby ten chaos potrwa³ d³u¿ej.

4.p65 23-01-10, 12:2736



Rewolta w Kazachstanie. Czy antropologiczne pojêcia rodu i klanu pozwalaj¹ wyja�niaæ...

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 37

PAWE£ MOCZYD£OWSKI

Komentarz do dyskusji

Islam centralnoazjatycki jest inny ni¿ ten, o którym s³yszymy w mediach.
Sami przywódcy tych pañstw s¹ muzu³manami a niedawno byli komunista-
mi. My�lê, ¿e zagro¿enie Islamem w tych krajach by³o co najmniej przeryso-
wane. S³u¿y³o posowieckiej w³adzy w uzyskaniu miêdzynarodowej legityma-
cji na stosowanie przemocy i tortur, dla ochrony i ukorzenienia swoich
wp³ywów w tym rejonie. By³o wiele sygna³ów spo³ecznych komunikuj¹cych
niezadowolenie z warunków ekonomicznych, które przez kontrolowane
media by³y definiowane jako motywowane d¹¿eniami do zbudowania kali-
fatu. Rosyjska inwazja w Ukrainie zmieni³a teraz spojrzenie na te protesty.

Ostatnie wydarzenia w Kazachstanie i wezwanie Organizacji Uk³adu o Bez-
pieczeñstwie Zbiorowym (ODKB) by³y motywowane sugestiami o stoj¹cym
za tym islamskim radykalizmie. Podobnie taka manipulacja ma miejsce w oma-
wianych ju¿ powy¿ej bie¿¹cych wypadkach, jakie dziej¹ siê w Uzbekistanie
i Tad¿ykistanie.

Szukanie rezerw we w³asnej strukturze spo³ecznej
dla przeformatowania � wci¹¿ ratowania,
oblicza pañstwa autorytarnego

Eksponowanie bogactw i nasycanie siê bogactwem przez elity jest dzisiaj
skrywane. Ekshibicjonizm nuworyszów nie jest ju¿ w modzie i to nie tylko
w Kazachstanie. Czê�æ ekipy Nazarbajewa uciek³a do Kirgistanu. Tam panu-
je teraz spokój spo³eczny, który przynios³o im trzymanie siê demokracji, kaden-
cyjno�ci wybieralnej w³adzy, czasem twardo bronione w protestach w wo-
jowniczym stylu. I to teraz na tle reszty pañstw Azji Centralnej i Zakaukazia,
szczególnie widaæ i ta warto�æ � demokracja � zaczyna byæ doceniana. Sztu-
k¹ jest dzisiaj nie zrobiæ pieni¹dze, ale utrzymaæ w³adzê.

Zbli¿enie z lokaln¹ ludno�ci¹ w Azji Centralnej, koñczy siê najczê�ciej doj-
�ciem do przekonania, ¿e jeste�my do siebie bardziej podobni, ni¿ nam siê wyda-
je. Zaproszenie na wielkie spotkanie rodzinne, serdeczno�æ dla go�ci, ciep³a at-
mosfera, otwarto�æ na innych, obcych, ma na ogó³ charakter uroczysty. To jest
wa¿ne wydarzenie, które ludzi cieszy. Obyczajowe formy aktywizacji i integracji
towarzyskiej z uczestnikami rodzinnego spotkania za pomoc¹ instytucji tamady
uzmys³awia, ¿e integracja obcego/nowego jest wa¿n¹ funkcj¹ spotkania.

Tamada, ale nie w wersji gruziñskiej tylko �rodkowoazjatyckiej, to mistrz
ceremonii, który, prócz tego, ¿e sam bawi uczestników, przywo³uje kolej-
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nych uczestników spotkania do zabrania g³osu na spotkaniu i wzniesienia
toastu, stymuluje wielokierunkowe podejmowanie relacji miêdzy nieznaj¹-
cymi siê uczestnikami spotkania, integruje grupê i pozwala obcym, je�li nie
staæ siê, to poczuæ siê cz³onkami zebranej spo³eczno�ci/rodziny. Tak siê dzieje
na nieformalnych spotkaniach uczestników konferencji, seminariów, zjazdów
osób podzielaj¹cych wspólne zainteresowania. Sprzyja to powstawaniu no-
wych trwa³ych wiêzi, przysz³ej kooperacji, wychodzeniu poza krêgi swoich,
wspieraniu innych w sytuacjach zagro¿enia, pomocy przy zmianie miejsca
¿ycia, poszerzaniu przyjacielskich krêgów w celu nawi¹zania wspó³pracy i bu-
dowania bezpiecznego otoczenia, wymiany kontaktów i eksplorowania
�wiata, oswajania siê z nim, i wychodzenia poza �wiat swoich.

W idei klanu mie�ci siê zarówno jedna, jak i druga strategia, i przez to
dla nikogo nie powinna byæ z³a czy dobra, ale je�li nie zostanie stworzona
nadrzêdna, mog¹ byæ rozgrywane i uzale¿niane od innych pañstw. Na przy-
k³ad Rosji mo¿e zale¿eæ na tym, aby klany siê zamyka³y i nastawia³y tylko na
siebie, os³abiaj¹c miêdzygrupowe powi¹zania, tym samym ich spoisto�æ, aby
³atwiej je sk³óciæ, ca³o�æ os³abiæ lub doprowadziæ do rozpadu. Poszczególne
elementy struktury zaczn¹ wtedy szukaæ zewnêtrznego wsparcia, a to pro-
wadzi do uzale¿nienia. Lub mo¿na z zewn¹trz, przez selektywne wsparcie
udzielane elementom ca³o�ci, budowaæ miêdzy nimi spójno�æ opart¹ na hie-
rarchicznych miêdzy nimi powi¹zaniach. Utrzymywaæ w ten sposób jak¹�
rywalizacjê i konflikty miêdzy nimi, czyli wzglêdn¹ s³abo�æ ca³ej struktury. Lub
budowaæ ich spójno�æ � moc, przez stwarzanie z zewn¹trz zagro¿enia, Mog¹
one same siê integrowaæ, wobec podobnie definiowanych pojawiaj¹cych siê
innych bytów spo³ecznych.

W koñcu one same mog¹ wytworzyæ �wiadomo�æ wspólnoty niepodda-
j¹cej siê takim manipulacjom.

Z wszelkimi formami i patologiami ukrytych gier, prowokacji, tajnych
operacji, metodycznego rozpracowywania wrogich zamiarów najlepiej radzi
sobie demokracja. Ze³eñski dzi� straszy nie tylko w Centralnej Azji, a to, co
siê sta³o w Kazachstanie w ostatnim czasie, nie jest tylko rezultatem koñca
rozdzia³u �Ojciec Narodu�. To pocz¹tek nowego, w którym pojawiaj¹ siê
rzeczywi�cie homo democraticus próbuj¹cy budowaæ demokracjê.

Alfons Ku³akowski � polski malarz, repatriant z Kazachstanu, wywiezio-
ny jako 8-letnie dziecko razem z rodzin¹ z terenów Zachodniej Ukrainy na
Sybir, opowiada³ mi, ¿e po �mierci rodziców wraz z rok starszym bratem
uciekli z Syberii do Kazachstanu. Tam przyjê³a ich do siebie kazachska rodzi-
na. To by³a cha³upa w wiêkszo�ci wykopana w ziemi � ziemianka, zasiedlona
przez liczn¹ rodzinê. Mówi³, ¿e chyba z o�mioro dzieci, bieda a¿ piszczy, ale
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znale�li miejsce dla uciekinierów. I mówi³, co robi³o na nim najwiêksze wra-
¿enie: �przez te kilka lat tam spêdzonych, nawet przez chwilê nie dano im
poczuæ, ¿e byli jacy� inni i gorsi od ich w³asnych dzieci�. To dlatego uwa¿a³,
¿e �Kazachy to wspania³y naród�.

O trzech sposobach stabilizowania w³adzy w pañstwie

1. W kulturze spo³eczno�ci Azji Centralnej posiadaæ autorytet to du¿a
rzecz, niezwykle ceniona warto�æ.

Przyk³adem aksaka³ (dos³ownie znaczy �bia³a broda�) w Kirgistanie, to
cz³owiek wiekowy, w którym kumuluje siê m¹dro�æ magazynowana ca³e ¿y-
cie. Najm¹drzejszy w stadzie to posiwia³y starszy cz³owiek ciesz¹cy siê sza-
cunkiem � autorytetem. To on, je�li nie przewodzi, ma du¿y wp³yw w rodzi-
nie. Jest m¹dro�ci¹ ogniska, wokó³ którego wszyscy siê zbieraj¹. Dla nich
m¹dro�æ jest tak¿e ciep³em i bezpieczeñstwem, bo jest przenikaniem innych
bytów, empatycznym rozumieniem.

Uwa¿aj¹, ¿e autorytet jest bardzo potrzebny przy sprawowaniu w³adzy.
Sprawuj¹c w³adzê, tak jak to bywa w Centralnej Azji, ³atwo go straciæ i wte-
dy, kiedy go brakuje, próbuje siê ten brak wype³niæ i zast¹piæ narcyzmem,
kultem w³adzy, nepotyzmem, przemoc¹, korupcj¹, zdrad¹ interesów, nad-
u¿yciami w³adz, oprzeæ siê na wojskach s¹siada � ca³¹ tablic¹ Mendelejewa
mo¿liwych patologii spo³ecznych. T¹ drog¹ nie odbuduje siê sprawiedliwych
i stabilnych rz¹dów, ale tak w³a�nie wygl¹da azjatycki autorytaryzm. Szukaj¹
w³adzy autorytetu, ale poma³u wychodzi im z tego demokracja.

Kirgistan ostatnio kilkakrotnie odmówi³ Moskwie swojego poparcia dla
rosyjskiej �akcji specjalnej� w Ukrainie. Z uznaniem szepcze siê tam o Ze³eñ-
skim i wydaje siê, ¿e przywódcy azjatyckich pañstw z obaw¹ patrz¹ na jego
wci¹¿ rosn¹cy autorytet i z zazdro�ci¹ na coraz wiêksz¹ w�ród prostych ludzi
popularno�æ. Je�li Ukraina swojej wojny nie przegra, w Azji Centralnej zo-
stanie przyjêty nowy model stabilizuj¹cego przywództwa.

2. Du¿o siê mówi o azjatyckiej przebieg³o�ci, ale w najwiêkszym stop-
niu, spo�ród wszystkich by³ych i obecnych przywódców pañstw Azji Cen-
tralnej � moim zdaniem � posiada tê w³a�ciwo�æ Gurbanguly Berdimuha-
medow. Jest przebieg³y, staje siê wzorem pozytywnego knucia, bo choæ
realizuje swoje i swojej grupy egoistyczne cele, umie siê taktycznie wyrzec
w³asnych ambicji i realizowaæ je tak¿e w ramach wzbogacania cz³onków
w³asnej narodowej wspólnoty. Wierzy i docenia zbiorow¹ m¹dro�æ. Je¿eli
azjatycka przebieg³o�æ jest na zimno kalkulowanym konsekwentnym ego-
izmem, on jest najlepszy.
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Azjatycka przebieg³o�æ jest osobnicz¹ umiejêtno�ci¹, któr¹ pierwotnie
kierowano przeciwko obcym. Dzisiaj przeciwko obcym kieruj¹ j¹ g³ównie
Rosjanie. Centralni Azjaci z odwzajemnieniem ci¹gle maj¹ problemy.

3. Po demokracjê, jako sposób dostarczania obywatelom stabilnych rz¹-
dów, w najwiêkszym stopniu siêga Kirgistan. Tam regularnie odbywaj¹ siê
wybory.

Kirgiz zawierza wybranemu prezydentowi. Idzie do domu i jak ma za co
i czym, naprawdê cieszy siê ¿yciem. Mo¿e to bieda zmusza go do tego, ale
jest bardzo starannym obserwatorem codziennego ¿ycia, ¿ycia publicznego.
Jest rodzinny i lubi rodzinne spotkania. To jest jego Agora. I je�li tam im
wyjdzie, ¿e to s¹ ju¿ rz¹dy ³ajdaka, nie czekaj¹ na koniec kadencji. Bior¹
czêsto w rêkê broñ i id¹ odwiedziæ pa³ac prezydencki. Panuj¹cy tam �s³uga�
dobrze rozumie, ¿e zbli¿a siê do niego narodowa kostucha w sprawie skró-
cenia nie tylko jego kadencji. Do tej pory zwykle wsiada³ w samolot i udawa³
siê czym prêdzej po zbawienie do £ukaszenki.

Wzór kirgiski nie jest specjalnie popularny w Azji Centralnej. Choæ ostat-
nio wielu cz³onków ekipy Nazarbajewa tam siê schroni³a, to przewiduje siê
jej dalszy odlot do Dubaju lub £ukaszenki. Ludzie ju¿ o tym na rodzinnych
agorach mówi¹. W Kirgistanie uwiera ich zbyt du¿a transparentno�æ ¿ycia
publicznego.

A mo¿e, jak zabij¹ Ze³eñskiego i Ruscy zapanuj¹ nad Ukrain¹, jego legen-
da uro�nie i azjatycka przebieg³o�æ jaki� wariant demokracji ustanowi?

Co dalej z Kazachstanem?

Kazachstan, najbogatszy i dotychczas najstabilniejszy kraj w rejonie, wcho-
dzi w okres trudnej do ustabilizowania sytuacji wewnêtrznej. Tym bardziej ¿e
skutkiem zaistnia³ych wydarzeñ s¹ i bêd¹ podobne wydarzenia w innych pañ-
stwach regionu. Dotychczasowe posuniêcia rz¹du nie ustabilizowa³y sy-
tuacji. Ruch protestu raczej siê tam zacz¹³ i ca³y czas formu³uje, ni¿ sty-
gnie i zanika.

Kazachstan bêdzie jednak musia³ odpowiedzieæ na tê sytuacjê wiêksz¹
ni¿ gdzie indziej w regionie demokratyzacj¹ ¿ycia politycznego w pañstwie,
a w³adze legitymizowaæ siê wiêksz¹ ni¿ dotychczas niezale¿no�ci¹ od Rosji.
Przywódca cz³onków klanu jest dobry na �demokraturê� ale jak zobaczy jej
�mieszno�æ, to i on mo¿e �pêkn¹æ ze �miechu�.

Okres rewolucji niepodleg³o�ciowych, bêd¹cych bezpo�rednim skutkiem
razwa³a Sowietskogo Sojuza siê skoñczy³. Koñczy siê czas �demokratur�, choæ
�wiadomo�æ wymy�lania za ludzi systemu partyjnego, klatek przeciw wolno-
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�ci, do których ludzie mieliby bezwolnie wej�æ, nie jest jeszcze powszechna.
Dziko�æ tkwi¹ca w ludziach, energia p³yn¹ca z ol�nienia, ¿e znowu chc¹ nas
do czego� zagnaæ i tam wyj..., bez wzajemnej przyjemno�ci, jest w ludziach
genialna, nie zmieni³a siê od wieków. Nie wiesz, kiedy w nich zap³onie jaka�
w a r t o � æ,  która wyjdzie z jakiej� �ciany i stanie w miejscu, z którego
�wyszkapisz� kolejn¹ �ustawkê�, �wiat za ciebie pomy�lany, skrojony dla ciebie
przez autorytarnego cwaniaka. Poma³u dojrzewamy do demokracji.

Tam gdzie wolno to ci¹gle robiæ, gdzie jest miejsce dla ciebie takiego, jaki
jeste�, jest demokracja... . Teraz zaczyna siê d³uga i krwawa walka o demo-
kratyczne pañstwo prawa. ¯aden koniec historii. Ona siê znowu zaczyna.

 Trwam ca³y czas w przekonaniu, ¿e po�ród tragicznych wydarzeñ, które
mia³y miejsce pod koniec pierwszej dekady i na pocz¹tku drugiej XXI wie-
ku, dla  z r o z u m i e n i a  tego regionu kluczowa by³a nie wojna USA
z afgañskimi Talibami i Al-Ka�id¹, a która by³a konsekwencj¹ ataku na wie¿e
World Trade Center, ale tragedia, która wydarzy³a siê trzy dni wcze�niej.

9 wrze�nia 2001 roku zmordowano gen. Ahmada Szah Masuda. Cz³o-
wieka, który ca³e swoje doros³e ¿ycie spêdzi³ na polu walki. Wykazywa³ siê
niezwyk³¹ odwag¹ i nieprzeciêtnymi zdolno�ciami dowódczymi, czym zy-
ska³ przydomek �Lwa Pand¿sziru�. Jego charyzmatyczna osobowo�æ ukszta³-
towa³y pole walki i islam, nale¿a³ do Stowarzyszenia Muzu³mañskiego. Mia³
w sobie ducha niezale¿no�ci i co zauwa¿ali jego oponenci, �by³ zwolenni-
kiem liberalnego kursu politycznego i demokratycznego pañstwa opartego
na fundamencie islamskim�.

 Wygra³ swoim strategicznym talentem i taktyczn¹ przebieg³o�ci¹ wojnê
z sowieck¹ przewag¹ militarn¹ i politycznym cynizmem. Cieszy³ siê powszech-
nym autorytetem, odczuwano respekt przed jego umiejêtno�ciami, sprytem
i przebieg³o�ci¹. Dla mnie nale¿a³ te¿ do mistrzów azjatyckiej przebieg³o�ci,
zaznali tego nie tylko radzieccy okupanci Afganistanu. Wszystkie okoliczno-
�ci jego �mierci niestety nie s¹ znane. Wskazuje siê przede wszystkim na Al-
-Ka�idê. Niektóre tropy wskazuj¹ te¿ na rosyjskie lub pakistañskie s³u¿by spe-
cjalne. W koñcu zawsze znajdzie siê przebieglejszy.
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23 XI 1990
Jeszcze zanim poci¹g ruszy³ z Centralnego, dowiadujê siê, ¿e mój s¹siad

z przedzia³u jest Belgiem. Skoñczy³ filologiê rosyjsk¹; jedzie do Moskwy, aby
doskonaliæ znajomo�æ jêzyka. Ma jeszcze przed sob¹ trzy miesi¹ce wakacji �
pó�niej poszuka pracy w jakiej� firmie prowadz¹cej interesy w Rosji. Z wy-
ra�nymi objawami paniki pyta, czy w Moskwie mo¿na w ogóle co� kupiæ do
jedzenia i czy cudzoziemcy s¹ tam bezpieczni.

W Brze�ciu doczepiono do naszego poci¹gu wagon restauracyjny. Na
korytarzach pojawiaj¹ siê kelnerzy oferuj¹cy sprzeda¿ pomarañczy, manda-
rynek, orzechów arachidowych, jab³ek, mleka, �mietany. Jest to sygna³ dla
nas, ¿e pora zje�æ kolacjê. W restauracyjnym t³ok. Zajmujê miejsce z dala od
Belga, przy stoliku okupowanym przez dwu Rosjan i jednego po³udniow-
ca, którego biorê za Ormianina. W karcie pozycje: herbata bez cukru, her-
bata z miodem. Pytam o tê ostatni¹ rzekomego Ormianina. �Je¿eli chcecie
¿yæ, nie zamawiajcie � odpowiada. � To ca³kiem co� innego, ni¿ my�licie�.
Proszê tedy o herbatê bez cukru. Kelnerka odmawia, twierdz¹c, ¿e herbaty
bez cukru tu siê nie podaje. Chwilê sprzeczam siê z ni¹, w koñcu zamawiam
herbatê z cukrem. D³ugo nie przynosi, a po ponagleniach stawia przede mn¹
herbatê nies³odzon¹. Wstaj¹c od sto³u, mówiê moim wspó³biesiadnikom:
�Dziêkujê� i �Dobranoc�. Przygl¹daj¹ mi siê w napiêciu; ¿aden nie odpo-
wiada.

24 XI
Na Dworcu Bia³oruskim nikt na mnie nie czeka. D³ugo, mimo mrozu,

stojê na peronie, nim wreszcie nabieram pewno�ci, ¿e Prezydium Akademii
Nauk ZSRR zaniedba³o powiadomiæ, kogo trzeba, o moim przyje�dzie. Na

�ród³a

1 Pierwotnie tekst opublikowany w �Wiêzi� (1991, nr 1). Dziêkujemy Redakcji �Wiêzi� za zgodê na
przedruk (przyp. red.).
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szczê�cie mam przy sobie wcale poka�n¹ listê telefonów przyjació³ i znajo-
mych. Dzwoniê do kilku, jednak prze�laduje mnie pech, gdy¿ nikogo nie
zastajê w domu. Na koniec telefon odbiera L. Zaprasza, abym przyjecha³
tymczasem do niego, umy³ siê, co� zjad³ i ju¿ z jego telefonu prowadzi³ po-
szukiwania kogo�, kto mo¿e bêdzie wiedzia³, w którym hotelu zarezerwowa-
no dla mnie pokój.

Czy to z mojej winy, czy mo¿e z jego, jadê nie tam, gdzie L. czeka na
mnie. Upewniwszy siê, ¿e zab³¹dzi³em, raz jeszcze dzwoniê do jego domu.
Telefon odbiera ¿ona i wychodzi po mnie na przystanek autobusowy, które-
go po³o¿enie ³atwo znajdujê na podstawie jej wskazówek. Kiedy docieramy
w koñcu do ich mieszkania, uprzytamniam sobie, ¿e ju¿ od czterech godzin
jestem w Moskwie.

Po drodze ogl¹da³em tyle kolejek przed sklepami, ¿e pierwsze moje pyta-
nie dotyczy zaopatrzenia. L. i jego ¿ona wyja�niaj¹, ¿e pod tym wzglêdem
istniej¹ znaczne ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi dzielnicami Moskwy.
Sprawy zaopatrzenia zosta³y przekazane lokalnym sowietom, a te ró¿nie sobie
z tym radz¹. Na przyk³ad w dzielnicy, w której oni mieszkaj¹, wszyscy miesz-
kañcy dostali kartki (nosz¹ nazwê: �Zaproszenie do sklepu�) upowa¿niaj¹ce
do zakupu w okre�lonym sklepie produktów za sumê 100 rubli miesiêcznie.
A co czterdziesta rodzina wielodzietna otrzyma³a ponadto �talon�, daj¹cy
prawo do zakupu towarów deficytowych. �Teraz � �mieje siê ¿ona L. � wszy-
scy wystajemy ca³ymi nocami w kolejkach, aby wykorzystaæ przyznane nam
przywileje�.

Siedzê naprzeciw pó³ki z ksi¹¿kami, na której za szk³em umieszczono kilka
fotografii ojca Aleksandra Mienia. Na moj¹ pro�bê L. opowiada o swoich
kontaktach z o. Aleksandrem. A nastêpnie, pobudzany przez moje pytania,
kre�li ogólny obraz sytuacji w rosyjskim prawos³awiu. O hierarchii mówi, ¿e
ta nadal utrzymuje symbiotyczny zwi¹zek z komunistami. Po dzi� dzieñ na
przyk³ad nie potêpi³a publicznie stalinizmu. A mimo to proces odradzania
siê prawos³awia postêpuje w wyniku nacisków �od do³u�.

Po chwili namys³u uzupe³nia to, co przedtem powiedzia³, twierdzeniem,
¿e proces odradzania siê prawos³awia stanowi czê�æ innego procesu � odra-
dzania siê patriotyzmu rosyjskiego � i ¿e ten drugi swoi�cie zabarwia tamten.
Tote¿ obecnie w�ród prawos³awnych przewa¿aj¹ umiarkowani nacjonali�ci.
Jednak prawos³awie ju¿ zrodzi³o te¿ w³asny fundamentalizm. Fundamentali-
�ci s¹ z regu³y przeciwnikami idei niepodleg³o�ci Gruzji, Priba³tiki i Ukrainy.
Wiêkszo�æ z nich to antysemici, szukaj¹cy porozumienia z nastawionymi
anty¿ydowsko wyznawcami islamu na Bliskim Wschodzie, w Iranie czy na-
wet w Skandynawii. I tak samo obojêtnym tonem (znam go na tyle dobrze,
by domy�laæ siê, jak nale¿y interpretowaæ jego zachowania) dodaje, ¿e ze
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wzglêdu na historyczne zwi¹zki prawos³awia z caratem prawos³awie stanowi
naturalne pod³o¿e poparcia spo³ecznego dla ideologii monarchizmu.

Chcê z naszej rozmowy wyci¹gn¹æ jak najwiêcej dla siebie korzy�ci. Pro-
szê zatem L. o przygotowanie mi spotkañ z przedstawicielami najbardziej
jego zdaniem wartych uwagi orientacji politycznych. Zanim w wyniku licz-
nych rozmów telefonicznych sporz¹dzi wcale poka�n¹ listê osób wyra¿aj¹-
cych chêæ spotkania siê ze mn¹, mijaj¹ kolejne godziny. Jest ju¿ pó�ny wie-
czór, a ja nadal � mimo wysi³ków � nie zdo³a³em ustaliæ, w jakim hotelu
przeznaczono mi kwaterê. Odrzucam jednak zaproszenie L., by zanocowaæ
u niego, i � jak gdyby po to, aby odtworzyæ identyczne zdarzenie z przesz³o-
�ci � dzwoniê do P.

25 XI
P. wynajmuje pokój w mieszkaniu zajmowanym wspólnie przez dwoje

starych, obcych sobie ludzi. �piê na za krótkim dla mnie i niewygodnym
³ó¿ku sk³adanym, podczas gdy sam P. �pi na materacu na pod³odze. Kiedy
rano wychodzê do ³azienki, ostrzega, ¿e jest ona w ca³kowitej ruinie, doda-
j¹c, i¿ jej stan obecny jest nastêpstwem oczekiwania na prywatyzacjê miesz-
kañ. Do czasu, a¿ ta stanie siê w sensie prawnym faktem, nikt nie chce przy-
j¹æ na siebie odpowiedzialno�ci za remont. Za pokój p³aci 100 rubli
miesiêcznie. Z jego wyja�nieñ dowiadujê siê, ¿e cena taka jest obecnie norm¹
w przypadku pokoju; wynajem mieszkania kosztuje w Moskwie 200 rubli
miesiêcznie.

P. � wybitny znawca filozofii arabskiej i islamu � jest cz³owiekiem wiel-
kiej erudycji i wspania³ej inteligencji. Od jakiego� czasu zyska³ sobie w kra-
jach arabskich rozg³os swoimi artyku³ami o sytuacji islamu w ZSRR. O ce-
lach mojego przyjazdu wie co najmniej od pa�dziernika, poniewa¿ wtedy
zaczê³y siê pierwsze nasze telefoniczne kontakty. Na dzisiejsze przedpo³u-
dnie przygotowa³ dla mnie dokumentacjê konfliktu baszkirsko-tatarskiego.
Otrzymujê te¿ zestaw deklaracji programowych Narodowo-Demokratycz-
nej Partii Wanat. Z tych ostatnich sporz¹dzam naprêdce notatki:

(partia Wanat) �stawia sobie za cel stworzenie pañstwa tatarskiego (tatarskiej republiki
zwi¹zkowej) w ramach ZSRR lub poza nim, na terytorium trzech dawnych chanatów
(Astrachañskiego, Kazañskiego, Sybirskiego) i Carstwa Kosimowskiego;
pañstwo tatarskie bêdzie tworzone na podstawach terytorialnych, a nie na podstawie
liczby ludno�ci tatarskiej zamieszkuj¹cej tam obecnie�.

Kolejny paragraf tego samego dokumentu sprzeciwia siê odbudowie
niemieckiej republiki autonomicznej na Powo³¿u. Wanat opowiada siê na-
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tomiast za stworzeniem autonomicznej republiki niemieckiej w rejonie Kali-
ningradu.

Do ka¿dej z lektur � obszerne komentarze P. Dowiadujê siê z nich, ¿e
jedno ze skrzyde³ Wanatu wystêpuje przeciwko od³¹czeniu siê od ZSRR Pri-
ba³tiki. Powody sprzeciwu s¹ oczywiste, choæ mog¹ dotkliwie raniæ dumê
narodow¹ Wielkorusów. Tatarzy uwa¿aj¹ Imperium Rosyjskie za kontynu-
acjê Imperium Tatarskiego, zamierzaj¹ wiêc broniæ jego integralno�ci teryto-
rialnej, zw³aszcza gdy chodzi o regiony, które, jak Litwa czy Bia³oru�, by³y
zdobywane z ich pomoc¹ i gdzie obecnie ¿yje ludno�æ pochodzenia tatar-
skiego.

Oko³o godziny 15.00 telefon. Dzwoni jaki� Azerbejd¿anin; dowiedzia³
siê o moim przyje�dzie i chcia³by jeszcze dzi� zobaczyæ siê ze mn¹. P. umawia
nas na spotkanie na stacji metra �Uniwersytecka�. Mam w¹tpliwo�ci, czy
s³usznie post¹pi³em, godz¹c siê. Pytam wiêc P., czy wie co� o Azerbejd¿ani-
nie. Zaprzecza. Zetkn¹³ siê z nim dzi� po raz pierwszy. �Ale powiedzia³ mi �
wyja�nia � ¿e jako znak rozpoznawczy bêdzie mia³ ¿ó³t¹ aktówkê. Od razu
pozna³em, ¿e to jeden z nas, Azjatów. My jeste�my bardzo wra¿liwi na wszyst-
ko, co ma zwi¹zek z presti¿em�.

Ta czê�æ spotkania, która dotyczy bezpo�rednio mnie, jest krótka. Azer-
bejd¿anin reprezentuje Centre For Islamic Studies w Baku. Jednym z zadañ
programowych Centrum jest utrzymywanie dialogu z chrze�cijañstwem. Mam
w przysz³o�ci odegraæ w tym jak¹� rolê. Umawiamy siê co do sposobu kon-
taktowania siê ze sob¹. Resztê ponaddwugodzinnego spaceru wype³nia spór
P. z Azerbejd¿aninem o istotê mistycyzmu w sufizmie.

Ju¿ w domu proszê P. o wyja�nienie pewnej kwestii zwi¹zanej z dopie-
ro co odbytym spotkaniem. Otó¿ nie usz³o mojej uwagi, ¿e Azerbejd¿a-
nin zwraca³ siê do niego jako przedstawiciela jakiego� stowarzyszenia.
Odpowiada zrazu ¿artami. Jednak ju¿ po chwili powa¿nieje. Tak, nie
omyli³em siê, Azerbejd¿anin wie, ¿e jest on przewodnicz¹cym Jewrazijsko-
go Obszczestwa. Idea euroazjatyzmu zrodzi³a siê w krêgach emigracji ro-
syjskiej po 1920 roku. On i grupa jego przyjació³ podjêli j¹, nie uwa¿aj¹ siê
natomiast za kontynuatorów tamtego ruchu. Erudycja P. jak zawsze impo-
nuje. Opowiada o zwi¹zkach Euroazjatów z Polsk¹ i o osobistym poparciu
Pi³sudskiego dla tego ruchu. Co siê za� tyczy idei, to sprowadza siê ona do
przekonania, ¿e Rosja jest odrêbnym �wiatem, w którym dokonuje siê nie-
przerwanie proces przenikania siê kultur i religii: buddyzmu, chrze�cijañ-
stwa, islamu, kultów pogañskich. Zadaniem, jakie on i jego zwolennicy
postawili przed sob¹, jest dzia³anie na rzecz przyspieszenia tego procesu,
jednak w sposób, który by nie prowadzi³ do dominacji którejkolwiek z kultur
nad innymi.
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26 AT
Zaparzaj¹c rano kawê (oczywi�cie z dodatkiem kardamonu), P. sugeruje,

abym podró¿uj¹c, zwraca³ uwagê na procesy demograficzne zachodz¹ce obec-
nie w miastach syberyjskich. Miasta by³y dotychczas zamieszkiwane przede
wszystkim przez ludno�æ pochodzenia europejskiego. Aborygeni (�korien-
noje nasielenije�) ¿yli z dala od nich. Teraz wracaj¹, zajmuj¹c coraz czê�ciej
presti¿owo wa¿ne miejsca pracy i stanowiska. Najbli¿sze æwieræwiecze bê-
dzie widowni¹ wojny o miasta. Jej wynik zadecyduje o obliczu narodowo-
�ciowym imperium.

W Prezydium Akademii Nauk upewniam siê, ¿e hotel by³ dla mnie zare-
zerwowany ju¿ od 24 listopada. Nikt jednak nie uwa¿a za potrzebne mnie
przeprosiæ. I chocia¿ urzêdnicy byli telefonicznie powiadomieni o moim przyj-
�ciu ju¿ od godziny, tracê dalsze dwie godziny, czekaj¹c, a¿ zostan¹ sporz¹-
dzone potrzebne mi dokumenty. Poziom niekompetencji osza³amiaj¹cy na-
wet jak na stosunki sowieckie. A mimo wszystko nie wychodzê st¹d
zirytowany. Przeczyta³em umieszczon¹ na drzwiach tabliczkê: Wydzia³ Wspó³-
pracy z Krajami Socjalistycznymi. Historia ju¿ mnie pom�ci³a.

Do mieszkania p. Siergieja W.J. Engelgardta docieram ze znacznym opó�-
nieniem. Jestem w kwaterze g³ównej partii Wsierossijskoj Prawos³awnyj
Monarchiczeskij Ordien-Sojuz (PRAMOS). Gospodarz robi wra¿enie cz³o-
wieka wielkiej duchowej si³y; inteligentny, znajduje natychmiast odpowied�
na ka¿de moje pytanie, chocia¿, rzecz oczywista, nie przyjecha³em tu, by sta-
wiaæ ³atwe pytania. Tak podczas rozmowy, jak i pó�niej, my�l¹c o niej, uznajê
niektóre jego argumenty za trudne do odparcia. W jego przekonaniu dla Rosji
istniej¹ tylko dwie mo¿liwo�ci: albo dyktatura, albo monarchia. W obecnej
sytuacji � ze wzglêdu na �impierskoje soznanije� Rosjan � jedynie monarchia
mog³aby stanowiæ czynnik stabilizacji spo³ecznej w procesie przechodzenia
od totalitaryzmu.

Przysz³o�æ demokracji w Rosji? Nie powinienem zapominaæ, ¿e Rosja nie
przesz³a nigdy w swoich dziejach przez do�wiadczenia systemu wielopartyj-
nego. Ju¿ teraz daje siê zaobserwowaæ rozczarowanie wiêkszo�ci spo³eczeñ-
stwa procesem demokratyzacji, a za kilka lat partie polityczne stan¹ siê ca³-
kowitym prze¿ytkiem. Istnieje ponadto zjawisko, które nazywa �impierskim
soznanijem� Rosjan. Wyja�nia je za pomoc¹ przyk³adu: ch³opi na Kubaniu
powszechnie odmawiaj¹ przejmowania na w³asno�æ ko³chozowej ziemi. Kie-
dy jednak pyta³ ich, czy przyjêliby ziemiê, gdyby dostali j¹ z nadania impera-
tora, otrzymywa³ zawsze odpowied� twierdz¹c¹.

Obecnie cz³onkami PRAMOS s¹ tylko prawos³awni. Nie powinienem
jednak tego faktu identyfikowaæ z nacjonalizmem. Stan taki jest bowiem
warunkiem rekonstrukcji �symfonii stosunków Ko�cio³a i monarchii�. 1 nie
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wynika z tego bynajmniej, ¿e monarchii nie bêdzie potrzebne poparcie ze
strony innych wyznañ. Co siê za� tyczy suwerenno�ci republik, to ich ode-
rwanie siê od Rosji nie jest mo¿liwe, poniewa¿ obecne granice by³y zakre�la-
ne palcem na mapie i nie odzwierciedlaj¹ prawdziwej sytuacji narodowo-
�ciowej w poszczególnych regionach. Pan Engelgardt zdaje siê w ogóle byæ
zdania, ¿e d¹¿enia niepodleg³o�ciowe na przyk³ad na Ukrainie s¹ prowoko-
wane przez rz¹dz¹cych tu komunistów, którzy siêgaj¹ po ideologiê nacjona-
lizmu, aby utrzymaæ siê przy w³adzy.

Pytam wreszcie o przysz³o�æ Polski w jego projektach. Z u�miechem
wyja�nia, ¿e Polacy sami pozbawili siê konstytucji, powstaj¹c przeciw pra-
wowitemu monarsze w 1831 roku. Ale sprawa ta mo¿e byæ ponownie nego-
cjowana.

W trakcie naszej rozmowy ¿ona p. Engelgardta wychodzi z domu. Ale po
nied³ugim czasie wraca � jest bardzo blada. Jak siê okazuje, zas³ab³a po wyj-
�ciu na ulicê. Pytam wrêcz o to, z czego siê utrzymuj¹. Tylko z zapomóg
partyjnych. Jednak fundusze te s¹ mizerne, poniewa¿ wspieraj¹ca ich moral-
nie emigracja rosyjska jest biedna, a Zachód nie chce udzielaæ poparcia ro-
syjskim monarchistom. Ponadto s¹ oboje przeci¹¿eni prac¹ organizacyjn¹.
Sypiaj¹ zwykle nie wiêcej ni¿ 3�4 godziny na dobê.

Wieczór spêdzam u R. i N. Obydwoje s¹ dzia³aczami Diemokraticzeskoj
Partii Rossii. R., informatyk z zawodu, ukoñczy³ w³a�nie opracowanie spo-
³ecznego profilu cz³onków partii. Notujê: przeciêtna wieku 30�40 lat. Prze-
wa¿aj¹ osobnicy z wykszta³ceniem wy¿szym. Wielu jest pracownikami insty-
tutów naukowych. Reszta � wykszta³cenie co najmniej �rednie. To przede
wszystkim studenci. Jednak s¹ te¿ robotnicy. Ogó³em 8�10 tysiêcy cz³onków
w ca³ym kraju.

Przegl¹dam deklaracje programowe. Ta¿ sama � jak w analogicznych
dokumentach w Polsce � ogólnikowo�æ. Zadajê pytania o rodzaje i formy
prowadzonej dzia³alno�ci organizacyjnej. Ale na podstawie otrzymywanych
odpowiedzi odnoszê wra¿enie, ¿e moi rozmówcy s¹ straszliwie zmêczeni trud-
no�ciami ¿ycia codziennego i nic z tego, co staram siê przekazaæ z do�wiad-
czeñ polskich, nie dociera do ich �wiadomo�ci. Ich nastroje wahaj¹ siê miê-
dzy rozpacz¹ a wol¹ walki. Powody rozpaczy N. wyja�nia jednym zdaniem:
�Rosja kocha liderów, a nie idee�.

Kupili � to na wypadek pog³êbiania siê kryzysu ekonomicznego i trudno-
�ci aprowizacyjnych � kawa³ek ziemi uprawnej w okolicach Tambowa. Opo-
wiadaj¹c o powstaniu przy DPR stronnictwa Russkaja Frakcja, swoj¹ relacjê
dope³niaj¹ spostrze¿eniami czynionymi podczas wypadów na daczê. We
wsiach tego regionu czêsto ogl¹daæ mo¿na wymalowane has³a antysemickie
i antytatarskie.
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27 XI
Rutynowy wyk³ad o zadaniach filozofii politycznej w Instytucie na

Wo³chonce. Po wyk³adzie odpowiadam na pytania dotycz¹ce sytuacji w Pol-
sce. Pó�niej, ju¿ w prywatnych rozmowach, próbujê siê czego� dowiedzieæ
o warunkach za Uralem. I korzystaj¹c z faktu, ¿e wielu z tu obecnych ma
wysoko siêgaj¹ce koneksje polityczne � pytam o to, co stanie siê z Rosj¹ za
rok, a mo¿e ju¿ za miesi¹c. Otrzymujê jednakowe na oba pytania odpowie-
dzi: nikt niczego nie wie.

Wieczorem jeszcze jedna okazja do wspominania ojca Aleksandra Mie-
nia. Feliks zosta³ przez niego nawrócony ju¿ w po³owie lat sze�ædziesi¹tych.
Od kiedy go pozna³em, Feliks nigdy nie mówi³ �komuni�ci�, lecz �bolszewi-
cy�. A jednak i on wp³ywom bolszewików siê nie opar³. Jego bezgraniczny
podziw dla muzyki Mozarta i brak zainteresowania Beethovenem powsta³y
pod wra¿eniem przeczytanej w m³odo�ci ksi¹¿ki Cziczerina o Mozarcie. Pod-
czas kolacji jemy marchew i oblepichê, wyhodowane we w³asnym ogrodzie
w okolicach Tambowa.

28 XI
Rano P. przynosi mi do hotelu pepsi-colê i jajka. To zaopatrzenie na dro-

gê. Nie szczêdzi ciemnych barw, by przygotowaæ mnie na to, co czeka mnie
za Uralem. Na Syberii zawsze wystêpowa³y trudno�ci zaopatrzenia w ¿yw-
no�æ. Muszê siê liczyæ z tym, ¿e nic nie kupiê do jedzenia nawet w restaura-
cjach. W formie � jak to nazywa � �strachirowki� zmusza mnie do przyjêcia
kilkuset rubli. Na wypadek, gdyby w warunkach g³odu nie starczy³o mi w³a-
snych pieniêdzy.

Nie poprawia mi samopoczucia równie¿ wizyta w naszej ambasadzie.
Ekspres �Polonia� w drodze z Warszawy do Moskwy by³ ju¿ dwukrotnie
obrabowywany. Prawdopodobnie w obu przypadkach zastosowano tê sam¹
technikê � wpuszczono gazy usypiaj¹ce do wagonu. Za pierwszym razem
obrabowano ponad trzydzie�ci przedzia³ów. Mimo woli przypominam sobie
ostrze¿enia A.D. Stara³ siê mnie przekonaæ, ¿e podró¿ poci¹giem przez Sybe-
riê to w obecnych warunkach czyste szaleñstwo. Zostanê obrabowany. A mo¿e
i zabity nawet. Pogr¹¿ony w rozpatrywaniu gro¿¹cych mi niebezpieczeñstw,
tym bardziej wra¿liwy stajê siê na osobliwo�ci budynku ambasady polskiej.
Siedemna�cie wej�æ, ca³y parter przeszklony. W takim stylu buduje siê dom
na dobrze strze¿onej dzia³ce kogo� z najbli¿szej rodziny, a nie w stolicy obce-
go mocarstwa.

Punktualnie o 19.00 stawiam siê w mieszkaniu p. Stelli W. Nie jestem
jedyn¹ osob¹ zaproszon¹ przez ni¹ na ten wieczór. Drugim go�ciem jest m³o-
da Irlandka, Judith. Z zawodu historyk, przyjecha³a do Moskwy, by zbieraæ
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materia³y do ksi¹¿ki o inteligencji rosyjskiej. Za jej przyczyn¹ rozmawiamy
d³ugo o dzia³alno�ci Moskowskoj Tribuny, której p. Stella jest wybitnym dzia-
³aczem. To rodzaj klubu politycznego, za³o¿onego jesieni¹ 1988 roku i skupia-
j¹cego dwustu wybitnych intelektualistów. S¹ analogie z klubem polskim
Do�wiadczenie i Przysz³o�æ. Ale i istotne ró¿nice. Dziesiêciu cz³onków Tri-
buny jest obecnie deputowanymi do Wierchownogo Sowieta. Do najwiêk-
szych swoich osi¹gniêæ zaliczaj¹: oswobodzenie Komitetu Karabachskiego,
mityngi zorganizowane dla poparcia Czechos³owacji, Gruzji itd. Czy podej-
mowali jakie� wysi³ki, by rozszerzyæ spo³eczny sk³ad swoich cz³onków? Tak,
wydano deklaracjê adresowan¹ do prostych ludzi, wzywaj¹c¹ do po³¹czenia
wszystkich si³ demokratycznych. Nic ponadto.

Pani Stella by³a wczoraj obecna na Kremlu na uroczysto�ci nadania od-
znaczeñ uczonym, którzy w przesz³o�ci przeciwstawiali siê pogl¹dom £ysen-
ki na genetykê. Nagradzanym by³ jej m¹¿; ona sama uda³a siê tam z wideoka-
mer¹. I dobrze, ¿e j¹ ze sob¹ przynios³a. Nie zapowiedziany przyszed³ na
uroczysto�æ Gorbaczow i wyg³osi³ przemówienie. Nikt nie zaprosi³ telewizji,
a jedyna kamera wideo na Kremlu by³a akurat zepsuta. To ju¿ drugi raz do-
pisa³o jej szczê�cie. Za pierwszym razem p. Stella zdo³a³a sfilmowaæ g³o�n¹
napa�æ cz³onków Pamiati na uczestników zebrania w Domu Literatów.

Przez ca³y czas, kiedy rozmawiamy, w³¹czony jest telewizor. Od czasu do
czasu za pomoc¹ pilota p. Stella go pog³a�nia i wtedy przerywamy rozmowê.
Pytaj¹c o mo¿liwe kierunki dalszych przemian w Zwi¹zku Sowieckim, po-
wtarzam opiniê jednego z demokratów ukraiñskich, zas³yszan¹ w pa�dzier-
niku. Powiedzia³ wówczas do mnie, ¿e wszêdzie zwyciê¿y³a szaro�æ, ale ju¿
teraz mo¿na dostrzec, i¿ to nie szaro�æ, lecz prawdziwa czerñ. W pewnym
momencie na ekranie pokazywane s¹ migawki ze spotkania Gorbaczowa z twórca-
mi kultury. Zdo³a³em zanotowaæ fragment wyst¹pienia Kunajewa, jednego
z g³ównych przedstawicieli skrzyd³a konserwatywnego. Mówi o �czornoj swo-
bodie�, która �leje siê ze wszystkich stron i ws¹cza w nasze ¿y³y�. W zamy-
�leniu p. Stella powtarza: �sieroje prisz³o�.

Jaki� gest Gorbaczowa na ekranie pobudza j¹ do mówienia o swoim hob-
by: interesuje j¹ rola cia³a w sposobach wywierania perswazji przez polity-
ków. Jej zdaniem, najwiêksze pod tym wzglêdem postêpy zrobi³ Jelcyn (�On
rosniet�). Przy okazji informuje o zmianie oceny jego jako polityka przez
cz³onków Tribuny.

Wychodzimy razem z Judith. Jest pó�no. Ona boi siê sama wracaæ do
domu, a mieszka daleko. Idziemy wiêc razem. W drodze rozmawiamy zno-
wu o zamierzonej przez ni¹ ksi¹¿ce. Nasze intuicje s¹ zbie¿ne. Inteligent ro-
syjski i obecnie tym ró¿ni siê od inteligenta zachodniego, ¿e zachowa³ mocne
poczucie swojej misji spo³ecznej.
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29 XI
Wieczorem na Dworcu Jaros³awskim wsiadam do poci¹gu o egzotycznie

brzmi¹cej nazwie: �Bajka³ Ekspress� I pierwsze, co rzuca mi siê w oczy, to
karaluch na pod³odze korytarza. Zabijam go w nag³ym napadzie panicznego
lêku. Potem przekonujê siê, ¿e jest tu wzglêdnie czysto, a karaluch zab³¹ka³
siê prawdopodobnie wraz z baga¿em którego� z podró¿nych.

D³ugo nie k³adê siê spaæ, przygl¹daj¹c siê podró¿uj¹cym razem ze mn¹ lu-
dziom. Kilku m³odych mê¿czyzn nosi fryzury, jakie dotychczas ogl¹da³em wy-
³¹cznie w rosyjskich filmach historycznych. Wszyscy � po wrzuceniu niedopa³ka
do popielniczki � pluj¹ do niej, niekiedy ze znacznej odleg³o�ci, z celno�ci¹,
której z pewno�ci¹ pozazdro�ciliby im najwybitniejsi koszykarze amerykañscy.

30 XI
Staram siê jak najwiêcej wygl¹daæ przez okno. Ale w mijanym krajobra-

zie dominuj¹ bagna i lasy oraz � dorównuj¹ce im smutkiem � ubogie wioski.
Wsiadaj¹cy w Szaria mê¿czyzna g³o�no opowiada o zabiciu ¿o³nierza w tej

miejscowo�ci. Powód: paczka papierosów. Dopiero z czasem zauwa¿am, ¿e
inni wspó³podró¿ni przepytuj¹ ka¿dego dosiadaj¹cego siê do naszego wago-
nu o zaopatrzenie w miejscowo�ci, w której wszed³ do poci¹gu. Robiê wiêc
to samo i w ten sposób dowiadujê siê, ¿e na ca³ym Powo³¿u sklepy s¹ puste.
Wszyscy nosz¹ przy sobie pliki kartek, które daj¹ im prawo do zakupu na
przyk³ad 1/2 kg makaronu na miesi¹c i na które faktycznie nic nie mo¿na
kupiæ. Nawet zakup chleba jest trudny.

Kto� przyniós³ gazetê �Wiatskij Kraj� z dat¹ 30 XI 1990 r. Czytam w niej
miêdzy innymi, ¿e w mie�cie Sosnoska grupy m³odzie¿y w wieku 16�20 lat
(³¹cznie oko³o 200 osób) przesz³y pochodem przez miasto, wznosz¹c okrzy-
ki �Precz ze spekulacj¹� i wybijaj¹c szyby w domach miejscowych Cyganów.
Jak wyja�nia autor doniesienia, Cyganie w tym mie�cie trudni¹ siê handlem
papierosami.

Ko³o po³udnia znam ju¿ z widzenia wszystkich jad¹cych ze mn¹ w wago-
nie. Wyró¿niam te¿ dwie wyra�nie wyodrêbniaj¹ce siê grupy � to chyba pod-
ró¿uj¹ce rodziny. Potwierdza to jeden z osobników, którego � ze wzglêdu na
fryzurê � wyró¿ni³em ju¿ wczoraj. Wywozi z europejskiej czê�ci Rosji a¿ za
Krasnojarsk swoich starych rodziców i rodzeñstwo. �Sami zobaczycie � po-
wiada do mnie, � jak teraz jest dobrze na Syberii. W Moskwie taka maleñka
kura � tu wymowny gest rêkoma � kosztuje 50 rubli. A u nas � w zale¿no�ci
od wielko�ci � kurê mo¿na kupiæ za 10,5 albo i za 10 rubli. Teraz w Mo-
skwie wszyscy stali siê nêdzarzami�.

Jad¹ca ze mn¹ w przedziale kobieta jest wyra�nie zmartwiona, gdy wra-
caj¹c z wagonu restauracyjnego, przynosi wiadomo�æ, ¿e poci¹g zaopatry-
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wany jest w ¿ywno�æ w Irkucku, a nie w Moskwie. Potwierdza to �prowod-
nica�. Ma ju¿ resztki herbaty i podaje j¹ nam tylko raz dziennie.

1 XII
Budzê siê oko³o 4.00 czasu moskiewskiego i podobnie jak to zrobi³em

wczoraj proszê �prowodnicê�, aby pozwoli³a mi umyæ siê w przeznaczonej
wy³¹cznie do jej u¿ytku toalecie. Gdy wyra¿a zgodê, próbujê daæ jej 5 rubli.
Z godno�ci¹ odmawia przyjêcia pieniêdzy.

Mijamy stacje Tiumeñ, Iszim, Nazywajewsk, Omsk, Nowosybirsk. Na
ka¿dej stacji, na której poci¹g siê zatrzymuje (spis ich i czas postoju poci¹gu
wywieszone s¹ na korytarzu wagonu), wszyscy biegn¹ po zakupy czego� do
jedzenia. Na peronach wróble, ciemniejsze ni¿ polskie, robi¹ wra¿enie brud-
nych.

Przez ca³y dzieñ za oknami step, z rzadka przerywany pasami zaoranych
czarnoziemów i bagnami. Jedyne drzewa w tym krajobrazie to brzozy. Na
skupiskach brzóz wzd³u¿ torów wielkie ilo�ci gniazd gawronich. Ile¿ mog³o
¿yæ tu ptaków, skoro rzêdy gniazd ogl¹dam nieprzerwanie przez setki kilo-
metrów? Jednak ¿adnego gawrona nie wypatrzy³em, a jedyne ptaki dostrze-
¿one przeze mnie w stepie to sroki. Przed Omskiem zaczynaj¹ pojawiaæ siê
rzêdy krzaków rosn¹cych wzd³u¿ torów. To � jak zapewniaj¹ mnie moi towa-
rzysze podró¿y � sadzone specjalnie klony amerykañskie.

Nieliczne, z rzadka porozrzucane wsie, przygnêbiaj¹ce nêdz¹ ma³ych
domów, niekiedy w stanie ruiny. Na polach � czêste zw³aszcza w okolicach
Tiumenia � niezwiezione na zimê stogi zbó¿. Wzd³u¿ torów z dwu stron nie-
koñcz¹ce siê ogrodzenia. Podobno wznoszone w tym celu, aby pod poci¹gi
nie wpada³o ko³chozowe byd³o. My�lê jednak, ¿e w tym zwyczaju nale¿y
widzieæ te¿ jedn¹ z przyczyn, dla których � jak mnie zapewniano � w najbli¿-
szej okolicy trasy kolei transsyberyjskiej nie ma ju¿ dzikich zwierz¹t.

S¹siedni przedzia³ zajmuje trzech mê¿czyzn. Jad¹ do W³adywostoku.
Wykupili wszystkie (tj. cztery) miejsca sypialne. Pij¹ du¿o alkoholu i nieprze-
rwanie graj¹ w karty. Ju¿ wczoraj zapraszali mnie do rozegrania partii prefe-
ransa. Dzi� wytr¹ci³y ich z równowagi fragmenty dyskusji podczas obrad
Wierchownogo Sowieta transmitowanej przez g³o�niki w poci¹gu. Ich zda-
niem nie uchwalono dotychczas ustawy o w³asno�ci ziemi, bo tak naprawdê
problem w³asno�ci to problem w³adzy. Te 30 milionów, które obecnie w³a-
dze maj¹, nigdy jej nie oddadz¹. Gorbaczow dzia³a zbyt wolno. Pieriestrojka
mo¿e mieæ jedno tylko zakoñczenie � krwawy rosyjski bunt.

Pó�niej jeden z nich podczas postoju poci¹gu na stacji zaczepia mnie na
peronie. Ma 50 lat. Zawsze pracowa³ jako �s³u¿ebnyj� i wykonywa³ tylko
polecenia. Teraz nie zacznie ju¿ nowego ¿ycia. A przecie¿, aby w tych warun-
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kach prze¿yæ, trzeba by rozkrêciæ interes prywatny. Brak mu odwagi, jest prze-
konany, ¿e poniós³by klêskê. O swojej przysz³o�ci mówi, ¿e mu �straszno�.

W Barabiñsku dosiada siê do naszego przedzia³u m³ody mê¿czyzna z ple-
cakiem i w d³ugich do kolan butach z jeleniego futra. Pytam, czy nie g³odny.
Odpowiada, ¿e jest najedzony. 1 dodaje: �Wy � to zaraz widaæ po was � przy-
jechali�cie z zagranicy. Chowajcie swoje jedzenie i dobrze je pilnujcie, bo tu
za ¿adne pieni¹dze niczego nie kupicie. No, mo¿e gdzie� na wsi kurê, ale ju¿
nie w Nowosybirsku�.

1 XII
Budzê siê przed 5.00 czasu moskiewskiego (tu pewnie ju¿ 9.00). Za okna-

mi rozci¹ga siê niewzruszenie step. Przygl¹daj¹c siê mijanym wioskom (wci¹¿
tak samo nêdzne domy, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e tu wiêkszo�æ ma malowane
okiennice: dominuj¹ kolory niebieski i bia³y), zauwa¿am niezmiernie rzadko
tylko wydobywaj¹ce siê z kominów dymy. Jest niedziela i ch³opi pewnie
pozostali w domach (cerkwi nigdzie po drodze nie zauwa¿y³em). Dlaczego
nie pal¹? Pytam o to wystaj¹cego � jak i ja � ca³ymi dniami w oknie ch³opa
z okolic Irkucka. Odpowiada lakonicznie: �Widocznie nie ma wêgla�. Tym
wiêkszy wiêc kontrast z widokiem powalonych lub �ciêtych drzew zalegaj¹-
cych wzd³u¿ torów w pobli¿u wsi. Nikt � bo i o to pytam � ich nie zbiera.
�Niet chozaina�.

Od Aczynska upragniona zmiana krajobrazu. Zaczynaj¹ siê lasy miesza-
ne: jod³a, sosna, brzoza, z rzadka osika i cedr, porastaj¹ce niewysokie góry
przypominaj¹ce rozmiarami pogórze miêdzy Krakowem a My�lenicami. Tyl-
ko kszta³ty gór inne: ogl¹dane pagórki przywodz¹ na my�l olbrzymie wy-
dmy, z tak samo ostro wyprofilowanymi formami.

W Krasnojarsku dworzec po³o¿ony jest na dnie doliny, której zbocza gêsto
pokrywa niska drewniana zabudowa. Na szczytach wzgórz wie¿owce; nie-
które z czerwonej nieotynkowanej ceg³y. Na przedmie�ciach miasta stada
czarnych wron.

Jenisej (w przeciwieñstwie do rzek, które ogl¹da³em wcze�niej: Kamy,
To³by, Tobo³u, Irtyszu i Obu) niezamarzniêty. Nad wysokimi skalistymi brze-
gami góruj¹ ostañcowe ska³y. To wschodnia czê�æ gór Sajanów.

Ju¿ w Tiumeniu wys³uchiwa³em opowie�ci o �zakrytych gorodach� na
pó³nocy. Kobieta, wysiadaj¹ca na stacji Zaczernaja, pojedzie dalej autobusem
do miasta Krasnojarsk 45. Przed wyj�ciem z poci¹gu opowiada nam o przygo-
dzie jej brata z Ukrainy, który s¹dz¹c, ¿e Krasnojarsk 45 to numer urzêdu
pocztowego, szuka³ jej na pró¿no w samym Krasnojarsku. Kiedy dowiedzia³
siê, ¿e w rzeczywisto�ci mieszka ona 250 km od tego miasta, zrezygnowa³
z zamiaru odwiedzenia jej i pojecha³ z powrotem do siebie do domu.
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Jad¹cy w moim przedziale pracownik naukowy z Nowosybirska twier-
dzi, ¿e obecnie na Syberii ¿yje siê relatywnie lepiej. Lokalne sowiety, aby nie
straciæ w³adzy, odmawiaj¹ wysy³ania produktów ¿ywno�ciowych do czê�ci
europejskiej ZSRR. Przedtem Moskwa i Leningrad ¿ywi³y siê wy³¹cznie kosz-
tem prowincji.

O godzinie 14.00 czasu moskiewskiego, a wiêc na 15 godzin przed Ir-
kuckiem, zostajemy poinformowani przez g³o�niki, ¿e wagon restauracyjny
zostaje zamkniêty do koñca jazdy poci¹gu.

Przed Tajszetem nie k³adê siê spaæ. Jest pe³nia i obserwujê zmiany po-
�wiaty ksiê¿yca w o�nie¿onej tajdze. Jednak to nie podziw dla piêkna krajo-
brazu ka¿e mi sterczeæ przy oknie. W Tajszecie w latach czterdziestych znaj-
dowa³ siê olbrzymi ³agier przesy³kowy, z którego rozsy³ano wiê�niów do dalej
na wschód i na pó³nocny wschód po³o¿onych obozów. Jestem niejako ro-
dzinnie zwi¹zany z tym ³agrem. Korzystam z okazji, ¿e na korytarz wychodzi
jad¹ca do Zimy stara kobieta, i pytam, czy pamiêta, po której stronie torów
obóz siê znajdowa³. Dziwi j¹ to, ¿e mówiê w czasie przesz³ym. £agier jest i obec-
nie czynny. Po odje�dzie poci¹gu ze stacji pokazuje mi na wysokim brzegu
Ony, w odleg³o�ci do 1,5 kilometra od torów kolei, widoczny tylko przez
krótk¹ chwilê rz¹d o�wietlonych baraków.

2 XII
Wstajê o 3.00 czasu moskiewskiego. Za oknem oszronione jod³y i sosny.

Moi towarzysze podró¿y twierdz¹, ¿e jest co najmniej -20°C.
Po wyj�ciu z dworca w Irkucku udajê siê wprost do p. Izoldy Nowosio-

³owej. Niestety, spó�ni³em siê i osoba, u której mam mieszkaæ, nie mog³a ju¿
d³u¿ej czekaæ na mnie. Ca³y wiêc dzieñ spêdzam z p. Izold¹, której pó�niej
towarzyszy jej córka, p. Lena Szackich.

Do mieszkania wci¹¿ wpadaj¹ jacy� irkuccy Polacy po bilety do kina �
jutro zaczyna siê festiwal filmu polskiego. Zatrwo¿one pytania o sytuacjê w Polsce,
znan¹ tu wy³¹cznie ze �róde³ sowieckich. Wymieniamy siê informacjami � ja
w zamian otrzymujê mo¿liwo�æ szerokiego wgl¹du w sprawy tutejszej Polonii.

Zapoznajê siê z histori¹ pradziadka p. Izoldy, Wojciecha Koperskiego,
zes³añca z 1864 roku. Ogl¹dam zdjêcia wykonanych przez niego rze�b i � rzadko
pokazywan¹ obcym � monetê dwuz³otow¹ z 1831 r., której strona z napisem
Królestwo Polskie otoczona zosta³a wykonanym ze z³ota filigranowym wieñ-
cem cierniowym. Z albumu zawieraj¹cego 99 fotografii zes³añców z 1863 roku
wynotowujê niektóre nazwiska: Jan Lipski, Witold Giejsztor, Siemaszko.

Wieczorem wreszcie na �w³asnej� kwaterze (oddano mi do wy³¹cznej
dyspozycji du¿e mieszkanie). Próbujê s³uchaæ radia (przywioz³em je tu ze sob¹).
Przez wielo�æ g³osów chiñskich, mongolskich, koreañskich i japoñskich prze-
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dziera siê wreszcie g³os mówi¹cy w jêzyku angielskim. Niestety to Seul, po-
daj¹cy wy³¹cznie wiadomo�ci o sprawach Korei Po³udniowej. Kolejna próba
uwieñczona zostaje na koniec powodzeniem. £apiê BBC World Service. ̄ ad-
nych wiadomo�ci z Polski.

3 XII
Rano, zaraz po obudzeniu siê (przed godzin¹ 8.00 czasu miejscowego, a zatem

oko³o 3.00 czasu moskiewskiego), w³¹czam ponownie radio. S³uham dzien-
nika z Tokio, a pó�niej ju¿ tylko radiostacji nadaj¹cych w jêzyku rosyjskim.
Oko³o 9.00 z dziennika radiostacji �Majak� wy³awiam informacjê, ¿e w Pie-
tropaw³owsku dziesi¹tki tysiêcy kontenerów czeka na roz³adowanie od mar-
ca. Wskutek tego wiêkszo�æ ³adunków uleg³a ju¿ zniszczeniu. Prokuratura
miejscowa wytoczy³a dotychczas 30 000 spraw o kradzie¿ towarów z czeka-
j¹cych na roz³adowanie wagonów. Podobna sytuacja w rejonie wêz³a kolejo-
wego Oktiabrskoje.

Czekam na p. Izoldê, która ma przyjechaæ po mnie razem z przyby³ym
wczoraj z Irkucka p. Januszem Gazd¹, znanym krytykiem filmowym. Spó�-
niaj¹ siê bardzo. Mam wiêc czas, by wygl¹daæ przez okno na ulicê po³o¿on¹
przy jednej z wiêkszych ulic miasta). Ju¿ wczoraj zauwa¿y³em, ¿e krój wierzch-
nich okryæ, jakie niekiedy widujê u m³odych kobiet, przypomina wzory z ¿ur-
nali pocz¹tków XX wieku.

Grupa dzieci � w wieku poni¿ej 10 lat � prowadzona przez dwie nauczy-
cielki przechodzi przez ulicê. Jak wszyscy, we wszystkich miastach, w jakich
tu by³em, nie przechodz¹ jezdni w miejscu do tego wyznaczonym. Natomiast
dzieci id¹ce z przodu i ty³u kolumny trzymaj¹ w rêkach czerwone chor¹-
giewki, którymi rze�ko wymachuj¹ (twarze ludzi wype³niaj¹cych powa¿ny
obowi¹zek) przed maskami nadje¿d¿aj¹cych samochodów. Z przedobiado-
wej wycieczki po Irkucku w pamiêæ zapadaj¹ mi dwa momenty: �liczna Sa-
sza, Polka, studentka filologii francuskiej, powtarzaj¹ca wyuczony tekst (jest
wykwalifikowanym przewodnikiem), w którym naczelne miejsca zajmuj¹
informacje o bolszewickiej przesz³o�ci miasta (jak s³odko brzmi w jej ustach
okre�lenie Bia³ego Domu, siedziby Centrosibira � kierowniczego organu
w³adzy sowieckiej w 1917 roku: �¿emczu¿yna Irkutska�).

Wewn¹trz cerkwi Znamienowskiej (s³ynnej ze wzglêdu na grób Grigorija
Szelichowa, który pierwszy dotar³ z Rosji na Alaskê, oraz groby dekabry-
stów) towarzysz¹ca nam p. Jadwiga zapala �wieczkê. Pytam, czy jest prawo-
s³awna. Nie, ale pragnie uczciæ w ten sposób pamiêæ ojca, Rosjanina: zgin¹³
w czystkach 1938 roku.

Po obiedzie udaje siê nam z p. Januszem zwiedziæ miejscowy �rynok�. Tu
spotykamy przedstawicieli partii Diemokraticzeskij Sojuz. Kupujê numery 5 i 6
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wydawanego przez nich pisma �Tichwinskaja P³oszczad��. W ich ocenie
zainteresowanie polityk¹ jest obecnie znacznie mniejsze. Pismo znalaz³o
siê w tarapatach finansowych i byæ mo¿e numer 6 jest ostatni, jaki wyda-
dz¹.

Po po³udniu � mimo oporów z naszej strony � zostajemy zaprowadzeni
do Muzeum Politiczeskich Dwi¿enij Wostocznoj Sibiri im. Kirowa. I dobrze,
¿e nas tu przyprowadzono. Pracownicy muzeum zajmuj¹ siê bowiem bada-
niem przesz³o�ci Polaków na Syberii. Dostajê do r¹k oryginalne teczki z ak-
tami NKWD z lat trzydziestych.

Wieczorem w kinie �Barguzin� otwarcie festiwalu filmów polskich. Prze-
mawiaj¹: p. Izolda, jako wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-
O�wiatowego �Ogniwo�, p. Natasza Pantiuszkina, krytyk filmowy z Mo-
skwy (mówi¹c o potrzebie zbli¿enia S³owian, dodaje, ¿e powinno to byæ zbli¿enie
wszystkich ludzi, którym drogi jest sens s³ów �wiara, nadzieja i mi³o�æ�).
Z najwiêkszym jednak zainteresowaniem wys³uchujê wyst¹pienia �admini-
stratora� kina, Rosjanki. Mówi o trudno�ciach obecnego ¿ycia i o tym, ¿e w takich
jak obecne czasach tylko sztuka mo¿e byæ wyzwoleniem.

Nie pozwolono mi obejrzeæ pokazywanych filmów. Uczestniczê za to w przy-
jêciu wydanym na cze�æ znakomitych go�ci, w których gronie i ja przypad-
kiem siê znalaz³em. Jeszcze raz �administrator� kina. Odnajdujê w jej zacho-
waniach przejawy wielkiej tradycyjnej rosyjskiej kultury. Równie¿ system
warto�ci, jaki ujawnia, mówi¹c o wydarzeniach w Priba³tice, pochodzi w³a-
�nie z tej tradycji kulturowej: ura¿ona duma ludzi, dla których problema-
tyczne sta³y siê wielko�æ w³asnego kraju i jego bezpieczeñstwo zewnêtrzne.
Sprzeciw wobec pog³êbiaj¹cego siê rozpadu ³adu spo³ecznego. Nie jestem
zaskoczony, gdy dowiadujê siê, ¿e jest ona ¿on¹ wysokiej rangi oficera. Po
reorganizacji Armii Czerwonej przez Trockiego do s³u¿by w niej trafi³o wielu
przedstawicieli kadry armii carskiej. Nie wszystkich wymiot³y pó�niejsze
czystki. Konserwatyzm wojska pozwoli³ kadrze oficerskiej przechowaæ fun-
damentalne dla rosyjskiej kultury warto�ci.

Rezygnujê z zaproszenia p. Janusza do jego hotelu na wieczorn¹ rozmo-
wê. Nie zapominam, ¿e po ósmej ulice tu pustoszej¹. I dzi� na przyjêciu s³y-
sza³em: �A spróbujcie tak wyj�æ na ulicê po dziewi¹tej�. Równie¿ Pasterka �
po raz pierwszy od 53 lat obchodzona przez miejscowych Polaków � zacznie
siê o 21.00. Po tej godzinie prawdopodobnie nie znale�liby siê odwa¿ni,
gotowi � nawet z tak uroczystej okazji � wyj�æ z domu.

5 XII
Przez po³owê dnia nad Bajka³em. W drodze powrotnej do Irkucka zwie-

dzamy muzeum zabytków architektury drewnianej. Jestem zaskoczony pro-
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stot¹ zamków, którymi miejscowi cie�le ³¹czyli ze sob¹ okr¹glaki na wêg³ach
(to dos³ownie tak, jak mi obja�niaj¹: �na d³oñ�).

Fina³ dnia nastêpuje w irkuckim �Domu Przyja�ni�. Spotykamy siê tu
z Polakami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu �Ogniwo�. Du¿o toastów wy-
g³aszanych w jêzyku rosyjskim. I w tym samym jêzyku pie�ni, a tak¿e wier-
sze recytowane przez ich autorów. Na moj¹ pro�bê otrzymujê jeden z nich,
przepisany specjalnie dla mnie na czysto i z dedykacj¹ od p. Ludmi³y ¯mur
(pradziadek jej nosi³ nazwisko Wi�niewski, prababka by³a Kisielewska
z domu). Przepisujê najlepiej przystaj¹cy do atmosfery tego wieczoru jego
fragment:

A prosz³oje pried nami, kak majak;
No w ¿izni wsio pieremiesza³o�,
Nie razbieriesz tiepier, gdie russkij, gdie polak,
I kak wsio eto naczina³o�.

Pan Janusz zdaje siê niezbyt zadowolony z tego spotkania. Chcia³ odpo-
wiadaæ na pytania dotycz¹ce sytuacji w Polsce. Ale � przekonujê � dla tych
ludzi by³o znacznie wa¿niejsze, ¿e to Polska przyby³a tego dnia do nich i ¿e
mogli przez ca³y wieczór obcowaæ z nim osobi�cie. Po wys³uchaniu wczoraj-
szego przemówienia p. Nataszy Pantiuszkiny nikt z nich nie w¹tpi, ¿e jest on
znakomito�ci¹.

Oko³o 23.00 dzwoniê po raz pierwszy do Zoi. Entuzjastyczna rado�æ, z jak¹
przyjmuje mój telefon, budzi we mnie wyrzuty sumienia. Przecie¿ P. telefo-
nicznie przekaza³ jej informacjê, ¿e wyjecha³em z Moskwy 29 listopada. Mia³a
wiêc podstawy do obaw, czy aby nie zagin¹³em na niezmierzonych przestrze-
niach syberyjskich.

Z kolei ja wpadam w przera¿enie, gdy s³yszê, ¿e za w³asne pieni¹dze kupi³a
dla mnie bilet lotniczy i ¿e odlecieæ do Moskwy mam dopiero 18 grudnia.
O�wiadczam stanowczo, a ona moje oznajmienie przyjmuje z pokor¹, ¿e nie
mogê byæ w Moskwie pó�niej ni¿ czternastego.

6 XII
Budzê siê w pokoju zape³nionym egzotyczn¹ woni¹. To pachnie suszona

przeze mnie na kaloryferze, znaleziona wczoraj g¹bka bajkalska.
Zapomnia³em nakrêciæ zegarek. Ale o tym, ¿e stan¹³, przekonujê siê do-

piero na dworcu, gdy spó�niam siê na poci¹g id¹cy za dnia do U³an Ude.
Wracam na swoj¹ kwaterê i z braku lepszego zajêcia czytam gazetê �So-

wieckaja Mo³odie¿� z dzisiejsz¹ dat¹. Pismo reklamuje siê na pierwszej kolum-
nie jako �Niezale¿na gazeta rejonu bajkalskiego�. W numerze du¿o o aferach
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gospodarczych, przewa¿aj¹, rzecz oczywista, afery miêsne. Mnie jednak bar-
dziej zajmuj¹ce wydaj¹ siê inne informacje. W klasie 9 b szko³y nr 6 w Sze-
jechowie uczniowie próbowali powiesiæ kolegê za to, ¿e odmawia³ wyst¹pie-
nia z organizacji pionierów, u¿ywaj¹c do tego celu jego organizacyjnego
krawatu.

Albo wiadomo�æ o zaj�ciach w E³gawie: milicja poturbowa³a i porani³a
oko³o 100 uczestników demonstracji w tym mie�cie, domagaj¹cych siê de-
monta¿u pomnika Lenina. Mimo tego godnego ubolewania incydentu po-
mnik zosta³ zgodnie z wol¹ mieszkañców usuniêty.

Ca³a kolumna gazety zosta³a oddana listom od rencistów i emerytów.
Emeryci 70-lctni ¿yj¹ z emerytur wynosz¹cych od 40 do 70 rubli. Czytaj¹c
ich listy, dowiadujê siê, ¿e najwy¿sza emerytura (z wyj¹tkiem emerytur dla
osób szczególnie zas³u¿onych) wynosi obecnie oko³o 130 rubli. Teraz dopie-
ro rozumiem, co tak naprawdê znaczy podana mi w Moskwie informacja, ¿e
w mie�cie tym mieszka blisko 3 miliony emerytów.

Po raz pierwszy samodzielnie wyruszam do miasta. Jeszcze w Polsce s³y-
sza³em od osób, które tu bywa³y po wojnie, ¿e jest to syberyjskie Klondike.
Nie znajdujê obecnie ¿adnych tego �ladów. Miasto jest zamo¿ne. Ma wart¹
uwagi architekturê murowan¹. I zachwycaj¹ce okazy budownictwa drewniane-
go. Równie¿ ludzie wydaj¹ siê lepiej (w sensie ceny ubioru) ubrani ni¿ w Mo-
skwie. Nic jednak w zachowaniu siê osób mijaj¹cych mnie na ulicach nie
nasuwa skojarzeñ ze stylem ¿ycia w Klondike.

Jeszcze po¿egnanie z p. Izold¹ i jestem w poci¹gu.
W moim przedziale pijany Buriat wracaj¹cy z Jakucji. Gdy pytam go, o któ-

rej wschodzi ksiê¿yc, podaje dok³adn¹ godzinê. I opowiada o szamanach w swojej
wiosce, którzy, kiedy ksiê¿yc wchodzi w trzeci¹ fazê, przestaj¹ siê modliæ do
niego do czasu pojawienia siê nowego ksiê¿yca. Wspomnienie wioski, z któ-
rej pochodzi, wyzwala w nim chêæ podzielenia siê ze mn¹ wiadomo�ci¹, ¿e
w jej okolicy Finowie przystêpuj¹ do wydobywania bia³ego marmuru (z³o¿e
zalega ca³¹ powierzchniê grzbietu górskiego ci¹gn¹cego siê od Bajka³u na
odleg³o�æ 15 km). On jednak nie bêdzie szuka³ u nich pracy. Wraca do Jaku-
cji, nie chce niszczyæ ojczystej przyrody. Zaciska d³onie w ku³aki, aby mi
zademonstrowaæ, jak odnosz¹ siê mieszkañcy wioski do zamiaru stworzenia
kopalni w jej okolicy.

W przedziale pojawia siê sprzedawca fotokopii. Zauwa¿am, gdy kupuje
je od niego kilku jad¹cych z nami Rosjan, ¿e dwukrotnie wy¿ej wycenia por-
nografiê ni¿ fotografie obrazów �wiêtych. Rosjanin kupuje te¿ zaoferowany
mu nastêpnie album zdjêæ pornograficznych. Biorê album do rêki i natych-
miast przypominam sobie opiniê p. Stelli W. o charakterze narodowym Ro-
sjan, ¿e we wszystkim przesadzaj¹.
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Gdzie� zawieruszy³ mi siê futera³ od okularów. Rosjanin � zanim odnaj-
dujê zgubê � daje mi niedwuznacznie do zrozumienia, ¿e futera³ zosta³ mi
ukradziony i ¿e z³odziejem jest Buriat.

W Szejechowie do naszego przedzia³u wsiada starzec. Te¿ Rosjanin, ale
rozmawiaj¹ pocz¹tkowo z Buriatem w jêzyku bur³ackim. Ca³y czas przygl¹-
da mi siê uwa¿nie. W pewnym momencie mówi g³o�no po rosyjsku, ¿e nie
wypada przy obcokrajowcu rozmawiaæ w jêzyku, którego on nie rozumie.

Nie �piê, czekaj¹c a¿ ksiê¿yc wzejdzie nad Bajka³em. S³ucham wiêc, jak
nie gasz¹c �wiat³a, opowiadaj¹ sobie o rodzajach zwierzyny wystêpuj¹cej
w tych okolicach, jej zwyczajach i � co nieuniknione � o katastrofalnych
rozmiarach zniszczeñ �rodowiska ekologicznego.

7 XII
Z dworca w U³an Ude odbieraj¹ mnie Zoja i jej m¹¿ Walerij, o 6.00 rano.

Bêdê � jak informuj¹ � mieszka³ u nich w domu, poniewa¿ w hotelu, w któ-
rym zarezerwowany mam pokój, jest bardzo zimno.

Przy powitaniu siostrê Zoi, Olê (wygl¹dem przypomina Wietnamkê;
mówi s³abiutkim g³osikiem, a zarazem tak d�wiêcznym, jak �piew sikorek
szykuj¹cych siê do snu w zimowym lesie) ca³ujê w rêkê. Z rozbawieniem
mówi, ¿e Zoja jeszcze d³ugo po powrocie z Polski opowiada³a, jak to jad¹cy
z ni¹ w jednym przedziale Polacy, wychodz¹c z poci¹gu, wszyscy poca³owali
j¹ w rêkê (Zoja, trochê skonfundowana, wyja�nia zaraz, ¿e wyda³o jej siê to
dlatego niezwyczajne, poniewa¿ byli oni prostymi robotnikami).

Przygotowano dla mnie ³ó¿ko zas³ane �wie¿¹ po�ciel¹. Ale ja wolê siedzieæ
razem z Ol¹, Zoj¹ i ich ojcem, p. Piotrem, w kuchni i rozmawiaæ o miejsco-
wych warunkach. Twierdz¹, ¿e nie ¿yje im siê najlepiej, ale g³ód im nie grozi.
Miêso kosztuje tu na rynku 5�8 rubli za kilogram (w Moskwie od 18 do 24
rubli). Jak na razie starcza produktów, by wykupiæ swój przydzia³ kartkowy.

O 9.00 wyruszamy z Zoj¹ do Bur³ackiego Centrum Naukowego. Centrum
to dwa du¿e budynki, odleg³e od naszego mieszkania o parê minut drogi.
Zaczynamy od wizyty u dyrektora, p. Arnolda T. Ka¿ê Zoi sporz¹dziæ na pi-
�mie szczegó³owy rozk³ad mojego tu pobytu. Wygl¹da on wcale imponuj¹co.

Do 19.00 ciê¿ko pracujemy z pracownikami Centrum. Powstaje z tego
co� w rodzaju sensownego projektu programu badawczego.

O 20.00 zostali�my z Zoj¹ zaproszeni na kolacjê do p. Arnolda. Na moj¹
cze�æ podano kiszkê z zapiekan¹ krwi¹ i pozy, rodzaj okr¹g³ych pierogów.
Zbite w tward¹ kulê zmielone miêso koñskie, z dodatkami innych miês, ce-
buli i kapusty, owiniête zostaje w ciasto, w sposób ozdobny zalepiane u góry
i ugotowane nastêpnie na parze w piêtrowym garnku, zwanym pozic¹. Je-
dz¹c pozy, nadgryza siê je najpierw u podstawy i ostro¿nie wypija sok.
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K¹tem oka obserwujê, jak przypadkowo w�ród nas obecna Buriatka (pra-
cownik naukowy) przed wypiciem wódki rozlewa z ka¿dego kieliszka odro-
binê alkoholu na powierzchniê sto³u.

8 XII
Rano wyje¿d¿amy do Nowoiliñska. Jedziemy ponad dwie godziny poci¹-

giem pasa¿erskim (w dialekcie syberyjskim poci¹g taki nazywa siê �mata-
ni¹�). Wschód s³oñca w stepie: przez czarne chmury d³ugo przes¹cza siê ciem-
nowi�niowego koloru brzask. Poci¹g jedzie dolin¹ Brianki: step, sosnowa
tajga i otaczaj¹ce nas zewsz¹d sopki.

W Nowoiliñsku zostajê zapytany przez towarzysz¹c¹ nam w drodze od
stacji kobietê o moje pierwsze wra¿enia z tej miejscowo�ci. Twierdzê, ¿e robi
ona wra¿enie znacznie zamo¿niejszej ni¿ inne wioski, jakie widzia³em, nawet
nad Bajka³em. Jej zdaniem wie� by³aby jeszcze bogatsza, gdyby nie to, ¿e
miejscowy kombinat drzewny przez lata wywozi³ trociny na najbli¿sze pa-
stwiska. Zosta³y one zniszczone i teraz mieszkañcy wsi musz¹ korzystaæ
z pastwisk dalej po³o¿onych i ubo¿szych w trawy.

Po wej�ciu do budynku szko³y pytam o ubikacjê. Zostajê zaprowadzony
do du¿ej komnaty. Przy �cianie po lewej stronie od wej�cia podwy¿szenie, na
które wchodzê po dwu stopniach. Na szczycie trzy otwory w pod³odze, ni-
czym od siebie nieodgrodzone, o krawêdziach wykonanych z porcelany. Kafle,
z których zbudowano podwy¿szenie, a¿ l�ni¹, tak tu czysto.

Jaki� czas rozmawiamy z W.S., dyrektorem szko³y, o sytuacji w Polsce.
Wie du¿o i stawia³by zapewne wiêcej pytañ, ale musi wyj�æ na zebranie.
Zostajemy z Zoj¹ zaprowadzeni do muzeum ekologicznego. Nag³e zrozu-
mienie, dlaczego tak wiele zielonych krzewów na korytarzach. Trzeba na to
spojrzeæ okiem dziecka wchodz¹cego do szko³y wprost z zimowego stepu.

Zamys³ realizowany przez ekspozycjê w muzeum te¿ nie od razu dociera
do mojej �wiadomo�ci. Zgromadzono tu okazy zwierz¹t ukazane w natural-
nych pozach, do³o¿ono starañ, aby na�ladowaæ ¿yw¹ przyrodê. Ekspozycja
ilustruje ró¿ne strefy geograficzne Buriacji. Po prawej stronie od wej�cia góry,
a¿ do poziomu lustra Bajka³u po lewej stronie. Muzeum nie jest przez dzieci
po prostu zwiedzane. Starsi uczniowie przyprowadzaj¹ tu m³odszych i sie-
dz¹c razem z nimi w�ród ro�lin i zwierz¹t, opowiadaj¹ o miejscowej przyro-
dzie. Wspólnie te¿ uczestnicz¹ w wycieczkach, których celem jest usuwanie
zniszczeñ �rodowiska powodowanych przez dzia³alno�æ ludzi. Tragedi¹ tej
eksperymentalnej, prowadz¹cej kilka interesuj¹cych programów dydaktycz-
nych szko³y jest, ¿e utrzymuje j¹ wspomniany ju¿ kombinat drzewny.

W�ród hase³ na �cianach muzeum wisi i takie: �Lenin i tiepier boleje ¿i-
woj czem drugije ¿iwyje�.
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Obiad jemy we wsi. Po drodze opowiedziano nam, ¿e w przesz³o�ci by³o
tu wiêzienie, pó�niej �ostrowok� GU£AG. Po wojnie mieszka³o du¿o Litwi-
nów, obecnie przesiedlani s¹ Ukraiñcy. Kto� z naszych rozmówców komen-
tuje: �Typowa wie� syberyjska�.

Wracamy autobusem, którego kierowca d³ugo na moj¹ pro�bê czeka na
spó�niaj¹c¹ siê Zojê. Autobus jest zat³oczony. Stojê, zanim m³ody Buriat,
dowiedziawszy siê, ¿e jestem cudzoziemcem, sk³ania starszego od siebie Ro-
sjanina do ust¹pienia mi miejsca. To po to, abym móg³ przez okna ogl¹daæ
mijane krajobrazy.

Zoja, po przet³umaczeniu mi jakiej� wypowiedzi s¹siada, zaczyna siê
zwierzaæ. Ona sama rozumie jêzyk buriacki, nie opanowa³a go jednak czyn-
nie i nie ma odwagi w nim mówiæ. Jej o�mioletni syn ¯enia w ogóle nie chce
siê uczyæ tego jêzyka, poniewa¿, jak to kiedy� powiedzia³, nie chce byæ �czar-
nym�.

Z kolei ja pytam, dlaczego w Centrum tak ma³o widzia³em Rosjan (ju¿
wczoraj zacz¹³em stosowaæ siê do miejscowej konwencji jêzykowej, która
ka¿e ka¿dego cz³owieka pochodzenia europejskiego, mówi¹cego jêzykiem
rosyjskim, nazywaæ �Rosjaninem�). Zoja t³umaczy to tym, ¿e w�ród ¿yj¹cych
tu Rosjan nie mo¿na znale�æ kandydatów do pracy naukowej. To sprawa
ró¿nic systemów warto�ci, a nie dyskryminacji narodowej. Buriaci szukaj¹
presti¿u, a nie wysokich zarobków.

Kolacjê jemy u p. Olgi (uwa¿a siê za Rosjankê, ale matka jej by³a Polk¹,
zrodzon¹ w nastêpstwie romansu babki p. Olgi, panny z dobrego domu, z gu-
wernerem, z którym razem uciekli na Syberiê). Potem wszyscy jedziemy
do Buriackiego Teatru Dramatycznego im. Ch. Namsardjewa, ogl¹daæ sztu-
kê �Damdi Lama� (Krêgi Sansary).

P. Olga zwraca mi uwagê, ¿e krój wielu wspó³czesnych sukien noszonych
przez obecne tu kobiety nawi¹zuje do tradycyjnej odzie¿y buriackiej (nosz¹
j¹ bileterki i portierki).

Akcja sztuki zaczyna siê w po³owie lat trzydziestych. Bohater sztuki, ty-
tu³owy lama Damdi, ucieka w czasie, gdy przeprowadzana jest likwidacja
dacanów buddyjskich do Tybetu, by tam doskonaliæ znajomo�æ medycyny
tybetañskiej. Do Buriacji wraca w 1938 roku. Ale zostaje zadenuncjowany
przed NKWD przez rodzonego brata, pe³ni¹cego funkcjê przewodnicz¹cego
ko³chozu. Z Ko³ymy wraca w po³owie lat piêædziesi¹tych. Dochodzi z czasem
do jego pojednania z bratem, a na scenie ogl¹damy triumfalny powrót buddy-
zmu. W odbudowanym dacanie odbywaj¹ siê uroczysto�ci religijne, w których
udzia³ bior¹ wszystkie postacie sztuki wystêpuj¹ce w poprzednich epizodach
(np. ¿o³nierze, ci sami, którzy strza³ami z armat burzyli dacany, a pó�niej
uczestniczyli w akcjach represyjnych przeprowadzanych przez NKWD).
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Dopiero teraz rozumiem, dlaczego we wszystkich ogl¹danych na scenie ak-
cjach represji wystêpowali wy³¹cznie aktorzy Buriaci.

W sztuce wykorzystano takie efekty jak na przyk³ad w akcie I przebrani
za bolszewików aktorzy rozwieszaj¹cy na �cianach sali teatru plakaty bêd¹ce
kopiami autentycznych plakatów o tre�ci religijnej z lat trzydziestych. Ci sami
aktorzy w akcie III zawieszaj¹ symbole religijne w sanskrycie.

Od sceny do po³owy mniej wiêcej d³ugo�ci sali teatralnej zbudowany zosta³
pomost, po którym przechodz¹ aktorzy. Niektórzy pojawiaj¹ siê tylko w krót-
kich epizodach, maj¹cych ilustrowaæ przetrwanie wiary religijnej w�ród pro-
stego ludu (np. w akcie II przez pomost przechodzi babka wyja�niaj¹ca wnuko-
wi zastosowanie ró¿nych zió³ w medycynie tybetañskiej). Po zakoñczeniu aktu I
rozlega siê z g³o�ników huk wystrza³ów burz¹cych dacan armat, a z sufitu
opuszcza siê olbrzymia, wielko�ci prawie ca³ej powierzchni sali p³achta wyko-
nana z przezroczystego plastiku, która ko³ysze siê i uk³ada w ró¿ne konfigura-
cje, podczas gdy z megafonów rozlegaj¹ siê odg³osy gwa³townej wichury. Po
aresztowaniu lamy Damdi w akcie II s³ychaæ szczêk zamykaj¹cych siê krat.

Kiedy wychodz¹ca razem z nami z teatru m³oda Buriatka mówi do mnie
po rosyjsku, ¿e równie¿ w ¿yciu wszystkie problemy mog¹ znale�æ �swiet³o-
je� zakoñczenie, p. Olga d³ugo spogl¹da mi w oczy.

9 XII
Rano � samochodem do dacanu w Iwo³dze. Silny mróz i piêkna s³onecz-

na pogoda. Prawdopodobnie by³aby to zwyk³a wycieczka turystyczna, gdyby
nie towarzysz¹ca nam p. A³³a. Specjalizuje siê w sztuce buddyjskiej i cierpli-
wie obja�nia mi sens obrzêdów oraz symboli wiary.

W powrotnej drodze na moj¹ pro�bê szukamy w pobli¿u Czu¿e grodzi-
ska Hunów. D³ugo b³¹dzimy samochodem po stepie, zanim jacy� rybacy ³o-
wi¹cy na pokrytym zwa³ami pokruszonej kry jeziorze nie powiedz¹ nam, ¿e
grodzisko ju¿ minêli�my.

W programie przewidziano te¿ wizytê w pracowni £ubgaj Dow¿ewa we
wsi Istok. Pokazuje mi na pocz¹tek 135 wzorów tradycyjnych ornamentów
buriackich. Najczê�ciej kopiowane z wytworów sztuki buriackiej przezna-
czonych na zniszczenie (kilkakrotnie, ogl¹daj¹c jaki� wzór, s³yszê od p. Do-
wewa, ¿e mia³ ma³o czasu na jego skopiowanie, poniewa¿ ba³ siê, ¿e zostanie
dostrze¿ony i potraktowany jak nale¿y siê to cz³owiekowi okazuj¹cemu za-
interesowanie przedmiotem o charakterze religijnym, skazanym na zniszcze-
nie wraz z kultem, któremu s³u¿y³y).

Po przejrzeniu kilkudziesiêciu wzorów zaczynam mieæ w¹tpliwo�ci, czy
s¹ to jednak kopie. Pytam o to g³o�no w przypadku kolejnego ogl¹danego
przeze mnie egzemplarza. Pan Dow¿ew potwierdza, ¿e s¹ to tylko kopie.
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Upieram siê nadal, ¿e wniós³ trochê te¿ od siebie. W koñcu przyznaje, ¿e
niektóre elementy faktycznie pochodz¹ od niego i odt¹d � demonstruj¹c mi
kolejne wzory � wyró¿nia te, które s¹ w pe³ni jego w³asnym tworem.

Nauczy³ siê malowaæ pó�no. Pocz¹tkowo rysowa³ trochê, nastêpnie kopio-
wa³ ornamenty, wielokrotnie zmienia³ zawód, a¿ wreszcie od 1975 roku po-
�wiêci³ siê wy³¹cznie twórczo�ci. Twierdzi, ¿e malowaæ nauczy³ siê sam z ksi¹¿ki,
któr¹ nam przynosi. To pisma Leonarda da Vinci, �zaczytane� i z licznymi
zakre�leniami na marginesach.

Ewolucja jego malarstwa. W pierwszych obrazach olejnych widaæ wp³yw
akademizmu rosyjskiego XIX wieku. Prze³omowy wydaje mi siê obraz (na-
malowany w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych) przedstawiaj¹cy poja-
wienie siê komety Halleya w 1986 roku. Umieszczone z lewej strony obrazu
drzewo wykonane jest jeszcze w akademickiej manierze poprzedniego okre-
su. Tak samo pokazane od ty³u postacie ludzkie i domy porozrzucane w ste-
powym krajobrazie. Ale korê drzewa wyobra¿ono ju¿ za pomoc¹ ornamen-
tów, przypominaj¹cych te, które ogl¹da³em poprzednio w jego kolekcji, i tak
samo stylizowany jest dym wydobywaj¹cy siê z komina.

Pó�niejsze obrazy (gwasze) przynosz¹ coraz wiêcej elementów, których
ikonograficznym pierwowzorem jest buriacki ornament. Malowane p³asko,
tak modelowane s¹ wyobra¿enia gór, wody, cienia, ziemi, s³ojów drzewa.

Pytam, czy otrzymuje jak¹� pomoc od pañstwa � odpowiada, ¿e nie.
Wys³uchujê opowie�ci o tym, w jakim stanic by³a pracownia, kiedy wprowa-
dza³ siê do niej w koñcu lat siedemdziesi¹tych. Sam k³ad³ pod³ogi, budowa³
�ciany i remontowa³ dach.

Nie kryjê swego niepokoju. W powietrzu czuæ wilgoæ. Zgromadzone tu
wzory s¹ unikalnym zjawiskiem kultury. Pan Dow¿ew pokazuje mi parê
wykonanych z nich fotografii. Ich poziom techniczny jest katastrofalny.

Nie uchodzi mojej uwagi, ¿e z p. A³³¹ rozmawia wy³¹cznie po buriacku,
a do Oli i Zoi mówi: �Wy obrussiewszijesia buriaty�.

Wracamy pó�no, ale na czas, aby zd¹¿yæ do opery na przedstawienie
baletowe �Twarz bogini�, którego libretto, re¿yseria i choreografia s¹ dzie-
³em Olega Ignatiewa. Naiwny temat. Legenda o arty�cie, który prze³ama³
kanony sztuki buddyjskiej, przedstawiaj¹c jako twarz rze�bionego przez sie-
bie pos¹gu bogini oblicze tragicznie zmar³ej ukochanej, dobrze jest przyjmo-
wany przez publiczno�æ. Widownia nagradza entuzjastycznymi oklaskami nie
tylko mistrzostwo sztuki tancerzy. Oklaski wybuchaj¹ natychmiast po pojawie-
niu siê jakich� znanych wszystkim widzom motywów buddyjskich. I to w sali,
w której g³ównym ornamentem jest biegn¹cy wzd³u¿ �cian poni¿ej linii bal-
konów cytat z Lenina. Portret Lenina dostrzegam te¿ na plafonie zajmuj¹-
cym ca³¹ powierzchniê sufitu.
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Nie potrafiê oceniæ warto�ci wykonywanej muzyki. Zoja wyja�nia, ¿e s¹
w niej obecne motywy znane jej samej z obrzêdów w dacanie. A widz¹c, ¿e
przedstawienie mi siê nie podoba, radzi, abym odbiera³ je jako jedn¹ z pierw-
szych prób stworzenia baletu buriackiego. Jest to zadanie tym bardziej trud-
ne, ¿e w tradycyjnej kulturze Buriatów sztuka tañca prawie nie istnia³a. Pod-
czas przerwy rozmawia o tym z matk¹, ale i ta potrafi przypomnieæ sobie
tylko nazwy dwu tañców typu �korowód�.

W odbiorze baletu przeszkadza mi g³ównie to, ¿e w jego stylu znajdujê
przede wszystkim wp³ywy rosyjskiego baletu klasycznego (sam choreograf
jest z Leningradu), udziwnionego zmian¹ rytmu, bez zmiany podstawowych
jego figur tanecznych. Rezultat � jak gdyby brak powagi, uderzaj¹cy zw³asz-
cza w scenach religijnych aktu I.

10 XII
Podczas �niadania na widok a¿ trzech jajek na moim talerzu pytam o ich

cenê. Tu jedno jajko kosztuje 1,35 rubla (w Moskwie na rynku pó³tora ru-
bla).

Wizyta na milicji, gdzie dope³niam obowi¹zku zameldowania siê. Kiedy
urzêdniczka przepisuje z mojego paszportu co� do le¿¹cej przed ni¹ ksiêgi,
wchodzi oficer w mundurze i komunikuje, ¿e od dzi� zniesiony zosta³ obo-
wi¹zek posiadania przepustki do strefy nadgranicznej.

W Centrum w czê�ci po�wiêconej badaniom Wschodu pustki. Pytamy
o to, gdzie siê podziali wszyscy tu pracuj¹cy, jakiego� przechodz¹cego kory-
tarzem. Odpowiada: �Poszli na Pieriestrojkê�.

Portret Czyngis-chana po�rodku gazetki �ciennej. Ju¿ wczoraj widzia³em
w Operze sprzedawane takie same portrety. Niezadowalaj¹ce wyja�nienia Zoi.
To prawda, ¿e by³ on twórc¹ pañstwa, w sk³ad którego wchodzili te¿ Buriaci.
Czy nie mo¿na jednak odzyskaæ w³asnej tradycji narodowej, nie uto¿samia-
j¹c jej z mongolsk¹?

Fragmenty ze statutu Buriat-Mongo³ Aradaj Nam (BMAN):
Partia ta zapowiada, ¿e bêdzie walczyæ o �stworzenie jednej Buriacko-Mongolskiej repu-
bliki, obejmuj¹cej wszystkie terytoria wewn¹trz ZSRR, na których w przesz³o�ci ¿y³ na-
ród buriacki, w³¹czaj¹c w to terytorium Ust-Ordyñskiego bur³ackiego i Agiñskiego bur-
³ackiego okrêgów narodowych�.
Dalej jest mowa o prawie Buriat-Mongo³ów do suwerenno�ci i wprowadzeniu ustawo-
dawstwa ograniczaj¹cego prawo wjazdu na terytorium Republiki Buriacko-Mongolskiej
w celu sta³ego tu osiedlenia siê ludno�ci pochodzenia nieburiackiego.

Wczesnym popo³udniem uciekam Zoi. Wêdrujê po mie�cie, poszukuj¹c
(ich adresy mam zapisane w kalendarzyku) ¿yj¹cych tu Polaków. Lekcewa¿y-
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³em sobie to, co opowiadano mi o uk³adzie urbanistycznym miasta. Teraz
przekonujê siê, ¿e niektóre ulice biegn¹ tu koli�cie i ¿e je¿eli nie zna siê w³a-
�ciwego kierunku, wypada b³¹dziæ.

Dzwoniê do drzwi S.M. Otwiera i po us³yszeniu rosyjskiego �Zdrastwuj-
tie� � biegnie do pokoju, by zrobiæ tam porz¹dek. Zdziwiony mówiê, ¿e nie
zapyta³ nawet, kim jestem. Odpowiada, ¿e od razu pozna³, i¿ to kto� z Rze-
czypospolitej Polskiej.

Opowiada du¿o o prze�ladowaniach Polaków w latach trzydziestych i o tym,
¿e pó�niej ju¿ wszystkim bez wyj¹tków wpisywano do paszportów narodo-
wo�æ rosyjsk¹. Polaków ¿y³o tu du¿o. Przyje¿d¿ali do pracy przy budowie
kolei wzd³u¿ wybrze¿a Bajka³u i potem zostawali. Istnia³y w przesz³o�ci w U³an
Ude dwa ko�cio³y polskie (budynki obydwu zburzono w latach siedemdzie-
si¹tych).

Notujê kilka jego opowie�ci, ale tu przepisujê tylko jedn¹. W roku 1938
w Ust�-Kut budowano drogê. Z okazji rozmaitych rocznic �naczalstwo� or-
ganizowa³o �udarnyj trud�. Drogê budowali ³agiernicy. Do zwiêkszenia wy-
dajno�ci pracy zachêcano ich w taki sposób, ¿e do budowy dziesiêciokilome-
trowego odcinka drogi wyznaczano jednocze�nie obozy mêski i ¿eñski, ale
przydzielaj¹c im pracê na przeciwnych jego koñcach. Wiê�niom obiecywa-
no, ¿e je¿eli pracê zakoñcz¹ wcze�niej, ni¿ przewidywa³ to harmonogram
robót, bêd¹ mogli dni w ten sposób zaoszczêdzone spêdziæ razem, mê¿czy�ni
z kobietami. W dniach tych nie byli nawet bezpo�rednio nadzorowani przez
¿o³nierzy NKWD.

Drugi adres � ulica Trubaczejewa. Trafiam na ni¹ nie z tego, co trzeba,
koñca i wêdrujê noc¹ miêdzy zajmuj¹cymi ca³¹ powierzchniê stoku wynie-
sionego w tym miejscu brzegu Selengi drewnianymi domami. Wiele z nich
jest zrujnowanych i zarówno to, jak i panuj¹ce tu ciemno�ci sprawiaj¹, ¿e idê
bardzo napiêty. Po prawie godzinie poszukiwañ docieram do kwarta³u do-
mów ró¿ni¹cych siê architektur¹, wiêkszych, wyra�nie zamo¿niejszych, oto-
czonych wysokimi p³otami zbudowanymi z ustawionych na sztorc szerokich
desek, ³¹czonych �na zak³adkê�. Pó�niej, gdy o tym opowiadam � dowiadujê
siê od Waleriego, ¿e to domy �siemiejnych� (staroobrzêdowców). Wszystkie
okiennice od strony ulicy s¹ zamkniête, równie¿ w domu, którego szukam.
Dobijam siê d³ugo, zanim furtkê otwiera mê¿czyzna w �rednim wieku. Za
nim widzê psa. Bez s³owa wprowadza mnie do wnêtrza domu. Du¿y, rosyjski
piec. Na �cianach dwie stare ikony. Góra kolorowo haftowanych poduszek
na ³ó¿ku w s¹siednim pokoju. Za chwilê na stole du¿y wybór potraw. 1 pro-
blem: czy w³a�ciciele domu s¹ Polakami? Oni s¹dz¹, ¿e tak, i to g³ównie siê
liczy. Domniemanie polsko�ci opiera siê na wspomnieniach 81-letniej dzi�
kobiety o dziadku, zmar³ym na Ko³ymie w 1938 roku. Ogl¹dam fotografiê
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piêknego mê¿czyzny i s³yszê, ¿e s³u¿y³ podczas pierwszej wojny �wiatowej
w pu³ku kozackim.

Wracam jeszcze przed pó³noc¹. Zoja informuje, ¿e mój powrót defini-
tywnie koñczy wyrzuty, jakich wys³uchiwa³a przez ca³y wieczór z tego powo-
du, ¿e pozwoli³a mi i�æ bez swojej opieki. Walerij wzbogaca moje prze¿ycia
z tego popo³udnia opowie�ci¹, ¿e na ulicy Trubaczejewa przed tygodniem
zabity zosta³ jego dobry znajomy. Mia³ ³adn¹ futrzan¹ czapkê.

11 XII
Dwugodzinna rozmowa z S.S. Polityk, zajmuj¹cy równie¿ eksponowane sta-

nowisko w nauce. Próbuje uzyskaæ ode mnie obietnicê maksymalnie szerokiego
udzia³u polskiej socjologii w badaniach Buriacji. Uchylam siê od zaproponowania
czegokolwiek poza programem, który zosta³ uwzglêdniony w podpisanym wczo-
raj przeze mnie protokole. Powinien � t³umaczê � zrozumieæ, ¿e chcê unikn¹æ
wysi³ku przygotowania jeszcze jednego projektu, który mo¿e w ogóle nie bêdzie
realizowany ze wzglêdu na niestabiln¹ sytuacjê w ca³ym Zwi¹zku Sowieckim.

Odpowiada, ¿e Buriacja to nie ca³y Zwi¹zek Sowiecki i tu nic siê nie
zmieni. A na przynêtê dorzuca informacjê, ¿e w jednym z ko³chozów tytu-
³em eksperymentu wrócono do metod tradycyjnej gospodarki.

Jedziemy razem samochodem. Kierowca, s³ysz¹c, ¿e S.S. mówi do mnie
Stanis³awie, odwraca siê i mówi, ¿e on te¿ ma na imiê Stanis³aw. Pytam o nazwi-
sko: Massalski.

Pozwolono mi (za zgod¹ ministra kultury) zwiedziæ magazyny muzeum.
Mieszcz¹ siê w zrujnowanej cerkwi, w której wnêtrzu niepodobna o tej po-
rze roku chodziæ bez czapki. Zebrane tu zbiory nigdy nie by³y eksponowane
w samej Buriacji. S¹ to g³ównie przedmioty kultu religijnego, pochodz¹ce
z burzonych w przesz³o�ci dacanów.

Jemy obiad razem z pracownicami muzeum. Jedna z nich, Buriatka, opo-
wiada o sobie, ¿e jej babka by³a Polk¹.

Po po³udniu jeszcze jedna wizyta w magazynach. Udostêpniono mi tecz-
kê grafik Nam¿i³a O. Oczirowa (1920�1987).

Mogê prze�ledziæ ewolucjê jego stylu. W dzie³ach z lat 1976�1978 faliste
linie pokrywaj¹ce ca³¹ powierzchniê grafiki (swoisty lêk przed pró¿ni¹), ele-
menty groteski i ironii, wplecione w �wiat buriackich mitów, chmury bar-
dziej przypominaj¹ce smoki lub inne fantastyczne stwory, zagra¿aj¹ce ludziom.
To wszystko w pracach pó�niejszych, pochodz¹cych z koñca lat siedemdzie-
si¹tych, stopniowo zostaje przekszta³cone elementy stylu czysto dekoracyj-
nego (uderzaj¹ca zbie¿no�æ z ewolucj¹ stylu £. Dow¿ewa).

Znikaj¹ na przyk³ad �lady perspektywy linearnej, pojawia siê natomiast
pejza¿ jako p³aszczyzna stwarzaj¹ca t³o dekoracyjne, na którym porozrzuca-
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no ró¿ne obiekty bez troski o ich proporcje mimo ró¿nic oddalenia. W pierw-
szych grafikach modelunek twarzy zdradza wp³yw prac wczesnego Malewi-
cza. Pó�niej twarz staje siê podstawowym elementem wyobra¿onego �wiata
groteski: du¿e u Buriatów usta zostaj¹ nieproporcjonalnie powiêkszone, prze-
jaskrawione te¿ s¹ fa³dy i pomarszczenia, wystaj¹ce i zbyt szeroko rozstawio-
ne zêby. To wszystko � w ostatnich jego pracach � ustêpuje miejsca uprosz-
czonemu rysunkowi twarzy, której dominant¹ jest nadal komizm. Pojawiaj¹
siê w grafikach powierzchnie niezape³nione. A na strojach � ornamenty bu-
riackie.

Przez ca³y czas refleksja, ¿e gdyby Oczirow ¿y³ na Zachodzie, dawno ju¿
sta³by u mnie na pó³ce album jego prac.

W domu Zoja pokazuje mi reprodukcjê jeszcze jednej grafiki Oczirowa
przedstawiaj¹cej star¹, wspart¹ na lasce i wyra�nie pijan¹ szalonym swym
po�piechem kobietê. Nazywa j¹ �szab�gansa�, co po rosyjsku oznaczaæ mo¿e
�u¿e s urna wysz³a�, albo �urn za rozum zawodit�, a mo¿e te¿ i �stara ma³-
pa�. Pan Piotr prostuje nie�cis³o�æ okre�lenia Zoi. �Szab�gansa� to nazwa
kobiety, która po sze�ædziesi¹tym roku ¿ycia ostrzyg³a sobie w³osy, a przed-
stawiona w grafice kobieta nosi przecie¿ warkocze.

Potem uczy mnie wymawiaæ to s³owo i obydwaj g³o�no chichoczemy z mo-
ich niepowodzeñ, budz¹c �pi¹c¹ ju¿ Olê.

12 XII
Rano spotykam siê w Centrum z W.R. Twierdzi, ¿e kultura Buriacji prze-

trwa³a wzglêdnie niezniszczona. Choæ informuje tak¿e o zmianach jêzyka.
Nie tylko leksyki (Buriaci u¿ywaj¹ wielu makaronizmów), ale te¿ budowy
gramatycznej zdania.

Obecnie wprowadzane jest do szkó³ nauczanie jêzyka bur³ackiego b¹d�
jako przedmiotu, b¹d� w tych regionach, w których ludno�æ w ogóle nie zna
rosyjskiego, jest on jedynym jêzykiem pocz¹tkowego nauczania.

Nasz¹ rozmowê przerywa wtargniêcie N.A. (znanego równie¿ w Polsce
z przek³adów jego prac o buddyzmie). Zabiera mnie do swego gabinetu i ata-
kuje mój projekt programu badawczego. Jego zdaniem Syberia to nie termin
naukowy, ale wymys³ kozacki. Obiektywizm naukowy wymaga, aby u¿ywaæ
pojêcia Azja Centralna.

Nie rozumiem, dlaczego N.A. sprzeciwia siê nazywaniu Buriatów ma³ym
narodem. Jego argumenty, ¿e byli w przesz³o�ci twórcami najwiêkszego im-
perium w dziejach ludzko�ci i ¿e wyznaj¹ religiê �wiatow¹ � buddyzm, wyda-
j¹ mi siê bez znaczenia wobec faktu, ¿e Buriatów jest obecnie zaledwie 450
tysiêcy. I nagle ol�nienie � powodem sporu s¹ skojarzenia, jakie rodzi istnie-
nie Wielkiego Brata.
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Spó�niam siê na wyk³ad dla studentów Instytutu Technologii. W odró¿-
nieniu od studentów z Centrum, z którymi siê wczoraj spotyka³em, jest w�ród
nich wiêcej Rosjan, ale zdecydowanie przewa¿aj¹ Buriaci. Tak samo jednak
dobrze, jak i ci wczoraj, orientuj¹ siê w sprawach polskich i zadaj¹ mi wiele
pytañ.

O 16.00 stawiamy siê z Zoj¹ u K.G. Jest najwybitniejszym ¿yj¹cym obec-
nie autorytetem w sprawach Tybetu. Opowiada o przemianach buddyzmu
w drodze z Indii na pó³noc i o k³opotach teologicznych z pojêciem duszy,
obcym buddyzmowi tworem, powsta³ym w wyniku synkretycznego w³¹cza-
nia do jego tre�ci elementów religii pogañskich koczowników.

S³yszê, ¿e ¿a³uje, i¿ ze spisu potraw buriackich w ostatnich 20 latach znikn¹³
bigos (to drugi, obok skrzypiec, poznany przeze mnie polski wk³ad w kultu-
rê Buriatów). Dowiadujê siê te¿ od niej, ¿e w jêzyku buriackim s³owo �po-
lak� oznacza wolnomy�liciela albo buntownika przeciwko w³adzy pañstwa.

Wychodzimy po 21.00. Zoja ma w programie dwie jeszcze wizyty. ¯ad-
na nie dochodzi do skutku. Osoby, do których docieramy noc¹, ju¿ �pi¹.

13 XII
O 7.30 jedziemy na lotnisko. Jednak samolot nie odlatuje. O 9.00 infor-

muj¹ nas przez g³o�niki, ¿e brakuje �zaprawki� (paliwa) i odlot samolotu
(rejs 116 do Moskwy) zostaje przesuniêty o dwie godziny.

Korzystamy z okazji, aby pojechaæ do Centrum i zabraæ do Warszawy
jeszcze jakie� ksi¹¿ki. W Centrum konferencja po�wiêcona stanowi badañ
nad histori¹ Buriacji. W biegu notujê informacjê, ¿e w ci¹gu ostatnich 50 lat
w Buriacji zniknê³o oko³o 1200 ma³ych osiedli.

Samolot nadal czeka na �zaprawkê�. Czekaj¹ca ze mn¹ Buriatka opowia-
da o sobie. U¿ywa na okre�lenie siebie s³owa �margina³�. Zbyt czêsto je s³y-
sza³em od moich przyjació³, abym nie wiedzia³, co znaczy. Mimo to pytam.
Wyobcowa³a siê z kultury buriackiej, a przecie¿ widaæ, ¿e nie jest Rosjank¹.

O 15.00 samolot odlatuje. Wchodz¹c na p³ytê lotniska, s³yszê, jak pra-
cownik obs³ugi lotniska mówi do jakiego� zdenerwowanego pasa¿era: �Prze-
cie¿ wiecie, ¿e teraz nigdzie nie ma zaprawki�.

14 XII
Budzê siê o czwartej czasu moskiewskiego. Oko³o szóstej P., widz¹c, ¿e

nie �piê, zapala �wiat³o. Zaczyna wyk³ad o tym, jak w dziejach Rosji zmienia-
³o siê pojêcie Wschodu. Wschód dla Rosjan to d³ugo by³o po³udnie czê�ci
europejskiej Rosji, potem Kaukaz, a nastêpnie Azja Przednia.

Syberia nigdy nie by³a Wschodem. W oczach Rosjan zawsze by³a czym�
zupe³nie innym, to by³ inny �wiat. Z jednej strony by³ to �poslednij u¿as�,
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najwy¿szy stopieñ gro�by � miejsce zsy³ki � groz¹ przewy¿szaj¹ce nawet karê
zes³ania w so³daty.

Z drugiej strony by³a to jedyna dostêpna Rosjaninowi szansa stania siê
cz³owiekiem wolnym. Miejsce ucieczki. Kto�, kto ucieka³ na Syberiê, wyzwa-
la³ siê ze wszystkich wiêzi spo³ecznych, zrywa³ z w³asn¹ przesz³o�ci¹, z rodzi-
n¹, wspólnot¹. Stawa³ siê nowym, innym cz³owiekiem.

Po po³udniu wychodzê na spotkanie w hotelu �Rossija�. Przed Mauzo-
leum Lenina trochê ludzi. Na rogu ulicy 25-go Oktiabria w prowizorycznej
kaplicy przed ikon¹ Kazañskiej Bogomatieri zapalona �wieca. Ikony pilnuj¹
trzy osoby.

P. po moim powrocie pokazuje mi protesty Tatarów z okazji �wiêta ikony
Kazañskiej Bogomatieri. Odebrali to �wiêto jako symbol rosyjskiej przemo-
cy, przypomnienie tragedii w³asnego narodowego losu.

P. potwierdza, ¿e obecnie w Moskwie toczy siê wojna mafii azerbejd¿añ-
skiej i czeczeñskiej. Los ma³ych narodów, które w wyniku przesiedleñ, przez
czas ¿ycia jednego tylko pokolenia, utraci³y systemy warto�ci w³asnej trady-
cyjnej kultury. Czeczeñcy byli w przesz³o�ci narodem rycerzy. �W³adzy so-
wieckiej � mówi � uda³o siê przemieniæ rycerzy w stuprocentowych chamów�.

15 XII
Przed po³udniem w Pracowni Stosunków Miêdzynarodowych. Przegl¹-

damy na monitorze programy badawcze, wybieraj¹c co bardziej interesuj¹ce.
Wychodz¹c z terenu MGU, spotykam M. Trochê trwa zanim on telefo-

nicznie wyzwoli siê od wszystkich czekaj¹cych go tego dnia obowi¹zków.
Idziemy razem na obiad, a potem ju¿ z notesem w rêku pytam go o rosyjski
rasizm.

Rasizm w Rosji rzadko jest otwarcie artyku³owany, choæ, oczywi�cie, ist-
nieje. Jego zdaniem rasizm jest natomiast praktykowany. W stosunku do
ma³ych narodów, takich jak Chanty i Mansi w tiumeñskiej ob³asti czy ¿yj¹-
cych na Czukotce, przybiera nawet formy ekstremalne.

Aborygeni stanowi¹ tam mniejszo�æ, a 99% mieszkañców to nap³ywowa
ludno�æ rosyjskojêzyczna. Te ma³e narody pozbawiono warunków do konty-
nuowania tradycyjnych stylów ¿ycia. Niektóre rodzaje ich tradycyjnych za-
jêæ gospodarczych, na przyk³ad my�listwo, s¹ nawet prawnie zabronione.
Do tego dochodz¹ zniszczenia �rodowiska naturalnego. Na Pó³nocy wydo-
bycie jednej tony ropy z regu³y po³¹czone jest ze zniszczeniem dziesi¹tków
kilometrów kwadratowych �rodowiska ekologicznego.

Dawniej pojedyncza rodzina zajmowa³a obszar 200�300 km kwadrato-
wych, gdy¿ tyle trzeba, aby stosuj¹c tradycyjne metody zdobywania ¿ywno-
�ci, prze¿yæ w tundrze. Pobudowano dla nich wzorowe sowieckie osiedla.
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Przesiedlano jednak do nich nie pojedyncze rodziny, ale od razu ca³e rody.
W domach, których zazdroszcz¹ im nawet Rosjanie, mieszkaj¹ zmuszani do
tego ludzie, psychicznie zupe³nie nieprzystosowani do ¿ycia zbiorowego.
Panuj¹ tam alkoholizm, syfilis, dziesi¹tkuj¹ce mieszkañców epidemie (izola-
cja i rozproszenie w tundrze skutecznie ich zabezpiecza³y przed epidemia-
mi).

To prawda, ¿e ich dzieci maj¹ prawo do bezp³atnego wykszta³cenia. W tym
celu odbierane s¹ si³¹ rodzicom i umieszczane w internatach na okres dzie-
siêciu lat. Aborygeni wiedz¹, ¿e dzieci te nigdy ju¿ do nich nie wróc¹. Dlate-
go na d�wiêk motoru nadlatuj¹cego helikoptera, zawsze ukrywaj¹ dzieci.
Rasizm � zdaniem M. � polega na tym, ¿e nie pozwala siê ¿yj¹cej tu rdzennej
ludno�ci, w stworzonych dla niej �idealnych� warunkach, przejawiaæ zdol-
no�ci swego intelektu.

Stosunek Rosjan do ma³ych narodów Syberii jest zdeterminowany przez
samo ju¿ has³o: �Sibir� nada oswaiwat��. Pomy�l � powiada M. � je¿eliby
uwierzyæ w tre�æ tego has³a, to trzeba by przyj¹æ, ¿e Syberia nigdy wcze�niej
nie by³a zamieszkana. Na mocy samego etosu �oswaiwanija� pierwszy lepszy
¿ulik rosyjski bêdzie odnosi³ siê do rdzennej ludno�ci syberyjskiej bez sza-
cunku, z pogard¹.

Pod wieloma wzglêdami polityka caratu stwarza³a rdzennym narodom
Syberii korzystniejsze dla nich warunki. Carat kierowa³ siê g³ównie zasad¹,
¿eby nie mieszaæ siê do ¿ycia ma³ych narodów, od których niczego nie spo-
dziewano siê uzyskaæ. Stawiano im jedynie wymóg politycznej lojalno�ci.
Zabraniano natomiast wwo¿enia do nich alkoholi i przeciwdzia³ano formom
wyzyskuj¹cej ich spekulacji.

Oznacza³o to w praktyce, ¿e nikt nie narusza³ warunków ¿ycia rdzennej
ludno�ci. To dlatego w³a�nie Syberia by³a terenem, na który zawsze uciekano
z czê�ci europejskiej Rosji. Nie jest prawd¹, ¿e by³a ona wy³¹cznie miejscem
zsy³ek. Proces kolonizacji Syberii przebiega³ pokojowo, a nie w wyniku �wia-
domej polityki caratu. W takich warunkach wszêdzie dochodzi³o do symbio-
zy Rosjan z miejscow¹ tradycyjn¹ kultur¹, zmieszania kultur. Przybywaj¹cy
tu Rosjanie wybierali sobie ¿ony spo�ród miejscowej ludno�ci, uczyli siê jej
jêzyka, przejmowali style ¿ycia i zwyczaje, przestawali nawet byæ chrze�cija-
nami. To w³a�nie �lady tych procesów mog³e� ogl¹daæ w Buriacji.

Pytam o inne, s³absze formy rasizmu. S¹ one � jak twierdzi M. � skutka-
mi narzucenia wszystkim narodom jednego systemu. Rusyfikacja by³a ko-
niecznym nastêpstwem ju¿ tego chocia¿by, ¿e obowi¹zywa³ jeden system
nauczania dla ca³ego ZSRR. Nawet w czasach caratu system ten by³ o wiele
bardziej elastyczny. Identyczne nastêpstwa da³o narzucenie jednolitego sys-
temu w³adzy czy zestandaryzowanych organizacji.
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Wyobra� sobie � powiada � ¿e we wszystkich republikach istniej¹ takie
same zwi¹zki literatów, kompozytorów, artystów plastyków czy akademie
nauk. W tych republikach, w których rdzenna ludno�æ jest bardzo nieliczna
(np. Czukczów jest zaledwie oko³o 20 tys.), rekrutacja cz³onków do tych
organizacji odbywa siê na warunkach swoistej umowy. Trafiaj¹ do nich b¹d�
ludzie z zewn¹trz, pod warunkiem, ¿e zgodz¹ siê ¿yæ tu na miejscu co naj-
mniej przez dwa lata (po to np., aby zostaæ wybranym na cz³onka Czukoc-
kiej Akademii Nauk), b¹d� ludzie, którzy zamieszkuj¹ co prawda gdzie in-
dziej, zgodzili siê jednak tworzyæ lub wykonywaæ utwory o tematyce zwi¹zanej
z ¿yciem tego narodu, do którego zwi¹zku twórczego chcieliby zostaæ wy-
brani. Gdyby� poszuka³, mo¿e by� nawet spotka³ jakiego� zas³u¿onego arty-
stê narodowego Buriacji, który nigdy w tej republice nie by³.

Przyjêto wprawdzie zasadê, ¿e przynajmniej w niektórych szko³ach w po-
szczególnych republikach obowi¹zkowa jest nauka w jêzyku miejscowych
ma³ych narodów. Tylko ¿e koñcz¹cy takie szko³y nie maj¹ pó�niej mo¿liwo-
�ci wykorzystania otrzymanego wykszta³cenia. Dlatego czêstym zjawiskiem
jest rasizm jak gdyby na odwrót. To sami rodzice, w obawie, ¿e oddaj¹c dziecko
do szko³y z obowi¹zkowym nauczaniem w miejscowym jêzyku, pozbawiaj¹
je mo¿liwo�ci zdobycia normalnego wykszta³cenia i tym samym szans przy-
sz³ej kariery, wystêpuj¹ o zmianê jêzyka obowi¹zuj¹cego w szkole. W³adze,
ma siê rozumieæ, zawsze ustêpuj¹.

To jeszcze niepe³ny obraz tego, co faktycznie zachodzi. Zwróæ uwagê �
mówi M. � jak powszechny jest mit, ¿e rdzenne narody Syberii nie mia³y
w³asnego pi�miennictwa. A przecie¿ w przypadku wiêkszo�ci z nich nie jest
to prawd¹. Buriaci na przyk³ad pos³ugiwali siê w przesz³o�ci alfabetem staro-
mongolskim. Zastêpuj¹c dawne alfabety cyrylic¹, wszêdzie doprowadzono
do zerwania z tradycj¹, sprowadzono kultury ma³ych narodów jak gdyby do
poziomu zerowego. Jêzyki lokalne, oderwane od pod³o¿a tradycji kulturo-
wej, uleg³y zubo¿eniu i straci³y swoje archaiczne warstwy, staj¹c siê jêzykami
pustymi. Natomiast jêzykiem biurokracji i zarazem jêzykiem �wysokiej� kul-
tury wszêdzie jest jêzyk rosyjski. Z tych powodów jêzyk narodowy pozba-
wiony zosta³ w oczach jego u¿ytkowników presti¿u, sta³ siê jêzykiem plebej-
skim, takim, którym rozmawia siê wy³¹cznie z s¹siadami, a i to ju¿ nie ze
wszystkimi.

16 XII
Rozmowa z A. i N. o sytuacji alternatywnego szkolnictwa w Moskwie.

Zastanawiamy siê, czy nie mogliby skorzystaæ z do�wiadczeñ polskich. Zna-
j¹ dobrze Zojê, rozmawiamy wiêc i o jej planach badawczych. W pewnym
momencie odzywa siê telefon. Odbiera A. Za chwilê wo³a mnie do aparatu,
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mówi¹c, ¿e dzwoni Zoja. Jest zaszokowana tym zbiegiem okoliczno�ci i s³y-
szê, jak powtarza, ¿e to chyba cud.

Wieczorem jeszcze jeden telefon z U³an Ude. Dzwoni do mnie I. Pyta o to,
jak przebiega³a moja podró¿ do Moskwy. Rozmawia³a z S.S. Jest zadowolo-
ny z wyników naszego spotkania i wyra¿a³ siê do niej dobrze o mnie. Jakie s¹
szanse, ¿e przyjadê tu prêdko? Na koniec pyta: Czy zauwa¿y³em, ¿e w U³an
Ude niebo jest zawsze czyste i ¿e zawsze �wieci tu s³oñce? To nie tak, jak
w Moskwie.

17 XII
Rano umówiony jestem z paroma dzia³aczami ruchu �Diemokraticzeska-

ja Rossija�. To ostatnie planowane tu spotkanie, po po³udniu wyje¿d¿am do
Warszawy.

Pytam o przyczyny trudno�ci zaopatrzenia. Odpowied�: Wobec dziewiê-
ciu du¿ych miast (m.in. Moskwy, Leningradu, Swierd³owska, Nowosybir-
ska, Uljanowska, Riazania, Gorkiego), w których zwyciê¿yli demokraci, �wia-
domie jest stosowana blokada ekonomiczna. Do tego dochodz¹ nastêpstwa
chaosu w transporcie i os³abienia wszystkich struktur politycznych. Blokada
ma charakter prowokacji, jej celem jest doprowadzenie do otwartego wybu-
chu niezadowolenia spo³ecznego. Podobnie postêpuj¹ komendanci ³agrów.
Norma ¿ywieniowa przewiduje 49 kopiejek na jednego wiê�nia. Za tak¹ sumê
jest niepodobieñstwem dzi� siê wy¿ywiæ. Prowokowane s¹ wiêc �wspyszki�,
a po wkroczeniu wojska mo¿liwe staje siê utrzymanie na jaki� czas dyscypliny.

Mówiê o tym, co o przyczynach trudno�ci zaopatrzeniowych zas³ysza-
³em, podró¿uj¹c po Syberii. Ale moich rozmówców nie przekonuj¹ tak pro-
ste wyja�nienia. Sytuacja zaopatrzeniowa � potwierdzaj¹ � jest rzeczywi�cie
lepsza tam, gdzie u w³adzy nadal utrzymuj¹ siê komuni�ci. Nie s¹dz¹ nato-
miast, aby stan taki by³ gdziekolwiek wyrazem tendencji od�rodkowych.
Ludzie rz¹dz¹cy obecnie w poszczególnych republikach d¹¿¹ przede wszyst-
kim do zahamowania procesu przemian z tych samych pobudek, dla jakich
potrzebuj¹ utrzymania integralno�ci Zwi¹zku Sowieckiego.

Mam na to argument, który sami mi podsunêli. A rozk³ad struktur poli-
tycznych? Czy nie niesie ze sob¹ gro�by rozk³adu imperium? Pytanie wydaje
siê im naiwne. Oko³o 70% ca³o�ci gospodarki sowieckiej jest kontrolowane
przez kompleks wojskowo-przemys³owy. Ile dok³adnie � tego oni nie wie-
dz¹. Mog¹ odpowiedzialnie powiedzieæ tylko, ¿e do wiadomo�ci publicznej
podawane jest nie wiêcej ni¿ przeznaczenie 30% �rodków bud¿etowych.
Reszta prawdopodobnie wydatkowana jest na potrzeby kompleksu wojsko-
wo-przemys³owego, stanowi¹cego rzeczywist¹ si³ê zdoln¹ powstrzymaæ pro-
ces rozpadu.
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Czy przewiduj¹ zatem nawrót rz¹dów autorytarnych? S¹ zgodni co do
tego, ¿e Rosja przej�æ musi przez stadium dyktatury. Zauwa¿am natomiast,
¿e ró¿ni¹ siê w pogl¹dach, czy krwawy rosyjski bunt (to ja wnios³em do na-
szej rozmowy to okre�lenie) bêdzie stanowi³ zakoñczenie stanu wyj¹tkowe-
go, czy te¿ pos³u¿y za pretekst do jego wprowadzenia.

Zadajê jeszcze pytania o przysz³o�æ reform przeprowadzanych w Federa-
cji Rosyjskiej. Zadajê w ogóle wiele pytañ szczegó³owych i na ka¿de otrzy-
mujê precyzyjn¹ odpowied�. Jednak nie rozja�niaj¹ mi one obrazu ogólnej
sytuacji. Przedstawia³em j¹ sobie ju¿ przedtem w ciemnych barwach, teraz
ciemno�ci jakby siê jeszcze zagêszcza³y.

Na koniec pytanie o to, jakie rozwi¹zania problemów ma³ych narodów
s¹ przewidywane w przygotowywanym projekcie konstytucji Federacji Ro-
syjskiej. Ale najwyra�niej daj¹ znaæ o sobie skutki samych tylko zestawieñ liczb.
Kiedy pó�niej, ju¿ w poci¹gu, przegl¹dam notatki z tej rozmowy, z zawstydze-
niem stwierdzam, ¿e nawet nie zanotowa³em udzielonej mi odpowiedzi.
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Od Redakcji

�ród³a

Jak pisa³a redaktorka korespondencji Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossow-
skiego Ró¿a Su³ek (Societas/Communitas 1(31)2021), �Niniejsza edycja li-
stów pomy�lana zosta³a jako swego rodzaju dopowiedzenie Dzienników Sta-
nis³awa Ossowskiego. Zestawiono j¹ w trzech czê�ciach wed³ug chronologii
analogicznej do edycji Dzienników Stanis³awa Ossowskiego, czyli: czê�æ
1: lata 1918�1939 roku, czê�æ 2: lata 1940�1949 i czê�æ 3: lata 1950�
1963�. Przypomnijmy, ¿e Ossowscy po powrocie Stanis³awa z kampanii
wrze�niowej do opanowanej przez Niemców Warszawy postanowili siê
rozdzieliæ, i Ossowski uciek³ w listopadzie 1939 roku do Bia³egostoku,
a nastêpnie stamt¹d przeniós³ siê do Lwowa, gdzie przebywa³ pod okupacj¹
sowieck¹, a od koñca czerwca 1941 r. niemieck¹ do pa�dziernika 1941 roku,
po czym wróci³ do Warszawy (zob. R. Su³ek, Stanis³aw Ossowski we Lwo-
wie: 1939�1941 pod presj¹ historii i ocen, �Kultura i Spo³eczeñstwo�,  50/3
(2006) s. 79�112

Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego.
Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

Opracowa³a Ró¿a Su³ek

[Rok 1940]
[147]

[Warszawa]. Nowy Rok. [1940]
St. Ossowski u p. K. Ajdukiewicza, Lwów, Supiñskiego 11.
Stachu mój najdro¿szy!
Nie mogê sobie odmówiæ przyjemno�ci pos³ania Ci paru drobiazgów i otrzyma-

nia od Ciebie bezpo�redniej odpowiedzi. Dorêcz j¹ mojej okazji [pos³añco-
wi], z którym ju¿ wszystko za³atwi³am a¿ do odpowiedzi w³¹cznie. Przesy-
³am Ci a¿urowe pó³buty, koszulê (niestety, nie tak¹ jak chcia³e�) z pasuj¹cym
starym krawatem, krótkie kalesony i trochê herbaty, bawe³nê i �dobrolin�
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[pasta do butów]. Jak pisa³am poczt¹, nie chcê jeszcze w ci¹gu najbli¿szych
miesiêcy opuszczaæ domu, a na dalsz¹ metê nie ma co na razie projektowaæ.
Dobrze mi tu, gdyby nie wielki brak Ciebie. Po tej zawierusze bêdzie wielki
kryzys mieszkaniowy w Warszawie, dobrze wiêc tego k¹ta pilnowaæ. Ponad-
to beze mnie masz wiêksz¹ swobodê ruchów. Na wiosnê zacznê my�leæ, je¿e-
li nie o wyje�dzie, to o odwiedzinach. P. Felicja w mrozy te¿ nie ruszy.

Dosta³am Twój list z 17 XI ub.m. i kartê z 15 XII. Mam nadziejê, ¿e dosta-
³e� ode mnie li�cik przez W. Sch. [Wac³awa Schayera]. Pisz, jak stoisz finanso-
wo. Ja przed chwil¹ dosta³am now¹ lekcjê, tak ¿e bêdê jak król, zw³aszcza, ¿e
komorne mogê p³aciæ przelewami z PKO. Pracuje mi siê teraz lepiej i trzymam
siê dobrze. My�l tylko o sobie, od¿ywiaj siê jak najlepiej. Kocham Ciê bardzo.

Twoja Maryla
Na Krakowskim Przedmie�ciu sytuacja bez zmiany.

[148]
[Warszawa]. 22 II 1940
Ukochany mój,
Ju¿ sze�æ tygodni jestem bez wiadomo�ci od Ciebie, ostatnie bowiem dato-

wa³y z 8 I. Zima, Bogu dziêki, ma siê ju¿ ku koñcowi, a nie by³a lekka. W naszej
spó³dzielni dwa razy zabrak³o wêgla i wtedy mêczyli�my siê w mieszkaniach
porz¹dnie, ale teraz grzej¹, a nadzieja niedalekiej wiosny podtrzymuje.

U mnie wszystko w porz¹dku. Finansowo stojê dobrze, bo lekcje mi siê po-
mno¿y³y. Bêdê zarabia³a oko³o 150 z³ miesiêcznie, a na swoich rezerwach nic nie
straci³am, tak ¿e nie potrzebujê ¿adnej pomocy. W naszych rodzinach wszystko
bez zmiany. Sprawa niezdecydowanego historyka przycich³a. Ze Starogub bar-
dzo dawno nie mia³am wiadomo�ci. Stachowi [Niedzwiecki, brat] � doktorowi,
wolno ze swego obozu pisaæ raz na miesi¹c, niestety, ostatnie wiadomo�ci po-
chodzi³y jeszcze z listopada. Zbichom [Zbigniew Niedzwiecki, brat z rodzin¹] w
dalszym ci¹gu nie�le siê powodzi i ci¹gle proponuj¹ mi pomoc, tak, ¿e w razie
czego, mam siê o kogo oprzeæ. Projektów ¿adnych na wiosnê jeszcze nie robiê.
Bardzo pragnê³abym Ciê odwiedziæ, ale w ogóle chcê trzymaæ siê mieszkania,
zw³aszcza skoro mam tu pracê, która ma ci¹gle tendencje rozrastania siê.

B¹d� o mnie spokojny. Trzymam siê dzielnie. Marzê o Tobie, przygoto-
wuj¹c mi³o�nie dom dla Twego ewentualnego powrotu. Kocham Ciê bardzo.

Twoja Maryla

[149] [k. poczt.]
 [Warszawa]. 29 III 1940
 Russisches Okupationsgebiet, Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11

kv. 6, Lwów � Lviv
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Najdro¿szy!
Jestem bez wiadomo�ci od Ciebie od 29 I, z której to daty pochodzi³a

ostatnia Twoja karta. Niepokojê siê i têskniê bardzo. My�l o Tobie jest w tle
wszystkiego co robiê.

U mnie wszystko w porz¹dku. Ciê¿k¹ zimê przebrnê³am szczê�liwie. Fi-
nansowo jestem zabezpieczona zupe³nie. Mam swoje lekcje, a ponadto zna-
jomi z Krakowskiego pomagaj¹ mi regularnie. W mojej rodzinie wszystko
bez zmiany. Ze Starogub mia³am wiadomo�ci z 17 III i 21 III. Od 1 III mu-
sieli wyjechaæ do M³awy, gdzie Kazio [Ciechanowski] dosta³ posadê buchal-
tera w mleczami, po³¹czon¹ z mieszkaniem. Mamusia ju¿ jest w M³awie z
Kaziem, Jadzia i Zbyszek wnet tam przyje¿d¿aj¹. U Twojej rodziny warszaw-
skiej wszystko po dawnemu. Pracujê naukowo w ka¿dej chwili wolnej od
licznych zajêæ. Do Ciebie pisa³am ostatnio parokrotnie. Twój profesor [Jan
Stanis³aw Bystroñ] mieszka tam, gdzie mieszka³, gdy wyje¿d¿a³e�; w zak³a-
dzie sytuacja bez zmiany.

Adres matki, ul. ¯wirki 11, u H. Wodkiewicza.
�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32

[150] [k. poczt.]
[Warszawa]. 24 IV 1940
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11a, kv. 5, Lwów � Lviv
Najukochañszy!
Ostatnie wiadomo�ci od Ciebie datowa³y z dnia 12 III. Dosta³am je po

piêciu tygodniach. By³am ju¿ bardzo niespokojna. U mnie wszystko w po-
rz¹dku. Lekcje id¹ normalnie. Pracujê bardzo du¿o, tak, ¿e finansowo jestem
zupe³nie zabezpieczona. W tej chwili mam ma³o czasu na pracê naukow¹, ale
od czerwca, gdy ilo�æ lekcji zmaleje, wezmê siê znowu intensywniej do swe-
go rêkopisu. Obecnie czujê siê trochê zmêczona, jak zwykle, na wiosnê. Ale
nie nale¿y tego przypisywaæ od¿ywianiu bo jest zupe³nie dobre, zw³aszcza
ostatnio, w zwi¹zku z popraw¹ warunków aprowizacyjnych. W mojej rodzi-
nie wszystko bez zmiany. Od Stacha ani znaku ¿ycia od listopada. Twoja
rodzina w M³awie od marca. Kazio dosta³ posadê buchaltera przy mleczami.
Maj¹ mieszkanie na ul. ¯wirki 11. Korespondujemy regularnie (po niemiec-
ku), a ostatnio dosta³am nawet paczkê z ¿ywno�ci¹. Twój profesor niedawno
wróci³ na Wierzbno. Ci z naszej spó³dzielni, którzy z nim mieszkali � wró-
cili. Na Towiañskiego i na Krakowskim Przedmie�ciu wszystko bez zmiany.
Dzieñ spêdzam pracowicie. Widujê najczê�ciej Marysiê i Misiê. Czasem by-
wam na Towiañskiego i u Tadeuszka [Kotarbiñskiego], który od czasu do cza-
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su ma wiadomo�ci od Adasia. Twoje imieniny siê zbli¿aj¹. Kocham Ciê i ci¹gle
my�lê o Tobie, a dzisiaj mi siê �ni³e� ca³¹ noc. U Twego wuja [Pyrowicza] w
Pilicy wszystko do niedawna by³o w porz¹dku. U pani Felicji [Kreczmar]
materialnie ciê¿ko, ale dzieci zdrowe.

�ciskam Ciê mocno.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 [m. 32]

[151] [k. poczt.]
[Warszawa]. 15 V 1940. �roda
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Léopol � Lwów � Lviv
Najdro¿szy! Mia³am od Ciebie ostatnio kartê z 15 IV, a w tydzieñ pó�niej

list z 17 III. Ja pisa³am 24 IV i 6 V. Poza tym bêdziesz mia³ ode mnie wiado-
mo�ci ustne od p. Rud. [Rudniañskiej]. Nie wiem tylko, czyjej siê w g³owie
nie pomiesza, tyle mia³a ustnych poleceñ. O Lwowie mia³am ostatnio trochê
ustnych relacji od dr. Ol.

Rozstanie staje siê teraz bardzo ciê¿kie, bo têsknota i niepokój zupe³nie
¿yæ nie daj¹. Pisa³am do Ciebie, ¿e gdyby brat Jadziuni19 mia³ tu przyjechaæ
niech zajedzie na razie do Misi, swojej Ciotki lub Tadeuszka, a potem mu siê
dalsz¹ przysz³o�æ uplanuje. Piszê lakonicznie, bo karty szybciej dochodz¹.
Twoja rodzina, jak ju¿ pisa³am, jest w M³awie (ul. ¯wirki 11). U mnie lekcje
trwaj¹ (oko³o 22 godzin tygodniowo). Pracujê od miesi¹ca dla siebie bardzo
niewiele, bo niema nastroju i trudno o skupienie. Widujê siê g³ównie z Ma-
rysi¹ i Misi¹, ale nie odczuwam potrzeby ludzi. Raczej potrzebna mi cisza i
samotno�æ. Ponadto, tak jak na jesieni, wielki g³ód prze¿yæ estetycznych,
zw³aszcza muzyki. Finansowo stojê bardzo dobrze. Zarabiam oko³o 150 z³
miesiêcznie, a znajomi z Krakowskiego Przedmie�cia mi co� regularnie przy-
nosz¹, tak ¿e rezerwy mam niewiele mniejsze ni¿ wtedy, kiedy wyje¿d¿a³e�.
Od¿ywiam siê bardzo rozs¹dnie i dobrze. Teraz znowu kucharzê w domu.
Nie brak mi niczego. Ci¹gle my�lê o Tobie i tak siê lêkam, ¿eby nasze rozsta-
nie siê nie przewlek³o.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[152] [k. poczt.]
[Warszawa]. 30 V 1940
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Lwów � Lviv
Najdro¿szy,
Ostatnie wiadomo�ci od Ciebie datowa³y z dn. 3 V. Z niepokojem i nie-

cierpliwo�ci¹ oczekujê dalszych. U mnie sytuacja bez zmiany. Jestem bardzo
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zajêta, ale dla samopoczucia jest to pomy�lne. Od po³owy czerwca bêdê tro-
chê mniej pracowaæ, a w czasie wakacji bêdê mia³a przymusowy, prawie ca³-
kowity odpoczynek. Z M³awy mia³am niedawno wiadomo�ci. Zbyszek pra-
cuje w mleczami. Widocznie inaczej byæ nie mo¿e. U mojej rodziny wszystko
tak, jak by³o. Od Stacha zaledwie dwie karty od pocz¹tku wojny. Twój s³u-
chacz � gimnastyk wróci³ niedawno z Kobrynia, gdzie wywêdrowa³ w listo-
padzie. Mieszka na razie tam, gdzie mieszka³. Tadeuszek ma trochê nadziei
na powrót Adasia. Wobec tego, gdyby brat Jadziuni mia³ przyjechaæ, niech
raczej zajedzie na Chmieln¹ lub do Misi, bo u Tadeuszka zrobi siê cia�niej.
Na Towiañskiego wszystko po dawnemu. Marysia zachowuje siê dzielnie i
przyczynia siê, jak mo¿e, do utrzymania rodziny. Irenie [siostrze] uby³o sie-
demna�cie kilo, co mnie serdecznie martwi. U mnie z prac¹ naukow¹ teraz
gorzej, ale trzymam siê dobrze i staram siê my�leæ b¹d� o tym co zje�æ, b¹d�
o odleg³ych abstrakcjach. Poza tym czekam i têskniê.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa � Varsovie, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
U pani Felicji wszystko bez zmiany.

[153] [k. poczt.]
[Warszawa]. 11 VI 1940. Wtorek
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11a, kv. 5, Lwów � Lviv
Ukochany!
Dosta³am wczoraj Twoj¹ kartê z 7 V. Przedtem mia³am tê z 3 V. Ja do

Ciebie pisujê mniej wiêcej co 10 dni. Od Mamusi mia³am ostatnie wiadomo-
�ci z 21 V. By³a ju¿ wtedy w posiadaniu Twojej karty z 3 V.

Od po³owy kwietnia, gdy dosta³am list od brata Jadziuni, ¿e mo¿e przy-
jechaæ, ¿yjê w nastroju ambiwalentnego oczekiwania. Rado�æ i niepokój prze-
plataj¹ siê ci¹gle. Moje ¿ycie toczy siê poza tym tak jak przedtem. Jestem
zajêta od rana do wieczora, co uwa¿am za bardzo pomy�lne. Dla siebie od
blisko dwóch miesiêcy robiê niewiele. Liczê na lipiec i sierpieñ, gdy bêdê
mia³a mniej zajêæ. U mojej rodziny wszystko jak by³o. W Twojej warszaw-
skiej rodzinie te¿ ¿adnych zmian godnych sygnalizowania. Co s³ychaæ u Twego
gospodarza? Jak dajesz sobie radê ze swoim nêdznym wyposa¿eniem garde-
robianym. ¯ona Józika prosi, ¿eby mu zakomunikowaæ, ¿e mieszka teraz
Krechowiecka 5. U Tadeuszka wszystko tak jak by³o. Widujê siê najczê�ciej z
Marysi¹, która teraz mieszka tu¿ obok, na Kossaka 10. Zagl¹da te¿ do mnie
czêsto Misia [Maria Einfeld]. Go�ci miewam w ogóle a¿ za du¿o. �ciskam
Ciê z ca³ych si³. My�lê o Tobie dzieñ i noc.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
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[154] [k. poczt.]
[Warszawa]. 21 VI 1940
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Lwów � Lviv
Najdro¿szy mój,
Otrzyma³am kartê Twoj¹ z 21 V, 3 VI, a tak¿e list z Krakowa o Tobie. Ja

pisujê do Ciebie mniej wiêcej co dziesiêæ dni.
U mnie zewnêtrznie nic siê nie zmieni³o. Roboty bêdê mia³a w czasie wa-

kacji mniej, ale niewiele mniej, bo nowe propozycje siê mno¿¹. Nasze miesz-
kanie, przy nieustannej operacji s³onecznej, robi siê uci¹¿liwe. W lipcu i sierp-
niu nale¿y siê spodziewaæ formalnej ³a�ni. O pracê osobist¹, jak siê domy�lasz,
w tej chwili trudno, bo nie ma skupienia. Od Twojej rodziny mia³am wiado-
mo�ci z 14 VI. Twoj¹ Ciotkê [Irenê Drozdowsk¹] od czasu do czasu odwie-
dzam. Nic siê nie zmieni³a. Od Stacha � doktora nie mamy ¿adnych wiadomo-
�ci. U Tadeuszka straszna rado�æ, bo Ada� powróci³ i to w niez³ej zdrowotnej
formie. Wyobra¿am sobie co za niepokój panuje u Twoich gospodarzy o Bron-
ka [Ajdukiewicza]. Jutro wybieram siê do Bogdana Such. [Suchodolskiego],
po jakie� wiadomo�ci o Tobie. ¯ona Józika odwiedza mnie czêsto. Dot¹d nie
dosta³a od niego ani s³owa. Ludzi ¿yczliwych nie brak mi dooko³a, ale brak mi
kogo� bardzo bliskiego z kim bym mog³a wszystko prze¿ywaæ, co tak ciê¿ko
prze¿ywaæ samemu. Misia zawsze na przyjazd brata Jadziuni przygotowana.

�ciskam Ciê i kocham.
Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[155]
[Warszawa]. 9 VII 1940
Najdro¿szy mój, Jedyny!
Dosta³am parê dni temu Twój list z 13 VI. I ja w ostatnich czasach prze-

chodzi³am ci¹gle przez ró¿ne uczucia: by³y dni kiedy nie chcia³am siê na d³u-
¿ej oddalaæ z domu, bo my�la³am, ¿e to mo¿e dzisiaj; by³y dni, gdy wydawa-
³o siê, ¿e sprawa odwleka siê na d³ugo. Odwiedziny u Bog. Such., po jego
przyje�dzie do Warszawy ustali³y we mnie przekonanie, ¿e nie mo¿na siê w tej
chwili naszego spotkania spodziewaæ. Trzeba jeszcze cierpliwo�ci. Mo¿e tak
jak siê sta³o, sta³o siê lepiej! Tylko okropnie szkoda chwil prze¿ytych od-
dzielnie kiedy siê ci¹gle ¿yje z nastawieniem, ¿e ma siê przed sob¹ niewiele
ju¿ lat do prze¿ycia.

Ludzi widujê du¿o, ale mi bardzo brak bliskiego porozumienia, a tak¿e
i teoretycznych dyskusji. Irena, Misia i Marysia, z którymi spotykam siê naj-
czê�ciej nie zaspakajaj¹ moich potrzeb intelektualnych. Te czê�ci mojego rê-
kopisu, do których zabra³am siê przed tygodniem (przez dwa miesi¹ce nie
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pisa³am prawie wcale) maj¹ ju¿ wyra�ne zabarwienie socjologiczne i mam
wra¿enie, ¿e siê w nich nie wyzwoli³am jeszcze ca³kowicie ze swoich korzeni
�rodowiskowych. Tak bardzo by mi siê przyda³a dyskusja z Tob¹! Tadeuszek
nieuchwytny dla dyskusji, bo bardzo lud�mi otoczony i spragniony samotno-
�ci, a chwilowo zaabsorbowany dodatkowo uciech¹ z powodu powrotu Ada-
sia. Na Towiañskiego wszystko po dawnemu. Pani Maria Zd., z naszego osie-
dla, zamieszka³a parê dni temu, w zastêpstwie mê¿a, tam, gdzie mieszka³ do
niedawna Twój profesor. Od Stacha � doktora ani s³owa. Mo¿e by� Ty spróbo-
wa³ do niego napisaæ, mo¿e by�my siê przez Ciebie mogli dowiedzieæ czy ¿yje
i jak ¿yje (Starobielsk, Voroszilovskasja Oblast, pocztovyj Jaszczik Nr. 15).

Twego listu, w którym mówi³e� o reklamacji nie otrzyma³am, a nie chcia-
³am nic robiæ bez Twego upowa¿nienia. Jak sprawa bêdzie znowu aktualna
zrobiê, co bêdê mog³a.

Liczy³am na to, ¿e w czasie wakacji trochê odpocznê, tymczasem nowe
propozycje, tego samego zawsze typu zajêæ, siê mno¿¹, a trudno odmawiaæ,
bo zajêcia to bardzo niepewne i trzeba zawsze liczyæ siê z tym, ¿e co� mo¿e
lada chwila odpa�æ. Wiêc jestem dosyæ zabiegana, ale mo¿e to i lepiej.

Jerzemu [Kreczmarowi] powiedz, ¿e dzieci zdrowe i opalone a Dzidzia
robi siê coraz milsza. Pani Felicja tylko mizerna i zapracowana. Poniewa¿
teraz listy wymagaj¹ osobistego zanoszenia na g³ówn¹ pocztê, pani Felicja
bêdzie pisywa³a rzadziej, bo trudno jej oderwaæ siê od domu. Niech Jerzy siê
z tym liczy i siê nie niepokoi. ¯ona Józefa odwiedza mnie, niestety, czêsto.
Od pocz¹tku nie mia³a od mê¿a ani s³owa.

Prze¿yæ estetycznych i natury ogromnie mi brak. Da³abym wiele za tro-
chê dobrej muzyki i za kawa³ek piêknego lasu.

Kocham Ciê bardzo.
Twoja Maryla
P.S. Przed chwil¹ by³ u mnie A. Su. Co to by³a za rado�æ zobaczyæ kogo�,

kto siê o Ciebie otar³!

[156] [k. poczt.]
[Warszawa]. 19 VII 1940
Stanis³aw Ossowski ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Lwów � Lviv
Najdro¿szy mój. Dzi� dosta³am Twoj¹ kartê z 18 VI. Ostatnie dni s¹ wy-

pe³nione my�l¹ o Tobie od rana do nocy i od nocy do rana. �nisz mi siê
ci¹gle, a niepokój bywa chwilami bardzo ciê¿ki do zniesienia. Wczoraj by³a
karta od Jerzego z 26 VI, co mnie trochê uspokoi³o.

U mnie wszystkie zajêcia id¹, tak, ¿e nie zauwa¿am wakacji. Cieszê siê
z ch³odów, bo mieszkanie w upa³y by³o bardzo gor¹ce i ciê¿ko by³o praco-
waæ. Usi³ujê pchaæ naprzód swoj¹ pracê naukow¹. Orientujê siê, ¿e s³u¿y mi
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jako narkoza, ale jest to jeszcze lepszy �rodek ni¿ inny. Piszê niewyra�nie, bo
piszê stoj¹c w ogonku na poczcie.

U pani Felicji wszystko po dawnemu. Komunikujemy siê co dzieñ. Dzi-
dzia przelotnie chorowa³a, ale ju¿ jest zupe³nie zdrowa.

�ciskam Ciê ze wszystkich si³ i bardzo Ciê kocham.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
Wiesz, ¿e mam w otoczeniu du¿o ¿yczliwych ludzi, ale mi brak kogo�

bardzo bliskiego.

[157]
[Warszawa]. 30 VII 1940
Mój najdro¿szy, mój jedyny!
Dosta³am przed chwil¹ Twoj¹ kartê z 2 VII, a poprzednio list z 8 VI i 21

VI. I ja przechodzi³am w ostatnich czasach przez nieustanne hu�tanie: od
nadziei, ¿e siê lada dzieñ zobaczymy a¿ do zupe³nego zw¹tpienia. Teraz przy-
stosowujê siê jako� tak¿e do nowego stanu rzeczy. Gdyby tylko nie by³o
powodów do niepokoju, to cz³owiek uzbroi³by siê jeszcze w cierpliwo�æ. Ale
czerwiec, je¿eli idzie o niepokój, by³ niezwykle ciê¿ki.

Moje bytowanie uk³ada siê zupe³nie nie�le. Ka¿dy moment uspokojenia
sytuacji ogólnej i osobistej wyzyskujê dla pracy naukowej. Teraz znowu zabra-
³am siê do roboty. Pracujê nad stosunkiem ró¿nych regu³ obyczajowych i regu³
moralnych. Bardzo mi brak w tych sprawach mo¿liwo�ci rozmowy z Tob¹, bo
to wszystko zaczepia przecie¿ ci¹gle o sprawy etno� i socjologiczne. W zwi¹z-
ku z zagadnieniem genezy sumienia czytam Das Unbehagen in der Kultur
Freuda. Mitologia, ale bardzo ciekawa. Zajêæ zarobkowych mam oko³o dwu-
dziestu godzin tygodniowo. Doskonalê siê w swoim nowych fachu i jestem
z niego wcale zadowolona. Finansowo jestem zabezpieczona i mam ju¿ w piw-
nicy tonê wêgla na zimê. Co do sto³owania, bardzo krótko robi³am to na
mie�cie, po czym wróci³am do w³asnego kucharzowania, które okaza³o siê
zdrowsze i tañsze i smaczniejsze. Od¿ywiam siê rozs¹dnie i jestem zdrowa.
¯ycie towarzyskie mam niezmiernie ograniczone. Widujê przewa¿nie Irenê,
Marysiê i jej siostrê. Brak mi bardzo kogo� do inteligentnych spekulacji, nie
tylko w sprawach naukowych, ale i bie¿¹cych, to bowiem towarzystwo, któ-
re wymieni³am mnie pod tym wzglêdem nie zaspakaja. Brak mi tak¿e zawsze
prze¿yæ estetycznych, a przede wszystkim muzyki. Wczoraj, a by³a to nie-
dziela, by³a u mnie rano Misia. Poza tym ca³y dzieñ siedzia³am nad rêkopi-
sem. Wieczorem, po kolacji, posz³am odetchn¹æ do Marysi, gdzie jestem
zupe³nie ju¿ zadomowiona. Mieszkaj¹ teraz tu¿ obok, na Kossaka i widuje-
my siê prawie co dzieñ. Marysia mia³a dzisiaj debiutowaæ na nowej posadzie �
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obs³uga baru w jednej z elegantszych restauracji. Na Towiañskiego wszystko
w porz¹dku. Pani Maria Zd. wróci³a ju¿ do domu. U pani Felicji wszystko po
dawnemu. Dzieci ³adne i zdrowe. Mia³a siê przy³¹czyæ do mojego listu, ale
wyjecha³a na jeden dzieñ z dzieciakami do Podkowy Le�nej.

Pisz o sobie. Jak tam siê obywasz bez swojej warszawskiej garderoby? Czy
masz palto letnie? Chodzi³am tutaj do urzêdów w sprawie wyreklamowania
brata Jadziuni Ciech., ale nie ma teraz ¿adnej instancji, która by tego rodzaju
zg³oszenia przyjmowa³a. Nie pomog³y one zreszt¹ w swoim czasie wielkiej ilo-
�ci moich znajomych. Kartê przes³an¹ na moje rêce przez Józefa dorêczê jego
¿onie, tylko j¹ odszukam. Mieszka teraz u wuja, na Kazimierowskiej.

Kochany mój, tak mi ¿al ka¿dego tygodnia spêdzonego bez Ciebie. Mamy
przecie¿, w najlepszym razie, niewiele ju¿ lat ¿ycia przed sob¹ i tak szkoda te
lata prze¿ywaæ oddzielnie. Ale b¹d� cierpliwy i nie rz¹d� siê uczuciami. My�l
o swoim dobru. Co s³ychaæ u s¹siadki z ̄ oliborza, od której mia³e� sprawoz-
danie o mnie? Czy s¹siad nasz z III kol. [Jerzy Borejsza] jest w dalszym ci¹gu
kierownikiem Waszej instytucji?

�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maryla

[158] [k. poczt.]
[Warszawa]. 10 VIII 1940
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Lwów � Lviv
Mój najdro¿szy, mój jedyny!
Dosta³am przed chwil¹ kartê z 23 VII. Taka rado�æ, ¿e wiem, co siê dzia³o

u Ciebie przed dwoma tygodniami!! U mnie wszystko po dawnemu. Zajêæ
zarobkowych mam w tej chwili mniej (oko³o piêtnastu godzin tygodniowo),
korzystam te¿ z tego by swoj¹ pracê osobist¹ pchaæ naprzód. Moje refleksje
id¹ trzema nurtami: pisz¹c ostatni rozdzia³ swojej ksi¹¿ki opracowujê grun-
towniej stosunek regu³y moralnej i regu³y dobrego wychowania. Kupi³am
sobie obszerny podrêcznik �dobrego wychowania�, który jest nieocenionym
dokumentem. Poza tym przygotowujê ju¿ powoli pierwszy rozdzia³ mojej
nastêpnej ksi¹¿ki i w zwi¹zku z tym siedzê nad patologi¹ skrupu³u moralne-
go. Wczoraj by³am w tej sprawie u naszego uniwersyteckiego psychologa St.
B. [Stefana Baleya]. Wreszcie, po tramwajach, doskonalê siê ci¹gle w moral-
no�ciach dalekiego Wschodu. Odwiedzi³am raz w tych sprawach naszego
orientalistê [Stanis³awa Schayera]. Niestety, stan jego zdrowia jest niepoko-
j¹cy. Widzisz z tego sprawozdania, ¿e intelektualnie jestem w dobrej formie.
Nie mam tylko z kim mówiæ o wszystkim, co mnie rozsadza i to mi bardzo
dokucza. Rozmawiam sporo z m³odzie¿¹ i przywi¹zujê do tego pewn¹ wagê,
ale to, rzecz jasna, nie posuwa mnie teoretycznie wiele naprzód.
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O technikê mojego ¿ycia siê nie troszcz. Czujê siê bardzo przez los uprzy-
wilejowana. Mam z czego ¿yæ, a nawet my�lê pomalowaæ mój pokój na sele-
dynowo, co �wiadczy, ¿e pod wzglêdem finansowym trzymam siê dobrze.
Irena prowadzi swoj¹ robotê, ale nie mo¿e zarobiæ na utrzymanie. Marysia
jest kelnerk¹. �nisz mi siê ci¹gle po nocach i mam chwile wielkiego niepoko-
ju. Zazdroszczê wszystkim ma³¿eñstwom, które s¹ razem. Kocham Ciê.

Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
U pani Felicji wszystko w porz¹dku. Wys³a³am do Ciebie obszerny list w prze-

sz³ym tygodniu.

[159]
[Warszawa]. 24 VIII 1940
Mój najdro¿szy, mój ukochany!
Otrzyma³am trzy Twoje karty ( 2 VII, 16 VII, 23 VII) i jeden list (7 VII)

datowane z lipca. Teraz d³u¿sza przerwa i zaczynam siê ju¿ niepokoiæ. Sama
piszê teraz czê�ciej, a chêtnie bym pisa³a co dzieñ, tak¹ mam potrzebê roz-
mowy z Tob¹. Czy, a je¿eli tak to kiedy, otrzyma³e� mój ekspres polecony
z 16 VIII ? Wys³a³am go do Ciebie, ¿eby Ci zakomunikowaæ zmianê pogl¹-
dów na wiosenne projekty brata Jadziuni Ciech. W tej chwili jestem bardzo
rada, ¿e jego plany zawiod³y. Nasza orientacja listopadowa w odniesieniu do
niego by³a s³uszna i rewizjê tej decyzji uwa¿am w tej chwili za niemo¿liw¹.
Mój pogl¹d dziel¹ lekarze, którzy znaj¹ stan jego p³uc.

W karcie z 16 VII zupe³nie nies³usznie pos¹dzasz mnie o przepracowanie
i z³e od¿ywianie. Jeszcze raz powtarzam, ¿e uwa¿am siê za bardzo uprzywi-
lejowan¹. Mam spokojny i jeszcze w³asny k¹t do pracy; finansowo jestem
zabezpieczona, bo moje rezerwy wynosz¹ w tej chwili prawie tyle, ile wyno-
si³y w chwili, gdy�my siê rozstawali, a moje miesiêczne zarobki prawie zu-
pe³nie pokrywaj¹ moje potrzeby. Od¿ywiam siê dobrze. Jestem dzi� ju¿ za
rozs¹dna, ¿eby wyniszczaæ organizm i mo¿esz byæ spokojny, ¿e do tego nie
doprowadzê. Je¿eli czujê siê czasem wyczerpana, to sprawy nerwowe, na
które praca jest w³a�nie tylko najlepszym lekarstwem.

Lata w Warszawie prawie nie by³o. Trochê ciep³ych dni w lipcu a potem
ch³ody i deszcze, jak gdyby to by³a pó�na jesieñ. Moje ¿ycie uk³ada siê tak, jak
przedtem. Zajêcia obowi¹zkowe koncentrujê, tak by w pozosta³ych dniach móc
pracowaæ dla siebie. W czwartki i wtorki mam piêæ godzin, za to sobota wolna
i w ci¹gu soboty i niedzielnego popo³udnia moja robota naukowa posuwa siê
stale naprzód, a i w inne dni tygodnia wyzyskujê ró¿ne luzy. Wnet zabieram
siê do ósmego rozdzia³u o magii w moralno�ci. Równocze�nie jestem otoczo-
na ksi¹¿kami psychiatrycznymi i pracujê nad patologi¹ skrupu³u moralnego.
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W niedzielê rano przyje¿d¿a do mnie prawie zawsze Irena i siedzi ze mn¹ do
obiadu. Jej szko³a funkcjonowaæ nie bêdzie, ale przynosi³a jej ostatnio tak ma³o,
¿e siê tym nie przejmujemy. Twój profesor podobno w dobrej formie i pisze
popularn¹ etnologiê. Dina S. [Sztejnbarg] musia³a opu�ciæ swoje mieszkanie.
Tadzia ¯. w Warszawie nie ma. Marysia pracuje jako kelnerka, ale siê bardzo
mêczy a ma³o zarabia. W tej chwili martwi siê o swoj¹ wiejsk¹ przyjació³kê,
która wraz z rodzin¹ mieszka tam, gdzie mieszka³ Twój profesor. U Tadeuszka
wszystko po dawnemu. Sprawa niezdecydowanego historyka w pe³ni aktualna.

Jestem niespokojna, jak przedstawia siê Twój ekwipunek ubraniowy. Czy
masz palto letnie? W jakim stanie jest jesionka i czy nie zamarzniesz w zimie?
Jak stoisz z bielizn¹, rêcznikami? Moje my�li dniem i noc¹ przy Tobie.

Twoja Maryla
Pani Felicja nied³ugo napisze. Dzieci zdrowe.

[160] [k. poczt.]
[Warszawa]. 5 IX 1940
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Lwów � Lviv
Mój jedyny, mój ukochany!
Czy otrzyma³e� moje listy z 16 VIII i 24 VIII? Po wys³aniu ostatniego mar-

twi³am siê, ¿e sformu³owa³am go nazbyt ostro, czego nie nale¿y robiæ, gdy siê
cz³owiek nie orientuje w sytuacji strony drugiej i gdy listy chodz¹ tak d³ugo, ze
przez ten czas koniunktura mo¿e ulec zmianie. W ka¿dym razie powtarzam, ¿e
zmiana decyzji listopadowej by³aby powrotem do punktu, z którego siê wy-
sz³o, tylko w warunkach bardzo znacznie pogorszonych. U mnie wszystko po
dawnemu. Pracujê teraz nad stosunkiem oceny moralnej i estetycznej. Od Twojej
rodziny mia³am list niedawno. Sytuacja jest tam bez zmiany. Od Ciebie mia³am
ostatnio wiadomo�æ z 27 VII i niepokoi³abym siê ju¿ porz¹dnie, gdyby nie
karta od Jerzego do ¿ony z 8 VIII, która przemawia za tym, ¿e i u Ciebie nic siê
nie zmieni³o. Pani Maria Zd. wróci³a szybko do domu. Co siê dzieje z J.B.
[Jerzym Borejsz¹], naszym s¹siadem, a Twoim dawnym zwierzchnikiem? Dina
zupe³nie nie ma wiadomo�ci od brata i bardzo prosi, ¿eby� siê dowiedzia³ na
ul. Bernsteina 8/1, co siê z nim dzieje. Czy nie spotykasz siê z Dezyderym? Czy
nie wiesz, co siê dzieje z naszym mi³ym gospodarzem z Bystrzeca? Obcujê te-
raz z Tob¹ bardzo blisko, bo robiê porz¹dki w Twoim biurku na Krakowskim,
o czym szerzej w nastêpnym li�cie. Rozczula mnie ka¿da kartka zapisana Two-
j¹ rêk¹, wszystko, co pozostawi³e� tak, jakby� mia³ tam wróciæ jutro. Ukocha-
ny mój, kiedy siê zobaczymy?

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
U pani Felicji wszystko w porz¹dku. Dzieci zdrowe.
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[161]
[Warszawa]. Oko³o 15 IX [19]40. (do Lwowa przyszed³ 4 X 40)
Mój ukochany!
Bardzo dawno jestem bez wiadomo�ci od Ciebie. Ostatnia Twoja karta

datowa³a z 27 VII. Ja pisa³am do Ciebie 10 VIII, 16 VIII, 24 VIII i 5 IX. Przed
jakim� tygodniem by³ u mnie Bogdan Such., proponuj¹c mi wyp³atê 50 z³
miesiêcznie. Najdro¿szy, nie gniewaj siê na mnie, ¿e odmówi³am! Tak niepo-
trzebnie siê troszczysz o moje finanse i tak nies³usznie sobie wyobra¿asz, ze
stoj¹ �le. Zajêcia zarobkowe przynosz¹ mi spor¹ sumê. Podnios³am warunki,
tak, ¿e przy mniejszej pracy bêdê mia³a wiêkszy zysk. Znajomi z Krakow-
skiego [Przedmie�cia] pomagaj¹ mi regularnie (oko³o 100 z³ miesiêcznie).
PKO. niebawem wyp³aci mi dziesiêæ procent tego, co mam na rachunku.
Sprzeda¿ Twojej Estetyki idzie w Kasie [Mianowskiego] dobrze, i gdybym
chcia³a mog³abym w ka¿dej chwili co� wydobyæ. Mam spore zapasy, tak, ¿e
z nich samych mog³abym przez d³u¿szy czas egzystowaæ. Mam przy sobie
wszystkie rzeczy i w ka¿dej chwili mog³abym co� sprzedaæ. Wreszcie moja
biografia jest prosta: czekam na miejscu, podczas gdy, biografia Odysa mo¿e
byæ jeszcze skomplikowana i wymaga rezerw finansowych. Inwestycje gar-
derobiane s¹ mu tak¿e niezbêdne, podczas gdy u mnie to zagadnienie w grê
nie wchodzi. Od¿ywiam siê dobrze i rozumnie. Wiem przecie¿, ¿e odpor-
no�æ organizmu jest w tej chwili konieczna.

Twój zak³ad zrobi³ siê którego� dnia dostêpny. Wobec tego bywam tam
raz na tydzieñ i porz¹dkujê. O jakim� regularnym funkcjonowaniu niema
mowy, tote¿ przestanê tam chodziæ, gdy uporam siê z wydawnictwami �Prze-
gl¹du Socjologicznego�. Oczywi�cie, w pierwszym rzêdzie sz³o mi o nak³ad
Twojej ksi¹¿ki. Na Senatorskiej nie by³o jej zupe³nie. Tu, z pomoc¹ wo�nego,
odbi³am kilkana�cie nades³anych pak, po to, ¿eby ku wielkiemu mojemu
zmartwieniu nie znale�æ ani jednego egzemplarza. Dawny wspó³pracownik
Józefa � Obr. [Józef Obrêbski] przychodzi mi pomagaæ.

Praca naukowa posuwa siê pomaleñku. Inteligentnego interlokutora,
natury i muzyki bardzo brak. Ireny szko³a przesta³a istnieæ, ale Irena dosta³a
posadê w innej szkole. Ostatnio biedaczka mia³a du¿e przykro�ci domowe.
Marysia jest kelnerk¹. Hanka, niestety, siê wykoleja.

Tadeuszek ma zajêcia zarobkowe takie, jak ja. Ada� dosta³ posadê w magi-
stracie. Na Towiañskiego wszystko po dawnemu. Sprawa niezdecydowanego
historyka chwilowo przycich³a, nie wiadomo, co siê jeszcze z tego wykluje.
W M³awie ¿adnych zmian. U pani Felicji i dzieci wszystko w porz¹dku.

Do 10 IX kursowa³o siê po Warszawie do 22.00, obecnie tylko do 21.00.
Nie narzekam. Lubiê te ciche wieczory, kiedy wiadomo, ¿e nikt ju¿ nie prze-
szkodzi.
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�ni³e� mi dzi� w nocy i jak¿e plastycznie! W stosunku do wiosny, kiedy
têsknota zrobi³a siê ju¿ tak niecierpliwa, ¿e siê liczy³o dni i godziny, jestem
teraz spokojniejsza. My, którzy nie lubili�my siê roz³¹czaæ na parê dni, czy
przypuszczali�my kiedy, ¿e taki w³a�nie okres wypadnie nam prze¿yæ oddziel-
nie!

�ciskam Ciê.
Maryla
P.S. O przyje�dzie brata Jadziuni Ciech. ci¹gle my�lê i gdyby jakie� stara-

nia by³y mo¿liwe, a nie by³o specjalnych przeciwskazañ, zrobiê, oczywi�cie
wszystko, co bêdê mog³a. Pani Felicja prosi o powtórzenie, ¿e trzyma siê tej
samej linii.

[162] [k. poczt.]
[Warszawa]. 24 IX [1940]
Stanis³aw Ossowski, ul. Supiñskiego 11 a, kv. 5, Lwów � Lviv
 Najdro¿szy!
Ostatnie wiadomo�ci od Ciebie datowa³y z 24 VIII. Listów z 6 VIII i 15

VIII, o których mówisz dot¹d nie dosta³am. Ja pisa³am do Ciebie 10 VIII, 16
VIII i 24 VIII, oraz 5 IX i 14 IX. W ostatnim li�cie motywowa³am obszernie,
dlaczego odpowiedzia³am odmownie na propozycjê Bog. Such., przychodze-
nia mi z regularn¹ pomoc¹. Finansowo stojê bardzo dobrze, a propozycji
zarobkowych mam wiêcej ni¿ mogê przyj¹æ.

W mojej rodzinie wszystko bez zmiany. Twoja rodzina bytuje gdzie przed-
tem i jak przedtem. Gdyby� by³ na ̄ oliborzu mieszka³by� teraz prawdopodob-
nie, gdzie do niedawna Ada�. Jerzy i Józef z Tob¹. Wuj [Zygmunt Pyrowicz],
o którego chorobie szczêki pisa³am, odwiedzi³ nas w tym tygodniu. By³ i u mnie.
Ma przykre, jak zawsze, usposobienie, ale tym razem nie zrobi³ mi ¿adnej przy-
kro�ci. Narzeczonego Hanki zabra³ do siebie. U Marysi materialnie ciê¿ko. Nowy
zawód j¹ bardzo mêczy. Niewidomy Stanis³aw B. (je¿eli to o niego pytasz?)
usi³owa³ w czerwcu pope³niæ samobójstwo, ale mu siê nie uda³o. U mnie wszyst-
ko w porz¹dku. Pracujê. Wydawnictwami �Przegl¹du Socjologicznego� siê
opiekujê. Pierwsze pieni¹dze ze sprzedanych egzemplarzy zaniosê ¿onie Józe-
fa, bo ich bardzo potrzebuje. Karolinka siê odezwa³a, ku wielkiej naszej rado-
�ci, Stach milczy. Jestem niezmiernie rada, ¿e nasze projekty wiosenne spe³z³y
na niczym i powrót do nich w tej chwili uwa¿am na niemo¿liwy. Têsknota
bywa chwilami nie do zniesienia, ale mimo to dobrze jest, tak jak jest.

Kocham Ciê.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
Uk³ony gospodarzom.
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[163] [k. poczt.]
[Warszawa]. 4 X 1940. Sobota
Dr. Stanis³aw Hubert, dla St. O., Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Jedyny mój,
Posy³am kartê pisan¹ na maszynie, ¿eby przy�pieszyæ odbiór. Dzisiaj, ku

wielkiej mojej rado�ci, dosta³am kartê Twoj¹ z 12 IX. Z siedmiu ³¹cznie Two-
ich listów i kart, o których wspominasz, dosta³am trzy. Ostatnio list z 14 VIII
i kartê z 24 VIII. Ja pisa³am we wrze�niu 5, 14 i 24.

W Warszawie ch³ody listopadowe. Od Twojej rodziny dosyæ dawno nie
mia³am wiadomo�ci i w³a�nie muszê siê o nie upomnieæ. W mojej rodzinie nic
nowego i zawsze du¿e przykro�ci z chor¹ bratow¹. Operowany wuj coraz ciê¿-
szy w po¿yciu. Je¿eli idzie o pracê zarobkow¹, stojê zupe³nie dobrze i dlatego
odmówi³am propozycji sta³ej pomocy ze strony Bog. Such. . Mam du¿o zg³o-
szeñ, wiêcej ni¿ mogê przyj¹æ. Je¿eli idzie o pracê naukow¹, z uporem, który
wielu zadziwia, pcham swoj¹ robotê dalej. My�lê teraz nad klasyfikacj¹ ocen.
Z Tadeuszkiem widujê siê dosyæ czêsto. W Twoim zak³adzie bywam. Dzisiaj
dorêczy³am ¿onie Józefa 50 z³ uzyskanych z rozprzeda¿y wydawnictw �Prze-
gl¹du Socjologicznego�. W ubieg³¹ niedzielê odwiedzili mnie Tad. Szcz. [Tade-
usz Szczurkiewicz] z ¿on¹, autor jednej z ksi¹¿ek, o których mowa. O sprawie
niezdecydowanego historyka na razie nic nie s³ychaæ, ale mimo to jestem rada,
¿e brat Jadziuni mieszka tam, gdzie mieszka. Napisz, co s³ychaæ u Twoich daw-
nych gospodarzy. U Marysi finansowo bardzo ciê¿ko, a nowy fach bardzo j¹
mêczy. Misia zarabia w analogiczny sposób jak ja. To samo Tadeuszek. W na-
szej spó³dzielni mieszka o przesz³o siedemdziesi¹t osób mniej ni¿ poprzednio.
Na Towiañskiego, Bogu dziêki, wszystko po staremu. Mo¿e masz jak¹� ksi¹¿-
kê, któr¹ by� chcia³ przeczytaæ i któr¹ by� móg³ mi poleciæ. Zaczêliby�my j¹
razem czytaæ np. od 1 XI. Takie obcowanie z Tob¹ poprzez ksi¹¿kê zrobi³oby
mi du¿¹ przyjemno�æ, tylko wybór jest trudny.

Ukochany mój. Warto ¿yæ dla tej rado�ci, która nas czeka, gdy siê spotkamy.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa

[164]
[Warszawa]. 12 X 1940
Mój ukochany!
Czyniê dzi� zado�æ wielkiej potrzebie serca pisz¹c do Ciebie, bo oto up³y-

wa rok od bardzo pamiêtnej dla mnie daty. My�l¹ jestem ci¹gle przy Tobie.
Dzi� �ni³e� mi siê bardzo plastycznie.

Przedwczoraj rozmawia³am d³ugo o Was z J. Obr. [Obrêbskim], z którym
spotykam siê od czasu do czasu w Twoim zak³adzie i z którym wspólnie opiekujê
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siê wydawnictwami �Przegl¹du Socjologicznego�. W tej chwili sprawia on na
mnie bardzo sympatyczne wra¿enie. Widujê tak¿e T. Szcz., który postarza³ co
najmniej o lat dziesiêæ. Po d³ugiej tu³aczce doszed³ z ¿on¹ do w³asnego mieszka-
nia od 1 X i, niestety, przed dwoma dniami musia³ siê zeñ wyprowadziæ. Wszel-
kie wysi³ki odnalezienia wiêkszej ilo�ci egzemplarzy Twojej ksi¹¿ki spe³z³y na
niczym. Komunikowa³am siê w tej sprawie ze wszystkimi, którzy mogli na ni¹
rzuciæ jakie� �wiat³o, a wiêc i z Twoim dawnym wo�nym i z p. Janecz.

Sprawa niezdecydowanego historyka, o której pisa³am w li�cie z dn.
15 VIII na razie przycich³a, ale trudno przewidzieæ, co bêdzie dalej. Mieszka-
nie zajmowane niegdy� przez Twego profesora jest ci¹gle bardzo pe³ne, spo-
ro ludzi mieszka tak¿e tam, gdzie mieszka³ Ada� i tam, gdzie mieszka³ nasz
znajomy, trochê naiwny nauczyciel, w którego sprawie chodzi³e� niegdy� do
Wojtka. We spó³dzielni naszej mieszka natomiast, jak o tym ju¿ pisa³am, prze-
sz³o siedemdziesi¹t osób mniej. Je¿eli idzie o brata Jadziuni Ciech. pragnê³a-
bym najgorêcej by zamieszka³ z Oskarem [Lange] i Lolusiem [Znanieckim].

U mnie status quo. Pracujê g³ow¹, gospodarujê i gotujê. Mam oko³o
dwudziestu trzech godzin zajêæ tygodniowo i, poniewa¿ podnios³am stawkê,
bêdê w tym roku zarabia³a wiêcej ni¿ w roku poprzednim, tak ¿e moja sytu-
acja finansowa nie daje ¿adnych powodów do niepokoju. Rêkopis dobiega
koñca. Potem bêdzie jeszcze d³ugotrwa³e poprawianie i wykañczanie, z któ-
rego przed styczniem w ¿adnym razie nie wybrnê. W rodzinie wszystko bez
zmiany. Jadzia i Jêdru� s¹ �ród³em niezliczonych przykro�ci. Irena zamierza
siê wyprowadziæ. Przesz³ego roku wnios³am za ni¹ 250 z³ wk³adu do WSM,
tak, ¿e mo¿e otrzyma tutaj samodzielne mieszkanie.

Nic nie piszesz, jak sobie dajesz radê z garderob¹, w któr¹ by³e� tak bar-
dzo �le wyposa¿ony. Czy masz aby dostateczny zapas rzeczy ciep³ych na zimê.
Termin naszego spotkania ginie we mgle. Gdyby Ci zabieg³a drogê jaka� nimfa
Kalipso, nie bêdê mia³a o to pretensji do swego ukochanego Odysa, tak ¿e
rozporz¹dzaj swoj¹ osob¹ swobodnie.

Napisz, co s³ychaæ u Twoich poprzednich gospodarzy, a tak¿e, co s³ychaæ
u Wac³awa, kuzyna naszego orientalisty. Jego ¿ona jest od dawna bez wiado-
mo�ci i bardzo siê niepokoi.

�ciskam Ciê, mój Jedyny.
Twoja Maryla
Mój adres, oczywi�cie, bez zmiany. Piszê na maszynie, bo to podobno

listy przy�piesza.

[165]
[Warszawa]. 23 X 1940. �roda
Mój Ukochany, mój Jedyny!
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Wczoraj by³ dzieñ pe³en podniecenia, rozmarzenia i rado�ci, bo mia³am
d³ug¹ konwersacjê o Tobie z A.S. Wraca³am w³a�nie ze swoj¹ zup¹ do domu,
kiedy go spotka³am pod mieszkaniem. Zawo³a³am zaraz pani¹ Felicjê i we
dwie wyciska³y�my z niego, co siê da³o. Tego¿ dnia mia³am wêdrowaæ na
pocztê � karta do Ciebie by³a ju¿ napisana, ale po tej rozmowie okaza³a siê
nieaktualna i zabra³am siê do listu.

Mia³am teraz fazê tak wielkiej têsknoty, ¿e chwilami a¿ mi siê chcia³o
krzyczeæ. Towarzyszy³ temu nastrój ogólnej depresji, z której siê jednak wy-
zwolê. Nieraz w ostatnich czasach my�la³am sobie, jak ogromnie trudno
dorobiæ siê takiego porozumienia, jak to, które nas ³¹czy. Brak mi w otocze-
niu ludzi intelektualnie i ideowo bliskich. Tadeuszek, jak zwykle, umie od
czasu do czasu powiedzieæ co� takiego, co od niego odpycha na dobre parê
tygodni, a najbli¿sze damskie otoczenie nie zaspakaja mnie pod wzglêdem
intelektualnym. Moje têtno pracy naukowej ostatnio znacznie os³ab³o, ale
postaram siê poprawiæ. W dalszym ci¹gu my�lê o ró¿nych klasyfikacjach
�warto�ci�. Drugi nurt pracy krêci siê doko³a natury ludzkiej. W zwi¹zku
z tym przerabia³am ostatnio w Twojej ksi¹¿ce ca³e przeciwstawienie: wro-
dzone � nabyte. Zajêæ obowi¹zkowych mam oko³o dwudziestu trzech go-
dzin tygodniowo. Finansowo stojê dobrze i bardzo siê cieszê, ¿e nie przyjê-
³am pomocy Bog. Such. . Nie potrzebujê wstawaæ zbyt wcze�nie, do czego
zawsze przywi¹zywa³am wielk¹ wagê, a sobotniego popo³udnia i niedzieli
broniê zajadle dla swojej pracy osobistej.

Od Twojej rodziny mia³am okazjê ustn¹ z do�æ obszern¹ relacj¹, z której
wynika, ¿e jest im stosunkowo nie najgorzej. Wuj ostatnio ciê¿ki w po¿yciu.
Marynia na Piêknej pcha do ma³¿eñstwa z Jêdrusiem, co jej siê pewnie uda.
Przykro�ci z rodzin¹ Stacha s¹ istotnie niezwykle dokuczliwe. M¹¿ Muchy
[Marii ¯ebrowskiej] nie wróci³. Zawód Janka Ar. okaza³ siê potrzebny i po-
zwoli³ mu pozostaæ w Warszawie wtedy, kiedy inni wyjechali. Marysia ciê¿-
ko pracuje i widujemy siê w zwi¹zku z tym rzadziej. Wczoraj by³a u mnie na
kolacji ¿ona Józefa. Powoli zaczynam j¹ przygotowywaæ do tego, ¿e musi
sobie przekomponowaæ ¿ycie. Sprawa ta jest dla niej w tej chwili o tyle nieco
l¿ejsza do strawienia, ¿e absorbuje j¹ wytê¿ona walka o istnienie, wielkie
trudno�ci materialne i genealogiczne. Sprzeda¿ wydawnictw �Przegl¹du So-
cjologicznego� pozwoli mi prawdopodobnie wyp³acaæ jej regularnie ma³y
zasi³ek. Gdyby Józef mia³ pisaæ, niech pisze na moje rêce, dla E.Ch.

Dnia 21 X dosta³am Twój list z 19 VIII, który, choæ stary, sprawi³ mi wiel-
k¹ rado�æ, bo zawiera³ trochê szczegó³ów. Trudno powiedzieæ, ile razy go
odczyta³am. Naj�wie¿sze wiadomo�ci na pi�mie od Ciebie datowa³y z 12 IX.
Wspomnianych przez Ciebie listów czy kart z 2 IX i 9 IX dot¹d nie otrzyma-
³am. Co do mnie, pisa³am do Ciebie 5, 14 i 24 IX, oraz 5, 12 i 22 X.
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Ze stanu Twojej garderoby jestem, na podstawie Twego listu z 19 VIII,
zupe³nie niezadowolona. Proszê Ciê, my�l o sobie i nie kontrastuj ze swoim
zwierzchnikiem, który, podobno, dba o siebie pod tym wzglêdem. ̄ ona Twoja
siê nie zaniedbuje, chodzi do fryzjera i wygl¹da znacznie przyzwoiciej ni¿
rok temu. Odrobi³a tak¿e w ostatnich czasach dentystê, widzisz wiêc, ¿e my�li
o sobie. Mo¿e zdo³a nie za bardzo siê zestarzeæ do naszego spotkania.

Ukochany, tak ci¹gle noszê w oczach Twój obraz, ¿e co chwila na ulicy
widzê w kim� jakie� podobieñstwo do Ciebie. �nisz mi siê tak¿e bardzo czê-
sto. Bardzo Ciê kocham.

Twoja Maryla
Czy nic nie wiesz o bracie Diny (Bernsteina 8/1)?

[166]
[Warszawa]. 31 X 1940
Ukochany mój!
Ten list chcê po�wiêciæ przede wszystkim swojej osobie, ¿eby� wejrza³

dok³adniej w moje ¿ycie. Od pa�dziernika do koñca stycznia wyznaczy³am
sobie trochê wiêcej zajêæ sta³ych ni¿ zwykle, dojdê bowiem do dwudziestu
piêciu godzin. Z tych, dwie godziny po�wiêcam mojej naj�ci�lejszej specjal-
no�ci: W roku zesz³ym zagadnienie sumienia, w tym roku � natury ludzkiej.
Dalej piêæ godzin w zakresie, który obrabiali�my w swoim czasie z Much¹
i Tadeuszkiem. Wreszcie osiemna�cie godzin spêdzam na przemian w �wiecie
Rimbauda i Keatsa. Robiê rzeczy, które umiem, tak ¿e ta praca daje mi pew-
ne zadowolenie. W koñcu stycznia utnê piêæ wspomnianych godzin i wtedy
zajmê siê intensywniej swoim rêkopisem. Mimo i¿ dzieñ mam mocno zajêty
i ¿e troski aprowizacyjne przyczyniaj¹ siê powa¿nie do za�miecania mi ¿ycia,
czasu mam wiêcej ni¿ dawniej, bo odpad³y posiedzenia, rozrywki itp. Nie
wstajê nigdy nazbyt wcze�nie, na co, jak wiesz, by³am zawsze wra¿liwa. K³a-
dê siê spaæ oko³o 22.00. Trzy razy na tydzieñ Joasia sprz¹ta mi mieszkanie.
Gotujê sobie sama, a zupy przynoszê, tak jak dawniej.

Teoretyczne zagadnienia nie straci³y dla mnie uroku. Wrêcz przeciwnie,
je¿eli jestem wypoczêta a stan nerwowy jest zno�ny, mój apetyt na �wgryza-
nie siê w my�li tkankê� jest wielki. W stosunku do zagadnieñ teoretycznych
mo¿na przeskakiwaæ z postawy w postawê: albo one s¹ b³ahe wobec wypad-
ków dziejowych, albo one w³a�nie s¹ jedynie wa¿ne. Pod wzglêdem spo³ecz-
nym trwam w stanie depresji: nie wierzê w cz³owieka i nie chce mi siê nic dla
niego projektowaæ.

Lokal na Senatorskiej, o który pytasz w li�cie z 19 IX � kompletnie zli-
kwidowany, ale jego zawarto�æ zabezpieczona. Do biblioteki na Nowym
�wiecie mam teraz dostêp. W meblach s¹ powa¿ne i to, dziêki domowym
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z³odziejom, rosn¹ce braki, w ksi¹¿kach nie zauwa¿y³am dot¹d powa¿niejsze-
go uszczerbku. Pusto tam, zimno (dopiero teraz siê wprawia szyby) i smut-
no. O jakim� sta³ym funkcjonowaniu nie ma mowy.

W rodzinach naszych wszystko po dawnemu. Wuj przesta³ na razie inte-
resowaæ siê niezdecydowanym historykiem (o których to zainteresowaniach
pisa³am w li�cie z 15 VIII) i pogr¹¿y³ siê w genealogii. Pierwsza faza obcho-
dzi³a Ciebie i Jerzego, obecna � pani¹ Felicjê i ¿onê Józika. Micha�, o ile mi
wiadomo, dobrze siê trzyma i siedzi w Warszawie. Pisz¹c o troskach, jakie ma
Marysia z przyjació³k¹ istotnie my�la³am o Adze, która od dawna wraz z ca³¹
rodzin¹ mieszka tam, gdzie mieszka³ Twój profesor. Od Lindalki mamy syste-
matyczne wiadomo�ci. Tadeuszkowi Oskar proponowa³ zamieszkanie z nim
razem, ale Tadeuszek chce byæ z rodzin¹. Czy stosunki z Twoim dawnym
gospodarzem nic siê nie naruszy³y, na skutek zmiany miejsca zamieszkania?
Cieszê siê z Twojego urlopu w grudniu. Zu¿yj go na skupienie.

Listy od Ciebie powoli nadchodz¹. Ostatni by³ z 19 IX. Brak mi ju¿ tylko
listu z 9 IX. Wiadomo�ci by³y wielkim �wiêtem. Ja pisa³am do Ciebie listy lub
karty 5 IX, 14 IX, 24 IX, 5 X, 12 X i 23 X.

Czy pamiêtasz nasze po¿egnanie? Takie by³o s³odkie i takie jakie� ko-
smiczne! Jak¿e têskniê za tak¹ chwil¹!

Twoja Maryla

[167] [k. poczt.]
[Warszawa]. 7 XI 1940
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Ukochany mój!
W ¿yciu moim od tygodnia nast¹pi³a pewna zmiana. Irena nie wytrzyma-

³a na Piêknej i którego� wieczoru (31 X) zjawi³a siê u mnie z walizeczk¹. Od
tego czasu mieszkamy razem. Gdyby Irena decydowa³a siê zostaæ na ¯olibo-
rzu wymówiê pokój mojemu sublokatorowi [Teodorowi Pu³awskiemu], cho-
cia¿ jest tak idealny, i Irena �ci¹gnie swoje meble do mnie. Zbich zobowi¹zuje
siê p³aciæ mi za ni¹ to samo, co poprzednik. Na razie wszystko jest w stanie
niepewno�ci, bo jazdy na Sask¹ Kêpê, gdzie Irena teraz pracuje, mog¹ okazaæ
siê i za mêcz¹ce i za kosztowne (komunikacja trzema tramwajami). W Spó³-
dzielni samodzielnego mieszkania dla niej na razie nie ma. Chcia³abym, ¿eby
co� ju¿ by³o przes¹dzone, ale Irena nie bardzo jeszcze wie, jak siê orientowaæ
i sprawa Jadzi i Jêdrka jeszcze nie rozwi¹zana.

Ostatnio mia³am od Ciebie parê kochanych listów: z 1 IX i 19 IX. Powi-
niene� istotnie wyzyskaæ okazjê, by zrobiæ jakie� zespo³owe badania z socjo-
logii sztuki. Projekty, dotycz¹ce Daumiera mi siê podobaj¹. U mnie prace
teoretyczne przedstawiaj¹ siê pro�ciej: muszê koñczyæ to, co zaczê³am. £a-
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twiej Tobie wyobraziæ sobie moj¹ obecn¹ osobê ni¿ mnie wyobraziæ sobie Cie-
bie po wch³oniêciu tylu rzeczy nowych. Ja jadê na dawnych szynach. O foto-
grafiê siê postaram. Nie chcê Ci posy³aæ swoich dawnych, ¿eby Ci nie wy-
twarzaæ z³udzeñ, co do moich lat. Potrzebê kszta³cenia ewentualnych swoich,
teoretycznych nastêpców odczuwam bardzo silnie. Ci¹gle mi tak¿e brak kogo�
ideowo bliskiego. Pod tym wzglêdem jeste� w lepszej sytuacji. U Tadeuszka
wszystko dobrze. Dina stroskana przeprowadzk¹. W mojej i Twojej rodzinie
status quo. Z wujem ciê¿ko.

�ciskam Ciê ukochany mój.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
 P.S. Dosta³am tak¿e i Twój list z 8 IX.

[168]
[Warszawa]. 16 XI 1940
Ukochany mój,
Twój list poczt¹ lotnicz¹ odebra³am 14 XI, szed³ tedy krócej ni¿ inne.

Wszystkie Twoje listy sierpniowe powoli nadesz³y. Z wrze�niowych brak mi
jeszcze listu z 23 IX. Listów pa�dziernikowych mam dwa: z 11 X i 26 X. Ja
pisa³am do Ciebie 5 X, 12 X, 23 X, 31 X i 7 XI.

Jak Ci pisa³am w ostatniej karcie, Irena mieszka ze mn¹ od 31 X. By³am
wczoraj w naszej administracji, ¿eby j¹ dusiæ w sprawie samodzielnej pó³to-
ra-izbówki dla Ireny, ale, niestety, w najbli¿szej przysz³o�ci nie ma nadziei.
Mo¿e pó�niej. Na razie, poniewa¿ nie ma gwa³tu z zabieraniem jej rzeczy
z Piêknej (bo tego mieszkania siê prawdopodobnie jednak nie zlikwiduje),
mo¿emy ¿yæ jak obecnie, nie wymawiaj¹c pokoju panu P. [Pu³awskiemu].
Irena zajmuje sto³owy, gdzie siê przesunê³o mniejszy tapczan. Twoje fotele
przesz³y do mnie i mój pokój ³adnie z nimi wygl¹da. W naszej spó³dzielni na
razie dobrze pal¹, tak ¿e muszê kaloryfery na noc wy³¹czaæ. W razie, gdyby
zabrak³o opa³u, przenios³abym siê tak¿e do sto³owego i pali³abym pod kuch-
ni¹, która bardzo ogrzewa. Przesz³ego roku nie mog³am tego robiæ, bo nie
mia³am wêgla i musia³am zadawalaæ siê ceg³ami stawianymi na gazie.

W Administracji spotka³am znajomych z Towiañskiego. Byli radzi, ¿e brat
Jadziuni Ciech. zamieszka³ tam, gdzie mieszka, bo na razie jego wybór wyda-
je siê znacznie lepszy. U mnie dni tocz¹ siê bardzo pracowicie. Rozwa¿ania
nad natur¹ ludzk¹ z etycznego punktu widzenia, którego uprawiam ju¿ bez-
interesownie, i o których pisa³am w li�cie z 31 X, zaspokoj¹ czê�ciowo moj¹
potrzebê zapewnienia sobie nastêpców. Rêkopis w³a�ciwie ju¿ skoñczy³am,
ale mam jeszcze znaczne przeróbki i muszê zharmonizowaæ rozdzia³y. Pracu-
j¹c nie mogê pozbyæ siê wra¿enia, ¿e trzeba siê bardzo spieszyæ, bo ¿ycie
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mo¿e byæ przede mn¹ ju¿ nied³ugie. To te¿ ci¹gle pracujê gor¹czkowo, co
mnie zu¿ywa (mo¿e niepotrzebnie) i niew¹tpliwie wp³ywa ujemnie na jako�æ
mojej pracy. Teraz przerabiam rozdzia³ pi¹ty. Przypuszczam, ¿e bêdê jeszcze
siedzieæ nad t¹ robot¹ do stycznia w³¹cznie.

Kwoty 125 z³ dot¹d nie otrzyma³am. Finansowo dajê sobie radê doskonale
i bardzo bym nie chcia³a, ¿eby ktokolwiek siê czegokolwiek dla mnie pozba-
wia³. Robi³o by mi to przykro�æ. Sprawy, o których pisa³am w li�cie z 15 VIII
s¹ teraz mniej aktualne. Pani Eda przychodzi do mnie co najmniej raz na
tydzieñ. Na razie mia³a dach nad g³ow¹ i utrzymanie u znajomych w zamian
za gotowanie i sprz¹tanie (do�æ pospolita forma bytowania ró¿nych moich
znajomych), ale stosunki nie uk³ada³y siê pomy�lnie. Radzê jej sprzedaæ sy-
pialny (sto³owy ju¿ sprzedany). To by jej pozwoli³o odpocz¹æ trochê i rozej-
rzeæ siê za czym� lepszym. Przyzwyczajam j¹ do my�li o zmianie warunków.
Niestety, chocia¿ fakty s¹ jej w³a�ciwie znane, chce siê ³udziæ.

Z Marysi¹ widujê siê teraz rzadko. Hanka nie spodziewa siê ju¿ bardzo
zobaczyæ narzeczonego. Sporo ludzi przenosi siê ci¹gle tam, gdzie mieszka
moja matka. Rada jestem z naszej decyzji listopadowej.

Cieszê siê, ¿e na Ostro³êckiej jest Ci dobrze. Pozdrów serdecznie Józika
i Krystynê. O mo¿liwo�ci przys³ania Ci fotografii dowiem siê na poczcie,
oddaj¹c ten list. Od Twojej rodziny mia³am dzisiaj kartê. Jadzia zmêczona,
ale poza tym wszystko w porz¹dku.

Kocham Ciê. Nie mam nikogo naprawdê bliskiego poza Tob¹ na �wiecie.
Bardzo têskniê.

Twoja Maryla

[169] [k. poczt.]
[Warszawa]. 26 XI 1940
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Ukochany mój, Najdro¿szy!
Dosta³am dzi� równocze�nie Twoje karty z 18 X i 6 XI. Ostatnia by³a

prawdziwym �wiêtem, bo taka �wie¿a! Cztery dni temu up³ynê³a rocznica
tak dla mnie donios³a! By³y chwile, kiedy miewa³am w¹tpliwo�ci co do na-
szej ówczesnej decyzji, ale teraz cieszê siê z niej bardzo i coraz, coraz wiêcej.

Mieszkam nadal z Iren¹. Kwoty 125 z³ prawdopodobnie uzyskaæ siê nie
da, nie mamy bowiem ¿adnej mo¿liwo�ci skomunikowania siê z rodzin¹ Ró-
¿yczki [Purman]. By³am w tej sprawie u Genowefy, ale i ona nie wierzy w real-
no�æ tej sprawy. Nie przejmuj siê tym, jednak, bo finansowo stojê zupe³nie
dobrze. Naukowo tylko pracujê mniej ni¿ dawniej, bo czujê siê trochê gorzej
nerwowo, aczkolwiek na ogó³ trzymam siê dziarsko. W sobotê byli u mnie na
popo³udniowej herbatce: Misia z rodzin¹ i Stan. To³w. [Stanis³aw To³wiñski]
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z ¿on¹. Mówili�my du¿o o Tobie i czyta³am wyj¹tki z Twoich listów. Masz
racjê, ¿e bezterminowe oczekiwanie bywa na ogó³ lepsze. Na wiosnê niecier-
pliwo�æ dochodzi³a do niewiarygodnych granic. Ale i teraz chwilami mie-
wam ostre paroksyzmy, i ¿al mi, ¿e nie wywêdrowa³am z Tob¹. Od Twojej
rodziny mia³am niedawno kartê. Wuj ma usposobienie coraz ciê¿sze. Trudno
przewidzieæ do czego to dojdzie. Ale moje z nim stosunki osobiste nie gro¿¹
¿adnymi zadra¿nieniami. Nied³ugo napiszê porz¹dny list. Cieszê siê, ¿e Ci
jest dobrze w nowym otoczeniu. Mnie ci¹gle brak kogo� intelektualnie i ide-
owo bliskiego.

Bardzo Ciê kocham.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[170]
[Warszawa]. 4 XII 1940
Ukochany mój,
List Twój, wys³any 11 XI poczt¹ lotnicz¹ odebra³am 2 XII, szed³ wiêc

krócej ni¿ zwykle Twoje listy. Nie rujnuj siê jednak na tak kosztown¹ kore-
spondencjê, bo domy�lam siê, ¿e Twój bud¿et jest nader skromny. W tej chwili
mam ju¿ wszystkie listy, o których wspomnia³e�, z wyj¹tkiem pozycji z 23 IX
i 3 X. Ja do Ciebie pisa³am w listopadzie 7 XI, 16 XI i 26 XI. Chcia³oby siê
pisywaæ czê�ciej, bo tak¹ siê odczuwa potrzebê tej rozmowy, ale na poczcie
g³ównej trzeba czêsto d³ugo czekaæ i nie zawsze mogê siê na to zdobyæ. Szcze-
gólnie mi zale¿y na moim li�cie z 31 X, bo by³o w nim du¿o szczegó³ów
osobistych.

Mrozy chwyci³y i Tobie tam pewno zimno, kochany mój! U mnie jest pod
tym wzglêdem na razie doskonale. Do niedawna musia³am wy³¹czaæ kaloryfe-
ry na noc, bo mi by³o za gor¹co! Na wypadek jakiej� przerwy w ogrzewaniu
jestem zabezpieczona. Finansowo dajê sobie dobrze radê. Zainteresowanie
rodzin¹ Lindalki jest w tej chwili tak du¿e, ¿e mam wiêcej zg³oszeñ ni¿ mogê
przyj¹æ. Ostatnio odrzuci³am piêæ propozycji. O wydostaniu kwoty 125 z³ nie
ma w tej chwili mowy, bo jeste�my z pani¹ Genowef¹ najzupe³niej od rodziny
Ró¿yczki odciête. Tadeuszek bardzo przebola³ rozstanie z Din¹. Ma zreszt¹
s³uszne podstawy do niepokoju, bo w chwili przerwania kontaktu by³a bez
pieniêdzy i mia³a bardzo z³e warunki mieszkaniowe (cztery osoby w jednym,
przechodnim pokoju, z tych dwie zupe³nie obce). Irena w dalszym ci¹gu mieszka
w sto³owym i nadal gospodarujemy razem. Administracja obiecuje jej pokój
z kuchni¹ w ci¹gu paru miesiêcy. Z pocz¹tku z trudno�ci¹ przywyka³am do
czyjej� obecno�ci. Ponadto trudno by³o uzgodniæ pory naszych jedzeñ, bo rytm
dnia mamy zupe³nie inny. Teraz wszystko uk³ada siê coraz lepiej.
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Ta sprawa i jeszcze parê innych przyczyni³y siê do tego, ¿e czujê siê dosyæ
zmêczona. Narzekam m.in. na nadmiar odwiedzaj¹cych. Po przymusowym
mówieniu parê godzin dziennie z obowi¹zkow¹ werw¹, cieszê siê zawsze
najwiêcej perspektyw¹ milczenia. Floriana Znanieckiego zdobêdê na 15 XII
i cieszê siê t¹ wspóln¹ lektur¹. Przypuszczam, ¿e bêdzie w Zak³adzie, do któ-
rego od paru tygodni nie mogê siê dostaæ z powodu zmiany zamku, co oka-
za³o siê konieczne, jako ochrona przed z³odziejami. Jak tylko dostanê klucz,
który mi obiecuj¹, wybiorê siê tam natychmiast.

Ci¹gle my�lê nad �natur¹� ludzk¹ i kolejno biorê na warsztat najbardziej
reprezentacyjne opinie filozofów, psychologów, ekonomistów i polityków w tej
sprawie. Chcia³abym dotrzeæ �ród³owo do opinii marksistów na ten temat.
Mo¿e bêdziesz móg³ mi co� wskazaæ. W psychologiach spo³ecznych amery-
kañskich du¿o siê mówi o human nature, ale nie s¹ to rzeczy zaspakajaj¹ce.
Oczywi�cie, idzie tylko o te w³a�ciwo�ci, które podlegaj¹ jakim� dodatnim
czy ujemnym kwalifikacjom moralnym.

Pani Eda stara siê sprzedawaæ rzeczy, ale to idzie ciê¿ko, bo wszyscy sprze-
daj¹, a nikt nie kupuje. Na razie mieszka w ma³ym pokoju, gdzie z³o¿one s¹
wszystkie jej rzeczy, ale to tylko prowizorium.

Jaka jest specjalno�æ Twego gospodarza? Czy s¹ jakie� wiadomo�ci od
Bronka? Czekam na chwilê, kiedy bêdê dobrze wygl¹daæ, ¿eby i�æ do foto-
grafii by Ci fotografiê przes³aæ. Nie znaczy to, ¿ebym wygl¹da³a �le. Wa¿ê
ponad sze�ædziesi¹t kilo, tzn. zaledwie o dwa kilogramy mniej ni¿ przed wojn¹.
Od¿ywiam siê dobrze, a teraz � od czasu jak mieszkam z wykwalifikowan¹
gospodyni¹ � znacznie kunsztowniej. Z naszej decyzji listopadowej i z tego,
¿e nasze wiosenne projekty nie dosz³y do skutku jestem ci¹gle niezmiernie
rada.

Wyzyskuj dobrze urlop, mój najdro¿szy! Cieszê siê na Bo¿e Narodzenie,
bo jednak bêdzie siê mia³o parê dni odpoczynku.

�ciskam Ciê mocno.
Twoja Maryla

[171]
[Warszawa]. 11 XII 1940
Mój najdro¿szy, mój jedyny!
By³oby mo¿e rozs¹dniej pisaæ karty, bo zdaje siê, ¿e dochodz¹ jednak

prêdzej, ale ten typ korespondencji mi nie wystarcza i znowu piszê list.
Wczoraj obchodzili�my imieniny Marysi. Prze³o¿y³am sobie zajêcia, tak

¿eby móc byæ u niej po po³udniu, a i ona zwolni³a siê ze swego kelnerowa-
nia. Pozna³am, bez zachwytu, jej nowego adoratora, na którego ona reaguje
czule. Gusty Marysi nie id¹ po linii moich dla niej ¿yczeñ. Ju¿ jej wyper-
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swadowa³am w zesz³ym roku jednego, spróbujê i z drugim, ale tym razem
sprawa wygl¹da powa¿niej i nie wiem, czy mi siê uda. Charakterystyczne jest
w niej ci¹¿enie do ludzi znacznie starszych, bo widaæ w tym têsknotê za nie
zaspokojonym uczuciem córki do ojca. Freud ma racjê, ¿e nie ma ¿adnych
ostrych granic miêdzy mi³o�ci¹ typu rodzinnego a Erosem.

Skoro ju¿ mowa o cudzych uczuciowych sprawach, wydaje mi siê, ¿e Józef
winien ¿onie jakie� wyja�nienia. Ta kobieta ma prawo ¿¹daæ, ¿eby siê dowie-
dzieæ czego� o swoich losach nie z przypadkowych plotek, lecz od niego
bezpo�rednio. Móg³by przecie¿ napisaæ, ¿eby rozporz¹dza³a swoj¹ osob¹
swobodnie, bo nie przewiduje powrotu do tego, co by³o. Czas leci. Jej siê
bêdzie zdawa³o, ¿e mia³a ró¿ne okazje, których nie wyzyska³a w imiê wier-
no�ci. Ponadto stoi ona ci¹gle wobec konieczno�ci wypracowania sobie ja-
kich� ¿yciowych dyrektyw, na co list Józefa mo¿e mieæ wp³yw. Eda jest, nie-
stety, nadal moim czêstym go�ciem. Jest biedna, ale zawsze nieprzyjemna.

Irena nadal gospodaruje ze mn¹. W jej obecno�ci têskniê jeszcze dotkli-
wiej za pe³nym porozumieniem z kim� intelektualnie i ideowo bliskim, tj.,
krótko mówi¹c, za Tob¹. Inteligentna rozmowa � to rzecz, której mi brak
najbardziej. Jedynie Tadeuszek zaspakaja obecnie tego rodzaju potrzeby, ale
widujê go rzadko, a defekty w naszym porozumieniu s¹ Ci znane.

W zak³adzie by³am znowu. Chcê sprawdziæ inwentarz, bo wydaje mi siê,
¿e s¹ braki. Ale od³o¿ê to chyba do wiosny, bo w lokalu, który od wojny nie
by³ opalany i w którym dopiero w przesz³ym tygodniu wprawiono szyby,
wytrzymaæ d³ugo niepodobna. Znanieckiego na miejscu nie ma, ale znajdê
go na 15 XII gdzie indziej.

Naukowo pracujê mniej. Gdy mam chwilê czasu, przerabiam pi¹ty roz-
dzia³ mojej ksi¹¿ki, który jest szczególnie niezrêczny. Potem bêdê poprawiaæ
nastêpne. My�lê o naturze ludzkiej z ci¹g³ym zreszt¹, je¿eli idzie o nastroje
osobiste, pesymizmem. Mam wielk¹ potrzebê pisania, wielki napór my�li,
niestety, czasu ma³o i jestem prac¹ i nie tylko prac¹ zmêczona. Od lutego
postaram siê strz¹sn¹æ z siebie trochê zajêæ i ju¿ teraz zbieram gotówkê na
pe³ny miesi¹c letniego wypoczynku. Finansowo stojê w ostatnich miesi¹cach
wyj¹tkowo dobrze. Mog³am sobie pozwoliæ na nowy kapelusz, mufkê, prze-
róbkê sukni, tak ¿e wyobra¿aj sobie swoj¹ ¿onê na przystojnie. Do fotografii
pójdê w czasie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, bo na razie trudno mi z³apaæ wol-
n¹ chwilê.

Irena, id¹c którego� dnia do Zbichów, wpad³a na Natoliñsk¹ dowiedzieæ
siê o matkê Wandy D. Zasta³a j¹ na miejscu, w dobrym zdrowiu, tylko nie-
spokojn¹ o córkê, od której nie ma wiadomo�ci.

Warszawa pokryta �niegiem. Czy masz ju¿ wêgiel, a przynajmniej drze-
wo? Znowu bêdziemy wygl¹daæ wiosny niecierpliwie. Z siedemdziesiêciu

6.p65 23-01-10, 12:2897



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 202198

osób, które wyprowadzi³y siê z naszej spó³dzielni we wrze�niu, oko³o dwu-
nastu zamieszka³o podobno tam, gdzie moja matka. Aga i jej rodzina,
a tak¿e ziêæ ciotki Kucz. [Kuczyñskiej] mieszka od dawna tam, gdzie miesz-
ka³ Twój profesor. Felicja nadal jest moj¹ s¹siadk¹. Trzyma siê dzielnie. Dzieci
zdrowe.

Czy dosta³e� mój list z 31 X ? Pisa³am potem 7 XI, 16 XI, 26 XI i 4 XII.
Ostatni Twój list datowa³ z 11 XI.

Czêsto my�lê o szczê�ciu, z jakim bêdzie po³¹czone nasze spotkanie. To
bêdzie prawie ponad si³y.

Kocham Ciê bardzo.
Twoja Maryla

[172] [k. poczt.]
[Warszawa]. 18 XII 1940
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Ukochany mój.
Kartê swoj¹ na imieniny Marysi wycelowa³e� znakomicie. Przysz³a na drugi

dzieñ rano i zrobi³a wielk¹ przyjemno�æ adresatce. Mrozy chwyci³y. My�lê
ci¹gle o Tobie i o tym, jak tam musisz cierpieæ od zimna. Ja tutaj nale¿ê do
uprzywilejowanych. Mam ca³¹ ciep³¹ garderobê przy sobie, a w spó³dzielni
maj¹ podobno zapas wêgla do lutego, tak ¿e na razie ¿yjemy jak króle. �wiê-
ta siê zbli¿aj¹. W roku zesz³ym spêdzi³am je samotnie, nie czuj¹c siê zreszt¹
pokrzywdzona, bo dobrze mi by³o nad moim rêkopisem. W tym roku bêdê
z Iren¹ i chowam suszonego dorsza na ucztê wigilijn¹. Z przyjemno�ci¹ my�lê
o tym, ¿e moje obowi¹zkowe zajêcia w czasie �wi¹t zel¿ej¹ i ¿e bêdê mog³a
swoj¹ w³asn¹ robotê pchn¹æ trochê naprzód. Ksi¹¿kê Znanieckiego zaczê-
³am. Czytaj¹c j¹, mniej my�lê o tre�ci a wiêcej o Tobie. Chcia³abym bardzo
przes³aæ Ci poczt¹ trochê ciep³ych rzeczy. Jutro siê dowiem, czy to jest mo¿-
liwe. Podczas �wi¹t postaram siê i�æ do fotografii. Przygotuj siê na to, ¿e
moja siwizna bardzo posunê³a siê naprzód. Pocieszam siê tylko tym, ¿e mnó-
stwo kobiet, znacznie m³odszych ode mnie, mnie w tej chwili dystansuje.
Wiadomo�ci od Ciebie nie by³o ju¿ od dosyæ dawna. Ostatni chronologicz-
nie by³ list z 11 XI. Ja pisa³am w XII � 4 i 12. W dalszym ci¹gu jestem bardzo
rada z naszej decyzji listopadowej. Wuj ma ciê¿kie usposobienie.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
Dowiadujê siê w³a�nie, ¿e ziêæ cioci Kucz. [Kuczyñskiej] odwiedzi³ moj¹

matkê. Towarzyszy³ mu Sta� Krz. [Krzywoszewski], nasz kolega uniwer-
sytecki. Matka nie mo¿e narzekaæ na brak odwiedzaj¹cych. Ci¹gle kto�
inny.
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[173]
[Warszawa]. 26 XII 1940
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Ostro³êcka 3, [kv.] 5
Ukochany mój!
Wielk¹ rado�æ sprawi³ mi Twój list z 4 XII, choæ by³ smutny. Dosta³am go

23 XII, czyli po nieca³ych trzech tygodniach!
Jest dzi� drugi dzieñ �wi¹t. Pierwszy dzieñ �wiêtowania mi siê uda³ bo pra-

cowa³am du¿o i rano i popo³udniu. Zaczê³am wyg³adzaæ swój szósty rozdzia³,
który mi zajmie sporo czasu, robi³am notatki z ciekawej rozprawy M. [Maxa]
Schelera pt. Über Ressentiment u. moralisches Werturteil, gdzie autor usi³uje,
wbrew Nietzschemu, okazaæ, ¿e nie moralno�æ chrze�cijañska, lecz humanita-
ryzm XIX wieku wyrós³ z zawi�ci! Przewrotna to, ale inteligentna rozprawa.
Wieczorem, na deser, czyta³am Znanieckiego. Naiwno�ci logiczne o tym, ¿e
nie mo¿e istnieæ sprzeczno�æ miêdzy dwoma systemami naukowymi, podko-
puj¹ dalsze wywody (str. 46 i nast.). Ale problematyka interesuj¹ca, a my�lenie
o Tobie poprzez tê lekturê sprawia mi wielk¹ przyjemno�æ. Pó�nym wieczo-
rem przysz³a Marysia i Hanka na ró¿ne dobre rzeczy, które Irena upiek³a
z talentem. Hanka bardzo stroskana o narzeczonego i ma po temu s³uszne
powody. Marysia nie�le zarabia na kelnerstwie, ale obraca siê w �rodowisku b.
obcym i lêkam siê, ¿e pokost uniwersytecki mo¿e z niej szybko sp³yn¹æ. Dzi�
(drugie �wiêto) przyjecha³a do nas rano Hanka Niedzwiecka. Dziedziczno�æ
ma kaprysy, bo Hanka przedstawia siê bardzo dobrze. Szuka powa¿nej lektury
i ma du¿o smaku w ocenie ksi¹¿ek. Nasz kontakt siê prawdopodobnie zacie-
�ni. Na obiedzie by³am dzi� u Misi, gdzie by³o przyjemnie, a potem wpad³am
do Cioci Pyr. [Pyrowiczowej], która przywita³a mnie, jak zwykle, z min¹ gra-
dow¹ i usi³owa³a mnie bezskutecznie przekonaæ, ¿e jest najnieszczê�liwsz¹ na
�wiecie istot¹. Jutro rano wêdrujê na pocztê, wpadnê do Zak³adu, a potem
wrócê do swojej roboty. �wiêta jednak trochê odczujê, bo tylko czê�æ moich
zajêæ trwaæ bêdzie nieprzerwanie. Pilnie mi bardzo skoñczyæ swoj¹ ksi¹¿kê, bo
czujê siê u niej w niewoli. Odetchnê, jak bêdê mog³a zacz¹æ co� innego. Przy-
pominam sobie, ¿e prze¿ywa³e� podobne nastroje, gdy koñczy³e� swoj¹.

Osamotnienie, na które siê skar¿ê, nie jest skarg¹ na brak ciep³a, bo lu-
dzie okazuj¹ mi du¿o serca, tylko na brak porozumienia, na brak inteligent-
nej rozmowy. Znasz mój repertuar znajomych i wiesz, ¿e o ludzi, którzy by
mi byli tresur¹ umys³ow¹ i postaw¹ spo³eczn¹ bliscy, nie jest tak ³atwo. Po-
niewa¿ w zakresie owego porozumienia nie mogê mieæ tego, czego chcê,
wolê mieæ samotno�æ zupe³n¹ ni¿ to, co mam i obawiam siê, ¿e z powodu
tych nastrojów Irena bywa poszkodowana.

Od rodziny Twojej mia³am list na �wiêta. Mog¹ im groziæ przykro�ci
mieszkaniowe, ale na razie wszystko by³o po dawnemu. Co do brata Jadziu-
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ni Ciech., o ile na wiosnê nie mia³am dostatecznych danych by przeciwsta-
wiaæ siê jego projektom, o tyle teraz zajê³abym w stosunku do nich postawê
zupe³nie negatywn¹, mimo i¿ argumenty strony drugiej nie s¹ mi dostatecz-
nie znane. Rozs¹dni ludzie, z którymi rozmawiam, popieraj¹ bardzo mocno
moje stanowisko. Wspominam o tym, bo pewne akcenty w listach mê¿a Felicji
wzbudzi³y we mnie niepokój. Je¿eli idzie o Jerzego przykro mi, ¿e w dwóch
listach nie wspomnia³am nic o jego rodzinie, ale wydawa³o mi siê to zbytecz-
ne, bo ¿ona jego wysy³a³a wiadomo�ci równocze�nie z moimi. Dla pewno�ci
dodajê teraz, ¿e s¹siadujemy nadal, ¿e dzieciaki zdrowe i mi³e.

Czas spaæ, kochany, bo jutro trzeba bêdzie jak najwcze�niej stan¹æ w ogon-
ku. Nie niepokój siê o mnie. Finansowo stojê w tym roku znacznie lepiej ni¿
dawniej. W koñcu miesi¹ca bêdê mog³a odebraæ z PKO dziesiêæ procent tego,
co tam mam, tj. przesz³o 80 z³. Mam ju¿ w tej chwili rezerwy na pokrycie
ca³ych wakacji, gdyby mi siê mia³o daæ odczuæ w tym okresie bezrobocie,
czego zreszt¹ nie przewidujê. Spó³dzielnia ogrzewa nam mieszkania znako-
micie.

Pamiêtasz kierownika naszego biura remontowego Zm.? Wyjecha³ �wie-
¿o do mojej matki.

Dobranoc, Ukochany.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[Rok 1941]
[174] [k. poczt.]

[Warszawa]. Nowy Rok. 1941
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Ukochany mój!
Ju¿ po li�cie z dnia 4.XII, wys³anym poczt¹ lotnicz¹, otrzyma³am Twoje

karty z 17 XI i 27 XI. Okres pó³�wi¹teczny dobiega koñca. Z pocz¹tkiem
przysz³ego tygodnia obowi¹zkowe zajêcia rusz¹ ju¿ w pe³nym komplecie. Na
razie rozkoszujê siê tym, ¿e mam wiêcej czasu dla siebie i poprawiam mój
szósty rozdzia³. Czytam tak¿e Znanieckiego. Dobry zrobi³e� wybór, bo pro-
blematyka jest bardzo aktualna. Parê dni temu umówi³am siê z To³w. [To³-
wiñskim] na jego pergoli. Spêdzi³am u niego wyj¹tkowo mi³e popo³udnie
przegl¹daj¹c interesuj¹ce ksi¹¿ki. Odpokutowa³am tylko fili¿ankê prawdzi-
wej kawy, bo nie spa³am ca³¹ noc. O wydobyciu 125 z³. od rodziny Ró¿yczki
nie ma mowy. Pani Genowefa wziê³a sprawê w swoje rêce, ale nie ma na-
dziei. Obejdê siê bez nich doskonale. Do�æ powiedzieæ, ¿e pragnê³abym gor¹-
co, ¿eby� siê od¿ywia³ i by³ wyekwipowany, tak jak ja. Od roku zesz³ego moja
sytuacja siê znacznie poprawi³a, bo mam ju¿ ugruntowan¹ opiniê w swoim
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nowym zawodzie i ci¹gle du¿o zg³oszeñ, którym zupe³nie nie mogê podo³aæ.
Pani Eda urz¹dzi³a siê teraz lepiej. By³oby jej znacznie ³atwiej, gdyby nie mia³a
przesadnego przywi¹zania do w³asno�ci. Kurczowo siê jej trzyma i trudno jej
to wyperswadowaæ. Czy pamiêtasz bratanka naszego niewidomego, starego
przyjaciela? Mieszka obecnie z Twoim ojcem. Pani Felicja by³a przed chwil¹
u mnie. Jest w znacznie lepszej formie ni¿ poprzednio. Uspokój Jerzego. Od
Twojej rodziny mia³am list i kartê na �wiêta. Do Ciebie pisujê teraz zwykle
co czwartek, bo jest to dzieñ, kiedy mi naj³atwiej wêdrowaæ na pocztê.

�ciskam Ciê mocno, mój Ty Jedyny!
Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
Znowu straszne mrozy! Jak Ty tam wytrzymasz w swojej przetartej jesionce.

[175]
[Warszawa]. 8 I 1941
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Ostro³êcka 3, [kv.] 5.
Ukochany mój!
Wczorajszy dzieñ by³ taki wype³niony Tob¹! Dosta³am równocze�nie dwa

listy: list wys³any zwyk³¹ poczt¹ 24 XI i list wys³any poczt¹ lotnicz¹ akurat
o miesi¹c pó�niej, przy czym ten list z Brzuchowic taki kochany, taki d³ugi!
Trudno powiedzieæ, jak¹ rado�æ sprawia ta korespondencja, zw³aszcza, gdy
znajduje siê w niej jakie� reakcje na swoje listy. To ju¿ jest prawie rozmowa!
Wszystkie Twoje karty i listy z listopada otrzyma³am. Otrzyma³am tak¿e
wiadomo�ci z 3 XII i 16 XII. Pisz na listach, kto do kogo list posy³a, bo to
u³atwia cenzurze i uchyla mo¿liwo�æ pomylenia listów.

Twoje wczorajsze listy mnie zupe³nie rozmarzy³y. By³e� wszêdzie ze mn¹
obecny i tyle rzeczy chcia³abym Ci teraz powiedzieæ, ¿e nie wiem, od czego
zacz¹æ. Okres �wi¹teczny min¹³. Odpoczê³am i z wiêksz¹ energi¹ zabieram
siê do zwyk³ych zajêæ. Praca naukowa podczas �wi¹t posunê³a siê naprzód.
Zabra³am siê wczoraj do wyg³adzania rozdzia³u siódmego. S¹ to rzeczy pisa-
ne dawno i dzi� ju¿ obce. St¹d du¿o zmian i poprawek. Tak samo bêdzie
jeszcze z rozdzia³em ósmym. Dwa ostatnie s¹ �wie¿e i mam nadziejê, ¿e prêdko
siê z nimi uporam. Mo¿e w czasie Wielkanocy skoñczê wszystko. Niestety,
je¿eli idzie o dalszy program, wi¹¿¹ mnie jeszcze ci¹gle stare tematy. S¹ chwi-
le, kiedy odczuwam potrzebê zupe³nego porzucenia starych dróg i spojrze-
nia na wszystko nowymi oczami, ale nie umiem sobie zdaæ sprawy, na czym
ta nowo�æ mia³aby w³a�ciwie polegaæ, ponadto przesz³o�æ wi¹¿e mnie jesz-
cze na d³ugie lata. Muszê skoñczyæ to, co zaczê³am.

Rozwa¿ania nad natur¹ ludzk¹ tocz¹ siê dalej. By³ ostatnio La Rochefo-
ucauld. Bêdzie teraz Hobbes. Obcowanie z m³odymi daje mi du¿o przyjemno-
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�ci. Gdy cz³owiek obserwuje kaprysy dziedziczno�ci, nie ¿a³uje chwilami, ¿e
nie ma dzieci. Ludzie inteligentni miewaj¹ dzieci bierne i nieciekawe. W Han-
kê Niedzwieck¹ wskoczy³y obce geny. Ma g³ód zagadnieñ. Czyta teraz Wiek
XIX i robi notatki. Gdyby nie odleg³o�æ, która nas dzieli, chcia³aby tak¿e
roztrz¹saæ naturê ludzk¹. By³oby rzecz¹ upokarzaj¹c¹ kochaæ w³asne dzieci,
które by na to nie zas³ugiwa³y, tylko dlatego je kochaæ, ¿e w³asne. Niestety,
to polowanie na m³ode dusze jest bardzo pracowite. Trzeba zasiaæ nies³ycha-
n¹ mnogo�æ ziaren, ¿eby jedno wzesz³o.

Lêkam siê o drag¹ czê�æ Twego urlopu, je¿eli idzie o od¿ywianie. Czy
choæ trochê przyty³e� od czasu, kiedy�my siê widzieli? Paczki ¿ywno�ciowej
o której piszesz, dot¹d nie odebra³am. Nie rób wiêcej takich rzeczy. Ja sta-
ram siê o przes³anie Ci starego ubrania. Nie bêdzie piêkne po dezynfekcji.
Trzeba je uprasowaæ.

W tej chwili przerwa³a mi pisanie Twoja karta z 7 XII i odpowiadam
zaraz na zawarte w niej pytania. Do centrum miasta je¿d¿ê trzy razy na ty-
dzieñ; ponadto raz na pocztê wysy³aæ list do Ciebie. Reszta zajêæ w domu
albo na ¯oliborzu. Przedtem mia³am obci¹¿one ranki i popo³udnia równomier-
nie. Teraz bêdê zajêta g³ównie po obiedzie a¿ do pó�nego wieczora. Z Twoich
listów wnoszê, ¿e finansowo jest mi znacznie swobodniej ni¿ Tobie. Jem obficie
i zdrowo. Pijê kawê z mlekiem, jem kaszê, fasolê. S³odzê cukrem. Obecny,
jarski typ po¿ywienia nieporównanie mi bardziej s³u¿y ni¿ przedwojenny,
tak, ¿e nawet gdyby by³y mo¿liwo�ci jedzenia inaczej, nie wróci³abym do
dawnego trybu. Irena bardzo poczciwa i troskliwa. Piecze mi ró¿ne smako-
³yki. To ja jej czasem dokuczam, za to, ¿e nie jest Tob¹. W mieszkaniu ciep³o.
W kuchni mam zupe³nie inn¹ temperaturê ni¿ Krystyna. Gaz funkcjonuje.

By³am u Tadeuszka w ubieg³¹ niedzielê. By³a nasza znajoma m³oda poet-
ka wyra�nie ju¿ zarêczona z Adasiem. By³ Miecio Ch. [Chojnowski], który
ci¹gle siê tylko �zapowiada�. Stara siê zarabiaæ fotografi¹. Kto� z obecnych
mia³ list od Oskara. Z Oskarem mieszka teraz i Manfred [Kridl] � polonista.
Jest i jemu, i jego rodakom materialnie ciê¿ko. W sprawie projektów Józefa
pomocy dla ¿ony, wskazany styl bardziej symboliczny, bo wuj mo¿e siê roz-
gniewaæ. Na razie Eda dostaje w dalszym ci¹gu 50 z³ miesiêcznie ze sprzeda-
¿y wydawnictw �Przegl¹du Socjologicznego�. Z Twoj¹ opini¹ o pierwszej
czê�ci ksi¹¿ki Lolusia zgadzam siê zupe³nie. Nieodpowiedzialna, choæ w ten-
dencjach sympatyczna, publicystyka. Drug¹ czê�æ dopiero zaczê³am. Pomy�l
o nastêpnej ksi¹¿ce, któr¹ bêdziemy czytaæ równocze�nie, bo tego rodzaju
lektura sprawia du¿¹ przyjemno�æ. Wybór pierwszej siê uda³. O ¿yciu na-
szym w Warszawie macie, jak siê zdaje, trafne wiadomo�ci. Z asystentk¹
Tadeuszka straci³am kontakt. Pani Maria Arn. jest w Wilnie. Gdyby by³a na
miejscu, wypad³oby jej prawdopodobnie z t¹ ¿e asystentk¹ zamieszkaæ. Nasz
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pediatra pracuje jak dawniej. Gdyby Sta� Starog. [Ossowski] mia³ do wyboru
zamieszkaæ z wujem albo z wysokim znajomym, który st³uk³ termometr,
wola³abym doprawdy chyba tê drug¹ ewentualno�æ, tak ciê¿kie bywa wuja
usposobienie. Jaka jest specjalno�æ Twego gospodarza?

Ukochany mój. Po tej roz³¹ce bêdziemy wiedzieli, co to jest têsknota i co
to znaczy �¿yæ nadziej¹�.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
By³oby dobrze gdyby� móg³ napisaæ do Bronis³awy Tustanowskiej (Kuty,

ul. D³uga), ¿e u jej córki w Warszawie wszystko jest w porz¹dku. Jest zdro-
wa. Jej rodzina tak¿e. Jest to moja s¹siadka, która ma jaki� s³aby kontakt z mat-
k¹. U pani Felicji wszystko po dawnemu.

Janka Hos. po¿yczy³a mi we wrze�niu 1939 � 50 z³. Czy nie odda³e� ich
jej mê¿owi? Bo je¿eli nie, mam teraz mo¿liwo�æ sp³acenia Do³kowi.

[176] [k. poczt.]
[Warszawa]. 14 I 1941. Wtorek
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Mój Najdro¿szy!
Dosta³am Twoj¹ paczkê w sobotê, 11 I. Rado�æ by³a wielka z tego mate-

rialnego kontaktu, ale zm¹cona my�l¹, ¿e wyda³e� tak du¿o pieniêdzy, kiedy
mnie tu naprawdê nie brak niczego. Pijê mleko, mas³o, choæ w skromnych
ilo�ciach, jadam. Moje menus obiadowe s¹ proste, ale jestem syta. Dbam
o to, ¿eby wszystkie sk³adniki potrzebne do nale¿ytego funkcjonowania by³y
w jedzeniu reprezentowane. W tym samym p³ótnie, w którym dosta³am Twoj¹
paczkê, jedzie do Ciebie jutro paczka ubraniowa. Posy³am j¹ nie wiedz¹c,
czego Ci brak najbardziej. Napisz, ¿ebym na przysz³o�æ zrobi³a inteligent-
niejszy wybór.

Druga czê�æ ksi¹¿ki Znanieckiego, istotnie, bardzo ciekawa. Koñczê �lu-
dzi dobrze wychowanych�. Czytam wolno, bo mam, niestety, niewiele cza-
su. Gdyby Józef chcia³ pisaæ do ¿ony, niech trzyma siê �ci�le adresu: El¿bieta
Chojecka, Krasiñskiego 16 m. 61. Do Jerzego, od jego ¿ony wysy³a³o siê
zawsze listy równocze�nie z moimi. Je¿eli by³ pokrzywdzony, to dlatego, ¿e
listy dopiero od niedawna zaczê³o siê polecaæ. Gdyby czasem wiadomo�ci
nie przysz³y w porê, nie niepokój siê. To mog¹ byæ trudno�ci techniczne:
rozmiary ogonka na poczcie. W ostatnim tygodniu by³am ju¿ bliska zrezy-
gnowania. Zawarto�æ Twojej paczki swoim egzotyzmem wywo³a³a ogólne
zainteresowanie. Ale proszê, ¿eby siê to wiêcej nie powtórzy³o. Moja skala
jedzeniowa jest lepsza ni¿ ta, któr¹ pamiêtasz z listopada i, je¿eli idzie o wagê,
wróci³am do norm przedwojennych. Moja têsknota do Ciebie przechodzi
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teraz fazê ostrego zniecierpliwienia. S¹ chwile, kiedy wytrzymaæ trudno.
Lektura Znanieckiego sprawia mi du¿¹ przyjemno�æ. Pomy�l o jakiej� na-
stêpnej ksi¹¿ce. To mo¿e byæ tak¿e powie�æ.

�ciskam Ciê, mój Jedyny.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
Posy³am Ci stare graty, bo ba³am siê ryzykowaæ lepsze, ponadto wolno

posy³aæ tylko rzeczy stare. Rêczników posy³aæ nie mo¿na.

[177]
[list uszkodzony � w po³owie odciêty]

[Warszawa]. 23 I 1941
Do Stanis³awa Ossowskiego, Ostro³êcka 3, [kv.] 5, Lwów
Jedyny mój!
Dosta³am przedwczoraj Twój list z 4 I, wys³any poczt¹ lotnicz¹. Wszyst-

kie listy, które kiedykolwiek zapowiada³e� dosz³y, z wyj¹tkiem tych z 23 IX
i 3 X. Ja pisa³am do Ciebie w styczniu 2, 9 i 16 I. Pisujê teraz do Ciebie stale
w czwartki, bo mam wolny ranek, który mogê po�wiêciæ na pocztê. O mój
stan zdrowia siê nie niepokój. W listopadzie czu³am siê kiepsko, m.in. dlate-
go, ¿e, jak pisa³am, nie umia³am na razie uzgodniæ swego rytmu ¿ycia z ryt-
mem Ireny, co poci¹ga³o za sob¹ rezygnacjê z odpoczynku poobiedniego, do
którego przywi¹zywa³am zawsze tak¹ wagê. Pó�niej wszystko u³o¿y³o siê
pomy�lnie. Nie czekam ju¿ na ni¹ z obiadem. Jem sama miêdzy 13.30 a 14.00
i mam jeszcze czas siê przespaæ przed jej powrotem ze szko³y. Po 15.00 wy-
chodzê cztery razy tygodniowo na popo³udniow¹ seriê zajêæ. Zg³oszeñ ci¹-
gle mam du¿o. Zarabiam znacznie wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym, co mi po-
zwala utrzymaæ siê zupe³nie dostatnio i wydaæ trochê poza utrzymaniem.
Podczas �wi¹t wypoczê³am i czujê siê teraz dobrze. Intelektualnie toczê ¿ycie
intensywne. Druga czê�æ wywodów Znanieckiego tak interesuj¹ca, ¿e chcê
tê ksi¹¿kê sobie kupiæ, je¿eli Ty jej nie posiadasz. Czytam teraz Ludzi zaba-
wy. Du¿o materia³u znajdujê dla siebie. W zwi¹zku z rozwa¿aniami o �natu-
rze� ludzkiej czytam tak¿e teraz rozdzia³y o altruizmie i egoizmie w ostatniej
jego ksi¹¿ce Dzia³ania spo³eczne. Ksi¹¿kê tê �ci¹gnê³am sobie do domu z za-
k³adu, który jest bez �wiat³a, bez opa³u i w którym bêdzie mo¿na zrobiæ tro-
chê porz¹dku [...] [brak tekstu � odciêty]

[...] � nawet z powodzeniem � wp³ywaæ na jej gusty, ale teraz dopraw-
dy nie wiem, czy mi wolno j¹ uszczê�liwiaæ swoim szczê�ciem, które jej psychi-
ce nie odpowiada. Starszy pan jest ¿onaty, a rozwód, który planuje jest w tej
chwili niemo¿liwy, sprawa zatem automatycznie siê przewleka.
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Kolonia, w której bêdzie mieszka³a Irena jeszcze niewiadoma. Trudno o miesz-
kania pó³tora-izbowe. Mam chwile, kiedy w¹tpiê, czy Irena zaaklimatyzuje
siê w naszym �rodowisku i znowu zadajê sobie pytanie, czy dobrze zrobi³am,
¿e j¹ tak oddali³am od jej �wiata. U ¿ony matematyka � Stanis³awa [Sachsa]�
wszystko wydaje siê w porz¹dku. Ma³y Marek je�dzi sobie na ³y¿wach na
naszym podwórku i wydaje siê z ¿ycia zadowolony. Obaj Stanis³awowie [To³-
wiñski i Szwalbe] z Towiañskiego przesy³aj¹ Ci uk³ony. Pochwalaj¹ oni za-
wsze bardzo nasz¹ decyzjê listopadow¹. U ¿ony Jerzego wszystko po dawne-
mu, u ¿ony Józika lepiej ni¿ przedtem. Twoje puszki rybne czekaj¹ na moje
imieniny, które w zesz³ym roku zlekcewa¿y³am, ale które w tym roku zamie-
rzam obej�æ. Ale zrobi³by� mi wielk¹ przykro�æ, gdyby kiedykolwiek taka
przesy³ka mia³a siê powtórzyæ. Nie w¹tpiê, ¿e moja sytuacja finansowa jest
lepsza od Twojej. O bracie � Stanis³awie � g³ucho. Twoja rodzina pisze. Nie-
pokoi³am siê, czy nie bêdzie musia³a zmieniæ mieszkania, ale, na razie, nic siê
jeszcze nie zmieni³o.

Najdro¿szy! Kiedy siê zobaczymy?
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[178] [k. pocz.]
[Warszawa]. 29 I 1941
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Mój Najdro¿szy,
Dzi� rano dosta³am Twoj list z 11 I, zd¹¿y³ wiêc przed imieninami. Foto-

grafa zrobi³a mi wielk¹ przyjemno�æ. Moja osoba zosta³a �wie¿o uwiecznio-
na przez niebyle artystkê (Fr. Oles.) [Fryderyka Olesiñska z d. Landau], ale
nie mog³am jeszcze zdjêæ odebraæ, tak, ¿e dopiero w przysz³y czwartek do³¹-
czê fotografiê do listu. Cieszê siê bardzo, ¿e Ci przyby³o na wadze. Na foto-
grafii tego przybytku tak bardzo nie znaæ. Józefowi powiedz, ¿e list jego
odebra³am i wszystko za³atwi³am jak najpomy�lniej. Pani Eda mi towarzy-
szy³a i otrzyma³a na poczekaniu wszystko, co by³o przewidziane. W lekturze
Znanieckiego dojecha³am do zakoñczenia. Jestem pod wielkim urokiem dru-
giej czê�ci. Zyska³o siê w niej nie tylko pewne informacje, ale i pewne punk-
ty widzenia. Mrozy trwaj¹ dalej. My�lê z niepokojem o Twoim wytartym
palcie i o ch³odzie w mieszkaniu. U mnie spó³dzielnia sprawia siê znakomi-
cie. Mam ci¹gle oko³o 15°C. w mieszkaniu. W ubieg³¹ sobotê przysz³a do
mnie Marysia G. z Hank¹ i ze starszym panem, o którym pisa³am. Na zaim-
prowizowan¹ kolacjê otworzy³am jedn¹ z Twoich puszek i jej zawarto�æ
wywar³a szalone wra¿enie. Marysia po raz pierwszy jad³a co� podobnego.
Twoja paczka ubraniowa posz³a. Przepraszam, ¿e takie ³achy. Je¿eli ta doj-
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dzie, to siê ewentualnie poprawiê na przysz³o�æ. Wyj�cie z okresu, kiedy cz³o-
wiek przygotowuje siê do prac nie jest bynajmniej rozstaniem siê z m³odo-
�ci¹. Cieszê siê, ¿e wyzyska³e� urlop. Je¿eliby ulica Zadworzañska 4 nie by³a
zbyt daleko, to mo¿e móg³by� siê dowiedzieæ, co s³ychaæ z Henrykiem Kro-
gulskim. Jego szwagierka jest tu bez wiadomo�ci. Wszystkie listy, o których
pisa³e� 11 I � odebra³am. Ja pisujê co czwartek.

Bardzo gor¹co Ciê �ciskam.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[179]
[Warszawa]. 5 II 1941
Do Stanis³awa Ossowskiego, Ostro³êcka 3, [kv.] 5, Lwów.
Mój Ukochany, mój Jedyny!
Na koniec za³¹czam swoj¹ fotografiê. Tak bym pragnê³a, ¿eby dosz³a.

Jest smutna, ale wydaje mi siê dobra i zyskuje w bli¿szym obcowaniu. Napisz
mi, czy j¹ odebra³e�. Twoja sprawi³a mi wielk¹ rado�æ. Malutka ale kochana!
Dwa dni temu dosta³am Twój list z 17 I i kartê z 19 XII. Sam topi³ mas³o, mój
najdro¿szy! Zaczynam teraz inaczej je ceniæ.

W niedzielê obchodzi³am imieniny. By³o kilkana�cie osób z ogromn¹
przewag¹ p³ci ¿eñskiej. Rodzina, Misia, Hanka i Marysia G., Janina Bud.
[Budkiewiczówna], Wanda Mel. [Melcer], pani Felicja. Tadeuszkowi drogê
zabiegli go�cie, tak ¿e by³ dopiero nastêpnego dnia wieczorem. Ludzi tera�-
niejszych skoñczy³am. Jeszcze wrócê do twej typologii, by trochê nad ni¹ siê
zastanowiæ i zrobiæ trochê notatek. Bardzo to by³o od�wie¿aj¹ce i ciekawe.
Na razie czytam rozdzia³y o altruizmie, wrogo�ci i kompromisie egoistycz-
nym z Czynów spo³ecznych tego¿ autora. Potrzebne mi to w zwi¹zku z �na-
tur¹� ludzk¹. Dla wyja�nienia sobie pojêcia �sympatii� czytam tak¿e starego
Adama Smitha, który pisze znacznie m¹drzej ni¿ siê spodziewa³am. Zgodnie
ze swoimi dawnymi projektami my�lê o równoleg³ym przygotowywaniu dru-
giego tomu i wypisów z etyki. Jeden rozdzia³ Smitha, zupe³nie klasyczny,
zakwalifikowa³am do nich i, je¿d¿¹c tramwajami, obmy�lam sobie jego prze-
k³ad. By³aby to pierwsza cegie³ka. Rozdzia³y pi¹ty i szósty swojej pracy wy-
koñczy³am. Teraz zabra³am siê do rozdzia³u siódmego, który dotyczy warun-
ków niezbêdnych, jakie musi spe³niaæ jaki� przedmiot by podlegaæ ocenie
moralnej. Bardzo niedoskona³y to rozdzia³, bo dotyczy trudnych zagadnieñ
(dzia³anie w pe³ni �wiadomo�ci, nie pod przymusem itd. itd.). Jest to roz-
dzia³, gdzie najbardziej wchodzê na teren prakseologii. Czas na pracê mam
przede wszystkim w sobotê po po³udniu i niedzielê. Mam te¿ wolny ranek
we wtorek i czwartek, ale ranek czwartkowy spêdzam czê�ciowo na poczcie.
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Martwiê siê, ¿e nie masz warunków do skupienia. Czy nie wp³ywa na to
m.in. i to, ¿e nie masz w³asnego pokoju? Czy nie mo¿na by co� na to zara-
dziæ?

Jutro zjazd rodziny z powodu nabo¿eñstwa za Bogdana Wêdr. Umar³ u wuja.
U ¿ony Wac³awa wszystko w porz¹dku. Polecenie Józefa, jak ju¿ pisa³am,
za³atwi³am, jak najpomy�lniej. U Twojej rodziny sytuacja na razie bez zmiany.
Zachodzi mo¿liwo�æ jej przyjazdu do Warszawy na wiosnê. Bêdzie czas o tym
my�leæ, gdy to nast¹pi. Na razie niema powodu k³opotaæ siê z góry, zw³asz-
cza, ¿e mam trochê nadziei, ¿e zostan¹ tam, gdzie s¹.

Zima dobiega koñca. W ci¹gu tegorocznej wiosny nie mo¿emy sobie
pozwoliæ na powtórzenie siê zesz³orocznych nastrojów. W tle wszystkiego
ci¹gle stêskniona my�l o Tobie. Tak Ciê kocham i tak wierzê, ¿e nasze poro-
zumienie jest czym� rzadkim, wyj¹tkowym.

Twoja Maryla

[180]
[list uszkodzony, brak czê�ci tekstu � odciêty pocz¹tek]

[Warszawa]. 12 II 1941
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
[...] W ostatnich dniach zapachnia³o w Warszawie wiosn¹ i w zwi¹zku z tym

przysz³y wiosenne rozmarzenia i têsknoty. �nisz mi siê niemal co noc, tak, ¿e
k³ad¹c siê spaæ my�lê sobie, ¿e wnet bêdê z Tob¹. Na jawie uchylam my�l o tym,
jak d³ugo bêdziemy jeszcze roz³¹czeni, bo wszelkie dalekie terminy wydaj¹
siê nie do zniesienia. Trzeba liczyæ na rzeczy nieprzewidziane, które wszak
ostatnio odgrywa³y niema³¹ rolê.

Piszesz o tym, jak niepewno�æ jutra i lekka waga ¿ycia oddzia³uj¹ na psychi-
kê ludzk¹. Jak obserwujê, niekorzystnie. Chêæ u¿ycia za wszelk¹ cenê u jednych,
wzmo¿ona religijno�æ u drugich, apatyczny fatalizm jeszcze u innych. Na
ogó³ chyba, ku wzmo¿eniu przyrodzonych tendencji. Wspó³doznawanie z in-
nymi wzrasta, ale równocze�nie izoluje cz³owieka od innych to �dobrze, ¿e
nie ja!�. Co do mnie, mam wzmo¿one poczucie zadania, pracujê zapalczywie
w ka¿dej wolnej chwili i wiem, ¿e pracowa³abym tak samo, gdybym wiedzia-
³a np. ¿e mam raka i ¿e mi pozostaje tylko parê miesiêcy ¿ycia. Polerujê siód-
my rozdzia³. Chwilami rêce mi opadaj¹, tyle mam jeszcze z t¹ ksi¹¿k¹ do
roboty i tyle widzê jeszcze mo¿liwo�ci udoskonaleñ. Obecnie te¿ trzymam
siê dyrektywy, ¿eby j¹ pu�ciæ w stanie zno�nym tylko. Znudzi³o mi siê i pilno
mi do innych spraw. Z Czynów spo³ecznych Znanieckiego wy³awiam, co mnie
interesuje. Nie przypuszcza³am, ¿e socjologia Znanieckiego jest taka psycho-
logistyczna. Wszystkie terminy podstawowe (czyn spo³eczny, zwi¹zek spo-
³eczny) zbudowane na zwiewnych i nader nieuchwytnych dystynkcjach
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psychologicznych. Ale w tych s³abych ramach pojêciowych, tre�æ interesuj¹ca,
bogactwo przyk³adów i obserwacji uderzaj¹ce. W zwi¹zku z pojêciami sympatii
czytam teraz tak¿e Adama Smitha! Jest zupe³nie czaruj¹cy. Jeden rozdzia³ chcê
przet³umaczyæ do moich przysz³ych wypisów. [...] [brak tekstu. � odciêty].

[...] jest nam ci¹gle [...]
Moje finanse dobre. W domu ciep³o. Na imieniny ludzie mnie obdarowali

ró¿nymi ciep³ymi rzeczami, tak jakbym wybiera³a siê do bieguna. Przykro mi,
¿e paczka, któr¹ wys³a³am do Ciebie wypad³a tak nieefektownie, ale nie jeste�
zbyt w garderobê zasobny, tak ¿e ryzykowa³am tylko rzeczy najgorsze.

Tadeuszek Ci przesy³a serdeczno�ci. Z asystentk¹ swoj¹ widuje siê teraz
raz na tydzieñ. Stan zapalny jej sprawy i sprawy jej rodziny przemin¹³. Wuj
lubi zmianê tematów i co pewien czas zajmuje siê z oddaniem czym innym.

Kocham Ciê bardzo.
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[181] [k. poczt.]
[Warszawa]. 19 II 1941
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Kochany mój!
Dosta³am przed chwil¹ Twój list z 2 II. Ja nadal piszê do Ciebie regular-

nie co czwartek, bo ten ranek mam ju¿ zarezerwowany na chodzenie na g³ów-
n¹ pocztê. Zajêcia id¹ normalnie. ¯adnych trosk materialnych. Czas bardzo
szczelnie wype³niony. Wszystkie wolne chwile wyzyskane z furi¹ zadaniow¹
na pracê naukow¹. Rozdzia³ szósty, który dotyczy³ mo¿liwo�ci psychologicz-
nego wyodrêbnienia oceny moralnej, skoñczony. Teraz siedzê nad siódmym
rozdzia³em, który dotyczy warunków niezbêdnych podleganiu ocenie mo-
ralnej. �le siê w tym rozdziale czujê, bo prakseologiczny. Postaram siê nie-
które trudno�ci przedyskutowaæ z Tadeuszkiem. Refleksje nad natur¹ ludzk¹
posuwaj¹ siê naprzód. Teraz by³a seria rozwa¿añ nad Czynami spo³ecznymi
Znanieckiego. Materia³ faktyczny jest tam bardzo bogaty i ciekawy. Mam
trochê mi³ych i bardzo zdolnych znajomych z po�ród m³odego pokolenia.
Niektórzy chc¹ siê po�wiêciæ Twojej dziedzinie. Utrzymujê z nimi bardzo
mi³e stosunki towarzyskie. Têsknota za inteligentnym interlokutorem i za
mniej damskim �rodowiskiem dokucza ci¹gle. Wskutek czêstych niemo¿li-
wo�ci dogadania siê z otoczeniem, robiê siê znowu skorupkowata i to za-
mkniêcie siê w sobie niew¹tpliwie �le wp³ywa na mój charakter. M³ody Bu-
kow. [August Bukowiecki], by³ tam, gdzie krótko przebywa³ brat Jerzego.
Tam¿e by³ Sta� Krzyw. . List Józefa do ¿ony, dotar³ ju¿ do niej. Miecio Ch.
namówi³ mnie do czytania pewnej powie�ci, któr¹ uwa¿a za wybitn¹. Jest to
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The Fountain � Ch. [Charlesa] Morgana. Czytam j¹ po tramwajach z przy-
jemno�ci¹. W ogóle zajêcia trzymaj¹ mnie w �wiecie Lindalki i du¿o siê na-
uczy³am na tym terenie. Nie wiem, jak zniosê wiosnê i lato bez Ciebie. Nie
chcê nawet o tym my�leæ!

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
P.S. Jakie zadania ma przed sob¹ badacz moralno�ci drukowane w 1937

w �Wiedzy i ¯yciu�, z. 10.

[182]
[Warszawa]. 26 II 1941
Stanis³aw Ossowski, Lwów, Ostro³êcka 3, [kv.] 5.
Stasinku mój Ukochany!
Dosta³am ostatnio Twoje dwa listy: z 2 II i 5 II. Niestety, jedna czwarta

ostatniego z nich by³a nieczytelna. Zdarzy³o siê to po raz pierwszy w czasie
naszej dotychczasowej korespondencji. Ja wysy³a³am do Ciebie list lub kartê
w dalszym ci¹gu we czwartki. Dowiedzia³am siê, ¿e i ja mogê korzystaæ
z poczty lotniczej, wiêc przy�pieszam t¹ drog¹ nasz¹ korespondencjê. Na-
pisz, jak prêdko ten list otrzyma³e�.

W Warszawie rozmarzaj¹ce podmuchy wiosenne. W zwi¹zku z nimi roz-
my�lam o wyje�dzie na wie� w ci¹gu lata. Przeszkód materialnych nie mam,
ale jest trochê innych, tak, ¿e nie wiem, jak siê wszystko ostatecznie u³o¿y.
A têskno mi bardzo do przyrody, do muzyki, do prze¿yæ estetycznych w ogóle.
Rozrywek nie mam ¿adnych. Od pocz¹tku wojny by³am dwa razy w kawiarni,
ale za ka¿dym razem w towarzystwie, które mi nie sprawia³o przyjemno�ci.

Chodzi³o by siê mo¿e czê�ciej, ale brak ludzi, z którymi by by³o mi³o. Ten
typ konwersacji, który siê lubi, tzn. konwersacji, która jest wspó³prac¹ i do-
brym porozumieniem, zdarza mi siê bardzo rzadko.

Tadeuszek, by oszczêdziæ czasu na przygodnych go�ciach, przyjmuje gre-
mialnie w niedzielne popo³udnia. By³am tam w ubieg³¹ niedzielê. Zespó³ nie
by³ dobrany, poziom rozmowy z tego powodu obni¿ony, tak, ¿e ma³o z tej
wizyty wynios³am. Jutro umówi³am siê z Tadeuszkiem na rozmowê o moich
prakseologicznych trudno�ciach zwi¹zanych z rozdzia³em szóstym i cieszê
siê z tej dyskusji, na któr¹ powêdrujê zaraz po wyekspediowaniu tego listu.

Piszesz, ¿eby Ci przypomnieæ tematy moich rozdzia³ów. Pierwszy � usta-
la problematykê i informuje o stanie badañ w tej dziedzinie. Nastêpne trzy �
zawieraj¹ ogóln¹ teoriê ocen, pi¹ty � mówi o normach. Reszta, której nie
czyta³e�, po�wiêcona jest specjalnie charakterystyce oceny moralnej. Rozdzia³
szósty � próbuje wyodrêbniæ ocenê moraln¹ na drodze psychologicznej, roz-
dzia³ siódmy � mówi o warunkach niezbêdnych, jaki musi co� spe³niaæ, ¿eby
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podlegaæ ocenie moralnej, rozdzia³ ósmy � o warto�ciach wystarczaj¹cych.
Rozdzia³y dziewi¹ty i dziesi¹ty � s¹ najciekawsze. Odró¿niaj¹ moralno�æ od
dziedzin pokrewnych (moralno�æ a dobre wychowanie, takt, ocena estetycz-
na, przepis prawny itd.) i dyskutuj¹ wszystkie warianty moralno�ci: moral-
no�æ kupieck¹ (zawodow¹ w ogóle), klasow¹ itd. itd. W tych rozdzia³ach
wchodzê najbardziej na teren socjologii.

Wiêcej ni¿ kiedykolwiek wydaje mi siê teraz s³uszne stanowisko, które
zajmowa³am, gdy odci¹ga³am Ciê dawniej od ró¿nych posiedzeñ, twierdz¹c,
¿e pisanie ksi¹¿ek i ewentualne bezpo�rednie porozumienie z lud�mi w za-
kresie swojej specjalno�ci s¹, dla pewnych ludzi, najwydatniejsz¹ form¹ dzia-
³alno�ci spo³ecznej. Twoje ksi¹¿ki s¹ czytywane. Twoja obecna dziedzina ma
przed sob¹ olbrzymi¹ misjê wychowawcz¹. Rozpowszechnienie jej zdobyczy
mo¿e siê przyczyniæ do zwalczania ró¿nych form z³a wiêcej ni¿ jakiekolwiek
moralizatorstwo. Tylko musi siê to upowszechniæ, tak jak upowszechni³ siê
np. freudyzm. Ksi¹¿ki Lolusia maj¹ te¿ du¿e wp³ywy i my�lê, ¿e dla ludzi,
którzy je czytali, pewne rzeczy s¹ ju¿ niemo¿liwe. Kasa Mianowskiego sprze-
da³a sporo egzemplarzy Twojej ksi¹¿ki, tak ¿e mam ewentualn¹ gotówkê do
odebrania, ale nie jest mi w tej chwili potrzebna. Twojej drugiej ksi¹¿ki jest
zaledwie kilkadziesi¹t egzemplarzy. Du¿o ludzi j¹ ode mnie po¿ycza. Czy nie
masz w jej sprawie ¿adnych zleceñ? Lolu� mi siê wyda³ znacznie bli¿szy po
tej ksi¹¿ce, któr¹ czytali�my razem i po Czynach spo³ecznych. Ma w sobie
co� z buntownika, reformatora, czego tak ogromnie brak Tadeuszkowi, byæ
mo¿e dlatego, ¿e jego �rodowisko rodzinne by³o tak harmonijne.

W po³owie stycznia pos³a³am Ci paczkê a 6 II pos³a³am Ci moj¹ fotogra-
fiê. O nowej ksi¹¿ce do wspólnego czytania my�lê, ale nic na razie do g³owy
mi nie przychodzi. Rozpoczê³am kolekcjonowanie ró¿nych rzeczy do przy-
sz³ych wypisów z etyki i bawi mnie to, jak kolekcjonowanie marek bawi sztu-
baka. W zwi¹zku z pierwiastkami magii w ocenianiu moralnym, my�lê nad
tym, czy splamienie �honoru� cz³owieka na ca³e ¿ycie przez jeden policzek
ma charakter magiczny, tak rozlewny, jaki ma wszelakiego rodzaju nieczy-
sto�æ magiczna, czy te¿ s¹ to sprawy estetyczne, takie jak �lad buta, który
bezpowrotnie niszczy g³adk¹ powierzchniê �niegu, albo rysa na szkle, która
zupe³nie dyskwalifikuje kosztowny wazon? A mo¿e to jeszcze co� innego?

Tak siê duszê w³asn¹ tre�ci¹, a przecie¿ ju¿ nie mogê gawêdziæ z Tob¹
d³u¿ej! Kocham Ciê i marzê o Tobie.

Twoja Maryla

[183] [k. poczt.]
[Warszawa]. 5 III 1941. �roda
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
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Ukochany mój,
Pewno moja paczka ostatecznie sprawi³a Ci k³opot! By³am niedo�wiad-

czona, gdy j¹ wysy³a³am i lêkam siê, ¿e musia³e� ponie�æ jakie� op³aty. Na-
pisz, czy du¿e, a ubranie daj do odprasowania. Liczê na to, ¿e w tej chwili
jeste� ju¿ w posiadaniu mojej fotografii, któr¹ wys³a³am 6 II. Ostatni¹ wiado-
mo�æ od Ciebie mia³am z 13 II. Niecierpliwie oczekujê nastêpnych. Pani Ge-
nowefa usi³uje trafiæ do rodziców Ró¿yczki i byæ mo¿e za³atwi sprawê z powo-
dzeniem. Chcia³abym w ka¿dym razie, ¿eby to nie mia³o dalszego ci¹gu.

W Warszawie wiosna. Byæ mo¿e w zwi¹zku z tym czujê siê trochê sk³on-
na do depresji i niepokojów. Ostatni list Jerzego da³ mi do my�lenia. Praca
zarobkowa idzie i, poniewa¿ dorobi³am siê ju¿ w jej zakresie pewnej rutyny,
mêczy mnie nieporównanie mniej ni¿ dawniej. W ubieg³y czwartek mia³am
interesuj¹c¹ dyskusjê teoretyczn¹ z Tadeuszkiem. By³ tym razem uroczy i czyta³
mi czaruj¹ce fraszki, które pisuje teraz tuzinami. Wybór tej formy literackiej
jest symptomatyczny dla jakiej� potrzeby odprê¿enia. W zakresie natury ludz-
kiej przewalam ostatnio adleryzm. My�lê nad tym, jakie s¹ zwi¹zki miêdzy
potrzeb¹ górowania a aspiracjami perfekcjonistycznymi. Staram siê jak naj-
wiêcej pracowaæ, ¿eby opanowywaæ nastroje depresyjne i ataki nieprawdo-
podobnej têsknoty. Siwiejê. Czy bêdziesz jeszcze chcia³ na mnie patrzeæ, jak
siê spotkamy?

Pisanie przerwa³ mi Wudz.[Leon Wudzki]. Hoduje z powodzeniem pie-
czarki. Marysia G. zapracowana. Hanka stroskana narzeczonym. Pani Edzie
w dalszym ci¹gu dorêczam 50 z³ miesiêcznie ze sprzeda¿y wydawnictw.

�ciskam Ciê, Misiu mój Jedyny.
Maryla
Maria Ossowska, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa

[184] [k. poczt.]
[Warszawa]. 12 III [19]41. �roda
Stanis³aw Ossowski, Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Mój Najdro¿szy!
Dosta³am Twój kochany list z 20 II. Ja w dalszym ci¹gu pisujê w �rody,

a wysy³am w czwartki. Dzi� mia³ byæ list, ale trudno mi jako� daæ uj�cie tym
rzeczom, które s¹ dla mnie w tej chwili na pierwszym planie, wiêc poprze-
stajê na karcie.

Pytasz, czy Twoje informacje bibliograficzne mog¹ mi siê przydaæ. Ale¿
tak! Wynotowa³am je wszystkie z Twoich listów. Do pracy Engelsa o Feuer-
bachu zajrza³am natychmiast, bo j¹ mia³am na pó³ce. Staszica chcê zu¿ytko-
waæ do wypisów, o których ostatnio pisa³am. Z uporem pracujê nadal, choæ
czasem trudno. Rodzina Twoja przeprowadza siê 15 III, ale pozostaje w tej
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samej miejscowo�ci. Wuj bardzo ciê¿ki w po¿yciu. Cieszê siê, ¿e siê nie widu-
jecie, bo mogliby�cie siê ³atwo pok³óciæ. Matka moja w ostatnich dniach mia³a
sporo odwiedzaj¹cych. Jestem mniej od niej towarzyska wiêc �le to znoszê,
choæ ju¿ by³ czas do tego przywykn¹æ. Zajêcia moje id¹ po staremu. U pani
Felicji wszystko w porz¹dku. Tak¿e u pani Edy. Pamiêtaj o tym, ¿e znacznej
czê�ci Twego listu z 5 II nie mog³am odczytaæ i w nastêpnych listach popra-
cuj trochê nad swoim charakterem pisma. Niecierpliwie oczekujê wiadomo-
�ci, czy dosta³e� fotografiê i jak Ci siê podoba³a. W przysz³ym tygodniu bêdê
ju¿ mo¿e mog³a zainteresowaæ siê sprawami osobistymi i wtedy napiszê obszer-
ny list. Dzi� mam w sobie kompletn¹ pustkê. Cieszê siê, ¿e chodzisz do biblio-
teki i pracujesz. Postaraj siê o samotno�æ � to Ci na pewno dobrze zrobi.

Napisz mi, czy korzystanie z poczty lotniczej przy�pieszy³o odbiór mojej
korespondencji. Czy s¹ jakie� wiadomo�ci od Bronka?

�ciskam Ciê, Misiu mój Jedyny!
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[185]
[Warszawa]. 19 III 1941. �roda
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Ostro³êcka 3, [kv.] 5
Mój Stachu Jedyny, mój Najmilszy!
Napisa³am do Ciebie przed tygodniem kartê bez natchnienia i nie wiem.

czy ten list bêdzie wiele lepszy. Ostatnie listy od Ciebie datowa³y z 20 II i 23
II. Mia³am tak¿e, miêdzy nimi, spó�nion¹ kartê z 25 I.

Cieszê siê, ¿e dosta³e� paczkê, ale bardziej zale¿y mi na fotografii, która
wprawdzie nie jest pochlebiana, ale jest plastyczna. Pos³a³am Ci rzeczy tak
stare, ¿eby� nie potrzebowa³ siê z nimi zupe³nie liczyæ w razie jakiej� prze-
prowadzki. Wczoraj sprawi³a mi niespodziankê ¿ona Wac³awa, bo dosta³a
jednak pieni¹dze od rodziców Ró¿yczki i przynios³a mi moj¹ czê�æ. Nie chce-
my, ¿eby ta sprawa mia³a jaki� ci¹g dalszy, bo obie radzimy sobie finansowo
doskonale, ale ucieszy³y�my siê, ¿e ci, którym na tym zale¿a³o zrealizowali
to, czego pragnêli. O moje czekanie na poczcie siê nie troskaj. Sytuacja siê
poprawi³a i je¿eli siê przed 9.00 jest na miejscu, nie czeka siê teraz zupe³nie,
albo prawie zupe³nie. Je¿eli idzie o ulicê Zadworzañsk¹, zgapi³am siê nie
podaj¹c, ¿e idzie o nr 4.

Poprawiam swój rozdzia³ siódmy i mia³am w jego sprawie drug¹ konwer-
sacjê z Tadeuszkiem, która mnie dobrze usposobi³a, bo Tadeuszek mi przy-
zna³ w ró¿nych sprawach s³uszno�æ. Bardzo bêdê rada, gdy ju¿ dobrnê do
koñca i rêkopis bêdzie siê przedstawia³ tak, ¿e ka¿dy bêdzie go ewentualnie
móg³ za mnie wydaæ. Wtedy trochê odpocznê, a potem wezmê siê do dalsze-
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go ci¹gu, ale ju¿ nie tak gor¹czkowo. Inaczej siê pracuje, jak siê co� koñczy
i inaczej, jak siê co� zaczyna.

Skoro czyta³e� [Zbigniewa] Uni³owskiego i ja go sobie zdobêdê. Nie idzie
mi o to ¿eby koniecznie czytaæ co� równocze�nie, bo i tak ta równoczesno�æ
jest w¹tpliwa, tylko ¿eby mieæ jakie� wspólne sfery my�li. Pisa³am Ci ju¿, ¿e
Znanieckiego rozdzia³y o altruizmie i egoizmie przerobi³am, w zwi¹zku z na-
tur¹ ludzk¹ wcale solidnie. Po tramwajach czytam ró¿nych klasyków z etyki.
Obecnie [Bernarda de] Mandeville�a. Wszystkie Twoje informacje z etyki
wyzyskujê z rado�ci¹.

Rozrywek ¿adnych. Brak czasu i nastroju. Irena czeka ci¹gle na mieszka-
nie. Usposobienie wuja bardzo przygnêbia jego otoczenie. W poniedzia³ek
by³y u nas wieczorem Marysia i Hanka. Marysia zapracowana i przemêczo-
na, Hanka bardzo stroskana o narzeczonego. Materialnie stojê zawsze do-
brze i mam zamiar zaj¹æ siê niebawem swoj¹ wiosenn¹ garderob¹. Los nasze-
go dawnego kolegi Rafa³a [Marcelego Blüth] jest tu udzia³em wielu. Ostatnia
seria by³a wyj¹tkowo dotkliwa. �miaæ mi siê chce z prób etyków skonstru-
owania jakiej� absolutnej skali warto�ci. Jednego dnia odkurzam z namiêt-
no�ci¹ ksi¹¿ki i my�lê o pokryciu kanapy. W dwa dni pó�niej trudno mi
uwierzyæ, ¿e te rzeczy mog³y mnie obchodziæ.

U pani Felicji wszystko w porz¹dku. Powiedz jej mê¿owi, ¿e nied³ugo
bêdzie list z fotografami dzieci i ¿e u³atwia jej bytowanie to, ¿e dostaje wyna-
grodzenie 100 z³ miesiêcznie od rodziny pani Janiny Kowalikowej z Dro-
hobycza. Czy s¹ jakie� wiadomo�ci o Bronku i o Stefanie [Purmanie], a tak¿e
o naszym znajomym poecie. Pisa³am Ci, ¿e Tadeuszek pisze fraszki. Có¿ mo¿na
innego pisaæ w tych czasach?!

Kocham Ciê Najdro¿szy. Ta bezterminowa têsknota jest doznaniem, któ-
rego mo¿liwo�ci siê nawet nie przewidywa³o.

Twoja Maryla
Czy listy, które wys³a³am poczt¹ lotnicz¹ dosz³y prêdzej?

[186]
[Warszawa]. 2 IV 1941
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Ostro³êcka 3, [kv.] 5.
Mój Najukochañszy, mój Jedyny!
Pisujê zwykle do Ciebie w �rody, ¿eby móc w czwartek rano list wyeks-

pediowaæ. Tym razem moja �roda jest wype³niona bieganin¹, która mi utrud-
nia spokojne pisanie, na które mia³abym tak¹ ochotê! Rano trzy godziny
zajêæ. Potem zakupy domowe i wyprawa po zupê, której pozosta³am od po-
cz¹tku wojny wierna. Potem przygotowanie sobie jakiego� obiadu, który ja-
dam sama miêdzy 13.30 a 14.00. Irena jada dopiero w godzinê po mnie. Po
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obiedzie chwila odpoczynku, dzi� naruszonego przez ¿ebraków, którzy bar-
dzo czêsto przychodz¹ i bardzo zas³uguj¹ na pomoc. O 17.00 wyprowadze-
nie zw³ok matki Jadzi Studz., która wczoraj umar³a. Wieczorem jeszcze dwie
godziny zajêæ. S³owem tylko w tramwajach bêdê mia³a dzi� czas do namys³u
i do lektury Mandeville�a Bajki o pszczo³ach, która stara siê okazaæ jak czê-
sto wady ludzkie oddaj¹ ludziom wielkie us³ugi i jak czêsto cnoty s¹ szkodli-
we. Bardzo interesuj¹ca ksi¹¿ka!

Dzi� dosta³am Twój list z 16 III, a parê dni przedtem mia³am list z 9 III,
w którym, ku mojej wielkiej uciesze, potwierdzi³e� odbiór mojej fotografii.
Gdy chcê wiedzieæ, jak sobie mnie wyobra¿asz, wyci¹gam drugi egzemplarz,
który mam w biurku. Ja wyci¹gnê³am ró¿ne Twoje dawniejsze fotografie,
które mnie bardzo ciesz¹: te, które robi³a nasza znajoma w Walii i te, które
robi³e� dla albumów szkolnych.

Praca ostatnio idzie mi trochê gorzej, bo pewne nerwowe wyczerpanie
zawdziêczane niezale¿nym ode mnie okoliczno�ciom, odbija siê, oczywi�cie,
i na wydajno�ci pracy umys³owej. Staram siê du¿o sypiaæ i czasem odwo³ujê
siê do jakiej� miksturki bromowej, ¿eby zagwarantowaæ sobie noc bez przy-
krych koszmarów. Dot¹d jeszcze mozolê siê nad siódmym rozdzia³em, który
jest bardzo trudny, ale przypuszczam, ¿e w ci¹gu tygodnia skoñczê. Twoje
uwagi o pierwiastkach magicznych w naszych ocenach zu¿ytkujê, uzupe³nia-
j¹c dziewi¹ty rozdzia³ paragrafem o pierwiastkach magicznych w ocenianiu
moralnym.

Pytasz o ró¿nych znajomych. Z Olkami straci³am kontakt zupe³nie. Wiem,
¿e oboje ucz¹ w szko³ach zawodowych. Hala mi tak zbrzyd³a, ¿e nie staram
siê o spotkanie, a Olek mnie irytuje, ¿e razem z ni¹ prze¿ywa wszystkie jej
skoki ideologiczne. Heñka nie widzia³am bardzo dawno. Pani Czarnowska
wynajmuje pokoje i jako� sobie radzi. Stary Ludwik Krzyw. [Krzywicki],
objawia niebywa³¹ ¿ywotno�æ. Podobno du¿o pracuje. Pani Genowefa, jak
pisa³am, dosz³a do porozumienia z rodzicami Ró¿yczki, ale chcia³abym, ¿eby
to nie mia³o dalszego ci¹gu, bo to mo¿e byæ dla mnie niekorzystne. Pani
Felicja tym razem nie zd¹¿y³a napisaæ, ale prosi, ¿eby powiedzieæ mê¿owi, ¿e
list z 10 III ju¿ nadszed³ i ¿e w nastêpnym tygodniu odpisze. Dzieci trochê
choruj¹, co j¹ absorbuje. Przechodz¹ przez koklusz, ale o lekkim przebiegu,
tak ¿e nie ma powodów do niepokoju. Przyjazdu Twojej rodziny na razie nie
nale¿y siê spodziewaæ. Gdyby to nast¹pi³o, nie troszcz siê o Mamusiê, bo
bêdzie okrojon¹ emeryturê odlicza³a i wszystko siê dobrze u³o¿y.

Lubiê Buddenbroków. Czarodziejska Góra to na wielk¹ skalê zakrojony
brulion, podczas gdy ta ksi¹¿ka jest niezmiernie starannie wykoñczona. Z trzech
rzeczy tego autora, które wymieniasz, znam Tristana. Nie jest to rzecz spe-
cjalnie warta lektury. Jest to twór m³odo�ci autora. £adna, ale to nie jest
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jeszcze ten sam autor w fazie dojrza³o�ci. Na razie bêdê czyta³a 20 lat ¿ycia
Uni³owskiego. Czy Jerzemu podoba siê typologia Znanieckiego?

Wuj miewa usposobienie zmienne. Krótkie chwile odprê¿enia, potem
bardzo ciê¿kie okresy. Równolegle do tych zmian tañcz¹ hierarchie warto�ci
cz³owieka. Z rozbawieniem czytam hierarchie warto�ci montowane przez
absolutystów raz na zawsze.

Ukochany mój, za miesi¹c Twoje imieniny! Ca³a moja rodzina przesy³a
Ci ¿yczenia. Ciocia Jadzia te¿ napisa³a do Ciebie karteczkê, któr¹ mo¿e do
nastêpnego listu przy³¹czê. Tak �niê o naszym spotkaniu i tak siê jednocze-
�nie bojê, czy cz³owiek bêdzie mia³ dosyæ si³, ¿eby tê rado�æ wytrzymaæ.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
Czy s¹ wiadomo�ci o Bronku? Specjalista od historii Bizancjum, o któ-

rym ostatnio pisa³am, to najm³odszy nasz profesor K. Z. [Kazimierz Zakrzew-
ski]. Czy s¹ jakie� wiadomo�ci o znajomym poecie?

[187]
[Warszawa]. 8 IV 1941
Do Stanis³awa Ossowskiego, Ostro³êcka 3, [kv.] 5, Lwów
Mój Ukochany!
�wiêta siê zbli¿aj¹, co zapowiada trochê odpoczynku. Z do�wiadczenia

nie obiecujê sobie jednak po nich wiele. Jedne z moich zajêæ odpadaj¹, dru-
gie zostaj¹. Wynika z tej dezorganizacji, ¿e mam ró¿ne luki godzinne, z któ-
rymi nie wiem, co robiæ i ¿e marnujê du¿o czasu zamiast odpocz¹æ albo pchn¹æ
intensywniej pracê naukow¹ naprzód.

W ogóle w moich warunkach najtrudniej jest o dzieñ dobrze zorganizo-
wany. Kto� siê spó�nia, kto� inny pragnie w danym tygodniu swoje godziny
prze³o¿yæ, kto� inny siê nie stawia z usprawiedliwionych, sk¹din¹d powo-
dów. Co chwila jakie� niezale¿ne ode mnie naruszanie mojego programu,
dobrze zrozumia³e na tle ogólnej koniunktury, ale niemniej dokuczliwe. Te-
lefony funkcjonuj¹, ale bardzo ma³o osób je wznowi³o, a i ja zdecydowa³am
siê bez telefonu obej�æ, co jeszcze utrudnia sytuacjê. Nie mogê utrzymaæ
swoich zajêæ przy koncentrowaniu ich wy³¹cznie w godzinach rannych albo
wy³¹cznie w godzinach popo³udniowych, bo niektóre instytucje, ³¹cznie ze
szko³ami zawodowymi, pracuj¹ obecnie rano, inne po po³udniu. Dzieñ mam
posiekany i z zaci�niêtymi zêbami walczê o to, ¿eby siê nie wykolejaæ, co mi
siê udaje, ale kosztem do�æ znacznego wysi³ku.

Rozdzia³ siódmy skoñczy³am i zaczê³am nastêpny. My�lê teraz nad tym,
co to znaczy dzia³aæ bezinteresownie. W zwi¹zku z motywami dzia³ania im-
putowanymi ludziom przez ekonomistów, rozpoczê³am teraz seriê refleksji
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nad autorem belgijskim, który zajmowa³ siê psychologi¹ socjalizmu i które-
go dot¹d nazbyt nie cenili�my. Uni³owskiego zdoby³am i czytam. Nie jest to
istotnie przyjemna lektura, ale mi mi³o kroczyæ Twoimi �ladami. Je¿eli idzie
o propozycjê dalszych lektur, mam najwiêksz¹ ochotê na powie�æ o pogar-
dzie naszego ulubionego autora [André Malraux] , którego Nadziejê czytali-
�my niedawno z tak¹ przyjemno�ci¹. Wiem, ¿e to bêdzie bardzo przykre, ale
to przykro�æ innego wymiaru ni¿ dokuczliwo�æ realistyczna Uni³owskiego.
Jest tam zawsze, tak jak u Conrada, jaki� piêkny, twardy heroizm.

O osiedlu, o którym Ci pisa³am ostatnio, potrafi Ciê najlepiej poinfor-
mowaæ nasz znajomy nauczyciel i nasz s³uchacz Kur. [Eustachy Kuroczko],
bo, o ile mi wiadomo, mieszka³ w osiedlu analogicznego typu przed sam¹
wojn¹. Aga i ca³e jej rodzeñstwo mieszka ci¹gle, gdzie mieszka³ Twój profesor.
Jej rodzice natomiast wybrali siê do takiego w³a�nie osiedla. Ojciec w drodze
zaniemóg³ i umar³, matka mieszka³a tam pó³ roku i niedawno wróci³a do
Warszawy. Narzeczony Hanki nadal tam mieszka.

Zima trwa. Przedwczoraj pada³ znowu �nieg. Dokuczliwe wiatry nie daj¹
spaæ po nocach. My�lê, ¿e jednak by³oby dobrze, gdyby� mia³ pokój osobny,
bo samotno�æ jest tak dla zdrowia psychicznego potrzebna! O moje chodze-
nie na pocztê siê nie trap, bo teraz za³atwiam sprawê bardzo szybko. Irena
dot¹d nie mo¿e siê doczekaæ samodzielnego mieszkanka, bo wszystko w naszej
spó³dzielni zajête, ale mo¿e przed wakacjami lub na jesieni zrobi siê jaki�
ruch przeprowadzkowy. Projektów wyjazdu w lecie nie snujê ¿adnych, bo
¿yje siê z nazbyt krótkim horyzontem. Nie warto my�leæ o tym, co bêdzie za
dwa tygodnie. Czy s¹ wiadomo�ci od Bronka? Czy spotykasz siê ze znajomy-
mi filozofami: Auer., z Blau. [Leopold Blaustein] itd.? Ostatni Twój list dato-
wa³ z 16 III. Od tego czasu nie mia³am nic i zaczynam siê niecierpliwiæ.

�ciskam Ciê bardzo mocno
Twoja Maryla
Maria Ossowska, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[188]
[list uszkodzony]

[Warszawa]. 17 IV 1941. Czwartek
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Ostro³êcka 3, [kv.] 5
Mój Najdro¿szy!
Piszê do Ciebie tym razem wyj¹tkowo nie w �rodê, lecz w czwartek i to

dla marnych powodów: by³am dzi� rano tak poch³oniêta domowymi porz¹d-
kami, ¿e nie zdo³a³am powêdrowaæ na pocztê. Zrobi³o siê ciep³o, wszystko
zaczê³o siê wydawaæ zakurzone i brudne, wiêc od paru dni czyszczê i szorujê,
a dzi� w³a�nie zakoñczy³am tê robotê i przygl¹dam siê z dum¹ jej owocom.
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�wiêta minê³y bezrado�nie i pracowicie. Praca fizyczna przeplatana umy-
s³ow¹. Poprawianie ósmego rozdzia³u posunê³o siê w ci¹gu dni �wi¹tecznych
naprzód. Potknê³am siê o pojêcie bezinteresowno�ci, jako tako siê z nim
upora³am, i pojecha³am dalej. W pierwszy dzieñ �wi¹teczny, nad wieczorem
by³am tak zmêczona swoim rêkopisem, ¿e posz³am na chwilkê odetchn¹æ do Marysi
i Hanki. W drugi dzieñ przyszli do mnie wieczorem prof. Z. Szym. z ¿on¹. Od
pewnego czasu s¹siadujemy i st¹d stosunki zrobi³y siê �ci�lejsze.

W ostatnim swoim li�cie (z 25 III) pytasz, czy w wydawnictwie francuskim
Ewolucja ludzko�ci nie wysz³o jakie� dzie³o o pr¹dach spo³ecznych i religij-
nych w �redniowieczu. Przejrza³am spis na ok³adce i nic nie znalaz³am. Do
Webera zajrzê. W ci¹gu �wi¹t przeczyta³am 20 lat ¿ycia Uni³owskiego. Nie
jest to dzie³o sztuki, ale bardzo dobry brulion. Metafory w opisach s¹ �wie¿e
i bardzo przekonuj¹ce ale rzecz jest prze³adowana szczegó³ami, jak zwykle
autobiografie. Autor nie docenia, co wa¿ne dla niego, a co dla czytelnika.
Smutna to ksi¹¿ka bo widaæ z niej, jak¹ rolê gra pieni¹dz w dorabianiu siê
jakiego� poziomu i zaspakajaniu potrzeb estetycznych. Ciekawe s¹ wielora-
kie mo¿liwo�ci, które ujawnia Kamil w ró¿nych okoliczno�ciach. Gdzie tu
mówiæ o naturze ludzkiej [brak tekstu]

Do Twojej Ciotki wpadnê jutro po po³udniu, przed moimi zajêciami.
Przed samymi �wiêtami jedna z moich nowych znajomych otrzyma³a wia-
domo�æ o tym, ¿e jej narzeczony wyprowadzi³ siê z osiedla, o którym pisa-
³am tam, gdzie przewêdrowa³ bratanek naszego starego przyjaciela. Z Tade-
uszkiem nie widzia³am siê ju¿ dawno. Na Towiañskiego wszystko w porz¹dku.
Do³kowi d³ugu nie sp³aci³am, tak, ¿e bêdê rada je¿eli to bêdziesz móg³ za³a-
twiæ. Finansowo stojê nadal dobrze. Niedawno dosta³am kartkê na obuwie,
wiêc bêdê pod tym wzglêdem zabezpieczona. Ksi¹¿ki Twoje z Krakowskiego
bêd¹, byæ mo¿e, przeniesione gdzie indziej. Chodzê od czasu do czasu i do-
wiadujê siê, jak sprawa stoi.

Koñczê, bo za chwilê czeka mnie rozmowa o ró¿nych motywach ludzkie-
go dzia³ania. Wczoraj robi³am notatki z Mandeville�a. Ciekawy autor, bo
bardzo, jak na swoje czasy, socjologicznie u�wiadomiony.

Tak mi przykro, ¿e Twoja socjologia sztuki le¿y od³ogiem, tak chcia³am,
¿eby� to wykoñczy³ w jak¹� ca³o�æ. Na ogó³ ma³o tu ludzi pracuje systema-
tycznie. Tadeuszek du¿o czyta, ale nie zdobywa siê na pisanie i nie zawsze
dobrze administruje swoim czasem.

Trwam ci¹gle w oczekiwaniu naszego spotkania i nie zadajê sobie pyta-
nia, kiedy to nast¹pi, bo wszelka odpowied� jest za ciê¿ka do zniesienia. Po
prostu czekam.

Twoja Maryla
Przed chwil¹ dosta³am kartê z M³awy. Wszystko tam w porz¹dku.
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[189] [k. poczt.]
[Warszawa]. 23 IV 1941. �roda
Stanis³aw Ossowski. Ostro³êcka 3, kv. 5, Lwów � Lviv
Ukochany mój,
Ju¿ do�æ dawno jestem bez wiadomo�ci od Ciebie. Ostatnie datowa³y

z 25 III. Z dnia na dzieñ czekam listu. U mnie wszystko bez zmiany. Wyrobi³am
sobie postawê: nie interesuj¹ mnie etapy po�rednie, interesuje mnie tylko wynik
koñcowy, to mi pozwala ¿yæ i pracowaæ. Poza tym staram siê dzieñ wype³niaæ
tak szczelnie, ¿eby nie by³o czasu na refleksje. Jestem w drugiej po³owie ósmego
rozdzia³u. My�lê nad tym, czy istnieje co� takiego, jak warto�æ czynu �samego
przez siê�, niezale¿nie od czynników psychologicznych i od wyników czynu. Po
Uni³owskim ¿adnej beletrystyki na razie nie czytam. Nauczy³am siê pracowaæ
nawet w godzinnych przerwach miêdzy zajêciami, tak, ¿e ani chwili nie marnu-
jê. Od Twojej rodziny mia³am kartê. Wszystko uk³ada siê tam nie najgorzej
i przyjazd ich do Warszawy nie jest na razie aktualny. Pisa³am, ¿e z rodzicami
Ró¿yczki wszystko mi siê uda³o, ale ta sprawa nie mo¿e mieæ dalszego ci¹gu.
Finansowo stojê ci¹gle dobrze. W tej chwili, gdy piszê, nasz stary, znajomy tapi-
cer obija w sto³owym kanapê, kupionym przez nas przed wojn¹ materia³em.
Bêdzie piêkna. Móg³by siê kto� dziwiæ, ¿e o takich rzeczach my�lê, ale to bardzo
jest zrozumia³e. W³asne mieszkanie jest jedynym miejscem, gdzie mo¿na znale�æ
ukojenie i trochê przyjemno�ci estetycznych. To te¿ nigdy nie dba³am o nie tak,
jak teraz. Ukochany, �nisz mi siê ci¹gle po nocach. W dzieñ marzê czêsto o la-
sach i górach, tak mi g³ód przyrody dokucza. Ale niepodobna jeszcze nic projek-
towaæ w sprawie wakacji. Nie zanosi siê na lepsz¹ ni¿ w roku zesz³ym wiosnê.

Twoja Maryla
Mara Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[190]
[Warszawa]. 1 V 1941 [?]
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, ul. Engelsa 51, kv. 4, u ob. Masz-

kowskiego
Mój Jedyny!
Po paru dniach z³udnych podmuchów wiosennych, mamy ju¿ parê tygo-

dni deszczu i ch³odu. Codziennie deszcz, codziennie tylko parê stopni ponad
zero. Nasza spó³dzielnia, która przez ca³¹ zimê spisywa³a siê pod wzglêdem
opa³owym znakomicie przesta³a ju¿ dzia³aæ pod tym wzglêdem od 12 IV, to
te¿ zimno dokucza w mieszkaniach i piszê do Ciebie w rêkawiczkach, co
odbija siê na czytelno�ci mojego pisma.

Cieszê siê, ¿e siê przeprowadzi³e�, bo samotno�æ to doprawdy rzecz nie-
oceniona. Jako� mi brak jej ostatnio i praca idzie mi do�æ kulawo. Co praw-
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da troski aprowizacyjne zaczynaj¹ znowu poch³aniaæ du¿o czasu, tak, ¿e rzad-
sze s¹ chwile, kiedy zamykam za sob¹ drzwi swego pokoju i strzepujê z siebie
wszelkie my�li o tym, co na obiad i jaka jest cena s³oniny. W ka¿dym razie
jednak nie przestajê obcowaæ ze sprawami �wiecznymi�. Ró¿ne pogl¹dy spo-
³eczne przetasowuj¹ mi siê powoli w g³owie i tak bym chcia³a z Tob¹ o tych
rzeczach pogadaæ. Choæ nasze warunki s¹ w tej chwili odmienne, nie mam
w¹tpliwo�ci, ¿e doszliby�my do porozumienia. Muszê, niestety, stwierdziæ,
¿e prze¿ycia czasów ostatnich nastroi³y mnie pod tym wzglêdem apatycznie.
Nie wierzê w przysz³o�æ rodu ludzkiego. Oczywi�cie, ¿e cz³owiek zale¿y od
tego, w czyje siê dostanie rêce, ale ta plastyczno�æ grozi zawsze przewróce-
niem wszystkich dobrych rzeczy, które siê zbudowa³o.

W niedzielê po po³udniu by³am u Tadeuszka. Nudz¹ mnie, muszê przy-
znaæ, te nieustanne rozmowy horoskopowe, bo po co rozwi¹zywaæ równa-
nie, w którym ilo�æ niewiadomych wyklucza mo¿liwo�æ rozs¹dnych odpo-
wiedzi. Poza tym uciekam od doczesno�ci, bo tylko w ten sposób mogê
egzystowaæ. Lubiê spotykaæ siê z Tadeuszkiem, ale we dwoje, bo wtedy
mówimy o zagadnieniach. Z po�ród m³odszych uczniów Tadeuszka trzech
wyprowadzi³o siê ostatnio z osiedla, o którym pisa³am, tam, gdzie mieszka
moja matka. Towarzyszy³ im tak¿e jeden z wysokich siostrzeñców pani
Romany Krzecz. [Krzeczkowskiej]. W Koroszczynie nietêgo. Leon i Wacek
G. [Górscy] zamieszkali �wie¿o tam, gdzie Aga. Synami Leona zaopieko-
wa³ siê wuj. Ten ostatni, jak s¹dzê, odwiedzi nied³ugo mojego brata � leka-
rza.

W naszym mieszkaniu drobne zmiany. Pokry³am ostatnio kanapê i posta-
wi³am j¹ w swoim pokoju. Jest ³adnie i sprawia mi to du¿o przyjemno�ci,
tak, ¿e warto by³o siê trudziæ. Pisa³am Ci jesieni¹, ¿e mam zamiar pokój
od�wie¿yæ, ale zrobi³o siê tak raptownie zimno we wrze�niu, ¿e zrezygnowa-
³am. Za ciep³em têskni siê bardzo. Nigdy siê nie odczuwa³o tak ¿ywo pór
roku, jak teraz, chocia¿ tylu ludzie nie widzi wcale natury.

Wszystkie listy Twoje, o których wzmiankujesz, otrzyma³am. Ostatnio
z 8 IV. Z po�ród m³odego pokolenia, które spotykam, trójka m³odych intere-
suje siê Twoimi zagadnieniami. Byæ mo¿e, ¿e bêdziesz mia³ kiedy� z nich
pociechê. W Twoim zak³adzie wszystko bez zmiany. Z powie�ci nie czytujê
teraz nic, ale gdybym czyta³a, mia³abym najwiêksz¹ ochotê na ksi¹¿kê o po-
gardzie, o której pisa³am. Czy s¹ jakie� wiadomo�ci o Bronku?

Trudno powiedzieæ, ile razy ju¿ prze¿ywa³am scenê naszego ewentualne-
go spotkania. Czy bardzo Ci siê wydam postarza³a?

�ciskam Ciê ze wszystkich si³.
Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
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[191]
[list uszkodzony, brak tekstu � odciêty]

[Warszawa]. 7 V 1941
[�] do rondli, czy mi siê nic nie przyda. Nie spodziewa³am siê, ¿e zrobi

siê ze mnie wcale wytrawna kucharka. Jest to doskona³y moment do naucze-
nia siê gotowaæ, bo cz³owiek bardzo interesuje siê teraz jedzeniem i sama
jego antycypacja sprawia ju¿ przyjemno�æ. Nasze gotowanie siê teraz nieco
skomplikowa³o: trzeba by³o od 1 IV zrezygnowaæ z zup, bo nie mog³y one
obdzieliæ wszystkich zg³odnia³ych, po�ród których wiêkszo�æ by³a w znacz-
nie gorszej od nas sytuacji.

Dzisiaj mam za sob¹ dwie godziny zajêæ, miêdzy którymi wybiega³am po
jarzyny. Po po³udniu czekaj¹ mnie dwie drugie godziny. Wieczorem pchnê
troszeczkê swoj¹ robotê naprzód. Obiad jem o 13.30 lub 14.00. Irena wraca
w godzinê pó�niej. Dzi� gotujê zupê szczawiow¹ i kartofle z grzybkami. Grzyb-
ki te (wielki luksus!) przyniós³ mi wczoraj w prezencie Leon Wudz., który
dawniej przychodzi³ do mnie regularnie na lekturê, a i teraz odwiedza mnie
czasem. Grzybki robiê po raz pierwszy, wiêc mam emocjê, bo Irena jest wca-
le wymagaj¹ca.

Jutro Twoje imieniny! Rano jadê na pocztê, jak zwykle, potem wracam
do domu i pracujê dla siebie do obiadu. Po obiedzie odwiedzê obu Stanis³a-
wów na Towiañskiego, a potem wrócê, bo czekaj¹ mnie rozwa¿ania nad natur¹
ludzk¹ w oczach ekonomistów. Zajêæ obowi¹zkowych mam chwilowo tro-
chê mniej, ale wnet wrócê prawdopodobnie do dawnej normy. O wakacjach
my�leæ jeszcze trudno. Gdyby mi siê nawet uda³o na pewien czas wyjechaæ,
co bynajmniej nie jest ³atwe, to w ¿adnym razie nie czerwcu, bo wtedy jesz-
cze moje zajêcia id¹ w pe³ni. Raczej w lipcu.

O ksi¹¿ce chemicznej dla Zbyszka pomy�lê, tylko dowiem siê wpierw, czy
wysy³ka paczki bêdzie mo¿liwa. Rodzina wuja zjecha³a [brak tekstu]

Cieszê siê z tego, ¿e masz w³asny pokój, ale niepokojê siê, ¿e siê to odbije
na Twoim utrzymaniu. Gdy Krzysia o Tobie my�la³a, by³am pod tym wzglê-
dem spokojniejsza. Pamiêtaj, ¿e organizm cz³owieka wymaga w tej chwili
podtrzymania. �pij tak¿e du¿o, bo, jak to czêsto powtarzam Irenie, jest to
najtañszy sposób utrzymania siê w dobrej formie.

Józik dobrze zrobi³, ¿e napisa³ do pani Edy. Wprawdzie wierzy ona ci¹-
gle, ¿e jego uk³ad osobistych stosunków we Lwowie, to tylko dygresja, po
której wszystko wróci do normy, ale przewlek³o�æ tej dygresji dzia³a na ko-
rzy�æ Józefa, bo sytuacja siê jako� ule¿y. Na razie w dalszym ci¹gu z rozprze-
da¿y ksi¹¿ek �Przegl¹du Socjologicznego� zanoszê jej 50 z³ miesiêcznie, ale
ta suma, wobec zmiany cen, traci, niestety, coraz wiêcej na znaczeniu.
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Czy u Was tak¿e tak zimno? Dzi� �ni³e� mi siê d³ugo w nocy i po przebu-
dzeniu tak mi siê nie chcia³o wracaæ do rzeczywisto�ci, ¿e kontynuowa³am
dalej sen na jawie, nie mog¹c siê z nim rozstaæ.

Czekam, ci¹gle czekam.
Twoja Maryla

[192] [k. poczt.]
[uszkodzona]

[Warszawa]. 14 V 1941
Stanis³aw Ossowski, Engelsa 51 kv. 1 [m. 4], Lwów � Lviv
Stachu mój Kochany!
Dosta³am Twój list z 20 IV. Sama wys³a³am ostatnio dwa listy poczt¹ lot-

nicz¹ i niepolecone. Ci¹gle siê niepokojê, czy gospodaruj¹c na w³asn¹ rêkê
od¿ywiasz siê nale¿ycie. Podtrzymuj system nerwowy. Ja du¿o sypiam, per-
swaduj¹c ci¹gle Irenie, ¿e to najtañszy sposób utrzymania siê w dobrej for-
mie. Od dwóch dni ociepli³o siê na koniec, tylko nadal dm¹ zimne wiatry.
W sprawie ksi¹¿ki dla Zbyszka, postaram siê wybraæ co� atrakcyjnego. Prof.
Z. mieszka³ od pewnego czasu tam gdzie Aga, a wyprowadzi³ siê wraz z kil-
kunastoma s¹siadami z powodu cudzej choroby. Buddy�ci twierdz¹, ¿e cz³o-
wiek odpowiada tylko za swoje czyny i mówi¹, ¿e czyn cz³owieka chodzi za
nim, jak cielê za krow¹, ale nie wszyscy siê z nimi godz¹. Wiosna tegoroczna
przypomina zesz³oroczn¹. Znowu pewna mo¿liwo�æ zobaczenia brata Jadziuni
Ciech., czego siê pragnie i nie chce. To ostatnie jednak bardzo wyra�nie
dominuje. Ostatnie moje rozdzia³y s¹ lepiej opracowane ni¿ my�la³am, wiêc
mo¿e naprawdê skoñczê do lipca. Projektowanie wakacji jest jednak zupe³-
nie bezcelowe. [brak tekstu-odciêty]

Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[193]
[Warszawa]. 22 V 1941. Czwartek
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Engelsa 51, [kv.] 4.
Ukochany mój!
¯eby� wiedzia³, jak bardzo Ciê kocham i jak bardzo za Tob¹ têskniê!

W ci¹gu dnia czêsto z Tob¹ rozmawiam w wyobra�ni, a w nocy �nisz mi siê
ci¹gle. Ci¹gle powracam w marzeniach do chwili, kiedy bêdziemy mogli d³u-
go w noc opowiadaæ sobie, co�my bez siebie prze¿yli. ¯a³ujê, ¿e nie prowa-
dzê ¿adnych notatek pamiêtnikarskich, bo tyle rzeczy, które przemknê³o,
zginie bezpowrotnie. My�lê o wzajemnych sprawozdaniach, a tak¿e o wspól-
nym milczeniu. Wydzieli³am Twoje fotografie z po�ród innych i czêsto siê
niemi cieszê. Do³¹czam do tego listu dwa beztroskie i weselsze zdjêcia ni¿ to,

6.p65 23-01-10, 12:28121



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021122

które Ci pos³a³am. Mo¿e przy�lê Ci kiedy jeszcze jedno zdjêcie Fryderyki Ol.
Zrobi³a ich zasadniczo sze�æ. Nie widzia³am ich, prócz tych dwóch, które
sama uzna³a za godne powiêkszenia. Jedno jeszcze mam, ale jest �le skompo-
nowane i po prostu ponure, wiêc Ci go nie po�lê, ale siê wybieram do niej,
¿eby obejrzeæ cztery pozosta³e i gdyby mi siê co� podoba³o, poproszê o po-
wiêkszenie.

Dzi� dzieñ ró¿nych solenizantek. By³am u Hanki � siostrzenicy, któr¹
ostatnio bardzo straci³am z oczu. Jeste�my obie bardzo zajête, wiêc siê pra-
wie nie widujemy. W stosunku do m³odzie¿y strzec siê trzeba jednego b³êdu.
Gdy siê patrzy na kogo� m³odego, objawiaj¹cego jakie� zainteresowania, cz³o-
wiek sobie my�li: co to dopiero bêdzie pó�niej, je¿eli ju¿ teraz jest tak do-
brze. Niestety, jest to ocena oparta w sposób ryzykowny na w³asnej biografii.
Poniewa¿ nasze ¿ycie jest ci¹g³ym uczeniem siê i ci¹g³ym postêpem, wyobra-
¿amy sobie, ¿e i inne biografie siê tak u³o¿¹ i zapominamy, ¿e u wiêkszo�ci
ludzi m³odo�æ w³a�nie jest punktem szczytowym, a pó�niej ju¿ jest tylko nudna
stabilizacja. Ten ostatni typ rozwoju jest zupe³nie prawdopodobny zarówno
u Haneczki, jak i u Marysi i Hanki G. Mi³e to dziewczyny, ale nie wiem, czy
bêd¹ sz³y dalej naprzód, a nawet trochê w¹tpiê.

Poza Hank¹ Niedz., by³am dzi� u Haliny Wêdr. poniewa¿ po �mierci mê¿a
i ulokowaniu siê znacznej czê�ci reszty rodziny tam, gdzie mieszka³ Twój profesor,
jest bardzo osamotniona. Bardzo obco czu³am siê w rodzinie i têsknota do Ciebie
zrobi³a siê jeszcze bardziej przejmuj¹ca. Zlekcewa¿y³am Halê Gru¿., bo nie mam
ochoty tych stosunków podtrzymywaæ. Nie widujemy siê teraz zupe³nie.

Zajêæ obowi¹zkowych mam teraz mniej, bo wszystko co ludzie maj¹, idzie
teraz na pokrycie kosztów utrzymania i mniej ludzi staæ na intelektualne luk-
susy. Przypuszczam, ¿e tak bêdzie do wrze�nia i nie martwiê siê tym, bo fi-
nansowo dajê sobie zupe³nie dobrze radê, a mam wiêcej czasu na swoj¹ oso-
bist¹ pracê i cieszê siê jej postêpem. Wziê³am siê przed paroma dniami do
ostatniego rozdzia³u i zaczynam wierzyæ, ¿e do koñca czerwca naprawdê
skoñczê. Ostatnie dwa rozdzia³y wydaj¹ mi siê najlepsze i naprawdê bogate
w tre�ci. Ksi¹¿ki wydawane przez �Przegl¹d Socjologiczny� id¹. Serce mi siê
po prostu kraje na my�l, ¿e nak³ad Twojej w³a�nie ksi¹¿ki zagin¹³. Nie masz
pojêcia z jak bij¹cym sercem rozpakowywa³am w swoim czasie w zak³adzie
wszystkie paki z ksi¹¿kami. W ka¿dej nastêpnej spodziewa³am siê Twojej
ksi¹¿ki i opad³y mi rêce, gdy siê nie znalaz³a. Je¿eli masz jakie� polecenia co
do ocala³ych w czasie bombardowañ egzemplarzy � napisz. Ostatnio w tram-
wajach przegl¹da³am ksi¹¿kê B. Russ. [Bertranda Russella] Przebudowa spo-
³eczna, poniewa¿ jest w niej analiza podstawowych motywów ludzkiego
postêpowania. Rozwa¿ania w tej sprawie nie ustaj¹. Obecnie przedmiotem
refleksji bêdzie cz³owiek w Ksiêciu. W sierpniu chcê zacz¹æ pisaæ, przy czym
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wypadnie mi rozpocz¹æ od analizy pojêcia motywu, ale postaram siê te spra-
wy pojêciowe za³atwiæ po drodze mniejszego oporu, bo pilnie mi do faktów.
Tadeuszka nie widzia³am ju¿ dosyæ dawno. Wiadomo�ci przychodz¹ce od
Twojej rodziny s¹ zupe³nie pomy�lne.

Ukochany, kiedy siê bêdê mog³a na Ciebie napatrzeæ!?
Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.
23 V rano.
Przed chwil¹ przysz³y dwa Twoje listy: z 27 IV i 3 V. Ju¿ je parê razy

odczyta³am i jeszcze nieraz do nich powrócê. Takie m¹dre i takie kochane!!

[194]
[Warszawa]. 4 VI 1941. �roda
Do Stanis³awa Ossowskiego, Lwów, Engelsa 51, [kv.] 4.
Mój Ukochany!
Dosta³am Twoje listy z 3 V, 11 V i kartê z 18 V. Minê³y Zielone �wiêta,

które spêdzi³am nie najgorzej. Rano zabiera³am ze sob¹ pled i siedzia³am na
�wie¿ym powietrzu, ko³o zagonków za IX koloni¹, po po³udniu pracowa-
³am. Drugiego dnia po po³udniu odwiedzi³ mnie, wraz ze swoj¹ opiekunk¹
nasz niewidomy znajomy, z którym spêdzili�my lato w Klonówce. Nie by³y
to szczególnie atrakcyjne odwiedziny, zwa¿ywszy na obecno�æ tej damy, któ-
ra pachnie maglem.

Tak jak w roku zesz³ym, piêkna pogoda, przy do�æ znacznych zreszt¹
ch³odach, nie raduje cz³owieka i kwitnienie bzów i drzew owocowych mija
bez nale¿ytej reakcji. Wyjazd na wie� bardzo problematyczny, bo wuj sobie
tego nie ¿yczy i bêdê prawdopodobnie musia³a siê do jego ¿yczeñ przystoso-
waæ. Jestem i tak uprzywilejowana, ¿e mieszkam na ̄ oliborzu, gdzie jest tyle
dobrego powietrza i gdzie tak niedaleko jest do Wis³y, z której postaram siê
w tym roku korzystaæ. Odpoczynek, albo pó³-odpoczynek chcê sobie zorga-
nizowaæ w lipcu, nie snujê jednak ¿adnych konkretnych projektów, bo wszyst-
ko jest pod znakiem zapytania. Praca idzie mi opornie, bo nadzwyczaj trud-
no jest obecnie strzepn¹æ ze siebie troski gospodarcze, które absorbuj¹ niemal
tak, jak w pierwszym miesi¹cu po naszym powrocie z Czorsztyna. Cieszê siê,
¿e u Twojej rodziny jest pod tym wzglêdem nieporównanie lepiej. Leon Kucz.
[Kuczyñski], Wacek G. [Górski] i m³odzie¿ nie mieszkaj¹ jeszcze, jak siê oka-
zuje, w osiedlu, lecz s¹ w Lublinie i mieszkaj¹ tam, gdzie mieszka³ Twój pro-
fesor. Zajêæ obowi¹zkowych mam trochê wiêcej ni¿ poprzednio i bardzo siê
z tego cieszê, bo warunki w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy uleg³y zmianie.
Tadeuszek by³ u mnie niedawno. Wybiorê siê do nich, ale dopiero na imieni-
ny pani Wandy, tj. w koñcu tego miesi¹ca.
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Stach To³. [To³wiñski] bardzo interesuje siê tre�ci¹ Twoich listów i muszê
mu je przynosiæ i odczytywaæ. Ostatnio opad³ na si³ach i objawia³ przygaszo-
n¹ ¿ywotno�æ. Stanis³aw Sch. [Schayer], nasz orientalista, bardzo �le ze zdro-
wiem. Lekarze t³umacz¹ mu, ¿e zjawisko nieustannego duszenia, które go
nie opuszcza, to tylko astma, ale wszystko za tym przemawia, ¿e to rak p³uc,
zapowiadaj¹cy nied³ugi koniec.

Wype³niam dzi� swój list informacjami o ludziach, bo mam znowu w sobie
pustkê. Rozdzia³ dziesi¹ty dobiega wprawdzie koñca, ale pracujê tylko sam¹
powierzchni¹, aby skoñczyæ.

Jeszcze czeka mnie potem napisanie zakoñczenia i przedmowy, uporz¹d-
kowanie przypisów i bibliografii. Chcia³abym na lipiec byæ gotowa, ale nie
wiem, czy zd¹¿ê.

U ¿ony Wojciecha dzieje siê niedobrze. Przele¿a³a parê miesiêcy w zimie na
zapalenie stawów, szczególnie dokuczliwe w nieopalanym nale¿ycie mieszka-
niu. Na wiosnê prze�wietlono jej stawy i okaza³o siê, ¿e to gru�lica. Tymcza-
sem o ¿adnej kuracji mowy byæ nie mo¿e, wobec bardzo z³ych warunków
materialnych. Wojciech tam, gdzie by³ poprzednio. Heniek pojecha³ do brata.

Przed chwil¹ rozpamiêtywa³am plan Lwowa, ¿eby siê zorientowaæ, gdzie
mieszkasz i jak siê ma Twoje mieszkanie w stosunku do mieszkañ Twoich
przyjació³ i biura. Nie mog³am odnale�æ Józika. Czy pracujesz na Ossoliñ-
skich?

Gdyby brat Jadziuni dosta³ paczkê z ubraniem, niech j¹ dorêczy Ró¿ycz-
ce. A Ty, czy niczego nie potrzebujesz, mój Ukochany!?

�ciskam Ciê mocno i bardzo kocham.
Twoja Maryla
Ani na chwilê siê o mnie nie niepokój. Mam tu du¿o serdecznych opie-

kunów. Zbich i Janusz Kucz. [Kuczyñski] pomagaj¹ nam w naturze. Znajomi
z Krakowskiego te¿ o mnie pamiêtaj¹.

[195] [k. poczt.]
[adresat skre�l.; �zwrot� w jêz. niem.]

[Warszawa]. 19 VI 1941
Stanis³aw Ossowski, Engelsa 51, kv. 4, Lwów � Lviv
Mój Najdro¿szy,
Dosta³am Twój list z 24 V. Ucieszy³am siê wiadomo�ci¹ o Stefanie. Rada

jestem tak¿e, ¿e Jerzy � co wynika z jego listów do ¿ony � pozostaje we
Lwowie. Jako� czujê siê spokojniejsza, gdy jeste�cie razem. Od Twojej rodzi-
ny wiadomo�ci pomy�lne. W mojej trochê gorzej. Leon, Wacek G. i dwaj
ch³opcy istotnie jednak zamieszkali w osiedlu [w O�wiêcimiu], tak jak to
przewidywali�my, co nakazuje przypuszczaæ, ¿e siê spotkaj¹ raczej z moj¹
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matk¹ ni¿ z nami. Oczekiwanie od wuja jakich� decyzji jest bardzo mêcz¹ce.
U mnie wszystko w porz¹dku. Dzia³ka, któr¹ uprawiamy z Iren¹ nie wymaga
ju¿ takiego trudu i dzisiaj wróci³am do swojej pracy naukowej. Ustajê przy
finiszu, bo bardzo odczuwam koniec roku, ale muszê skoñczyæ, bo brak mi
bardzo niewiele. Ci¹gle my�lê o wyje�dzie w lipcu, chocia¿by na dwa tygo-
dnie, ale wszystkie plany niepewne. Od paru dni troski gospodarcze mniej-
sze. Od¿ywiam siê dobrze i racjonalnie, teraz znowu lepiej ni¿ w kwietniu
i maju. Mas³a nie potrzebujê zupe³nie, bo doskonale trawiê s³oninê, odk¹d
t³uszczu jem mniej a menu sk³ada siê g³ównie z wêglowodanów. Pijê mleko.
Rozumiem dobrze, jak wa¿n¹ rzecz¹ jest podtrzymanie organizmu i mo¿esz
na to liczyæ. Irenê uk¹si³ pies i biedaczka brnie przez uci¹¿liw¹ kuracjê prze-
ciw w�cieklicow¹. By³ u mnie niedawno Twój s³uchacz Eyn. Spotkamy siê
kiedy� w zak³adzie dla robienia porz¹dków w ksi¹¿kach. Wasza s³uchaczka
M. Gliw. wysz³a za m¹¿ jeszcze w 1939 i objawia wielkie talenty kupieckie.
Uwa¿aj z p³ywaniem na serce! Naradza³am siê dzi� z obu Stanis³awami
z Towiañskiego w sprawie lata. Widzisz, ¿e my�lê o sobie! Czy Ty aby o sobie
my�lisz? Gdzie jadasz obiady i kolacje?

Kocham Ciê tak bardzo!
Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32.

[196]
[Warszawa]. 5 IX [19]41
Stachu Ukochany!
Wczoraj po raz pierwszy zobaczy³am Twój charakter pisma. By³ to list skie-

rowany do siostry Jerzego. Trudno powiedzieæ, ile ostatnio prze¿y³am w zwi¹zku
z Twoj¹ osob¹. Przed rozmow¹ z Wac³awem skierowa³am jeden list do Cie-
bie, oraz za�wiadczenie, ze jeste� sta³ym mieszkañcem Warszawy. Za�wiad-
czenie to nosi wprawdzie datê zesz³oroczn¹, bo wtedy by³o wyrabiane, ale
wyci¹gi z ksi¹g ludno�ci s¹ zawsze jednobrzmi¹ce. Drugi tekst takiego¿ za-
�wiadczenia posy³am dzisiaj przy jednym z czterech jednobrzmi¹cych li-
stów, które wysy³am równocze�nie czterema ró¿nymi drogami.

Je¿eli idzie o szybkie zobaczenie siê z bratem Jadziuni, rozumiesz, jak ciê¿-
ko jest braæ na siebie odpowiedzialno�æ za cudze losy i dawaæ rady w koniunk-
turze, która zmienia siê co chwila. Postaram Ci siê jednak zobrazowaæ sytu-
acjê, tak jak mi siê ona przedstawia po rozmowach z Wac³awem i Stanis³awem T.

Wydaje siê, ¿e w obecnych warunkach nie ma powodu, by brat Jadziuni
i jego ¿ona ¿yli w roz³¹ce. Praca zarobkowa, nieszczególnie lukratywna, ale
za to przyjemna, czeka na jego przyjazd. Na razie, poniewa¿ rodzina zajê³a
jego dawne mieszkanie, winien on ulokowaæ siê u Misi czy Tadeuszka, gdzie
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jest ci¹gle oczekiwany i stamt¹d niechaj telefonuje do Marysi, Wac³awa czy
Stanis³awa Sz., ¿eby zakomunikowaæ ¿onie. Potem, prawdopodobnie, nie
bêdzie przeszkód by zamieszka³ w swoim dawnym mieszkaniu.

Zdaniem Wac³awa, Be³¿ec nie najbrzydsza miejscowo�æ, aczkolwiek Wa-
c³aw mia³ dwukrotnie niepo¿¹dane konferencje i noclegi. Podró¿owaæ tylko
w dzieñ i popieraæ autobusy. Ewentualnie telefonowaæ do Warszawy z naj-
bli¿szego urzêdu pocztowego o pieni¹dze. Telefon ma Wac³aw, Marysia Gor.,
siostra Jurka, Stanis³aw Sz. To nie s¹ propozycje, to s¹ informacje.

�ciskam Ciê.
Twoja Maryla

[197]
[Warszawa]. 9 IX [19]41
Stanis³aw Ossowski, [ul.] Listopada 51 m. 4, [Lwów]
Stachu Kochany,
Piszê do Ciebie ju¿ co najmniej szósty raz i powtarzam siê, poniewa¿ nie

wiem, która z tych wiadomo�ci dojdzie. Têskniê ogromnie i ¿yjê my�l¹ o Tobie
od rana do nocy. Trudno jest braæ na siebie w tej chwili odpowiedzialno�æ za
jakie� decyzje, ale nie widzê powodu by brat Jadziuni by³ daleko od ¿ony. Je-
stem dobrej my�li, je¿eli idzie o uk³ad stosunków, które mog¹ zapanowaæ na
miejscu. Liczê dni do naszego zobaczenia. Pamiêtaj tylko zawsze nie rz¹dziæ siê
uczuciami i postêpowaæ ostro¿nie. Piszê na kolanie, bo okazja czeka.

Twoja Maryla

[198]
[Warszawa]. 16 IX 1941
Stachu Jedyny!
Dosta³am dot¹d od Ciebie dwa listy i dwie karty pocztowe. Sama pisa-

³am parokrotnie i mam nadziejê, ¿e w tej chwili jeste� ju¿ w posiadaniu jakie-
go� mojego listu. Powiedz bratu Jadziuni, ¿e ¿ona oczekuje go niecierpliwie
i wierzy, ¿e po jego przyje�dzie wszystko u³o¿y siê pomy�lnie. Im wcze�niej
przyjedzie, tym ³atwiej znajdzie pracê zarobkow¹. W ka¿dym razie to i owo
ju¿ na niego czeka. Je¿eli idzie o za�wiadczenie, o którym pisze, sprawa
musia³aby przej�æ przez instancje, które mog³yby j¹ zahaczyæ, tak ¿e na to na
pewno by liczyæ trudno. Sprawozdania Wac³awa, który mia³ trochê nie-
przyjemno�ci, ale na ogó³ by³ do�æ zadowolony z podró¿y, podnieci³y têsk-
notê. Misia czeka na go�cia i z ni¹ przede wszystkim nale¿a³oby siê przywi-
taæ. U Tadeuszka choroba, tak, ¿e lepiej go nie niepokoiæ. Stanis³aw T. nie
ma sympatii do ceremonii oficjalnych i wola³by metodê Wac³awa. Gdyby
oczywi�cie, nie poci¹ga³a za sob¹ szczególnych trudno�ci. Od koñca czerwca
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ciê¿ki mia³am okres pod wzglêdem nerwowym. Wyje¿d¿a³am na piêæ tygo-
dni w okolice M¹dralina, ale nie przesta³am siê tam niepokoiæ. Zajêæ zarob-
kowych mam bardzo wiele, licz¹c siê z mo¿liwo�ci¹ odst¹pienia niektórych.
Finansowo stojê dobrze.

Kocham Ciê i nie przestajê o Tobie my�leæ.
Twoja Maryla

[199] [k. poczt.]
[Warszawa]. 21 IX 1941
Stanis³aw Ossowski, [ul.] Listopada 51 m. 4, Lwów.
Stachu Ukochany!
Wykorzystujê wszystkie mo¿liwo�ci, ¿eby skomunikowaæ siê z Tob¹. Moja

têsknota przybra³a ju¿ po prostu patologiczny charakter. Pisa³am wielokrot-
nie, ¿e roz³¹ka brata Jadziuni i jego ¿ony wydaje mi siê ju¿ teraz zupe³nie
niepotrzebn¹. Praca zarobkowa siê dla niego znajdzie i ¿ycie mu siê powinno
nie najgorzej u³o¿yæ. Jestem pe³na marzeñ o przysz³o�ci. Zajêæ mam bardzo
wiele, licz¹c siê z mo¿liwo�ci¹ ich odst¹pienia. Okropnie mi siê znudzi³o
powtarzaæ ju¿ w listach ci¹gle to samo, ale to przykra konieczno�æ. Nie piszê
obszerniej o sobie, licz¹c siê ci¹gle z mo¿liwo�ci¹ innego porozumienia. Li-
czê dni i godziny do chwili, kiedy bêdzie ono mo¿liwe.

Brat Jadziuni winien po przyje�dzie przywitaæ siê przede wszystkim z Mi-
si¹. U Tadeuszka choroba, tak, ¿e lepiej by by³o go nie niepokoiæ.

�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maria Ossowska
Maria Ossowska, Warszawa, ul. Krasiñskiego 16 m. 32

[Rok 1945]
[200]

[Bukowina Tatrzañska]. 9 I 1945
St. Ossowski, [Kraków]. ul. Garncarska 3 m. 8, S.P.B.
Stachu najdro¿szy!
My�lê, ¿e zrozumiesz motywy mojej decyzji zostania. Nie maj¹c nigdzie ¿ad-

nego okre�lonego punktu oparcia, nie widzê powodu porzucania obecnego.
Rzeczy i tak nie mog³abym zabraæ, a je¿eli bêdziesz musia³ �ci¹gn¹æ manatki, to
jako� �ci¹gniesz i mnie. Marsz do Krakowa mnie nie przera¿a, je¿eli tylko bêdê
sz³a na co� okre�lonego. Przykro mi, ¿e zostajê tu sama, ale dam sobie radê. Pod
wzglêdem ¿ywno�ciowym, dziêki ró¿nym legatom Aliny [To³wiñskiej], jestem
lepiej wyekwipowana ni¿ przedtem, tak ¿e bêdê syta zupe³nie.

Ukochany, �ciskam Ciê mocno.
Maryla
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[201]
[Bukowina Tatrzañska]. 15 II 1945. [Czwartek]
Mój najmilejszy!
Wykolei³e� mnie zupe³nie swoimi listami. Nie mog³am siê ju¿ potem ca³y

dzieñ skupiæ: i z rado�ci, ¿e je odebra³am, i z podniecenia tyloma fascynuj¹-
cymi wiadomo�ciami. Piszê ten list bez wielkiego przekonania. Kiedy go otrzy-
masz, bêdzie ju¿ pewno nieaktualny, blisko bêdzie ju¿ natomiast do ustnego
porozumienia. Po wyje�dzie Aliny mia³am bardzo ciê¿kie chwile, gryz³am siê
bowiem tym, czy dobrze zrobi³am nie jad¹c razem z ni¹ do Krakowa. Teraz
ju¿ wydaje mi siê, ¿e tego zmontowanego prowizorium, jakie siê ma tutaj,
nie nale¿a³o zamieniaæ na gorsze. Pozosta³ ju¿ tylko niepokój o Ciebie i za-
zdro�æ, ¿e prze¿ywasz tak wiele chwil historycznych, podczas gdy ja pêdzê tu
nadal ¿ycie najzupe³niej poza dziejowe.

Pogoda od piêciu dni i tu dokuczliwa. Bez przerwy wieje huragan od za-
chodu, nios¹cy zamieæ �nie¿n¹. Jeste�my zupe³nie zasypani i trzeba nie lada
trudu, ¿eby siê wydostaæ na szosê, która tak¿e w ró¿nych punktach pokryta
jest zwa³ami �niegu. Bardzo czêsto biegam do Domu Ludowego po wiadomo-
�ci. K³opotów gospodarczych nie mam ¿adnych, bo o dostaniu czego� za pie-
ni¹dze nie ma ju¿ zupe³nie mowy. Moja aprowizacja ogranicza siê tedy do
wychodzenia na werandê i wybierania tej, albo innej torby. B³ogi stan, który
nie odrywa cz³owieka od rzeczy wa¿niejszych. Nie wziêto ode mnie pieniêdzy
ani za pokój, ani za meble, ani za mleko. £atam sprawê zapa³kami, jak mogê.
R¹banie drzewa te¿ ma byæ pokryte w naturze: obiad i paczka zapa³ek.

[Bukowina Tatrzañska]. 17 II [1945]. Sobota
S³yszê, ¿e Alina ma lada dzieñ przyjechaæ po rzeczy, wiêc przetrzymujê list

do jej przyjazdu, bo my�lê, ¿e siê najtroskliwiej nim zaopiekuje. Codziennie
liczê dni do Twego powrotu, przyzwyczajaj¹c siê raczej do pesymistycznej ni¿
do optymistycznej kalkulacji. Trudno powiedzieæ, jak siê niecierpliwiê. Tyle
ma zale¿eæ od tego, co przywieziesz. O skupienie trudno. Dopiero wieczorem
umiem trochê my�l na czym� skoncentrowaæ i pcham swoj¹ robotê naprzód.
Wbrew wszelkim przewidywaniom narzekam na nadmiar ludzi. Czêsto od-
wiedza mnie Kama i p. Stabr. urabiaj¹c mi niekorzystn¹ opiniê o inteligencji.
Zw³aszcza w tej chwili brak mi szczególnie kogo� bliskiego ideowo. Czujê siê
w swoim otoczeniu jak osamotniona, czarna owca. Wracaj jak najprêdzej.

[Bukowina Tatrzañska]. 18 II [1945]. Niedziela
Nie wiem, jakie s¹ Twoje plany na najbli¿sz¹ przysz³o�æ, ale pamiêtaj¹c

o tych dziesiêciu dniach skupienia, które chcia³e� mieæ po powrocie, chcê Ci
przedstawiæ nasz¹ sytuacjê tutaj i nasze ewentualne potrzeby.

6.p65 23-01-10, 12:28128



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 129

Jak ju¿ pisa³am, ani dawne, ani nowe pieni¹dze tu nie id¹. Nasze zapasy
¿ywno�ci starcz¹ nam, jak s¹dzê, do 15�30 III. Alina legowa³a mi grule i kapu-
stê kwaszon¹, co nas mo¿e znacznie podtrzymaæ. Przyda³oby siê nam mas³o
i kawa³ek myd³a. Ale nawet gdyby� t³uszczu nie przywióz³ damy sobie od
biedy radê. Jego zapas siê od Twego wyjazdu niewiele umniejszy³, bo wszyst-
ko kraszê mlekiem. M¹ka wychodzi szybciej od czasu, gdy piekê co dzieñ
moskole [placki po góralsku], ale do 15 III w ka¿dym razie wystarczy. Przy-
da³oby siê nam mo¿e trochê sody. Do rzeczy, które maj¹ tu najwiêkszy zbyt
nale¿y tytoñ, tak¿e kamienie do zapalniczek (podobno).

No¿yczek, które po¿yczy³am Jankowi, nie odebra³am. Prawdopodobnie
odda³ je Dance albo Alinie dla mnie, ale w rozgardiaszu wyjazdowym zapo-
mnia³y o nich, a ja zapomnia³am siê o nie upomnieæ. Jest mi bez nich niewy-
godnie, ale to nie jest sprawa wa¿na i warto j¹ poruszaæ tylko, je¿eli siê zda-
rzy po temu okazja. Dwa upowa¿nienia, o które pisa³e� � za³¹czam.

[Bukowina Tatrzañska]. 19 II [1945]. Poniedzia³ek.
Ju¿ min¹³ dziesi¹ty dzieñ od Twego wyjazdu. Jutro rano odje¿d¿a do

Krakowa pan Lasocki i pani Ostrowska. Powierzam im mój list. Inne okazje
zawiod³y. Od pi¹tku 23 II � zaczynam Ciê co dzieñ wypatrywaæ.

�ciskam Ciê i bardzo czekam.
Maryla

[202]
[Bukowina Tatrzañska]. 20 II 1945. [Wtorek]
Stachu mój najdro¿szy!
Wys³a³am do Ciebie przez pana Lasockiego i pani¹ Ostrowsk¹ list z dwo-

ma wspomnianymi przez Ciebie upowa¿nieniami. List skierowa³am do SPB
[Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Budowlanego], bo to punkt dla ka¿dego wy-
godny, a w osobnym li�cie do SPB, prosi³am, ¿eby zaopiekowano siê moim
listem i oddano go ewentualnie Alinie, b¹d� te¿ przekazano na rêce [Stani-
s³awa] Bystronia. Niestety, pan Lasocki z matk¹ wymaszerowali dopiero dzi�
rano. Od d³u¿szego czasu mieli wymaszerowaæ lada moment, co mnie ci¹gle
zwodzi³o. Od Nowego Targu mieli ju¿ jechaæ.

Jest mi bardzo ciê¿ko i samotnie tutaj. Nie mogê siê doczekaæ Twego
powrotu. W dodatku przez ca³y tydzieñ pogoda by³a bardzo deprymuj¹ca.
Dopiero od dwóch widaæ góry i przygrzewa po dawnemu s³oñce.

Na wypadek, gdyby� chcia³ jeszcze przez pewien czas w Bukowinie prze-
bywaæ komunikujê, ¿e zapasów powinni�my mieæ dosyæ do jakiego� 15 III.
Pieni¹dze nie id¹ tu ¿adne. Do najpilniejszych naszych potrzeb nale¿y t³uszcz
i kawa³ek myd³a. Przyda³aby siê te¿ soda. Chleba w dalszym ci¹gu dostaæ nie
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mo¿na. Z mlekiem gorzej, ni¿ by³o. Nie znam Twojej orientacji na najbli¿sz¹
przysz³o�æ, wiêc komunikujê te szczegó³y na wszelki wypadek. Od pi¹tku,
23 III zacznê wygl¹daæ Ciê co chwila. Czujê siê tu zgubiona i zapomniana
w�ród obcych. Wróæ jak najprêdzej.

�ciskam Ciê, ukochany.
Maryla
P.S. �wiat³o pali siê obecnie tylko godzinê. Ludzie zabijaj¹ siê o �wiece.

Dwie choinkowe musia³am oddaæ.

[203]
[Bukowina Tatrzañska]. 27 II [19]45. Wtorek
Najdro¿szy mój!
Piszê bez³adnie, bo trudno mi skupiæ my�li w rozgardiaszu, który siê

wytworzy³ w zwi¹zku z krótkim pobytem Aliny. Musia³am daæ znaæ o okazji
na G³odowy Wierch, bo staruszkowie mnie o to ci¹gle b³agali. Trudno mi tu
wytrzymaæ, jak czytam Twoje listy i czujê têtno ¿ycia, które mnie omija. Pi-
sa³am do Ciebie dwa razy. Raz przez pana Lasockiego i pani¹ Ostrowsk¹.
Niestety, zaadresowa³am na Floriañsk¹, do SPB, nie wiedz¹c, ¿e biuro ju¿
tam nie istnieje. Nie chcia³am ich trudziæ, bo mieli byæ krótko w Krakowie,
a punkt na Floriañskiej taki wygodny. W li�cie posy³a³am dwa upowa¿nienia
do Uniwersytetu i prosi³am SPB o dorêczenie ca³ej przesy³ki dla Ciebie do
Bystronia albo Aliny. Drugi raz pisa³am przez piesz¹ okazjê do Bystronia.

Mnie tu bardzo by³oby trudno wytrzymaæ, gdyby nie moja praca. Piszê
du¿o i to mnie podtrzymuje. List Twój, który mi przywioz³a teraz Alina jest
z Warszawy, z 21 II. Nie dosta³am jeszcze tego, który mi pos³a³e� przez oka-
zjê piesz¹. Niepokoi³am siê o Ciebie i nie mogê my�leæ, ¿e nasza roz³¹ka ma
jeszcze trwaæ tak d³ugo. Czujê siê tu ze wszystkiego wy³¹czona i zapomnia-
na. Pod wzglêdem gospodarczym niczego mi nie brak, chocia¿ o kupnie cze-
gokolwiek na razie mowy nie ma. Poniewa¿ w Zakopanem nowe pieni¹dze
zaczynaj¹ kursowaæ, jest nadzieja, ¿e zaczn¹ niebawem kursowaæ w Bukowi-
nie. Twoje 250 z³ mam nietkniête, a Alina, do której zaraz idê, te¿ mi ma co�
zostawiæ. W ogóle nie do�wiadczam ¿adnych braków. Nawet mam mas³o, bo
doktor Kanabus mi trochê przywióz³. Chleba w dalszym ci¹gu nie ma. Je¿eli
bêdziesz móg³ � przywie� mi kalki do maszyny. Mam teraz maszynê w domu
i jest mi bardzo z ni¹ wygodnie, ale nie mam kalki. Cieszê siê, ¿e widzia³e�
Irenê. Wiadomo�æ o notatkach i ksi¹¿kach by³a dla mnie bardzo przykr¹ nie-
spodziank¹, bo liczy³am, ¿e zastaniesz stan rzeczy z 19 XI. Jeszcze tej wiado-
mo�ci nie zd¹¿y³am wessaæ, ale czujê, ¿e nie przyjdzie mi to ³atwo. Wyobra-
¿am sobie, jaki wrócisz mizerny i umêczony. Od¿ywiaj siê intensywnie, bo ja
tu mam utrzymanie bardzo dostatnie. Je¿eli mo¿esz, przywie� myd³a, bo dostaæ

6.p65 23-01-10, 12:28130



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 131

nie mo¿na, a zapas na wykoñczeniu. Jeszcze jedena�cie dni mam czekaæ na
Ciebie. Trudno mi o tym my�leæ spokojnie.

�ciskam Ciê Ukochany i bardzo têskniê.
Maryla

[204]
[Bukowina Tatrzañska]. 5 III [19]45. Poniedzia³ek
Stachu kochany!
Nie wiem, czy mój list zastanie Ciê jeszcze w Krakowie. Spodziewam siê

Ciebie przecie¿ w koñcu tygodnia. Mo¿e przyjdzie ju¿ po tym terminie, ale
na wypadek dalszych nieoczekiwanych opó�nieñ w Twojej marszrucie, wy-
zyskujê okazjê, która mi siê nawija.

Zaczynam od pewnego sprostowania moich dotychczasowych informa-
cji gospodarczych. Pisz¹c, ¿e ¿ywno�ci starczy nam do plus-minus 20 III li-
czy³am siê z Twoim powrotem na koniec lutego. Skoro termin Twego przy-
jazdu siê opó�ni³, ¿ywno�ci starczy na d³u¿ej. My�lê, ¿e do koñca miesi¹ca,
tzn. prawdopodobnie, do koñca naszego pobytu tutaj. Bêdzie nam tylko
brakowa³o t³uszczu i myd³a. Zaznaczam to dlatego, ¿e nie chcê ¿eby� robi³
w Krakowie jakie� szczególne zabiegi aprowizacyjne i przyje¿d¿a³ objuczony.

Pogoda w Bukowinie w dalszym ci¹gu dokuczliwa. Ci¹g³e zamiecie �nie¿-
ne. Przez szereg dni nie mo¿na by³o siê wydostaæ z domu na skutek zasp
otaczaj¹cych �Limbê�. Przypomina siê ¿ycie Eskimosów u [Lorenza Petera]
Freuchena. Studnie zasypane. O wodê trudno. Do mycia i zmywania roz-
puszczamy sobie �nieg. Na nartach bêdzie Ci dobrze je�dziæ. Odbierzemy je
od Dorosz. [Doroszewskich] , którym je na czas Twojej nieobecno�ci wypo-
¿yczy³am. Dzi� tak¿e by³am ca³y dzieñ uwiêziona w domu. Raz zaryzykowa-
³am wyprawê do wsi, ale j¹ bardzo �le wspominam, wiêc teraz jestem ostro¿-
na. Pracujê du¿o, ale posuwam siê wolno. Przed Twoim przyjazdem powinnam
skoñczyæ przedostatni rozdzia³. Trudno mi doczekaæ siê wszystkich wiado-
mo�ci, które przywozisz. Przyjazd Aliny by³ mi mi³y, bo by³a osob¹, która
mia³a osobisty kontakt z Tob¹. Nie chcê nawet my�leæ o mo¿liwo�ci by� tu
nie mia³ powróciæ, bo drugiego miesi¹ca w tym �nie¿nym wiêzieniu nie wy-
trzymam. Wichry dzia³aj¹ na mnie fatalnie. Zreszt¹ nie tylko na mnie.

�ciskam Ciê i bardzo czekam.
Maryla

[205]
[Bukowina Tatrzañska]. 17 III [19]45. Sobota
P. Stanis³aw Ossowski, Kraków, Garncarska 3 m. 8.
Stachu Kochany!
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Oczekujê Ciê uporczywie dzisiaj, albo najdalej w ci¹gu dwóch dni naj-
bli¿szych. Tyle razy jednak zawodzi³am siê w swoich oczekiwaniach, ¿e wy-
zyskujê jeszcze jedn¹ okazjê, ¿eby do Ciebie napisaæ. W ci¹gu ostatnich dni
wys³a³am, do Ciebie ogó³em cztery listy. Co� mo¿e dojdzie!

Wczoraj mieli�my pierwszy od szeregu tygodni piêkny dzieñ, tak, ¿e tro-
chê otuchy ws¹czy³o siê w serce cz³owieka. Dzi� brzydko i d¿d¿ysto. W zwi¹z-
ku z tym � znowu smutno. Ci¹g³e zmiany atmosferyczne, gwa³towne zni¿ki
i zwy¿ki ci�nienia �le na mnie dzia³aj¹. Czujê siê marnie i pracuje mi siê z poczu-
ciem niedo³êstwa a nie sprawno�ci. Poza tym wyczerpuje siê ju¿ powoli to,
co mog³am napisaæ bez pomocy notatek i ksi¹¿ek. Potrzebujê bibliotek i dys-
kusji z lud�mi. Tymczasem tutaj nie mam, oczywi�cie, okazji do ¿adnej roz-
mowy, która by w jakiejkolwiek sprawie by³a porozumieniem.

Aprowizacyjnie stojê dobrze. I drzewa i jedzenia na parê tygodni powin-
no jeszcze wystarczyæ. Jak pisa³am, pierwsze obliczenia, które Ci w listach
podawa³am, by³y nazbyt pesymistyczne, bo liczy³am siê z Twoj¹ obecno�ci¹
tutaj ju¿ od koñca lutego. By³am sama, wiêc wszystkiego wysz³o mniej. Chle-
ba w Bukowinie nie ma. Sklep dalej nie funkcjonuje. Na karty rozpoznawcze
pieniêdzy jeszcze nie dostali�my, ale nauczy³am siê trochê handlu wymiennego
i jako� idzie. Brak myd³a, proszku do prania. �wiat³o � pozycj¹ nieobliczaln¹,
bo bardzo kapry�n¹. Wczoraj pali³o siê np. tylko od 7.00 do 9.00. W ogóle
zawsze ga�nie o 9.00

W dalszym ci¹gu reagujê bardzo �le na uzale¿nienie od Twoich decyzji
przy niemo¿no�ci skomunikowania siê i gro¿¹cych st¹d nieporozumieniach.

�ciskam Ciê.
Maryla

[206]
[Bukowina Tatrzañska]. 24 III 1945
Stachu Kochany!
Spora garstka moich listów czeka na Ciebie u Aliny. Przeczytaj tak¿e ostat-

ni, do Aliny zaadresowany, bo s¹ tam tak¿e informacje dla Ciebie przezna-
czone.

Przyjazd Aliny i powrót od wczoraj piêknej pogody rozja�ni³ horyzonty.
W ka¿dym razie mam jakie� wiadomo�ci o Tobie i Alina mnie przekonywa,
¿e pojawisz siê tu na �wiêta. Wobec czego czekam dalej na miejscu i otucha
wst¹pi³a w moje serce.

Nie piszê obszerniej, bo jest za du¿o do powiedzenia i liczê ju¿ na ustn¹
rozmowê. Ró¿ne pro�by, które zg³asza³am w ró¿nych listach s¹ ju¿ nieaktu-
alne, wobec tego jeszcze raz podajê katalog potrzeb, który zreszt¹ jest nie-
pewny, bo niewiadom¹ jest w nim d³ugo�æ naszego pobytu tutaj.
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Mam jajka, miêso w trzech puszkach, przywiezione przez Doroszew.
jako deputat z Krakowa i sporo produktów str¹czkowych. My�lê, ¿e m¹ki
i kaszy starczy nam lekko na dwa-trzy tygodnie. Przyda³yby siê: pó³ kilo-
grama s³oniny, �wiece (mam jeszcze trzyna�cie, ale jeste�my zupe³nie bez
�wiat³a drugi dzieñ i ten stan rzeczy ma trwaæ do �rody) i kawa³ek myd³a.
Tytoñ pozosta³ tu nadal naj³atwiejszym �rodkiem wymiennym (80 deka =
litr mas³a) Dla o¿ywienia diety � pó³ kilograma pietruszki. Sodê zdoby³am.
S³onina nie jest niezbêdna, bo je¿eli przywieziesz tytoñ, to mas³o siê znaj-
dzie, tylko mo¿e byæ trudno�æ zdobycia go przed samymi �wiêtami i na
poczekaniu. Chleb wypiekam z naszej m¹ki, tak, ¿e przywie� najwy¿ej bo-
chenek (sprawa znowu zale¿y od d³ugo�ci Twego i mego pobytu tutaj). Je-
¿eli te sprawunki mia³yby opó�niæ Twój przyjazd � machnij rêk¹ na wszyst-
ko i przyje¿d¿aj. Damy sobie radê. Gdyby� mia³ jaki� marsz na piechotê,
broñ Bo¿e, siê nie objucz.

Alina mi komunikuje, ¿e naj³atwiej o okazjê do Nowego Targu czy Poro-
nina sprzed �Spo³em�, na Dietka za z³ 400 od osoby. Mówi, ¿eby� w tej
sprawie zapyta³ tam Chromika, powo³uj¹c siê na jej skierowanie. Do Buko-
winy mia³a przyjechaæ w dniach najbli¿szych pani Maria Rutkiew. a na �wiê-
ta wybiera³ siê tu do ¿ony pan [Edward] Assbury. Tego ostatniego mo¿na
odszukaæ w domu noclegowym �Spo³em�, ul. D³uga 31 b¹d� Straszewskiego
43(?) w wydziale rewizyjnym �Spo³em�. Mo¿e siê zrzeszycie. Gdyby� od
Nowego Targu mia³ wêdrowaæ na piechotê nie zabieraj ze sob¹ zbyt du¿o
rzeczy cennych, bo nie wiadomo, czy z nimi dojdziesz. Na drodze od Poro-
nina do Bukowiny te¿ bywa rozmaicie.

Ju¿ po napisaniu tego listu dano mi znaæ, ¿e s¹ jakie� listy dla mnie
w willi �Teresa�. Pobieg³am i dosta³am dwa Twoje listy z Warszawy: z 21 II
i 23 II. Od miesi¹ca straci³am Ciê z oczu zupe³nie.

Przyjazd Aliny mnie bardzo pocieszy³, bo mi da³ gwarancjê, ¿e siê jako�
w razie czego st¹d wygrzebiê. Poza tym drugi dzieñ pogoda jest prze�liczna
i s³oñce pra¿y, tak, ¿e chodzimy bez palt. Gdy przyjedziesz, przekonasz siê,
¿e moje ponure listy by³y w pe³ni usprawiedliwione. Brak gotówki by³ czym�
podrzêdnym. Od Aliny dosta³am tylko 300 z³ � 13 III . Piszê o tym, bo mo¿e
zasz³y jakie� nieporozumienia, które trzeba w Krakowie wyja�niæ. Przedtem
dosta³am od Ciebie 250 z³. To wszystko.

Czy siê doczekam?
Maryla
P.S. Brak kopert, marek, kart pocztowych.
Gdyby� jecha³ autem i wygodnie móg³by� mo¿e przywie�æ trochê mar-

molady. Têskni siê do jarzyn, jak siê je tylko kaszê, m¹kê i str¹czkowe.
Sprawd� ewentualnie adres na Straszewskiego.
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W Nowym Targu, w �Spo³em� pracuje obecnie pan Æni¿ewicz [Æwi¿e-
wicz ?], który Ci mo¿e byæ jako� pomocny. Pamiêtaj, ¿e jest tam tak¿e pan
Chudy, znajomy Aliny i Czes³awa.

[207] [k. poczt.]
[£ód�]. 5 VIII 1945. Niedziela
Dr. Roman Lutman, dla dorêczenia St. Ossowskiemu, Katowice, War-

szawska 37.
Stachu kochany,
Twoj¹ depeszê otrzymali�my w parê godzin po wys³aniu. G³owili�my siê

nad ni¹, bo nie wiedzieli�my, czy idzie tylko o poprawkê w sumie, czy te¿
o gwa³towne przyspieszenie przyjazdu Janka. Ostatecznie wybrali�my pierwsz¹
interpretacjê, za któr¹ przemawia³o tak¿e to, ¿e gotówka z Warszawy jeszcze
nie nadesz³a.

Na drugi dzieñ po Twoim wyje�dzie przyjecha³a Irena. Widzia³am, ¿e mia-
³a ochotê mieszkaæ ze mn¹, wiêc �ci¹gnê³am j¹ na Trêback¹ i bytujemy razem.
Pokazujê jej £ód�. Dzisiaj zwiedza³a ze mn¹ Moccê. Brat Marysi Fid. [Fiderer]
siê znalaz³. By³ list od Jadziuni. Otrzyma³a dalsze 500 z³. Zbych nie przeszed³
do drugiej licealnej, czym bardzo siê przej¹³. Jadziunia pisze, ¿e zaraz po 1 VIII
wyje¿d¿a z Kaziem i, ¿e ko³o 15 VIII wszyscy oni po¿egnaj¹ siê z M³aw¹. Ka¿e
pisaæ do Arnoldów: Spó³dzielnia �Spo³em�, Gdynia, ul. Abrahama 37.

Twoja depesza zostawi³a mi smugê niepokoju. Czy mo¿e Ciê okradli?
Czy masz mo¿e jakie braki? Czy mo¿e nie zasta³e� Romana, który by móg³ Ci
ewentualnie pomóc? Józik mnie uspakaja, ale niezbyt skutecznie.

Przyjazd Ireny otacza mnie �rodowiskiem rodzinnym. Wizyty Hanki itp.
Na razie ma³o mo¿liwo�ci jakiego� spokojnego skupienia. Liczê, ¿e w najgor-
szym razie za dwadzie�cia dni Ciê zobaczê.

�ciskam Ciê ze wszystkich si³.
Maryla
Maria Ossowska, £ód�, Trêbacka 3 m.10.

[208]
[£ód�]. 7 VIII 1945
Stachu Kochany!
Tak siê cieszê, ¿e wyjazd Janka daje mi mo¿no�æ skomunikowania siê z Tob¹.

Szkoda, ¿e dzieñ pe³en bieganiny i ¿e z trudem mogê my�l skupiæ, ¿eby do
Ciebie napisaæ. Wczoraj wyekspediowa³am do Ciebie kartê na rêce Romana
[Lutmana]. Pisa³am w niej o pewnym niepokoju, wznieconym przez Twoj¹
depeszê. Wczoraj wieczorem przyjecha³y na koniec oczekiwane z Warszawy
pieni¹dze i dzi� natychmiast Janek wyje¿d¿a.
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Irena przyjecha³a na drugi dzieñ po Twoim wyje�dzie. Mieszka ze mn¹,
tak, ¿e pracê naukow¹ muszê na razie od³o¿yæ. Dzi� zaprosi³am j¹ i Zochê
£owieñ, na Pannê Maliczewsk¹, z Zarembiñsk¹.

Posy³am Ci list Jadziuni. Spotka³am wczoraj na ulicy Janka Arnolda. Jest
dobrej my�li. Twierdzi tylko, ¿e sytuacja mieszkaniowa w Gdyni jest ciê¿ka.
W Or³owie by³oby Kaziom ³atwiej sobie znale�æ dach nad g³ow¹. Posy³am Ci
tak¿e list Mamy Gordzia³k. [Gordzia³kowskiej]. Przypominam, ¿e jej adres:
Kraków, Masarska 6, u pp. H³asko, albo Milanówek, p. W. Czerejska, Pod-
górna 31. Wreszcie list K. [Kazimierza] Dobrowolskiego.

Tadeuszek otrzyma³ wczoraj depeszê o �mierci swego ostatniego brata, tego
cukrownika z Wielunia. Jecha³ autem na inspekcjê jakiej� cukrowni
i zosta³ zastrzelony wraz z szoferem przez rabusiów, którzy chcieli opanowaæ
auto. Nape³ni³o mnie to trwog¹ w zwi¹zku z Twoimi w³óczêgami po prowincji.

Ostatnio zajmujê siê g³ównie odbiorem ró¿nych przydzia³ów. Wczoraj
odbiera³am w Uniwersytecie przydzia³ ¿ywno�ciowy, dzi� rano przydzia³ tek-
stylny dla Ciebie. Nie by³o wyboru. Najmo¿liwsze dwa kupony wziê³a Kry-
styna dla Józika i ja dla Ciebie. Co� marnego � br¹zowawego. Gustowne,
tylko liche. Jest i podszewka, ciep³a bielizna, koc. Niedrogiemu krawcowi
nie warto dawaæ, ale taniemu � mo¿na.

Dzi� sk³ada³am podanie o nowe dotacje dla naszych Zak³adów. Na razie
dostanê dla Ciebie 30.000, z tym, ¿e ta kwota mo¿e byæ w razie potrzeby
podniesiona. Sprawozdanie � do 1 X. [Ludwik] Kolankowski prosi zasadni-
czo, ¿eby dokonywaæ zakupów w porozumieniu z Bibliotek¹ Uniwersytec-
k¹; ([Jan] Dylik albo [Jan] Muszkowski), bo okaza³o siê, ¿e szereg zak³adów
kupowa³o to samo i ¿e pewne drogie wydawnictwa s¹ ju¿ w siedmiu duble-
tach. Tak samo pro�ba do Ciebie, ¿eby� siê z Józikiem uzupe³nia³ a nie du-
blowa³. Józikowie wyje¿d¿aj¹ pojutrze na ksi¹¿ki do Warszawy. Ja, tym ra-
zem, spieszyæ siê nie bêdê. Zrobiê polowanie na ksi¹¿ki, jak bêdê w Warszawie
dla odnowienia mieszkania. Chcê byæ te¿ wtedy w Milanówku i zawie�æ
Mamie Gordz. wyprawkê rzeczy elementarnych: rêcznik, prze�cierad³a itp.

Jurek Kr. [Kreczmar] siê dot¹d na horyzoncie nie pokaza³. Irenê zatrzymam tu
prawdopodobnie do 15 VIII. Tadeuszek ci¹gle je�dzi. Wróci³ z Krakowa i dzisiaj
wêdruje do W-wy. Z trudem ³apiê chwilê dla pisania bibliografii do mojej ksi¹¿ki.
Józik szuka sobie nowych przeciwników do walki. W tej chwili walczy z Tr.

Ministerstwo przys³a³o Ci ca³¹ ¿¹dan¹ sumê, tj. 25 tysiêcy. Posy³am od
Józika 10.000.- (9 tysiêcy ¿¹danych w depeszy przez Ciebie i 1000 na Janko-
we koszty podró¿y). Ponadto posy³am 5.000 z Twojej dotacji ksi¹¿kowej na
ksi¹¿ki. Razem 15.000.-

�ciskam z ca³ych si³.
Maryla
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[209] [k. poczt.]
[£ód�]. 11 VIII 1945. Sobota
Ob. Profesor dr. Stanis³aw Ossowski, Opole, Poste restante.
Stachu najdro¿szy,
Dosta³am 8 VIII trzy Twoje karty. Rado�æ, ¿e wszystko w porz¹dku i ¿e

jeste� z badañ zadowolony. Przez Janka wyekspediowa³am w³asny list i cu-
dze. Józikowie wyjechali wczoraj do Warszawy, a potem do P³ocka, gdzie
Józik ma jakie� wyk³ady. Przewiduj¹ powrót oko³o 25 VIII. Jurek wróci³ dwa
dni temu. Na Prusy nie pojecha³, bo chce pisaæ ów podrêcznik, o którym
w swoim czasie opowiada³. Ju¿ siê do niego zabra³, chocia¿ umowa ma byæ
sfinalizowana dopiero jutro. Irena mieszka ze mn¹ nadal, i ma, jak mi siê
zdaje, ochotê posiedzieæ tu do jakiego� 20 VIII. W pierwszych dniach po
20 VIII mam tu dwa wyk³ady na Kursie dla elity nauczycielskiej, organizo-
wanym przez MWR i OP [Ministerstwo Wyznañ Religijnych i O�wiecenia
Publicznego]. Chciano naci¹gn¹æ na jakie� �wiadczenia i Ciebie. Józik wzi¹³
parê godzin. Dla mnie przewidywano dwie godziny o ideale demokraty
i naci¹gano mnie na dwie godziny o moralnych skutkach wojny. Odmówi-
³am drugiej propozycji i zgodzi³am siê na pierwsz¹. W zwi¹zku z tym czytam
pracê W. [W³adys³awa] Raszki.

W zakresie korespondencji nic nowego. Karta od Mamusi i Jadziuni przy-
sz³a w ostatniej chwili � przed wyjazdem Janka. Przeczyta³am szybko i do³¹-
czy³am do przeznaczonej dla Ciebie korespondencji i teraz nie pamiêtam,
gdzie mam przekazaæ 1000 z³. i czy je przekazywaæ. Zmartwienie. Pan Ko-
siñski wyjecha³ do Warszawy po wizê i jeszcze nie wróci³. Jego wyjazd siê
odwleka. Piszê bibliografiê i wykañczam przypisy. Dzi� idziemy z Iren¹ na
now¹ sztukê rosyjsk¹ p.t. Niespokojna staro�æ. Podobno warto. W najbli¿-
szych dniach ma byæ na podwieczorku Jurek z ca³a rodzin¹. �ciskam Ciê
bardzo mocno i têskniê do Ciebie.

Maryla
M. Ossowska, £ód�, Trêbacka 3 m. 10.
Wyrównanie w Uniwersytecie odebra³am. Gotówka w �Czytelniku� ma

byæ po 11 VIII. Jestem bardzo bogata.

[210] [k. poczt.]
£ód�. 16 VIII [19]45
Prof. Dr. Stanis³aw Ossowski, poste restante, Opole, �l¹sk.
Stachu najdro¿szy!
Chyba ostatni¹ kartê kierujê do Ciebie, bo w przysz³ym tygodniu zaczy-

nam siê Ciebie ju¿ spodziewaæ w £odzi. U mnie wszystko w porz¹dku. Je-
sienna pogoda dokucza, tak jak wszystkim. Irena ci¹gle bawi u mnie i pewno
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wyjedzie 20 VIII. Józikowie nieobecni. Wróc¹ pewno równocze�nie z Tob¹.
Jurek znów w Warszawie. Tadeuszek chwilowo tutaj, ale jedzie do Warszawy
19 VIII. Losy jego brata przemawiaj¹ za tym, ¿e nie nale¿y, jak siê jedzie
autem, braæ po drodze nieznajomych. Nasze rêkopisy wyje¿d¿aj¹ 17 VIII do
Warszawy a 22 VIII �Czytelnik� wiezie je samolotem do Sztokholmu. �Czy-
telnik� uwa¿a nasze nale¿no�ci za wyrównane i nic wiêcej mi wyp³aciæ nie
chce. Odebra³am natomiast sporo tytu³em wyrównania do pensji, tak ¿e bra-
ków finansowych nie mam. Jeszcze ci¹gle pracujê nad rêkopisem, ale dzi�
ju¿ muszê wszystko ostatecznie w �Czytelniku� oddaæ. Przygotowujê te¿ in-
tensywnie dwa wyk³ady o wzorze demokraty, które mam w przysz³ym tygo-
dniu na Kursie dla nauczycieli. Tekst wzoru demokraty, opracowany w cza-
sie okupacji zagin¹³ i muszê to rekonstruowaæ. Mama Gordz. oba nasze
przekazy odebra³a i jest ju¿ w Milanówku. Do Jadziuni pieniêdzy nie pos³a-
³am, bo nie pamiêtam, gdzie kiedy nale¿y jej szukaæ, a korespondencja z M³awy
jest u Ciebie. Mia³am dot¹d trzy równoczesne karty od Ciebie i nic wiêcej.
Cieszê siê okrutnie na Twój przyjazd.

Maryla
Maria Ossowska, £ód�, Trêbacka 3 m. 10.
[Karta ze stemplem okr¹g³ym: 18.VI. 19045 Zjazd O�wiatowy w £odzi

oraz owalnym: ZPSW � Pañstwowe Zak³ady Wydawnictw Szkolnych].

[211]
[Warszawa]. 28 XII 1945
Prof. Stanislas Ossowski, Regent Palace, Roam 457, London, W 21
Stachu Kochany!
Poci¹g przyjecha³ dzisiaj punktualnie, tak, ¿e by³am ju¿ w Ministerstwie

przed 13.00. Sprawy paszportowe nie by³y jeszcze pchniête naprzód, z po-
wodu braku fotografii Jurka. Siedzia³am w Ministerstwie do 15.00, tj. do
chwili powrotu sekretarki Wiceministra B. [W³adys³awa Bieñkowskiego]
z MSZ w naszej sprawie. Paszporty maj¹ byæ jakoby na jutro � godzina nie-
oznaczona. Umówi³am siê, ¿e przyjadê o 10.00 rano do Ministerstwa O�wiaty,
¿eby pilnowaæ sprawy. Wyjazdowe mo¿liwo�ci dwie: samolot (niepewny) 2 I
i poci¹g. W ¿adnym razie nie zdo³aliby�my poci¹giem wyjechaæ wcze�niej
ni¿ w poniedzia³ek, bo mamy jeszcze przed sob¹ wizy i dewizy. Pary¿ w rela-
cjach atrakcyjny.

Zostaw walizy u tych samych pañ w �Kruszynce� albo Marsza³kowska 95
w Wydziale Statystyki, gdzie powo³aj siê na Strzeleckiego E. [Edwarda] i przy-
je¿d¿aj do Ministerstwa O�wiaty, bo chyba tam gdzie� kr¹¿yæ bêdê. Wiado-
mo�ci o moim programie znajdziesz u sekretarki Bieñkowskiego, na trzecim
piêtrze. Nasz¹ spraw¹ opiekuje siê poza tym pu³kownik Ró¿ycki na tym¿e
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piêtrze. Mam ró¿ne wahania, co do wyboru trasy itp. i bardzo ³aknê porozu-
mienia z Tob¹.

Twoja Maryla
P.S. Je¿eli poci¹g � radz¹ przez Pragê, bo z Pragi do Pary¿a jest komuni-

kacja bezpo�rednia, jakoby przez Bawariê � tj. przez francusk¹ zonê okupa-
cyjn¹. Wizy i dewizy musimy wydeptaæ sami.

29 XII. Godz. 9.15
Jestem w �Kruszynce�. Jadê do sekretarki Bieñ. [Bieñkowskiego]. Amba-

sada francuska na Saskiej Kêpie otwarta do 12.00. Bêdê siê stara³a tê najwa¿-
niejsz¹ wizê za³atwiæ dzisiaj.

[Rok 1946]
[212]

[Pary¿]. 29 I 1946. Wtorek
Stachu Kochany,
Czekam niecierpliwie na wiadomo�ci od Ciebie. Ja w dalszym ci¹gu ¿yjê

pracowicie. Biegam po Ksiêgarniach. Kupi³am i dla Ciebie parê rzeczy:
V. [Vilfredo] Pareto � Les socialismus (2 tomy), [Friedricha Augusta von]
Hayeka (z London School of Economics), ksi¹¿kê przeciwstawiaj¹c¹ siê pla-
nowaniu. Piszê o tym dlatego, ¿eby� ju¿ tej ksi¹¿ki nie kupowa³.

W poniedzia³ek by³am raz jeszcze na herbatce w Sorbonie, jutro idê do
Boutiere�ow. Skorzysta³am bardzo du¿o od [Georges�a] Gurvitcha. Mam pe³no
informacji socjologicznych od niego. Zreferujê Ci je po Twoim powrocie.
W czwartek wieczorem mam ów odczyt w YMCA, pt. ¯ycie uniwersyteckie
w Polsce w czasie okupacji i obecnie. W pi¹tek po obiedzie ma ruszyæ nasz
poci¹g. Nie bêdzie to droga tak rozkoszna, jak my�la³am. Wagony towarowe
z siennikami, jeden wagon osobowy trzeciej klasy. Kawa czarna rano i wie-
czorem i zupa w po³udnie. Mimo wszystko lepsze to chyba ni¿ samolot.
Na³kowska i Iwaszkiewicz, Breza i Rudnicki wylecieli ju¿ dawno z Polski
samolotem i dot¹d tutaj nie dotarli. S¹ ju¿ wiadomo�ci, ¿e utknêli gdzie�
w Niemczech i nie mog¹ siê stamt¹d wygrzebaæ. Nie k³opocz siê o mnie,
bo zmobilizujê znaczne zapasy ¿ywno�ci i ¿adna krzywda mi siê nie stanie.
W tej chwili piszê czekaj¹c na pani¹ Szutek-Vistr., która siê jako� nie zjawia.
Zakup ksi¹¿ek uwa¿am ju¿ za skoñczony. Pozbieram ju¿ tylko obiecane ksi¹¿ki
od pani Lambert i od pani [Izabeli] Bibrowskiej. Z [Armandem] Cuvillierem
siê widzia³am i autoryzacjê uzyska³am. Zajmujê siê teraz kupowaniem upo-
minków. Pamiêtam i o Zbyszku, który dostanie krawat i o Jadziuni (poñczo-
chy) i o Mamusi (woda koloñska)

Smutno mi bez Ciebie. ¯yjê po sensacku, od¿ywiam siê jednak bardzo
dobrze, tak, ¿e o to mo¿esz byæ spokojny.
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�ciskam Ciê bardzo mocno.
Twoja M.
P.S. Przerwa³am list, ¿eby przyj¹æ go�cia. Nauczy³am siê bardzo wielu

rzeczy od Twego wyjazdu. Wyjadê z bardzo ciê¿kim sercem, nie w sprawach
osobistych, lecz ogólnych.

[213]
[Pary¿]. 30 I [1946]. �roda wieczór
Mój Stachu najdro¿szy!
Dosta³am ju¿ list od Ciebie i kartê. Napisa³am jeden list pod adresem

Maryni, a teraz piszê drugi i ostatni st¹d, bo nie przewidujê bym mia³a ju¿ na
korespondencjê chwilê czasu.

W pi¹tek o 9.00 rano mam byæ na dworcu, chocia¿ poci¹g rusza dopiero
o 4.00. Bêdzie lepiej ni¿ Ci pisa³am w li�cie do Maryni. Jedzie jeden wagon
osobowy, w po³owie trzeciej, w po³owie drugiej klasy. Mam wszelkie szanse,
¿e dostanê siê do drugiej. Jutro rano ju¿ ekspediujê ksi¹¿ki. W³a�nie skoñ-
czy³am robiæ paczki. Jest ich dwie i walizka.

Jest ju¿ 12.00 w nocy a mam jeszcze sporo korespondencji. Jeszcze list
do Hanki i do Dupréela. Hanka nie przyjedzie. Napisa³a tylko wielki list.
Jutro rano natomiast przyje¿d¿a Caroline Masson. Wiesz, ¿e zwrócono mi
kartê adresowan¹ do niej. Na pró¿no Irena i ja usi³owa³y�my sobie przypo-
mnieæ jej ostatni adres. Listy siê spali³y i nie wiedzia³y�my gdzie pisaæ. Wy-
obra� sobie, ¿e jej adres zobaczy³am nagle w nocy przez sen, czy w pó³�nie.
Na drugi dzieñ rano wys³a³am ekspres pod tym adresem i otrzyma³am depe-
szê, ¿e przyje¿d¿a. Spêdzimy razem tylko, jeden dzieñ, ale i to dobre.

Jutrzejszy dzieñ zreszt¹ w�ciek³y, bo mam wieczorem swój referat w YMCA.
Jestem tak zmêczona, ¿e liczê tylko na czarn¹ kawê. Jedzenie w poci¹gu bê-

dzie znacznie lepsze ni¿ my�la³am i spodziewamy siê dojechaæ w cztery dni. Kupi-
³am jeszcze trochê ksi¹¿ek: i Dilteya i Frazera, o którym mówi³e� i Czarnowskiego
dla Józika. Dzi� po po³udniu, by³am na herbacie u Boutiere�ów. Mili ludzie.

Wracam bardzo znêkana polskim rozdarciem. Tamta strona stawia spra-
wê historycznie a z naszej s¹ b³êdy nieod¿a³owane. Jadê z rado�ci¹ o tyle, ¿e
potrzeba mi bardzo wypoczynku. O upominkach dla wszystkich pomy�la-
³am. Jadziunia dostanie parê poñczoch, Mamusia wodê lawendow¹, Kry-
stynka te¿, Zbyszek � krawat. Jutro my�lê kupiæ co� dla Jurka i dla siebie.
Nie piszê d³u¿ej, bo jestem okrutnie �pi¹ca. Oby� wróci³ w pocz¹tku marca,
bo bêdê okropnie têskniæ. Ju¿ têskniê.

Twoja Maryla
P.S. Da³am Twój adres Hance, bo pewnie nie bêdzie mia³a ochoty pisaæ

na rêce Marysi.
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[214]
[Pary¿]. 31 I 1946. [Czwartek]
Stachu Ukochany!
Mia³am do Ciebie nie pisaæ ju¿ wiêcej, ale jeszcze wysy³am w po�piechu

s³ówko. Caroline przyjecha³a dzi� rano. Wziê³am j¹ do swego pokoju i za-
pewni³am jej pobyt w tym hotelu po moim wyje�dzie na dni dziesiêæ. Zosta-
wiê jej pieniêdzy na uregulowanie tej sprawy, bo jest biedna, a bardzo po-
czciwa, ¿e jej siê chcia³o odbyæ w jej wieku tak uci¹¿liw¹ podró¿ tylko po to,
¿eby mnie mieæ na 24 godziny. Dzi� mam dzieñ piekielny. Ekspediujê ksi¹¿-
ki, odbieram od ludzi korespondencjê i polecenia do Kraju, a wieczorem siê
jeszcze w dodatku produkujê, maj¹c g³owê zupe³nie nieprzytomn¹ z powo-
du obecno�ci Caroline. Dzi� by³am w Ambasadzie siê po¿egnaæ. Telefonowa-
³am do Pani z serdeczno�ciami. Pan Ambasador by³ na konferencji. Pan [Leon]
Epstein mi da³ do zrozumienia, ¿e dana Ci obietnica przekazania Ci 5000
franków nie jest powa¿na, wobec tego nie zostawi³am, choæ mnie gryzie to,
¿e wracam z 10.000 do kraju. Gdyby siê co� zmieni³o, jeszcze zostawiê.
Korzystam z tego, ¿e Caroline �pi i piszê. Nasz poci¹g jedzie prosto do £o-
dzi, wcale nie jad¹c do Warszawy, tak, ¿e bêdê musia³a tam pojechaæ specjal-
nie, ¿eby byæ w Ministerstwie i za³atwiæ sprawê z Wierb³. [Stefanem Wier-
b³owskim]. Za to z dostaw¹ ksi¹¿ek � ¿adnych trudno�ci.

Kocham Ciê i �ciskam.
Twoja M.
Ruszam jutro o 8.00 rano.

[215]
[£ód�]. [ok. 17 II 1946]
Mój Najmilejszy!
Bojê siê puszczaæ w drogê w taki mróz, zw³aszcza, ¿e radio zapowiada zwy¿-

kê. Nie tyle idzie mi o jazdê, ile o powrót. Poci¹gi spó�niaj¹ siê tak, ¿e nie bêdê
mog³a ryzykowaæ wyjazdu z Warszawy we wtorek o 14.00, a, je¿eli wyjadê rano,
nic nie zd¹¿ê za³atwiæ. Jest mi bardzo przykro. Têskniê do Ciebie i bardzo bym
chcia³a ju¿ zobaczyæ Irenê, ale wyjazd w tych warunkach jest nieroztropny. Przy-
sy³am najpilniejsze korespondencje, w tym list od Marysi Gor. do matki.

�ciskam okrutnie i czekam czwartku.
Maryla
Janek jest [zwolniony z aresztu].

[216]
[23 XI 1946 ?]. Pi¹tek wieczór
Kochany!
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Tak mi przykro, ¿e to nie ja Ciê pierwsza powitam po Twoim powrocie.
Niestety, musia³am ulec presji Tadeuszka i pojechaæ do Bytomia. Pojechali-
�my we troje: professor G¹sior-Grab. [Natalia G¹siorowska-Grabowska],
[Jan] Szczepañski i ja. Zjazd zaczyna siê Akademi¹ ̄ a³obn¹ w sobotê o 16.00,
a koñczy siê we wtorek wieczorem. Nie przypuszczam, ¿ebym mog³a wróciæ
wcze�niej, jak we �rodê, to te¿ odwo³a³am wyk³ady we wtorek i �rodê. Bêdê
unika³a podró¿y noc¹, chyba, ¿e w jakiej� weso³ej kompanii.

Mam do Ciebie du¿o spraw rzeczowych poza emocjonalnymi. Zaczy-
nam od gospodarczych:

W �Czytelniku� wyp³acono mi w �rodê 21 bm., a nie w �rodê 16 bm. jak
to zapowiadano, tylko 3000 z³otych. Pozosta³e 2000 z³ masz odebraæ w �ro-
dê 28 bm. Pieni¹dze dla Instytutu chyba nie nadesz³y, tak, ¿e Instytut nam
w dalszym ci¹gu winien ogó³em 3850 z³. Dla Ciebie zostawiam w zielonej
kopercie pod kluczami, w prawym k¹cie g³ównej szuflady mojego biurka z³
1000. Sama zabieram du¿o pieniêdzy do Bytomia z my�l¹ o jakim� sprawun-
ku, bo mówi¹, ¿e tam garderoba tañsza. Buty swoje nowe ju¿ wykupi³am
i wziê³am je ze sob¹.

Do Jadziuni wys³ali�my ze Zbychem now¹ paczkê. Du¿o t³uszczu (dosta-
li�my nowy przydzia³), kilo cukru, mleko w proszku i myd³o. Finansowo
mog³am hulaæ, bo dostali�my dotacjê za pa�dziernik (6000 z³). Listonosz
którego� dnia przyniós³ 500 z³ zwrotu. Idzie o te 500 z³, które do Jadziuni
w swoim czasie nie dotar³y. Poniewa¿ nie mia³am odcinka po�wiadczaj¹cego
wys³anie nie móg³ mi ich wyp³aciæ i zostawi³ odcinek do odebrania tych pie-
niêdzy na poczcie. Upewni³am siê, ¿e nic pilnego i ¿e mo¿esz je spokojnie
odebraæ po powrocie. Po¿yczy³am 1000 z³ Jurkowi, bo nie mia³ co zostawiæ
rodzinie przed wyjazdem, a wyjecha³ ju¿ we wtorek do Warszawy i stamt¹d
do Katowic. Po�ród listów zwróæ uwagê na list profesora Micha³owskiego.

Próbowa³am Ciê trochê zastêpowaæ. Mia³am szereg konferencji z rekto-
rem. Chcia³am zorganizowaæ Komisjê g³ówn¹ w czwartek 22 bm., ale ponie-
wa¿ nikt nie mia³ nic pilnego do wniesienia, od³o¿y³am sprawê do Twego
przyjazdu. Czê�æ (du¿a) wyk³adów zleconych ruszy³a. Tadeusz mi je podpi-
sa³. W zawieszeniu wyk³ady zlecone projektowane przez pani¹ [Helenê]
Radliñsk¹, bo musicie o nich zadecydowaæ wszyscy troje. Szczegó³y przeka-
za³am pani Kremky. O akcji stypendialnej zdam Ci relacjê po powrocie. Trzeba
bêdzie to w komunikatach dziekañskich zreferowaæ na wydziale.

Wyobra¿am sobie, ¿e musisz byæ okrutnie zmêczony. Mrozy chwyci³y.
Ba³am siê o brak ciep³ego szalika dla Ciebie. Ja jestem te¿ porz¹dnie zmêczo-
na. Parê dni mia³am do�æ zawrotnych i przesta³am sypiaæ. Jutro trzeba wstaæ
o 5.00, bo poci¹g odchodzi o 6.00. My�lê siê wycofaæ ze wszystkich spraw
ZNP, ³¹cznie z redaktorstwem, bo nie dam rady. I ty i ja mamy po 10.000 z³
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dotacji na ksi¹¿ki. Nie mia³am dot¹d zupe³nie czasu siê t¹ spraw¹ zaj¹æ.
Marchand dowiedziawszy siê o stosunku kolegów do niego siê wycofa³ i £ód�
opuszcza. Tadeuszkowi bardzo przykro.

Je¿eli idzie o lata studiów w KUL [Katolickim Uniwersytecie Lubelskim],
Tadeusz chce indywidualizowaæ w zale¿no�ci od specjalno�ci. Nie ma np.
jego zdaniem, powodu nie uznawaæ tamtejszej polonistyki, natomiast co do
filozofii mia³by zastrze¿enia. Co do s³uchaczy przyjêtych warunkowo, Tade-
usz mia³ siê nad Twoj¹ propozycj¹ namy�leæ i pomówiæ z Tyszkiewiczem.

W sobotê by³am we �Fraszce� na wieczorze fraszek, bo dostali�my za-
proszenie. By³am z Tadeuszkami. W niedzielê by³am na odczycie [Alicji]
Dorabialskiej (bardzo ciekawy). Dzisiaj jest bardzo piêkny koncert. Sam
Beethoven (5 symf., koncert fort. Es dur). Nie mogê od¿a³owaæ, ¿e z powo-
du wyjazdu nie mogê i�æ. Dzi� mam pierwsze seminarium. Wyjazd odczu-
wam jak najgorsz¹ pokutê, ale trudno by³o Tadeuszkowi mówiæ, ¿e nie chce
mi siê w³óczyæ kolejami w zimnie, skoro on to ci¹gle sam robi. Poza tym
dosta³am osobne uroczyste zaproszenie z ZNP.

Wypo¿yczy³am trochê ksi¹¿ek. Nie mog¹c znale�æ Twego zeszytu noto-
wa³am w swoim. Le¿y u mnie na biurku.

Okrutnie mi do Ciebie têskno. Nikt mnie nie rozgrzewa³ rano.
�ciskam Ciê.
Maryla
Zabra³am ze sob¹ na drogê �Ku�nicê� i �Odrodzenie� z 18 XI.
Ten odcinek przypiêty spinaczem do którego� z Twoich listów.

[1947]
[217] [k. poczt.]

[£ód�]. 13 II 1947. Czwartek. Godz. 17.30
Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Stachu najmilejszy!
Wys³a³am dzi� do Ciebie depeszê i kartê. Liczê siê z tym, ¿e mo¿e nie

zd¹¿ysz przez nikogo daæ znaæ o sobie za po�rednictwem Tadeusza, ale mo¿e
Janek przywiezie co� w sobotê. Trzeba siê przygotowaæ na to, ¿e siê w tê
niedzielê nie zobaczymy, bo nie mo¿na robiæ ¿adnych szaleñstw, a je¿d¿e-
nie kolei a ma teraz charakter szaleñstwa. Pan Matray, którego z³owi³am
dzisiaj w³a�nie wraca³ z Warszawy. Jecha³ osiemna�cie godzin. W £odzi
skasowany chwilowo w ogóle poci¹g ranny (by³am sama na dworcu). Cho-
dzi do Warszawy tylko poci¹g popo³udniowy i jest szansa przyjazdu pó�n¹
noc¹. Wobec tego wyjazd do Warszawy robi siê w³a�ciwie niemo¿liwy. Trud-
no. Czego siê najwiêcej bojê, to ¿eby� Ty nie pu�ci³ siê po chorobie w podró¿
lekkomy�lnie. Jak pisa³am, nie mamy w £odzi ¿adnych ostatków, a to tytu-

6.p65 23-01-10, 12:28142



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 143

³em kary za przebieg ostatniego balu Bratniaka, gdzie pijañstwo doprowa-
dzi³o do chorowania i do najjaskrawszych form publicznej erotyki. S³owem
odpowiedzialno�æ zbiorowa. Zbyszek ju¿ lepiej, ale jeszcze z domu nie wy-
chodzi. Ja nie poddajê siê epidemii i trzymam siê dobrze, tylko okrutnie tê-
skniê.

�ciskam Ciebie i Irenê.
Maryla
M. Ossowska, £ód�, Uniwersytecka 3, m.10.
Oczywi�cie nie ma sensu, ¿eby i Jurek przyje¿d¿a³ we wtorek.

[218]
[£ód�]. 16 II [19]47. Niedziela
Stachu mój najdro¿szy!
Dosta³am od Ciebie ogó³em dwie depesze i list. List przyszed³ wczoraj

wieczorem. S¹dz¹c ze stempla pocztowego szed³ tylko dwa dni. Wcale nie-
�le! To mnie zachêci³o do korespondencji. Ja do Ciebie pisa³am dwie karty,
nie licz¹c chaotycznej notatki przes³anej przez Janka, oraz przesy³ki przez
Ninê. Czy odebra³e� swoje 10.000 z³ od Rady Szkó³ Wy¿szych?

Wola³abym przyjechaæ tym razem do Warszawy ni¿ �ci¹gaæ Ciê tutaj
20 II. Bêdê siê ubiega³a o jakie� �rodki komunikacyjne pocz¹wszy od soboty
rano. Wywrócê oczy do [Jerzego] Jakubowskiego, zatelefonujê do [Zygmun-
ta] Szymanowskiego i mo¿e mi siê uda wcisn¹æ siê do jakiego� prywatnego
auta, jad¹cego do Warszawy. Jestem nawet gotowa zapisaæ siê na tydzieñ do
PPRu, byleby siê do Ciebie dostaæ. Powrót we wtorek rano, ¿eby zd¹¿yæ na
wyk³ad wieczorem. Wszystko, oczywi�cie, zale¿y od warunków atmosferycz-
nych. Niestety, nie zanosi siê na poprawê. Jestem ju¿ bardzo zmêczona wal-
czeniem z ch³odem w naszym mieszkaniu. Palê bardzo du¿o. Oby nam opa³u
wystarczy³o, bo zima ma byæ bardzo d³uga, a o dostaniu skrawka wêgla nie
ma teraz co marzyæ.

Pracujê du¿o i bardzo mi brak rozmowy z Tob¹. Szczerze mnie martwi
stan druku mojej ksi¹¿ki w Szwecji. Ta korekta, któr¹ tak gor¹czkowo wy-
kañcza³am, dot¹d jeszcze w ogóle nie zosta³a wys³ana. Le¿y sobie na biur-
ku pana Kosiñskiego. Jutro bêdê w tej sprawie w �Czytelniku�. Referat
w sprawie Józika jest ju¿ zasadniczo napisany, ale go uzupe³niam i popra-
wiam. Bardzo mi potrzebny [Thorstein] Veblen � The Theory of the Leisure
Class. A wydawa³o mi siê, ¿e widzia³am tê ksi¹¿kê w £odzi. Mo¿e u Józika.
Dowiem siê. Oboje Józikowie chorzy na grypê. Pouczaj ludzi, ¿e �cibasol�
trzeba braæ z wod¹ z kwaskiem cytrynowym, bo to uchyla jego niepomy�l-
ne dzia³anie na w¹trobê. Ja siê dot¹d trzymam po�ród samych choruj¹-
cych. Zbyszek ju¿ kursuje. Wczoraj balowa³. Ostatków nie mamy � jak Ci
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pisa³am � za karê; ale mój Klemens [Szaniawski] s³usznie twierdzi, ¿e jaskra-
wo�ci erotyczne, które rektor bierze za objaw rozpusty u m³odzie¿y, s¹ symp-
tomatyczne nie dla jej obyczajowo�ci, tylko dla jej warunków mieszkanio-
wych. Nie jestem t¹ kar¹ zachwycona, ze wzglêdów rzeczowych, nie tylko
osobistych.

Dla pewno�ci nie licz na mnie w sobotê, bo szaleñstw robiæ nie bêdê
a poci¹gi s¹, jak pisa³am, wykluczone po skasowaniu rannego poci¹gu z £o-
dzi. Pozostaj¹ tylko autobusy i auta. Przywioz³abym nuty, ¿eby po�piewaæ.
Bardzo mi siê chce zobaczyæ Irenê, której tyle miesiêcy nie widzia³am. Ale
przede wszystkim Ciebie. Tak mi têskno by³o wczoraj wieczorem. Od so-
boty i od niedzieli siê wymaga jakiego� mi³ego wytchnienia i wtedy naj-
smutniej.

�ciskam Ciê bardzo mocno.
Maryla
P.S. Bukowina nam siê nasunê³a równocze�nie. Oby ju¿ ten okres min¹³!

Lêkaj¹c siê, czy ten list dojdzie bêdê depeszowaæ dla pewno�ci. Nie prze-
strasz siê.

Zapytaj o ni¹ [o ksi¹¿kê Veblena] Stefana. Mo¿e bêdzie wiedzia³, gdzie
jest. Pewno w SGH [Szkole G³ównej Handlowej].

[219] [k. poczt.]
[£ód�]. 17 II [19]47. Poniedzia³ek
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Najdro¿szy mój! Dosta³am Twój drugi list, z 14 II. Cieszê siê, ¿e� ju¿

zdrów, ale, broñ Bo¿e, nie przyje¿d¿aj, bo recydywy grypy s¹ pospolite i gro�-
ne. Mnie tu nieporównanie ³atwiej siê o wszystko dowiedzieæ i ³atwiej trzy-
maæ rêkê na pulsie. Bêdê siê stara³a o okazjê prywatn¹. Gdyby siê zdarzy³a
w pi¹tek, odwo³ujê wyk³ady i przyje¿d¿am w pi¹tek. Seminarium i tak siê
prawdopodobnie nie odbêdzie, bo prawie wszyscy s¹ chorzy. Klemens wyje-
cha³ do Warszawy w sobotê, ¿eby zdaæ egzamin i tam zachorowa³. Kartê tê
wysy³am równocze�nie z depesz¹. Mam nadziejê, ¿e w ten sposób zaaseku-
rujê siê przeciw nieporozumieniom i ¿e siê nie miniemy. To by by³o okropne!
Je¿eli nie bêdê mia³a zno�nych perspektyw podró¿y, nie pojadê. Trudno. Prze-
czekamy jeszcze tydzieñ, ale nie mo¿na siê nara¿aæ na chorowanie. Mam
wielk¹ ochotê zobaczyæ Irenê i mam sporo szperania w bibliotece Uniwersy-
teckiej. Przywiozê Ci listy i bieliznê. Ale to wszystko warunkowo. Samocho-
dy Orbisu chodz¹ kapry�nie, ale chodz¹.

B¹d� cierpliwy. Zima ju¿ przecie¿ nie mo¿e potrwaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c.
Twoja Maryla
M. Ossowska, £ód� ul. [Uniwersytecka 3]
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[220] [k. poczt.]
[uszkodzona-przedarta]

[£ód�]. 19 II 1947. [�roda]
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Stachu Kochany,
Wczoraj wys³a³am kartê i depeszê, zapowiadaj¹c¹ mój ewentualny przy-

jazd na koniec tygodnia. Dzi� jeszcze gorszy mróz, tak ¿e w¹tpiê, czy ta zapo-
wied� siê zrealizuje. Jurka siê zupe³nie w £odzi nie spodziewa³am, tak, ¿e nie
wyzyska³am nale¿ycie jego przyjazdu i nie pos³a³am Ci przez niego trochê bie-
lizny i zaleg³¹ korespondencjê. Nic tam szczególnie pilnego nie ma, o ile siê
orientujê. Czeka Ciê tylko list od [Ireny] Filozofówny, ¿e nie mog¹ siê pogo-
dziæ z rozstaniem siê z Tob¹ i list od pani Iwañskiej [matki Alicji]. Idê siê dzi�
dowiedzieæ o samoloty i zatelefonujê tu i ówdzie o auto prywatne, ale, zmê-
czona walk¹ z ch³odem, zrobi³am siê strachliwa i ³atwo siê w drogê nie wy-
puszczê, tym bardziej, ¿e w czwartek 27 II przyjedziesz. Ajdukiewicz przy-
je¿d¿a w niedzielê. Gazu w dalszym ci¹gu nie ma i nie bêdzie. Musia³am kupiæ
maszynkê. Palê co dzieñ w obu piecach. Mimo to u mnie dzisiaj by³o tylko
9 stopni rano, bo huragan mro�ny d¹³ ca³¹ noc w okno. Spa³am u Ciebie. Spra-
wa ciep³a absorbuje ci¹gle uwagê. Bojê siê wyj�æ na d³u¿ej do miasta ¿eby nie
przegapiæ chwili, kiedy trzeba do mojego pieca znowu do³o¿yæ. A jak u Was?

�ciskam Ciê najmocniej.
Maryla
M. Ossowska, £ód�, Uniwersytecka 3
Cyklameny wygl¹daj¹ tak, jak gdybym dosta³a je wczoraj.
Wysy³amy zawczasu paczkê ¿ywno�ciow¹ do Sopot a w niej [ksi¹¿kê Ilji]

Erenburga i parê poñczoch dla Mamusi na imieniny.

[221] [k. poczt.]
[£ód�]. 20 II 1947. Czwartek
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Mój najmilejszy!
Nie przyjadê pewno. Wraz z zachmurzeniem odpada mo¿liwo�æ komunika-

cji samolotem, opady �nie¿ne zatarasowa³y szosy i uniemo¿liwi³y jazdê samo-
chodem. Pan Jakubowski, na którego liczy³am, sam je�dzi kolej¹. Wczoraj wyje-
cha³ z Warszawy [o] 17.00 i przyjecha³ do £odzi o 2.00. Zreszt¹ sytuacja tak
bardzo zmienia siê z dnia na dzieñ, ¿e niepodobna dzisiaj przewidywaæ, co bê-
dzie w sobotê. Wczoraj i przedwczoraj to by³y szczególnie z³e dni. Szczególnie
mro�ny wiatr wschodni d¹³ tak bardzo w moje okno, ¿e mimo podtrzymywania
ognia w piecu przez ca³y dzieñ, rano by³o ...8 stopni. Spa³am u Ciebie i odwo³a-
³am siê do waleriany. Dzi� jest znacznie lepiej. Mam ju¿ jednak tak dosyæ wia-
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trów, ¿e nie wiem, czy mnie naci¹gniesz na wyjazd nad morze w lecie. Palê
co dzieñ w obu piecach, ale wszystko razem przypomina bezradne borykanie
siê z ¿ywio³em w Bukowinie. Chodzê na koncerty. Dwa tygodnie temu mia-
³am prawdziw¹ ucztê, któr¹ psu³a tylko Twoja nieobecno�æ. [Eugenia] Umiñ-
ska gra³a koncert skrzypcowy [Karola] Szymanowskiego. Pierwsza klasa. Jutro
idê na [Henryka] Sztompkê. Bêdzie gra³ koncert Szopena.

W najgorszym razie zobaczê Ciê za tydzieñ. Liczê dni. Liczê godziny.
Twoja M.
M. Ossowska, £ód�, Uniwersytecka 3

[222]
£ód�. 12 III 1947. �roda
Stachu Kochany,
Przysy³am depeszê, która przysz³a do Ciebie dzi� rano. Chodzi mi o to,

¿eby� jeszcze móg³ daæ znaæ, ¿e siê nie stawisz. Je¿eli idzie o Twój odczyt
niedzielny, nie mog³am sprawdziæ, jak sprawa stoi, bo [Borys] £apicki nie
przychodzi na obiady do sto³ówki, a do Jakubowskiego dzwoni³am w tej
sprawie na pró¿no. Nie mog³am zastaæ ani jego, ani ¿ony.

Fikcyjnemu wyjazdowi Józika zawdziêczamy ró¿ne konflikty. Z [Adamem]
Schaffem rozmawia³am wczoraj. Nie dosta³ dot¹d zawiadomienia o moim
referacie, ale przyjdzie i artyku³ mój do �My�li Wspó³czesnej� zaraz we�mie.

Lêkam siê, ¿e znowu bêdziesz mia³ fatalne warunki podró¿y i dla pewno-
�ci spodziewam siê Ciebie dopiero w pi¹tek. W pi¹tek rano jedzie do £odzi
Tadeusz, ale nie s¹dzê, ¿eby mia³ do rozporz¹dzenia jakie� specjalne �rodki
lokomocji. Zarówno w wypadku, gdyby� jecha³ autobusem, jak i w wypad-
ku, gdyby� jecha³ kolej¹ � ubierz siê ciep³o. Nogi nam bardzo zmarz³y z Jur-
kiem. Wagon by³ nieogrzany.

W mieszkaniu znalaz³am wszystko w porz¹dku. Tylko kwiaty mi � mimo
moich wskazówek � zmarnowano.

Nie przywo� materia³u, gdyby Ci mia³o byæ niewygodnie. I tak bêdzie
czeka³ do zimy, wiêc wszystko jedno, gdzie le¿y. We�miesz go innym razem.

�ciskam Ciê mocno.
Maryla

[223]
[£ód�]. 24 IV 1947. Czwartek wieczór
Mój Najmilejszy,
Le¿ê grzecznie dalej. Tylko po po³udniu musia³am dzi� zej�æ do dentystki

na wyrwanie nerwu. Zdaje siê, ¿e najgorsze mam ju¿ poza sob¹ i ¿e wszystko
bêdzie teraz szybko sz³o ku lepszemu. Po Twoim wyje�dzie zmêczy³am siê
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korekt¹. Chcia³am koniecznie, ¿eby j¹ Jurek zabra³, bo nie ufa³am poczcie,
zw³aszcza po do�wiadczeniu z Ministerstwem. To te¿ pracowa³am bardzo
intensywnie, czuj¹c, ¿e ponad si³y. Rezultatem by³a nader przykra noc z wtorku
na �rodê. By³am po tej nocy bardzo zmêczona i spêdzi³am nastêpny dzieñ
w stanie drzemi¹cego otêpienia. Ale dzi� czujê siê ju¿ dobrze. Wszystko zno-
wu zaczê³o mnie interesowaæ. Czytam Psychologiê ma³p [Jana] Dembow-
skiego. Rozdzia³ o ¿yciu spo³ecznym ma³p musisz jak najprêdzej przeczytaæ, bo
socjolog nie mo¿e tego nie znaæ. Pielêgniarka przychodzi na zastrzyki o 8.00,
w drodze do szpitala. Zbyszek przynosi mi gotowe �niadanie do ³ó¿ka. Pole-
¿ê jeszcze dalej, bo to jest jedyny sposób powstrzymania siê od pracy. Cieszê
siê bardzo, ¿e opar³am siê lekarzowi Ubezpieczalni, który przez nadmiar tro-
skliwo�ci chcia³ mnie zabraæ do szpitala. W domu o tyle przyjemniej! Samot-
no�æ mi nie dokucza, bo jestem bardzo zmêczona. Zbyszek zawsze teraz wpada
po obiedzie, ¿eby sprawdziæ, czy mi niczego nie brakuje. Dzi� byli Józikowie,
ale by³a to raczej wizyta konwencjonalna, Krystyna w esy-floresy. Natomiast
niezwyk³¹ serdeczno�æ, najzupe³niej niekonwencjonaln¹, objawiaj¹ Hesseno-
wie [Sergiusz z ¿on¹]. Hessen chcia³ koniecznie na ca³y czas chorowania za-
braæ mnie do nich i to nie by³y tylko s³owa bez pokrycia, bo przys³a³ Pani¹
po mnie. Zrezygnowa³am z trudno�ci¹, a dzi� przys³ali mi s³odki biszkopt,
poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e kto� powinien mi dogadzaæ. Jak tylko bêdê silniejsza �
napiszê do nich, bo naprawdê mnie to bardzo ujê³o. Za sze�æ dni siê zoba-
czymy, bo liczê, ¿e przyjedziesz w �rodê wieczór. Wtedy ju¿ na pewno bêdê
Herkulesem, bo dawka glukozy, jak twierdzi moja pielêgniarka, jest wo³owa
i musi zrobiæ swoje.

Piszê bez³adnie, bo nie umiem siê jeszcze zdobyæ na ¿aden planowy wy-
si³ek my�li.

Twoja Maryla
P.S. Jadziunia chce przyjechaæ przed Twoimi imieninami. Chyba napiszê,

zachêcaj¹c do 11 V. Czy da³e� kwiatek Jurkowi?
Bez okularów nie wpuszczam Ciê do domu. Przywie� tak¿e moj¹ zosta-

wion¹ szczotkê do zêbów.

[224]
[£ód�]. 2 V [w³a�c. VI] 1947. Godz. 14.00
Stachu najdro¿szy!
Przed chwil¹ dosta³am list z Opola. Nazbiera³o siê tyle rzeczy do powie-

dzenia, ¿e a¿ siê pisaæ nie chce, tak bardzo pisanie wydaje siê niezaspokaja-
j¹cym surogatem rozmowy.

Wyk³ady koñcz¹ siê 15 [VI], tak ¿e w³a�ciwie mo¿na by wyjechaæ na trawkê
trochê wcze�niej. Jest tak gor¹co, ¿e moja my�l jest uporczywie ku tej spra-
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wie skierowana. Hessenowie byli w zesz³ym roku w Czarnieckiej Górze. Nie
ma wody. W tym roku wybieraj¹ siê do Kudowy.

Nasze mieszkanie przedstawia siê w opowiadaniach bardzo apetycznie.
Jest tu¿ blisko i ma ³adne vis-à-vis. By³am dzi� po raz pierwszy dom obejrzeæ.
Niestety, oficer WP [Wojska Polskiego] zajmuj¹cy bezprawnie nasze miesz-
kanie wyjecha³ do Warszawy, i nie mo¿na przeprowadziæ eksmisji. Zacznê
sprawê naciskaæ, bo teraz ju¿ lêkam siê, by zw³oka nie opó�ni³a naszego
wyjazdu.

Od Jadziuni dobre wiadomo�ci. Mieszka w Marzance. Zbyszek ci¹gle
chory. Ma do�æ wysok¹ temperaturê co dzieñ, nie wiadomo z czego. Dzi� go
prowadzê do doktora Jochwedsa. Mo¿e i sama skorzystam z jego porady, bo
mia³am siê do niego zg³osiæ po kuracji, a ci¹gle jadê ledwo, ledwo. Przy tym
stanie zdrowia pomocnik ze Zbyszka w¹tpliwy, ale obiecuje uruchomiæ wo�-
nych i kolegów z Bratniaka na przeprowadzkê.

Artyku³ Józika to chaotyczny brulion, napisany na kolanie. Sposób po-
wo³ania siê na [Edmonda] Goblota, oczywi�cie, nieprzyzwoity. Zrobienie ze
mnie bezmy�lnej kopistki � wulgarne. W³o¿enie mi w usta tezy o jednakowej
funkcji inteligenta francuskiego i polskiego � czego nigdy nie g³osi³am � nie-
uczciwe. Ale siê tym nie przejê³am. Józik szkodzi bardziej sobie ni¿ mnie
tego rodzaju wyst¹pieniem. K³opot tylko w tym, ¿e trudno przyja�nie obco-
waæ z cz³owiekiem, któremu nie mo¿na powiedzieæ, co siê o nim my�li.

Pracujê intensywnie nad ksi¹¿k¹ o motywach postêpowania. Spotka³am
dzisiaj Schaffa, który mi mówi³ o wielkich trudno�ciach wydawniczych �Ksi¹¿-
ki�. Je¿eli do 15 [VI] nie dadz¹ mi pozytywnej odpowiedzi, zacznê pertrak-
towaæ z kim innym.

Od Jurka mia³am wiadomo�ci, co dzieje siê o piêtro ni¿ej [w mieszkaniu
warszawskim]. Do soboty wieczór sytuacja by³a bez zmiany. Biedna Irena,
bo my�lê, ¿e to st³oczenie ludzkie musi jej bardzo dokuczaæ.

Dosta³am Twój list z 27 V i kartê z 28 V.
Radê Szkó³ Wy¿szych za³atwi³am. List z Opola wyprzedzi³ list z Katowic,

bo dot¹d tego listu nie dosta³am. Jeszcze jedena�cie dni do naszego spotka-
nia!

godz. 19.00 � By³am ze Zbyszkiem u Jochwedsa. Zbada³ i mnie i Zby-
cha. Zbycha bêd¹ jeszcze mordowaæ, szukaj¹c przyczyny jego, do�æ wysokiej
temperatury (do 37,7 po po³udniu). Jutro Jochweds go prze�wietla u siebie
w szpitalu. Poza tym bêdzie mu siê robi³o analiz¹ krwi, moczu, opad krwi
itd. itd. Jadziuni nic o tym nie pisa³am, ¿eby jej nie psuæ odpoczynku.

Mnie doktor znalaz³ lepiej ni¿ poprzednio. W dalszym ci¹gu doradza lasy
mieszane iglasto-li�ciaste. Mówi³ o Kudowie, Puszczykowie itp. Wola³abym,
muszê przyznaæ, jakie� swojskie okolice.
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�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maryla
[225]
 [£ód�]. 28 VI [1947]. Sobota
Stachu Kochany,
Przysy³am materia³ na pokrycie wy�ció³ek w moim bia³ym ¿akiecie ro-

bionym przez pani¹ Malec. Irena mia³a byæ l VII czy 2 VII u niej. Pro�ba,
¿eby wziê³a ten materia³ ze sob¹ i jej dorêczy³a. Tak¿e da³a jej 2.00 z³.

Przywie� ze sob¹ ko³derkê lekk¹ w kratê i jedno prze�cierad³o. Fura¿erkê
mia³a Ci zrobiæ i odnie�æ pani Kubalska (9 klatka, m.138 (wed³ug starej) a 177
wed³ug nowej numeracji. Robota by³a zap³acona.

Kiedy przyjedziesz, nie wchod� na górê, bez dowiedzenia siê u dozorcy,
czy jeszcze tam mieszkamy, bo wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa bêdzie
ju¿ po przeprowadzce. Chcê siê przeprowadziæ we wtorek, najdalej w �rodê.
Upa³y utrudniaj¹ ruchliwo�æ, która jest bardzo] potrzebna w tym okresie
remontów mieszkaniowych. Zbyszek w bardzo z³ej formie, tak ¿e zdaje ju¿
tylko jeden egzamin i rezygnuje z reszty. Wzdycham niewiarygodnie do wy-
jazdu. Irenie powiedz, ¿e jej horoskopy mieszkaniowe s¹ znacznie lepsze ni¿
G¹ssowskich. Sprawy jej przydzia³u trzeba teraz bardzo intensywnie pilno-
waæ.

�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maryla

[226]
[£ód�]. 30 VI [1947]. Poniedzia³ek. Godz. 15.00
Stachu najdro¿szy!
Przed pó³ godziny, gdy objuczona sprawunkami potrzebnymi do nowego

mieszkania, wraca³am do domu, dozorczyni wrêczy³a mi za³¹czon¹ depeszê.
Akurat w porê ta komplikacja! Jutro, albo najdalej pojutrze siê przeprowa-
dzam. Platforma na wpó³ zamówiona.

Zajêæ powy¿ej uszu, upa³, egzaminy trwaj¹. Posy³am Ci tê sprawê do
wy�wietlenia. Je¿eli by³by potrzebny mój przyjazd � depeszuj. Nie chcê tej
sprawy ca³kowicie zlekcewa¿yæ. Od pogadania do przyjêcia droga daleka,
a w ka¿dym razie dobrze wyrobiæ sobie jakie� punkty zaczepienia zagranic¹.
My�lê, ¿e to chyba co� zwi¹zanego z rozmowami ¯ebrowskiej, ale to tylko
domys³y. W ka¿dym razie nale¿y chyba od ¯ebrowskiej tê sprawê zacz¹æ.

�ciskam Ciê.
Maryla
P.S. Czy naprawdê takie rzeczy musz¹ spadaæ na cz³owieka w chwili gdy

zupe³nie ju¿ brak si³?!
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[227]
[£ód�]. 26 IX 1947. Pi¹tek. [Nr I]
Stachu Kochany,
Ju¿ mi siê wydaje, ¿e dawno Ciê nie ma. Wróci³am do £odzi wczoraj tj.

w czwartek po Twoim wyje�dzie. Zasta³am niepomy�ln¹ koniunkturê o tyle,
¿e jeste�my bez �wiat³a i bez wody. Jakie� turbiny w elektrowni nawali³y
i ciemno�ci zapowiadaj¹ siê na czas d³u¿szy. Zdoby³am lampkê naftow¹ (Nr 5)
i z niej od dzi� korzystam. Zbli¿a siê w tej chwili 9.00 wieczór. Siedzê w
swoim Zak³adzie, gdzie jest �wiat³o. By³oby tu dobrze pracowaæ. Niestety,
wyrzucaj¹ mnie o 9.00, bo gmach siê zamyka. W Warszawie ju¿ siê trochê
zadomowi³am i cieszê siê domem. Pojadê tam znowu w okresie Twego po-
wrotu, ¿eby na Ciebie czatowaæ, je¿eli tylko moje zajêcia ³ódzkie na to po-
zwol¹. Chcê siê pokazywaæ w Spó³dzielni, ¿eby utrwaliæ nasze w³adanie miesz-
kaniem. Spodziewam siê Ciebie gdzie� miêdzy 10�15 X. Obstalunek na
woreczek cofam, bo s³yszê od ludzi kompetentnych, ¿e w Pary¿u skóry dzie-
siêciokrotnie dro¿sze ni¿ u nas. Przypominam wiêc tylko o Cascarinkach.
�rodek, który mi zaleca³ Sobañski nazywa siê �prosynon�. Jest to w³a�nie
�rodek francuski. Poza tym mam na jego recepcie zapisany �rodek �Ditry-
drofollikulin benzoic, a 10.000. N. X�. Nie przywi¹zujê jednak wagi do tych
leków, bo nie wiem, czy siê odwa¿ê je stosowaæ po dotychczasowych do-
�wiadczeniach.

Widzia³am siê z profesorem [Bogdanem] Nawroczyñskim. Moja sprawa
wyje¿d¿a na porz¹dek dzienny na pierwszej radzie wydzia³owej.

Gdyby� gdzie� znalaz³ ksi¹¿kê R. [René] la Senne�a: Traite de morale ge-
nerale (collection �Logos�) � by³abym rada. Jest to ksi¹¿ka z 1943 czy 1944.
By³a ju¿ wyczerpana kiedy byli�my w Pary¿u. Wysz³a chyba u Aubier.

Nie bardzo wierzê, czy ten list Ciê dojdzie w porê. Zgubi³am adres Am-
basady, nie zanotowa³am adresu Twego hotelu.

�ciskam Ciê bardzo mocno.
Twoja Maryla

[228]
[£ód�]. 30 IX 1947. Nr II
Najdro¿szy mój!
Co za rado�æ! Twój list! Nie przypuszcza³am, ¿e poczta kursuje tak prêd-

ko i ¿e list wys³any 25 IX mogê ju¿ 29 IX mieæ w domu. Jeden list skierowa-
³am ju¿ do Ciebie i z w³asnej inicjatywy zaadresowa³am go do Ambasady.
Upominaj siê o niego. Oprócz listy ksi¹¿ek, któr¹ Ci da³am, dostali�my jesz-
cze w swoim czasie paczkê ksi¹¿ek przez Epsteina. Znalaz³am rachunek
i przesy³am, ¿eby ustrzec przed dubletami.
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S³ysza³am tutaj Twoje nazwisko w zwi¹zku z sesj¹ meksykañsk¹. Pilnuj tej
sprawy, bo bym siê okropnie cieszy³a. U mnie wszystko dobrze. Mam ju¿
�wiat³o i wodê. Wczoraj by³am sama na Burzy bo s³ysza³am, ¿e ma zej�æ ze
sceny. Nie podoba³o mi siê i wydawa³o prowincjonalne. Prospero z Old Vic
by³ stokroæ przyjemniejszy ni¿ patetyczny [Karol] Adwentowicz a wystawa
by³a optycznie przykra. Kiedy wrócisz pójdziemy w Warszawie na Hamleta.
Podobno niez³y.

Rok akademicki ma siê podobno rozpocz¹æ z opó�nieniem (przynajmniej
w £odzi, a mo¿e i w Warszawie). Ministerstwo nazbyt pó�no przygotowa³o
instrukcje do egzaminów wstêpnych i ta sprawa wp³ywa na zw³okê. To te¿
sied� jak najd³u¿ej i aby mi nic nie przywo� poza ksi¹¿kami, je¿eli jakie� znaj-
dziesz. Id� do Riviere�a, który czule wspomina kontakty z SGH. Wpadnij na
rue Jacob do Genthuera, gdzie wyszed³ Frazer.

Da³a mi znaæ pani Teslarowa, ¿e moja ksi¹¿ka idzie do druku w listopa-
dzie. Rado�æ! Muszê siê braæ do streszczenia angielskiego. Jednocze�nie masê
ró¿nych innych pokus teoretycznych. Robiê teraz dwa artykuliki do �Wiedzy
i ¯ycia�, bo [Stanis³aw] Podwysocki napisa³ rzewny list o artyku³y, a gotów-
ka siê przyda.

Têskniê i �ciskam Ciê.
Maryla

[229]
[£ód�]. 3 X 1947. [Pi¹tek]. [Nr] III
Stachu najdro¿szy,
Tak siê cieszê, ¿e listy id¹ tylko cztery dni, bo to tak nas zbli¿a. Wracam

z Rady Wydzia³owej. Rok akademicki zaczyna siê oficjalnie ju¿ 8 X, ale mamy
rozpocz¹æ tylko zajêcia nieprzeznaczone dla pierwszego roku, tj., je¿eli o mnie
idzie, mogê rozpocz¹æ tylko seminarium. Z reszt¹ trzeba czekaæ na nowo
wstêpuj¹cych, którzy nie s¹ jeszcze za³atwieni. Seminarium wypada mi aku-
rat 17 X, tj na dzieñ Twego domniemanego powrotu do Warszawy, ale mo¿e
uda mi siê je przesun¹æ, ¿eby Ciê w Warszawie powitaæ. Napisz w ka¿dym
razie, kiedy my�lisz wracaæ. Jak siê zrujnujesz na ksi¹¿ki, bêdziesz zmuszony
wróciæ wcze�niej.

Jeszcze raz powtarzam: nie wydawaj pieniêdzy na woreczek. Zapytaj siê
tylko jeszcze o wodê Vichy. Mo¿e bêd¹ mieli. Znalaz³am adres Gurvitcha:
G. Gurvitch, 26 rue Vaneau, Paris Vile. Mia³ telefon. Mo¿e to wszystko jest
jeszcze aktualne, choæ s³ysza³am, ¿e mia³ wyjechaæ.

U mnie wszystko w porz¹dku. Mam trochê egzaminów. Koñczê artyku-
lik o odpowiedzialno�ci prawnej (?) zwierz¹t dla �Wiedzy i ¯ycia� [Z dzie-
jów pojêcia odpowiedzialno�ci]. W nadchodz¹c¹ niedzielê, jak o tym ju¿, zdaje
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siê pisa³am, urz¹dzam podwieczorek filozoficzny. Spodziewam siê jedenastu
osób. Zdaje siê, ¿e 7 X bêdzie w Warszawie pierwsza Rada Wydzia³owa, na
której ma wyjechaæ moja sprawa. Tatarkiewicz zapowiada³ swój przyjazd
dopiero na 15 X. To by by³o pomy�lne.

�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maryla
P.S. Czy tam u Was tak¿e tak zimno? U nas przeszli�my prosto od upa³ów

do zimy. Na dworze 5 stopni z lodowatym wiatrem. W mieszkaniu 14 stop-
ni. Idê dzi� prosiæ o napalenie. Nie pamiêtam tak brutalnego przej�cia. Prze-
skoczyli�my jesieñ.

[230]
[£ód�]. [6 X 1947]. [Poniedzia³ek]. [IV]
Stachu Kochany!
Mam Westermarcka i mam Pascala. Wprawdzie nie wydanie z uwagami

Brunschwiga, ale jednak dobre wydanie. Obie te pozycje figuruj¹ na li�cie
ksi¹¿ek zakupionych przez nas w 1946 r. Zagl¹daj do niej, je¿eli jej nie zosta-
wi³e� w Warszawie. Czy pamiêtasz o kupnie numeru �Esprit� z Novembre
1946?

Wczoraj odby³ siê u mnie �Kinderbal�. M³odzie¿ siedzia³a od 4.00 do
l0.00. By³o przyjemnie. Powtórzenie w Warszawie dla socjologów bêdziemy
mogli zrobiæ 26 X. Ten ostatni tydzieñ spêdzam w £odzi, w nastêpnym jadê
do Warszawy polowaæ na Ciebie. Zaczynam 10 X, ale tylko seminarium dla
bardziej zaawansowanych. Wszystkie zajêcia, które mog¹ siê nadawaæ dla
pierwszego roku musz¹ czekaæ na zakoñczenie egzaminów wstêpnych. Bar-
dzo przyjemnie.

Od wczoraj zrobi³o siê cieplej. A ju¿ nawet palono w naszych kaloryfe-
rach!

Sied� jak najd³u¿ej, choæ nie mogê siê ju¿ doczekaæ Twego powrotu.
Twoja Maryla

P.S. Wszed³ w ¿ycie nowy rozk³ad poci¹gów. Podobno s¹ dwa po�pieszne
do W-wy, 1 /? które id¹ dwie godziny. To by by³o �wietnie.

[231]
[£ód�]. 8 X [19]47. [�roda] rano. [Nr V ?]
Stachu najdro¿szy!
To, je¿eli siê nie mylê, pi¹ty i chyba ostatni mój list do Ciebie. Dot¹d ani razu

mi nie potwierdzi³e� odbioru moich listów, ale mam nadziejê, ¿e wszystkie do-
sz³y. Za dziesiêæ dni siê ju¿ w ka¿dym razie zobaczymy. Okrutnie siê cieszê.
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Wczoraj mia³a byæ na Radzie Wydzia³owej w Warszawie moja sprawa.
Musia³am przedstawiæ prace drukowane. Wys³a³am wszystko przez Tadeusza.
Jutro Tadeusz wraca. Jestem bardzo ciekawa, jak sprawê postawiono. Bar-
dzo siê dobrze z³o¿y³o, ¿e akurat nie by³o Ciebie. Prawdopodobnie nie by³o
i W. Tat. [W³adys³awa Tatarkiewicza].

Zbyszek z Krystyn¹ wyje¿d¿aj¹ 11 X wieczorem na imieniny Jadziuni
i wracaj¹ dopiero w pi¹tek, 17 X. Poniewa¿ i ja puszczê siê do Warszawy
w pocz¹tku przysz³ego tygodnia, mieszkanie bêdzie przez parê dni puste, ale
mam tu jakie� poczucie bezpieczeñstwa i wyje¿d¿am bez niepokoju.

Pracujê du¿o, trochê za du¿o. Dzi� wybieram siê do kina na dobry film
Eisensteina. Dajê Ci dobry przyk³ad, jak masz siê zachowywaæ w Pary¿u.
Baw siê!

8 X [19]47. Po po³udniu
Nie wrzuci³am rano tego listu, bo spodziewa³am siê czego� od Ciebie.

Jako¿ istotnie w po³udnie dosta³am list o Twojej bytno�ci na kolacji w Amba-
sadzie. Z tego listu dowiedzia³am siê tak¿e o Twoim spotkaniu z Nin¹. A czy
Hankê Gordz. [Gordzia³kowsk¹] informowa³e� o swoim przyje�dzie?

Gdyby Ci siê uda³o przywie�æ jak¹� reprodukcjê na �cianê, by³oby przy-
jemnie, bo nie mam ochoty wracaæ do tego, co dawniej wisia³o.

Dzi� w po³udnie pani Kremky [Janina Kremky-Saloni] powiedzia³a mi
w sto³ówce, ¿e Jurek [Saloni] chory. Jutro Saloni wraca z Warszawy, wiêc
bêdê mia³a jakie� wiadomo�ci. Irena dwie moje karty pozostawi³a, jak zwy-
kle, bez reakcji.

�ciskam Ciê i kocham.
Maryla

[232]
[£ód�]. 26 X 1947. Niedziela
Stachu Kochany,
Wyk³ady na humanistyce zaczn¹ siê u nas na dobre dopiero po 1 listopa-

da. Swoje seminarium pi¹tkowe prze³o¿y³am, przy ogólnej zgodzie, wyj¹tko-
wo na czwartek, tak, ¿e bêdê mog³a przyjechaæ do Warszawy w pi¹tek, po-
ci¹giem paryskim. W ten sposób w sobotê dokonam spokojnie swoich
wypieków i siê nie zmêczê. Kup na targu ³adnych �rednich jab³ek dwa kilo.
Je¿eli potrzeba, po¿ycz pieniêdzy od Ireny. Przyjadê z gotówk¹ i d³ugi po-
sp³acam.

Przedwczoraj Nina [Janina] z Tadeuszem wrócili z Warszawy autem. Po-
wiedzieli mi, ¿e wziêli w £odzi �lub 20 X. Szukali mnie, bo by³am pomy-
�lana jako �wiadek. Poniewa¿ mnie nie znale�li drugim �wiadkiem, oprócz
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projektowanego wcze�niej [Jerzego] Konorskiego by³ [Mieczys³aw] Wallis.
Nina chce byæ nazywana nazwiskiem mê¿a, a nie dotychczasowym. Chcia³a-
bym z tej okazji kupiæ ³adniejszy prezent na imieniny Tadeuszowi, ale nic
rozs¹dnego mi do g³owy nie przychodzi. Telegram, który wys³a³am od nas
na urodziny Niny do £odzi (20 X), sta³ siê przypadkowo depesz¹ z gratula-
cjami z innej okazji. Czy pamiêtasz o depeszy imieninowej do Tadeusza?

Wczoraj by³am u lekarza. Powiedzia³ mi, ¿e przy wej�ciu do ¿o³¹dka jest
jakie� dra�niêcie, które trzeba odpowiedni¹ diet¹ wyleczyæ i ¿e mam z przy-
rodzenia �nietolerancyjn¹� w¹trobê, tj. w¹trobê, która w zasadzie powinna
dostawaæ tylko mas³o. Sto³ówkê rzuci³am, bo mia³am po niej bardzo przykre
sensacje. Gotujê sobie co� w domu. Dopiero jutro bêdê mog³a w Ubezpie-
czalni uzyskaæ bezp³atne recepty. Serce znalaz³ doktor w nieporównanie lep-
szym stanie ni¿ w czerwcu. Powiedzia³ mi, ¿e nawet siê nie domy�lam, ile
energii zyskuje przez niewchodzenie na czwarte piêtro.

Dzi� przy niedzieli siedzê ca³y dzieñ sama w domu nad pojêciem sprawie-
dliwo�ci w Etyce Nikom [Nikomachejskiej], bo to jest przedmiot semina-
rium czwartkowego. Jestem okrutnie zaziêbiona (w zwi¹zku z umyciem g³o-
wy) i katar rozsadza mi g³owê. Niedziele s¹ smutne bez Ciebie. Jest to dzieñ,
kiedy cz³owiek wymaga od ¿ycia jakiego� u�miechu i czuje siê pokrzywdzo-
ny, jak go nie ma.

Jak Jurek? Czy go odwiedzasz?
�ciskam Ciê mocno.
Maryla
P.S. Kup cukru, oprócz tego, który ma kupiæ Irena, bo potrzebny do her-

baty dla go�ci. A czy herbaty starczy?

[233]
[£ód�]. 13 XI 1947. Czwartek
Stachu Kochany,
Przesy³am list, który zasta³am na biurku w £odzi. Gdyby przyszed³ w mo-

jej obecno�ci by³abym go przeadresowa³a, ale przyszed³, gdy mnie nie by³o.
Je¿eli przyjmiesz to zaproszenie, Twój przyjazd do £odzi 22 XI nie bêdzie
mo¿liwy. W nastêpnym tygodniu tak¿e nie bêdziesz móg³ przyjechaæ, bo mamy
zjazd rektorów i profesorów wspó³pracuj¹cych z Rad¹ Szkó³ Wy¿szych.
Dosta³am zaproszenie. Zapewne i Ty tak¿e. Bêdê musia³a przyjechaæ do
Warszawy na 27 XI. Posiedzê do 2 XII.

Ten tydzieñ jest w £odzi bardzo o¿ywiony pod wzglêdem teoretycznym: mój
referat w Towarzystwie Filozoficznym odby³ siê wczoraj. Jutro Szaniawski ma odczyt
w Kole Filozoficznym. W sobotê o 16.00 w Instytucie Socjologii Znamierow-
ski bêdzie mia³, bardzo d³ugi podobno, odczyt o ma³¿eñstwie i rodzinie.
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Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Katowicach chce, ¿ebym wyg³osi³a odczyt
pt. O tzw. moralno�ci mieszczañskiej w Katowicach, w pi¹tek 19 XII i w Byto-
miu w sobotê 20 XII. Mam zamiar przyj¹æ. To bêdzie ostatni wyczyn przed
Bo¿ym Narodzeniem. Potem przyje¿d¿am do Warszawy.

Mam zmartwienie: wróci³am z Warszawy z jak¹� wysypk¹ na nogach.
Nie wiem, co to jest i bardzo siê bojê, czy Ciebie nie zarazi³am. Jest najsil-
niejsza na udach od wewnêtrznej strony. Zwróæ na tê sprawê uwagê. Jutro
idê do naszego ambulatorium. Dzi� by³am w lecznicy Czerwonego Krzy¿a,
ale zasta³am tam remont i przerwanie zajêæ. Czy¿bym zarazi³a siê od pani
Marciniakowej, która mia³a co� takiego na rêkach? Ale zaklina³a siê, ¿e to
niezara�liwe i ¿e nikomu z jej domowników siê to nie udzieli³o. Napisz na-
tychmiast, czy nic podobnego u siebie nie zauwa¿y³e�. My�l, ¿e mog³am Ciê
zaraziæ dokucza mi bardzo.

Wróci³am pod wra¿eniem pewnej analogii. Irenê trzeba zawsze rozpacz-
liwie od czego� odrywaæ. Odrywanie jej od szko³y nadzwyczajnie przypomi-
na odrywanie jej od St. Kurowskiego. Zawsze obiecywa³a, ¿e to siê ju¿ skoñ-
czy i zawsze mêczy³a innych mêcz¹c siebie. Tylko dlaczego cz³owiek musi
patrzeæ z bliska na te bezsensowne pasje samodrêczycielskie!! Je¿eli siê jest
bezsilnym, pozostaje tylko staraæ siê o pewien dystans przestrzenny, tak, ¿eby
siê co dzieñ nie przejmowaæ czym�, czemu nie mo¿na zaradziæ.

Listonosz przyniós³ mi dotacjê dla zas³u¿onych i nie chcia³ wyp³aciæ Two-
jej, poniewa¿ nie jeste� tutaj meldowany. Poda³am Twój adres i miano Ci
3.000 z³ przeadresowaæ. Napisz do Ministerstwa Skarbu o zmianie adresu.
Tylko k³opot, ¿e Ciê nigdy w domu nie ma.

�ciskam Ciê okrutnie.
Maryla
P.S. Czy mam Ci kupiæ szalik, czy ju¿ kupi³e�? Mogê bez trudu go kupiæ

w Spó³dzielni.

[234]
[£ód�]. 16 XI 1947. Niedziela
Stachu Kochany!
Czy dosta³e� mój gruby list? Czy uwa¿asz zawiadomienie ZNP za wi¹¿¹-

ce i jak w zwi¹zku z tym przedstawiaj¹ siê nasze projekty weekendowe? Przy-
jecha³abym ewentualnie w koñcu tygodnia, tj. 22 XI, ale wnet trzeba by przy-
jechaæ na Zjazd Szkó³ Wy¿szych, tak ¿e pewnie zjawiê siê teraz w Warszawie
dopiero w czwartek 27 XI. Zreszt¹ jeszcze w tej sprawie napiszê. Jutro rano
chcê wysondowaæ, czy Józik wybiera siê do Warszawy na 23 XI, bo i jemu
ten termin bêdzie bardzo niedogodny, skoro 27 XI znów bêdzie musia³ przy-
jechaæ.
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Ostatni tydzieñ, by³, jak pisa³am, bogaty w posiedzenia. Wczoraj, tj. w sobo-
tê, wys³ucha³am dwu godzinnego odczytu Znamierowskiego o ma³¿eñstwie
i rodzinie. Ca³o�æ posiedzenia trwa³a od 16.00�20.00. Odczyt by³ nieporówna-
nie s³abszy od poprzedniego i tak o trzydzie�ci lat spó�niony, ¿e a¿ trochê �mieszny.
Nie by³a to wcale socjologiczna analiza ma³¿eñstwa, tylko psychologiczna anali-
za mi³o�ci ma³¿eñskiej. Uroczyste omówienia dla rzeczy, które siê dzi� nazywa
po imieniu, niedostrzeganie konfliktów, hymn na cze�æ monogamii, naiwno�ci
o �naturze� ludzkiej, czyni³y z tej wysoce idealistycznej ca³o�ci prawdziwe reko-
lekcje, jak gdyby zamówione do druku przez ksiêgarniê �w. Wojciecha.

W dyskusji przyjemnej i weso³ej dokuczali�my prelegentowi. Nastrojona
cynicznie przez ton referatu, szepta³am Tadeuszowi do ucha ró¿ne bezeceñstwa,
które przyjmowa³ jak naj¿yczliwiej. By³ to repertuar, którego przedtem nie od-
wa¿y³abym siê Tadeuszowi podawaæ, ale Tadeusz w tych sprawach zmieni³ siê
do niepoznania. Chêtnie nadstawia ucha na tego rodzaju rzeczy, ma poczucie
humoru i wyzwoli³ siê z purytanizmu. Szczegó³y rozmowy z Tadeuszem i jego
przemówienia w dyskusji zrobi¹ Ci w niejednym niespodziankê.

Dzi� nie wytknê³am nosa poza dom, chocia¿ mia³am zaproszenie do
Uniwersytetu na akademiê z okazji miêdzynarodowego dnia studenta. Czy-
tam historiê filozofii B. Russella, która w³a�nie nadesz³a. Niestety, mêczê siê
ci¹gle bardzo prêdko. Bêd¹c wczoraj w naszym ambulatorium pyta³am na-
szego mi³ego doktora, co na to pocz¹æ. Zapisa³ zastrzyki. Wysypkê uzna³ za
wysypkê zwi¹zan¹ z jakim� zatruciem. Nie ma mowy o zara�liwo�ci. Ode-
tchnê³am z ulg¹. Napisz co u Ciebie. Jak Jurek? Jak sprawa Stasia [Kuczyñ-
skiego, s¹dzonego w procesie Pileckiego]?

�ciskam mocno i bardzo têskniê.
Maryla
P.S. Przed chwil¹ umówi³am siê z Rektorem, ¿e przyjadê z nim do War-

szawy autem w �rodê 26 XI wieczorem. Bêdê w domu ko³o 10.00.
Józik na Ko³o Socj. pewno nie pojedzie. Zamierza wys³aæ Szczepañskiego.

[235]
[£ód�]. 20 XI [1947]. Czwartek wieczór
Stachu najdro¿szy,
Przed chwil¹ wysz³a pani Teslarowa. Przysz³a zakomunikowaæ, ¿e zasz³y

pewne zmiany w wygl¹dzie Twojej ksi¹¿ki. Nie uka¿e siê w formacie znorma-
lizowanym Schaffa, lecz w rozmiarze �My�li Wspó³czesnej�. Decyzja ta zapa-
d³a z tego powodu, ¿e ilustracje musia³y by byæ w ma³ym formacie ca³kowicie
pozbawione marginesów, ponadto papier, na którym drukowany jest Schaff
nie nadaje siê zupe³nie dla ilustracji, a o specjalnym wklejaniu ilustracji, ze
wzglêdu na koszt i zupe³ny brak papieru kredowego nie ma mowy. Papier,
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który siê ³amie na format �My�li Wspó³czesnej� jest nieco w lepszym gatunku
ni¿ Schaffa i, oczywi�cie, znacznie lepszy od �My�li�. Muszê przyznaæ, ¿e siê
bardzo nie zmartwi³am, bo ma³y margines u Schaffa mnie ogromnie razi. Druk
tam po prostu rozsadza stronicê. Walczy³am tylko o to, ¿eby marginesy w tym
wiêkszym formacie zosta³y zwiêkszone a kolumna znacznie zwê¿ona. Wielk¹
wad¹ �My�li Wspó³czesnej� jest brak marginesu od wewnêtrznej strony ksi¹¿-
ki. Pani Teslarowa obieca³a jutro interweniowaæ, je¿eli jeszcze pora, bo sk³ad
by³ ju¿ zaczêty. Mam do niej jeszcze jutro rano dzwoniæ, ¿eby dopilnowaæ spra-
wy. Prosi³am tak¿e o wiêksze ni¿ w �My�li Wspó³czesnej� spatia [spacje] miê-
dzy wierszami, ¿eby stronica by³a l¿ejsza. Ilustracje Twoje odebrano. Widzê, ¿e
siê przejmuj¹ t¹ spraw¹ i postaraj¹ siê, ¿eby by³o jak najlepiej. Wiêksze [spacje
zaproponowa³a sama pani Teslarowa, która siê przejmuje, o czym �wiadczy jej
dzisiejsza wieczorna wizyta. Sk³ad mojej ksi¹¿ki przewidywany na styczeñ.

Dzi� piszê do Katowic z pro�b¹ o przesuniêcie terminu, bo niedziela
21 XII bêdzie dniem zapchanych ruchem przed�wi¹tecznym poci¹gów. Bojê
siê okrutnie t³oku i opó�nieñ w ruchu kolejowym. W sobotê, 20 XII mia³a-
bym jeszcze odczyt w Bytomiu.

Co do moich planów Brukselskich, zamawiam sobie listownie pos³ucha-
nie u Ministra na dzieñ 1 XII. Mo¿e uda mi siê przedtem wydostaæ paszport
od pani Goc³owskiej.

Jutro idê na koncert. Szalik Ci kupi³am, ale nie granatowy, bo by³y brzydkie. Jutro
imieniny Krystyny �reniowskiej. Wybieram siê do nich w niedzielê, bo jutro nie mogê.

Nie mogê doczekaæ siê �rody.
Twoja M.
P.S. Kupi³am Klemensowi na imieniny Wspomnienia Krzywickiego. Roz-

miar tej ksi¹¿ki jest znacznie wiêkszy od �My�li Wspó³czesnej�, tak, ¿e gdy-
by tylko marginesy by³y rozrzutne � Twoja ksi¹¿ka wypa�æ by mog³a ³adnie.

[21 XI 1947]. Pi¹tek rano
II P.S. Telefonowa³am dzi� rano do �Ksi¹¿ki�. Format bêdzie taki jak

�My�li�, ale zupe³nie inna kolumna, inna interlinia i inny margines. Prosi-
³am, ¿eby Ci pos³ali próbkê, ale widzê, ¿e bardzo dbaj¹. Ilustracje bêd¹ pew-
nie wklejane, ¿eby by³y ³adniejsze.

[236] [k. poczt.]
[£ód�]. 3 XII 1947
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Stachu Kochany,
Mia³am g³adk¹ podró¿ i spory kawa³ odczytu brukselskiego prze³o¿y³am

w drodze. W domu zasta³am dalszy deprymuj¹cy brak wody przy coraz ciê¿-
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szej mo¿liwo�ci zdobywania tej rudej posoki. Przyci�niêci konieczno�ci¹, lo-
katorzy zdecydowali siê na poniesienie kosztów zwi¹zanych z w³¹czeniem
do miejskiej sieci wodnej. Roboty rozpoczête. Mój udzia³ oko³o 15.000 z³ !!
Dobrze, ¿e nie obstalowa³am biurka i dobrze, ¿e dostanê 20.000 z³. od Fun-
duszu Kultury. Czekam w³a�nie na listonosza w nadziei, ¿e mo¿e dzi� przyj-
dzie. Do Katowic jedzie w grudniu Tadeusz, co mi bardzo odpowiada, a ja
mam przyjechaæ w styczniu. W³a�nie piszê proponuj¹c 9 I i 10 I. Ferie ju¿
og³oszone: od 22 XII do 6 I w³¹cznie. Bêdê mog³a przyjechaæ do Warszawy
20 XII. Dobrze by by³o, gdyby Irena mog³a na ten okres odebraæ swój stó³ od
G¹ss.

Napisa³am do pana Jaczewskiego podanie o podniesie mojej sumy do
40.000 z³. Wys³a³am na rêce Janeczkówny. W Orbisie sprawdza³am mo¿li-
wo�æ kupna biletu powrotnego z Pary¿a z rezultatem negatywnym.

Sytuacja we Francji ci¹¿y mi na sercu i wróci³am do £odzi zdeprymowa-
na. Jednak¿e dzisiaj powietrze jest tak wiosenne, ¿e mi to przywróci³o nieco
otuchy. Je¿eli bêdzie dalej tak ciep³o, wybiorê siê którego� ranka do Zoo, do
zwierz¹t. Dobrze do nich uciec od sk³óconych ludzi.

�ciskam Ciê.
Maryla
M. Ossowska, £ód�, Magistracka 30
Nie zaniedbuj zastrzyków. Spytaj Jurków o pielêgniarkê. Zastrzyki robi

tak¿e pani Kunderewiczowa.

[237] [k. poczt.]
[£ód�]. 8 XII [19]47. Poniedzia³ek rano
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Mój Stachu Kochany,
Wczorajszy dzieñ spêdzi³am nad [Johnem] Lockiem. Okrutnie siê roz-

smakowa³am w robocie historycznej i odk³adam wszystko, ¿eby pisaæ ksi¹¿-
kê o O�wieceniu angielskim. W sobotê wieczór mia³am w Towarzystwie
Naukowym £ódzkim okrutnie o¿ywion¹ dyskusjê z Hessenem, który mia³
referat pt. Czy staro¿ytno�æ zna³a rozró¿nienie prawa i moralno�ci. Dyskusja
zosta³a prze³o¿ona na dzisiejsze popo³udnie. S¹ dzi� imieniny pani Hessen i
Hessen prosi³, ¿ebym przysz³a. W³a�nie wychodzê po jaki� kwiatek dla Sole-
nizantki.

Janek Szczepañski wczoraj przyniós³ mi korektê. Tobie zosta³a wys³ana
poczt¹. Janek bêdzie tak¿e w Krakowie i cieszy siê na wspóln¹ podró¿ z Tob¹.
Napisz, o której by� przyjecha³ w sobotê. Skoro masz ju¿ �wiêta, mo¿e móg³-
by� posiedzieæ w £odzi trochê d³u¿ej. Mogliby�my i�æ do teatru, bo wysta-
wiaj¹ now¹ sztukê francusk¹. Napisz, jak sobie uk³adasz weekend.
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Jochweds mi powiedzia³, ¿e moje dolegliwo�ci s¹ zwi¹zane z pogod¹.
Pijê teraz rumianek dla wyg³adzenia swego wnêtrza. Czujê siê znacznie le-
piej, aczkolwiek dobrze jeszcze nie jest.

Jak Jurek? Jak sprawa Stasia?
�ciskam i niecierpliwie czekam. W �wiêta bardzo bez Ciebie smutno.
Maryla
M. Ossowska, £ód�, Magistracka 30

[238]
[£ód�]. 9 XII 1947. Wtorek
Stachu Kochany,
Cieszê siê, ¿e nie jedziesz do Krakowa i ¿e przyjedziesz prosto do £odzi.

Mo¿e bêdziesz móg³ zostaæ siê do wtorku to by�my poszli do teatru w ponie-
dzia³ek wieczór. A w takim razie i sprawa Twego garnituru mog³aby siê staæ
aktualna. Na wtorek rano miara mog³aby byæ gotowa.

Zasi³ek 20.000 z³ w swoim czasie odebra³am, w zwi¹zku z czym, mimo
pieniêdzy wy³o¿onych na mieszkanie, jestem wcale bogata. Wodê mamy mieæ
niebawem.

Wczoraj u Hessenów mówi³ mi Tadeusz, ¿e komisja z³o¿ona z Tadeusza,
Nawrocz. [Nawroczyñskiego], Tat. [Tatarkiewicza] i Krok. [Krokiewicza?]
uchwali³a wyst¹pienie z wnioskiem o katedr¹ nauki o moralno�ci dla mnie.
Sprawa dopiero po �wiêtach bêdzie przez komisjê wniesiona na Radê Wy-
dzia³ow¹. W Ministerstwie grunt ju¿ jest podobno urobiony, tak ¿e Tadeusz
spodziewa siê mojej przeprowadzki do�æ szybko i ju¿ poluje na moje miesz-
kanie dla [Janusza] Chmielewskiego.

List Twój z poleceniem dla Zbyszka przyszed³ w �wiêto 8 XII. Dzi� rano
da³am go Zbyszkowi, który dzi�, bêd¹c na wyk³adzie Schaffa, sprawê z nim
obrobi.

Co do Twojej propozycji wyboru pism moralistów polskich, nie mam na
pierwszy rzut oka wielkiego apetytu na tê problematykê. Trzeba by wej�æ
w romantyzm, mesjanizm, i�æ po �cie¿kach deptanych przez polonistów, co
bardzo niezachêcaj¹ce.

Na razie jestem poch³oniêta Amsterdamem. Nie przeczyta³am w swoim
czasie uwa¿nie zaproszenia i okazuje siê, ¿e termin przesy³ania streszczeñ
komunikatów up³ywa 15 XII. Niezale¿nie od tego, jak siê u³o¿y polska dele-
gacja chcê, ¿eby mój komunikat figurowa³ w ksiêdze pami¹tkowej, a jeszcze
nie mogê siê nawet zdecydowaæ na temat. Mam trzy do wyboru i waham siê
co lepsze.

Wczoraj mówi³ mi Hessen, ¿e od 1 XII bilet kolejowy Warszawa�Pary¿
zosta³ podniesiony na 25.000 z³ !! By³abym Ci bardzo wdziêczna, ¿eby� móg³
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siê dowiedzieæ na dworcu, czy to prawda. Mo¿e wo�ny dowie siê w Orbisie
i zapyta równocze�nie o samolot do Brukseli, jego dzieñ i jego cenê. Gdyby
wiadomo�æ siê sprawdza³a, mój bud¿et by le¿a³, choæ napisa³am do p. Ja-
neczkówny, ¿e proszê o 40.000 z³, a nie 30.000. Nie widzê powodu, ¿eby do
tego interesu dok³adaæ z w³asnej kieszeni; chcê mieæ pieni¹dze na ksi¹¿ki i na
jaki� luksusowy drobiazg, np. woreczek czy tp.

�ciskam Ciê i liczê dni.
Maryla
P.S. Wczoraj ró¿ni go�cie imieninowi potwierdzali informacjê, ¿e dot¹d

¿aden wyrok �mierci na Polakach nie zosta³ wykonany. Tylko na Niemcach.
Napawa mnie to rado�ci¹. Tylko po co siê tych ludzi mêczy oczekiwaniem?
Mo¿e upowa¿nia do tego humanitaryzm zniesienia kary �mierci w Rosji?

[239]
[£ód�]. 10 XII 1947
Stachu najmilejszy,
Czekam na Ciebie w sobotê o 17.00 i niecierpliwiê siê. Przed chwil¹

dosta³am Twój list z 8 XII. Wydaje mi siê, ¿e warto, ¿eby� przywióz³ ubranie.
Zbyszek chce sprawê zorganizowaæ tak, by przyprowadziæ krawca w sobotê
do nas, ¿eby wzi¹³ miarê. W poniedzia³ek móg³by� zmierzyæ ubranie ju¿ skro-
jone. To nic, ¿e siê sprawa bêdzie ci¹gnê³a do stycznia czy lutego, bo w War-
szawie wcze�niej siê tym nie zajmiesz. Nie piszê d³u¿ej, bo chcê zaraz list
wys³aæ, ¿eby� go mia³ w pi¹tek rano.

�ciskam i bardzo czekam.
Maryla

[1948]
[240]

[£ód�]. 7 I 1948. �roda wieczór
Stachu najdro¿szy,
Zajecha³am do £odzi �wietnie. Druga klasa by³a taka pusta, ¿e mog³am

przyjechaæ w ostatniej chwili i le¿eæ na ³awce. Tempo poci¹gu przy�pieszone,
bo nie ma postoju w Skierniewicach i w ogóle nigdzie przed Koluszkami.
Jutro jadê tym poci¹giem do Katowic, gdzie bêdê o 19.00.

W domu zasta³am wszystko w porz¹dku. Jeste�my w³¹czeni do sieci miej-
skiej i mog³am od razu siê wyk¹paæ. Klemens odebra³ zarówno moj¹ pensjê,
jak i 40.000 z³ od Ministerstwa. Zasta³am wielki list od Hanki [Gordzia³-
kowskiej]. O¿eni³a siê z Henrykiem (jeszcze nie ko�cielnie, bo Henryk nie
ma rozwodu). Mieszkaj¹ razem i zapraszaj¹ do siebie. Hanka ma zamówie-
nia na obrazy do Szwecji i sprzedaje je tam¿e � jak mi pisze � za �ciê¿kie�
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pieni¹dze. Z jej informacji wynika, ¿e si³a kupna 1200 frs. belgijskich jest
wcale powa¿na. Obiad od 30�50 frs. w niez³ej restauracji, porz¹dna para
butów od 400�500 frs.

By³am wczoraj u Tadeuszów w sprawie Staszka. Dzi� zreferowa³am wszystko
Ninie i Staszkowi, którego spotka³am przypadkowo. Kupuj¹c sobie bilet na
jutro w Orbisie dowiedzia³am siê, ¿e ludzie, którzy jad¹ do Brukseli, przesia-
daj¹ siê zwykle w Pradze na poci¹g Praga�Bruksela. Jest w nim tak¿e sleeping.
Bli¿szych danych ani ceny nie umiano mi podaæ. Dowiem siê w Warszawie, bo
mo¿e bêdzie warto jechaæ do Brukseli t¹ drog¹, a wracaæ przez Pary¿.

Dzi� rano przyniesiono mi zaadresowana do mnie paczkê z �Ksi¹¿ki�.
My�la³am, ¿e to mój rêkopis, bo � na moj¹ pro�bê � miano mi go przys³aæ na
parê dni po jego przyje�dzie z Warszawy. Tymczasem to Twoja korekta.
Wychodz¹c z Orbisu, wpad³am do �Ksi¹¿ki�, i kaza³am go odebraæ i pos³aæ
do Warszawy, podaj¹c Twój adres i � na wypadek Twojej nieobecno�ci � ad-
res Jurka. Krój czcionki nie jest specjalnie piêkny, ale marginesy bêd¹ du¿e
i stronice nie prze³adowane. Tempo druku wcale obiecuj¹ce.

Do Rady G³ównej powo³ani z £odzi a¿ trzej profesorowie: Józik, [Stani-
s³aw Mieczys³aw] Mazur, ¯ukowski. Bojê siê o moj¹ przeprowadzkê do
Warszawy, a tu tymczasem dowiadujê siê od Tadeusza, ¿e Rada Wydzia³owa
dopiero w lutym!!!

�ciskam Ciê okrutnie.
Maryla
P.S. Jak by³o do przewidzenia, frekwencja na wyk³adzie piêæ osób, na

proseminarium sze�æ. Mimo to wszystko siê odby³o jak nale¿y. Wracam do
£odzi tak¿e poci¹giem paryskim w niedzielê.

II P.S. Tadeusz ma wyznaczone wrêczenie doktoratu honorowego 28 II.
Nie wypad³o to zrêcznie, ¿e te odczyty s¹ tak bliskie siebie.

[241] [k. poczt.]
[Katowice]. 10 I 1948
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Kochany mój,
Od wczoraj przebywam w atmosferze od�wiêtnej, traktuj¹ mnie tu bo-

wiem jak regularn¹ primadonnê. Roman czeka³ mnie na stacji. Wczoraj od-
by³ siê odczyt w Katowicach. Wieczorem by³ teatr z Pann¹ Maliczewsk¹ [Gabrie-
li Zapolskiej]. Sala odczytowa bardzo wype³niona. Du¿o ludzi sta³o i s³ucha³o
z drugiego pokoju. Roman wyg³osi³ o mnie przemówienie wstêpne, w czasie
którego przypomina³y mi siê uwagi Jurka o tym, jak nale¿y s³uchaæ komple-
mentów. Dzi� o 16.30 � zajedzie po mnie auto prywatne i zawiezie mnie na
odczyt do Bytomia, po czym odwozi z powrotem do Katowic. Roman i na
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dzisiaj mia³ dla mnie bilet do teatru, ale poprosi³am o zwolnienie, bo jestem
zmêczona i zamiast mnie pójdzie P. [Pawe³] Rybicki, który wczoraj by³ na
moim odczycie. Gdy przyjecha³am, zasta³am jeszcze pani¹ Mariê, z któr¹
sporo siê nagada³am. Z tego powodu chodzili�my pó�no spaæ. Dzi� pani Maria
wyjecha³a do swojej willi pod Wroc³awiem. W tej chwili Roman odbywa
drzemkê popo³udniow¹, a ja za³atwiam korespondencjê i czekam, jak Ro-
man siê obudzi, ¿eby trochê po�piewaæ. Bilet powrotny ju¿ kupiony. Wy-
je¿d¿am jutro o 10.34. Powiedz Irenie, ¿e o pianinie pamiêta³am, ale per-
spektywy kiepskie. By³am w £odzi wys³aæ grzyby do Karolinki, ale niestety,
wolno wysy³aæ tylko do Ameryki, Anglii i Palestyny(!)

M. Ossowska, £ód�, Magistracka 30.
Wys³a³am do Ciebie du¿y list z £odzi. Dosta³e�??
W³óczy³am siê po ksiêgarniach i antykwariatach, ale na ogó³ pusto. Ku-

pi³am dwa drobiazgi.

[242]
[Po 10 I 1948]. �roda po³udnie
Kochany mój,
Przyjecha³am wczoraj bardzo zmêczona z powodu temperatury, która

panowa³a w poci¹gu (na szczê�cie dopiero od Koluszek). Po prostu nas sma-
¿ono ¿ywcem, a publiczno�æ nie da³a okna otworzyæ, bo, jak mówi³a jedna
pani �od przeci¹gu mo¿na jêczmienia dostaæ�.

Dzi� rano wpad³am do Tadeusza i mówi³am z Nin¹ o wydaniu ksi¹¿ki
w PIW. K³opot polega na tym, ¿e niektóre teksty trzeba by przepisaæ na ma-
szynie. Czy Instytut nie móg³by partycypowaæ w kosztach? Poza tym projek-
tujemy z Nin¹ ma³y zjazd uczniów Tadeusza w £odzi na dzieñ 25 IV (akurat
niedziela). Przyjêcie u nas. Czekamy na Twoje porozumienie z Instytutem.
To mog³oby byæ jakie� zagajenie biblioteki polskich filozofów. Chcemy zro-
biæ i jaki� wybór z �Racjonalisty�, ¿eby oddaæ fiziognomjê Tadeusza.

Twoja Maryla
Przesy³am wa¿n¹ kartkê, potrzebn¹ na otrzymanie butów. Daj Irenie.

Przyje¿d¿am � sobota, godz. 5.00
P.S. Gdybym przypadkiem siê nie upora³a z moim teksem dla �Ksi¹¿ki�

przyjadê dopiero w niedzielê.

[243]
[£ód�]. 22 I 1948. Czwartek
Kochany!
Przyjecha³am wczoraj szczê�liwie. Podró¿, wyk³ad i proseminarium w jed-

nym dniu mnie zmêczy³y, ale ju¿ odpoczê³am. By³am dzisiaj u konsula Mor-

6.p65 23-01-10, 12:28162



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 163

tier, który natychmiast zadepeszowa³ (na mój koszt) do Pary¿a o wizê dla
mnie na dwutygodniowy pobyt. Poniewa¿ doda³ swoj¹ opiniê (tres favora-
ble) nie w¹tpi, ¿e sprawa jest przes¹dzona pozytywnie. Gdy tylko przyjdzie
odpowied� zatelefonuje do rektoratu i da mi wizê. W zwi¹zku z tym jestem
pe³na wahañ, czy wracaæ, czy jechaæ przez Francjê. Zupe³nie bym siê inaczej
czu³a w Pary¿u, gdyby odczyt ju¿ by³ odwalony, to te¿ chyba jednak wrócê
przez Francjê.

Zrewiduj czy list w porz¹dku i ka¿ wo�nemu zanie�æ p. Marii Janecz-
kównie, pokój Nr. 140.

Zbyszek mia³ siê porozumieæ z krawcem. Napiszê o rezultacie.
�ciskam.
Maryla

[244]
[£ód�]. 24 I 1948. Sobota rano
Mój Najdro¿szy,
Nie masz pojêcia, ile s³yszê ci¹gle wyrazów uznania, a nawet zachwytu za

Twój artyku³ w �My�li Wspó³czesnej� Ten artyku³ sta³ siê wyrazem niewypo-
wiedzianych têsknot olbrzymiej ilo�ci ludzi, doda³ otuchy wszystkim nie�mia-
³ym, cierpi¹cym pod presj¹ ortodoksji. Nie przypuszcza³am, ¿e to bêdzie ta-
kie wydarzenie.

Przed chwil¹ by³a tutaj pani Teslarowa. Przynios³a mi na moj¹ pro�bê
rêkopis mojej ksi¹¿ki, gdy¿ chcê jeszcze parê drobiazgów wyg³adziæ. Równo-
cze�nie przynios³a mi wyci¹g z recenzji o mojej ksi¹¿ce, gdzie recenzent zg³a-
sza parê drobnych zastrze¿eñ do moich cytat z Marksa. Rozwa¿ymy, gdy
przyjedziesz. Ca³o�æ recenzji wypad³a podobno bardzo pochlebnie.

Pracujê z natê¿eniem. Przy przek³adzie odczytu brukselskiego zrodzi³y
mi siê pewne trudno�ci rzeczowe. Denerwujê siê, czy siê z nimi uporam. Ta
sprawa przes¹dzi, jak siê zdaje, ¿e zacznê podró¿ od Brukseli, bo gdybym
mia³a zaczynaæ od Francji musia³abym wyjechaæ ju¿ oko³o 10 II a nie zd¹¿ê,
ani z odczytem ani z ksi¹¿k¹ dla �Ksi¹¿ki�, która ma zacz¹æ siê sk³adaæ w cza-
sie mojej nieobecno�ci. Bibliografa do paru rozdzia³ów jeszcze nie uporz¹d-
kowana i nie przepisana na maszynie, a prosz¹ od razu o ca³o�æ, bo wszystko
siê sk³ada � tak jak u Ciebie � jednym haustem.

Mimo zaabsorbowania tymi sprawami takiego, ¿e a¿ kiepsko sypiam,
zrobi³am sobie wczoraj urlop, ¿eby siê wymkn¹æ na koncert. By³a V symfo-
nia, koncert fortepianowy Bacha itp. Przyjemnie.

Kochany, odbierz kiedy od pani Schayerowej Benthama dla mnie i przy-
wie�. By³abym ponadto bardzo wdziêczna Marcinkowi, ¿eby siê dowiedzia³
w Dziekanacie Prawa Uniwersytetu Warszawskiego jakie s¹ losy kogo�, kto
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chce z wydzia³u prawno-ekonomicznego z £odzi przenie�æ siê do Warszawy,
gdzie tego rodzaju sekcji nie ma. Wreszcie pro�ba natury gospodarczej: przywie�
mi niebiesk¹ koszulê nocn¹ w czerwone kwiatki. Zapomnia³am j¹ zapakowaæ.

Dzi� posiedzenie Towarzystwa Naukowego. Jutro (niedziela) bêdê ca³y
dzieñ pracowaæ nad odczytem brukselskim.

�ciskam Ciê. Bardzo mi Ciebie brak.
Maryla
I P.S. Kiepsko siê czujê fizycznie i w zwi¹zku z tym jestem jaka� zastraszo-

na tym swoim zagranicznym wyjazdem.
II P.S. Przywie� recenzjê z Symfonii Pastoralnej.

[245]
[£ód�]. 27 I 1948. Wtorek
Stasinku Kochany,
Dosta³am Twój list. Przyjadê w sobotê. Mo¿e uda mi siê przyjechaæ rano,

tak ¿eby jeszcze co� przed dwoma �wiêtami jeszcze za³atwiæ. To te¿ zostaw-
cie dla pewno�ci jakie� klucze u Jurków. Martwiê siê, ¿e kawa³ ze �wiat³em
w czasie ubieg³ej mojej wizyty w Warszawie nie pozwoli³ mi zmierzyæ sukni.
Dziêki temu nie bêdê jej mog³a w³o¿yæ w niedzielê, je¿eli mnie zaprosicie.

Telefonowa³am do pani Teslarowej. Prosi, ¿eby korektê odes³aæ poczt¹
do £odzi (Piotrkowska 86). Wczoraj skoñczy³am odczyt brukselski, ale go
jeszcze muszê wyg³osiæ, ¿eby siê zorientowaæ, czy trwa dosyæ d³ugo i czy nie
trzeba go bêdzie wywatowaæ. Sprawa wizy francuskiej jeszcze w zawiesze-
niu. Depesza do Pary¿a posz³a. Wpadnê za parê dni siê dowiedzieæ.

Nie wychod� aby za wcze�nie po grypie i nie kupuj mi ¿adnego prezentu
na imieniny, bo ju¿ kupi³am sobie prezent od Ciebie bardzo wspania³y,
a szkoda teraz cokolwiek kupowaæ, wobec czekaj¹cych mnie pokus bruksel-
skich. Prezent ten przywiozê (cztery tomy oprawne w pó³skórek).

Krawiec, oczywi�cie mo¿e poczekaæ. By³oby dobrze ¿eby� przyjecha³ 4 II, bo ja
chyba bêdê musia³a przyjechaæ po dalsze wizy i dewizy 7 II. Chcê wyjechaæ naj-
pó�niej 18 II. Dn. 7, 8, 9, 10 i 11 II � mogê siedzieæ w Warszawie, bo s¹ ostatki.

�wiadectwo obywatelstwa wyrabiam sobie w starostwie z ca³¹ ³atwo�ci¹
dziêki medalowi �Wolno�ci i Zwyciêstwa�. Nieprawda zatem, ¿e medale
nadaj¹ siê tylko do wieszania na... s³upie.

W niedzielê po po³udniu byli u mnie Tadeuszowie. Tadeuszka wyra�nie
ponosi teraz jakie� szelmostwo. Szczegó³y opowiem. Tadeusz zadowolony ze
sk³adu Rady G³ównej, na której by³ jako rektor.

Tego co mi obiecywa³e� jako prezent gwiazdkowy, broñ Bo¿e, nie reali-
zuj. Jestem wystraszona i nic ze sob¹ nie wezmê. Ró¿ne resztki, które posia-
damy, to a¿ nadto. Konsul francuski siê z³o�ci³, ¿e w tej sytuacji nie dosta³am
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paszportu s³u¿bowego, skoro istnieje jeszcze oddzielna kategoria paszpor-
tów dyplomatycznych. To mi mo¿e podró¿ utrudniæ. Paszporty s³u¿bowe s¹
wszêdzie inaczej traktowane.

Pomy�l o ksi¹¿kach dla Hanki. Na pró¿no szukam tu Æwierciakiewiczowej.
�ciskam Ciê najmocniej.
Twoja Maryla
I. Czy dosta³e� moje podanie dla p. Janeczkówny?
II. Gdyby Twoi s³uchacze urz¹dzali wieczór sk³adkowy a od Ciebie, czy

od nas nie chcieli pobraæ udzia³u, kup kilo, czy pó³tora dobrych cukierków
u Wedla, które w³¹czymy do ogólnego bufetu.

III. Powiedz Irenie, ¿e upiekê ciasta piaskowego po przyje�dzie i zjemy je
z konfiturami 2 II. Bêdê jej wdziêczna za kupno æwieræ kilograma m¹ki kar-
toflanej i jaj.

[246] [k. poczt.]
[£ód�]. 5 II 1948
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Stachu Kochany,
Przyjadê w niedzielê o 5.00, a trzyma mnie w £odzi nie tylko namiêtne

wykañczanie rêkopisu, z którym woziæ siê trudno, ale i otrzymane przed
chwil¹ zaproszenie na przyjêcie wydawane przez p. Moisy, nowego Conseil-
ler Culturel przy Ambasadzie Francuskiej. Przyjêcie odbêdzie siê w sobotê
o godzinie 18.00 w £odzi. Zale¿y mi na tym, ¿eby stosunki z Francj¹ pod-
trzymywaæ. Mam tylko k³opoty garderobiane, bo wszystkie porz¹dne suknie
zostawi³am w Warszawie, nie przewiduj¹c, ¿e w £odzi mi bêd¹ w ci¹gu czte-
rech dni potrzebne. Muszê i�æ w sukni roboczej. Trudno.

�ciskam Ciê.
Maryla
M. Ossowska, £ód�, Magistracka 30
 Przed chwil¹ wyszed³ Heniek, z którym obrobi³am sprawê pianina dla

Ireny. Mo¿e siê co� uda.

[247]
Bruksela, 21 II [19]48. Godz. 14.20
Stachu kochany, najdro¿szy!
Przyjecha³am do Brukseli o 12.00. W sleepingu by³am do koñca samotna.

Mimo to spa³am niewiele, bo s¹siedzi d³ugo gadali na korytarzu, bo formalno�ci
graniczne przeszkadza³y do 11.00, bo rano bardzo wcze�nie zacz¹³ siê ruch do-
oko³a. Ale luksusowe warunki oddzia³a³y koj¹co. Druga noc by³a gorsza, bo
w poci¹gu pe³no, a ludzie nawet na korytarzu. Trochê rozmów �wiadcz¹cych
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o ludzkim niezadowoleniu ze �wiata. W tym samym przedziale rodzina wêgier-
ska emigruj¹ca na zawsze do Belgii z Budapesztu, bo zarobki za ma³e i cz³owiek
chce mieæ spokój a nie nale¿eæ do Partei (mówili�my po niemiecku). Na koryta-
rzu Czech, który tak¿e nie chce obecnej ojczyzny. W�ród tego Niemcy, uni¿eni
i nie�miali, jak¿e inni ni¿ ci, o których równocze�nie czyta³am w Mie�cie niepo-
konanym [Kazimierza] Brandysa. Bardzo ³adna, nawiasem mówi¹c, ksi¹¿ka!

Na dworcu czekali Henrykowie [chyba Hanka Gordz. z mê¿em] i odwie�li
mnie na rue d�Egnunt. Mam piêkny pokój z wspania³¹ ³azienk¹ i ubikacj¹. Ten
ostatni szczegó³ mnie bardzo ucieszy³ ze wzglêdu na znane przywary trawieniowe.
Wyk¹pa³am siê zaraz i zesz³am na lunch. Wspania³a, a¿ onie�mielaj¹ca sala. Pokój
ze �niadaniem 80 frs. dziennie (w tym �niadanie 20 frs.) lunch 55 frs. Kolacji
w ogóle nie daj¹. W niedzielê daj¹ tylko ranne �niadanie. Oczywi�cie nie bêdê
jada³a lunchów bo, wprawdzie znakomite (4 dania), ale nie odczuwam wcale po-
trzeby puszczania pieniêdzy w taki sposób.

Wjazd do Belgii przypomina³ granice przedwojenne: tzn. trzeba by³o zej�æ
z walizkami do kontroli celnej, natomiast, jak przed wojn¹, ¿adnych zainte-
resowañ dewizami.

Wróci³am do pokoju przed chwil¹ z lunchu. Obok pokoju jadalnego wspa-
nia³e salony klubowe. Obieca³am Henrykom, ¿e do nich zatelefonujê zaraz jak
siê po obiedzie prze�piê i ¿e przyjd¹ mnie zabraæ do siebie, ale teraz senno�æ
mi jako� przesz³a, bo jestem podniecona wra¿eniami i przykro mi, ¿e ich zaraz
sp³awi³am, jak tylko mnie odwie�li i zaopatrzyli w gotówkê lokaln¹.

Jab³ka, które mi da³e� na drogê by³y �wietne. Szynce i bu³kom nie da³am
rady. Uszczê�liwi³am pozosta³o�ciami sprz¹taczkê � Niemkê, które nie posia-
da³a siê z rado�ci.

Piernik nadzwyczajnie smakuje w podró¿y. Warto o tym na przysz³o�æ
pamiêtaæ. Ten wyczyn Ireny by³ zreszt¹ mistrzowski.

Godz. 16.00
Na pró¿no usi³owa³am zasn¹æ. Wobec tego zatelefonowa³am do Hanki, która

zaraz po mnie przyjdzie i pomo¿e zabraæ wszystkie rzeczy, które przywioz³am.
Kocham Ciê okrutnie. By³e� taki dobry przed moim wyjazdem! Napisz,

jak grypa?!
Maryla

[248]
[papier f-my: Club de la Fondation Universitaire, Bruxelles]

[Bruksela]. 24 II 1948
Kochany!
Pisa³am do Ciebie zaraz po przyje�dzie, w sobotê 21 II. Mam nadziejê, ¿e

dosta³e� mój list. Dzi� czwarty dzieñ mojego pobytu. W niedzielê sze�æ i pó³

6.p65 23-01-10, 12:28166



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Czê�æ 2: 1940�1949 (listy 147�275)

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 167

godziny rozmawia³am z Hank¹ i Henrykiem. Wczoraj rano by³am w Posel-
stwie i Konsulacie. Po po³udniu by³am proszona do Dupréela. Wieczorem
odczyt. Frekwencja bardzo s³aba. Oklaskiwano mnie tak d³ugo, ¿e my�la³am,
¿e trzeba bêdzie bisowaæ!! Po odczycie kawiarnia. Pó�ny powrót i trzecia
noc prawie zupe³nej bezsenno�ci. Straci³am sen. I nie tyle sprawy teoretycz-
ne mnie ekscytuj¹, ile poczucie odpowiedzialno�ci za obraz Polski, który
kszta³tujê. Chcê, ¿eby wszystko wypad³o i rzetelnie, i dobrze, i to napiêcie
mêczy mnie nieprawdopodobnie. Hanka tak przejmuje siê moim pobytem,
¿e tak¿e przesta³a sypiaæ. Z Henrykiem pokochali�my siê bardzo. Ju¿ mówi-
my sobie �ty�, a lada dzieñ zamierzamy przypieczêtowaæ to oficjalnym bru-
derszaftem.

Jutro, proszona jestem na �niadanie przez kolegów profesorów. Wieczo-
rem do Poselstwa. Porozumienie z Dupréelem znakomite. Nie wierzê we
wszystkie douceur�y, które us³ysza³am, ale mam wra¿enie, ¿e Dupréel by³
istotnie zadowolony z mojego wystêpu. Hostelet nie by³ w ogóle powiado-
miony o moim odczycie. Frekwencja s³aba, bo inflacja odczytów. Wszyscy
profesorowie maj¹ ju¿ tych imprez dosyæ. Hanka i Henryk byli obecni. Tak-
¿e kto� z Poselstwa i konsul. Dupréel mi powiedzia³, ¿e chcia³by, ¿eby jego
rodacy mówili po francusku tak jak ja. Zostajê w ka¿dym razie do 29 II. Dzi�
po raz pierwszy bêdê mia³a czas zerkn¹æ na wystawy sklepowe. Wychodzimy
na pó³ godziny z Hank¹ Za¿ywam walerianê, ale przesta³a dzia³aæ. Bruksela
jest miastem bez tchnienia boskiego. Miasto zamo¿nego mieszczañstwa.
Odczuwam po niej potrzebê Pary¿a z jego Quartier Latin. Tu nie ma ksi¹¿ek.
Teatry podobno nieciekawe. Chaotyczno�æ, z jak¹ piszê ten list, oddaje do-
brze to, co siê dzieje w mojej g³owie. Nie mogê siê skupiæ, choæ jasno�æ my�li
dziêki dawkom czarnej kawy i mocnej herbaty jest nienaruszona. Z Perelma-
nem ju¿ odby³am parê intensywnych rozmów teoretycznych.

Nie komunikuj nikomu komplementów, które powtórzy³am o sobie, bo
pomy�l¹, ¿e mi woda sodowa uderzy³a do g³owy, co tym bardziej nie jest
prawd¹, ¿e audytorium pod wzglêdem ilo�ciowym bardzo mnie zawiod³o.

�ciskam i kocham.
Maryla

[249]
[Bruksela]. 25 II 1948. �roda
Mój najdro¿szy!
Dzi� rano dosta³am Twój list. Jestem ju¿ zupe³nie zdecydowana jechaæ

przez Pary¿. Miecio Chojnowski pisa³ dzisiaj. Adresuj dla mnie do niego
(9 rue Mr. le Prince, Paris 6e), bo, je¿eli nawet nie bêdê mieszka³a w jego
hotelu, bêdê z nim w �cis³ym kontakcie. Wyje¿d¿am pewno w niedzielê 29 II
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rano i bêdê w cztery godziny w Pary¿u. Zaje¿d¿am w ka¿dym razie do Mie-
cia, bo obieca³ mi co� zarezerwowaæ. Nie mogê ju¿ d³u¿ej siedzieæ w tej ja³o-
wej Brukseli. Ponadto ¿ycie w dwóch �wiatach zwa�nionych mnie tyle kosztuje,
¿e dlatego nie sypiam. W Pary¿u ograniczê siê do jednego �wiata i odzyskam
harmoniê wewnêtrzn¹.

Przed chwil¹ skoñczy³o siê �niadanie wydane na moje przyjêcie przez
profesorów Uniwersytetu. By³o ich sze�ciu: Dupréel, Perelman, Hostelet,
Barzin (logika), Lameere (estetyka) i jeszcze jeden, którego nazwiska nie
dos³ysza³am. By³o przyjemnie i nadyskutowali�my siê serdecznie. Wieczo-
rem jadê do poselstwa, ale zdaje siê, ¿e bêdzie tam tylko odczyt o konstytucji
polskiej i nic wiêcej. Jutro rano towarzyszê Hosteletowi na dworzec po Tade-
usza, bo inaczej ci panowie by siê nie rozpoznali. W pi¹tek �niadanie u Perel-
mana. W sobotê o 4.30 Tadeusz dostaje doktorat. Mam miejsce wyznaczone
po�ród profesorów Uniwersytetu Brukselskiego. Oddzielne miejsca dla cia³a
dyplomatycznego i dla szarej publiczno�ci. Zakoñczê swój pobyt t¹ uroczy-
sto�ci¹.

�ciskam Ciê mocno.
Maryla
P.S. Irenie powiedz, ¿e suknie zupe³nie takie krótkie jak u nas.

[250]
Bruksela. 28 II 1948
Mój Najmilejszy,
Ostatni list z Brukseli. Jutro rano wyje¿d¿am. Jadê z nies³ychanym kom-

fortem. Mam bilet na Pullman drugiej klasy, tj. bêdê mia³a osobny fotel klu-
bowy z indywidualnym stolikiem. Odprowadza mnie na dworzec Tadeusz,
Hostelet, Hanka i Henryk. Miecio mi pokój zarezerwowa³. Henryk u³atwi³
wszystkie k³opoty pieniê¿ne. Jednym s³owem jestem obs³u¿ona, jak nigdy
w ¿yciu.

Gurvitch, do którego Epstein zwróci³ siê w mojej sprawie prosi³ o tematy
bardziej informacyjno-konkretne i da³ mi dwa do wyboru:

1/ La structure sociale en Pologne,
2/ L�enseignement de la sociologie en Pologne.
Termin 8 III o 17.00. Pierwszym moim odruchem by³o odrzuciæ te pro-

pozycje ze wzglêdu na to, ¿e nie jestem socjologiem i ¿e nie jestem dostatecz-
nie kompetentna. Jednak¿e Tadeusz mnie nak³oni³ do tego, by ustosunko-
waæ siê do tej sprawy pozytywnie. Dzi� w nocy zaczê³am sobie uk³adaæ ró¿ne
wiadomo�ci z tego terenu i okaza³o siê, ¿e jest tego wiêcej ni¿ my�la³am.
Mówiê, oczywi�cie, o temacie drugim, bo w zakresie pierwszego nie podjê-
³abym siê mówiæ bez materia³ów i bez cyfr. Do podjêcia tematu drugiego
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zachêca mnie mo¿liwo�æ oparcia siê o ostatni �Przegl¹d Socjologiczny�, któ-
ry by³ przecie¿ pos³any do Centre i który w ka¿dym razie jest w posiadaniu
Epsteina.

Dzieñ przyjazdu Tadeusza by³ pracowity. Odebra³am go na dworcu z po-
s³em polskim i Hosteletem. Potem �niadanie w poselstwie. Potem d³uga dys-
kusja z Hosteletem. W pi¹tek poranne �niadanie z Perelmanem, popo³udnie
z Hosteletem. Wieczór z Tadeuszem u Hanki.

Sobota, dzieñ sprawunków. Po po³udniu uroczysto�æ w Uniwersytecie.
Doktoratów honorowych oko³o dziesiêciu. Jeste�my z Tadeuszem przedsta-
wieni Królowej. Po uroczysto�ci d³uga dyskusja z Perelmanem i po¿egnanie
z Hank¹. W tej chwili jest pó³noc. Pakujê siê. Jutro o 9.05 ruszam do Pary¿a.
Pisz do Miecia zanim ustali siê mój adres. Tadeusz w ogóle nie ma czasu,
¿eby pisaæ listy, a ja piszê, ale nieprzytomna.

�ciskam Ciê.
Maryla
P.S. P³yta, Bogu dziêki, nie gotowa.

[251]
[Pary¿]. 1 III [1948]. Poniedzia³ek. Godz. 14.00
Stachu Najmilejszy!
Przyjecha³am wczoraj o 13.15 do Pary¿a. Z powodu niedzieli nie by³o

taksówek na dworcu, ale znalaz³am bez trudu porteur�a, który zaniós³ mi
walizki na samo miejsce, tj. do Miecia. Miecio na mnie czeka³ i zaprowadzi³
mnie do upatrzonego pokoju. Ulokowa³am siê w Hotel de la Place de l�Ode-
on, w k¹ciku na prawo od g³ównej fasady teatru. Mieszkali�my tu kiedy�.
Je¿eli siê nie mylê: w drodze powrotnej z Hiszpanii, w 1925. Mam pokój
ogrzewany, z wod¹ bie¿¹c¹. P³acê z us³ug¹ 230 frs. dziennie. �niadanie ja-
d³am z Mieciem. Na kolacjê zaprosi³ mnie do siebie i kucharzy³ na maszynce.
Miecio nieprawdopodobnie wychudzony. ¯yje duchem z wyra�nym po-
krzywdzeniem cia³a. Jest w swojej ascezie sympatyczny. Czyta³am jego
memoria³ w sprawie utworzenia Instytutu Naukoznawczego. Piszê o tym,
¿eby� siê z tym liczy³ w Kasie Mianowskiego. Jego memoria³ jest inteligent-
ny, zapa³ ogromny. My�lê, ¿e to jest stokroæ lepsze ni¿ wszystko, co mo¿na
zrobiæ w Kasie. O fuzji tych instytucji nie ma mowy ze wzglêdu na mental-
no�æ ludzi z Kasy. Pan Michalski w oczy prawi Mieciowi s³odycze a paskud-
nie kopie pod nim do³ki. Stary hipokryta!

Dzi� rano za³atwia³am sprawy finansowe, a potem by³am w Ambasadzie.
Jutro mam wyznaczon¹ godzinê u [Jerzego] Putramenta. Polska bardzo zy-
skuje z Zachodu. Odczuwa to tak¿e Miecio, który jest na drodze do megalo-
manii narodowej. Spotka³am Wêdkiewicza. Ma nostalgiê. Nie podoba mu
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siê tu niejedno i staje siê nam bli¿szy. Mam siê z nim spotkaæ na d³ug¹ poga-
wêdkê. Zaleskiego uwa¿a za hipokrytê. W porównaniu z tutejszym zdener-
wowaniem u nas znacznie wiêksze zrównowa¿enie i atmosfera zdrowej, spo-
kojnej pracy.

Czekam w tej chwili na Leona Epsteina, z którym mam umówiæ sprawê
odczytu w Centre. Pisa³am Ci o nim. Temat mi siê nie podoba tak¿e i z tego
wzglêdu, ¿e ma styl banalnie � propagandowy. Takich tematów nikt ju¿ dzi�
s³uchaæ nie chce i zawsze s³ucha siê ich nieufnie. Miecio podsuwa mi inne
mo¿liwo�ci odczytowe. Z Leonem umówi³am siê na 14.30, a z Mieciem na
15.30. Chcê jak najprêdzej wyja�niæ, czy i gdzie bêdê co� mówiæ, bo od tego
zale¿y d³ugo�æ pobytu, mo¿liwo�ci finansowe itd. itd. W ka¿dym razie zapy-
tam Putramenta jutro, czy w razie czego móg³by mnie podeprzeæ trochê fi-
nansowo.

Pary¿ po Brukseli mnie rozczuli³. Dobrobyt mieszczañski Brukseli jest mi
ca³kowicie obcy. Warunki finansowe profesury siê w Pary¿u znacznie popra-
wi³y. S³yszê o poborach plus minus 65.000 frs. To wp³ynie dodatnio na hu-
mory naszych kolegów. Repertuar teatrów ju¿ przejrza³am. W ksiêgarniach
jeszcze nie by³am.

Koñczê, bo muszê zej�æ na dó³, do saloniku, gdzie przyjdzie zaraz Leon.
My�lê, ¿e wrócê do Warszawy 11 III albo 12 III. Wydaje mi siê, ¿e wyjecha-
³am z Kraju ju¿ parê miesiêcy temu. Irenie powiedz, ¿e suknie w Pary¿u mie-
szanej d³ugo�ci, przy czym dziewiêædziesi¹t procent krótkich.

�ciskam Ciê okrutnie.
Twoja Maryla
Hôtél de la Place de 1�Odeon, Place de L�Odéon, Paris VIe

[252]
[Pary¿]. 3 III [19]48. �roda. Godz. 16.30
Mój najmilejszy!
Siedzê w Bibliotheque Nationale i czekam na obstalowan¹ ksi¹¿kê

D. Defoe: The Complete English Tradesman. W Centre d�Etudes Sociologi-
ques odmówi³am wyg³oszenia referatu o wspó³czesnej socjologii polskiej. Nie
czujê siê dostatecznie w tej sprawie kompetentna. Artyku³ Józika z ostatnie-
go numeru �Przegl¹du Socjologicznego�, który przewertowa³am przed od-
mówieniem, nie podoba³ mi siê jako ewentualny materia³. Klasyfikacja ma-
teria³u mechaniczna, na podstawie powierzchownych kryteriów. Referowanie
przypadkowo wyrwanymi z tekstu cytatami. To nie nadawa³o siê na punkt opar-
cia. Ponadto dowiedzia³am siê, ¿e tego rodzaju wyk³ady s¹ dla studentów i ¿e
profesorowie zwykle nie przychodz¹. Nie by³oby wiêc to okazj¹ dla nawi¹-
zania jakich� kontaktów. Wreszcie temat pachnie propagand¹. Jedynym moim
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wystêpem w Pary¿u bêdzie referat w klubie pracowników ambasady, konsu-
latu i BiPu Z refleksji nad tzw. natur¹ ludzk¹, w pi¹tek 5 III. Ambasadora
pozna³am. Jest sympatyczny. Jest w ka¿dej chwili gotów mi pomóc finanso-
wo, gdybym chcia³a zostaæ d³u¿ej, ale my�lê, ¿e wyjadê oko³o 9 III, bo nie
mam dostatecznych podstaw dla zaniedbywania swoich obowi¹zków w £o-
dzi. Jestem tak wyczerpana, ¿e mimo wielkich pokus ksi¹¿kowych i gardero-
bianych, jestem zdecydowana wracaæ sleepingiem. Powinnam wróciæ prosto
do £odzi, ale bêd¹c o dwie i pó³ godziny drogi od Warszawy, nie zdecydujê siê
chyba wysi¹�æ w Koluszkach i Ciebie nie zobaczyæ. Widzia³am siê dzi� z Prze-
galiñskim z okazji wyrabiania sobie w Orbisie wizy tranzytowej przez zonê
francusk¹, której nieobecno�æ, na szczê�cie, zauwa¿y³e�. Jestem zaproszona
przez niego na �niadanie w pi¹tek. W pi¹tek wieczorem mam byæ u pani
Jêdrychowskiej, by³ej ¿ony znanego wileñczyka. Z Mieciem i Leonem siê
widujê. Leon chce koniecznie, ¿ebym by³a jutro obecna na wyk³adzie Dary�ego,
specjalnie starannie opracowanym, bo nadawanym przez radio. W teatrach
siê jeszcze nie rozejrza³am. Trochê mi brak towarzystwa, bo i Leon, i Miecio
biedê klepi¹ i trudno mi proponowaæ jakie� widowisko, na ich mo¿liwo�ci
finansowe, za kosztowne. W Pary¿u �piê znacznie lepiej jak w Brukseli. Na
jedzenie wydaje siê tu niewiele, bo tanio�æ i atrakcyjno�æ daktyli, bananów,
fig i pomarañczy jest wielka. Do [melle, czyli panny] Caroline napisa³am, ale
dot¹d nie mam odpowiedzi. Jestem trochê niespokojna. Dopiero, jak odpi-
sze, po�lê jej gotówkê, albo co� w naturze. Z Le Brasem siê skomunikujê. Na
inne kontakty nie mam ochoty, bo jestem bardzo obcowaniem z lud�mi
zmêczona.

�ciskam i bardzo têskniê.
Maryla

[253]
[Pary¿]. 5 III [1948]. Pi¹tek. Godz. 17.30
Kochany!
Czekam na auto, które ma mnie zabraæ do Ambasady na mój referat.

Dzi� zjad³am �niadanie z Przegaliñskim i [Stanis³awem] Wêdkiewiczem. Ma³o
korzystam z Pary¿a, bo mój Defoe jest zachwycaj¹cy i spêdzam d³ugie godzi-
ny w Bibliotheque Nationale. Niedzielê przeznaczam na galerie. Zamiast
Bonnarda jest Turner. W teatrach nic szczególnie poci¹gaj¹cego.

Niedziela rano. [Godz.] 7.30.
Nie dokoñczy³am listu i wracam do niego dopiero po takiej d³ugiej prze-

rwie. Referat siê odby³ a potem kolacja u pani Jêdrychowskiej. S³uchaczy by³o
wcale du¿o i zabierali g³os w dyskusji. W sobotê by³am w Orbisie i kupi³am
sleeping na �rodê. Bêdê zatem w pi¹tek w Warszawie. Nie wiem, czy ten list
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mnie wyprzedzi. Bêdzie to ostatni list paryski. Mój zamêt w g³owie powiêkszy³
siê jeszcze znacznie z powodu niespodziewanego przyjazdu Caroline w czwar-
tek, o 7.00 rano. Przywita³am te¿ biedaczkê bardzo ambiwalentnie. Na szczê�cie
mieszka tym razem w rodzinie i ma tu znajom¹ kole¿ankê, z któr¹ trochê czasu
spêdza, ale czyha na mnie jednocze�nie pokornie i niecierpliwie. Zwróci³am jej
koszty podró¿y, zupe³nie przerastaj¹ce jej mo¿liwo�ci. Wczoraj razem szuka³y-
�my owej koszuli nocnej. Okazuje siê, ¿e nie posiada w ogóle ¿adnej.

W sobotê rano, po Orbisie czyta³am dalej z namiêtno�ci¹ Defoe�ego. Po-
tem �niadanie z Wêdkiewiczem. D³ugo mi opowiada³ o stosunkach paryskich.
Popo³udnie u Carolinki. Wieczorem trochê odpoczê³am w domu, bo ju¿ siê
zupe³nie rozk³ada³am ze zmêczenia. Z Ambasady biorê parê tysiêcy franków,
bo przyjazd Carolinki mi rozsadzi³ bud¿et. Prosi³am o trzy tysi¹ce, bo mi to
zupe³nie wystarczy, ale gdy wymieni³am kwotê by³ taki �miech na sali z powo-
du jej szczup³o�ci, ¿e nie wiem, czy mi nie wetkn¹ wiêcej. Bêdê siê jednak¿e
broniæ, bo nie mam ¿adnych podstaw do korzystania z pomocy pañstwowej.

Dzi� piszê do Ciebie w ³ó¿ku. O 9.30 ma przyj�æ do mnie [Janusz] Chmie-
lewski (ten sinolog z £odzi). Dowiedzia³ siê od Wêdkiewicza, ¿e jestem i wczo-
raj telefonowa³ z pro�b¹ o rendez-vous. O 10.00 przychodzi do mnie Miecio
i mamy i�æ na impresjonistów i Turnera. Bêdzie to pierwsze zwiedzanie od
przyjazdu. Miecio jest dziewiêæ miesiêcy w Pary¿u. Nigdy nie by³ w St. Cha-
pelle, nie s³ysza³ o Rodinie i o place des Vosges. ¯yje jak eremita w mistycz-
nych, samotnych uniesieniach. Wieczorem zamówi³ siê listownie Epstein. Albo
pójdê z nim na obiad, albo zrobimy piknik u Miecia, który ma maszynkê.
Wszyscy troje ¿yjemy równie skromnie.

Ksi¹¿ek nie przywiozê du¿o, bo nowe s¹ fantastycznie drogie i mo¿na je
sprowadziæ dla Zak³adu, a na wyszukiwanie starych nie ma zupe³nie czasu.
Przypadkowo wpad³o w rêce to i owo. Dzi� po po³udniu wpadnê do Le Bra-
sa. Nie odpowiedzia³ na pneumatyk, ale my�lê, ¿e musia³o zaj�æ jakie� niepo-
rozumienie. Wpadnê z ksi¹¿eczk¹ i wyja�niê. Z Bruneau nie mam czasu siê
skomunikowaæ. Czasu ani ochoty, bo kontaktów z lud�mi mam za wiele.
Wolê jeszcze mieæ czas na ksi¹¿ki i zwiedzanie.

Têskniê do Ciebie tak bardzo, ¿e wracam z rado�ci¹.
Mocno Ciê �ciskam.
Maryla

[254]
[£ód�]. 27 IV 1948. Wtorek
Kochany mój!
Ledwo wyjecha³e� a ju¿ siê nazbiera³o tyle do powiedzenia! Dwie z tych

rzeczy s¹ najwa¿niejsze i w zwi¹zku z nimi przede wszystkim piszê.
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1/ Widzê, ¿e Tadeuszom le¿y bardzo na sercu, ¿eby kto� ich sprawê poru-
szy³ w Uniwersytecie Warszawskim, bo Tadeusz musi siê szybko zadeklaro-
waæ, co wybiera. Nina siê bardzo ucieszy³a, gdy jej powiedzia³am, ¿e bê-
dziesz u Nawroczyñskiergo. Je¿eli Uniwersytet wymy�li jak¹� sytuacjê dla
Niny, Tadeusz zostanie w Warszawie. Po¿¹dany kierunek polityki: Nina na
trzeci¹ katedrê filozofii, moja katedra przeniesiona z £odzi. Co do Schaffa,
ten dostanie siê zawsze, gdzie zechce, ale Tadeusz w swoim czasie uwa¿a³ za
niemo¿liwe habilitowaæ go z filozofii na podstawie Pojêcia i s³owa. Mia³ w tej
sprawie rozmowê z Schaffem i wyja�ni³ mu, ¿e rzecz jest up to date i ¿e zna-
jomo�æ nowoczesnej semantyki amerykañskiej by³aby niezbêdna, ¿eby j¹ pod-
ci¹gn¹æ. Napisz do mnie po rozmowie z dziekanem.

2/ Gdyby nasze sprawy mieszkaniowe mia³y siê wnet rozstrzygn¹æ,
wola³a bym przyjechaæ chocia¿by na jeden dzieñ, ¿eby obejrzeæ mieszka-
nie na XII kolonii. K³opot, ¿e koniec tego tygodnia naje¿ony �wiêtami.
Mo¿e wystarczy mój przyjazd 7 V? My�lê, ¿e trudno by o¿ywiæ redakcjê
�Studia Philosophica�. Wtedy uda³oby siê dwa pokoje i niezam¹cone su-
mienie.

Zacz¹³e� mi co� mówiæ w sprawie �Paulinum�, ale nie dokoñczy³e�. Czy s¹
szanse?

W niedzielê przyje¿d¿a [Henryk] Elzenberg i jestem wraz z nim proszona
na obiad do Wallisów. W ci¹gu najbli¿szych dni wygrzebujê siê z zaleg³o�ci
korespondencyjnych. Materia³ na spodnie dla Ciebie kupi³am i przywiozê
go na Twoje imieniny. Popro� Irenê, ¿eby do Twego listu do³¹czy³a przepis na
tort z bu³ki suszonej. Przywiozê w ka¿dym razie dwa torty, pude³ko sardy-
nek i pude³ko ³ososia. Tak¿e kakao do kremu.

Za³¹czam spis nowych socjologicznych nabytków naszej Biblioteki Uni-
wersyteckiej. Mo¿e Ci co� z tego przywie�æ? S¹ to na ogó³ pozycje z przesy³-
ki B. [Bohdana] Zawadzkiego, wybór zatem winien byæ kompetentny.

Okrutnie Ciê �ciskam. Taki przyjazd � jak Twój ostatni � nie tylko nie
nasyca, ale, przeciwnie, rozbudza têsknotê.

Twoja Maryla
P.S. Czy ju¿ zapisali�my siê na telefon?

[255]
[£ód�]. 23 V 1948. Niedziela
Stachu Kochany,
Twój list z 17 V i 18 V przyszed³ bardzo w porê, bo zaczê³am siê niepoko-

iæ. Niepokoi³am siê, ¿e wyjechali�cie w przededniu ch³odów i ¿e siê mo¿ecie
wszyscy rozchorowaæ z braku odpowiedniej garderoby. Dosz³o tak¿e do mnie,
¿e na Prusach panuje gro�na forma malarii, dla której obozy wakacyjne, zo-
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sta³y tam wzbronione. Nowy powód do zmartwienia. Twój list, pisany naj-
widoczniej w dobrej formie, podzia³a³ znakomicie na mój humor.

Wydaje mi siê, ¿e nie widzieli�my siê tak dawno, ¿e, doprawdy, nie wiem
od czego moje sprawozdanie zaczynaæ. W tym tygodniu dwukrotnie
[po]mieszkiwa³ u nas Janek Strzelecki. Przyjecha³, ¿eby za³atwiæ formalno�ci
ze swoim indeksem w Uniwersytecie. Poniewa¿ zabrak³o pewnych dokumen-
tów, wróci³ do Warszawy po nie i wnet znów przyjecha³. Dzi� wieczorem
jedzie do Warszawy. Którego� dnia wyspowiada³ siê z ca³ej swojej erotyki.
Jego obecny wybór mnie bardzo martwi. Janek zakochany jest po uszy
w dzierlatce, która, jak siê zdaje z jego w³asnego sprawozdania, przedstawia
bardzo niewiele poza ³adn¹ buzi¹. Janek sam w niej dostrzega brak zaintere-
sowañ i aspiracji. Szkoda, ¿e w sprawach p³ci, tak jak zreszt¹ i w innych
trzeba z nim rozmawiaæ tak, jak gdyby dusza nie mia³a cia³a. Gdyby trze�wa
rozmowa z tym Don Kichotem by³a mo¿liwa, wypad³oby mu powiedzieæ:
�G³os oraziów bierzesz za g³os serca�. Zaspokój ten pierwszy g³os, a dopiero
wtedy potrafisz odpowiedzialnie powiedzieæ, co ta panienka ma za trwa³e
atrakcje�. Janek chce siê ¿eniæ, a panienka � nie. Ma ochotê wypróbowaæ
swój czar na wielu jeszcze mê¿czyznach i nie ma ochoty siê tak m³odo wi¹-
zaæ. Z drugiej strony nie ma ochoty rezygnowaæ z awansów przystojnego
ch³opca, zajmuj¹cego poczesne miejsce po�ród m³odzie¿y. S³owem, wszystko
t³umaczy, dlaczego Janek chudy i przewra¿liwiony. W tej chwili ta sprawa
absorbuje go kompletnie.

Romanse m³odzie¿y absorbuj¹ mi teraz du¿o czasu, skoro pe³niê rolê
ogólnego spowiednika. Zdrada Zbyszka okaza³a siê jedn¹ z licznych. By³a
zanadto publiczna, ¿eby Zbyszek j¹ móg³ zataiæ. Poprzednich nie wyzna³
Krystynie. Muszê przyznaæ, ¿e jego stosunek do Krysi zacz¹³ mnie oburzaæ.
Przywi¹zanie jak do nocnego, wygodnego pantofla. ¯adnych zobowi¹zañ.
Chcia³abym, ¿eby Krystyna zerwa³a, bo by to Zbyszka raz czego� nauczy³o.
Jego wygodne urz¹dzanie siê w ¿yciu przekracza granice przyzwoito�ci, poza
tym Krystyna mo¿e mieæ znacznie lepsze szanse. Podoba siê i koledzy j¹ ce-
ni¹, podczas gdy o Zbyszku koledzy mówi¹ z pob³a¿liw¹ sympati¹, ale bez
wiêkszego szacunku. Mieæ mê¿a, który nie stanowi ¿adnego punktu oparcia,
a ponadto jeszcze biega za spódnicami i oszukuje. Biedna Krystyna!

Skoñczy³am recenzjê z Perelmana i wys³a³am ksi¹¿kê [Stanis³awowi] An-
toszczukowi. Dzisiaj (niedziela) � nie wychodzê z domu i przygotowujê od-
czyty poznañskie. Kazik Ajd. [Ajdukiewicz] przyje¿d¿a jutro do £odzi i ma
trzy odczyty. Dwa o idealizmie. Bêdzie to prawdopodobnie, pogr¹¿anie In-
gardena za jego ostatni¹ ksi¹¿kê pt.: Spór o istnienie �wiata. Ostatni odczyt
o prawach logiki. Wed³ug prowizorycznej umowy z Kazikiem jadê z nim do
Poznania w czwartek (Bo¿e Cia³o). W pi¹tek i sobotê mam odczyt. W Towa-
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rzystwie Filozoficznym o hedonizmie psychologicznym i publiczny o moral-
no�ci mieszczañskiej. W niedzielê jadê do Warszawy. Gdyby noc¹ z soboty
na niedzielê � wezmê sleeping. Okrutnie mi ¿al, ¿e to o ca³¹ dobê odwleka
nasze spotkanie, ale tak siê ca³y program najlepiej uk³ada³. Za to, je¿eli roz-
k³ad poci¹gów na to pozwoli, postaram siê zostaæ w Warszawie do �rody
rano.

Zdrowie Kazia [Ciechanowskiego] jest dosyæ alarmuj¹ce, z tego co mó-
wi³ lekarz Zbyszkowi. Pod groz¹ katastrofy, ani mowy o pozostaniu d³u¿ej
w tym klimacie. Je¿eli Kazio nie ma ¿adnych ofert po³¹czonych z mieszka-
niem, jedynym konkretnym projektem jest walka o mieszkanie Loni, które
zosta³o jej bezprawnie zabrane. Na razie Kazio musi wyjechaæ w góry z Ja-
dziuni¹.

Co do mnie, chcia³abym siê przeprowadziæ w czerwcu i zarezerwowaæ
sobie jeden pokój, a do drugiego wpu�ciæ pani¹ Chmielewsk¹. Jakkolwiek
siê sprawa rozstrzygnie, bêdê ju¿ teraz mieszkaæ w Warszawie. W tym jed-
nym pokoju mo¿e na razie dalej siedzieæ Zbyszek.

W czasie mojego pobytu w Warszawie bêdê w Ministerstwie. Gdybym
siê zorientowa³a, ¿e sprawa nie rozstrzygnie siê przed przysz³ym rokiem aka-
demickim, bêdê siê stara³a w Ministerstwie o roz³o¿enie godzin na dwa uni-
wersytety. Poniewa¿ jest to sprawa ponad uniwersytecka, za³atwiæ j¹ mo¿e
tylko Minister. W razie czego napiszê odpowiednie pismo do Ministerstwa
i wska¿ê na pi�mie na zwi¹zki rzeczowe, które mnie ³¹cz¹ z Warszaw¹, a nie
³¹cz¹ z £odzi¹ i na konieczno�æ przy�pieszenia decyzji.

Tadeuszowie s¹ sk³onni wróciæ chocia¿by zaraz do Warszawy, z Nin¹ na
docenturze. Ca³a sprawa zale¿y dzi� kompletnie od WSMu. Tadeusz wyra�-
nie w nie³asce. Ca³a reorganizacja U.£. [Uniwersytetu £ódzkiego] dzieje siê
ponad jego g³ow¹, co mu stwarza sytuacjê trudn¹ do zniesienia. Co prawda
nabroi³ z tym Uniwersytetem, bo nabroi³! Zmartwi³am siê ostatnio �mierci¹
profesora [Stanis³awa] Gorzuchowskiego. Nie idzie, oczywi�cie, o niego, tylko
o okoliczno�ci, w których umar³.

�ciskam Ciê okrutnie. Czy Zbyszek powiedzia³ Jadziuni, jak siê ma ob-
chodziæ z nylonami?

Maryla

[256] [k. poczt.]
[£ód�]. 25 V [19] 48. Wtorek. Godz. 18.00
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz
Kochany mój,
Czy dosta³e� mój list zaadresowany do Sopot? Czy Janek Strzelecki od-

wióz³ ksi¹¿ki, które mu ze strachem powierzy³am i które mia³ oddaæ Irenie?
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Moje projekty siê ju¿ skrystalizowa³y. Wyje¿d¿am w czwartek o 16.00 do
Poznania, gdzie bêdê oko³o 10.00. Zaje¿d¿am do Kazika, który te¿ jedzie do
Poznania z £odzi w czwartek, tylko rannym poci¹giem, na który za nic na
�wiecie nie wstanê. W pi¹tek o 18.00 mam odczyt publiczny w ma³ej auli
Uniwersytetu Poznañskiego, a w sobotê o tej samej porze odczyt w Towarzy-
stwie Filozoficznym. Bêdê z wizyt¹ u Znamierowskiego. W sobotê o 22.00
jadê sleepingiem do Warszawy, gdzie przyje¿d¿am w niedzielê oko³o 4.30
rano. Bêdê jak najd³u¿ej siedzia³a w sleepingu, ¿eby siê doczekaæ pierwszych
tramwajów, tak ¿e przyjadê na ¯oliborz oko³o 6.00. Przykro mi, ¿e Ciê obu-
dzê. Ale otwórz tylko jedno oko, a Irenie nie daj otworzyæ ¿adnego. Przyjadê
na Antosia i jeszcze siê podrzemie. Inne poci¹gi z Poznania s¹ bardzo niewy-
godne i przyjecha³abym do Warszawy dopiero pó�nym wieczorem. Walizkê
bêdê mia³a lekk¹. Tracê tylko jeden dzieñ wyk³adów (pi¹tek) ale za to praco-
wity.

Z trudem ju¿ mogê siê przyjazdu do Warszawy doczekaæ.
Twoja Maryla
M. Ossowska, £ód�, Magistracka 30/5
 P.S. Kazik ma co dzieñ odczyt. Dzi� drugi o idealizmie.

[257]
[£ód�]. 5 VI 1948
Najdro¿szy mój,
Przed chwil¹ dosta³am dwa Twoje listy. Cieszê siê, ¿e Antoszczuk za³atwio-

ny. Gdy przyjadê do Warszawy musimy zrobiæ u nas oblanie jego doktoratu.
Propozycja [Mariana] Kistera mnie tak zaskoczy³a, ¿e trudno mi w tej chwili

zebraæ my�li. Oczywi�cie, ¿e zgadzam siê na przek³ad. Je¿eli idzie o t³umacza,
powiedz Kisterowi, ¿e ze wzglêdu na mo¿no�æ kontaktu miêdzy t³umaczem
a autorem nale¿a³oby zacz¹æ od szukania t³umacza w Kraju. Dopiero gdyby
to zawiod³o, mo¿na by odwo³aæ siê do Ameryki. T³umacza bêdê szuka³a
w Warszawie a nie w £odzi, skoro siê z £odzi wynoszê. Z okazji przek³adu
musia³abym tê ksi¹¿kê nieco przerobiæ, a mianowicie wypu�ciæ pewne pole-
miki lokalne (np. polemikê ze Znamierowskim w rozdziale pi¹tym) a dodaæ
pewne unowocze�nienia.

Pisa³am Ci, zdaje siê, ¿e przyjechawszy z Warszawy do £odzi zasta³am
korektê szpaltow¹ (pierwsz¹) ca³ej swojej ksi¹¿ki. W �Ksi¹¿ce� pil¹ i wy-
obra¿aj¹ sobie, ¿e j¹ otrzymaj¹ w dwa tygodnie. Szkoda marzyæ! Dot¹d nie
mia³am ani chwili, ¿eby siê do niej zabraæ. W czwartek rada wydzia³owa,
w pi¹tek posiedzenie £ódzkiego Towarzystwa Naukowego z referatami, któ-
re mnie interesowa³y. Stosy zaleg³ej korespondencji. Dopiero dzi� po po³u-
dniu si¹dê do roboty i nie ruszê siê do niedzieli wieczorem.
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Do Sopot napiszê i odpowiednio roz³o¿ê swój program. My�lê, ¿e trzeba
napisaæ do p. [pani] Chmielewskiej, upowa¿niaj¹c j¹ do zajêcia jednego poko-
ju w moim mieszkaniu w lipcu. Je¿eli Rada G³ówna mnie jeszcze nie za³atwi,
zostanê w³a�cicielk¹ mieszkania i zagwarantujê sobie pied a terre na przyjazdy.
Przesy³am Ci dwa listy. Przeczytaj oba i ocenzuruj. Do listu do [W³odzimierza]
Michaj³owa namówi³ mnie [Kazimierz] Micha³owski. S¹dzê, ¿e nie jest nielo-
jalno�ci¹ w stosunku do Tadeusza. Je¿eli oba listy uzyskaj¹ Twoj¹ aprobatê,
nalep marki, albo prze�lij przez okazjê do Ministerstwa. Mo¿e w czasie sesji
Rady G³ównej bêdziesz mia³ okazjê z kim� w tej sprawie pogadaæ.

Jak odnawianie mieszkania Ireny?
�ciskam Ciê mocno.
Maryla
Gdyby ludzie widzieli, ¿e wynoszê meble z domu, a dom zosta³by pusty

na wakacje, niechybnie mia³oby tu miejsce jakie� w³amanie, ¿eby opanowaæ
mieszkanie.

[258]
[£ód�]. 12 VI [1948]. Wieczór
Kochany mój,
Dosta³am Twoje dwa listy, z 9 VI i 10 VI. Nie k³opocz siê moim pos³a-

niem. Bêdzie mi z Tob¹ bardzo dobrze. Najwy¿ej przywiozê jeszcze jedn¹
lekk¹ ko³derkê. Wspó³spanie bêdzie okazj¹ do pogadania, co w obecno�ci
Mamusi jest zawsze utrudnione.

W tej chwili wychodzê na posiedzenie Towarzystwa Przyja�ni Polsko-
-Francuskiej, gdzie mam mówiæ po francusku o swojej podró¿y. Wczoraj ostat-
ni, bardzo pracowity dzieñ wyk³adowy, bo wszêdzie trzeba by³o robiæ jakie�
syntetyczne zaokr¹glenia. Kursy które kosztowa³y trochê trudu. Korekty zro-
bi³am dot¹d zaledwie po³owê, ale w przysz³ym tygodniu wszystko pójdzie
prêdzej, bo bêdê siê jej mog³a prawie ca³kowicie po�wiêciæ. Wpadnê tylko
dwa razy na zjazd filologów, gdzie interesuj¹ mnie dwa referaty: jeden o Ter-
tuljanie33, drugi o Antystenesie34 (ref. Sinki).

13 VI [1948]. Rano
Przerwa³am, ¿eby i�æ na swój wystêp. Rzecz siê odby³a u Na³kowskiej.

By³am przera¿ona dostojno�ci¹ grona. Nie by³am z siebie zadowolona, bo
du¿o szczegó³ów pozapomina³am. Nie chcia³o mi siê pisaæ rzeczy, które nie
nadaj¹ siê do druku, ale ufanie pamiêci przy koñcu roku szkolnego okaza³o
siê ryzykowne.

Tadeusz odprowadzi³ mnie piechot¹ do domu i by³ bardzo mi³y. Jego
kadencja rektora koñczy siê dopiero za rok i dowiedziawszy siê pobocznie,
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¿e Ministerstwo nie ma zamiaru go ruszyæ, Tadeusz, jak widzê, ma zamiar
dosiedzieæ do koñca. Za rok wiêc dopiero wchodzi w grê Warszawa.

Zabieram siê zaraz do korekty, ale wyjdê na odczyt profesora Sajdaka
o Tertuljanie. Nina Kot. [Kotarbiñska] choruje. Tadeusz zwierza³ mi siê wczoraj
ze swoich niepokojów. Do Bieñkowskiego wys³a³am wczoraj list natychmiast.

Nie chcia³abym, aby malowanie spad³o na Wasze barki, bo przykro w ten
sposób go�cia przyjmowaæ. Wyobra¿a³am sobie, ¿e trzeba od�wie¿yæ sto³o-
wy, Ireny pokój i jedn¹ �cianê Twego pokoju. Tê, gdzie jest zaciek. Sufitów
mo¿na by nie ruszaæ, tylko pani Skowroñska musia³aby je przed malowa-
niem starannie przetrzeæ. Oprócz tego, oczywi�cie ³azienkê i kuchniê. W ³a-
zience trzeba tak¿e od�wie¿yæ olejn¹ czê�æ. Gdyby mo¿na na seledynowo, to
by by³o piêknie. Je¿eli wyziera³by spod spodu ciemniejszy kolor wola³abym
jaki� bordo dobrany do pod³ogi ni¿ ten paskudny urzêdowy br¹zowy. Ale
malowanie olejne mo¿na zostawiæ do mojego przyjazdu. Pozosta³e pokoje
mog¹ byæ wszystkie na kremowo. To mi³y kolor. Nie chcê za nic na �wiecie
pasków pod sufitem. To nadaje charakter kuchenny. My�lê, ¿e mo¿na by
od�wie¿yæ tylko jedn¹ �cianê w Twoim pokoju. Gdyby nawet kolor nie by³
dok³adnie taki sam, jak kolor pozosta³ych �cian, to nic nie szkodzi. Gdyby
da³o siê unikn¹æ od�wie¿enia sufitów, to by³aby wielka ulga, bo meble nie
bêd¹ zachlapane. Ale, jak powtarzam, przykro by mi by³o, ¿eby� siê boryka³
sam z tymi sprawami praktycznymi, które Ci ciê¿ej przychodz¹ ni¿ mnie.

W Warszawie mam sporo do roboty w Bibliotece Uniwersyteckiej. Mu-
szê tak¿e odebraæ pieni¹dze z �Czytelnika� a biurko od stolarza. Gdyby�
przypadkiem mia³ okazjê do £odzi (Nina Ass. albo Tadeusz) przy�lij mi ko-
niecznie tiul kremowy, który jest na pó³ce w szafie. My�lê, ¿e gdyby Mamu-
sia mog³aby posiedzieæ dwa tygodnie w Warszawie, to by³oby prostsze. Na-
pisz, czy nie potrzebujesz bielizny po�cielowej.

�ciskam Ciê.
Maryla

[259]
[£ód�]. 14 VI 1948. Poniedzia³ek
Stachu Kochany!
Dosta³am dzi� w po³udnie Twoj¹ kartê z wiadomo�ci¹ o odwo³aniu przy-

jazdu Mamusi. Jest mi niezmiernie przykro, zw³aszcza ¿e bojê siê, czy siê do
tego po�rednio nie przyczyni³am. Gdy otrzyma³am list z Sopot, ¿e Kaziowie
nie wyje¿d¿aj¹, natomiast Mamusia jedzie, irytowa³am siê, ¿e Kaziowie nie
wyzyskuj¹ tego okresu i mówi³am, ¿e skoro nie wyzyskuj¹, lepiej by by³o,
¿eby Mamusia przyjecha³a w innym czasie, a nie w koñcu roku szkolnego,
kiedy ka¿dy jest zaabsorbowany. Zbyszek napisa³ do domu, bo i jemu przy-
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jazd Babci do £odzi w tej chwili bardzo nie na rêkê i lêkam siê, ¿e to jest
efekt. Trudno mi powiedzieæ, jak mi przykro. Gdyby� imperatywnie zatele-
grafowa³, mo¿e by Mamusia przyjecha³a! Chocia¿ istotnie ten okres niedo-
bry na podró¿owanie. Zbyszek twierdzi, ¿e poci¹gi nad morze przepe³nione.
W parê godzin po otrzymaniu Twojej ostatniej karty przyszed³ list od Jadziu-
ni, który za³¹czam. Na wyjazd dalej Kaziowie, zdaje siê, nie mieli pieniêdzy.
A rzeczywi�cie wydaje siê, ¿e dla nerwowego wytchnienia rozstanie z Ma-
musi¹ by³oby dla nich konieczne.

Streszczaj¹c, wydaje mi siê, ¿e warto jeszcze Mamusiê sprowadziæ. Za-
trzymamy j¹ na ca³y okres w Warszawie, chyba ¿e z £odzi mo¿na by j¹ wy-
ekspediowaæ autobusem, co pozwala zapewniæ miejsce.

Od Twojej wiadomo�ci, czy Mamusia przyje¿d¿a czy nie, uzale¿niam swoje
plany. Je¿eli Mamusia nie przyjedzie, postaram siê przyjechaæ wcze�niej. Mo¿e
w pi¹tek 18 VI. Jestem okrutnie do Ciebie stêskniona.

Korekta dobiega koñca. Nie gotowa jeszcze przedmowa, ani indeks ter-
minów obcych. Robi¹c tê korektê my�la³am, jak to zawdziêczam Tobie obie
swoje ksi¹¿ki. A bez nich ju¿ nie zdo³a³abym znale�æ dla siebie w ¿yciu ade-
kwatnego wyrazu. Przypomina³am sobie, szczegó³ po szczególe, Twoj¹ okrop-
n¹ podró¿ bez dokumentów w okresie najgorszych ³apanek i Twój zachryp-
niêty g³os melduj¹cy mi, ¿e s¹ rêkopisy. Mój najdro¿szy!

Wczoraj widzia³am St. [Stanis³awa] Lorentza na podwieczorku u prezy-
denta Stawiñskiego. Siedzia³am obok Stawiñskiego i Sokorskiego, który ro-
bi³ exposé swojej przysz³ej polityki kulturalnej.

Dlaczego pytasz o sleeping tylko dla mnie? Tak ju¿ siê nie chcê z Tob¹
rozstawaæ! My�lê, ¿e 3 VII bêdê mog³a wyjechaæ. Ale z Tob¹! Dobrze by
by³oby dowiedzieæ siê o adres Paulinum, ¿eby siê dowiedzieæ, czy potrzebne
lekkie ko³derki i jakie� zas³ony do okien. Dowiedz siê o adres, a ja napiszê
zaraz po przyje�dzie do Warszawy. Czy Irena przeprowdzona?

Okrutnie siê martwiê, je¿eli przyczyni³am siê do skomplikowania sytu-
acji. To wszystko skutki odleg³o�ci i niemo¿no�ci porozumienia siê. Dobrze
by by³o, ¿eby� zamówi³ malarzy na poniedzia³ek. Dopilnujê sama sprawy.

�ciskam Ciê.
Maryla
P.S. Przed chwil¹ zjedli�my kolacjê we czworo: Hanka, Krystyna, Zby-

szek i ja. Hanka i Zbyszek siê ucz¹. Ja zabieram siê do korekty. Stron bêdzie
oko³o trzysta.

[260] [k. poczt.]
[£ód�]. 11 IX [19]48
Prof. St. Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, ¯oliborz Warszawa
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Stachu Kochany,
Przyjecha³am wczoraj wieczorem. Jest po³udnie sobotnie. Za³atwi³am ju¿

masê rzeczy. Omówi³am swoj¹ sytuacjê prawn¹ z dziekanem. Widzia³am siê
z rektorem. Przeprowadzam siê inaczej ni¿ my�la³am, bo poci¹giem. Auta
uniwersyteckie wszystkie nieczynne. W ogóle ciê¿arówk¹ przeprowadzka
kosztowa³aby oko³o 30 tys., a tak za³atwiê tê sprawê ni¿ej dziesiêciu. Ju¿
umówi³am siê z Zyg. Marciniakiem, który pomo¿e. Przed chwil¹ by³am
u Zbyszka, który mieszka Narutowicza 40 m. 5. Ma pokój z koleg¹. Zbyszka
nie zasta³am, ale zostawi³am kartkê. Zbych jest prezesem Bratniaka. Praw-
dopodobnie w �rodê bêdê mog³a przyjechaæ do Warszawy. Chcê przyjechaæ
ze Zbyszkiem i zabraæ wszystkie rzeczy osobiste po¿yczonymi walizami, któ-
re Zbyszek potem odwiezie puste. Rzeczy nieosobiste posy³am poci¹giem
przy�pieszonym, co ma potrwaæ trzy dni.

Piszê na poczcie.
Maryla
M. Ossowska, ul. Magistracka 30, £ód�

[Rok 1949]
[261]

[Warszawa]. 15 II 1949. Wtorek
[Profesor Stanis³aw Ossowski, Dom Kasy im. Mianowskiego pod Ml¹-

dzem, poczta Otwock]
Stachu Kochany!
Dzi� dosta³am Twój list i od razu pos³a³am Klemensa, który mi siê nawi-

n¹³, z ksi¹¿kami na pocztê.
Ze zdrowiem nie�wietnie. Wprawdzie w dalszym ci¹gu nie mam tempe-

ratury, ale czujê, ¿e wirusy jeszcze we mnie siedz¹. G³owa boli, brak apetytu,
bóle w piersiach to tu, to tam. Wobec tego siedzê kamieniem w domu i mam
nawet zamiar sprowadziæ jeszcze raz doktora dla po³o¿enia kresu temu wszyst-
kiemu. W ¿adnym razie nie wyjdê wcze�niej jak za tydzieñ, wiêc mo¿esz byæ
o mnie zupe³nie spokojny. To najgorsze, ¿e o ile w pocz¹tkach choroby mózg
dobrze pracowa³, teraz nie ma mowy o najprostszej lekturze. Najwy¿ej gazeta!

W niedzielê wieczór by³a u mnie Mucha ¯ebr. po radê. Cha³asiñski ci¹-
gnie j¹ na zastêpcê profesora psychologii i spo³ecznej do £odzi. By³am w ciê¿-
kiej sytuacji, ale poniewa¿ idzie na razie o roczny kontrakt, my�la³am sobie:
niech spróbuje! W tym samym kierunku zorientowa³a j¹ Nina Ass. � gdzie
Mucha by³a poprzednio � uprzedzaj¹c j¹ o pewnych przywarach Cha³asiñ-
skiego. Mucha mia³a przed sob¹ konwersacjê z [Stefanem] Baleyem. Niedo-
³êga, je¿eli pozwoli sobie wyrwaæ mo¿liwo�æ zdobycia takiej katedry dla
Warszawy!
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Jestem ci¹gle przejêta spraw¹ Tadeuszów, które tocz¹ siê teraz tak bardzo
poza nami. Czy dziekan by³ obecny, kiedy na jakiej� komisji (jakiej, nie mogê
sobie przypomnieæ) referowa³e� swoje plany? Czy ci¹g³o�æ tej my�li bêdzie
przez kogo� podtrzymywana? Trudno, wszystkim przejmowaæ siê nie mo¿-
na!

Cieszê siê, ¿e masz mo¿liw¹ temperaturê. W Warszawie okropnie. Plu-
cha z wiatrem. Wszyscy choruj¹.

W poniedzia³ek odby³o siê seminarium, ale bez tych go�ci, którzy siê
u Ciebie zapowiedzieli. Klemens, Janek i Irena zagl¹daj¹ i za³atwiaj¹ mi wszyst-
ko. Rada jestem, ¿e w tym sezonie grypowym jeste� poza Warszaw¹. Zapo-
mnia³am, jaka to paskudna choroba i jak przewlek³a jest ta okropna depresja
organiczna, która siê po niej ci¹gnie. W marcu muszê zrobiæ wycieczkê do
M¹dralina od �rody do niedzieli. To mnie postawi na nogi. Na razie staram
siê du¿o spaæ, bo uwa¿am to za najlepsze lekarstwo, zw³aszcza gdy na nic
innego mnie nie staæ.

�ciskam Ciê mocno. Nie przepracowuj siê.
Twoja Maryla

[262]
[Warszawa]. 17 II [19]49. Czwartek
Profesor Stanis³aw Ossowski, Dom Kasy im. Mianowskiego pod Ml¹-

dzem, poczta Otwock
Kochany mój.
Przesy³am biuletyn informacyjny.
1/ Dosta³e� dwa listy od L. Epsteina z pro�b¹ o wyznaczenie godziny dla

konwersacji w sprawie Instytutu Pracy. Stefan odpisa³.
2/ Zaproszenie na zebranie Sekcji Organizacji Nauki Rady G³ównej na

19 II. Stefan tak¿e odpisa³.
3/ Pisa³ Roman akceptuj¹c termin 14 III i proponuj¹c ró¿ne rzeczy w spra-

wie artyku³u Stefana. Odda³am zainteresowanemu.
4/ Pisa³ [Georges] Friedmann � komunikuj¹c, ¿e uda mu siê mo¿e przyje-

chaæ do Polski w ci¹gu tego roku i prosz¹c o francusk¹ bibliografiê Twoich
publikacji. Od³o¿yli�my do Twego powrotu.

5/ Otrzymali�my okólnik w sprawie zg³aszania stypendystów z zakresu
habilitantów, doktorantów, magistrantów i studentów. Termin do dnia 25 II.
Zatwierdzone to musi byæ przez Radê Wydzia³u, a wiêc najwcze�niej dopie-
ro 2 III. Podobno ci, co maj¹ asystentury i inne funkcje urzêdowe w Uniwersyte-
cie mog¹ pretendowaæ. Podajê Klemensa na jego pro�bê, bo zabrn¹³ w d³u-
gi w zwi¹zku z przeprowadzk¹ do Warszawy i z urz¹dzaniem siê tutaj. Podobno
tym, którzy co� maj¹ w Uniwersytecie skre�la siê stypendium o po³owê. U Cie-
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bie kandydowa³by Miga³a, który chce rzuciæ ZAMP [Zwi¹zek Akademickiej
M³odzie¿y Polskiej]. Mo¿emy zrobiæ fakultatywn¹ listê Twoich petentów ze
Stefankiem i Antoszczukiem. Skre�lisz, co Ci nie bêdzie odpowiada³o po
powrocie, bo przed Rad¹ Wydzia³u wszystko bêdzie jeszcze mo¿liwe. Poro-
zumiem siê z Twoimi lud�mi.

Przepraszam, ¿e Ci zaprz¹tam g³owê, któr¹ chcia³e� od tych spraw uwol-
niæ. Ze zdrowiem stopniowo lepiej, dzi� jednak zamówi³am Olesiñskiego,
¿eby siê z nim naradziæ, jak przerwaæ jak najprêdzej ten stan, który nie jest
jednak stanem równowagi. Po po³udniu mam zwykle 37° i czujê tê nadwy¿-
kê paru kresek. My�lê, ¿e bêdê musia³a w M¹dralinie utopiæ resztki grypy.

Tymczasem od¿ywiam siê �wietnie. Pani Skowroñska przynosi mi kurê
albo ryby na przemian. Ch³opcy zagl¹daj¹. Irena przychodzi co dzieñ, tak ¿e
mam zapewniony kontakt ze �wiatem. Umys³owo jestem przytomniejsza
i wziê³am siê do robót nie wymagaj¹cych inteligencji: przepisujê artyku³ dla
�Studia Philosophica�. Wczoraj by³ u mnie Tadeusz na d³ugiej rozmowie.
Powiedzia³am mu nader oglêdnie ¿ale Rady. Nazajutrz (tj. dzisiaj) mia³ mieæ
konwersacjê z [Tadeuszem] Manteufflem. Mo¿e siê to wyg³adzi, chocia¿, jak
siê okazuje, s¹ tam ju¿ od d³u¿szego czasu powody do zadra¿nieñ.

Cieszê siê, ¿e mrozy przesz³y i Ci ch³ód zanadto nie zagra¿a. Trzy ksi¹¿ki
zosta³y wyekspediowane.

Twoja Maryla

[263]
[Warszawa]. 20 II 1949. Niedziela
[Profesor Stanis³aw Ossowski, Dom Kasy im. Mianowskiego pod Ml¹-

dzem, poczta Otwock]
Kochany mój!
Dosta³am Twój list. T³umacza szukamy. Stefan ma siê zwróciæ do adiunkta

Brahmera, który podobno takie rzeczy robi. Mo¿na by jeszcze potem poprosiæ
Grégoire�a o przejrzenie tego tekstu. Ostatki og³oszone, wobec czego odwo³ujemy
odczyt Niny. Podane te¿ do wiadomo�ci �wiêta Wielkiejnocy (od 3 III do 25 III).

Od Jadziuni ani s³owa. Do £odzi wybieram siê w �rodê; jutro po raz
pierwszy jadê na Uniwersytet. Dzi� za chwilê wyjdê, korzystaj¹c ze s³oñca.
W czwartek by³ doktor Olesiñski, z którym zrobi³am generaln¹ naradê, jak
doj�æ do zdrowia. Mam braæ najrozmaitsze zastrzyki i, o ile mo¿liwe, wyje-
chaæ, ¿eby zmian¹ klimatyczn¹ przerwaæ zawsze do�æ marne samopoczucie.
W tygodniu wolnym od £odzi chcê w po³udnie, w �rodê, wyjechaæ do M¹-
dralina do niedzieli w³¹cznie.

W Warszawie wszyscy choruj¹. Nie opar³ by� siê pewno grypie, gdyby�
tu zosta³. U Jurków szpital zaka�nych zosta³ rozszerzony o jeden pawilon:
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zagrypionych. Jurek, u którego by³am wczoraj po ksi¹¿kê, le¿a³ w ³ó¿ku,
Zosia ma grypê. Nied³ugo zabraknie ludzi do obs³ugiwania chorych. Na
Skowroñsk¹ w poniedzia³ek bardzo nie liczê, bo narzeka³a wczoraj, ¿e led-
wo ¿yje.

Dosta³am od profesora [Jerzego] Landego odbitkê 70-stronicowej pole-
miki z moj¹ przede wszystkim ksi¹¿k¹. W meritum sprawy nie zd¹¿y³am jesz-
cze wnikn¹æ, ale, je¿eli idzie o rzeczowniki okre�laj¹ce moj¹ produkcjê, zo-
sta³am potraktowana ¿yczliwie.

Nowych korespondencji ma³o, tak ¿e nic nie nagli, o ile idzie o Twój
powrót z M¹dralina. Sied� jak najd³u¿ej. Janek siê mn¹ opiekuje. Dopiero co
przyniós³ mi gazety. W czwartek s³ucha³ ze mn¹ Peléasa i Melisandy nadawa-
nego przez radio pó�nym wieczorem. Podczas gdy ja wzrusza³am siê g³êbo-
ko, przejêta tekstem i muzyk¹, Janek zasn¹³ na fotelu. [Claude] Debussy go
nie wzi¹³. Kaza³am mu i�æ spaæ do domu a sama doczeka³am siê �mierci wszyst-
kich bohaterów.

�ciskam Ciê mocno.
Maryla

[264] [k. poczt.]
[Warszawa]. 23 II 1949
Prof. Stanis³aw Ossowski, Dom Kasy im. Mianowskiego, pod Ml¹dzem,

poczta Otwock
Stachu Kochany,
Piszê krótko, bo nie wiem, czy ta karta Ciê jeszcze zastanie w M¹drali-

nie. Pisa³am trzy listy. Pewno je wreszcie otrzyma³e�.
Do £odzi nie pojecha³am. Znowu powik³ania pogrypowe. Wczoraj by³

doktor. Irena nocuje ze mn¹. Dzi� jest znaczna poprawa. Temperatura spa-
d³a. Mo¿esz byæ zupe³nie spokojny, bo wszystko jest dobrze zorganizowane
i znakomicie funkcjonuje. Sied� jak najd³u¿ej, korzystaj¹c z ostatków. Kiedy
wrócisz, bêdê ju¿ zupe³nie zdrowa, bo tym razem sprawa ma byæ ostatecznie
przeciêta zastrzykami penicyliny.

Od Jadziuni ani s³owa. Zbyszkowie pisali i tak¿e nic nie mówi¹ o jej przy-
je�dzie.

�ciskam Ciê.
Maryla
M. Ossowska, Warszawa, Krasiñskiego 16 [m. 32]
P.S. W tej chwili Stefan wyj¹³ listy ze skrzynki i okaza³o siê, ¿e Jadziunia

przyje¿d¿a.
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[265]
[Warszawa]. 26 III [19]49. List 1
Mój najmilejszy!
Ucieszy³am siê z karteczki z lotniska i z wiadomo�ci, jak¹ tras¹ lecicie.

Do tej chwili nie by³o depeszy, ale, na szczê�cie wiem z gazet, ¿e wyl¹dowa-
³e� szczê�liwie.

Na Radzie Wydzia³u po Twoim wyje�dzie g³osowanie na Ninê wypad³o
dobrze. G³osów 28 za, 1 przeciw, 4 puste kartki. Nina by siê ucieszy³a, ¿eby�
móg³ z New Yorku jeszcze napisaæ do Kazimierza Dobrow. [Dobrowolskie-
go] i uprzedziæ go o ca³ej sprawie i poinformowaæ o fragmentaryczno�ci pra-
cy, bo materia³y do cz³onków Komisji Dziekanat musi rozes³aæ wcze�niej �
ju¿ teraz. A tymczasem stosunki Niny z Józikiem znów siê bardzo pogorszy-
³y, czym Ci na odleg³o�æ g³owy zaprz¹taæ nie bêdê, ale co powoduje wzmo-
¿ony niepokój Niny o opiniê Kazimierza.

Wczoraj wieczorem wróci³am z £odzi usposobiona bardziej jeszcze pesy-
mistycznie ni¿ zwykle, przy czym ten pesymizm mia³ liczne i powa¿ne uzasad-
nienia. Zbyszek zda³ teoriê prawa na dostatecznie, Krystyna jaki� egzamin na
pi¹tkê. Widzia³am siê z nimi dwukrotnie. Mimo bardzo mocnych ataków na
mnie w sprawie kontynuowania wyk³adów w £odzi w lecie, upiera³am siê przy
swoim, ³agodnie ale uparcie, tak ¿e w trimestrze letnim doje¿d¿aæ nie bêdê.

Z trawieniem czujê siê zasadniczo lepiej, ale jestem ci¹gle bardzo zmê-
czona, bo du¿o spraw zwali³o mi siê na te ostatnie dni na g³owê. Mam ró¿ne
prace Komisji Filozoficznej do zrobienia, liczne sesje u dentystki, tak ¿e led-
wo wyci¹gnê wyjazd na 1 IV.

Nie piszê do Ciebie d³u¿ej, bo muszê jechaæ do Dziekanatu. Domy�lam
siê, ¿e do koñca Kongresu nie bêdziesz mia³ czasu napisaæ do mnie obszer-
niej. Czekam pierwszych wra¿eñ niecierpliwie.

Twoja Maryla
P.S. U nas od paru dni la³o.

[266]
30 III [19]49. �roda. List 2
Stachu Najdro¿szy!
Piszê do Ciebie drugi raz. Chcia³oby siê czê�ciej, ale ostatnie dni przed

wyjazdem mam tak z³o�liwie zagêszczone, ¿e nie mam chwili na odsapniêcie.
Od Ciebie dosta³am kartê i list. Karta pisana z Islandii dot¹d nie dosz³a. Na
szczê�cie, by³am o Ciebie spokojna, poniewa¿ Twoje losy by³y nadawane przez
radio. Powtarzano tak¿e tekst Twojego przemówienia.

W poniedzia³ek poszed³ tekst do UNESCO. Wczoraj, zgodnie z obietni-
c¹, któr¹ Ci da³am, by³am u Sobañskiego. Ma ochot¹, ¿eby� kupi³ dla mnie
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ekstrakt przysadki mózgowej, po którym mam byæ genialna. Ale te zastrzyki
wchodzi³yby w rachubê dopiero na przysz³¹ zimê, a tak d³ugo le¿eæ nie mog¹.
Trzeba by raczej zostawiæ komu� na nie pieni¹dze, ¿eby przys³a³ w pa�dzierni-
ku. Piszê o tym bez przekonania, bo lekarstwo nies³ychanie kosztowne i nie
wiem, czy warto ryzykowaæ. Kosztuje 12 dolarów(!!!). Receptê za³¹czam, bo
podobno recepty od Sobañskiego maj¹ walor. Ponadto � na czym mi znacz-
nie wiêcej zale¿y � Jurkowie bardzo prosz¹ o preparat � hydantoinat dla
swojej brataniczki Ewy. Jest to preparat przeciw epilepsji. Po za¿yciu tego
preparatu Ewa przez ca³y rok nie mia³a ani razu ataku. Ze wzglêdu na Jurka,
który jest w stosunku do Ciebie pod wzglêdem wyjazdów pokrzywdzony,
chcia³abym, ¿eby� to zdoby³. Ta przysadka mózgowa jest luksusem, o którym
nie my�l. W³asny mózg mi wystarcza do produkcji naukowej.

Ostatnio jestem bardzo zmartwiona Iren¹ i to mi psuje wyjazd. Jej prze-
�wietlenie p³uc ujawni³o jakie� niepokoj¹ce nacieki. Je¿eli siê nie bêdzie po-
rz¹dnie leczyæ grozi jej kawerna. Ostateczna opinia lekarza czeka na ró¿ne
analizy, które jej robi¹ i których rezultatu nie bêdê zna³a przed wyjazdem.
Skutki przepracowania ostatnich lat! Wyjadê niespokojna.

My�lê z rozkosz¹ o wyje�dzie, bo depresjê mam wyj¹tkow¹ i bardzo uza-
sadnion¹. Mo¿e po�ród sosen i aromatycznego powietrza potrafiê znale�æ
jak¹� w³a�ciw¹ postawê. Witold i Nina [Kulowie] przyjad¹ na parê dni, tak
¿e pobyt bêdê mia³a urozmaicony.

By³am dzi� u profesora Baleya obejrzeæ ksi¹¿ki, które przywióz³ z USA. Cho-
dzi³o mi o zorientowanie siê, czy tam nie ma czego�, o co mog³abym Ciebie
prosiæ. Przewertowanie olbrzymiej ilo�ci rzeczy nowych, które ma w swojej bi-
bliotece, nie wzbudzi³o we mnie ¿adnej szczególnej oskomy. Psychologie spo-
³eczne s¹ tam bogato reprezentowane, tak, ¿e licz siê z tym w swoich zakupach.

Zapytaj siê Heniów [Hi¿ów], czy, je¿eli idzie o teoriê ocen, warto kupiæ
C.J. Lewisa � An Analysis of Knowledge and Valuation � Open Court Publ.
Co. 1946. Ksi¹¿kê Stevensona o ocenach ma Miecio Chojn. wiêc nie warto
ju¿ na ni¹ wydawaæ pieniêdzy, skoro mam do niej dostêp. Sprawd� mo¿e
zawarto�æ ksi¹¿ki Vemuna Venable � The Human Nature � N.Y. Knopf 1945.
Lêkam siê, ¿e to jaka� publicystyka. Pamiêtaj, ¿e zawsze wolê ksi¹¿ki o cha-
rakterze dokumentu.

Wizytê u Sobañskiego odpokutujesz, bo ten¿e prosi bardzo o majteczki dla
¿ony(!!) Para 1.00. Prosi o dwie. Kup jedn¹ w prezencie. Za³¹czam odno�n¹
karteczkê. Jeszcze raz zaznaczam, ¿eby� siê nie kwapi³ z wydawaniem pieniê-
dzy na ów ekstrakt z przysadki mózgowej, bo trochê siê bojê tych nowo�ci.

�ciskam Ciê z ca³ych si³.
Maryla
P.S. Napisz, kiedy mniej wiêcej wrócisz, bo ludzie pytaj¹.
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[267]
[M¹dralin]. 1 IV 1949. [Pi¹tek]. List 3
Stachu Kochany,
Czekaj¹c na kolacjê, piszê do Ciebie. Przyjecha³am dzi� do M¹dralina

dok³adnie wed³ug ustalonego przez nas programu, tj. w pi¹tek, l IV, poci¹-
giem 11.00. Pani Hryn. zarezerwowa³a dla mnie pokój nr 4. Pogoda w ci¹gu
ostatnich dni prze�liczna. Ranki i wieczory mro�ne, ale w ci¹gu rozs³onecz-
nionych po³udni jest bardzo ciep³o. Po przyje�dzie zrobi³am zupe³n¹ orga-
niczn¹ klapê, zwi¹zan¹, jak zwykle, z odprê¿eniem. Le¿ê na ³ó¿ku i nie mam
si³ siê nawet d�wign¹æ. Czy zostanê na same �wiêta, nie wiem, bo zapowie-
dzianych jest 42 osoby, wiêc w¹tpiê, czy bym zosta³a sama w pokoju. Je¿eli
nie � ucieknê do domu. Ale trzeba liczyæ siê z tym, ¿e drugi budynek siê
gwa³townie wykañcza i bêdzie ju¿ na �wiêta gotowy.

W ci¹gu ostatnich dni musia³am stawaæ na g³owie, ¿eby wyjechaæ. Egza-
miny przyjezdnych z £odzi, posiedzenia, sprawunki i narady, zwi¹zane z nie-
prawdopodobnymi �wiñstwami, które Ci zrobi³ po Twoim wyje�dzie Józik.
Nie chcia³am Ci o nich pisaæ w poprzednich listach, ¿eby Ci g³owy pluga-
stwem nie za�miecaæ, ale teraz muszê sobie ul¿yæ i powiedzieæ Ci, ¿e natych-
miast po Twoim wyje�dzie Józik zwo³a³ ogólnopolsk¹ konferencjê socjolo-
giczn¹ do £odzi na dzieñ 3 i 4 IV. W dodatku zaproszenia do ludzi stwarza³y
podobno pozory, ¿e zwo³uje j¹ w porozumieniu z Tob¹. Stefanek i Kulowie
byli u mnie parokrotnie na wzburzonych naradach (bra³ w nich udzia³ tak¿e
i Jurek). Nie bêdê Ci zawraca³a g³owy, ale zdecydowali�my siê nie kryæ d³u-
¿ej Józika. W³a�ciwie nale¿a³oby nie podawaæ mu rêki. Piszê o tym dlatego,
¿eby� nie by³ w Stanach dla niego zbyt d¿entelmeñski, bo to [�], która tylko
my�li o tym, jak kolegê d�gn¹æ w plecy no¿em, gdy ten na chwilê siê obróci.
Nina chcia³a nie braæ udzia³u, ale zdecydowli�my, ¿e pojedzie jako jedyna
osoba, która zna wszystkie kulisy, i której obecno�æ bêdzie Józikowi prze-
szkadzaæ. Odpisuj¹c na jaki� list Znamierowskiego u�wiadomi³am go, ¿e nie
masz z tym wszystkim nic wspólnego. Porz¹dek dzienny obejmuje i organi-
zacjê ogólnopolsk¹. S³owem idzie o wyrwanie Ci z rêki inicjatywy i posta-
wienie Ciê wobec faktów dokonanych, z których nie bêdziesz siê ju¿ móg³
wypl¹taæ.

Dosta³am dot¹d dwie Twoje karty i jeden list. Trochê mia³am nadziejê, ¿e
co� zastanê w M¹dralinie, ale tu poczta d³ugo idzie. Z przyjazdu tutaj jestem
bardzo zadowolona. W �rodê przyjad¹ tu Kulowie, z którymi siê bardzo zbli-
¿y³am na skutek wielokrotnych kontaktów i wspólnych reakcji. Efekty pej-
za¿owe nie nastrajaj¹ tu wprawdzie do prze¿yæ �oceanicznych�, które by siê
bardzo cz³owiekowi przyda³y, ale jest tak wygodnie i spokojnie! Osób oko³o
dziesiêciu. Na razie nie wiem jeszcze z kim mam do czynienia.
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S³ysza³am, ¿e Twój powrót samolotem jest zap³acony, ale nie wiem, jak
d³ugo zostaniesz, czy dosiedzisz do 18 IV i czy przed³u¿¹ Ci ewentualnie
wizê. W poprzednim li�cie prosi³am Ciê o lekarstwo przeciwepileptyczne
dla brataniczki Jurka. Czy aby ten list dosta³e�? Nie kupuj natomiast dla mnie
tej przysadki mózgowej, bo nie wiem, czy odwa¿ê siê to za¿yæ.

O Józiku piszê Ci tak¿e i dlatego, ¿eby� napisa³ z Ameryki do Dobrowol-
skiego o Ninie. Udzia³ Józika staje siê w komisji w tej chwili niezno�ny. Nina
ma trochê nadziei, ¿e Józik siê wycofa, ale te nadzieje na razie nie maj¹ po-
krycia.

2 IV [1949]
Wsta³am bardzo pó�no. Pogoda dzi� gorsza, ale jednak bardzo jest przyjem-

nie. Znalaz³am kogo�, kto jedzie dzi� do Warszawy i list dla Ciebie zabierze.
�ciskam Ciê bardzo mocno.
Twoja Maryla
P.S. Na razie jestem niezdolna do pracy umys³owej, ale wnet siê zabiorê

do roboty. Przywioz³am ró¿ne interesuj¹ce rzeczy ze sob¹.

[268]
[M¹dralin]. 6 IV 1949. �roda. [List 4]
Stachu Najdro¿szy,
Piszê do Ciebie chyba czwarty raz. A od Ciebie nic ju¿ nie mam od tygodnia.

Dosta³am dot¹d tylko dwie karty i list, z drugiego dnia Twojej podró¿y. Od
pocz¹tku martwi³am siê, ¿e wyjazd do M¹dralina tak opó�ni otrzymywanie
korespondencji od Ciebie. A przede wszystkim interesuje mnie, jakie masz plany
na najbli¿sz¹ przysz³o�æ i kiedy mo¿na spodziewaæ siê Ciebie z powrotem.

W M¹dralinie zaczyna siê robiæ zagêszczenie, które na �wiêta ma doj�æ
do piêædziesiêciu osób. Uciek³abym, gdyby nie to, ¿e nie mam ochoty wcho-
dziæ w sprawy gospodarcze i my�leæ o aprowizacji �wi¹tecznej. Drugi dom
siê na gwa³t wykañcza. Mo¿e wypadnie mi siê tam przenie�æ, ¿eby ocaliæ
swoj¹ samotno�æ.

Dzi� przyjechali Kulowie. Nina zda³a sprawê ze zjazdu ³ódzkiego, o któ-
rym pisa³am w poprzednim li�cie. Józik, nie wiedz¹c o udziale Dobrow. [Ka-
zimierza Dobrowolskiego] w Komisji i my�l¹c, ¿e Ninie tym bardzo dokuczy,
z komisji siê wycofa³. Szczegó³y odk³adam do Twego powrotu. Ca³a ta spra-
wa mnie ostatnio du¿o kosztowa³a.

Twoja rodzina pisa³a do mnie dzisiaj. Jak tylko dostanê co� od Ciebie,
zaraz j¹ poinformujê o Twoich losach. W Sopotach wszystko w porz¹dku.

Wczoraj przyjecha³ tu Heniek. Byli�my razem na spacerze w stronê Mie-
ni, ale nie doszli�my do piêknego dêbu. Brak mi z nim tematu do rozmowy.
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Dni sobie wype³niam czytaniem przeplatanym spacerami. Nie próbujê
dot¹d pisaæ, bo umys³ jeszcze niedostatecznie sprawny, a poza tym przeszka-
dza w podejmowaniu bardziej d³ugodystansowego wysi³ku weltszmerc. Daw-
no nie pamiêtam takiego nasilenia.

Dla pewno�ci przypominam raz jeszcze o nazwie lekarstwa dla bratanicz-
ki Jurka. Jest to hydantoinat. Dla mnie stanowczo ¿adnych leków. Lekarze
mi tyle razy zaszkodzili, ¿e bojê siê nara¿aæ.

W tej chwili wyje¿d¿a z M¹dralina kto�, kto obiecuje mi natychmiast list
do odpowiedniej skrzynki w Warszawie wrzuciæ. Korzystam z tej okazji i dla-
tego nie piszê d³u¿ej.

Bardzo têskniê i �ciskam najmocniej.
Maryla
U�ciskaj ode mnie Alicjê [Iwañsk¹] i Heniów [Hi¿ów]. Pozdrów Józefa

[Obrêbskiego]i jego ¿onê. S¹ tu Ziemscy, którzy te¿ przesy³aj¹ pozdrowienia
dla naszej trójki.

[269]
[Warszawa]. 11 IX 1949. Niedziela
Monsieur Stanislas Ossowski, Grand Hotel, Oslo, Norwegia. [koperta]
Stachu Kochany,
Dosta³am ju¿ dwa Twoje listy. U¿ywaj Norwegii dopóki nie wydasz ostat-

niej korony. Nie przywo� ¿adnych prezentów. Wa¿niejsze zwiedzenie kraju
i mi³e kontakty z lud�mi.

U mnie wszystko w porz¹dku. Dzielê siê miêdzy trzy czynno�ci: przygo-
towywanie siê do wyk³adów, doprowadzanie mieszkania do ³adno�ci po
wakacjach i leczenie siê. Ta druga czynno�æ zabiera mi sporo czasu, ale daje
tak¿e bardzo du¿o satysfakcji. Wczoraj by³am na wystêpach lyoñskiego chó-
ru m³odzie¿y akademickiej. £adnie �piewali starofrancuskie piosenki z boga-
t¹ dla mnie i przyjemn¹ aur¹ skojarzeniow¹. Dzi� po po³udniu jestem pro-
szona do A.B. [Antoniego Boles³awa] Dobrowolskiego na pogawêdkê. Mia³
trzy rêkopisy w druku, ale siê nie uka¿¹.

W Twoim zak³adzie wszyscy zajêci poprawianiem æwiczeñ nowo wstêpu-
j¹cych. Maj¹ ich po sto sztuk na g³owê. Przysz³y tydzieñ wype³niony egzami-
nami ustnymi tej samej publiczno�ci. Nina Ass. wróci³a i by³a u mnie. Wy-
ró¿nienie jej ksi¹¿ki zosta³o poparte kwot¹ 200.000.-

Z Twoj¹ rodzin¹ jestem w korespondencji. Zbyszek przyjecha³ do nich 5 IX
na tygodniowy urlop, tak ¿e przed jego wyjazdem nie chc¹ siê ruszyæ. Jadziunia
pisze, ¿e mo¿e przed 20 IX przyjad¹ na parê dni zwiedziæ trasê W-Z. Wyprawi-
³abym ich tak¿e do ¯elazowej Woli, bo na skutek konkursu szopenowskiego,
który rozpoczyna siê 15 IX, bêd¹ tam niew¹tpliwie u³atwienia dojazdowe.
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Ze zdrowiem na ogó³ czujê siê lepiej, ale jaka� sta³a bolesno�æ po prawej
stronie budzi podejrzliwo�æ lekarzy. Jutro jadê do kliniki na nieznany zabieg
diagnostyczny. Nie jest wykluczone, ¿e to psoci wyrostek robaczkowy.

Stefanek zagl¹da rzadko, bo jest zaorany. Projektujemy w jakim� ma³ym
socjologicznym gronie wspóln¹ wycieczkê do ¯elazowej Woli.

�ciskam Ciê mocno i cieszê siê Twoimi listami.
Maryla

[270]
[Warszawa]. 14 IX 1949
Prof. Stanis³aw Ossowski, c/o the Polish Legation, Oslo
Mi³y mój!
Tak siê cieszê Twoimi listami! Dosta³am ich dot¹d cztery i kartê. Ten mój

list jest trzecim z kolei. Nie piszê zbyt czêsto, bo mam znacznie mniej ni¿ Ty
do powiedzenia.

Zagl¹da³am dzisiaj do Zak³adu Socjologii i przyjmowa³am w Twoim ga-
binecie Olka Gru¿ewskiego, którego przypadkiem spotka³am po drodze.
Wróci³ niedawno z kongresu matematycznego z Pragi. Janek i [Andrzej] Zie-
milski przejêci tym, ¿e dwaj studenci, którzy trenowali razem z nimi w Ta-
trach, zginêli. Gdzie� nad Kacz¹ Dolin¹, ale nie wiadomo, w jakich okolicz-
no�ciach.

Powoli wdro¿y³am siê do roboty. Na razie siedzê wy³¹cznie nad wyk³ada-
mi. Wczoraj odwiedzili mnie Tadeuszkowie. Niestety, spieszyli siê tak, ¿e
poruszyli�my zaledwie czê�æ tych spraw, które by siê pragnê³o omówiæ. Chcia-
³abym, ¿eby ju¿ byli w Warszawie.

Je¿d¿enie do szpitala zakoñczone. Mam ju¿ piêkne fotografie w³asnego
wnêtrza i pojutrze idê z nimi do lekarza. Zdaje siê, ¿e nic szczególnego nie
znaleziono.

Do Jadziuni pisa³am ponownie powtarzaj¹c zaproszenie. Mieli napisaæ,
kiedy przyjad¹, ale jak dot¹d g³êbokie milczenie. Nie przywo� prezentów a sied�
jak najd³u¿ej i zaczerpnij g³êboko powietrza z kraju The Moon is down [Johna]
Steinbecka, bo klimat tam podobno przyjemny. My�lê, ¿e jeden z przyjem-
niejszych w Europie.

Dosta³am nieweso³y list od Miecia. Wspomina mile w Norwegii Nessa
i Wasiutyñskiego. Nie wiem, czy s³ysza³e� co� tam o tym ostatnim. K³opoty
w rodzaju Miecia nas wszystkich absorbuj¹. Sama jestem nimi bardzo prze-
jêta, tak ¿e czasem mi spaæ nie daj¹. Twoje listy zapowiadaj¹, ¿e mi przywie-
ziesz trochê otuchy. Przyda siê.

My�lê, ¿e ten list bêdzie ostatnim, bo ba³abym siê Ciê ju¿ nie zastaæ. Pierw-
szy list adresowa³am do Grand Hotelu. Drugi, wed³ug Twoich wskazówek,
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do naszego poselstwa. Ma³owistowie siedz¹ w Szwecji. Pisali list nader zado-
wolony.

�ciskam Ciê najmocniej.
Maryla

[271]
[Krynica]. 3 XII 1949
Stachu Kochany,
Nie napisa³am do Ciebie zaraz po przyje�dzie bo by³am zanadto rzewnie

usposobiona i czeka³am a¿ siê trochê d�wignê na duchu.
Droga by³a uci¹¿liwa. Pos³anie mia³am nad szalej¹cym kaloryferem, któ-

rego nie umia³am zamkn¹æ. Dopiero oko³o 2.00 obudzi³ siê konduktor na to
by kogo� obudziæ i wtedy go z³apa³am i kaloryfer wy³¹czy³. Przedtem prze-
wraca³am siê na rozpra¿onej po�cieli jak szczupak na ro¿nie, a moje zêby od
rozpra¿onej po�cieli przesz³y w stan furii.

Jechali�my dziewiêtna�cie godzin, bo poci¹g siê do Krynicy spó�ni³ o pó³-
torej godziny. Przez Lublin i Rozwadów. Poci¹g w Tarnowie przyszed³ ze
Szczecina bardzo pe³ny. Ledwo dosta³am miejsce siedz¹ce w drugiej klasie.

Ale najgorsze przywitanie mia³am w samej Krynicy, bo kiedy zajecha³am
do �Kolonii Nauczycielskiej�, do której mia³am skierowanie, okaza³o siê, ¿e
z powodu remontu, jest nieczynna!!! Czynny by³ tylko mniejszy dom ZNP,
gdzie by³o pe³no i gdzie ofiarowano mi czwarte miejsce w czteroosobowym
pokoju! Chcia³am natychmiast wracaæ do Warszawy. Wreszcie dosta³am gdzie
indziej pokoik osobny, ale przechodni. Trzy panie z ZNP zajmuj¹ s¹siedni i musz¹
przez mój przechodziæ. S¹ delikatne. Mo¿e siê jako� u³o¿y! Bardzo mi doku-
cza metalowa kula u sufitu jako jedyne o�wietlenie. �wiat³o zupe³nie nie-
przystosowane do pracy.

Lekarz, u którego dzi� przed chwil¹ by³am, boi siê p³ukañ, przy tym sta-
nie ogólnego wycieñczenia i grozie skrêtu kiszek. Po co mnie tu w³a�ciwie
przys³ano? Bêdê w przysz³ym tygodniu bra³a k¹piele kwa�no-wêglowe, krót-
kofalówki na szczêkê i we wtorek zastosuj¹ mi pierwsze, bardzo ostro¿ne
p³ukanie (tylko sze�æ litrów). Ca³¹ resztê dzisiejszego dnia i dzieñ jutrzejszy
(niedziela) mam le¿eæ. W poniedzia³ek prze�wietl¹ mi zêby.

Jestem najbardziej zmartwiona swoj¹ sytuacj¹ mieszkaniow¹. Mêcz¹ce
chodzenie na obiady. �niadania i kolacje mam na miejscu. Bêdê siê stara³a
co� poprawiæ, ale na razie nie mam si³ szukaæ czego� prywatnie, przy czym
nadzieje bardzo ma³e, bo wszystkie wille uspo³ecznione, a reszta zaryglowa-
na na g³ucho. Ju¿ nigdy w ¿yciu nie wyjadê z Warszawy na kuracjê. Tyle
wysi³ku w³o¿onego w sam wyjazd, podró¿ itp. i nik³e nadzieje poprawy. Gdy-
bym nie zabiega³a o ten przyjazd, by³abym o tyle mniej wyczerpana! W ponie-
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dzia³ek postaram siê jeszcze dostaæ siê, mimo wszystko, do sanatorium Ubez-
pieczalni.

�ciskam Ciê mocno.
Maryla
M. Ossowska, Krynica, �Kolonia Nauczycielska�.

[272]
[Krynica]. 5 XII [19]49. Poniedzia³ek wieczór
Stasinku Najmilejszy!
Tak siê ucieszy³am, jak dzi�, przyszed³szy na obiad, zasta³am Twój list na

swoim miejscu przy stole! Nie przypuszcza³am, ¿e zapamiêta³e� mój adres
i ¿e bêdziesz siê móg³ odezwaæ bez wiadomo�ci ode mnie.

Trzy pierwsze dni w Krynicy przesz³y w nastroju skrajnej depresji, ale
dzi� po po³udniu horyzont siê rozpogodzi³. Znalaz³am pokój i za godzinê siê
wyprowadzam. Wszystko ju¿ zapakowane, dlatego piszê do Ciebie na byle
�wistku.

Na tê depresjê z³o¿y³y siê warunki mieszkaniowe, orzeczenie lekarskie,
ból zêbów i g³owy i bieganina po urzêdach, ¿eby dostaæ wszystkie potrzebne
za�wiadczenia. Wreszcie wyczerpanie, które siê zakoñczy³o czym�, co ludzie
prawdopodobnie nazywaj¹ atakiem sercowym. Ten ostatni na tle warunków
mieszkaniowych, bo mieszkanie w pokoju przechodnim okaza³o siê w prak-
tyce czym� koszmarnym. Legionowo z Ziutkami. Trzy noce nie spa³am pra-
wie zupe³nie. Po pokój, czy ca³kowity pensjonat prywatny wpada³am tu
i ówdzie. Ale dopiero dzi� znalaz³am to, czego chcia³am. Mieszkaæ bêdê bli-
sko Kolonii Nauczycielskiej (raczej dawny dom TNSW), u sióstr el¿bieta-
nek. Mam pokój z bie¿¹c¹ wod¹, lampk¹ przy ³ó¿ku, miêkkim fotelem. Za
ten pokój ³¹cznie z dobrym �niadaniem przynoszonym do ³ó¿ka bêdê p³aciæ
500 z³ dziennie. Obiad i kolacja w ramach moich wczasów w niedalekiej
Tenesówce (TNSW). Tu mia³am warunki schroniskowe, gdy stan zdrowia
wymaga³ raczej sanatorium. Gdy przyjecha³am pod sufitem pali³a siê ¿arów-
ka 25- �wiecowa w metalowym kloszu. O czytaniu nie by³o mowy. Potem
dosta³am 60 �wiec, ale i to nie bardzo wystarcza³o. Teraz bêdê mia³a kom-
fort. Najgorsze to, ¿e w tych warunkach socjalnych (przechodzenie przez
mój pokój bez pukania trzech pañ i ich znajomych) paczy³ mi siê charakter,
bo mi³ym u�miechem pokrywa³am paskudny a bezbrze¿ny arystokratyzm
duchowy. Moje towarzyszki musia³y przechodziæ przez mój pokój, ¿eby siê
myæ, ¿eby siê wody napiæ, ¿eby i�æ do 00 (w dzieñ, zarówno jak w nocy).

W niedzielê stara³am siê le¿eæ, tak, jak kaza³ doktor. Trochê pracowa³am, bo
to niezawodny �rodek na odzyskanie równowagi duchowej. Dzi� by³am u rent-
gena zêbów (fiakrem) i wziê³am pierwsz¹ k¹piel kwaso-wêglow¹, po której,
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fiakrem z trudem znalezionym, przyjecha³am na obiad. Na razie nie odczu-
³am k¹pieli, teraz mam za du¿o serca w klatce piersiowej. Nie chcia³am tych
k¹pieli, ale lekarz siê upar³. Gdybym mia³a �le je znosiæ � rzucê. W sobotê
mam byæ znowu u lekarza. Jutro pierwsze p³ukanie i krótkofalówka na szczêki.
Widzisz, ¿e kuracja pracowita! Na razie nie przysy³aj pieniêdzy. Dopiero jak
siê obliczê, ile. Adres: Krynica, El¿bietanki, ul. Pu³askiego.

[6 XII 1949]. Wtorek rano.
U el¿bietanek jest mi jak w raju. Nawracam siê na katolicyzm, a mo¿e

nawet wst¹piê do klasztoru.
�ciskam Ciê z ca³ych si³.
M.
M. Ossowska, Krynica, El¿bietanki, ul. Pu³askiego

[273] [k. poczt.]
[Krynica]. 7 XII 1949. �roda
Prof. Stanis³aw Ossowski, ul. Krasiñskiego 16, m. 32, Warszawa 32,

¯oliborz.
 Stasinku Kochany,
Pisa³am wczoraj list z optymistycznym postscriptum. U el¿bietanek jest

mi bardzo dobrze. Dogadzaj¹ mi ró¿nymi przysmakami na �niadanie, które
mi przynosz¹ do ³ó¿ka. Na obiad i kolacje chodzê do tzw. �Tenesówki�
(T.N.S.W.). To moje jedyne kontakty z lud�mi.

Wczoraj by³o pierwsze p³ukanie i poniewa¿ przesz³o g³adko, jest nadzie-
ja, ¿e i w czasie nastêpnych nie nawalê. Nastêpne w pi¹tek. Pieniêdzy w³a�ci-
wie nie potrzebujê. Mam jeszcze oko³o 14 tys. a siostrom bêdê musia³a za-
p³aciæ jeszcze 6500 z³. Reszta na drobiazgi i podró¿. Je¿eli chcesz, ¿ebym
mia³a rezerwê od wypadku, przy�lij jakie� 4000 z³. Mam ju¿ prze�wietlenie
zêbów, ale ta fotografia mi nic nie mówi, a do dentystki siê na razie nie
wybieram, bo liczê na efekt krótkofalówek. Du¿o le¿ê. Jutro wybieram siê
na tzw. Górê Parkow¹ (tutejsza Guba³ówka), na któr¹ je�dzi kolejka. Bêdê
chodzi³a do kina, bo blisko i program zmienia siê dwa razy na tydzieñ. �nieg
ci¹gle sypie, ale topnieje. Pracujê ma³o, bo k¹piele bardzo os³abiaj¹. Dzi�
wziê³am drug¹. Z ich powodu ten okres teoretycznie nie bêdzie wydajny.

Okrutnie Ciê �ciskam.
Maryla
M. Ossowska, Krynica, S. El¿bietanki, ul. [Pu³askiego]

Czy pamiêtasz o imieninach Marysi Gordz.? Nie mam tu jej adresu. Jest
w lewej górnej szufladzie biurka w skorowidzu alfabetycznym. Napisz!
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[274] [k. poczt.]
[Krynica]. 8 XII 1949
Prof. St. Ossowski, ul. Krasiñskiego 16 m. 32, Warszawa ¯oliborz.
Kochany!
Przed chwil¹ stwierdzi³am, ¿e nie pos³a³am Ci adresu Krystyny Ciecha-

nowskiej. Jest to: Narutowicza 40 m. 5
Dzi� je�dzi³am kolejk¹ na górê Parkow¹. To znacznie mniej ni¿ Guba³ów-

ka. Chodzi³am sobie samotnie po �cie¿kach. By³o przyjemnie. ¯yjê jak ere-
mita, ale mi z tym dobrze. To mi lepiej pozwala prze¿ywaæ wzory mêdrców,
które we tej chwili opracowujê. Od byle towarzystwa (a takim tu tylko roz-
porz¹dzam), wolê ¿adne. Gdyby nie troski organiczne, by³oby mi w tej chwi-
li bardzo dobrze. Jednak¿e troski o organ [organiczne], nie pozwalaj¹ o so-
bie zapomnieæ. Wyrostek robaczkowy jaki� poddenerwowany. Bojê siê, ¿eby
nie wybuch³. Krótkofalówki nie pomagaj¹. Jutro wiêc idê do dentystki. O ile
mi wiadomo, poci¹g po�pieszny do Warszawy odchodzi st¹d 8.58 a przycho-
dzi do Warszawy o 22.00. Wiêc jazda dzienna, a nie nocna. Przyjecha³abym
22 XII wieczorem. Jutro nowe p³ukanie. Za parê dni mam siê znowu poka-
zaæ lekarzowi.

P.S. Wszystko co naj³adniejsze w dolinie Popradu jest w Czechos³owacji.
Nie warto tam je�dziæ.

[275]
[Krynica]. 11 XII 1949. Niedziela po po³udniu
Stachu Kochany!
Jutro mam drug¹ wizytê u lekarza, od której uzale¿niam d³ugo�æ mojego

pobytu tutaj. Je¿eli uzna, ¿e te skromne p³ukania mog¹ mieæ jaki� dodatni
efekt, postaram siê dosiedzieæ do koñca. Je¿eli nie uzna ich za wa¿ne, wró-
ci³abym wcze�niej.

Trzy zabiegi stosuj¹ mi tu w Krynicy: 1/ k¹piele kwa�no-wêglowe na ser-
ce; 2/ krótkofalówki, i 3/ owe p³ukania.

Po dwóch k¹pielach stan mego serca by³ taki, ¿e samowolnie na trzeci¹
siê ju¿ nie stawi³am. Temperatura 36 stopni, puls bardzo przy�pieszony. Krót-
kofalówki nie poprawiaj¹ mi jako� sytuacji szczêkowej. Ju¿ wziê³am trzy,
a zêby bol¹ mnie dzisiaj niemo¿liwie. Krynica nie ma laryngologa, do które-
go powinnam by siê zwróciæ, a zdjêcie rentgenowskie zêbów nie mog³o wy-
pa�æ dostatecznie ostro, bo nie ma tu Rentgena przystosowanego do zdjêæ
zêbowych. Ropa s¹czy mi siê spod dzi¹se³. Mo¿e to byæ tylko zajêcie korze-
ni, mo¿e byæ i torbiel. Pozostaj¹ wiêc tylko p³ukania, dla których by warto tu
siedzieæ, bo ca³y mój pobyt tutaj opó�nia tylko moje wyzdrowienie i jest
przegran¹, do której trzeba siê otwarcie przyznaæ.
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Tutejszy lekarz te¿ zachêca do pozbycia siê wyrostka robaczkowego jak
najprêdzej, bo w mojej sytuacji odgrywa on, jak wyrazi³ siê poetycznie, rolê
p³omyka pod popio³em. Nie mo¿na mi bêdzie tej operacji zrobiæ w Warsza-
wie, dopóki siê nie zlikwiduje ogniska zapalnego w szczêce. S³owem ka¿dy
dzieñ mojego pobytu tutaj odwleka powrót do zdrowia. Pomoc dentystycz-
na tutaj jest niemo¿liwa. Dopiero ex post zorientowa³am siê, ¿e niewymow-
nie niechlujna (najlepsza jakoby) tutejsza dentystka wyciska³a mi ropê z dzi¹-
se³ niemytymi chyba co najmniej od rana palcami. Nie wrócê do niej za nic
na �wiecie.

Pogoda marna, tak jak w Warszawie. Wczoraj deszcz pada³ ca³y dzieñ i ca³¹
noc. Dzi� m¿y co�, co od czasu do czasu zamienia siê w �nieg. Mimo to, ponie-
wa¿ mam dobry pokój, ciszê i moje ksi¹¿ki � czujê siê dobrze. Dokuczaj¹ tylko
bardzo zêby. Je¿eli nie wytrzymam, mogê wróciæ tak niespodziewanie, ¿e Ci
nawet nie zd¹¿ê daæ znaæ depesz¹. Ale poniewa¿ by³abym w domu oko³o 22.30
(poci¹g przychodzi 22.00) wiêc zasta³abym pewno Ciê w domu, a je¿eli nie, to
bym sobie klucze odebra³a od Ireny. Najchêtniej wróci³abym w przysz³¹ nie-
dzielê, niedzieli nie ¿al na drogê, a mo¿e jeszcze przed �wiêtami pani Jurzdyc-
ka mog³a by mi przynie�æ ulgê. Godzê siê zupe³nie na pozbycie siê piêciu zê-
bów, byleby z tym skoñczyæ. Pod wzglêdem kosmetycznym bêdzie to ciê¿ki
cios ale cierpliwo�æ moja jest ju¿ zupe³nie na wyczerpaniu.

Dzi� wynajê³am fiakra na godzinê ze swoj¹ s¹siadk¹ przy stole (dyrektor-
ka zak³adu dla dziewcz¹t trudnych ze �l¹ska) i pojecha³y�my sobie mimo
m¿¹cego deszczu na spacer drog¹ uchodz¹c¹ za szczególnie ³adn¹. Gdybym
zosta³a na d³u¿ej, kombinujê wyprawê do Biecza. Komunikacja, niestety, skom-
plikowana i nie wiem, czy mi siê to uda.

Okrutnie bym chcia³a, ¿eby� siê wzi¹³ do pisania. Gdy cz³owiek raz siê
do pisania we�mie i przezwyciê¿y pierwszy opór, ³atwiej mu potem wyzy-
skaæ w tym celu ka¿d¹ chwilê. Musisz wyzyskaæ �wiêta, a potem na przerwê
miêdzysemestraln¹ wyjechaæ do M¹dralina. My�lê, ¿e w zakresie metodolo-
gii socjologii jest bardzo du¿o tematów aktualnych i wa¿nych.

Listów Twoich dosta³am dot¹d trzy. Na Twoj¹ gotówkê za ksi¹¿kê, czyha
ju¿ d³uga lista sprawunków. Nic nie piszesz, jak Ireny noga i czy Irena pro-
jektuje sobie jaki� wyjazd na Bo¿e Narodzenie. Pogoda niezachêcaj¹ca.

Jutro nauczycielstwo urz¹dza sk³adkow¹ zabawê po kolacji. Posiedzê z nimi
chwilê, ¿eby nie robiæ jakich� fochów elitowych, ale to towarzystwo nie jest
dla mnie atrakcyjne. Ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ interesuj¹cy, je¿eli jest szcze-
ry, ale dzisiaj ludzie s¹ nastawieni na baczno�æ, a unikanie tematów zaognio-
nych zupe³nie wyja³awia rozmowê. W �rodowiskach naukowych siê to znacz-
nie mniej odczuwa, bo tam zawsze nasuwaj¹ siê jakie� zagadnienia teoretyczne.
Tu, gdzie ich nie ma, rozmowa rwie siê co chwila.
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Krynica jest niew¹tpliwie pod wzglêdem zabudowania naszym najbar-
dziej europejskim uzdrowiskiem (Dolnego �l¹ska nie biorê na razie pod
uwagê). Po³o¿enie malownicze, ale nie umywa siê do �l¹ska Cieszyñskiego.
Poza tym nastrój szpitala wypuszczonego na �wie¿e powietrze! Gdybym
wcze�niej wyjecha³a, zostawiê, oczywi�cie, szczegó³owy adres, ¿eby mi kore-
spondencjê zawracaæ do Warszawy. Listy, niestety, chodz¹ d³ugo. Jak do Pa-
ry¿a.
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U³uda wspólnotowo�ci. Polski badacz na Syberii
Tekst opiera siê na do�wiadczeniach autorki z d³ugotrwa³ych badañ tereno-
wych w�ród Sacha (Jakutów) i Buriatów, rdzennych narodów wschodniej Sy-
berii. Artyku³ po�wiêcony jest komplikacjom pojawiaj¹cym siê w my�leniu
antropologa terenowego, zak³adaj¹cego, ¿e powinien nie tylko rozumieæ, ale
te¿ podzielaæ struktury my�lowe swoich badanych. Gdy ci badani byli lub te¿
nadal s¹ obiektem czyjej� mocarstwowej polityki kolonialnej, badacz czuje siê
absolutnie zobowi¹zany byæ orêdownikiem, obroñc¹ swoich badanych. Jed-
nak¿e wraz z poczuciem zrozumienia, empatii pojawia siê w¹tpliwo�æ, gdy
badacz bywa jawnie krytykowany, a mocarstwowi ciemiê¿yciele przedstawiani
w pozytywnym �wietle. Na Syberii dotyczy to apologetycznego stosunku do
mitu �wielkiej  wojny ojczy�nianej�.
S³owa kluczowe: porozumienie miêdzykulturowe, relacja badacz-badany,
Wschodnia Syberia, Jakuci, Buriaci

Based on the author�s experience in long-term field research among the Sakha
(Yakuts) and Buryats, the indigenous peoples of Eastern Siberia, the article
deals with the complications of the field anthropologist�s thinking that they
should not only understand but also share the mental structures of their sub-
jects. When these subjects were or still are the object of someone else�s colo-
nial superpower policy, the researcher feels absolutely obliged to be an advo-
cate, a defender of their subjects. However, along with the sense of
understanding and empathy, doubt arises when the researcher is openly criti-
cised and the oppressors are presented in a positive light. In Siberia such is the
case with the sympathising attitude to the myth of the �Great Patriotic War�.
Key words: intercultural understanding, researcher-subject relationship, East-
ern Siberia, Yakuts, Buryats

Przed wstêpem

W koñcu czerwca w Jakucji wieczór nie nadchodzi szybko � powietrze sza-
rzeje, a mrok nawet w �rodku nocy nie jest pe³ny. Obchody najwa¿niejszego

Artyku³y i Studia

*Ewa Nowicka, Collegium Civitas, enowicka@civitas.edu.pl.
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�wiêta yseachu, czcz¹cego s³oñce, �wiat³o, ¿ycie, p³odno�æ i narodow¹ wspól-
notê jakuck¹, pe³ne s¹ ceremonii o charakterze sakralnym i �wieckim oraz
dobrze zorganizowanej zabawy. W roku 2013 na obchodach yseachu
w Wierchniewilujsku, centrum jednego z rejonów zachodniej Jakucji, w ra-
mach obchodów na du¿ym terenie otwartym dziej¹ siê równocze�nie ró¿ne
rzeczy. Wystêpuje miêdzy innymi znany w Jakucji i popularny w latach dzie-
wiêædziesi¹tych (apogeum jakuckiego odrodzenia narodowego) rockowy
zespó³ Czo³bon (Gwiazda Polarna). Wokó³ sceny gromadzi siê t³umek, sami
Jakuci, a s¹ to na ogó³ osoby powy¿ej 35. roku ¿ycia, przewa¿nie 40-, 50-
letnie. W zachowaniu s³uchaczy widaæ entuzjazm, emocjonalne zaanga¿owa-
nie, które siêga szczytu, gdy Czo³bon �piewa pie�ñ o orle1.

 Ludzie wokó³ mnie podnosz¹ rêce i �piewaj¹ razem z zespo³em. Moja
jakucka asystentka krzyczy mi do ucha t³umaczenie podnios³ych s³ów, pe³-
nych uniesienia patriotycznego. Odczytujê je, sama mu ulegam � z podnie-
sionymi rêkami nucê (oczywi�cie bez s³ów) razem ze wszystkimi melodiê
pie�ni. Potem przychodzi czas na zabawê � uczestnicy tañcz¹ w grupkach,
mniejszych lub wiêkszych kó³kach. W jednym z nich biorê udzia³ w rado-
snym tañcu. Zaczynaj¹ siê krótkie rozmowy ustalaj¹ce, sk¹d siê tu wziê³am,
kim jestem, z jakiego kraju przyjecha³am. Wtedy bardzo mi³y oko³o 50-letni
Jakut, krzycz¹c mi do ucha, pyta znienacka: �Dlaczego wy, Polacy, nie lubicie
Rosjan i Rosji?�. Pytanie jest zaskakuj¹ce � rozmówca nie jest etnicznym Ro-
sjaninem, zauwa¿a moje zaanga¿owanie w narodowe sprawy Jakutów, jest do-
brze poinformowany o wk³adzie Polaków w poznanie jakuckiej kultury, o ze-
s³aniach i wspólnych polsko-jakuckich cierpieniach � tych na Dalekiej Pó³nocy
i tych wynikaj¹cych z imperialnego ucisku. Nat³ok my�li sprawia, ¿e zaczy-

1 Pie�ñ powsta³a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia i wyra¿a³a ówczesny nastrój
jakuckiego narodowego odrodzenia po upadku ZSRR. Poni¿ej filologiczny przek³ad w³asny pie�ni i jej
interpretacja Kunnej Takaachaj (s³owa i muzyka: Jurii Wasiljew).

�Jeste� or³em, jeste� wielki, widzisz wszystko z góry./Mówisz, ¿e jeste� potê¿ny, moje s³oñce wscho-
dzi, ¿e zaczyna siê ¿ycie,/Dlaczego jeste� taki pewny siebie?/ Do czego zmierzasz?

[refren:]
Mówisz, ¿e Poszukujesz w ¿yciu swojej gwiazdy,/ swojego powo³ania w tym ¿yciu, swojej drogi. To

mówisz./Patrzê z boku i w¹tpiê./
[druga zwrotka:]
Ty mi powiedz, na tym �wiecie co jest twoj¹ najwa¿niejsz¹ my�l¹, co nosisz w sobie,/wewnêtrzn¹

prawdziw¹ my�l¹,/W jaki sposób, co zrobisz, urodziwszy siê (wzrós³szy) na tym �wiecie,/ W czym bêdziesz
pomocny�.

Wed³ug interpretacji Kunnej Takahaj pie�ñ wyra¿a kierowan¹ do m³odych, pewnych siebie ludzi za-
chêtê do dzia³ania na rzecz narodu. Orze³ u�wiadamia, co znaczy byæ narodowo�ci Sacha. Pie�ñ jest we-
zwaniem do postêpowania, ¿eby byæ naprawdê or³em. M³odym Jakutom wydaje siê, ¿e s¹ or³ami, ale
dopiero wtedy, gdy bêd¹ znali swój cel, bêd¹ nimi naprawdê. cz³owiek zosta³ na tym �wiecie wychowany
i powinien siê zastanowiæ, co zrobi dla tego �wiata. Pie�ñ kieruje do nich pytanie: Dlaczego ciebie wycho-
wywali, do czego to doprowadzi³o.
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nam siê pl¹taæ: sprawa nie jest taka prosta, to nie jest nienawi�æ do kraju, do
ludzi, raczej do systemów. Wtedy pojawia siê dalsze pytanie: �A dlaczego nie
lubicie Rosji, przecie¿ to Zwi¹zek Radziecki was wyzwoli³ spod faszyzmu�.
Podobne pytania, w¹tpliwo�ci, zarzuty, ironiczne uwagi s³ysza³am w ró¿nych
miejscach na Syberii � w etnicznej Buriacji, nawet w buddyjskich �wi¹tyniach,
w rozmowach z lamami. Od czasu do czasu pojawia³ siê w¹tek wyzwolenia
Polski przez armiê radzieck¹, w której, jak wiadomo, ginêli, tak¿e za wol-
no�æ Polaków, buriaccy i jakuccy ¿o³nierze. To te do�wiadczenia sprawi³y, ¿e
rozpoczê³am badania relacji badacz�badany w sytuacji, w której znalaz³am
siê na Syberii. Czu³am siê wtedy jak naiwny, oszukany antropolog, jako je-
den z tych, którzy widz¹ siê �w roli trybuna obiektu swych badañ, ich pu-
blicznego obroñcy w �wiecie� (Geertz 2003b: 127�128), któremu badani
mówi¹ o swoich pretensjach, kierowanych tylko po�rednio personalnie, po-
przez pretensjê do narodu jego przynale¿no�ci. Czujê siê oszukana przez
w³asn¹ naiwno�æ i �mieszno�æ, wynikaj¹c¹ z przekonania, nielicuj¹cego z tra-
dycyjn¹, star¹ antropologi¹, a namiêtnie poszukiwan¹ przez antropologów
wspó³czesnych, ¿e my i oni, badacze i badani, jeste�my tacy sami. Nie chodzi
tylko o powszechn¹ wspólnotê ogólnoludzk¹, ale wspólnotê losów. Kulturo-
we ró¿nice s¹ i buduj¹ siê wokó³ interpretacji historii. Jak siê okazuje, ma
racjê Marshall Sahlins, gdy pisze, ¿e �[w]ydarzenie jest takie, jak jego inter-
pretacja� (Sahlins 2006: XIV).Wydarzenie z Wierchniewilujska by³o z pew-
no�ci¹ innym wydarzeniem dla mnie i dla moich jakuckich rozmówców.
Zmyli³y mnie te¿ wcze�niejsze do�wiadczenia terenowe i egzaltowane do-
mniemania o wspólnocie wszystkich podbijanych, podbitych, zdominowa-
nych przez to samo imperialne mocarstwo.

Prze¿ycia, o których mówiê, dotycz¹ do�wiadczenia samego badacza, s¹
zarazem bliskie tym, o których pisa³ w odniesieniu do pewnych typów tury-
styki Erik Cohen (1996). Zachodzi rozdarcie miêdzy prze¿yciem wspólno-
towo�ci (po stronie badacza) i surowym ukazaniem rozbie¿no�ci, ró¿nicy,
trudno�ci porozumienia (po stronie badanych). Mieli byæ bliscy, zrozumiali,
rzec mo¿na � tacy sami, a okaza³o siê, ¿e rado�æ wspólnoty ma krótkie trwa-
nie, jest ulotna, zast¹piona k³opotliwym we wzajemnej relacji, poczuciem
niejasno�ci intencji.

Polacy i Jakuci. Co nas ³¹czy, a co dzieli?

Prowadz¹c badania terenowe od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w�ród
rdzennych narodów Syberii (Buriatów i Jakutów), do�wiadcza³am bardzo
przyjaznej atmosfery, która sprawia³a, ¿e pojawia³o siê nieodparte wra¿enie,
¿e Polak jako badacz na Syberii ma pozycjê absolutnie uprzywilejowan¹.
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Nasuwa³ siê wtedy wniosek, ¿e z Buriatami i Jakutami ³¹czy nas wiêcej ni¿
z rosyjsk¹ etniczn¹ wiêkszo�ci¹ Federacji Rosyjskiej. My�l prowadzi³a do
rozwa¿añ historycznych. Rozleg³e tereny pó³nocy Syberii, na których miesz-
kali i ci¹gle mieszkaj¹ Sacha (Jakuci), by³y od pocz¹tków XVII wieku infil-
trowane przez pañstwo rosyjskie, a od po³owy tego stulecia systematycznie
kolonizowane. Kultura rosyjska, prawos³awie, rosyjski jêzyk wkracza³y stop-
niowo, choæ nie zawsze odbywa³o siê to pokojowo. Kiedy od XIX wieku
w³adze Rosji zaczê³y systematycznie wysy³aæ na te tereny kryminalistów
i zes³añców politycznych, w tym polskich wrogów caratu, obszar i rdzenni
mieszkañcy zaczêli byæ przez zaanga¿owanych w ruchy patriotyczne Pola-
ków odbierani jako podobne do nich ofiary obcego imperializmu. Idea
wspólnego wroga ³¹czy³a polskich przybyszów i rdzennych mieszkañców
tej ziemi.

Kiedy pierwszy raz przyjecha³am w celach badawczych do Jakucji w 1995 r.,
w³a�nie opublikowano po rosyjsku dawn¹ ksi¹¿kê Jakuci2 . Wówczas wszyscy,
równie¿ mieszkañcy jakuckich wsi, pokazywali mi tê ksi¹¿kê z dum¹ i czasem ze
s³owami: �To wasz cz³owiek zrobi³ to dla nas�. To Sieroszewskiego funda-
mentalna praca o kulturze jakuckiej, napisana w okresie zes³ania, by³a
podstawowym tematem, kojarz¹cym siê z przyjazdem badaczy z Polski. Mia-
³am wtedy wra¿enie, ¿e zawdziêczam mu du¿¹ czê�æ serdeczno�ci, ¿yczliwo�ci
i praktycznej pomocy, których do�wiadcza³am od narodu Sacha. By³o oczywi-
ste, ¿e Polacy s¹ przez rdzennych mieszkañców traktowani inaczej, o wiele
¿yczliwiej, ni¿ etniczni Rosjanie. Wydarzenie z roku 1997, podczas mojej
drugiej badawczej podró¿y do Jakucji, na przystani promu w Sotincach
w 1997 roku dowodzi³o tego w sposób jednoznaczny. Gdy w towarzystwie
m³odej jakuckiej doktorantki snuli�my siê po przystani z moim polskim
doktorantem, podszed³ do nas wyj¹tkowo wysoki i masywny Jakut, mê¿-
czyzna ko³o czterdziestki. Zaczepi³ mojego towarzysza, wymachuj¹c mu
przed nosem piê�ci¹ z obel¿ywymi s³owami typu: �Ty taki owaki Ruski...�.
Kolega zareagowa³ ostro: �Ja nie Ruskij, ja Polak�. Piê�æ opad³a, twarz siê
zbli¿y³a i mê¿czyzna ze zdumieniem skonstatowa³: �Nu da, u nich takich
nosow nietu�. Natychmiast zacz¹³ nas zapraszaæ do domu, zapewniaj¹c, ¿e
jego ¿ona bêdzie szczê�liwa, goszcz¹c Polaków. Podczas kolejnych wyjaz-
dów do Jakucji, jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych, powraca³ w¹tek wspól-
nej, choæ tak terytorialnie odleg³ej, walki z tyrani¹ caratu i obc¹ w³adz¹
rosyjskiego centrum. Nie mia³am wtedy w¹tpliwo�ci, ¿e badaczowi Pola-
kowi ³atwo pracowaæ na Syberii, ¿e mo¿e zawsze liczyæ na serdeczne i pe³-

2 Po polsku opublikowana w roku 1900 jako Dwana�cie lat w kraju Jakutów.
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ne zrozumienia, a nawet atencji, przyjêcie. ¯adne sytuacje nie zmienia³y tego
wra¿enia, nikt nie dopytywa³ o mój stosunek do Rosji, do drugiej wojny �wiato-
wej i udzia³u w nim armii radzieckiej. To dlatego moje zaskoczenie w 2013 r. na
yseachu w Wierchniewilujsku mia³o bolesny charakter.

Pozytywne do�wiadczenia polskiego badacza dotycz¹ okresu po rozpa-
dzie Zwi¹zku Radzieckiego, gwa³townej demokratyzacji i rozkwitu zjawiska
okre�lanego jako �odrodzenie narodowe�. Kiedy od pocz¹tku XIX wieku
zaczê³y siê pogarszaæ stosunki polsko-rosyjskie na poziomie pañstwowym, a
po 2010 roku nasili³a siê antypolska propaganda, definiuj¹ca Polskê i Pola-
ków w kategoriach wrogo�ci, atmosfera podczas badañ na Syberii równie¿
zaczê³a siê och³adzaæ.

Z coraz wiêksz¹ wyrazisto�ci¹ podczas moich kolejnych wypraw ba-
dawczych do Buriacji i Jakucji okazywa³o siê, ¿e jednak co� nas dzieli.
Jest to stosunek wszystkich, lub nieomal wszystkich, mieszkañców Fede-
racji Rosyjskiej do drugiej wojny �wiatowej, jej wydarzeñ, w tym przede
wszystkim �wielkiego zwyciêstwa nad faszyzmem� i udzia³u w nim Armii
Czerwonej. Odrodzony kult tego wydarzenia wyra¿a siê w nazwie, jak¹
nadano tej wojnie nadana i jaka funkcjonuje do dzi�. Jest to �Wielka Wojna
Ojczy�niana�, czasami nazwa pisana wielkimi literami. Staje siê jasne, ¿e
formowanie opinii publicznej, stanowiska wszystkich grup etnicznych � i tej
wiêkszo�ciowej i tym mniejszo�ciowych � jest w gruncie rzeczy jednako-
wa, a obywatele Federacji Rosyjskiej z grup mniejszo�ciowych nie ró¿ni¹
siê od wiêkszo�ci. Domniemania o powsta³ym na gruncie wspólnych lo-
sów poczuciu wspólnoty, opartym na identycznym zespole warto�ci i idei
historycznych, nie ma podstaw. Badacz, który by³ ju¿ bliski uznania siê za
�takiego samego�, w pe³ni podzielaj¹cego sposób rozumowania miejsco-
wej ludno�ci rdzennej, musi siê odnale�æ w sytuacji tego rozczarowania.
Pojawia siê odruch dla antropologa naturalny: w³¹cza siê tryb badawczy:
trzeba zrozumieæ i � z dystansem � zaakceptowaæ sytuacjê, jaka ona jest,
a wiêc ró¿nicy. Kolejne wywiady, a przede wszystkim badanie tre�ci eks-
ponowanych w miejskich i wiejskich muzeach jakuckich i buriackich do-
starczy³o mi jasnej odpowiedzi na pytanie, jak jest prezentowana druga
wojna �wiatowa.

W opisywanych sytuacjach wyodrêbniaj¹ siê trzy ró¿ne, choæ powi¹za-
ne, w¹tki: (1) imputowanie mnie osobi�cie i Polakom jako narodowi nie-
nawi�ci do mieszkañców wieloetnicznej Rosji, (2) ocena przebiegu i niuan-
sów historycznych drugiej wojny �wiatowej i (3) kwestia wewnêtrznego
rozszczepienia w pracy antropologa polskiego na Syberii. W tym artykule
zajmê siê drugim i trzecim aspektem przedstawionej sytuacji, pierwszego
jedynie dotykaj¹c.
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Badani �czê�ciowo obcy�

Opis prze¿yæ badaczki nie jest przytaczany po to, aby wzbudziæ u czytel-
nika ¿ywe zainteresowanie, w tym poczucie uczestnictwa w badanej rzeczy-
wisto�ci (por. Clifford 2000). Ma wprowadziæ w subiektywn¹ rzeczywisto�æ
dialogiczn¹ � psychiczne doznania, prze¿ycia, z którymi musi siê liczyæ an-
tropolog, gdy obserwacjê terenow¹ lokalizuje w obrêbie spo³eczeñstwa po-
wi¹zanego z jego spo³eczeñstwem jakimi� zwi¹zkami historycznymi i wspó³-
czesnymi. W moim przypadku zwi¹zki te okazuj¹ siê bardzo znacz¹ce, z³o¿one
i historycznie uwarunkowane. Refleksja nad zaistnia³¹ sytuacj¹, która mnie
zainspirowa³a do napisania tego artyku³u, prowadzi do dostrze¿enia oko-
liczno�ci, bez której trudno zrozumieæ niuanse zachowañ i odczuæ uwik³a-
nych aktorów: badacza i badanych. Spo³eczeñstwa, do których w szerokim
historycznym kontek�cie nale¿¹ w tym przypadku badacz i badany, nie s¹
ca³kiem obce. W dziejach i wspó³cze�nie nie s¹ od siebie totalnie izolowane,
a ich losy s¹ w bardzo d³ugich okresach silnie splecione. Polska i Polacy mieli
i nadal maj¹ wiele z³o¿onych kontaktów, a s¹siedztwo historyczne ma za-
sz³o�ci, które nie mog¹ byæ identycznie interpretowane przez oba niepodle-
g³e organizmy pañstwowe, a ich aktywno�æ perswazyjna nie mo¿e byæ iden-
tyczna. Stosunek polskiego badacza do rdzennych narodów syberyjskich
oddala jednak tê oczywist¹ wiedzê. Historyczny splot losów sprawia, ¿e polski
badacz pracuj¹cy w�ród rdzennych narodów na Syberii w gruncie rzeczy
zawiesza swoj¹ wiedzê i standardowe wyobra¿enia o Rosji, traktuj¹c rdzen-
ne spo³eczeñstwa syberyjskie jako jednostkê autonomiczn¹. Co wiêcej, nie
ma w swoich psychologicznych za³o¿eniach tak charakterystycznego dla ba-
daczy z krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych poczucia winy
(w gruncie rzeczy implikuj¹cego wy¿szo�æ) wynik³ego z historycznego kolo-
nialnego. Wrêcz przeciwnie, to, co czuje polski antropolog na Syberii, na-
zwaæ mo¿na �odwróceniem kompleksu kolonialnego� lub nawet �komplek-
sem antykolonialnym�. To on produkuje u badacza podstawê owej zak³adanej
blisko�ci z syberyjskimi spo³eczeñstwami rdzennymi, a w dalszej konsekwencji
opisywane rozdarcie. To w tych okoliczno�ciach �pó³obco�ci� odnale�æ mo¿na
zarówno �ród³o �ró¿nicy�, jak i �domniemanej wspólnoty�.

Interesuje mnie kwestia poznawania inno�ci wbrew (sic!) za³o¿eniom an-
tropologa jako badacza obco�ci, odmienno�ci. Staram siê odkryæ podstawy
mojego do�wiadczenia zarówno owej zak³adanej blisko�ci, jak i cierpkiego
zawodu podczas moich badañ terenowych. Kirsten Hastrup pisa³a, ¿e �jak
ich [ró¿nych �wiatów � E.N.] mieszkañcy osi¹gaj¹ porozumienie co do dzia-
³ania spo³ecznego i warto�ci moralnej� (Hastrup 2004: 92). Jednak �poro-
zumiewanie siê� nie oznacza syntonii warto�ci, a przede wszystkim wiedzy,
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na której ugruntowane s¹ aksjologiczne twierdzenia. To te aspekty niepoko-
j¹cej mnie ró¿nicy czyniê przedmiotem mojego zainteresowania.

Paul Rabinow podkre�la, ¿e fakty tworzone s¹ przez punkty widzenia,
do posiadania których wszyscy maj¹ prawo (Rabinow 1999). Co jednak zro-
biæ, gdy u samego badacza punkty widzenia mog¹ wchodziæ ze sob¹ w kon-
flikt lub trwaæ niejako obok siebie. Mój punkt widzenia jako badacza, antro-
pologa, który oczywi�cie o niczym innym nie marzy, jak wnikniêcie w istotê
my�lenia, sposoby rozumienia i porz¹dkowania �wiata przez wybranych �in-
nych� nie zgadza siê z punktem widzenia osoby, która cieszy siê z poczucia
ponadkulturowej blisko�ci, wspólnoty i rozumienia siê bez szczegó³owych
wyja�nieñ i natrafia na bolesn¹, nieprzewidywan¹ odmienno�æ. To ta rozbie¿-
no�æ wewnêtrzna tkwi¹ca w antropologu jest przedmiotem tego artyku³u.

Zbli¿enie wynik³e z przeobra¿eñ dyscypliny

Przeobra¿enia antropologii jako dyscypliny, relacji badacz�badany, zwi¹-
zane g³ównie z procesem globalizacji sprawia, ¿e rozdarcie miêdzy poczu-
ciem wspólnotowo�ci i g³êbokiej odmienno�ci nie jest zaskakuj¹ce, bywaj¹c
coraz czê�ciej udzia³em badacza innych kultur. Rozwój antropologii �w kie-
runku dialogicznego i polifonicznego tekstualizmu� bywa wrêcz opisywany
jako postêp (Rabinow 1999), choæ w ostatecznym efekcie, oczywi�cie, an-
tropolog jest autorem i panem napisanego tekstu. Relacja miêdzy badaczem
i badanym (który od czasu do czasu przeradza siê w dobrego znajomego lub
nawet przyjaciela) nieuchronnie jest relacj¹ miêdzy kulturowymi i spo³ecz-
nymi ich zapleczami. Paul Rabinow podkre�la, ¿e nie mo¿emy zaprzeczyæ
mo¿liwo�ci bliskiego kontaktu i rozmowy miêdzy nimi: �Lecz konwersacja
pomiêdzy jednostkami czy te¿ kulturami jest mo¿liwa tylko w ramach kon-
tekstów uformowanych i uwarunkowanych przez stosunki historyczne, kul-
turowe i polityczne oraz tylko czê�ciowo dyskursywne tworz¹ce je praktyki
spo³eczne (Rabinow 1999: 95). Polski badacz ma wiele mo¿liwo�ci: w ra-
mach bliskich relacji, wspólnoty tre�ci kulturowych i warto�ci mo¿e w swo-
im domu zrobiæ przyjêcie, na którym jakuccy arty�ci wykonuj¹, akompaniu-
j¹c sobie na wiedeñskim fortepianie, dzie³a Mozarta, Schuberta i mniej
znanych kompozytorów jakuckich. Spotkanie takie staje siê prze¿yciem este-
tycznym na skalê dzielnicy, a w ka¿dym razie rodziny badacza. Otó¿ takie
kontakty badacza z badanymi te¿ nie nale¿¹ do niemo¿liwych. �wiat kultu-
rowy, jak pisa³ Geertz, w coraz wiêkszym stopniu staje siê kola¿em form
muzycznych, literackich, kulinarnych. Autor ten obawia³ siê nawet, ¿e taki
proces bêdzie mia³ zgubne skutki dla antropologii. Pisa³ o zgubnej tendencji,
bêd¹cej odwróceniem hierarchizowania kultur oraz ¿e antropologii, w wyni-
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ku nadmiernego zbli¿enia siê do innych ludów, zajmowania siê nimi, chwy-
tania ich w ich podobieñstwie i odmienno�ci, grozi �mieræ z wycieñczenia�
(Geertz 2003a: 97). W dzisiejszym �wiecie kontakt antropologa z badanymi
to bardzo czêsto kontakt osób o podobnym lub identycznym wykszta³ceniu,
posiadaj¹cymi podobnie refleksyjny stosunek do rzeczywisto�ci, a tak¿e spe-
cjalistyczn¹ wiedzê. Sugestie badanych czêsto powa¿nie wp³ywaj¹ na pogl¹-
dy antropologa o badanej kulturze � w ten sposób ulegaj¹ pomieszaniu reflek-
syjno�æ badacza i badanego intelektualisty. W gruncie rzeczy wspó³autorami
prac antropologicznych obecnie s¹ w du¿ym stopniu tubylczy intelektuali�ci,
którzy w trakcie badania terenowego staj¹ siê rozmówcami antropologa.
W istocie wiele moich wywiadów w Jakucji i Buriacji prowadzi³am z bada-
czami: socjologami, etnografami, muzykologami, psychologami, pedagoga-
mi, historykami archeologami � czêsto uczonymi wysokiej klasy. P³aszczyzn¹
wspólnoty intelektualnej i kulturowej jest z jednej strony kultura globalna,
rozpowszechniana g³ównie przez �rodki masowego przekazu, z drugiej za�
europejski (zachodni) typ edukacji, przez któr¹ od wielu dekad przechodz¹
osoby wywodz¹ce siê z ró¿nych kulturowych tradycji. One s¹ si³¹ rzeczy
podobne, bardziej podobne do nas ni¿ reszta, mniej wykszta³conego spo³e-
czeñstwa w obrêbie krêgu spo³ecznego zarówno badacza, jak i badanego.
Z badanymi tej kategorii badacza ³¹czy te¿ typ instytucji, w których pracuje,
rodzaj zadañ, jakie sobie stawia, cele zawodowe i ¿yciowe.

Co w tej sytuacji zrobiæ z zarzutami, formu³owanymi wobec antropologii
przez Arjuna Appaduraia, który pisa³ o �konstruowaniu tubylca�, przypisy-
waniu mu egzotycznych idei, podkre�laniu jego specyfiki, zamkniêtej przed
nietubylcem (Appadurai 1999). W chwili obecnej koncepcja konstruowania
tubylca Arjuna Appaduraia wydaje siê odchodziæ w przesz³o�æ � obie strony:
antropolog i badany, przekraczaj¹ kiedy� nieprzekraczaln¹ granicê obco�ci.

W przypadku moich do�wiadczeñ i refleksji przedstawionych na wstêpie
artyku³u, raczej zasugerowa³abym, w celu zrozumienia zaprezentowanej k³o-
potliwej sytuacji, pojêcie �antytubylca�, równie¿ przez antropologa skon-
struowanego � nie odleg³ego, lecz bliskiego, nie innego, lecz podobnego, nie
niezrozumia³ego, lecz �wietnie siê komunikuj¹cego. Mie�ci siê w nim za³o¿e-
nie wspólnoty podstawowych warto�ci, zrozumia³o�ci. Okazuje siê jednak,
¿e nawet je�li to za³o¿enie jest trafne, w³a�nie z tej �antytubylczo�ci� rodzi
siê podzia³, dystans, niezrozumienie, nieporozumienie, konieczno�æ, potrze-
ba czy u¿yteczno�æ stosowania stereotypów bynajmniej nieopartych na zasa-
dach tubylec. Istot¹ k³opotliwo�ci opisanej sytuacji jest zaburzenie owego
wzoru blisko�ci antytubylca; okazuje siê, ¿e jest naprawdê inny i ¿e ow¹ in-
no�æ nale¿y badaæ, a wiêc przej�æ od punktu widzenia wspólnotowego do
punktu widzenia badacza. Tak te¿ siê sta³o � to zaczê³am robiæ i temu dajê
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wyraz w tym artykule. Moje wyobra¿enie rdzennego mieszkañca Syberii �
Buriata czy Jakuta � bez w¹tpienia nasycone ¿yczeniowymi tre�ciami, wi¹¿¹-
cymi siê z blisk¹ badaczce i przypisywan¹ rdzennej ludno�ci syberyjskiej Rosji:
warto�ci¹ niepodleg³o�ci, niezawis³o�ci politycznej, samodzielno�ci i odrêb-
no�ci kulturowej narodu jakuckiego czy buriackiego. To one by³y ponad sto
lat temu wspierani przez polskich zes³añców politycznych. W wyniku sytu-
acji, któr¹ okre�li³am jako k³opotliwa, poczucie blisko�ci zmienia siê w rela-
cjê miêdzy obywatelem Rosji (w tym by³ego ZSRR) i obywatela kraju, który
pozostawa³ pod wp³ywami tego¿ imperium i wiele trudów i cierpieñ w³o¿y³
w pozbycie siê jego supremacji. Za Cliffordem Geertzem mo¿emy co praw-
da powiedzieæ, ¿e �[i]nne prze�wiadczenia, warto�ci, sposoby postêpowania
postrzegane s¹ jako prze�wiadczenia, w które wierzyliby�my, warto�ci, któ-
rych przestrzegaliby�my i sposoby postêpowania, których by�my siê trzymali,
urodziwszy siê w jakim� innym miejscu czy czasie ni¿ te, w których siê faktycz-
nie znajdujemy� (Geertz 2003a: 98, 107). Jednak tu badacz mo¿e odpowie-
dzieæ Geertzowi: Ale ja siê urodzi³em i wychowa³em tu, a nie tam, w tym,
a nie tamtym czasie i ma³o mnie w chwili wspólnej zabawy na �wiêcie jakuc-
kim interesuje to, ¿e zapewne urodziwszy siê tu, w tym czasie i w tych oko-
liczno�ciach my�la³abym tak samo jak ci ludzie. Teraz siê bawimy, teraz jeste-
�my tacy sami, bo � o naiwno�ci! � jeste�my tacy sami i my�limy tak samo
o wolno�ci, niepodleg³o�ci, samodzielno�ci politycznej i kulturowej.

¯aden antropolog nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e powinien wnikaæ, jak tylko
potrafi, w umys³owo�æ innych, którzy czasami staj¹ siê jego badanymi. Pro-
blem jednak w tym, ¿e ci �inni�, z którymi bawi³am siê na �wiêcie yseachu,
na pewno nie byli wówczas moimi badanymi. W moim za³o¿eniu byli bliscy,
mo¿e nawet nie �inni�, których my�lenie i zachowanie, jak zak³ada³am, by³o
nie tylko dla mnie zrozumia³e, ale i emocjonalnie bliskie.

Moje relacje jako badacza (antropologa) polskiego (z naciskiem na pol-
skiego) odbywaj¹ siê w³a�nie w ramach specyficznych jakuckich czy buriac-
kich do�wiadczeñ kulturowych i historycznych, politycznych okoliczno�ci
i konieczno�ci oraz polskich narracji historycznej, Przede wszystkim doty-
cz¹cej drugiej wojny �wiatowej, a wiêc �kontekstów uformowanych i uwa-
runkowanych przez okre�lone stosunki historyczne, kulturowe i politycz-
ne�.

Antropologowie od zawsze do dzi� dnia g³osz¹ pochwa³ê ró¿norodno�ci
kulturowej. Osobi�cie zdarza³o mi siê czêsto zapewniaæ s³uchaczy, ¿e to nasz
gatunek ma ten przywilej zró¿nicowania kulturowego, przecinaj¹cego wszelkie
zró¿nicowania biologiczne (rasowe) wewn¹trzgatunkowe. Na pewno jednak
ta afirmacja ró¿norodno�ci nie zapobiega konfliktom i krwawym masakrom,
które s¹ efektem nie tyle ró¿nic kulturowych, ile ró¿nic interesów, które
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zgrabnie i bezwzglêdnie wykorzystuj¹ ró¿nice kulturowe. Narzuca siê pole-
mika z utrwalon¹ w antropologii prawd¹, ¿e nie tylko ró¿norodno�æ �wia-
tów ludzkich jest oczywista i naturalna, ale przywi¹zanie do okre�lonych
warto�ci cz³onków konkretnych grup spo³ecznych jest nie tylko oczywiste,
naturalne, ale i godne pochwa³y. Zatem trzeba przyj¹æ za naturalne poczucie
niepodwa¿alnej wielko�ci, sprawiedliwo�ci i �wiêto�ci �Wielkiej Wojny Oj-
czy�nianej� i jej efektów.

Aby dok³adnie wyja�niæ sytuacjê, nale¿y zapewne chwilowo wznie�æ siê
na wy¿szy poziom abstrakcji i na p³aszczyznê wielkich rozmiarów zjawisk
spo³ecznych, oczywiste i nawet godne pochwa³y przywi¹zanie obywateli
Federacji Rosyjskiej, w tym i wchodz¹cych w jej sk³ad narodów podbitych,
skolonizowanych.

Wielka Wojna Ojczy�niana versus druga wojna �wiatowa

Badacza intryguje zestawienie dwóch faktów: zró¿nicowanie etniczne
Federacji Rosyjskiej i jednolito�æ stosunku do Wielkiej Wojny Ojczy�nianej.
Wydarzenie to zyska³o znamiona mitu: jego opis w podawanej wersji jest
niepodwa¿alny, niekwestionowany, nieodwo³alnie prawdziwy. Mit Wielkiej
Wojny Ojczy�nianej ogarnia niezmiennie ca³o�æ imperium rosyjskiego. Moje
obserwacje spo³eczeñstwa rosyjskiego, w tym przede wszystkim narodów
rdzennych Syberii, wskazuj¹, ¿e racjê mia³ Siergiej Karaganow3 , który swój
artyku³ na temat to¿samo�ci narodowej Rosjan rozpocz¹³ stwierdzeniem:
�Po¿egnali�my siê z to¿samo�ci¹ radzieck¹, ale nie stworzyli�my innej idei
narodowej oprócz pamiêci o wielkiej wojnie ojczy�nianej� (Karaganow 2013:
40). W gruncie rzeczy to mit Wielkiej Wojny Ojczy�nianej przej¹³ rolê mitu
za³o¿ycielskiego najpierw spo³eczeñstwa Zwi¹zku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, a nastêpnie, w formie zupe³nie niezmienionej, tak¿e Federacji
Rosyjskiej. Upada³y autorytety, zmienia³a siê interpretacja historycznych
wydarzeñ, a ten mit stanowi niezmiennie jedyne oparcie dla poczucia wspól-
noty ogólnopañstwowej. W ten sposób wojna ta jest klasyczn¹ form¹ wspó³-
czesnej postpamiêci (Hirsch 2012), choæ tym razem to nie trauma, ale wiel-
kie zwyciêstwo sta³o siê podstawowym sk³adnikiem historycznego wydarzenia
buduj¹cego postpamiêæ Rosyjskiej Federacji. Pojêcie Wielkiej Wojny Ojczy�-
nianej jest zatem no�nikiem okre�lonych znaczeñ i ma wzbudzaæ okre�lone
emocje, budowaæ postawy, którymi zainteresowany jest nadawca tre�ci. Jest
to konstrukcja pewnej wizji przesz³o�ci i znaczenia jej uczestników pe³ni¹-

3 Sergiej Karaganow, przewodnicz¹cy prezydium Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji, spe-
cjalista do spraw polityki i stosunków miêdzynarodowych. To on pisa³ przemówienia dla szefów ZSRR:
Bre¿niewa, Czernienki i Andropowa, potem za� by³ doradc¹ prezydentów Jelcyna i Putina.
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cych okre�lone role4. W³a�nie w zwi¹zku z mitem wojny, poprzez wywo³y-
wane wokó³ niej emocje, budowane s¹ podstawowe pojêcia konstruuj¹ce
wspólnotê Rosji Radzieckiej, a potem postradzieckiej. W�ród nich zasadni-
cza jest idea ojczyzny obejmuj¹cej ca³e terytorium ZSRR, a potem Federacji
Rosyjskiej, w³¹cznie z terytoriami Syberii, historycznie zamieszkanymi wy-
³¹cznie przez inne etnosy, a obecnie stanowi¹ce jednostki administracyjnie
wydzielone o nazwach etnicznych: Republika Sacha (Jakucja), Republika
Buriacja, Buriacki Okrêg Agiñski czy Buriacki Okrêg Ust-Ordyñski. Kiedy
w 1999 roku rozmawiam w Taba³achu (jakuckiej wsi w u³usie wierchojañ-
skim, jednym z pó³nocnych u³usów Republiki Sacha), grupka o�mioletnich
dzieci wioskowych próbuje mi wyja�niæ znaczenie jakuckiego s³owa �doj-
du�, t³umaczonego na rosyjskich zwykle jako �ojczyzna�. Dzieci ustalaj¹
miêdzy sob¹, ¿e �dojdu� to ich wie�, ich u³us, ale te¿ Jakuck, stolica Republi-
ki, ale Moskwa ju¿ nie. To w³a�nie praca ideologiczna przy u¿yciu idei Wiel-
kiej Wojny Ojczy�nianej mia³a wychowaæ wielonarodowe spo³eczeñstwo ra-
dzieckie w przekonaniu o istnieniu wspólnej, jednej ojczyzny.

Nie bez powodu w oficjalnej nazwie Wielkiej Wojny Ojczy�nianej domi-
nuj¹ dwa przymiotniki: �wielka� i �ojczy�niana�, oba nios¹ce silny ³adunek
warto�ciuj¹cy i tre�æ emocjonaln¹. Wielko�æ Wielkiej Wojny Ojczy�nianej nie
polega na jej �wiatowym zasiêgu, który to aspekt akcentuje pojêcie �druga
wojna �wiatowa�, stosowane w Europie i Ameryce.

Pamiêæ, wojna i rdzenni mieszkañcy Syberii

Spo³eczeñstwo to nie tylko ci, którzy ¿yj¹ w tej chwili, ale tak¿e ci, któ-
rzy umarli na przestrzeni trudnych do opisania dziejów oraz którzy dopiero
siê urodz¹. Pamiêæ jest naturalnym aspektem ¿ycia nie tylko jednostki, ale
i spo³eczeñstwa. To, co siê pamiêta indywidualnie, to ma³a czê�æ tego, co
wiemy o przesz³o�ci. Dowiadujemy siê o niej z programów szkolnych, od
znajomych, rodziców i dziadków, z mediów. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w ci¹gu
ostatniego æwieræwiecza ro�nie �moda na pamiêæ� (zapisywanie wspomnieñ,
utrwalanie opisów sytuacji z przesz³o�ci pamiêtanych przez jednostki). So-
cjologowie od dawna zg³êbiaj¹ znaczenie odwo³añ do przesz³o�ci dla istnie-
nia spo³eczeñstwa, jego spójno�ci, a tak¿e jako �energetyzatora� uznanych
przez centra decyzyjne dzia³añ zbiorowych. Upowszechniana wersja historii,
integruj¹ca i pobudzaj¹ca do po¿¹danego przez nadawców tre�ci zachowa-
nia, musi zatem mieæ okre�lony kszta³t � skuteczny w procesie manipulowa-
nia �wiadomo�ci¹ spo³eczn¹. W tekstach piosenek, w tekstach literackich

4 [brak przypisu]
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pozamuzycznych, w wypowiedziach oficjalnych na uroczysto�ciach pañstwo-
wych, w muzeach na wystawach (w opisie poszczególnych eksponatów oraz
w wypowiedziach osób oprowadzaj¹cych) uwidaczniaj¹ siê konkretne obra-
zy, wywo³uj¹ce po¿¹dane skojarzenia z wojn¹. Znajdujemy zawarte w nich
kody symboliczne, matryce znaczeniowe. W latach 2012, 2013 i 2014 zbie-
ra³am materia³ terenowy, ukazuj¹cy tre�ci przekazywane w wiejskich i mia-
steczkowych muzeach Buriackiego Okrêgu Agiñskiego (por. Nowicka 2013;
Nowicka 2016). Znale�æ tam mo¿na wêz³owe punkty funkcjonuj¹cego od
d³ugich dziesiêcioleci kodu identyfikacyjnego �wiadomo�ci historycznej spo-
³eczeñstwa. W lokalnych buriackich czy jakuckich muzeach mo¿na dostrzec
to, co bywa okre�lane jako �performatywna konwencja� i przejawy �norma-
tywnej choreografii� � sposób upamiêtniania przesz³o�ci oraz u¿ywane w tym
celu domeny symboliczne, poszczególne tre�ci jako no�niki pamiêci, zwi¹za-
ne z ogólnym wyobra¿eniem o Wielkiej Wojnie Ojczy�nianej, a tak¿e sposo-
by konstruowania pamiêci spo³ecznej przez konstruowanie zawarto�ci mu-
zeów (zob. Hutton 1993).

Zastanawia obecno�æ identycznych tre�ci apologetycznych w muzeach
jakuckich i buriackich (równie¿ w tych po³o¿onych blisko granicy chiñskiej
i mongolskiej). Czy¿by wydarzenie to by³o równie bliskie tym, na których
terenie wojna siê odbywa³a, i tych, którzy ¿yj¹ tysi¹ce kilometrów od najda-
lej na wschód po³o¿onych linii frontu? Konieczne jest uwzglêdnienie poli-
tycznej ca³o�ci, jak¹ stanowi³o ogromne terytorialnie i z³o¿one etnicznie pañ-
stwo ZSRR. Jako efekt tej pañstwowej wspólnoty pamiêæ rodzinna wiêkszo�ci
m³odych ludzi na ca³ym rozleg³ym terytorium Rosji zawiera wspomnienia
o rodzicach, dziadkach, pradziadkach, którzy podczas wojny zginêli tysi¹ce
kilometrów od rodzinnych miejscowo�ci.

Wielka Wojna Ojczy�niana jest �wielka� ze wzglêdu na jej znaczenie dla
Rosji, a tak¿e dla ca³ego �wiata. W odczuciu obywateli Federacji Rosyjskiej,
w tym tak¿e tych nale¿¹cych do narodów rdzennych, �wiat � w tym przede
wszystkim te narody, przez których teren przesz³a �zwyciêska Armia Czer-
wona, ma powód do wdziêczno�ci wobec Rosji jako pañstwa, gdy¿ pokona-
nie wroga by³o ich dzie³em, a nie dzie³em zjednoczonych miêdzynarodowych
si³ (Troebst 2005: 38�86; Gudkow 2005). Wielkie zwyciêstwo nad �wiato-
wym faszyzmem jest przypisywane Armii Czerwonej i przedstawiane jako
wy³¹cznie jej zas³uga. Staje siê ono udzia³em i tych, którzy bezpo�rednio uczest-
niczyli w dzia³aniach wojennych, i tych, którzy do zwyciêstwa przyczynili siê
prac¹ na zapleczu na rzecz wojska, i tych czuj¹cych siê cz³onkami zbiorowo-
�ci, która wyda³a bohaterów zwyciêstwa o �wiatowym znaczeniu. Tym przed-
stawicielom narodów imperium rosyjskiego (najpierw Zwi¹zku Radzieckie-
go, a potem Federacji Rosyjskiej), którzy nie nale¿eli i dalej nie nale¿¹ do
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wiêkszo�ciowego narodu rosyjskiego (etnicznych Rosjan), udzia³ w Wielkiej
Wojnie Ojczy�nianej dawa³ szansê na podwy¿szenie swojego statusu spo³eczne-
go. Stali siê cz³onkami wprawdzie nie wiêkszo�ci etnicznej decyduj¹cej o obliczu
pañstwa, ale jednak wielkiej radzieckiej wspólnoty narodów, uprawnionych
do poczucia zwi¹zku z wielk¹ rosyjsk¹ ojczyzn¹. Docenione zosta³y bojowe
zalety przedstawicieli tych narodów syberyjskich, co pozwoli³o im osi¹gaæ
wy¿sze pozycje w armii, a potem zostaæ powszechnie cenionymi weterana-
mi, zas³uguj¹cymi nie tylko na medale i cze�æ, ale te¿ na finansowe wsparcie
w postaci specjalnych pañstwowych rent. Istotnym sk³adnikiem dynamiki
tych postaw jest do dzi� na wiele sposobów przejawiaj¹ca siê chwiejna i z³o¿ona
kombinacja poczucia ni¿szo�ci i zarazem dumy narodowej u rdzennych naro-
dów Syberii, w tym tak¿e Jakutów i Buriatów. Byli oni przez etnicznych Rosjan
od czasów przedrewolucyjnych a¿ po lata dwudzieste, trzydzieste XX wieku
wyprowadzani w swoim przekonaniu ze stanu materialnej i kulturowej ni¿szo-
�ci w³a�nie dziêki rosyjskim wp³ywom.

Przymiotnik �ojczy�niana� odnosi siê do skojarzenia emocjonalnego
z bliskimi wiêziami, które jednostkê w wojnê zaanga¿owan¹ ³¹czy³y z ca³ym
terytorium pañstwa rosyjskiego.

Zawarte ju¿ w samej nazwie wydarzenia historycznego wielko�æ i zwi¹-
zek z ojczyzn¹ dostarczaj¹ materia³u symbolicznego do budowania postaw
solidarno�ci z okre�lon¹ wspólnot¹. Tak dokona³a siê wielka mitologizacja
udzia³u Rosji (tym razem radzieckiej) w drugiej wojnie �wiatowej, obejmuj¹-
ca wszystkich tych, którzy z wydarzeniem na jakikolwiek sposób czuj¹ siê
zwi¹zani �odgórnym� budowaniem ponadetnicznej (ponadnarodowej) wspól-
noty w obrêbie wiêkszych politycznych ca³o�ci. Powsta³a w toku takiego
procesu pamiêæ zbiorowa, to ci¹g³e przywo³ywanie mitologizowanego wy-
darzenia, odnoszenie siê do niego w dysputach i w ¿yciu codziennym (Szac-
ka 2006: 19) mie�ci siê w szerokiej kategorii �¿ywej historii�, wprowadzonej
przez Ninê Assorodobraj (1963). Mamy do czynienia z pamiêci¹ spo³ecznie
konstruowan¹. Podlega³a ona od lat i nadal podlega tym, którzy maj¹ w³adzê
nad centralnie sterowan¹ kultur¹. To oni ideologicznie konstruuj¹ wyobra-
¿enia o przesz³o�ci, buduj¹c w scentralizowanym pañstwie poczucie wspól-
noty oraz koncentracji na okre�lonych warto�ciach. Wykorzystywane by³y
przy tym wybrane obrazy, ich uk³ad i ustalony jêzyk.

Badaniom nad �odgórnym� budowaniem wspólnoty ponadetnicznej (po-
nadnarodowej) w obrêbie wiêkszych politycznych ca³o�ci poprzez konstru-
owanie koncepcji pamiêci � wspólnej, bohaterskiej, nosz¹cej �lady sakralno-
�ci � s³u¿y³y ró¿ne formy kulturowej ekspresji: filmy, pie�ni ze s³owami
wyra¿aj¹cymi, gloryfikuj¹cymi ogólnopañstwowy patriotyzm i jego warto�æ.
Do tej chwili �piewana jest znana pie�ñ z okresu drugiej wojny �wiatowej:
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��wiêta wojna� (Swiaszczennaja wojna). Podobnie maj¹ oddzia³ywaæ mu-
zea, które do dzi� mo¿na zwiedzaæ na obszarze ca³ej Rosji, równie¿ w sybe-
ryjskich wioskach. Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e muzea te powstawa³y w odpo-
wiedzi na wymogi kolejnych szczebli centralistycznej struktury pañstwa
rosyjskiego � najni¿szy szczebel wioskowy �domy�la³ siê� intencji zwierzch-
ników albo wprost by³ o nich informowany. Muzeum by³o i nadal jest jedn¹
z form ideologicznego oddzia³ywania centralnie ustalonych tre�ci. W sybe-
ryjskich wioskach muzeum jest instytucj¹ powszechn¹, tylko czasem bywa
zwi¹zane organizacyjnie ze szko³¹, zawsze z lokaln¹ administracj¹. Na pyta-
nie, które o filmach na temat wojny zada³a Agata Bachórz (2009): �Czy s¹ to
przekazy o charakterze maj¹cym na celu kszta³towanie zbiorowej �wiado-
mo�ci czy te¿ mo¿e raczej stanowi¹ �wiadomo�ci owej zwierciad³a?�, w od-
niesieniu do muzeów odpowiedzia³abym bez wahania: s¹ i jednym, i drugim.
Pozwalaj¹ odtworzyæ regu³y �kultury pamiêci� o wojnie ojczy�nianej (Ba-
chórz 2009). �ledz¹c ich konstrukcjê, warto siê skupiæ na funkcji, któr¹ okre-
�lam jako sposób w³¹czenia narodu kulturowo odleg³ego od centrum poli-
tycznego � w przesz³o�ci podbitego i skolonizowanego, poddanego represjom �
do politycznej wspólnoty pañstwa rosyjskiego. Zatem interesuj¹cym przed-
miotem analizy staje siê konstrukcja i spo³eczna funkcja tych zaszczepianych
przez muzea wyobra¿eñ o ci¹gu historycznych wydarzeñ, wyselekcjonowa-
nych ikon, które obejmuje okre�lenie Wielka Wojna Ojczy�niana. Zauwa¿yæ
przy tym trzeba specyfikê muzeum jako formy przekazu kanonu wiedzy i po-
staw, zrytualizowanych praktyk, sta³ego, ustalonego, niepodwa¿alnego i zsa-
kralizowanego zestawu form transmisji upamiêtnionej przesz³o�ci. Zawarto�æ
muzeów potraktowaæ mo¿na jako �inscenizacjê oficjalnie usankcjonowanych
form wiedzy�, które wymagaj¹ �konkretnego rodzaju uczestnictwa� (Eden-
sor 2004: 57). Fakty � wybrane, uporz¹dkowane, opatrzone ustalonym zna-
czeniem � s¹ podane w formie gotowej, ³atwej, bo obrazowej, niepodwa¿al-
nej, nieznosz¹cej sprzeciwu i dyskusji.

Pamiêæ o Wielkiej Wojny Ojczy�nianej i tradycja syberyjska

Intryguj¹c¹ kwestiê akceptacji oficjalnej wizji Wielkiej Wojny Ojczy�nia-
nej przez Jakutów i Buriatów z odleg³ych pó³nocno- i po³udniowowschod-
nich terenów kresowych imperium mo¿na wyja�niaæ, uwzglêdniaj¹c dwa
czynniki: z jednej strony wskazane ju¿ pragnienie akceptacji i satysfakcjê
p³yn¹c¹ z uzyskania szanowanego miejsca w ca³ym rosyjskim spo³eczeñstwie
dziêki udzia³owi w Wielkiej Wojnie Ojczy�nianej; z drugiej � pewne szcze-
gólne cechy spo³eczeñstw rdzennych narodów Syberii: Buriatów i Jakutów,
które w du¿ej mierze maj¹ ci¹gle charakter rodowy. �wiadczy o tym struktu-
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ra spo³eczna i sposób my�lenia o �wiecie (zob. G³owacka-Grajper, Nowicka,
Po³eæ 2013: 83�84 i in.). Autorytet przodków jest w tej konstrukcji my�lowej
bezwzglêdnie niepodwa¿alny. Tego, co zrobili niedawni przodkowie, a wiêc
przej�cia od nomadyzmu do osiad³o�ci, kolektywizacji, zak³adania ko³cho-
zów, uznawania autorytetów czasów ZSRR (jak Lenin, którego na pomni-
kach ci¹gle nazywa siê szacunkowo bakszy, czyli nauczyciel), nie mo¿na pod-
wa¿aæ. By³oby to obra�liwe dla przodków, dla poprzednich pokoleñ.
Przodkami tak¿e byli ci spo�ród jakuckiego czy buriackiego spo³eczeñstwa,
którzy oddali ¿ycie podczas wojny. Nie jest mo¿liwe, aby wojna ojczy�niana
by³a przedstawiana w tych spo³eczeñstwach bez oddania im nale¿nego sza-
cunku, mimo wszystkich g³êbokich zmian ustrojowych.

Zauwa¿yæ jednak mo¿na objawy pewnych przemian. Zastanowienie bu-
dzi zaniedbanie w niektórych buriackich wsiach muzeów i miejsc pamiêci
(pomników wojny). Bywa³y one ca³kowicie zapomniane i od lat nieodnawia-
ne, a miejsca pamiêci, zwykle pomniki zwyciêstwa, zaniedbane. W Kunku-
rze, wsi po³o¿onej nad Ononem, przy granicy mongolskiej, z trudem prze-
dzierali�my siê przez krzaki, które wyros³y w ci¹gu miesiêcy, a mo¿e nawet
lat, na terenie ma³ego parku, w którym stoi taki pomnik. Czy¿by zaniedba-
nia te by³y oznak¹ przemian �wiadomo�ci spo³ecznej, �wiadomo�ci m³odsze-
go pokolenia. W muzeach buriackich coraz czê�ciej pojawia siê Czyngis-Chan,
miejsca zwi¹zane z jego ¿yciem s¹ pokazywane cudzoziemcom z wyj¹tko-
wym zapa³em. Zdarza siê, ¿e z tak¹ sam¹ atencj¹ pokazywane s¹ �lady jesz-
cze wcze�niejszych �przodków Buriatów� � Hunów. Czy¿by pamiêæ Wielkiej
Wojny Ojczy�nianej schodzi³a na drugi plan, odchodzi³a w przesz³o�æ? Takie
domniemanie wydaje siê przedwczesne. Dopóki ¿yje pokolenie, które pa-
miêta drug¹ wojnê �wiatow¹, z pewno�ci¹ to nie jest mo¿liwe, choæ mit tego
wydarzenia historycznego w�ród jakuckiej czy buriackiej m³odzie¿y jest znacz-
nie s³abszy ni¿ w�ród pokolenia starszego. W marcu 2013 roku, w 60. rocz-
nicê �mierci Józefa Stalina w Jakucku, stolicy Republiki Sacha, z inicjatywy
zwi¹zku weteranów wojny ojczy�nianej zosta³ wzniesiony pomnik wodza.

Zakoñczenie

Przedstawiane refleksje zawieraj¹ silny element autoetnograficzny. S¹
analiz¹ mieszcz¹c¹ siê w rodzaju refleksji, któr¹ Maciej Witkowski w swoich
analizach sytuacji badacza spo³eczno�ci romskiej nazwa³ opisem podwójnie
gêstym. Zawiera on ju¿ nie tylko te wszystkie �zagêszczenia�, które dotycz¹
spo³eczeñstwa badanego, ale tak¿e relacjê badacz�badany, któr¹ Witkowski
nazywa �gêstym kontekstem�: �Wa¿nym elementem gêstego spotkania s¹ stany
i subiektywne odczucia afektywne, pojawiaj¹ce siê wewn¹trz zachodz¹cej
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interakcji� (Witkowski 2016: 158). Te stany emocjonalne dotycz¹ indywi-
dualnej styczno�ci badacza z badanymi, którzy czasem p³ynnie przeobra¿aj¹
siê w sympatycznych znajomych, a nawet przyjació³. Nie jest tajemnic¹, ¿e
tortur¹ staje siê prowadzenie badania terenowego w spo³eczno�ci nie¿yczli-
wej, niechêtnej, a nawet, jak to mia³o miejsce na przyk³ad w przypadku Evans-
-Pritcharda i jego Nuerów (Evans-Pritchard (2007), grozi pojawieniem siê u ba-
dacza reakcji negatywnej, niechêtnej, zniecierpliwienia czy poczucia zagro-
¿enia. Takie negatywne postawy, przeds¹dy, uprzedzenia zwykle bywaj¹ trak-
towane jako podstawa dyskwalifikacji badacza. Czy wiêc pozytywnie
zaanga¿owana postawa, ¿yczliwo�æ, uznanie, serdeczno�æ, otwarto�æ bada-
cza nie mog¹ byæ te¿ uznane za dyskwalifikuj¹ce? Czy powinien (choæ kto
wie jak to zrobiæ!) ograniczyæ siê do u¿ycia szkie³ka i oka?

Obserwacje, analizy, refleksje na temat funkcjonowania mitu drugiej wojny
�wiatowej w spo³eczeñstwie wspó³czesnej Rosji, w tym w�ród odmiennych
etnicznie od wiêkszo�ci rosyjskiej narodów Syberii, to by³o to, co mi pozosta³o
po przywo³ywanym tu do�wiadczeniu yseachu w Wierchniewilujsku i mojego
zaanga¿owania w pie�ñ o orle. By³ to nieub³agany powrót do roli badacza
terenowego, wziêcie do spokojnej rêki szkie³ka i oka, przywrócenie mojego
badawczego patrzenia �jak na innych�, szukania wnikniêcia, zrozumienia,
wyja�nienia zaburzaj¹cej poczucie wspólnoty ró¿nicy. Przyjmuj¹c to, co nie-
uchronne, i to, co muszê zaakceptowaæ, zaczê³am analizowaæ, rozwa¿aæ,
zbieraæ i porz¹dkowaæ materia³ empiryczny wskazuj¹cy na ró¿nicê, która dzieli
nas przez odmienn¹ narracjê polsk¹ i rosyjsk¹ (pañstwow¹) na temat drugiej
wojny �wiatowej, która te¿ bywa nazywana �Wielk¹ Wojn¹ Ojczy�nian¹�.
Sprawdzaj¹ siê pobo¿ne ¿yczenia, do pewnego stopnia naiwne, Clifforda
Geertza, który znajduje panaceum na niezrozumienie, wrogo�æ i konflikt, na
negatywne skutki ró¿nic kulturowych: �musimy siê nawzajem poznaæ i ¿yæ
z t¹ wiedz¹� (Geertz 2003a: 109). Niestety te przekonania, tak dawne jak
antropologia, s¹ niezbyt przydatne w praktyce, a ponadto nie dostarczaj¹
¿adnej pomocy w sytuacji, któr¹ opisujê na wstêpie artyku³u. Antropolog
dobrze siê bawi na �wiêcie narodowym Jakutów jako turysta (Cohen 1996).
W chwili rozmowy wzbudzonej przez zarzut uczestnika zabawy: �Dlaczego
Polacy nie lubi¹ Rosji i Rosjan...�, antropolog wewnêtrznie mo¿e zmieniæ
swoj¹ rolê i szybko staæ siê badaczem, uruchamiaj¹c �tryb badañ terenowych�,
kieruj¹c swoj¹ obserwacjê na obyczaje, wierzenia, instytucjê. To jest wyj�cie:
jeste�my ju¿ badaczem i badanym, nie bawimy siê w przyjacielskie znajomo-
�ci, trzeba sobie powiedzieæ o roli tego trzeciego, trzeciej osoby podobnej do
intelektualistów Mannheima, inteligencji Znanieckiego czy trzeciego u Ha-
strup. Czy jednak oddzielenie sfery osobistej od zawodowej w gruncie rze-
czy udaje siê w terenowej pracy antropologa? Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e pod-
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czas pracy terenowej antropolog, mimo prze¿ywanej samotno�ci, musi na-
uczyæ siê jednocze�nie ¿yæ i my�leæ, uczestniczyæ i obserwowaæ.
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Czary, kl¹twy, amulety i pieni¹dze.
O racjonalno�ci magicznej i dzia³aniu ekonomicznym

Artyku³ powsta³ na podstawie wyników d³ugoterminowych badañ etnograficz-
nych dotycz¹cych drobnego handlu w poradzieckiej Rosji. Traktuje o roli, jak¹
mog¹ odegraæ praktyki magiczne w strategiach przedsiêbiorców. Dla zilustro-
wania tych strategii, a tak¿e umiejscowienia ich w kontek�cie tak zwanej gospo-
darki etnicznej i mniejszo�ci handlowych, przytaczam historie dwojga handlarzy
z bazaru w Krasnojarsku w �rodkowej Syberii. Wychodzê od koncepcji Bronis³a-
wa Malinowskiego, który dowodzi³, ¿e stosowanie magii mo¿e przynosiæ wy-
mierne skutki ekonomiczne. Stawiam tezê, ¿e magia ekonomiczna stanowi pe-
wien rodzaj racjonalno�ci, do której ludzie uciekaj¹ siê, gdy standardowe metody
dzia³ania zawiod³y. Magia wi¹¿e siê z porz¹dkiem nadziei na lepsz¹ przysz³o�æ
i wynika czê�ciowo z nieuprzywilejowanej pozycji na rynku. Stosowanie prak-
tyk magicznych stanowi przejaw zanurzenia dzia³ania ekonomicznego w czynni-
kach spo³ecznych i jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla Triobriand-
czyków, ale równie¿ wspó³czesnych, wysokorozwiniêtych spo³eczeñstw.
S³owa kluczowe: magia, racjonalno�æ, dzia³anie ekonomiczne, handel, pora-
dziecka Rosja

The paper presents some results of the author�s long-term ethnographic field-
work on petty trade in post-Soviet Russia. It focuses on magical practices and
their role for entrepreneurial strategies, and recalls the stories of two trades-
people who worked at an open-air market in Krasnoyarsk, Central Siberia. In
order to interpret the stories. I follow the ideas of Bronis³aw Malinowski, who
argued that usage of magic can bring measurable economic effects. The claim
I put forward here is that economic magic constitutes a rationality that is
launched by people when their ordinary modes of acting have failed. Deploy-
ing magic is linked to an order of hope, and emerges as a consequence of
individual entrepreneurs occupying an underprivileged position at a Russian
market. Practising magic constitutes an example of the embeddedness of eco-
nomic action in the social world, and as such characterizes not only the Tro-
brianders but also contemporary, highly-developed societies.
Key words: magic, rationality, economic action, trade, post-Soviet Russia
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Wstêp: �ladami Malinowskiego

W znanych pasa¿ach z Argonautów Zachodniego Pacyfiku Bronis³aw Mali-
nowski opisuje magiê jako konieczny element w procesie budowy czó³na.
Magia towarzyszy ka¿demu etapowi konstrukcji. Jest czynnikiem porz¹dku-
j¹cym z³o¿on¹, rozci¹gniêt¹ w czasie i wymagaj¹c¹ koordynacji wielu wyko-
nawców pracê nad przedmiotem maj¹cym absolutnie kluczowe znaczenie
dla ¿ycia Melanezyjczyków. Nie jest bynajmniej tak, ¿e rzecz opiera siê jedy-
nie na przekonaniu tubylców czy na ich wierze, ¿e bez wykonania rytua³ów
czó³no p³ywa³oby �le. Malinowski stawia rzecz jasno: magia ma w tym przy-
padku wymierny aspekt ekonomiczny. Bez magii ³ód� w ogóle by nie po-
wsta³a (Malinowski 1981: 167�169).

Malinowski wpisuje siê tu w trwaj¹c¹ od zarania profesjonalnej antropo-
logii spo³ecznej dyskusjê nad statusem magii. Co praktyki magiczne mówi¹
o sposobie my�lenia i dzia³ania tak zwanych spo³eczeñstw pierwotnych? Na
ile te praktyki s¹ racjonalne? Jak magia ma siê do innych badanych przez
antropologów obszarów ¿ycia spo³ecznego, to jest do religii i nauki? Jego
ujêcie by³o pod wieloma wzglêdami nowatorskie. Oto magia nie jest li tylko
pseudonauk¹, opart¹ na b³êdnym rozpoznaniu zwi¹zków przyczynowo-skut-
kowych w przyrodzie i zasadniczo cechuj¹c¹ tylko spo³eczeñstwa pierwotne
(por. Frazer 1978; Tylor 1896�98). Magia to zjawisko uniwersalne, obecne
równie¿ w spo³eczeñstwach cywilizowanych. Malinowski przekonuj¹co uwi-
doczni³ poza tym wspó³wystêpowanie obu porz¹dków: racjonalnego i ma-
gicznego, profanicznego i sakralnego. Krajowiec u�mia³by siê z kogo�, kto chcia³by
uprawiaæ swój ogród tylko przy u¿yciu magii, a bez wk³adu pracy i specjali-
stycznej wiedzy na temat gleby, rodzaju warzyw i wp³ywu czynników atmos-
ferycznych. Do oryginalnego wk³adu Malinowskiego nale¿y równie¿ teza
dotycz¹ca �róde³ magii: jest ona wyrazem pewnej egzystencjalnej bezsilno-
�ci. Stanowi próbê wp³yniêcia na rzeczywisto�æ, która jest niepewna i nie-
bezpieczna � próbê podejmowan¹ przez cz³owieka w sytuacjach kryzysowych
i wyp³ywaj¹c¹ ze szczególnych stanów emocjonalnych (Malinowski 1990:
433�445).

To w³a�nie tropem tej tezy pod¹¿am w niniejszym artykule. Choæ by³a
ona ju¿ krytykowana za zbytnie psychologizowanie (Tambiah 2007: 86�87),
to stosowano j¹ równie¿ z powodzeniem do analizy wspó³czesno�ci. Galina
Lindquist (2000; 2006) wspaniale rozwinê³a j¹ przy analizie praktyk magicz-
nych w strategiach przedsiêbiorców w poradzieckiej Rosji. Pokaza³a, w jaki
sposób dzia³ania magiczne wi¹¿¹ siê z porz¹dkiem niekiedy absurdalnej na-
dziei na pomy�lny obrót spraw i jak � o dziwo � nieraz przynosz¹ pozytywne
skutki. Kontynuuj¹c tê tradycjê, chcia³bym przedstawiæ magiê jako szczegól-
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n¹ praktykê gospodarcz¹ podejmowan¹ przez podmioty nieuprzywilejowa-
ne na rosyjskim rynku. Magia to orê¿ s³abych i wykluczonych. G³oszê tu
tezê, ¿e magia ekonomiczna stanowi pewien rodzaj racjonalno�ci, do której
ludzie uciekaj¹ siê, gdy zawiod³y standardowe metody dzia³ania.

Materia³ empiryczny stanowi¹cy podstawê tego artyku³u zosta³ zebrany
podczas d³ugoterminowych badañ etnograficznych w Krasnojarsku i innych
rosyjskich miastach w latach 2011�2013. Moje badania dotyczy³y roli drob-
nego handlu w rosyjskiej transformacji ustrojowej: indywidualnych strategii
przetrwania, przedsiêbiorczo�ci, gospodarki nieformalnej, ruchów migracyj-
nych i innych zjawisk spo³ecznych, które widoczne s¹ na rosyjskich baza-
rach. Przytaczam na pocz¹tku historiê Fiedi1, handlarza z Bazaru S³owiañ-
skiego w Krasnojarsku, który w swojej strategii gospodarczej szeroko stosowa³
praktyki magiczne. W kolejnej sekcji pokazujê szerzy kontekst jego historii,
k³adê przy tym nacisk na funkcjonowanie wspólnot narodowych na S³owiañ-
skim. Nastêpnie opisujê ró¿ne praktyki magiczne stosowane przez handlarzy
i przytaczam historiê Swiety pracuj¹cej na tym samym bazarze. Argumentujê
przy tym na rzecz uznania uniwersalnego charakteru magii. W zakoñczeniu
wracam do postawionej przeze mnie tezy. Staram siê dowie�æ, ¿e magia sta-
nowi szczególny rodzaj racjonalno�ci i ¿e jej u¿ycie mo¿e przynie�æ wymier-
ne efekty ekonomiczne.

Jak walczyæ z konkurencj¹ za pomoc¹ magii: historia Fiedi

Fiedia mia³ 42 lata, gdy go pozna³em w lutym 2012 roku. Pochodzi³ z Azerbej-
d¿anu, lecz od 25 lat mieszka³ w Rosji, by³ ¿onaty z Rosjank¹ i posiada³ ro-
syjskie obywatelstwo. Pracowa³ na nieistniej¹cym ju¿ Bazarze S³owiañskim
w Krasnojarsku. Handlowa³ rybami i wiod³o mu siê �le. Stanowi³o to ra¿¹cy
kontrast z przesz³o�ci¹. Jeszcze kilka lat wcze�niej S³owiañski prosperowa³.
Zat³oczonymi alejkami pod¹¿a³y strumienie kupuj¹cych, a handlarze rywali-
zowali z sob¹ o ka¿de stanowisko do sprzeda¿y. Fiedia znakomicie wpisa³ siê
w tê koniunkturê. Oprócz zakupu du¿ego straganu zdo³a³ te¿ nabyæ stoj¹cy
na terenie bazaru blaszany pawilon. Ca³kowicie go wyekwipowa³ w nowy
sprzêt � nikt na ca³ym targowisku nie dysponowa³ na przyk³ad tak du¿ymi
zamra¿arkami. Jednak z czasem jego obroty mala³y. Gdy siê poznali�my, Fie-
dia znajdowa³ siê na granicy bankructwa. Dodatkowo cierpia³ na depresjê i mia³
k³opoty ze zdrowiem.

1 Historiê Fiedi opisa³em ju¿ w mojej monografii Coping with Uncertainty: Petty Traders in Post-
-Soviet Russia (Wielecki 2015a). Tu uzupe³niam j¹ o dodatkowy materia³ empiryczny i pog³êbiam analizê
teoretyczn¹ praktyk magicznych stosowanych na rosyjskich bazarach.
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Nie on jeden zmaga³ siê z k³opotami. Mieli je w³a�ciwie wszyscy. Status
prawny bazaru by³ niepewny i mówi³o siê, ¿e zostanie zamkniêty. Dzia³ka,
na której le¿a³, znajdowa³a siê w atrakcyjnej lokalizacji blisko centrum mia-
sta. Ju¿ wcze�niej w jego bezpo�rednim s¹siedztwie powsta³y nowe bloki:
mówi³o siê � co by³o kolejn¹ plotk¹, bo handlarze ze S³owiañskiego niczego
nie wiedzieli na pewno � ¿e deweloper ostrzy sobie zêby równie¿ na teren
samego targowiska i ¿e rozpocz¹³ ju¿ wiod¹ce ku temu postêpowanie praw-
ne. Kupcy ze S³owiañskiego dotkliwie odczuwali niepewno�æ, czy zachowaj¹
swoje miejsca pracy. Sen z powiek spêdza³y im jednak problemy bie¿¹ce.
Kupuj¹cych by³o coraz mniej, uliczki �wieci³y pustkami, a wiele stanowisk
sta³o opuszczonych � handluj¹cy porzucili je, przenosz¹c siê gdzie indziej
w poszukiwaniu klientów. �Ten bazar umiera� � by³o to jedno z pierwszych
stwierdzeñ, które tam us³ysza³em.

Ogólnie rzecz bior¹c, wystêpowa³y dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.
W Krasnojarsku, jak w ca³ej Rosji, gwa³townie rozwija³y siê sieci handlowe �
zarówno supermarketów, jak i mniejszych sklepów operuj¹cych na zasadzie
franczyzy. W bliskim s¹siedztwie bazaru otwarto dwa supermarkety i wiele
punktów typu convenience. Spowodowa³o to znaczny odp³yw kupuj¹cych.
Jak mówili sami handlarze, klienci preferowali zakupy w miejscach �czy-
stych, ogrzewanych i bardziej cywilizowanych�. W Krasnojarsku, przy mro-
zach panuj¹cych przez dobre siedem miesiêcy w roku, ogrzewany punkt sprze-
da¿y mia³ kluczowe znaczenie, decydowa³ bowiem o podstawowym komforcie
klienta2. Jako drug¹ przyczynê k³opotów handlarze ze S³owiañskiego wska-
zywali globalny kryzys finansowy. Sprawi³ on, ¿e ludzie mieli mniej pieniê-
dzy, co w po³¹czeniu ze wzrostem cen � szczególnie artyku³ów spo¿ywczych �
dodatkowo zmniejsza³o ich si³ê nabywcz¹.

Fiedia jednak upatrywa³ powodów swoich niepowodzeñ nie tylko w konku-
rowaniu z sieciami i czynnikach makroekonomicznych. Jak twierdzi³, jego
k³opoty bra³y siê z ataków o charakterze magicznym, które dokonywali na
nim inni handlarze ze S³owiañskiego. To rzucane przez nich kl¹twy3 spra-
wia³y, ¿e nawet jego stali klienci przestali u niego kupowaæ, a on sam pod-
upad³ na zdrowiu. Doszed³ do takiego wniosku, gdy zacz¹³ powa¿nie chorowaæ �
wcze�niej nie cierpia³ na k³opoty zdrowotne. Mia³ problemy z oddychaniem
i by³ tak s³aby, ¿e trudno by³o mu siê podnie�æ z ³ó¿ka. Dodatkowo zauwa-
¿y³, ¿e kto� rozsypywa³ wokó³ jego straganu sól � na³adowan¹ prawdopo-

2 Widaæ to by³o przede wszystkim w handlu odzie¿¹, choæ nie tylko. W niektórych bran¿ach handlo-
wanie na otwartej przestrzeni stanowi³o nie lada sztukê. Jedna z moich rozmówczyñ, sprzedaj¹ca damsk¹
bieliznê, osi¹gnê³a mistrzostwo, dopasowuj¹c swoim klientkom towar �na oko� i niemal nigdy siê nie
myl¹c.

3 Kl¹twa � ros. porcza (portit� � psuæ, niszczyæ).
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dobnie negatywn¹ energi¹ i maj¹c¹ tworzyæ niewidzialn¹ barierê przeszkadza-
j¹c¹ klientom w podchodzeniu do wy³o¿onego towaru. Podejrzenia Fiedi po-
twierdzi³y pewne kobiety z cerkwi, które poprosi³a o pomoc jego ¿ona. Zapa-
li³y one �wieczki i okadzi³y nimi stragan, ale nie przynios³o to ¿adnych efektów.
Fiedia zatem, widz¹c powagê swoich problemów, uda³ siê do babki4. Jej dia-
gnoza by³a jasna: to konkurencja z bazaru atakowa³a go ten sposób. Da³a Fiedi
specjalny amulet i zapewni³a, ¿e bêdzie on odbija³ zaklêcia wrogów5.

Amulet rzeczywi�cie dzia³a³. Dopiero w ten sposób Fiedia dowiedzia³ siê,
kto go faktycznie atakuje. Okaza³o siê, ¿e to kobieta z s¹siedniego straganu �
Rosjanka o imieniu Lena, handluj¹ca warzywami i owocami. Lena dosta³a
silnej alergii na policzkach, a czasami � gdy spojrza³a na Fiediê � podobno
nawet mdla³a. Z tego prawdopodobnie powodu zaczê³a unikaæ kontaktu
wzrokowego, co by³o o tyle nie³atwe, ¿e dzieli³o ich dos³ownie kilka me-
trów6 . Inni handlarze donie�li Fiedi, ¿e ona tak¿e zapala �wieczki i spryskuje
ponadto swój stragan wod¹ �wiecon¹. Analizuj¹c zachowanie Leny, Fiedia
przyzna³, ¿e sam przyczyni³ siê do wywo³ania tego konfliktu, bowiem dwa
lata wcze�niej pozwoli³ swojemu kuzynowi handlowaæ warzywami i owoca-
mi na swoim stoisku. Stanowi³o to oczywist¹ konkurencjê dla Leny i wywo-
³a³o jej gwa³town¹ reakcjê.

Amulet odbija³ zaklêcia i pomóg³ Fiedi powróciæ do zdrowia, nie popra-
wi³ jednak wyników sprzeda¿y. Dlatego, szukaj¹c pomocy, uda³ siê do innej
babki. Kobieta kaza³a sobie s³ono zap³aciæ za us³ugi, a tytu³em dodatkowego
wynagrodzenia za¿yczy³a sobie po�ciel7. Mimo ¿e wype³ni³ te ¿¹dania, nie
pomog³a mu. Powiedzia³a, ¿e Lena sprzymierzy³a siê z innymi handlarzami
z bazaru � handluj¹cymi rybami i zainteresowanymi zmniejszeniem konku-
rencji � i ¿e mo¿e Fiediê tylko przed ich czarami chroniæ, ale nie potrafi ich
pokonaæ. Byæ mo¿e rzeczywi�cie nie by³a w stanie Fiedi pomóc, ale jak s¹-

4 W jêzyku polskim kategoria babka nie ma swojego bezpo�redniego odpowiednika. To zarówno
szeptunka, wró¿ka, jak i uzdrowicielka � osoba paraj¹ca siê ca³ym spektrum dzia³añ o charakterze nad-
przyrodzonym.

5 Na amulecie by³o wyobra¿one s³oñce. Fiedia nosi³ go na piersi pod koszul¹ � pokaza³ mi go, ale nie
pozwoli³ dotkn¹æ.

6 Mimo wielu prób nie uda³o mi siê nigdy porozmawiaæ z Len¹. Nie by³em te¿ �wiadkiem ¿adnego jej
omdlenia. Kobieta jednak faktycznie cierpia³a na siln¹ alergiê skóry na policzkach, a gdy sta³em z Fiedi¹
przy jego straganie, zawsze siedzia³a bokiem i nigdy nie patrzy³a w nasz¹ stronê. Ponadto, mimo ¿e czêsto
rozmawia³em z jej mê¿em Siergiejem i czasem nawet pomaga³em mu w obs³ugiwaniu klientów, nigdy nie
w³¹czy³a siê do naszych rozmów. By³o to zachowanie dziwne i choæ niepotwierdzaj¹ce wprost, to sugeru-
j¹ce, ¿e konflikt miêdzy ni¹ a Fiedi¹ istotnie mia³ miejsce. Sam Siergiej unika³ tego tematu. Wielokrotnie
jednak negatywnie wyra¿a³ siê o imigrantach ekonomicznych z by³ych republik radzieckich.

7 By³a to ekwiwalent ponad 2 tysiêcy z³otych. Po�ciel natomiast Fiedia kupi³ za grosze od wa³êsaj¹-
cych siê po bazarze Romów. By³a ewidentnie kradziona i do tego kolorowa � mimo ¿e babka chcia³a bia³¹.
Fiedia powiedzia³ jej, ¿e nie by³o innej w sklepie.
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dzi³, tak naprawdê nie chcia³a tego zrobiæ. Nie chcia³a, bo by³a Rosjank¹ �
tak jak Lena i inni handlarze ryb. Dlatego trzyma³a stronê swoich rodaków.

Czy to za spraw¹ magii, czy nie, Fiedia nie podo³a³ swoim problemom.
Wykona³ potem jeszcze kilka chaotycznych ruchów, ale ostatecznie zbankru-
towa³ i musia³ opu�ciæ swój stragan. Jego miejsce przejêli najwiêksi konku-
renci � Lena i jej m¹¿ Siergiej. Ich zwyciêstwo by³o jednak pyrrusowe: na
pocz¹tku 2014 roku S³owiañski zamkniêto, a na jego terenie rozpoczêto
budowê nowego centrum handlowego.

Handel na S³owiañskim � wymiar etniczny

Przypadek Fiedi nie jest prosty. Na S³owiañskim funkcjonowa³o kilka
wspólnot, które mo¿na by zaklasyfikowaæ jako mniejszo�ci handlowe (ang.
trade minorities, ros. torgowyje mien�szystwa). Powstaj¹ one, gdy jakie� gru-
py mniejszo�ciowe � religijne lub etniczne � skupiaj¹ swoj¹ dzia³alno�æ za-
wodow¹ w okre�lonym segmencie rynku � czy to handlu, czy us³ug (Diat³ow
1996: 318, 2000: 12). Mniejszo�ci handlowe stanowi¹ czê�æ wiêkszego zja-
wiska nazywanego gospodark¹ etniczn¹ (ethnic economy), opisuj¹cego wp³yw
etniczno�ci na postawy przedsiêbiorcze (por. Aldrich, Waldinger 1990; Li-
ght 1984; Zhou 2004). W�ród badaczy istnieje gor¹cy spór dotycz¹cy zasad-
no�ci u¿ycia obu terminów w opisie �rodowisk imigranckich w poradzieckiej
Rosji. Dyskusjê tê streszczam w innym miejscu (Wielecki 2015b). Tutaj za-
znaczê tylko, ¿e na S³owiañskim Azerowie handlowali w wiêkszo�ci warzy-
wami i owocami, Tad¿ycy suszonymi owocami i orzechami, Kirgizi ubrania-
mi, a Rosjanie innymi artyku³ami spo¿ywczymi (miêso, sery, kasze) i chemi¹
gospodarcz¹. Regu³y rz¹dz¹ce tymi podzia³ami mia³y charakter nieformalny �
tworzy³y siê spontanicznie i w praktyce dopuszcza³y do wielu przemieszczeñ
miêdzy bran¿ami. Lena i Siergiej handlowali warzywami i owocami, czym
z regu³y zajmowali siê Azerowie. Fiedia natomiast sprzedawa³ ryby, czyli to-
war bardziej �rosyjski�.

Fiedia funkcjonowa³ w ramach wspólnoty azerskiej na S³owiañskim, inni
Azerowie jednak niechêtne wypowiadali siê na jego temat. Owszem, przy-
znawali siê do niego i nawet czê�ciowo go wspierali: Fiedia móg³ po¿yczyæ
od nich pieni¹dze, gdy zabrak³o mu na zap³acenie czynszu. By³ jednak dla
nich kim� w rodzaju czarnej owcy. Wynika³o to z dwóch przyczyn: osobiste-
go charakteru i sposobu prowadzenia interesu.

Przeszkadza³o im, ¿e Fiedia by³ niechlujny, nie dba³ o swój wygl¹d i du¿o
przeklina³. Wzmacnia³ wiêc w ten sposób negatywny stereotyp azerskiego
imigranta w rosyjskim spo³eczeñstwie. Ponadto pi³ wódkê w trakcie pracy �
a tego w³a�ciwie ¿aden handlarz nie robi. Po pierwsze, wódka wcale nie poma-
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ga przetrzymaæ mrozów. Po drugie za�, zapach alkoholu czyni fatalne wra¿e-
nie na klientach. Najwyra�niej Fiedia popad³ w swojego rodzaju b³êdne ko³o:
mia³ problemy i z tego powodu pi³, co z kolei je pog³êbia³o. Inni Azerowie
zwracali tak¿e uwagê, ¿e Fiedia po prostu przeinwestowa³. Wyposa¿enie skle-
pu w nowe du¿e zamra¿arki okaza³o siê przeciwskuteczne. Klienci przycho-
dzili na bazar w poszukiwaniu tanich produktów, a zbyt dobrze wyposa¿ony
sklep robi³ na nich wra¿enie drogiego i odstrasza³. Na swoim straganie Fiedia
nieustannie co� poprawia³ i remontowa³: wymieni³ na przyk³ad ca³y dach. Inni
za� poprzestawali na drobnych, niezbêdnych naprawach: wychodzili z za³o¿e-
nia, ¿e nie ma sensu inwestowaæ, gdy przysz³o�æ bazaru jest niepewna.

Fiedia wyznawa³ te¿ kontrowersyjne pogl¹dy i g³o�no je wyra¿a³. Mia³ g³ê-
boki ¿al do Rosjan, ¿e mimo jego wieloletnich starañ, wci¹¿ nie uznali go za
swojego8. Bardzo negatywnie wypowiada³ siê o sposobie zachowania, nawykach
jedzeniowych i relacjach miêdzyludzkich panuj¹cych w�ród ludno�ci miejsco-
wej. Jobog³owyje � tym stworzonym przez siebie neologizmem oddawa³ stan
rosyjskiej umys³owo�ci. Nie oznacza³o to bynajmniej, ¿e solidaryzowa³ siê z imi-
grantami. Pizdog³azyje � tym z kolei okre�leniem nazywa³ z kolei handlarzy
z Azji Centralnej i Chin. Fiedia nie by³ ani miejscowym, ani imigrantem � znajdo-
wa³ siê gdzie� pomiêdzy. Nie przysparza³o mu to sojuszników po ¿adnej ze stron.

Na skutek wielu okoliczno�ci rywalizacja miêdzy Fiedi¹ a Len¹ przybra³a
wymiar konfliktu etnicznego. Fiedia otrzyma³ umiarkowane wsparcie od swojej
wspólnoty, Lena natomiast � pod³ug jego relacji � znacznie wiêksze od innych
Rosjan. Wspó³dzia³ali z ni¹ nie tylko inni rosyjscy handlarze z bazaru; mia³a
sympatyzowaæ z ni¹ tak¿e druga babka, do której Fiedia siê zwróci³. Kryzys eko-
nomiczny, konkurencja supermarketów, nap³yw coraz to nowych imigrantów
szukaj¹cych zarobku na bazarze sprawi³y, ¿e delikatna równowaga miêdzy ró¿-
nymi grupami i bran¿ami na S³owiañskim zosta³a naruszona. Konkurencja sta³a
siê gr¹, w której kto� musia³ przegraæ. To w³a�nie te kryzysowe okoliczno�ci
wywo³a³y najwyra�niej u¿ycie niestandardowych strategii gospodarczych.

Historia Swiety i uniwersalno�æ magii

Opisuj¹c historie ze S³owiañskiego, nie twierdzê bynajmniej, ¿e stosowa-
nie magii w rosyjskim drobnym handlu stanowi regu³ê. Jest to zjawisko ra-

8 �Ty i ja nigdy nie bêdziemy tu u siebie� � mówi³ do mnie Fiedia. £¹cz¹cy nas wspólny status obco�ci
w Rosji by³ dla niego i innych imigranckich handlarzy istotny. Cenili to, ¿e ja � bêd¹c europejskiego
pochodzenia � spêdzam z nimi du¿o czasu i nie traktujê ich w sposób pogardliwy. Ró¿nica miêdzy mn¹
i Fiedi¹ polega³a jednak na tym, ¿e ja mieszka³em w Rosji od kilku miesiêcy i nie mia³em aspiracji do
stania siê czê�ci¹ rosyjskiego spo³eczeñstwa, on za� ¿y³ w tym kraju od æwieræ wieku i mimo wysokiego
stopnia akulturacji nadal czu³ siê odrzucany przez ludno�æ miejscow¹.
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czej niszowe, choæ jego rzeczywisty rozmiar trudno oceniæ. Owszem, niektó-
rzy handlarze otwarcie przyznawali siê do odprawiania drobnych rytua³ów.
Oto na przyk³ad sprzedawane artyku³y nale¿y posmarowaæ odrobin¹ miodu,
tak by �lepi³y siê� do r¹k klientów. Towary nale¿y te¿ omie�æ zwitkiem bank-
notów, a pierwszemu klientowi danego dnia � szczególnie je�li bêdzie to
kobieta � powinno siê zrobiæ upust: ma to spowodowaæ, ¿e osoba ta poci¹-
gnie za sob¹ kupuj¹cych. Wiêkszo�æ jednak handlarzy zdecydowanie odrzu-
ca³a sensowno�æ takich praktyk, a ci, którzy je stosowali, deklarowali zara-
zem, ¿e w ich skuteczno�æ nie wierz¹. Wykonuj¹ je wiêc niejako �na wszelki
wypadek�, �dla ¿artu� lub �bo to w niczym nie szkodzi�.

Pewne znaczenie w niechêtnym mówieniu o magii mo¿e mieæ zarazem
fakt jej ukrywania przez rozmówców. Na magii ci¹¿y odium zabobonu, co
handlarze doskonale wiedz¹. Mog¹ te¿ uwa¿aæ, ¿e ujawnienie tego rodzaju
praktyk os³abia ich dzia³anie. Takich historii jak Fiedi zdarza siê prawdopo-
dobnie znacznie wiêcej. On opowiedzia³ mi swoj¹, bo w wystarczaj¹cym stop-
niu mi zaufa³.

Bohaterk¹ innej historii, któr¹ uda³o mi siê poznaæ � zreszt¹ powi¹zanej
z Fiedi¹ � by³a Swieta, która handlowa³a na S³owiañskim owocami i warzy-
wami. Tak jak Fiedia pochodzi³a z Azerbejd¿anu i tak jak on straci³a du¿¹
ilo�æ pieniêdzy. Handel owocami by³ w jej przypadku ostatnim etapem kil-
kumiesiêcznego ci¹gu pora¿ek. W tym czasie Swieta bra³a siê za ró¿nego
rodzaju towary, za ka¿dym razem niepomy�lnie inwestuj¹c swoje oszczêdno-
�ci. W dniu, w którym siê poznali�my, koñczy³a swoj¹ pracê na bazarze, gdy¿
nie by³o jej staæ na op³acenie czynszu za nastêpny miesi¹c. Swieta opowiedzia-
³a mi historiê z 2001 roku, kiedy rozpoczê³a pracê na innym bazarze w Kra-
snojarsku. Zatrudni³a siê tam jako sprzedawczyni d¿insów: nie by³a w³a�ci-
cielk¹ stoiska i nie handlowa³a swoim towarem, tylko dostawa³a niewielk¹
dniówkê i okre�lony procent od obrotów. To drugie �ród³o dochodów oka-
za³o siê jednak czysto teoretyczne: przez ca³y pierwszy miesi¹c pracy Swiecie
nie uda³o siê sprzedaæ nawet pary spodni. Ludzie tylko ogl¹dali towar, na-
rzekali na jego jako�æ i odchodzili. A towar � jak mówi³a Swieta � by³ taki sam
u wszystkich: chiñski, przywieziony z bazy hurtowej w Nowosybirsku, z do-
czepionymi tureckimi metkami.

Jej sytuacja stawa³a siê o tyle dramatyczna, ¿e w tamtym czasie samotnie
wychowywa³a dwójkê dzieci. Jaki� czas wcze�niej rozsta³a siê z mê¿em, któ-
ry okaza³ siê nieudacznikiem i nie dok³ada³ siê do utrzymania domu. Nie
móg³ jednak pogodziæ siê z decyzj¹ Swiety o rozstaniu, nachodzi³ j¹ i grozi³
odebraniem dzieci. Swiecie na³o¿y³y siê wiêc problemy rodzinne z material-
nymi: ba³a siê o los swój i swoich dzieci. Pewnego dnia, gdy znów nie mog³a
niczego sprzedaæ, pop³aka³a siê z desperacji. Podesz³a do niej wtedy pewna

8.p65 23-01-10, 12:29222



Czary, kl¹twy, amulety i pieni¹dze. O racjonalno�ci magicznej i dzia³aniu ekonomicznym

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 223

kobieta i zaproponowa³a pomoc. Jak siê okaza³o, dysponowa³a specjalnymi
mocami � by³a babk¹. Swieta dosta³a od niej zaczynione jab³ko i sól. Jab³ko
da³a mê¿owi do zjedzenia, a sol¹ posypa³a swój stragan. Magia przynios³a
natychmiastowy skutek: m¹¿ przesta³ j¹ gnêbiæ, a do jej stoiska ustawia³y siê
wrêcz kolejki. Sprzedawa³a po 20 par spodni dziennie!

Tego sukcesu Swieta nie potrafi³a powtórzyæ 10 lat pó�niej. Swoje niepo-
wodzenia na S³owiañskim t³umaczy³a kl¹tw¹ rzucon¹ przez kogo� z bazaru.
Ponownie jej problemy materialne splot³y siê z osobistymi. Niedawno roz-
sta³a siê z partnerem z powodu jego trudnego charakteru, co � jak to okre-
�li³a � zostawi³o na niej pewien ciê¿ar mentalny (nagruzka). By³a pewna, ¿e
kl¹twê rzuci³a jaka� kobieta, gdy¿ � jej zdaniem � mê¿czyzna nie anga¿owa³-
by siê w tego rodzaju dzia³ania. Nie powiedzia³a tego wprost, ale mo¿na
by³o wywnioskowaæ, ¿e chodzi³o o Lenê � która przecie¿ tak¿e handlowa³a
warzywami i owocami. Swieta uda³a siê do babki, która jej kiedy� pomog³a.
Zaprowadzi³a te¿ do niej Fiediê9. Z jakiego� powodu jednak kobieta tym
razem nie potrafi³a jej pomóc. Swieta musia³a opu�ciæ S³owiañski, lecz wci¹¿
wi¹za³a z nim swoj¹ dzia³alno�æ zarobkow¹. Handlowa³a od tej pory w spo-
sób nieformalny, sprzedaj¹c ziemniaki z samochodu zaparkowanego u wej-
�cia bazaru. Nie musia³a p³aciæ czynszu za stragan, ale by³a nieustannie wy-
stawiona na naloty policji i ryzyko p³acenia mandatów.

Obecno�ci magii w historiach Fiedi i Swiety nie nale¿y postrzegaæ jako
czego� specyficznego dla imigrantów ekonomicznych z Azerbejd¿anu. Choæ
kontekst, w jakim siê toczy³y, mo¿na zaliczyæ do zjawisk zwi¹zanych z go-
spodark¹ etniczn¹ � negocjowania pozycji na bazarze przez poszczególne
mniejszo�ci handlowe � inaczej siê rzecz ma z samym stosowaniem magii.
Magiê uprawia³y obie strony, nie mo¿na zatem jej praktykowania t³umaczyæ
specyfik¹ etniczn¹ czy kulturow¹ której� z grup. Magia nie le¿y te¿ w dome-
nie tylko mieszkañców Syberii i nie stanowi oznaki rzekomego zacofania na
drodze rozwoju wyznaczanej przez Zachód � drodze znaczonej postêpem
kapitalistycznej racjonalno�ci (Weber 2011: 101). Ju¿ Malinowski zwraca³
uwagê, ¿e magia � jak równie¿ religia, której praktyki s¹ niekiedy identyczne
z magicznymi � jest zjawiskiem uniwersalnym (1990: 368), wystêpuj¹cym rów-
nie¿ w krajach �cywilizowanych�. Pisa³ o �jêzyku magii i perswazji� w rekla-
mie i polityce, podaj¹c przyk³ady �magii urody Heleny Rubinstein i Eliza-
beth Arden� oraz retorycznych chwytów przywódców politycznych
(Malinowski 1986: 378�381; por. Tambiah 2007: 89�90). Te przyk³ady nie
straci³y swej aktualno�ci.

9 By³a to druga babka, do której Fiedia poszed³ i któr¹ podejrzewa³ o sprzyjanie konkurencji.
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Równie¿ wspó³czesne badania etnograficzne pokazuj¹ ¿ywotno�æ prak-
tyk magicznych w spo³eczeñstwach zsekularyzowanych i wysokorozwiniê-
tych (Mohl 1997). Znakomita wiêkszo�æ spo³eczeñstwa rosyjskiego, tak¿e
na Syberii, ¿yje na sposób ca³kowicie europejski. I mimo ¿e us³ugi magiczne �
uwzglêdniaj¹c szerok¹ paletê alternatywnych metod leczenia � stanowi¹
w Rosji znaczny segment rynku (por. Charitonowa 1999; Lindquist 2000;
2006), nie �wiadczy to o mniejszej racjonalno�ci tego spo³eczeñstwa czy po-
zostawaniu przezeñ na ni¿szym stadium w rozwoju cywilizacyjnym. Pewne
rezyduum magii i spe³nianych przez ni¹ funkcji istnieje zawsze (por. Landes
2000: 251)10.

Podsumowanie: racjonalno�æ magii ekonomicznej

Na wstêpie niniejszego artyku³u � wychodz¹c od koncepcji Malinowskie-
go � postawi³em tezê, i¿ praktyki magiczne stosowane przez handlarzy na
rosyjskich bazarach mo¿na rozumieæ jako przejaw szczególnego rodzaju ra-
cjonalno�ci. Racjonalno�æ ta uruchamiana jest w sytuacjach wyj¹tkowych
i dzia³a niejako równolegle do standardowych dzia³añ podejmowanych
przez przedsiêbiorców. Zaprezentowa³am nastêpnie historie dwojga handla-
rzy z Bazaru S³owiañskiego w Krasnojarsku � Fiedi i Swiety. Analizuj¹c szeroki
kontekst ich dzia³añ, wprowadzi³em pojêcie gospodarki etnicznej i szkicowo
nakre�li³em charakter mniejszo�ci handlowych na S³owiañskim. W podsumo-
waniu chcia³bym pokazaæ � wzorem Malinowskiego opisuj¹cego proces bu-
dowy czó³na � w jaki sposób praktykowanie magii mo¿na wpisaæ w pewien
szczególny rodzaj racjonalno�ci i jak mo¿e ono przynie�æ wymierne rezultaty
ekonomiczne.

W innym miejscu broni³em ju¿ tezy, i¿ strategie ekonomiczne rosyjskich
handlarzy s¹ w du¿ej mierze kszta³towane przez czynniki pozaekonomiczne �
takie jak etniczno�æ, wiêzi rodzinne, warto�ci moralne czy w³a�nie magia
(Wielecki 2015a). Powo³ywa³em siê na Karla Polaynyiego (1957) i jego na-
stêpców (por. Granovetter 1973, 1985) widz¹cych w gospodarowaniu pro-
ces instytucjonalny, to jest zanurzony spo³ecznie. Kluczowe jest tu pojêcie
racjonalno�ci. W odró¿nieniu od tych ekonomistów, którzy wyznaj¹ neokla-
syczny paradygmat homo oeconomicus � postrzegaj¹c jednostkê jako ego-
istyczne indywiduum kieruj¹ce siê w swoich dzia³aniach i relacjach z innymi
rachunkiem zysków i strat � antropologowie i socjologowie ekonomiczni

10 David Landes, pisz¹c o funkcjach magii � takich jak wsparcie psychologiczne dla znajduj¹cych siê
w potrzebie jednostek � stwierdza, i¿ trudno sobie wyobraziæ, by znalaz³a ona zastosowanie w biznesie
(2000: 251). W niniejszym artykule staram siê udowodniæ, ¿e jest wprost przeciwnie.
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k³ad¹ nacisk na sytuacyjno�æ podejmowanych przez ludzi wyborów. W tym ujê-
ciu nie istnieje jeden model racjonalno�ci uniwersalnej, wa¿nej zawsze i wszê-
dzie. Ludzkie decyzje, w tym te dotycz¹ce gospodarowania, s¹ warunkowa-
ne przez wiele okoliczno�ci o charakterze spo³ecznym (por. Boholm, Henning,
Krzyworzeka 2013; Hann, Hart 2011: 7�9; Morawski 2001: 12�13).

Je¿eli uto¿samiæ racjonalno�æ z dzia³aniem przemy�lanym i zorientowa-
nym na osi¹gniêcie okre�lonego celu (por. Buchowski 2004: 53; Jarvie, Agassi
2010: 593), postêpowanie Fiedi by³o racjonalne. Co wiêcej, przynios³o ono
nawet widoczne rezultaty: Fiedia wyzdrowia³, a z kolei to Lena zachorowa³a.
Zaskakuj¹ce efekty przyniós³ pierwszy kontakt Swiety z babk¹. W tych sposo-
bach postêpowania kry³a siê jednak inna logika ni¿ �ci�le ekonomiczna. W
logice rynku zwrócenie siê do babki i sowite op³acenie jej us³ug by³oby wy-
rzuceniem pieniêdzy w b³oto. Dzia³anie Fiedi by³o wiêc ekonomiczne � gdy¿
s³u¿y³o uratowaniu jego przedsiêbiorstwa � ale jednocze�nie nie mia³o ekono-
micznego sensu. By³o dzia³aniem ekonomicznym zanurzonym w praktykach
magicznych11.

Malinowski, który sam stworzy³ podwaliny krytyki paradygmatu homo
oeconomicus (por. 1981: 99�102), gor¹co broni³ racjonalno�ci Triobriandczy-
ków, polemizuj¹c tym samym z teoriami ewolucjonistycznymi (por. Buchow-
ski 2004: 33). Wed³ug Malinowskiego Melanezyjczyk dysponuje metodycznie
u³o¿onymi systemami wiedzy, potrafi my�leæ abstrakcyjnie i strategicznie pla-
nowaæ. Nigdy nie poprzestaje na samych praktykach magicznych: wie, ¿e sa-
dzonka nie uro�nie dziêki samej magii, a czó³no �le zbudowane nie bêdzie
p³ywaæ. Obstaje jednak zawsze przy magii, �gdy siê przekonuje, ¿e jego wiedza
i techniki racjonalne s¹ bezsilne� (Malinowski 1990: 386).

To zdanie wyra¿a istotn¹ my�l Malinowskiego. Aby j¹ w pe³ni uchwyciæ,
nale¿y przypomnieæ jeszcze jedn¹ jego obserwacjê. Oto po³owom na lagunie
nie towarzysz¹ ¿adne formy magii. Gdy jednak wyspiarze wyprawiaj¹ siê na
pe³ne morze, odprawiaj¹ przed wyp³yniêciem z³o¿one rytua³y magiczne
(Malinowski 1990: 384). Dzieje siê tak, gdy¿ na otwartym morzu grozi im
znacznie wiêcej niebezpieczeñstw: nieznane rafy, nag³e sztormy, nieprzewi-
dziane przyp³ywy i odp³ywy. Magia w takim przypadku stanowi wyraz ludz-
kiej bezsi³y wobec rzeczywisto�ci � rzeczywisto�ci, której nie mo¿na w pe³ni
kontrolowaæ. Podobnie jest w przypadku upraw: nasiona trzeba umiejêtnie
wysiaæ, a o ogrody odpowiednio dbaæ. Nie uchroni to jednak przed takimi
zjawiskami jak susze czy plaga szarañczy. S³owem, wysi³ek umys³owy i fi-
zyczny ma stanowiæ o skuteczno�ci dzia³añ; magia z kolei o ich pomy�lno�ci.

11 Odwo³ujê siê tu do szeroko u¿ywanego w literaturze anglojêzycznej pojêcia embedded economy,
t³umaczonego na polski jako gospodarka (gospodarowanie) zakorzenione lub zanurzone.
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Cz³owiek polega na magii szczególnie wtedy, gdy staje wobec czego� niezro-
zumia³ego i boryka siê z zasadnicz¹ niepewno�ci¹ dotycz¹c¹ swojego losu
(Malinowski 1990: 433�434).

Tak w³a�nie by³o w przypadkach Fiedi i Swiety. Standardowe metody
prowadzenia ich przedsiêbiorstw zawiod³y. Nie pomaga³o oferowanie klien-
tom towarów dobrej jako�ci czy zni¿anie cen. W rezultacie utrzymanie przez
nich straganów na S³owiañskim sta³o siê gr¹ o przetrwanie, a do ich k³opo-
tów natury materialnej dochodzi³y jeszcze problemy zdrowotne i rodzinne.
Oboje byli przyparci do muru i nie ma w tym nic dziwnego, ¿e � maj¹c na-
dziejê na poprawê sytuacji � siêgnêli po alternatywne metody dzia³ania.

Malinowski, a za nim Lindquist, wi¹¿¹ magiê z porz¹dkiem nadziei (Mali-
nowski 1990: 444�445; Lindquist 2006). Jest to jednak nadzieja szczegól-
nego rodzaju, niebêd¹ca tylko absurdalnym aktem desperacji. Wynika ona
z przekonania, ¿e rzeczywisto�ci nie mo¿na w pe³ni kontrolowaæ, lecz � przy
zastosowaniu odpowiednich metod � mo¿na na ni¹ wp³yn¹æ. Magia � twier-
dzi Malinowski za Jamesem Frazerem � tym ró¿ni siê od religii, ¿e opiera siê
na wierze w mo¿liwo�æ opanowania przyrody. Je¿eli t¹ ostatni¹ rz¹dz¹ pra-
wa magiczne, to poznawszy je, czarownik mo¿e siê staraæ dostosowaæ ich
dzia³anie do swoich celów. W innej pozycji stoi tymczasem cz³owiek religij-
ny. Wiedz¹c, ¿e przyrod¹ kieruje wola �wiadomego Boga, mo¿e tylko b³agaæ
go o przychylno�æ. Jednostka praktykuj¹ca magiê przypisuje sobie spraw-
czo�æ i podejmuje kroki, by odmieniæ swoje po³o¿enie. Natomiast cz³owiek
wyznaj¹cy religiê przyznaje siê do niemocy i pozostaje bierny (por. Mali-
nowski 1990: 371�372; Thomas 1971: 42). Mo¿na dodaæ, ¿e magia jest
tym samym pokrewna nauce, która w pe³ni ho³duje przekonaniu o ludzkiej
mocy do podporz¹dkowywania sobie przyrody.

Lecz byæ mo¿e nie powinno siê zestawiaæ po³o¿enia Melanezyjczyka, któ-
rego � dajmy na to � sztorm odegna³ z dala od domu, z histori¹ pewnego
przedsiêbiorcy, który bankrutowa³ na bazarze w poradzieckim Krasnojarsku?
Te dwie bardzo odmienne sytuacje maj¹ jednak ze sob¹ co� wspólnego. Jak
zauwa¿a Malinowski, psychofizyczny mechanizm reakcji w skrajnie trudnych
okoliczno�ciach jest uniwersalny. Kieruj¹ nim emocje i potrzeba zrobienia
czegokolwiek (Malinowski 1990: 433�434). Reakcja mo¿e byæ czysto za-
stêpcza � jak wtedy, gdy w my�lach z³orzeczymy wrogowi, który nas w³a�nie
pokona³. Mo¿na te¿ nie wierzyæ w skuteczno�æ w³asnych dzia³añ � czy warto
za ostatnie pieni¹dze kupiæ los na loterii? � a mimo to dzia³aæ z nadziej¹ na
przekór wszystkiemu, ¿e przyniesie to po¿¹dany skutek.

Historia Fiedi jest o tyle z³o¿ona, ¿e ró¿ne racjonalno�ci dzia³ania wspó³wy-
stêpuj¹ w niej wraz z postêpowaniem jawnie irracjonalnym. Prowadzenie prze-
zeñ interesu przypomina³o staczanie siê po równi pochy³ej. £atwo to jednak
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oceniaæ, gdy patrzy siê z dystansu kilku lat i ma siê samemu zabezpieczony byt.
Du¿o trudniej podejmowaæ racjonalne decyzje, gdy szereg okoliczno�ci pcha nas
w �lep¹ uliczkê, a mamy tylko nik³e szanse, by siê w tym zorientowaæ. Fiedia
i Swieta ponie�li pora¿ki, ale nie musia³o tak byæ i nie sta³o siê to za spraw¹
pos³ugiwania siê przez nich magi¹. Badacze notowali te¿ przypadki, gdy specja-
li�ci od magii realnie pomagali swoim klientom wydostaæ siê z tarapatów12.

Na koniec nale¿y podkre�liæ jeszcze wymiar klasowy historii Fiedi i Swiety.
Dla Malinowskiego magia jest wyrazem bezsi³y wobec niekontrolowalnej
rzeczywisto�ci i stosuje siê to do ka¿dego cz³onka spo³eczno�ci. Niewa¿ne,
czy na oceanie zgubi siê czarownik, czy te¿ zwyk³y rybak � jeden bêdzie u¿y-
wa³ bardziej zaawansowanej magii, a drugi mniej, co zreszt¹ prawdopodob-
nie nie przes¹dzi o jej powodzeniu. W historiach Fiedi i Swiety natomiast
magia jest wyra�nie orê¿em s³abych i wykluczonych. Nie wiemy, czy w³a�ci-
ciel sieci supermarketów � z których dwa otworzy³ w pobli¿u S³owiañskiego �
stosuje magiê. Z pewno�ci¹ jednak ma mniejsz¹ potrzebê, by siê do niej ucie-
kaæ. Przyczyny praktykowania magii przez Fiediê � i po czê�ci równie¿ Swie-
tê � wybiegaj¹ daleko poza jego konflikt z Len¹. Le¿¹ w szeroko pojêtej eko-
nomii politycznej dzisiejszej Rosji i miejsca w tej¿e ekonomii, które zajmuj¹
imigranci pracuj¹cy w drobnym handlu.

Specjali�ci od magii ekonomicznej spe³niaj¹ podobne funkcje co agencje
consultingowe. Aby pomagaæ swoim klientom, musz¹ dobrze orientowaæ siê
w realiach rynku. Wiêcej nawet, oprócz doradztwa zawodowego dostarczaj¹
przedsiêbiorcom równie¿ wsparcia psychologicznego. A któ¿ go nie potrzebu-
je? W³a�ciciel sieci supermarketów na pewno, a tym bardziej ci przedsiêbiorcy,
którzy wywodz¹ siê z nieuprzywilejowanych warstw spo³ecznych i ka¿dego
dnia próbuj¹ zwi¹zaæ koniec z koñcem.
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ALBERT JAW£OWSKI*

Buddyjscy lamowie w nieoficjalnym
¿yciu spo³eczno�ci lokalnych Zabajkala �

perspektywa antropologiczna1

Po �mierci Józefa Stalina oko³o sze�ciuset pozosta³ym przy ¿yciu, represjono-
wanym lamom buriackim uda³o siê wróciæ do rodzinnych domów. Czê�æ
z nich w tajemnicy kontynuowa³a dzia³alno�æ obrzêdow¹ i lekarsk¹. Nazywa-
no ich w ró¿ny sposób: starik, dieduszka, achaj. Zgodnie z holistycznym po-
strzeganiem rzeczywisto�ci w buddyzmie tybetañskim nie sposób oddzieliæ sfery
wierzeniowej, kosmologii od dobrobytu, zdrowia, norm, warto�ci, to¿samo�ci
i struktury spo³ecznej, hierarchii, w³adzy itp. W tym przypadku to¿samo�æ
tworzy okre�lony system praktyk i procedur postepowania zgodnych z ³adem
symbolicznym i spo³ecznym, osadzonym w pierwotnym wobec niego ³adzie
kosmogonicznym. Nieoficjaln¹ spo³eczn¹ rol¹ lamów by³o utrzymywanie tra-
dycyjnych podstaw ³adu spo³ecznego i jego relacji z szerszym porz¹dkiem ko-
smogonicznym.
S³owa kluczowe: buddyzm, buriacja, Rosja, ZSRR, lamowie, represje, rytua³,
medycyna tybetañska, autorytet spo³eczny, ³ad spo³eczny, �wiatopogl¹d, ko-
smogonia, kultura, tradycja

After Joseph Stalin�s death only about 600 repressed Buryat lamas were able
to return to their family villages. Some of them secretly continued their ritual
and medical activities. They were called various names: starik, diedushka, akhay.
According to the holistic perception of reality in Tibetan Buddhism, it is im-

Artyku³y i Studia

* Albert Jaw³owski, Uniwersytet Warszawski, a.jawlowski@uw.edu.pl.
1 Artyku³ jest jednym z efektów realizowanego w ostatnich latach autorskiego projektu badawczego

�Lokalne konteksty to¿samo�ci spo³ecznej i kulturowej a do�wiadczenie biograficzne mieszkañców Sybe-
rii Wschodniej�. Szeroko rozumianym polem badañ oraz ich teoretycznych odniesieñ by³y problemy so-
cjologii i antropologii spo³eczno�ci lokalnych, biografii, to¿samo�ci kulturowej, pogranicza cywilizacyjne-
go i kulturowego. W tym kontek�cie badane by³y biografie represjonowanych buriackich lamów
buddyjskich, lokalna i regionalna pamiêæ o nich oraz ich kulturowa rola w ramach badanego regionu
i poszczególnych wspó³tworz¹cych go spo³eczno�ci lokalnych. Badania prowadzono z zastosowaniem sze-
roko pojêtych metodologii jako�ciowej, miêdzy innymi otwartych i ustrukturyzowanych wywiadów po-
g³êbionych, metody biograficznej � autobiografii ustnych, pamiêtników a tak¿e innych dokumentów oso-
bistych, publikacji biograficznych, publicystycznych i historycznych.
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possible to separate the sphere of belief, cosmology, from prosperity, health,
norms and values, social structure, hierarchy, power, and identity, etc. In this
case, the identity would be created by a specific system of practices and proce-
dures of behaviour consistent with the symbolic and social order, embedded in
the cosmogonic order that originally related to it. The unofficial role of the
lamas was to maintain the traditional foundations of the social order and its
relationship with the wider cosmogonic foundations.
Key words: Buddhism, Buryatia, Russia, USSR, lamas, repressions, ritual, Tibetan
medicine, social authority, social order, worldview, cosmogony, culture, tradition

W latach 1956�1991 jednym z istotnych elementów buriackiej autoidentyfi-
kacji, ochrony i zachowywania odrêbno�ci w odgórnie unifikowanym spo³e-
czeñstwie sowieckim by³o podtrzymywanie tradycyjnych wiêzi rodzinnych,
domowych i lokalnych. Ich �ród³a mia³y charakter sakralny i nigdy nie ule-
g³y ca³kowitej sekularyzacji. Podobnie jak nieoficjalny autorytet spo³eczny,
który zachowa³ swoj¹ odrêbno�æ, nie bêd¹c przy tym opozycyjny ani alter-
natywny wobec oficjalnych instytucji spo³ecznych, struktur w³adzy i pañ-
stwowej ideologii. W ZSRR buriaccy lamowie mimo utraty oficjalnego sta-
tusu pozostawali faktycznie specjalistami w sferze rytualnej, obrzêdowej,
niektórzy z nich byli równie¿ wykszta³conymi lekarzami, farmaceutami, ar-
tystami � rzemie�lnikami i astrologami.

Buddyzm tybetañski doczeka³ siê niezliczonych opracowañ, wprowadzeñ,
historycznych zarysów, mniej lub bardziej szczegó³owych wyk³adów z zakre-
su doktryny religijnej czy filozofii. Bez wzglêdu na to, jak¹ perspektywê przyj-
miemy, jedn¹ z najistotniejszych cech wyró¿niaj¹cych rozmaite tradycje bud-
dyzmu tybetañskiego jest wysoki autorytet i spo³eczna rola lamów. (Miêdzy
innymi z tego powodu przez pewien czas buddyzm tybetañski niezbyt precy-
zyjnie nazywano lamaizmem). Szczególny szacunek do lamów, obowi¹zek
okazywania im czci, jest równie¿ jedn¹ z podstawowych cech buddyzmu ty-
betañskiego zaszczepionego na gruncie kultur mongolskich.

Nie inaczej by³o na pó³nocno-wschodnich rubie¿ach Wielkiego Stepu, na
terenie wspó³czesnej Buriacji i Kraju Zabajkalskiego. Buddyjska szko³a geluk
rozpowszechni³a siê tam w XVII�XVIII wieku. W tym samym okresie zabaj-
kalskie lasostepy stopniowo w³¹czono w granice imperium rosyjskiego. Rdzen-
na ludno�æ, w wiêkszo�ci mongolskojêzyczni Buriaci, do�æ szybko zaczê³a
postrzegaæ now¹ religiê jako cywilizacyjny i kulturowy ³¹cznik z pozosta³ym
za po³udniow¹ granic¹ Rosji mongolskim stepem. Z kolei pañstwo rosyjskie
ju¿ w XVIII wieku pos³u¿y³o siê ni¹ j¹ jako narzêdziem umocnienia swojej
pozycji na nowo zajêtych terytoriach. Pojawienie siê nowej religii i nadej�cie
w tym samym okresie z pó³nocnego zachodu rosyjskich kolonizatorów prze-
s¹dzi³o o specyfice to¿samo�ci kulturowej tego regionu. Przyjrzyjmy siê temu
dok³adniej, by ³atwiej zrozumieæ, co wydarzy³o siê w XX wieku.
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Buddyzm w imperium rosyjskim i ZSRR � miêdzy polityk¹
kolonialn¹ a oddolnymi strategiami ochrony kultury

Rdzenna ludno�æ zauralskich obszarów imperium stanowi³a dla w³adz
z³o¿ony problem. Ogromne przestrzenie imperium Romanowów zamieszki-
wa³y ludy podleg³e, choæ czêsto samostanowi¹ce i obce, których metropolia
nie rozumia³a i w wielu przypadkach nie zadawa³a sobie trudu, by to zmie-
niæ. Podbój militarny nowych terytoriów i opodatkowanie ich mieszkañców
nie zawsze wystarcza³y, by utrzymaæ wzglêdny ³ad i zmusiæ miejscow¹ lud-
no�æ do wspó³pracy. Nale¿a³o szukaæ innych sposobów zyskiwania lojalno-
�ci. Starano siê to robiæ, stosuj¹c strach, miêdzy innymi w tym celu budo-
wano ostrogi obsadzone zbrojnymi za³ogami. Czêsto u¿ywano wp³ywów
kulturowych, na przyk³ad nak³aniano miejscow¹ ludno�æ do przyjêcia chrztu,
przy czym nierzadko u¿ywano w tym celu przemocy lub przekupstwa. Zda-
rza³o siê równie¿, ¿e pozostawiano kolonizowanej ludno�ci spory margines
swobody, nie ingeruj¹c w ich kulturê, sposób ¿ycia czy wiarê, o ile oczywi-
�cie byli lojalni i wywi¹zywali siê z narzuconych im formalnych zobowi¹-
zañ, zw³aszcza podatkowych, wobec metropolii (Khodarkovsky 2009: 187�
222).

Relacja centrum�peryferia by³a w istocie sieci¹ rozmaitych uk³adów miê-
dzy regionalnymi pañstwowymi elitami administracyjnymi o ró¿nie definio-
wanych kompetencjach, zakresach w³adzy, stylach funkcjonowania i odmienn¹
kulturowo ludno�ci¹ miejscow¹ reprezentowan¹ przez w³asne elity. Buriaccy
hierarchowie buddyjscy byli w tym uk³adzie wa¿nym elementem peryferyj-
nej elity uznawanej przez centrum i z nim wspó³pracuj¹cej.

Trudno jednoznacznie wskazaæ prze³omowy moment, w którym obszary
dzisiejszej Buriacji ostatecznie sta³y siê integraln¹ czê�ci¹ pañstwa rosyjskie-
go. S¹dzê, ¿e dopiero uznanie buddyzmu za oficjaln¹ religiê imperium za-
koñczy³o ów d³ugi, oko³ostuletni, proces. Jednak i w tym wypadku mamy
do czynienia z rozci¹gniêt¹ w czasie sekwencj¹ wydarzeñ. Ju¿ w 1741 roku
administracja carycy El¿biety I uzna³a buddyzm tybetañski reprezentowany
przez szko³ê geluk za jedn¹ z oficjalnych religii imperium. W 1764 roku
administracja carycy Katarzyny Wielkiej uznaje jednego spo�ród zabajkal-
skich liderów religijnych � Zajajiina lamê (ros. Damba Dor¿o Zajajew) za
zwierzchnika wszystkich wyznaj¹cych buddyzm poddanych cesarstwa, za-
mieszkuj¹cych obszar Syberii Wschodniej. W reakcji na to zwi¹zani z nim
buriaccy buddy�ci uznali El¿bietê I i Katarzynê II za wcielenia Sagaan Dara
(Bia³ej Tary), a kolejni carowie zyskali miano Sagaan haanów (Bia³ych Cha-
nów). Zajajiin lama sta³ siê zatem pierwszym, uznanym przez imperium,
buriackim pandito chambo lam¹.
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W ten sposób funkcja pandito chambo lamy, oprócz charakteru religijno-
-duchowego, zyska³a w Buriacji równie¿ rangê polityczn¹ i zosta³a wpisana
w system administracyjnego zarz¹dzania t¹ prowincj¹ imperium. Z czasem ob-
jêcie funkcji pandito chambo lamy bêdzie siê wi¹zaæ z konieczno�ci¹ z³o¿enia
wiernopoddañczej przysiêgi lojalno�ci wobec dynastii Romanowów. W zamian
pandito chambo lamowie otrzymaj¹ opiekê i wsparcie ze strony pañstwa jako
regionalni liderzy religijni i polityczni. Autorytet buriackich pandito chambo
lamów od samego pocz¹tku wynika³ równie¿ z uprawomocnienia ich pozycji
przez imperialny aparat administracyjny. Z kolei carska w³adza otrzyma³a sa-
kraln¹ legitymizacjê w ramach buddyjskiego kultu. W ten sposób zabajkalskie
stepy stan¹ siê integraln¹ czê�ci¹ pañstwa, zwi¹zan¹ z nim nie tylko �cis³ymi
zwi¹zkami o charakterze ekonomicznym i militarnym, ale równie¿ politycz-
nym oraz symboliczno-sakralnym (Cyrempi³ow 2013: 152�167).

W XIX wieku uzale¿nienie buddyzmu od pañstwa stopniowo siê pog³ê-
bia. Aby os³abiæ niekorzystn¹ dla w³adz zale¿no�æ buriackich lamów od da-
lajlamów czy mongolskich i tybetañskich mistrzów i nauczycieli, urzêdnicy
carscy w 1853 roku opracowali �Rozporz¹dzenie o lamajskim duchowieñ-
stwie we Wschodniej Syberii� (�Ïîëîæåíèå î ëàìàèñòñêîì äóõîâåíñòâå
â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè�). Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, pañstwo dokona³o wów-
czas ostatecznej centralizacji administracyjnego zarz¹dzania hierarchi¹ bud-
dyjsk¹. Objêcie funkcji pandito chambo lamy mia³o wynikaæ z carskiego
nadania. Bez akceptacji w³adz nie mo¿na go równie¿ zmieniaæ i zdejmowaæ
ze stanowiska. Jednak przy okazji pandito chambo lamowie zyskali wiele
przywilejów i uprawnieñ. Samodzielnie decydowali o sprawach religijno-
-obrzêdowych. Wyznaczali szireete lamów (zwierzchników dacanów), zyskali
ca³kowit¹ kontrolê nad lamami, którymi mogli odgórnie zarz¹dzaæ. Dziêki
temu ograniczono mo¿liwo�æ plemienno-rodowych roz³amów i podzia³ów
wewn¹trz struktur buddyjskich, które wcze�niej rozbija³y jedno�æ buriackich
instytucji religijnych (Cyrempi³ow 2013: 152�167).

Mo¿na powiedzieæ, ¿e buddyjska hierarchia sta³a siê wówczas równie¿ de iure
elementem skomplikowanej struktury administracyjnej pañstwa. Z naszego
punktu widzenia istotne wydaje siê wzmocnienie i jasne zarysowanie podzia-
³u na tak zwanych lamów sztatskich, których zatwierdzaj¹ urzêdnicy pañ-
stwowi, i stiepnych � nieoficjalnych, funkcjonuj¹cych poza dacanami, ale
ciesz¹cych siê autorytetem w�ród ludno�ci. Po 1945 roku ten podzia³ po-
wróci w nowej formie i bêdzie siê odnosiæ do okre�lenia lamów oficjalnie
dzia³aj¹cych w Centralnym Duchownym Zarz¹dzie Buddystów ZSRR2.

2 Co ciekawe, pojêcia sztatskij lama i sztatskije buddisty bêd¹ funkcjonowaæ w czasach sowieckich, miêdzy
innymi w oficjalnych dokumentach Rady do Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR (Ko¿ewnikowa 2003: 22).
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Buddyzm by³ wiêc wykorzystywany przez administracjê carsk¹ jako na-
rzêdzie zarz¹dzania t¹ prowincj¹ imperium. Dominuj¹c¹ rolê w relacji bud-
dyzm�pañstwo odgrywa³o oczywi�cie pañstwo, które traktowa³o buddystów
jako przedmiot, a nie podmiot polityki wewnêtrznej i zagranicznej. Buddy�ci
musieli dostosowywaæ siê do warunków, jakie tworzy administracja, ale jed-
nocze�nie potrafili byæ bardzo skuteczni w osi¹ganiu swoich celów. Relacje
miêdzy pañstwem a buriack¹ sangh¹ buddyjsk¹ uk³ada³y siê ró¿nie w zale¿-
no�ci od okresu i sytuacji politycznej. Imperium rosyjskie zasadniczo nie
kwestionowa³o spo³ecznej pozycji lamów. Mimo prób ograniczania ich licz-
by i wp³ywów, okresów restrykcyjnej i czêsto niespójnej polityki, pañstwo
raczej wspiera³o ich autorytet. Z kolei lamowie pozostawali lojalni wobec
pañstwa, z którym starali siê wspó³pracowaæ mo¿liwie naj�ci�lej (Cyrempi-
³ow 2013: 236�237).

Buddyzm od samego pocz¹tku by³ postrzegany przez zabajkalskich Bu-
riatów jako wa¿ny element to¿samo�ci ogólnomongolskiej oraz kulturowy
³¹cznik z chiñskim oraz indotybetañskim krêgiem kulturowym Paradoks
polega³ na tym, ¿e sprytna kolonialna manipulacja mog³a byæ narzêdziem
politycznej dominacji centrum, a jednocze�nie pozwala³a na zachowanie
wobec niego kulturowej autonomii. Pozwala³a unikn¹æ ewentualnego kon-
fliktu miêdzy centrum i peryferiami, zabezpiecza³a bowiem interesy centrum,
nie niszcz¹c ca³kowicie poczucia kulturowej autonomii i odrêbno�ci peryfe-
rii (Nacagdor¿ 2012).

Sytuacja uleg³a zmianie po upadku Romanowów w konsekwencji wojny
domowej i powstania pañstwa sowieckiego. Narzucona odgórnie sekulary-
zacja i represje wobec duchowieñstwa buddyjskiego by³y procesami niejed-
norodnymi. Pierwsze akty przemocy wobec instytucji religijnych nast¹pi³y
ju¿ w trakcie wojny domowej. By³y jednak tyle¿ krwawe i brutalne, co cha-
otyczne i niekonsekwentne. Po zakoñczeniu wojny domowej czê�æ lamów
mia³a nadziejê na u³o¿enie poprawnych stosunków z bolszewikami. W 1922
roku powsta³a Centralna Duchowna Rada Buddystów (Öåíòðàëüíûé
äóõîâíûé ñîâåò áóääèñòîâ), która stara³a siê znale�æ wspólne elementy zbli-
¿aj¹ce buddyzm z marksizmem. W sk³ad Rady w wiêkszo�ci weszli tak zwani
obnowlency, czyli przedstawiciele nurtu reformatorskiego zgromadzeni wo-
kó³ buddyjskiego lamy i dzia³acza politycznego Agwana Dor¿ijewa3. Komu-
ni�ci nie od razu przyst¹pili do brutalnego, systemowego zwalczania buddy-
zmu. Pocz¹tek lat dwudziestych to czas pozornych kompromisów miêdzy

3 Wiêcej o tym, czym by³o tak zwane obnowlenczeskoje dwi¿enije pisze miêdzy innymi Ksenia Giera-
simowa (1964).
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wci¹¿ kruchym, bolszewickim pañstwem, a czê�ci¹ buddyjskich elit (Garri
2014).

W 1923 roku powsta³a Buriacko-Mongolska Autonomiczna Republika
Radziecka. Jako pierwsza w dziejach namiastka buriackiej pañstwowo�ci
wzbudzi³a nadzieje buriackich elit. Jednak optymizm szybko przerodzi³ siê
we frustracjê. Wreszcie narodowy karnawa³ i tak zwana polityka korienizacji
zarówno w Buriacji, jak i ca³ym ZSRR zakoñczy³y siê brutalnymi represjami.

Niespe³na dwie dekady pomiêdzy proklamowaniem ZSRR a zamkniê-
ciem ostatnich dacanów buddyjskich w drugiej po³owie lat trzydziestych to
okres, którego nie da siê opisaæ jednym zdaniem. Droga miêdzy taktyczn¹
wspó³prac¹ pañstwa sowieckiego z buddystami, próby dostosowania buddy-
zmu do nowych realiów, walka miêdzy konserwatystami a reformatorami,
rola religii jako elementu polityki korienizacji, nacjonalizacja dacanów i za-
miana ich w spó³dzielnie, kolektywizacja, wreszcie radykalna polityka anty-
religijna, �Wielki Terror� i wiele innych w¹tków to �ród³a niezliczonych pro-
blemów badawczych i tematów na samodzielne monografie. Lamów gotowych
pój�æ na wspó³pracê z nowym re¿imem wykorzystywano jako narzêdzie
wewnêtrznych i miêdzynarodowych gier politycznych. Po kilku latach tak-
tycznej wspó³pracy z czê�ci¹ lamów, komuni�ci stopniowo zlikwidowali bu-
riackie klasztory buddyjskie. W latach trzydziestych za�, na fali stalinow-
skich represji, przymusowej kolektywizacji, terroru ca³kowicie rozbito
oficjalne buddyjskie instytucje religijne. Przesta³a istnieæ równie¿ Centralna
Duchowna Rada Buddystów. W latach trzydziestych do wiêzieñ i ³agrów tra-
fi³o oko³o 13 tysiêcy buriackich lamów. Wielu zdo³a³o uciec za granicê, do
Mongolii lub Chin (Sinicyn 2013).

Wed³ug ró¿nych szacunków po �mierci Stalina z ³agrów, wiêzieñ, miejsc
przymusowych osiedleñ i zsy³ek wróci³o zaledwie oko³o 600 buriackich la-
mów4. W 1945 roku w³adze wyda³y pozwolenie na wybudowanie nowego
dacanu na terenie ko³chozu im. Józefa Stalina w Górnej Iwo³dze i ponowne
otwarcie Dacanu Aginskiego. Dzia³alno�æ obydwu klasztorów by³a mocno
ograniczona i �ci�le kontrolowana. Miejsce w nich znalaz³o niewielu lamów.
W drugiej po³owie lat czterdziestych by³o to w sumie nie wiêcej ni¿ 20�30
osób. Po 1945 roku fasadowa buddyjska sangha dzia³a³a pod nazw¹ Central-
ny Duchowny Zarz¹d Buddystów ZSRR. Jej spo³eczne oddzia³ywanie mia³o
bardzo ograniczony zasiêg. Zgodnie z oficjaln¹ polityk¹ w³adz Buriaci, tak
jak reszta spo³eczeñstwa ZSRR, podlegali dalszej sekularyzacji. Nieco ina-

4 Tak¹ liczbê podaje Andriej Tierientjew, opieraj¹c siê na wieloletnich badaniach specyfiki buddyzmu
w ZSRR oraz aktywnego uczestnictwa w nieoficjalnych buddyjskich praktykach religijnych w czasach
sowieckich (Tierientjew 2014).
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czej rzecz siê mia³a w nieoficjalnej sferze stosunków rodzinnych i s¹siedzko-
-lokalnych.

Wiêkszo�æ pozosta³ych przy ¿yciu lamów po �mierci Stalina wróci³a do
rodzinnych domów. Wielu z nich w tajemnicy kontynuowa³o dzia³alno�æ
obrzêdow¹ i lekarsk¹. Ich autorytet nie mia³ swojego �ród³a w w¹sko pojmo-
wanej instytucji religii. Wynika³ z ich zakorzenienia w ogólnej zasadzie ³adu
na poziomie spo³ecznym, kulturowym, przyrodniczym, ekologicznym, kosmo-
gonicznym. Zgodnie z holistycznym postrzeganiem rzeczywisto�ci w buddy-
zmie tybetañskim nie sposób oddzieliæ sfery wierzeñ, zw³aszcza sakralnej wizji
kosmogonicznego ³adu, od dziedzin ¿ycia spo³ecznego, takich jak w³adza,
polityka, kszta³t struktury spo³ecznej, hierarchia itp.

Autorytet spo³eczny w tradycyjnej kulturze buriackiej

Zanim skoncentrujemy siê na ich nieoficjalnej aktywno�ci w obrêbie
buriackich wspólnot lokalnych przyjrzyjmy siê kilku do�æ istotnym pojêciom.
Lamów nazywano w ró¿ny sposób: starik, dieduszka, achaj (dos³ownie �starszy
brat�). Zw³aszcza to ostatnie, buriackie, pojêcie oznaczaj¹ce starszego, ob-
darzonego szacunkiem i autorytetem cz³owieka, stoj¹cego wysoko w hierar-
chii, wiele mówi o ich nieoficjalnej pozycji spo³ecznej. Co istotne, tradycyj-
n¹ okre�lenie lamy, powszechnie u¿ywane zarówno przed represjami, jak
i dzi�, jest termin lamchaj5

Mimo ¿e pojêcie achaj dos³ownie oznacza �starszego brata�, niekoniecz-
nie musi odnosiæ siê do relacji pokrewieñstwa lub innych zwi¹zków rodzin-
nych. Je�li okre�lamy kogo� mianem achaj, znaczy to przede wszystkim, ¿e
go szanujemy, ale równie¿ ¿e jest to osoba od nas wa¿niejsza, usytuowana
wy¿ej w hierarchii. Jej s³owa i uczynki maj¹ wiêksz¹ wagê (chünde) ni¿ nasze.
Achaj to kto�, kto dysponuje okre�lon¹ sprawczo�ci¹, wie lepiej jak w danej
sytuacji nale¿y post¹piæ. Jest zatem osob¹ dysponuj¹c¹ uznawanym przez nas
autorytetem. Pojêcie achaj nie jest prostym okre�leniem kogo� starszego i
szanowanego. U¿ycie tego s³owa niesie z sob¹ odniesienie do okre�lonego
typu relacji spo³ecznych.

Achaj jest wa¿niejszy, ale w zwi¹zku z tym ma okre�lone obowi¹zki. To
cz³owiek godny zaufania. Je�li uznajemy autorytet achaj, podporz¹dkowuje-
my siê mu, to mo¿emy byæ spokojni, ¿e w razie potrzeby zadba o nasze inte-
resy, mo¿emy liczyæ na jego pomoc i protekcjê. Do achaj mo¿emy zwróciæ
siê z problemem, pój�æ na skargê lub poprosiæ o rozs¹dzenie sporu. Achaj nie

5 Dodanie koñcówki w formie -chaj w jêzykach mongolskich, w tym w dialektach, mo¿e pe³niæ funk-
cjê wykrzyknienia, co podnosi rangê s³owa, z którym siê ³¹czy.
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powinien nas zignorowaæ. Oczywi�cie potem jeste�my zobowi¹zani odwza-
jemniæ siê, zwróciæ dar, najczê�ciej uznaj¹c jego racjê i dostosowuj¹c siê do
podejmowanych przezeñ decyzji. Achaj mo¿e siê z czym� do nas zwróciæ i wtedy
nie powinni�my mu odmawiaæ. Relacje z achaj odnosz¹ siê przede wszyst-
kim do regu³ tworzenia hierarchii spo³ecznych opartych na kolektywnej wspól-
nocie interesów. Nie mo¿emy zerwaæ takiej relacji, kiedy nam siê spodoba.

Patrz¹c nieco szerzej, pojêcie achaj oznacza aktywny element procesual-
nego ³adu spo³ecznego polegaj¹cego, mówi¹c w skrócie, na nieustannym
harmonizowaniu interesów ca³ej grupy z interesem ka¿dej jednostki z osob-
na. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e spo³eczny autorytet achaj wynika z za³o¿e-
nia, ¿e posiada on okre�lon¹ sprawczo�æ w zakresie wytwarzania i utrzymy-
wania ³adu, dzia³ania na rzecz dobra wspólnego. Dziêki niemu grupa mo¿e
harmonijnie istnieæ. Tak pojmowany autorytet wynika z okre�lonej koncep-
cji jednostki ludzkiej, jej relacji z grup¹ i miejsca w szeroko pojmowanym
³adzie kosmicznym (por. Morokhoeva 1995).

¯eby wyja�niæ to szczegó³owo, skoncentrujemy siê na problemie autory-
tetu spo³ecznego w tradycji buriackiego Zabajkala. W dialektach buriackich
nie znajdziemy synonimów s³ów �autorytet� i �presti¿�, które by³yby u¿ywa-
ne przed upowszechnieniem siê jêzyka rosyjskiego. Najbardziej bodaj zbli¿ony
zakres znaczeniowy zawiera siê w pojêciu chünde (waga/powaga). Cz³owieka
obdarzonego szacunkiem, ciesz¹cego siê spo³ecznym uznaniem i pos³uchem
nazywano chündetei (w jêzyku polskim znaczy to dos³ownie: �maj¹cy odpo-
wiedni¹ wagê�, �wa¿¹cy�, co w okre�lonych kontekstach oznacza �maj¹cy
pos³uch�, �wp³ywowy�, �obdarzany szacunkiem� itp.). Mianem chündetei
czêsto okre�lano cz³owieka, do którego zwracano siê, by rozs¹dza³, wa¿y³ ra-
cje, rozwi¹zywa³ spory i wyrokowa³, decydowa³ o tym, co w danej sytuacji
nale¿y zrobiæ, jakie zachowanie w konkretnym przypadku jest s³uszne. W ten
sposób nazywano ludzi, którzy maj¹ sprawcz¹ si³ê, a ich decyzje wi¹¿¹ siê
z okre�lonymi konsekwencjami dla grupy. Chündetei to cz³owiek po¿ytecz-
ny, ale mo¿e byæ gro�ny. Szacunek, jakim jest obdarzany, wynika równie¿ z lêku
przed konsekwencjami, które mog¹ nast¹piæ w przypadku sprzeciwu wobec
jego opinii i poczynañ. Podstawowym �ród³em szacunku, którym go otacza-
no, nie by³ jednak strach. Wynika³ z powszechnej zgody co do �wagi�, czyli
kompetencji i przekonania, ¿e s³owa i czyny takiego cz³owieka maj¹ si³ê spraw-
cz¹.

Posiadanie chünde nie jest cech¹ immanentn¹, bezwzglêdn¹ i przypisan¹
danemu cz³owiekowi raz na zawsze. Chünde mo¿na by³o zyskiwaæ albo tra-
ciæ. Je¿eli na przyk³ad chündetei nie wykorzystywa³ swojej sprawczo�ci na
rzecz grupy, wówczas j¹ traci³. Chünde nie mo¿e byæ wsobne. Wytwarza siê
i objawia w relacjach spo³ecznych, istnieje i jest uznawane, o ile przynosi
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kolektywny po¿ytek. Cz³owiek posiadaj¹cy chünde zobowi¹zany by³ s³u¿yæ
zbiorowo�ci, która obdarza³a go szacunkiem, respektowa³a jego opinie i de-
cyzje, ale w zamian oczekiwa³a pomocy, za³atwiania spraw, rozwi¹zywania
problemów, za¿egnywania nieporozumieñ itp. Czêsto objawia³o siê to w do�æ
prozaiczny sposób. Od chündetei oczekiwano, ¿e zapewni �ród³o dochodu,
znajdzie odpowiedni kawa³ek ziemi pod wypas byd³a, wesprze cz³onków grupy
datkiem, zapomog¹ itp. Oczywi�cie w zamian nale¿a³ mu siê pos³uch i od-
wzajemnienie przys³ugi w ka¿dy mo¿liwy sposób.

�Waga� jednostki przenosi siê na ca³¹ grupê. Krewny, który co� osi¹-
gn¹³, sta³ siê powszechnie szanowany, zdoby³ wysokie miejsce w hierarchii,
a przez to zwiêkszy³ swoje wp³ywy i moc sprawcz¹, stawa³ siê zasobem
grupy, �ród³em jej presti¿u i zbiorowego autorytetu. Ma to wymiar zarów-
no czysto praktyczny, jak i symboliczny. Wp³ywowa, odnosz¹ca sukcesy
jednostka stawa³a siê nie tylko �twarz¹� grupy czy okre�lonym rodzajem
metonimii. W tradycyjnym sposobie my�lenia sprawczo�æ jednostki by³a
skumulowan¹ sprawczo�ci¹ kolektywu. Odwo³uj¹c siê do byæ mo¿e nieco
uproszczonego przyk³adu, tak¹ jednostk¹ by³ przywódca rodu lub plemie-
nia. To przez niego manifestowa³a siê kolektywna moc wynikaj¹ca ze sku-
mulowanej w nim �si³y ¿yciowej�.

Je�li lider s³ab³ albo z jakich� powodów przestawa³ dzia³aæ na rzecz zbio-
rowo�ci, wówczas ca³kowicie podporz¹dkowana mu grupa nie by³a zobo-
wi¹zana do dalszego uznawania jego przywódczej roli. S³abo�æ lidera ozna-
cza³a bowiem s³abo�æ ca³ej grupy. Je�li mala³a w nim �si³a ¿yciowa�, grupa równie¿
j¹ traci³a. Próby odnowienia �si³y ¿yciowej� mog³y odbywaæ siê w ramach ró¿-
nych procedur rytualno-obrzêdowych, ale w praktyce czêsto oznacza³a zmianê
lidera. Je�li grupa nie mog³a wy³oniæ kogo� odpowiedniego, najczê�ciej zmu-
szona by³a podporz¹dkowaæ siê komu� z zewn¹trz, kto w³¹cza³ j¹ w zakres
skumulowanej w nim i jego grupie �si³y ¿yciowej�. Czyli, mówi¹c w skrócie,
zaczyna³ zajmowaæ siê jej sprawami, co nie zawsze, rzecz jasna, by³o dla gru-
py korzystne. W zwi¹zku z tym w³¹czenie danej grupy w obrêb innej, silniej-
szej, zazwyczaj interpretowano jako kryzys kolektywnej �si³y ¿yciowej�.

Chünde poszczególnych jednostek mog³o byæ stopniowalne i dawa³o siê
hierarchizowaæ. W zwi¹zku z tym chündetei móg³ byæ cz³owiek, który potra-
fi³ za³atwiæ sprawê grupy, docieraj¹c do kogo� o wiêkszej mocy sprawczej.
Wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê w hierarchicznej sieci zale¿no�ci, dociera³ do
�kogo trzeba� i mówi¹c kolokwialnie za³atwia³ sprawê na �wy¿szym szcze-
blu�. Zyskiwa³ zatem szacunek jako ten, kto potrafi z po¿ytkiem dla innych
wykorzystywaæ swoje miejsce w sieci hierarchicznych zale¿no�ci. Tym samym
okazywa³ siê cz³owiekiem wp³ywowym, po¿ytecznym, a wiêc posiadaj¹cym
�wagê�, czyli autorytet i sprawczo�æ. Powtórzmy zatem raz jeszcze: tak poj-
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mowana �waga�, chünde, jest powi¹zana ze spo³eczn¹ sprawczo�ci¹. Bez niej,
a zw³aszcza bez konkretnych rezultatów staje siê ja³owa i zanika.

Autorytet grupy symbolizuj¹ równie¿ pamiêtani, szanowani przodkowie.
W tym przypadku to co� znacznie wiêcej ni¿ mo¿liwo�æ pochwalenia siê s³aw-
nym dziadkiem, fotografi¹ rodzinn¹ czy dawnym presti¿em rodziny. To¿sa-
mo�æ cz³owieka by³a w sensie dos³ownym wspó³dzielona z to¿samo�ci¹ przod-
ków. Mówi¹c w skrócie, w jednostce odradzali siê jej przodkowie bêd¹cy
realnym zasobem zarówno aktualnej, jak i potencjalnej przysz³ej �si³y ¿ycio-
wej� kumuluj¹cej siê w jednostkach i grupach. Cz³owiek móg³ wiêc urodziæ
siê z okre�lonym autorytetem, który zawdziêcza szanowanym przodkom.

Urodzenie, rzecz jasna, nie determinowa³o ca³kowicie pozycji jednostki.
Mo¿na j¹ uzyskaæ na w³asn¹ rêkê. Ciekawym przyk³adem jest wykszta³cenie
traktowane zarazem jako znak i �ród³o statusu spo³ecznego. Wiedza, okre-
�lone umiejêtno�ci jednostki, wynikaj¹ca z nabytych przez ni¹ kompetencji
�waga� by³y oczywi�cie rodzajem zbiorowego zasobu grupy. Poziom wykszta³-
cania jako wyznacznik wysokiego statusu spo³ecznego jednostek i grup ma
g³êbokie korzenie historyczne i kulturowe. Jego pocz¹tki siêgaj¹ pojawienia
siê buddyzmu na terenach wspó³czesnej Buriacji i zwi¹zane s¹ z rozwojem
systemu szkó³ przy dacanach. Wiedza i kompetencje nabyte w dacanach da-
wa³y szansê zrobienia kariery. Stwarza³y jednostce mo¿liwo�æ zdobycia wy-
sokiej pozycji, pozwala³y wykorzystywaæ talent, pracowito�æ i inne cechy indy-
widualne. Owszem, krewny czy kto� z okolicy zawsze móg³ pomóc i zazwyczaj
tak siê dzia³o, ale w tym wypadku cz³owiek w du¿ym stopniu zale¿a³ od
swoich zdolno�ci, umiejêtno�ci i si³y przebicia. Jego sukces ci¹gn¹³ w górê
ca³¹ grupê. Pora¿ka mog³a przynie�æ grupie wstyd i j¹ os³abiæ.

Do dzi� wykszta³cenie traktowane jest jako rodzaj kolektywnego zasobu.
St¹d wynika zwyczajowo warunkowany obowi¹zek materialnego wspierania
ucz¹cych siê, nawet dalekich, krewnych. Ma to wymiar zarówno symbolicz-
ny, jak i czysto praktyczny. Inwestycja w wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ utalento-
wanego cz³onka rodziny zazwyczaj siê zwraca. Cz³owiek, uzyskawszy wyso-
k¹ pozycjê, zobowi¹zany jest wspieraæ krewnych. Je�li tego nie robi, nie tylko
³amie regu³y, ale po prostu nie sp³aca d³ugu zaci¹gniêtego u grupy, która
inwestowa³a weñ z my�l¹ o poszerzeniu w³asnych mo¿liwo�ci, jakie daje przy-
sz³y wp³ywowy protektor. Dzia³a tu klasyczna regu³a wymiany. Kto�, kto
zdoby³ wykszta³cenie, dobr¹ pracê, zbudowa³ okre�lony kapita³ spo³eczny,
staje siê chündetei. Dziêki ciê¿kiej pracy i talentowi zdobywa szacunek, cie-
szy siê autorytetem, ale musi byæ po¿yteczny. W przeciwnym razie, przypo-
mnijmy, traci chünde.

Istotnym warunkiem zdobycia szacunku i autorytetu by³ wiek. Mo¿na
byæ dobrze wykszta³conym, osi¹gaæ sukcesy, ale dopiero z wiekiem zyskiwa-
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no odpowiedni¹ �wagê�. Z drugiej strony sukces, a wiêc i zwiêkszenie �si³y
¿yciowej�, móg³ przechodziæ nie tylko z pokoleñ przodków na potomków,
ale i odwrotnie. Potomkowie nie tylko otrzymywali �si³ê ¿yciow¹� od przod-
ków. Sami mogli wzbogacaæ miêdzypokoleniowy zasób, a tym samym nieja-
ko wzmacniaæ poprzednie pokolenia. Zdarza³o siê, ¿e na przyk³ad ojcu czy
dziadkowi siê nie wiod³o. Z takich czy innych przyczyn roztrwaniali przeka-
zan¹ im �si³ê ¿yciow¹�. Nie zdobyli bogactwa, wp³ywów, presti¿u, �wagi�
itd. ¯yli nie tak jak nale¿y, wpadali w na³ogi, tracili maj¹tek. Jednak osi¹-
gniêcia kolejnego pokolenia stawa³y siê dowodem, ¿e zawirowania ¿yciowe
starszych mia³y sens. Dopiero post factum mog³o siê okazaæ, ¿e niepowodze-
nia oczy�ci³y drogê dzieciom i wnukom. Nieudacznictwo rodziców czy dziad-
ków mog³o siê zatem okazaæ godnym szacunku wysi³kiem i strat¹ na rzecz
powodzenia kolejnych pokoleñ. Czym� w rodzaju ofiary, po�wiêcenia a na-
wet inwestycji. Wraz z pojawieniem siê buddyzmu tego typu przywracanie
zasobu �si³y ¿yciowej� zaczêto interpretowaæ, u¿ywaj¹c idei karmy (Zhanaev
2017: 100).

Z punktu widzenia buddyjskiej scholastyki mo¿e to brzmieæ niekanonicz-
nie, ale w praktyce uwa¿ano, ¿e wcze�niejsze pokolenia karmicznie �¿ywi¹�
kolejne. Albo przekazuj¹ im swoj¹ si³ê, albo ich niepowodzenia mog¹ prze-
cieraæ ¿yciowe �cie¿ki potomków. I za to nale¿y siê im szacunek. Je�li teraz
m³odzi nie bêd¹ pomagaæ, �oddawaæ karmy�, mo¿e siê to �le dla nich skoñ-
czyæ. Nawet je�li nic nie wskazuje, ¿e starsi w czymkolwiek pomogli, co wiê-
cej, mogli byæ dla swoich dzieci i wnuków �ród³em problemów, wstydu i cier-
pienia. W tym sensie indywidualny trud jednostek jest wynikiem
miêdzypokoleniowych wysi³ków ca³ej grupy. Przy tej okazji ujawnia siê ko-
lejna bardzo istotna kwestia. Buddyjska idea karmy w tradycyjnej kulturze
buriackiej czêsto by³a pojmowana jako rodzaj �si³y ¿yciowej�. Jako taka ma
charakter kolektywny. Jest rodzajem zbiorowego zasobu, negatywnie lub po-
zytywnie oddzia³uj¹cego na ca³¹ grupê.

Z jednej strony jest to kolejny przejaw przewagi zbiorowo�ci nad jed-
nostk¹. Z drugiej jednak jednostka nie jest pozbawiona wp³ywu na rzeczywi-
sto�æ, indywidualnej sprawczo�ci, co czêsto stereotypowo przyjmuje siê w przy-
padku kultur azjatyckich. Cz³owiek jest g³êboko uwarunkowany spo³ecznie,
ale nie bezwolny. Najwy¿szy autorytet posiada za� jednostka, która potrafi
kierowaæ nie tylko w³asnym ¿yciem, ale przede wszystkim wp³ywa na los
zbiorowo�ci. (Kto�, kto dysponuje �wag¹�, przypomnijmy, to ten, do kogo
grupa siê dostosowuje). To dziêki niemu nawet pora¿ki poprzednich poko-
leñ mog¹ nabieraæ sensu i zamieniaæ siê w godne szacunku osi¹gniêcia.

Cz³owiek ciesz¹cy siê najwy¿szym autorytetem i sprawczo�ci¹ to rów-
nie¿ kto�, kto potrafi tworzyæ i egzekwowaæ regu³y, dziêki którym kultura
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i spo³eczeñstwo zmieniaj¹ siê, a jednocze�nie pozostaj¹ spójne. W innym przy-
padku spo³eczeñstwo nie by³oby w stanie wytwarzaæ innowacji. Pozostawa-
³oby niezmienne, co w praktyce nigdy siê zdarza. Bardzo blisko tego aspektu
autorytetu znajduje siê pojêcie erche, które mo¿emy przet³umaczyæ jako w³a-
dza/prawo, ustanawianie regu³, ale i ich przestrzeganie (Zhanaev 2017: 183�
186).

Pojêcie erche odnosi siê równie¿ do dzia³añ, zachowañ i postaw, które
przekraczaj¹ regu³y. Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ równie¿ dzia³ania lamów �
tantrystów, jogiñ i joginów, szamanek i szamanów. Ich zachowanie nie by³o
intepretowane jako ³ami¹ce regu³y, ale wychodz¹ce poza obszar powszech-
nego pojmowania ku ³adowi wy¿szego rzêdu dzia³aj¹cego wed³ug innych regu³,
niepoznawalnych dla przeciêtnych ludzi. W podobny sposób interpretowa-
no dzia³anie innowatorów. Pojawia siê oczywi�cie pytanie: jak odró¿niano
innowatora od outsidera czy odmieñca ³ami¹cego regu³y? W jaki sposób kto�
móg³ stawaæ siê innowatorem i prekursorem zmian pozostaj¹cych w sprzecz-
no�ci z obowi¹zuj¹cymi regu³ami, a kto� inny uznawany by³ za zagro¿enie
albo za cz³owieka niespe³na rozumu? Odpowied� wydaje siê do�æ prozaicz-
na. Je¿eli innowacje dzia³a³y na korzy�æ grupy, a w dodatku jednostka mia³a
na tyle si³y i �wagi�, by przekonaæ lub zmusiæ ogó³ do pos³uchu, wówczas
uznawano jej postêpowanie za s³uszne, czyli odwo³uj¹ce siê do regu³ ³adu,
którego po prostu dotychczas nie znano (Zhanaev 2017: 183�186).

Opisuj¹c specyfikê pojmowania ³adu w tradycyjnych kulturach mongol-
skich, Caroline Humphrey odwo³a³a siê do pojemnego, wieloaspektowego
cha³chackiego terminu jos6 (Humphrey 1997: 25�47). Najkrócej rzecz uj-
muj¹c, oznacza on powszechnie akceptowany porz¹dek, ³ad, zwyczaj, regu³y
i przyczyny nie tylko ludzkiego postêpowania, ale istnienia rzeczywisto�ci
w ogóle. Zdaniem Humphrey u podstaw tak pojmowanego ³adu le¿¹ regu³y
w³a�ciwego lub niew³a�ciwego postêpowania w okre�lonych sytuacjach i kon-
tekstach. Nie s¹ one obiektywizowane, absolutyzowane w ramach abstrak-
cyjnych modeli aksjologiczno-normatywnych. Relatywny ³ad spo³eczny w ró¿ny
sposób manifestuje siê w konkretnych relacjach miêdzyludzkich i z otocze-
niem. Jednym z najistotniejszych punktów odniesienia s¹ tutaj osoby, a w zasa-
dzie reprezentowane przez nie role oraz okre�lone miejsca w hierarchii i struk-
turze spo³ecznej (Zhanaev 2017: 186).

Zwi¹zana z ide¹ wiecznego porz¹dku we wszech�wiecie koncepcja jos
nie odnosi siê zatem do koncepcji jednostki jako autonomicznego podmiotu.
Cz³owiek ma swój jasno okre�lony zakres obowi¹zków wynikaj¹cy z konieczno-

6 Pojêcie jos wystêpuje równie¿ w dialektach buriackich, odpowiadaj¹ mu formy: josun w dialekcie
sartu-congolskim i joho w dialekcie choryñskim.
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�ci w³a�ciwego postêpowania w relacjach z innymi. Zachowanie zgodne
z zajmowaniem okre�lonego miejsca w �wiecie jest wiêc �ród³em spo³ecznego
³adu � spo³ecznego jos. W³a�ciwe postêpowanie zapewnia utrzymanie do-
brostanu i harmonii nie tylko w rodzinie, rodzie czy pañstwie, ale równie¿
w przyrodzie i wszech�wiecie (Zhanaev 2017: 186).

Idea ta jest pierwotna wobec etyki buddyjskiej, która w przypadku kul-
tur mongolskich na³o¿y³a siê na ni¹ znacznie pó�niej. Zbli¿a to nas do przed-
buddyjskiej koncepcji Wiecznego Nieba � Munh Tengri7. Bez wzglêdu na nowe
idee, które w obszar kultur mongolskich wprowadzi³ buddyzm, ich najistot-
niejszym wymiarem pozostawa³a sfera rytualna, a wiêc to, co dotyczy jos.
Buddyzm przyswoi³ równie¿ przekonanie, ¿e odpowiednie, zgodne z jos
postêpowanie wytwarza �si³ê ¿yciow¹� grup i tworz¹cych je ludzi. Dziêki
harmonijnemu jos reprodukuj¹ siê spo³eczeñstwo i kultura. W sferze tej bud-
dyzm, jak w wielu innych wymiarach, zmiesza³ siê z ideami i obrzêdowo�ci¹
szamanistyczn¹. Wed³ug nich rzeczywisto�æ równie¿ dzia³a wed³ug zasady
wspó³zale¿no�ci wymiarów: spo³ecznego, kulturowego, przyrodniczego
i najszerszego � kosmicznego. Zajêcie odpowiedniego miejsca, zharmonizo-
wanie go zgodnie z ogólnym ³adem wytwarza i podtrzymuje �si³ê ¿yciow¹�,
a wiêc jest niezbêdne do istnienia grupy. Niemo¿no�æ okre�lenia odpowied-
niej pozycji w ramach konstytuuj¹cego rzeczywisto�æ kosmicznego ³adu ozna-
cza kryzys. Je�li kryzys nie zostanie za¿egnany, spo³eczeñstwo dezintegruje
siê, a tworz¹cy je ludzie trac¹ to¿samo�æ (Zhanaev 2017: 183�186).

Metaforycznie rzecz ujmuj¹c, jos w pe³nym wymiarze tworzy system
po³¹czonych obiegów. Nie wszystkie obiegi wspó³tworz¹ce ów system s¹
powszechnie znane i dostêpne (Zhanaev 2017: 107). Wspomniani ju¿ inno-
watorzy czy otoczeni aur¹ �wiêto�ci ludzie przekraczali granice i ³amali usta-
lone regu³y. Nie tylko uznawano ich prawo do osobno�ci, ale otaczano szcze-
gólnym szacunkiem a nawet czci¹ jako tych, którzy maj¹ wgl¹d w obieg
szerszego, niepojêtego ³adu, zrozumia³ego i dostêpnego tylko dla wybranych �
potê¿nych szamanów, wielkich lamów, joginów, przywódców politycznych
i wojskowych, najzdolniejszych artystów � rzemie�lników (darchanów), uczo-
nych, wynalazców, ludzi ponadprzeciêtnie przedsiêbiorczych itp.

7 Takie rozumienie Munh Tengri jest bliskie chiñskiej idei Tian, czyli Niebios pojmowanych jako
proces, wyobra¿enie cyklów i mechanizmów przyrody, pozaludzk¹ si³ê, zwi¹zan¹ ze �wiatem ludzi. Nie-
biosa tworzy³y system z³o¿ony z aktywno�ci ludzi i przyrody, przypisuj¹c ich dzia³aniom odpowiednie
skutki. Je�li ludzie postêpowali w sposób moralny, czyli zgodny z regu³ami postêpowania, a w³adca rz¹dzi³
sprawiedliwie, Niebiosa rewan¿owa³y siê harmoni¹, któr¹ zapewnia³y za pomoc¹ odpowiednich cykli
pogodowych, p³odno�ci, ogólnego dobrobytu i pomy�lno�ci. Je�li ludzie postêpowali niew³a�ciwie, a w³a-
dze rz¹dzi³y nieudolnie, Niebiosa objawia³y swoje niezadowolenie, zsy³aj¹c powodzie, susze, trzêsienia
ziemi, plagi, epidemie, najazdy i inne nieszczê�cia (Kohn 2012: 5).

9.p65 23-01-10, 12:30243



Albert Jaw³owski

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021244

Nieoficjalna aktywno�æ rytualna lamów w okresie ZSRR

Wróæmy do podstawowego problemu, a mianowicie specyfiki sakralne-
go ³adu funkcjonuj¹cego w warunkach odgórnej sowieckiej sekularyzacji, a przede
wszystkim do roli, jak¹ w jego podtrzymywaniu odgrywali nieoficjalnie prakty-
kuj¹cy lamowie. Oczywi�cie nie wszyscy achaj/stariki byli jednostkami o po-
nadprzeciêtnych zdolno�ciach czy niezwyk³ej charyzmie. Mimo to umownie
mogliby�my nazwaæ lamów specjalistami w zakresie podtrzymywania zwi¹z-
ków z szerszym, sakralnym ³adem, w którego ramach jednostki i grupy defi-
niowa³y swoje miejsce w kosmosie. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, sens wiêkszo�ci
odprawianych przez nich obrzêdów, praktyk wró¿biarskich i lekarskich odno-
si siê do regu³ kieruj¹cych �wiatem, a wiêc równie¿ zakorzenionego w nich
³adu spo³ecznego. Na tym polega³a ich rola spo³eczna. Mówi¹c w du¿ym
uproszczeniu, lama ma, a przynajmniej powinien mieæ, dostêp do ³adu wy-
¿szego rzêdu, który warunkuje równie¿ ³ad spo³eczny. Jest wiêc kim� istot-
nym z punktu widzenia istnienia grupy, która musi wci¹¿ potwierdzaæ swoje
istnienie, niejako stwarzaæ siê od nowa. Bardzo istotn¹ rolê w tym procesie
odgrywaj¹ lamowie jako specjali�ci od �odpowiednich zachowañ�, obrzê-
dów i rytua³ów, daj¹cych dostêp do zasobu �si³y ¿yciowej� grupy.

Zaniedbanie odprawiania odpowiednich obrzêdów i rytua³ów mo¿e za-
burzyæ ³ad, i w konsekwencji obni¿yæ �si³ê ¿yciow¹�, co z kolei prowadzi do
nieszczê�æ, ubóstwa, klêsk ¿ywio³owych, dolegliwo�ci fizycznych, chorób,
epidemii, a nawet do ostatecznego rozpadu wiêzi spo³ecznych, dezintegracji,
a w koñcu fizycznego wyginiêcia grupy. Nawiasem mówi¹c, represje wobec
lamów rozmówcy czêsto interpretowali w³a�nie jako wynik czê�ciowego
zdegenerowania siê tej grupy spo³ecznej, ich niew³a�ciwego postêpowania,
nieprzestrzegania regu³, odej�cia od tradycji, zbytniego rozrostu ich liczby,
przez co lamami zostawali ludzie przypadkowi, koncentruj¹cy siê na spra-
wach materialnych, gnu�ni i pazerni.

Pozostali przy ¿yciu achaj/stariki, mimo ¿e marginalizowani i formalnie
pozbawieni wysokiego statusu spo³ecznego, w dalszym ci¹gu byli specjalista-
mi, ekspertami w dziedzinie utrzymywania wiêzi z zasobami �si³y ¿yciowej�.
Choæ dzia³ali nieoficjalnie i nie byli uznawani, a czêsto wrêcz szykanowani
przez pañstwo, w odbiorze spo³ecznym uchodzili za jednostki wyj¹tkowe.
To, ¿e zazwyczaj ¿yli normalnie, pracowali czy zak³adali rodziny nie mia³o
na to wiêkszego wp³ywu. Wielu z nich utrzymywa³o kontakt z dwoma daca-
nami i oficjalnymi lamami Centralnego Duchownego Zarz¹du Buddystów
ZSRR. Ci, którzy mieli tak¹ mo¿liwo�æ, brali udzia³ w klasztornych obrzê-
dach, chura³ach. Wspó³pracowali z klasztorami jako arty�ci � rzemie�lnicy,
farmaceuci czy specjali�ci w zakresie doktryny i obrzêdów. W ró¿nym stop-
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niu potrafili czytaæ w jêzyku tybetañskim i staromongolskim. Wielu z nich
z czasem osiad³o w dacanach iwo³giñskim lub agiñskim.

Jednak wiêkszo�æ do koñca ¿ycia pozosta³a poza murami klasztorów.
Szczególnie du¿ym szacunkiem cieszyli siê nieoficjalnie praktykuj¹cy emczi-
lamowie. Oczywi�cie nie powinni�my pomijaæ tu czysto praktycznego wy-
miaru dzia³alno�ci starikow lekarzy. Je�li w oddalonej od miasta wiosce mieszka³
kto�, kto potrafi³ postawiæ trafn¹ diagnozê, przygotowaæ lekarstwa i skutecznie
leczyæ, naturalnie cieszy³ siê szacunkiem. Jednak rozmówcy maj¹cy kontakt
z wioskowymi emczi-lamami mówili o nich w znacznie szerszym kontek�cie.
¯eby to zobrazowaæ, przytoczê fragment wywiadu, charakterystycznego dla
sposobu opowiadania o nieoficjalnie praktykuj¹cych emczi-lamach. Jedna
z rozmówczyñ tak wspomina swoje do�wiadczenia z prze³omu lat sze�ædzie-
si¹tych i siedemdziesi¹tych:

Kiedy pierwszy raz spotka³am lamê, by³am ma³a, chorowa³am. By³am nawet
w szpitalu. Jak wysz³am to by³am bardzo os³abiona. Ca³y czas �le siê czu³am.
Rodzice stwierdzili, ¿e trzeba mnie zaprowadziæ do lamy. No i zabrali mnie
do takiego dziwnego starika. Pojechali�my do Mogsochonu, tam mieszka³a
nasza rodzina. Wcze�niej widzia³am go kilka razy we wsi, bo tam czasem
je�dzili�my, ale nie wiedzia³am czym siê zajmowa³. Zdziwi³am siê nawet, ¿e
to w³a�nie do niego poszli�my. Wcze�niej robi³ na mnie dobre wra¿enie, taki
mi³y dziadek. Mia³ tak¹ komórkê w podwórku, z ty³u. Weszli�my tam. On
najpierw czyta³ modlitwy. Bardzo ³adny zapach tam by³. Taki niezwyk³y.
Dopiero potem domy�li³am siê, ¿e to by³y zio³a i trawy. Widocznie tam je
trzyma³ czy suszy³. Dlatego tak pachnia³o. Robi³ z tego lekarstwa. No jak
pojechali�my do tego Mogsochonu, to nie powiedzieli�my nikomu. Nie afi-
szowali�my siê, ¿e jeste�my. Poszli�my do niego po cichu. W tajemnicy. On w
tym domku, tam przeczyta³ te modlitwy i chuchn¹³ na mnie. Da³ jaki� pro-
szek w malutkim woreczku, taki chyba brunatnozielony, lekarstwo, nie pa-
miêtam ju¿ dok³adnie. Jak na mnie chucha³, to mia³am wra¿enie, jakby ka-
dzid³em dmuchn¹³. Potem zrobi³o mi siê lepiej. Ca³kiem szybko dosz³am do
siebie. (�) On jakby energiê mi poprawi³, co� w tym stylu. Podwy¿szy³ mi
si³y ¿yciowe jakby. (�) U nas w samej Ki¿yndze by³ te¿ taki, co leczy³. Zaj-
mowa³ siê tym. By³y lama te¿. Nazywa³ siê Lodoj. Ludzie chodzili do niego
po lekarstwa. On robi³ takie tybetañskie lekarstwa. Receptury zna³. Pamiê-
tam go. Stary by³, ale taki wysoki, solidny, silny bardzo. Bada³ puls. Stawia³
diagnozy. To nie by³ jaki� szarlatan czy co�. Widaæ, ¿e wykszta³cony by³. Od-
sypywa³ w takie kwadratowe torebeczki. On normalnie ¿y³, mia³ ¿onê, dzie-
ci. Ale te¿ u nich by³o trochê inaczej. On mia³ taki domek w obej�ciu. ¯ona
i dzieci mieszkali normalnie w domu. Oddzielnie. Tam u niego by³ idealny
porz¹dek i zapach tych lekarstw zio³owych. Bardzo silny, w nosie krêci³o, ale
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przyjemny.(�) To by³ emczi, prawdziwy, wykszta³cony. U nich w rodzinie
by³ taki porz¹dek, dyscyplina. Czu³o siê, ¿e cz³owiek ma jak¹� tajn¹ wiedzê.
Mo¿e nie tajn¹, ale tak¹� której inni nie maj¹. No by³a tam jaka� atmosfera
sekretu u nich. Nie mo¿na by³o przecie¿ krzyczeæ na ka¿dym rogu, ¿e leczysz
siê tymi lekarstwami tybetañskimi. No w ogóle�, tego te¿ nie mo¿na by³o
przygotowywaæ ot tak sobie, ciê¿ko by³o to zrobiæ, trzeba siê by³o na tym
znaæ. Te lekarstwa trzeba by³o potem w domu przygotowaæ, zaparzyæ, cza-
sem ponad godzinê. Trzeba siê by³o dowiedzieæ u emczi, jak za¿ywaæ. Nie
trzyma³o siê ich w ³atwo dostêpnych miejscach w domu. Raczej by³y scho-
wane. Nikt siê nie przechwala³, ¿e ma je w domu. W ogóle do tego Lodoj,
jego ¿ona, dzieci zwracali siê z wielkim szacunkiem, prawie jak�, no nie
wiem, on jak¹� tak¹ aur¹ by³ otoczony, ¿e nawet najbli¿sza rodzina zwraca³a
siê do niego jak do jakiego� �wiêtego. Z szacunkiem wielkim (KK: 2�3).
Choroba zgodnie z holistycznym paradygmatem medycyny tybetañskiej poj-

mowana jest jako zaburzenie harmonii. Tybetañskie s³owo niepa, które w jêzy-
kach europejskich t³umaczymy jako choroba, oznacza dos³ownie �przeszko-
dê�. Zatem leczenie to usuwanie przeszkody, mo¿na równie¿ powiedzieæ:
przywracanie przepustowo�ci, przep³ywu. Emczi-lama to niemal w sensie
dos³ownym cz³owiek, który ma dostêp do ³adu wy¿szego rzêdu, zna jego
zasady i przy u¿yciu odpowiednich �rodków potrafi go przywracaæ. Z punk-
tu widzenia kategoryzacji �wiata leczenie to odwo³anie siê do zwi¹zku cz³o-
wieka z si³ami kosmosu, zrozumienie przyczyny choroby to uchwycenie przy-
czyn zaburzenia ³adu. Medycyna tybetañska w Buriacji dostosowa³a siê do
miejscowych warunków. Buriackich emczi-lamów równie¿ nale¿y postrzegaæ
nie tylko jako lekarzy i farmaceutów, ale przede wszystkim tych, którzy potra-
fi¹ utrzymywaæ i przywracaæ proces ¿yciowy zgodny z ³adem, zgodny z jos.

W podobny sposób mo¿emy spojrzeæ na dzia³ania zurchajszyna (astrolo-
ga). To, ¿e w³a�nie on potrafi³ na przyk³ad okre�liæ i wskazaæ najodpowiedniej-
szy moment i sposób realizacji danego przedsiêwziêcia, równie¿ wynika z mo¿li-
wo�ci wgl¹du w inny, niedostêpny ogó³owi rodzaj ³adu. Porada zurchajszyna
w istocie dotyczy dostosowania naszych zamierzeñ do w³a�ciwego momen-
tu, w którym powinni�my co� zrobiæ, lub unikniêcia niew³a�ciwego momentu,
w którym nasze przedsiêwziêcie nie wpisze siê w ogólny porz¹dek i w zwi¹zku
z tym poniesiemy pora¿kê. Mówi¹c w skrócie, zurchajszyn jest miêdzy innymi
specjalist¹ od wpasowywania naszych zamierzeñ w odpowiedni czas i miejsce
na ich realizacjê. Mo¿na te¿ spojrzeæ na to nieco szerzej. Lamowie czêsto zaj-
mowali �dopasowywaniem� ludzi do ca³o�ciowej konstrukcji rzeczywisto�ci,
równie¿ tej znajduj¹cej siê poza granicami poznania. Jednym z licznych przy-
k³adów mo¿e byæ wybór imienia, które potem determinuje ¿ycie cz³owieka.
W tym kontek�cie pos³uchajmy innej rozmówczyni.
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Wesz³y�my z babci¹. Tam siedzia³ starszy cz³owiek. Zobaczy³ moj¹ babciê
i bardzo siê ucieszy³. (�) Babcia przywita³a siê serdecznie i da³a mu o³bok
[matê/poduszkê, na której siedz¹ lamowie � A.J.], który sama uszy³a. Da³a mu
te¿ kilka rubli. Po³o¿y³a na stó³. Na znak tego, ¿e siê spotkali mu, wrêczy³a
podarki takie. (�) Chwilê porozmawiali bardzo serdecznie, znali siê od bar-
dzo dawna. W koñcu ten j¹ zapyta³: �A po co przyszli�cie?�. I wtedy babcia
wyja�ni³a, ¿e urodzi³a siê prawnuczka. I ja zaczê³am mówiæ, ¿e mam córeczkê.
Ju¿ kilka miesiêcy jest na �wiecie. Imiê ju¿ wpisane w papiery. Ale nie wiem czy
pasuje. On usiad³, wyj¹³ ksi¹¿kê i zacz¹³ czytaæ modlitwê. Siedzia³, my�la³ i w
koñcu mówi: �A takie imiê Daszi znacie?�. Znam, mówiê, no ale to mêskie
imiê� A on: �To bêdzie Daszima�. No i da³ imiê. Pob³ogos³awi³. Powiedzia³,
¿eby z córk¹ podjechaæ za parê miesiêcy. (�) W naszej rodzinie jak kto� siê
rodzi³, to zawsze tak by³o. Lama wybiera³ imiê (KA: 3�4).
Zaufany lama to najczê�ciej cz³owiek z tego samego toonto8 , najlepiej

krewny, powinowaty lub s¹siad. Mo¿na oczywi�cie pój�æ do jakiego� wiel-
kiego, silnego lamy, je�li siê trafi okazja albo problem jest na tyle powa¿ny,
¿e wymaga ingerencji potê¿nego lamy. W zwyk³ych sprawach, dotycz¹cych
codzienno�ci, powodzenia przedsiêwziêcia, wyjazdu itp. nale¿y raczej zwra-
caæ siê do kogo� bliskiego. Najlepiej takiego, do którego chodz¹ bliscy, ro-
dzina, rodzice, dziadkowie. Lama, który potrafi skutecznie pomóc, powi-
nien byæ zwi¹zany z tym samym oboo, �wiêtymi miejscami, krewnymi9 Relacjê
z odpowiednim lam¹ dobrze oddaje buriackie s³owo taruu (odpowiedni, pa-
suj¹cy, dopasowany). Owo dopasowanie wynika ze �róde³ terytorialno-ro-
dzinnych. Nie chodzi wiêc o to, czy lama jest lepszy czy gorszy, tylko czy jest
pasuj¹cy. Jego kompetencje wynikaj¹ nie tylko z wiedzy i umiejêtno�ci, ale
równie¿ z dopasowania. Lama �trafia w cz³owieka� albo nie. Musi niemal
dos³ownie pasowaæ do niego, jak puzzle. W tym przypadku widaæ wyra�nie,

8 Toonto dos³ownie oznacza miejsce, w którym tu¿ po porodzie z ³ona matki wypad³o ³o¿ysko, odciê-
to i zakopano pêpowinê. Jest wiêc miejscem szczególnym, w którym cz³owiek przyszed³ na �wiat. Tam
urodzili siê jego przodkowie i tam na wiele pokoleñ wstecz osiad³a jego grupa. Jest to wiêc centrum
�wiata, miejsce pocz¹tków i powrotów. We wspó³czesnym jêzyku buriackim toonto jest synonimem �ma-
³ej ojczyzny�, miejsca pochodzenia, wspólnoty lokalnej.

9 Oboo to dos³ownie stos kamieni usypany w �wiêtym miejscu, górze, przy �ródle wody, pojedynczo
rosn¹cym drzewie lub prze³êczy. Stosy kamieni oznacza³y grupê, potomków. Pe³ni³y funkcje o³tarzy, gdzie
oddawano czê�æ panowi/gospodarzowi miejsca pe³ni¹cego funkcjê mitycznego przodka. Oboo to wielo-
poziomowe zjawisko symboliczno-rytualne wyra¿aj¹ce to¿samo�æ zbiorow¹ i jednostkow¹, emocje zwi¹-
zane z terytorium pochodzenia i zajmuj¹c¹ je spo³eczno�ci¹. £¹czy grupê z okre�lonym terytorium. Prak-
tyki obrzêdowe zwi¹zane z konkretnym dziedziczonym z pokolenia na pokolenie terytorium wytwarzaj¹
nie tylko poczucie zwi¹zku z przestrzeni¹, przyrod¹, krajobrazem ale przede wszystkim miêdzypokolenio-
wej wspólnoty z przodkami i przysz³ymi potomkami. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e oboo to zarazem �wiête
miejsce i okre�lona przestrzennie praktyka reprodukuj¹ca pamiêæ grupow¹. Jest rozumiane jako �ród³o
�si³y ¿yciowej� zwi¹zanej z jednostkow¹ i zbiorow¹ to¿samo�ci¹. Oboo odwo³uje siê zazwyczaj do wspól-
noty rodzinno-rodowej, ale mo¿e mieæ te¿ szerszy wymiar plemienno-terytorialny, a nawet pañstwowy.
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w jaki sposób lamowie czê�ciowo przejêli rytualno-sakraln¹ funkcje pe³nio-
ne przed pojawieniem siê buddyzmu przez szamanów.

Moc przodków i przyrodniczych miejsc by³a postrzegana zarazem jako
aktualna si³a ¿yciowa ca³ej grupy i wspó³tworz¹cych j¹ jednostek. Pó³osiadli
Buriaci kultywowali �cis³y zwi¹zek z terytorium rodowym. Tam, jak s¹dzili,
znajdowa³o siê komplementarne �ród³o kolektywnej i indywidualnej si³y
¿yciowej. Przodków nale¿a³o wiêc regularnie czciæ w uto¿samianych z ich
energi¹ �wiêtych miejscach. Wa¿ne wydarzenia w ¿yciu grup i jednostek
wymaga³y zwrócenia siê do przodków, niejako zaczerpniêcia z uosabianych
przez nich zasobów si³y ¿yciowej, witalno�ci, powodzenia i szczê�cia. Mog³o
siê to odbywaæ przy okazji cyklicznych, dorocznych obrzêdów, na przyk³ad
rytua³u tai³gan, maj¹cego zapewniæ grupie dobrobyt, dobry rozród stad, uro-
dzaj pastwisk itp. Nale¿a³o jednak siêgaæ do tego zasobu równie¿ okazjonal-
nie. Zazwyczaj zwracano siê do przodków z pro�b¹ o powodzenie przy oka-
zji zawierania ma³¿eñstw, leczenia chorób, przedsiêwziêæ gospodarczych,
podró¿y itp. Do dzi� uwa¿a siê, ¿e ci, którzy z ró¿nych przyczyn opu�cili
miejsce urodzenia, powinni przynajmniej raz do roku zjawiæ siê w �wiêtym
miejscu i odnowiæ zwi¹zek z przodkami, a wiêc faktycznie z w³asn¹ �si³¹
¿yciow¹�. Rozmówcy opowiadaj¹cy o swoich nieoficjalnych relacjach z la-
mami przed 1991 rokiem przypominaj¹ dok³adnie te same motywacje. Je-
den z rozmówców z rejonu iwo³giñskiego tak wspomina spotkanie ze achaj/
starikom, kiedy pod koniec lat sze�ædziesi¹tych XX wieku zosta³ wezwany
do odbycia obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej:

Tam Jondon¿amso by³, taki lama. Kiedy mia³em jechaæ do armii trochê siê
tego obawia³em, nie czu³em siê najlepiej. Babcia zabra³a mnie do niego.
Zna³a go dobrze, sama do niego chodzi³a. On przeczyta³ sutrê, potem ob-
my³ mnie tutejszym arszanem [�ródlan¹ wod¹ mineraln¹ � A.J.], wszystkie
rytua³y ochronne zrobi³. Mówi � jed�, wszystko bêdzie dobrze (MI: 12).

Inny rozmówca w podobny sposób wspomina ki¿yñskich starikow:
Do nich siê chodzi³o po b³ogos³awieñstwa, nie zawsze w zdrowotnych
sprawach. Kto� szed³ do wojska, to trzeba by³o adis (b³ogos³awieñstwo)
uzyskaæ, ¿eby nic z³ego nie sta³o siê, jak bêdzie daleko od domu. Tym siê
zajmowali dziadkowie (MK: 9).
Czêsto rozmówcy wspominali równie¿ inne przedsiêwziêcia, takie jak

egzaminy i wyjazdy na studia, ma³¿eñstwa, decyzje dotycz¹ce wa¿nych ¿y-
ciowych spraw. W ich narracjach zawsze byli to achaj z s¹siedztwa, ewentu-
alnie pobliskiej wioski, krewni albo znajomi rodziny. Zazwyczaj kontaktami
z nimi zajmowa³y siê stare kobiety, najczê�ciej babcie. Co ciekawe, czêsto
pojawia³ siê w¹tek za³atwiania przez babcie spraw ca³ych rodzin. To one
odwiedza³y lamów, a nawet je�dzi³y do dacanów, co t³umaczono zazwyczaj
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ryzykiem dla karier m³odszych cz³onków rodzin, zw³aszcza mê¿czyzn na stano-
wiskach, jakie wi¹za³o siê z odwiedzaniem dacanów. Pojawia³ siê równie¿
w¹tek prozaicznego odchodzenia m³odych od tradycyjnych obyczajów;
w takich przypadkach starsze pokolenie �za³atwia³o� ich sprawy.

Sekularyzacja ¿ycia w ZSRR g³êboko naruszy³a pozycjê spo³eczn¹ lamów.
W okresie stalinowskich represji zdecydowana wiêkszo�æ z nich zosta³a fi-
zycznie unicestwiona. Po 1953 roku, mimo reglamentowanego przywróce-
nia dzia³alno�ci buddyjskich instytucji religijnych, niemal ca³kowicie wyeli-
minowano ich z ¿ycia publicznego. Nieliczni, którzy kontynuowali praktykê,
zdo³ali jednak zachowaæ autorytet wynikaj¹cy z prze�wiadczenia o ich dostê-
pie do sakralnego ³adu wy¿szego rzêdu. Przyjmuj¹c kategoriê jos zawieraj¹-
cego w sobie procesualny ³ad spo³eczny, powstaj¹cy i utrzymuj¹cy siê w toku
w³a�ciwych relacji miêdzyludzkich, cz³owieka ze �wiatem przyrody i kosmo-
sem, mo¿emy w pewnym uproszczeniu powiedzieæ, ¿e lama/achaj dzia³a³
zgodnie z przyjêtymi konwencjami kulturowymi, bo taka by³a jego rola i funk-
cja spo³eczna. Nieoficjalnie odprawia³ rytua³y, bo od tego by³, leczy³, bo od
tego by³, udziela³ porad, bo od tego by³, itd.

Wnioski koñcowe

W latach 1945�1991 na poziomie wspólnot lokalnych czê�æ spo³eczeñ-
stwa buriackiego zgodnie z tradycj¹ buddyjsk¹ zachowa³a system praktyk
spo³ecznych i kulturowych oparty na tradycyjnej idei jos/jocho. Nieoficjalna
dzia³alno�æ wiejskich lamów nie by³a wyrazem celowego sprzeciwu, �wiado-
mej kontestacji systemu sowieckiego czy ideologicznie motywowanej obro-
ny tradycyjnej kultury. Byæ mo¿e w niektórych przypadkach stawa³a siê czym�
w rodzaju biernego oporu. Jednak niczym ponadto. Mimo ¿e lamowie byli
represjonowani i prze�ladowani za nieoficjaln¹, czêsto niezgodn¹ z prawem
dzia³alno�æ, trudno nazwaæ ich dysydentami. Zrzeszeni w Centralnym Du-
chownym Zarz¹dzie Buddystów ZSRR lojalnie wspó³pracowali z pañstwem,
a ci, którzy pozostali poza klasztorami, starali siê dostosowaæ do obowi¹zu-
j¹cego ³adu pañstwowego, realiów politycznych i spo³eczno-kulturowych
sowieckiego systemu.

Odwo³anie siê miêdzy innymi do lokalnych wariantów tradycji buddyj-
skiej umo¿liwi³o natomiast utrzymywanie nieoficjalnego, w¹skiego margine-
su autonomii kulturowej. Nie chodzi tu o obronê to¿samo�ci jako warto�ci
autotelicznej, wyra¿anej w kategoriach ideologicznych. To raczej dba³o�æ o okre-
�lon¹, warunkowan¹ kulturowo ideê ³adu realizuj¹cego siê w praktyce ¿y-
ciowej. Jos nie jest wiêc ide¹, któr¹ nosi siê na sztandarze. Nie jest te¿ znaj-
duj¹cym siê poza jednostkami wspólnotowymi symbolem, integruj¹cym grupê
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i obiektywizuj¹cym jej istnienie z zewn¹trz. Jednak to w³a�nie zasady konsty-
tuuj¹ce ³ad s¹ istot¹ istnienia spo³eczeñstwa, jego kultury i to¿samo�ci. Bez
niego grupa i tworz¹ce j¹ jednostki trac¹ wewnêtrzn¹ równowagê, a wraz
z ni¹ �si³ê ¿yciow¹�. To¿samo�æ mo¿na zatem okre�liæ jako �bycie na swoim
miejscu� w ramach szeroko pojêtego kosmicznego ³adu.

Dzia³alno�æ w pe³ni reglamentowanego przez pañstwo Centralnego Du-
chownego Zarz¹du Buddystów ZSRR i jednoczesne funkcjonowanie �nie-
oficjalnych lamów� w buriackich wioskach budzi skojarzenia ze znanym
z czasów imperium rosyjskiego podzia³u na lamów sztatskich i stiepnych.
Oczywi�cie tak jak w przypadku wszelkich innych historycznych analogii,
równie¿ tu powinni�my zachowaæ daleko id¹c¹ ostro¿no�æ. Mimo to, nawet
je�li powy¿sza analogia jest nieprecyzyjna, nale¿y za³o¿yæ, ¿e podstawy stra-
tegii podwójnego ¿ycia po³o¿onych daleko od centrów administracyjnych
buriackich spo³eczno�ci, obchodzenia przez nie ograniczeñ narzucanych przez
pañstwo wytworzy³a siê znacznie wcze�niej ni¿ w latach 1945�1991.

Odrodzenie i rozwój buriackiego buddyzmu po 1991 roku najczê�ciej
opisuje siê w kontek�cie zjawisk zwi¹zanych z charakterystycznymi dla
postsowieckiej Rosji procesami desekularyzacji i tak zwanego odrodzenia
narodowego. Desekularyzacja ¿ycia spo³ecznego, która nast¹pi³a w Bu-
riacji po 1991 roku, nie by³a jednak prostym odwróceniem sekularyzacji.
By³a i jest procesem indyferentnym, w którym bez w¹tpienia istotn¹ rolê
odgrywaj¹ miêdzy innymi ideologia etno-narodowa, wynalezione trady-
cje itp. (Amogo³onowa, Warnawski 2012: 133). Buddyzm, by ograniczyæ
siê tylko do okresu po 1991 roku, jest bez w¹tpienia jednym z najistot-
niejszych ideologicznych pól buriackiego �odrodzenia narodowego�.
Konstruuj¹c materialne symbole buriackiej przestrzeni narodowej i to¿-
samo�ci kulturowej, obficie czerpie siê z szerokiego repertuaru symboli
buddyjskich. To bardzo istotne procesy, których nie nale¿y pomijaæ ani baga-
telizowaæ.

Ju¿ w pierwszych latach po rozpadzie ZSRR buriackie elity wycofywa³y
siê z prób politycznego samookre�lenia siê narodu buriackiego, ograniczaj¹c
siê do praktyk umacniania i konstruowania zbiorowej identyfikacji etnicz-
no-kulturowej, odradzania religii, folkloru, to¿samo�ci regionalnej w ramach
pañstwa i narodu rosyjskiego (Amogo³onowa i in. 2008: 243). Przyjêto, ¿e
Buriaci mog¹ stanowiæ swoist¹, oryginaln¹ czê�æ pañstwowego narodu ro-
syjskiego, zgodne z akceptowanym ³adem pañstwowym s¹, by odnie�æ siê do
zapisów konstytucji Federacji Rosyjskiej, czê�ci¹ �wielonarodowo�ciowego
ludu� rosyjskiego. Buriacka flaga, god³o, hymn, regionalne instytucje itp. s¹
w tym kontek�cie czê�ci¹ rosyjskiego, pañstwowego uniwersum. Je�li wiêc
zatrzymaliby�my siê na tym poziomie, w zasadzie mogliby�my w pewnym
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uproszczeniu uznaæ, ¿e to¿samo�æ buriacka jest specyficzn¹, wyró¿niaj¹c¹ siê
etnicznymi dystynkcjami czê�ci¹ ogólnej to¿samo�ci rosyjskiej.

Je�li jednak potraktujemy nieoficjalnych lamów jako jedn¹ z grup podtrzy-
muj¹cych i ochraniaj¹cych buriack¹ to¿samo�æ etniczno-narodow¹ w okresie
sowieckim, a tak proponujê uczyniæ, musimy nieco szerzej spojrzeæ na pojê-
cia etniczno�ci i narodowo�ci. W tym przypadku, mimo ca³ego repertuaru
znaków, symboli, jêzyka itp., w istocie bêdzie siê ona wyra¿a³a w dzia³aniach
zgodnych z okre�lonemu typem kosmicznego ³adu i w³a�nie przez ten pry-
zmat nale¿y j¹ postrzegaæ. Kto�, kto, mówi¹c najpro�ciej, postêpuje zgodnie
z regu³ami ³adu, respektuje go i podziela wytwarzan¹ w jego ramach zbioro-
w¹ si³ê ¿yciow¹, jest swój. W¹sko pojmowana etniczno�æ i narodowo�æ by³y-
by formami niewystarczaj¹cymi. Buriacko�æ na swoim najbardziej elementar-
nym poziomie mo¿na by okre�liæ jako system praktyk zgodnych z okre�lonym
systemem symbolicznym i spo³ecznym, osadzonym w pierwotnym wobec
niego ³adzie kosmogonicznym, zgodnie z którym przebiegaj¹ procesy grupo-
twórcze, a wiêc praktycznie istnieje zbiorowo�æ, jej kultura i to¿samo�æ. £ad,
mimo wielu dekad fasadowej sekularyzacji, zawsze pozostawa³ domen¹ sfery
sakralnej, pojmowanej znacznie szerzej ni¿ w¹sko definiowana instytucja
religii.

S¹dzê, ¿e równie¿ oba powy¿sze sposoby okre�lania to¿samo�ci pojmo-
wanej jako wyznaczanie granic grupy okre�laj¹cych jej odrêbno�æ i swoisto�æ
maj¹ swoje uzasadnienie i proponowa³bym nie traktowaæ ich jako opozycji.
Jeden z nich odnosi siê do modernistycznej, konstruktywistycznej to¿samo-
�ci narodowej i pañstwowej, drugi za� � do specyficznych kategorii my�le-
nia, postrzegania miejsca w �wiecie i jego szeroko pojmowanego ³adu. Oba
wymiary proponowa³bym potraktowaæ jako komplementarne, choæ to drugi
z nich traktujê jako pierwotny, ontologiczny warunek jej istnienia.

W takim przypadku pograniczno�æ Buriatów polega³aby na umiejêtno�ci
przechodzenia z jednego dyskursu w drugi, z jednego systemu kategorii
my�lenia w drugi, z jednego sposobu wytwarzania ³adu w drugi, balansowa-
nie na krawêdziach ró¿nych systemów my�lenia � laickiego, konstruktywi-
stycznego, pañstwowo-narodowego i sakralnego, który mo¿emy okre�liæ jako
pierwotny i tradycyjny, przes¹dzaj¹cy o istnieniu grupy. Jak mówi³ jeden z moich
rozmówców,

[m]o¿na powiedzieæ, ¿e jeste�my Rosjanami. Jeste�my z tego dumni, z
Rosji� Ale je�li zupe³nie bêdziemy jak Rosjanie, bêdziemy postêpowaæ
tak jak oni, to siê zdemoralizujemy, zatracimy siê�, nasze �ród³o wy-
schnie, nasza energia ¿yciowa os³abnie do koñca� (MK2: 5).
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Relacja wewnêtrzna w my�leniu chiñskim
W artykule analizujê pojêcie �relacji wewnêtrznej� w kontek�cie jego u¿ytecz-
no�ci w badaniach nad kulturami azjatyckimi, w szczególno�ci chiñsk¹. Jako
pierwszy wprowadzi³ je do my�li filozoficznej Francis Herbert Bradley. Profe-
sor Stanis³aw Zapa�nik u¿ywa³ go do opisu logiki my�lenia w kulturach azja-
tyckich. Zgodnie z jego pogl¹dami w kulturach tych sposób pojmowania jednost-
ki ró¿ni siê od tego, jak pojmuje siê j¹ w kulturze Zachodu. Jednostka jest w nich
postrzegana jako wspó³determinowana przez czynniki zewnêtrzne, w tym aktu-
alne relacje spo³eczne. Istnienie takiego stanu rzeczy w Chinach mo¿na udo-
wodniæ na podstawie wyników badañ w ró¿nych dziedzinach nauk spo³ecz-
nych, miêdzy innymi psychologii spo³ecznej, antropologii kulturowej i filozofii.
S³owa kluczowe: relacja wewnêtrzna, Stanis³aw Zapa�nik, Chiny, ró¿nice miê-
dzykulturowe

The article tackles the concept of �internal relation� and its usefulness in re-
search about Asian cultures. It was first introduced by Francis Herbert Brad-
ley. Professor Stanis³aw Zapa�nik began using it in the field of cultural anthro-
pology. According to him, �internal relation� is a concept that can adequately
express the logic of thinking that prevails in the cultures of Central and East
Asia. This thesis is proved by findings in many humanistic disciplines, which is
shown in this article taking China as an example.
Key words: internal relation, Stanis³aw Zapa�nik, China, cultural differences

Ró¿nice kulturowe miêdzy kulturami Azji Wschodniej i kultur¹ Zachodu s¹
czym� oczywistym. Nie jest jednak oczywista odpowied� na pytanie, dlacze-
go tak siê dzieje. Jednym ze sposobów wyt³umaczenia ich wystêpowania jest
stwierdzenie, ¿e ludzie w ró¿nych kulturach postrzegaj¹ �wiat w inny spo-
sób. Na czym jednak ma polegaæ odmienno�æ w postrzeganiu przez nich
�wiata? Profesor Stanis³aw Zapa�nik udziela³ odpowiedzi na to pytanie, od-
wo³uj¹c siê do ró¿nic w logice my�lenia pomiêdzy lud�mi Zachodu i przed-
stawicielami kultur azjatyckich. Wed³ug niego zasad¹ determinuj¹c¹ my�le-
nie tych pierwszych by³a �zasada relacji zewnêtrznej�, natomiast w przypadku

Artyku³y i Studia
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tych drugich � �zasada relacji wewnêtrznej�. Celem artyku³u jest wykazanie,
¿e odwo³ywanie siê do tej drugiej zasady mo¿e pozwoliæ zrozumieæ specyfi-
kê kultur azjatyckich, a w szczególno�ci kultury chiñskiej i pomóc w zinte-
growaniu wyników badañ ich dotycz¹cych, prowadzonych w ró¿nych dzie-
dzinach nauk humanistycznych. Nale¿¹ do nich w szczególno�ci antropologia
kulturowa, psychologia spo³eczna i filozofia.

Na wstêpie zostan¹ przeanalizowane koncepcje filozoficzne, na których
bazie zrodzi³o siê pojêcie �relacji wewnêtrznej�. Po wyja�nieniu jego znacze-
nia przeanalizujê jego przydatno�æ w wyja�nianiu obserwacji poczynionych
na polach ró¿nych nauk humanistycznych, których przedmiotem badañ by³a
Azja Wschodnia, zw³aszcza Chiny. Analizê koñcz¹ wnioski oraz pytania wska-
zuj¹ce kierunki dalszych badañ.

Badania nad filozofi¹ Bradleya stanowi³y inspiracjê dla Stanis³awa Zapa�ni-
ka w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kultura wp³ywa na
postrzeganie �wiata. Podobnie jak Bradley zgadza³ siê on z Kantem, ¿e w proce-
sie poznania bior¹ udzia³ zarówno kategorie ludzkiego my�lenia, jak i dane
empiryczne. Za spraw¹ poznawalnych zmys³owo danych empirycznych po-
znanie uzyskuje swoj¹ tre�æ. Dziêki kategoriom my�lenia za� mo¿liwa staje
siê synteza przedmiotów poznania, na przyk³ad jako zjawisk przestrzennych
lub czasowych. Udzia³ kategorii w procesach poznawczych sprawia, ¿e wszyst-
kie rzeczy s¹ postrzegane jako zjawiska, czyli poznanie ich obejmuje jedynie
te ich tre�ci, które mo¿na przedstawiæ jako zgodne z tymi kategoriami. Tym
samym istota ludzka nie ma dostêpu do wiedzy o nich jako �rzeczach sa-
mych w sobie�, to znaczy w oderwaniu od cech zdeterminowanych przez
kategorie my�lenia, jak przestrzenno�æ lub czasowo�æ. Zgodnie z pogl¹dem
Bradleya, z którym zgadza³ siê Zapa�nik, faktycznym przedmiotem pozna-
nia nie s¹ oddzielone od siebie i ujmowane w ramach kategorii my�lenia
przedmioty, ale �totalno�æ wra¿eñ poznawanych�, któr¹ kategorie my�lenia
�rozcz³onkowuj¹�, wyodrêbniaj¹c z nich tre�ci poznawcze oraz rozpozna-
j¹c zwi¹zki logiczne pomiêdzy nimi (Zapa�nik 1973: 42). Innowacj¹ wpro-
wadzon¹ przez Zapa�nika wspólnie z Zofi¹ Morochojew¹ by³o twierdze-
nie, ¿e system kategorii my�lenia nie jest, jak twierdzili Kant i Bradley,
uniwersalny dla ca³ego gatunku ludzkiego, lecz istniej¹ odmienne systemy
kategorii my�lenia, które s¹ swoiste dla ró¿nych kultur (Zapa�nik 2006:
44�45). Innymi s³owy, zgodnie z tokiem jego rozumowania ka¿da kultura
jest strukturalnie zwi¹zana ze swoistymi dla siebie kategoriami my�lenia,
które sprawiaj¹, ¿e objawia siê w niej specyficzny obraz �wiata, wynikaj¹cy
z w³a�ciwego dla niej wyodrêbniania przedmiotów poznania oraz relacji, ja-
kie miêdzy nimi zachodz¹. Znaczy to, ¿e ludzie reprezentuj¹cy ró¿ne kultury
bêd¹ odmiennie interpretowaæ �wiat, odpowiednio akcentuj¹c lub ignoruj¹c
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ró¿ne jego elementy, w sposób specyficzny dla obecnych w ich kulturze ka-
tegorii my�lenia.

Zgodnie z za³o¿eniami profesora Zapa�nika sam proces pos³ugiwania siê
okre�lonymi kategoriami my�lenia przez cz³onków danej kultury jest przez
nich samych nieu�wiadomiony. Na ich �lad natrafia siê dopiero wówczas,
gdy kulturê w³asn¹ konfrontuje siê z obc¹. Wówczas, jak s¹dzi³ Zapa�nik,
badacz mo¿e dostrzec ró¿nice w sposobie postrzegania �wiata miêdzy sob¹,
a �innym�, co mo¿e go doprowadziæ do odkrycia istnienia zró¿nicowania
systemów kategorii my�lenia jako czynnika odpowiedzialnego za zró¿nico-
wany obraz rzeczywisto�ci. Innymi s³owy, ów hipotetyczny badacz mo¿e
u�wiadomiæ sobie, i¿ mo¿liwe s¹ ró¿ne interpretacje rzeczywisto�ci albo ró¿-
ne logiki my�lenia, a to, która z nich jest najbardziej oczywista, zale¿y od
tego, w jaki sposób s¹ porz¹dkowane tre�ci poznania i jakie zwi¹zki miêdzy
nimi s¹ akcentowane w ramach poszczególnych kultur.

Jak twierdzi³ Zapa�nik, g³ówn¹ ró¿nic¹ miêdzy kategoriami my�lenia
kultur azjatyckich a kategoriami my�lenia wspó³czesnego Zachodu jest nie-
obecno�æ w tych pierwszych kategorii substancji. Wed³ug niego ró¿nica ta
determinuje odmienno�æ w logice my�lenia miêdzy mieszkañcami Azji, a lud�-
mi Zachodu. Dla tych ostatnich, jak uwa¿a³, jej podstaw¹ jest zasada �relacji
zewnêtrznej�. Zgodnie z ni¹ dana rzecz zachowuje swoj¹ to¿samo�æ ontycz-
n¹, niezale¿nie od relacji, w które wchodzi z innymi rzeczami. W kulturach
azjatyckich natomiast, gdzie kategoria substancji nie wystêpuje, my�lenie
oparte jest na zasadzie �relacji wewnêtrznej�. Wed³ug niej �rzeczy i ich jako-
�ci s¹ determinowane przez relacje, w których je spostrzegamy, i nie istniej¹
niezale¿nie poza tymi relacjami� (Zapa�nik 2006: 45).

Ró¿nica w zasadach my�lenia miêdzy mieszkañcami Azji a lud�mi Za-
chodu determinuje przede wszystkim ró¿nicê w pojmowaniu przez nich jed-
nostki ludzkiej. Ludzie, w których my�leniu obecna jest zasada relacji ze-
wnêtrznej, postrzegaj¹ wiêc samych siebie jako relatywnie niezale¿nych od
otoczenia i zachowuj¹cych w³asn¹ to¿samo�æ niezale¿nie od okoliczno�ci i aktu-
alnych relacji z innymi lud�mi, natomiast ci, których my�leniem rz¹dzi zasa-
da relacji wewnêtrznej, bêd¹ postrzegali samych siebie jako bardziej zale¿-
nych od otoczenia oraz zwi¹zków z lud�mi dla nich znacz¹cymi. Tezê
powy¿sz¹ potwierdzaj¹ badania Richarda Nisbetta, który pisa³, ¿e �[d]la cz³o-
wieka Zachodu ca³kowicie sensowne jest pojêcie osoby, której cechy s¹ nie-
zale¿ne od okoliczno�ci lub konkretnych relacji. Owo Ja � zamkniêty i nie-
przepuszczalny, wolny pierwiastek sprawczy � mo¿e, nie ulegaj¹c zmianie,
przemieszczaæ siê miêdzy grupami i �rodowiskami. Natomiast dla cz³owieka
Wschodu (i w takim czy innym stopniu dla innych grup ludzi) osoba jest
powi¹zana, p³ynna i zale¿na. Jak wyrazi³ to filozof Donald Munro, mieszka-
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niec Azji Wschodniej pojmuje siebie »w kategoriach swoich relacji z ca³o�ci¹,
tak¹ jak rodzina, spo³eczeñstwo, Zasada Tao albo Czysta �wiadomo�æ«. Cz³o-
wiek uczestniczy w ró¿nych relacjach, które umo¿liwiaj¹ mu dzia³anie, a za-
chowania w pe³ni niezale¿ne s¹ zazwyczaj niemo¿liwe, a nawet niepo¿¹da-
ne� (Nisbett 2009: 51).

Do powy¿szych uwag trzeba jeszcze dodaæ, ¿e w my�leniu opartym na
zasadzie relacji wewnêtrznej to¿samo�æ rzeczy jest p³ynna � �rzecz A nie jest
to¿sama sobie, je¿eli ujmujemy j¹ w relacji nie do B, lecz do C� (Zapa�nik
2006: 45). Oznacza to, ¿e jednostka my�l¹ca wedle powy¿szej zasady mo¿e
zmieniaæ swoje zachowanie w zale¿no�ci od kontekstu spo³ecznego, co jest
sprzeczne z zachowaniem zgodnym z relacj¹ zewnêtrzn¹, zgodnie z któr¹
zachowywanie takiej samej osobowo�ci i pogl¹dów niezale¿nie od sytuacji
i aktualnych relacji miêdzyludzkich jest uwa¿ane za cnotê.

O istnieniu my�lenia zgodnego z logik¹ relacji wewnêtrznej w Chinach
mo¿emy s¹dziæ na podstawie wniosków dotycz¹cych postrzegania jednostki
ludzkiej w kulturze chiñskiej, jakie przedstawiaj¹ sinologowie. Nale¿¹ do nich
Roger Ames i David Hall. Wed³ug nich �[c]hiñskie »ja« jest kompleksem ról
i funkcji zwi¹zanych z obowi¹zkami danej jednostki wobec ró¿nych grup, do
których ona przynale¿y. Partykularna osoba jest tym synem, tym ojcem, tym
bratem, tym mê¿em, tym obywatelem, tym nauczycielem. Je�li pozbawi siê
jej tych wszystkich ról, nie zostanie w niej nic, co konstytuowa³oby kohe-
rentn¹ osobowo�æ: ¿adnej duszy, ¿adnego umys³u, ¿adnego ego, ani nawet
¿adnego Ja chcê tego� (Hall, Ames 1993: 959�960). Podobnie pisa³ profesor
Krzysztof Gawlikowski: �jednostka w Azji Wschodniej nie tworzy autono-
micznej i niezmiennej ca³ostki-atomu, jak na Zachodzie, lecz powinna byæ
analizowana wed³ug schematu: punkt skupienia � pole oddzia³ywañ. Nie jest
zatem ani autonomiczna, ani nie ma sztywnych granic. Jej jestestwo podlega
fluktuacjom zale¿nie od okoliczno�ci oraz otoczenia. Cnot¹ nie jest sta³o�æ,
lecz zmienno�æ. Normy moralne i oceny tego, co jest s³uszne, nie pochodz¹
od wewnêtrznego sumienia, lecz ka¿dorazowo s¹ determinowane przez oto-
czenie spo³eczne� (Gawlikowski 2001: 52). Równie¿ uczeni chiñscy zgadza-
j¹ siê z powy¿szym rozumowaniem. Na przyk³ad wspó³czesny chiñski psy-
cholog spo³eczny Sun Longji twierdzi³, ¿e �Chiñczycy uwa¿aj¹, ¿e istota ludzka
mo¿e pojawiæ siê tylko wewn¹trz relacji spo³ecznych. Jest sum¹ wszystkich
pe³nionych w nich ról. Je�li siê j¹ ich pozbawi [wyabstrahuje ze zwi¹zków
z innymi lud�mi � M.T.], wówczas »cz³owiek« znika. Dlatego te¿ Chiñczycy
nie maj¹ tendencji do s¹dzenia, ¿e za konkretnymi relacjami miêdzyludzkimi
kryj¹ siê jeszcze abstrakcyjne osobowo�ci� (Sun 2004: 12).

Kolejn¹ konsekwencj¹ my�lenia zgodnego z zasad¹ relacji wewnêtrznej
jest wiêksza ni¿ w przypadku ludzi Zachodu identyfikacja z w³asn¹ grup¹.
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Jak pisa³ profesor Zapa�nik, �W tradycyjnych kulturach Azji nie mo¿na by³o
pomy�leæ czê�ci jako istniej¹cej niezale¿nie od ca³o�ci i odwrotnie, ca³o�ci
jako sumy swoich czê�ci. Ca³o�æ ontycznie poprzedza istnienie swoich czê-
�ci, dlatego czê�æ nie mo¿e posiadaæ w³asno�ci niezale¿nych od natury owej
ca³o�ci, do jakiej przynale¿y� (Zapa�nik 2006: 45). Oznacza to, ¿e w ramach
azjatyckich kategorii my�lenia jednostka jest postrzegana jako w du¿ej mie-
rze zdeterminowana przez relacje spo³eczne, w których uczestniczy. Inaczej
mówi¹c to, co stanowi o jej odrêbno�ci indywidualnej, jej w³asna osobowo�æ,
pogl¹dy oraz indywidualne emocje, nie jest uwa¿ane za tak wa¿ne, jak to, co
decyduje o jej zwi¹zkach z grup¹, do której przynale¿y. Trafno�æ powy¿szego
sposobu rozumowania potwierdza analiza pojêæ u¿ywanych w jêzyku chiñ-
skim. Istniej¹ce w nim pojêcie si oznacza zarówno �egoistyczny�, jak i �pry-
watny� lub �indywidualny�. Wystêpuje w s³owach z³o¿onych z dwóch zna-
ków, które posiadaj¹ negatywn¹ konotacjê, a jednocze�nie s¹ u¿ywane do
t³umaczenia ró¿nych pojêæ zachodnich. I tak na przyk³ad sili oznacza zarów-
no egoistyczny interes, jak i osobiste zyski, a siqing mo¿e wskazywaæ zarów-
no na osobiste uczucia, jak i na niezgodne z wymogami ³adu spo³ecznego
relacje miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹. Przeciwieñstwem negatywnych konota-
cji pojêcia si s¹ pozytywne konotacje pojêcia gong oznaczaj¹cego co� wspól-
nego. Na przyk³ad s³owo gongdao dos³ownie mo¿na t³umaczyæ jako �wspól-
na droga�, jednak jego znaczeniem jest postêpowanie w³a�ciwe lub zgodne z
oczekiwaniami spo³ecznymi. Podobne znaczenie posiada pojêcie gongzheng,
które w dos³ownym t³umaczeniu mogliby�my oddaæ s³owami �odpowiadaj¹-
ce wspólnym normom�. Pojawia siê ono w zestawieniu gongzheng wusi, któ-
re, t³umacz¹c dos³ownie, brzmi �nieegoistyczny/prywatny i odpowiadaj¹cy
wspólnym normom�, a jest u¿ywane jako odpowiednik pojêcia �integralno-
�ci moralnej� w jêzykach zachodnich.

Potwierdzenia znaczenia relacji z innymi lud�mi dla jednostki w kultu-
rach wschodnioazjatyckich mo¿na szukaæ, nie tylko prowadz¹c analizê lin-
gwistyczn¹. Jest ono tak¿e przedmiotem badañ psychologii miêdzykulturo-
wej. W 1991 roku dwoje badaczy � Markus Rose Markus z University of
Michigan oraz Shinobu Kitayama z University of Oregon � w artykule opu-
blikowanym przez Amerykañskie Towarzystwo Psychologiczne wysunê³o tezê,
¿e ró¿ne kultury posiadaj¹ ró¿ne modele �ja�. Wed³ug nich we wspó³czesnej
psychologii dominowa³ zachodni model �ja�, który nazwali modelem �ja
niezale¿nego�. Jednak analiza badañ nad mieszkañcami Azji Wschodniej
doprowadzi³a ich do wniosku, ¿e zachodni sposób rozumienia ja�ni nie jest
uniwersalny. W przypadku kultur niezachodnich, jak twierdzili, czêsto mamy
do czynienia z �ja wspó³zale¿nym�. Pisali: �Uwa¿amy, ¿e dla wielu kultur
�wiata zachodnie pojêcie »ja«, rozumianego jako byt zawieraj¹cy swoiste cechy,
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które s¹ niezale¿ne od kontekstu, po prostu nie jest adekwatnym sposobem
opisu ja�ni. Jest ona raczej postrzegana jako konstrukcja wspó³zale¿na od
otaczaj¹cego j¹ kontekstu. [W tym przypadku � M.T.] indywidualne do�wiad-
czenie ogniskuje siê wokó³ innych lub te¿ siebie w zale¿no�ci od innych�
(Markus, Kitayama 1991: 225). Zgodnie z pogl¹dami cytowanych autorów
ró¿nice w rozumieniu samych siebie miêdzy Azjatami a lud�mi Zachodu pro-
wadz¹ do odmiennych sposobów prze¿ywania psychologicznych procesów
poznania, motywacji i emocji.

Wed³ug Markus i Kitayamy w przypadku kultur, w których wystêpuje
�ja� wspó³zale¿ne, �wiedza o samym sobie, która kieruje ludzkim zachowa-
niem, jest wiedz¹ o sobie w kontek�cie swoich relacji z innymi� (Markus,
Kitayama 1991: 227). W rezultacie jednostki o �wspó³zale¿nym ja� w po-
równaniu z jednostkami o �niezale¿nym ja� bardziej zwracaj¹ uwagê na in-
nych ludzi, skupiaj¹ siê na specyficznym kontek�cie danej sytuacji oraz mo-
dyfikuj¹ w³asne zachowanie i pogl¹dy zgodnie z antycypowanymi reakcjami
otoczenia (Markus, Kitayama 1991: 231). Powy¿sze tezy znajduj¹ swoje
potwierdzenie w badaniach chiñskich psychologów spo³ecznych. Wed³ug Yang
Guoshu, jednego z najwa¿niejszych ¿yj¹cych chiñskich psychologów spo³ecz-
nych, w kulturze chiñskiej to¿samo�æ jednostki jest nierozdzielna z pe³nion¹
przezeñ rol¹ spo³eczn¹. Nie ma, jak na Zachodzie, konfliktu miêdzy �ja�
spo³ecznym i �ja� indywidualnym. Dziecko od najm³odszych lat jest uczone,
¿e postêpowanie w my�l norm spo³ecznych jest dobre. Dlatego te¿ przeciêt-
ny Chiñczyk, który odebra³ takie wychowanie, my�li przewa¿nie tak: w tych
okoliczno�ciach posiadam okre�lon¹ rolê spo³eczn¹ (na przyk³ad ojca, syna,
pracownika firmy, ucznia, nauczyciela itp.), wiêc powinienem siê zachowy-
waæ zgodnie z jej wymogami, które s¹ okre�lone przez spo³eczne oczekiwa-
nia. Natomiast cz³owiek Zachodu przewa¿nie najpierw rozwa¿a, jakie po-
stêpowanie w danej sytuacji wydaje mu siê dobre i racjonalne, a nastêpnie
stara siê postêpowaæ zgodnie ze swoj¹ konkluzj¹, która poniek¹d jest od-
zwierciedleniem jego osobowo�ci. Dla niego najwa¿niejsze jest zachowanie w³a-
snych standardów moralnych i racjonalnych. Natomiast dla opisywanego po-
wy¿ej hipotetycznego Chiñczyka najwa¿niejsze jest zapobie¿enie wypadniêciu
z w³asnej roli poprzez niespe³nienie zwi¹zanych z ni¹ oczekiwañ otoczenia (Yang
2009: 75�76). Do podobnych wniosków dosz³a równie¿ pracuj¹ca na Uni-
wersytecie Sun-Yatsena w Kantonie i cz³onkini Amerykañskiego Towarzystwa
Psychologicznego Yang Zhongfang. Wed³ug niej, gdy Chiñczyk ocenia jak¹�
sytuacjê, musi uwzglêdniæ kilka czynników. Przede wszystkim jest to dobro
ca³o�ci spo³eczeñstwa lub jak najwiêkszej liczby osób. Nie mo¿e te¿ zapo-
mnieæ, ¿e sytuacja nieustannie siê zmienia, tak jak zmieniaj¹ siê pierwiastki
yin i yang, i ¿e musi dopasowaæ swoje postêpowanie do aktualnego stanu
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danej sytuacji. Musi te¿ pamiêtaæ, ¿e wszelkie jego dzia³ania bêd¹ mia³y wp³yw
na innych ludzi. Do tego dochodzi jeszcze kwestia roli spo³ecznej, jak¹ od-
grywa, i zwi¹zanych z ni¹ oczekiwañ ze strony otoczenia. Dlatego te¿ nie mo¿e
postêpowaæ zgodnie z w³asnymi uczuciami i pragnieniami, ale w podejmowa-
niu decyzji i wyborze postêpowania musi uwzglêdniæ wszystkie wymienione
uwarunkowania (Yang 2009: 292).

Zgodnie z twierdzeniami Markus i Kitayamy model �ja� determinuje te¿
motywacjê u przedstawicieli ró¿nych kultur: �Je�li za³o¿ymy, ¿e motywacja
ludzi posiadaj¹cych »ja« wspó³zale¿ne bêdzie zogniskowana wokó³ innych,
to wyniknie z tego kilka konsekwencji. Po pierwsze, powinni oni odczuwaæ
i wyra¿aæ wiêcej motywów spo³ecznego charakteru, które posiadaj¹ innych
za swój punkt odniesienia. Po drugie (�) ludzie o »ja« niezale¿nym bêd¹
do�wiadczaæ w³asnego sprawstwa jako wysi³ku skierowanego na ekspresjê
w³asnych potrzeb, praw i zdolno�ci. Natomiast jednostki o »ja« wspó³zale¿-
nym bêd¹ do�wiadcza³y sprawstwa jako starañ o to, ¿eby byæ receptywnym
wzglêdem innych, dostosowaæ siê do ich oczekiwañ, jednocze�nie trzymaj¹c
w ryzach w³asne potrzeby i pragnienia� (Marcus, Kitayama 1991: 240). Traf-
no�æ powy¿szych tez w odniesieniu do Chiñczyków mo¿na udowodniæ na
podstawie analizy pojêcia twarzy w kulturze chiñskiej. Sta³a siê ona przed-
miotem badañ innego wspó³czesnego chiñskiego psychologa spo³ecznego Zhai
Xueweia z Uniwersytetu Nankiñskiego. Wed³ug niego zabiega siê o ni¹ indy-
widualnie, tylko dla samego siebie. Staraj¹cy siê o zachowanie twarzy Chiñ-
czyk uwzglêdnia w swych staraniach grupê, do której w danym kontek�cie
spo³ecznym przynale¿y i z któr¹ jest zobowi¹zany podzieliæ siê zdobytym
presti¿em. Ponadto musi tego dokonywaæ zgodnie z jej wymogami, w prze-
ciwnym razie nawet je�li odniesie sukces, zostanie przez ni¹ odrzucony i jego
wysi³ek stanie siê w tym kontek�cie pozbawiony sensu. Przyk³adu dostarcza
zawodniczka gry w ping-ponga, która w czasie olimpiady w Hancheng nie
odda³a pi³ki cz³onkowi swej dru¿yny, na którego przypada³a kolej i sama
zdoby³a z³oty medal. Chocia¿ uczynek ten motywowa³a chêci¹ zdobycia
twarzy dla pañstwa, to jednak jej postêpowanie spotka³o siê z ostr¹ krytyk¹.
Prawie wyrzucono j¹ z dru¿yny i na³o¿ono nañ inne restrykcje (Zhai 2011:
233) .

Wreszcie, jak twierdz¹ Markus i Kitayama, w kulturze opartej na �ja�
wspó³zale¿nym, emocje �takie jak sympatia, poczucie wspólnoty, wstyd i bycie
zwi¹zanym z innym cz³owiekiem s¹ wa¿niejsze ni¿ te, które s¹ zwi¹zane ze
skupianiem siê na samym sobie. Mo¿na je nazwaæ skupionymi na innych�
(Markus i Kitayama 1991: 235). Powy¿sze stwierdzenie pozostaje w zgodzie
z wynikami analiz Ruth Benedict, których owocem by³a klasyczna ju¿ dzi�
pozycja antropologii kulturowej Chryzantema i miecz. Potwierdza siê ono
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tak¿e na polu badañ nad mentalno�ci¹ Chiñczyków. Przywo³ywany ju¿ wcze-
�niej chiñski psycholog spo³eczny Zhai Xuewei, aby udowodniæ znaczenie
uczuæ prospo³ecznych, opisa³ sytuacjê, w której syn nie zgadza siê z ojcem.
Wed³ug niego �[j]e¿eli starszy i m³odszy dyskutuj¹, a prawda jest po stronie
m³odszego, to z perspektywy rozumu powinno siê przyznaæ mu racjê, ale
je¿eli popatrzymy na tê sprawê z perspektywy rozumu i uczuæ [prospo³ecz-
nych � M.T.] razem, to starszemu nale¿y przyznaæ racjê, albowiem uczucia
(w tym przypadku cze�æ dla rodziców i poczucie szacunku wobec starszych)
s¹ w tej sytuacji wa¿niejsze od rozumu� (Zhai 2011: 156).

Zasada relacji wewnêtrznej w my�leniu Chiñczyków przejawia siê nie tylko
na polu badanym przez psychologów spo³ecznych. Jej wp³yw mo¿na tak¿e
zaobserwowaæ w ró¿nch tradycjach my�li chiñskiej. Zarówno konfucjanizm,
taoizm, buddyzm, maoizm, jak i my�liciele wspó³cze�ni pozostaj¹ pod wp³y-
wem nieu�wiadomionych za³o¿eñ dotycz¹cych relacji miêdzy jednostk¹ i jej
otoczeniem, które wynikaj¹ z kategorii my�lenia kszta³tuj¹cych kulturê chiñ-
sk¹. Poszukuj¹c wiêc odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, postrze-
gaj¹ jednostkê ludzk¹ jako podatn¹ na wp³yw otoczenia i stawiaj¹ osi¹ganie
harmonii z nim jako cel jej samodoskonalenia.

Nauczanie konfucjañskie bywa nazywane przez Chiñczyków lijiao, co
mo¿na przet³umaczyæ jako �naukê rytualnego zachowania�. Normy w³a�ci-
wego zachowania i rytua³u li pe³ni¹ w nim bowiem wa¿n¹ funkcjê narzêdzia
osi¹gania harmonii cz³owieka z wszech�wiatem oraz harmonijnych relacji miê-
dzyludzkich. Jak pisali Ames i Hall, �Rytua³ posiada szeroki zasiêg w chiñskim
porz¹dku spo³ecznym i politycznym. Wymaga odgrywania [we w³a�ciwy
sposób � M.T.] wszystkich obdarzonych znaczeniem dzia³añ, ról i instytu-
cji, które s³u¿¹ temu, aby partykularne jednostki ludzkie utworzy³y wspólno-
tê. Dlatego te¿ obejmuje wszystko: od sposobów zachowania siê przy stole
po etykietê dworsk¹; od ¿ycia w relacjach rodzinnych po oddawanie czci
zmar³ym� (Hall, Ames: 1993: 960). Innymi s³owy, poprzez rytualizacjê za-
chowania Chiñczycy tworz¹ hierarchiczn¹ wspólnotê, w której miejsce
ka¿dego cz³owieka jest jasno okre�lone normami rytualnymi. Przy czym z da-
nym miejscem wi¹¿¹ siê przypisywane mu obowi¹zki, które jednostka jest
zobowi¹zana wykonywaæ pod gro�b¹ spo³ecznego wykluczenia.

Drugim oprócz rytua³u sposobem zapewnienia stabilno�ci porz¹dku spo-
³ecznego w konfucjanizmie by³o d¹¿enie do oparcia go na ideale relacji miê-
dzyludzkich wystêpuj¹cych w rodzinie. Mechanizm, za którego pomoc¹
próbowano to osi¹gn¹æ, dobrze ilustruj¹ s³owa nale¿¹cej do kanonu ksi¹g
konfucjañskich Ksiêgi czci synowskiej. Zgodnie z nimi �Je�li we�miemy pod
uwagê ojca i matkê, to darzymy ich tak¹ sam¹ mi³o�ci¹. Je�li we�miemy
pod uwagê ojca i w³adcê, to darzymy ich takim samym szacunkiem. A wiêc
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matka stanowi przedmiot mi³o�ci synowskiej, w³adca stanowi przedmiot sza-
cunku. W przypadku ojca natomiast mamy po³¹czenie obu powy¿szych. Je-
¿eli wiêc bêdziemy s³u¿yæ z czci¹ synowsk¹ w³adcy, wówczas bêdziemy wier-
ni. Je¿eli tak samo bêdziemy s³u¿yæ zwierzchnikom, to bêdziemy im pos³uszni.
Urzêdnicy wierni i pos³uszni nie pope³niaj¹ wykroczeñ i wykonuj¹ nakazy
w³adców. Dziêki temu mog¹ utrzymaæ siê na stanowisku oraz dbaæ o sk³ada-
nie ofiar w �wi¹tyni rodowej. To jest cze�æ synowska uczonych� (Zhongjing,
Xiaojing 2007: 61). Innymi s³owy, zgodnie z konfucjañskim tokiem rozu-
mowania jednostka jest ze swojej natury istot¹ predysponowan¹ do istnie-
nia w ramach relacji miêdzyludzkich. Ich pocz¹tkiem s¹ relacje z w³asn¹ ro-
dzin¹, w której wiêzy s¹ wzmacniane za pomoc¹ naturalnych, wed³ug
konfucjanistów, uczuæ mi³o�ci i szacunku. Dziêki naturalno�ci ich wystêpo-
wania w rodzinie jest ona typem wspólnoty, w której naj³atwiej jest osi¹gn¹æ
stan harmonii. Tote¿ relacje w niej panuj¹ce mog¹ stanowiæ idea³ dla ca³ego
spo³eczeñstwa, które równie¿ d¹¿y do harmonijnych relacji miêdzy lud�mi.

Równie¿ w taoizmie wystêpuje nacisk na poszukiwanie harmonii z w³a-
snym otoczeniem. O ile jednak konfucjanizm jest zainteresowany przede
wszystkim harmoni¹ miêdzy lud�mi i budow¹ optymalnego porz¹dku spo-
³ecznego, o tyle taoizm k³adzie nacisk g³ównie na harmoniê jednostki z wszech-
�wiatem. Wszech�wiat ten mo¿e byæ rozumiany jako zbiór nieustannie wp³y-
waj¹cych na siebie si³, których równowaga lub jej brak decyduje o zdarzeniach,
jakie w nim zachodz¹. Mêdrzec taoistyczny próbuje siê do nich dostosowaæ
w taki sposób, aby doskonale zespoliæ siê z wszech�wiatem. Obraz doskona-
le zestrojonego z nim cz³owieka ilustruje opis kucharza, który sta³ siê mi-
strzem w swoim kunszcie, umieszczony w jednej z najwa¿niejszych ksi¹g tao-
istycznych � Ksiêdze Zhuangzi. Kucharz ten, t³umacz¹c w³adcy, jak zdoby³
swoje niezwyk³e umiejêtno�ci, powiedzia³: �Twój s³uga mi³uje dao, które wy¿ej
siêga od kunsztu. Kiedy zaczyna³em dzieliæ wo³y, widzia³em po prostu wo³y.
Ale ju¿ po trzech latach przesta³em dostrzegaæ ca³e wo³y. A teraz pojmujê je
duchowo, nie patrzê na nie oczyma. Powstrzyma³em moje poznanie [zmy-
s³owe] i opar³em siê na naturalnej zasadzie. Uderzam w wielkie szczeliny
[pomiêdzy ko�æmi], kierujê [nó¿] tam, gdzie s¹ puste miejsca, stosujê siê do
w³a�ciwo�ci budowy [wo³u]. Nigdy nie wa¿ê siê [przecinaæ] ¿adnych ¿y³ ani
zrostu miêsa z ko�ci¹, a có¿ dopiero wielkich ko�ci!� (Zhuangzhi 2009: 48).

Buddyzm chiñski równie¿ k³ad³ nacisk na zwi¹zki miêdzyludzkie i d¹¿e-
nie do harmonii spo³ecznej. Hajime Nakamura, wspó³czesny uczony japoñ-
ski, w ksi¹¿ce Systemy my�lenia ludów Wschodu przedstawia³ wyniki analizy
zmian rozumienia nauczania buddyjskiego i zwi¹zanych z nim praktyk pod
wp³ywem ró¿nych kultur. Wed³ug niego w Chinach wspólnota buddyjska
by³a postrzegana jako rodzina (fojia), a regu³y chiñskiego buddyzmu chan
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(w Japonii nazywanego zen) nazywano obyczajami rodzinnymi (jiafeng) (Na-
kamura 2005: 266). Ten stan rzeczy ró¿ni³ siê oczywi�cie od porz¹dków
panuj¹cych w buddyzmie indyjskim, gdzie podkre�lano raczej, ¿e wspólnota
mnichów jest wspólnot¹ ludzi, którzy wyrzekli siê ¿ycia rodzinnego. Ponad-
to Chiñczycy tak interpretowali nauczanie buddyjskie, aby by³o zgodne
z idea³ami spo³ecznymi konfucjanizmu. Ju¿ od czasów dynastii Tang w Chi-
nach istnia³y pogl¹dy, ¿e buddyzm, taoizm i konfucjanizm g³osz¹ to samo,
ale na ró¿ne sposoby, a z czasem stawa³y siê coraz bardziej popularne (Naka-
mura 2005: 284). Religia, której pierwotnym celem by³o wyrwanie siê z ziem-
skiej egzystencji, w zetkniêciu z my�leniem opartym na zasadzie relacji we-
wnêtrznej nabra³a bardziej prospo³ecznego charakteru.

Z drugiej jednak strony od pocz¹tku istnienia buddyzmu w Chinach by³
on poddawany krytyce ze strony konfucjanistów. Jak zauwa¿y³ amerykañski
sinolog William T. Bary, jednym z najwa¿niejszych zarzutów wzglêdem buddy-
stów by³ zarzut egoizmu (Bary 1964: 113). Wydaje siê to paradoksalne w sy-
tuacji religii, która promuje idea³ bodhisattwy, który altruistycznie pomaga
wszystkim czuj¹cym istotom uwolniæ siê od cierpienia. Jednak z perspekty-
wy konfucjañskiej, ukszta³towanej przez my�lenie zgodne z logik¹ relacji
wewnêtrznej, cz³owiek móg³ rozwijaæ siê jedynie w obrêbie relacji spo³ecz-
nych, z których najwa¿niejsze by³y relacje rodzinne. Tote¿, zgodnie z przy-
toczonym przez Williama T. Bary�ego rozumowaniem, to w³a�nie porzucanie
tych wedle nauczania konfucjañskiego naturalnych dla cz³owieka relacji w celu
religijnego spe³nienia jest egoistycznym zaprzeczeniem w³asnej natury.
Bodhisattwa bowiem, chocia¿ naucza innych ludzi jak wyzwoliæ siê od cier-
pieñ zwi¹zanych z ludzk¹ egzystencj¹, nie podejmuje trudu rozwi¹zywania
konkretnych ludzkich problemów, jak zarz¹dzanie pañstwem, które dla uczo-
nych konfucjañskich s¹ konstytutywn¹ czê�ci¹ kondycji ludzkiej (pojmowa-
nej wed³ug zasad relacji wewnêtrznej).

Maoizm wpisywa³ siê w tradycjê my�li chiñskiej, utrzymuj¹c przekona-
nie, ¿e jednostka ludzka jest przede wszystkim istot¹ spo³eczn¹. Jako taka za�
jest podatna na oddzia³ywania zewnêtrzne ze strony swojego otoczenia.
Zgodnie z zasadami relacji wewnêtrznej to ono czy inaczej mówi¹c, grupa
spo³eczna, do której dany cz³owiek przynale¿y, i jej wymagania bêd¹ dla nie-
go wa¿niejszym punktem odniesienia ni¿ jego w³asne pogl¹dy i uczucia. Dla-
tego te¿ nie dziwi¹ wnioski, do których doszed³ profesor Krzysztof Gawli-
kowski, analizuj¹c fenomen maoizmu. Wed³ug niego �[b]y w³a�ciwie odebraæ
taki lub inny tekst maoistyczny, by prze¿yæ odpowiednie emocje [wspólno-
towe � M.T.], trzeba byæ cz³onkiem maoistycznego spo³eczeñstwa, uczestni-
czyæ od lat w jego ¿yciu. Francuski racjonalista np. nie by³by w stanie przej¹æ
siê tak dalece studiowanymi tekstami, by popa�æ w fanatyczne zacietrzewie-
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nie, zadenuncjowaæ w³asn¹ matkê jako politycznego wroga ludu dlatego, ¿e
nosi w domu wyszywane pantofle. Nie by³by w stanie uwierzyæ, ¿e jedynie
przewodnicz¹cy Mao jest dawc¹ wszelkich prawd. Nie umia³by pozbyæ siê �
samobójczego dla maoisty � przyzwyczajenia do analizy i porównywania tego,
co uczy³ go Mao piêæ lat temu, rok temu i uczy dzi�� (Gawlikowski 1976: 92 �
93).

Tak¿e rozmaici my�liciele chiñscy czasów wspó³czesnych podkre�lali, ¿e
dla cz³owieka zwi¹zki z innymi lud�mi s¹ warunkiem pe³nej realizacji jego
cz³owieczeñstwa, a ¿ycie moralne polega na zabieganiu o dobro spo³eczne.
Przyk³adem mo¿e byæ jeden z najwybitniejszych historyków filozofii chiñ-
skiej � Feng Youlan (1895�1990). Wed³ug niego cz³owiek jest istot¹, która
nieustannie siê doskonali moralnie. Na najni¿szym etapie rozwoju moralne-
go bezwiednie na�laduje innych. Na wy¿szym zaczyna u�wiadamiaæ sobie
w³asne korzy�ci i �wiadomie o nie zabiegaæ. Nastêpnie u�wiadamia sobie, ¿e
nie jest istot¹ samodzieln¹, ale jest strukturalnie zwi¹zany ze spo³eczeñstwem
poprzez sieæ relacji miêdzyludzkich, w ramach których ¿yje. Zaczyna wiêc
dzia³aæ na rzecz dobra ca³ego spo³eczeñstwa, którego czê�ci¹ siê czuje. Do-
strzega wreszcie, ¿e to spo³eczeñstwo, a wiêc i on sam stanowi¹ czê�æ wszech-
�wiata, co sprawia, i¿ jego troska o innych ludzi staje siê jednocze�nie wy-
pe³nianiem swojej roli we wszech�wiecie: �Je¿eli kto� rozwija swoje
zdolno�ci dla w³asnej wygody, wówczas jest to tylko zabieganiem o w³asne
korzy�ci. Je�li natomiast kultywuje je po to, aby dziêki nim s³u¿yæ spo³e-
czeñstwu, to mamy do czynienia z postêpowaniem s³usznym moralnie (xíng
yì). (�) Cz³owiek moralny postêpuje zgodnie z nakazami moralnymi i wy-
pe³nia obowi¹zki wynikaj¹ce ze swojego miejsca w spo³eczeñstwie. Jest to
najdoskonalszy wyraz cz³owieczeñstwa i realizacja naturalnych potrzeb ludz-
kiej natury. Na poziomie Nieba i Ziemi [czyli na najwy¿szym poziomie roz-
woju duchowego � M.T.] s³u¿¹c Niebu, uczestniczy w przemianach [wszech-
�wiata], tym samym wyra¿aj¹c i urzeczywistniaj¹c jego naturê� (Feng 2006:
139�140).

Podkre�laniu, ¿e cz³owieczeñstwo mo¿e siê urzeczywistniæ jedynie we
wspólnocie z innymi lud�mi, towarzyszy³o u my�licieli chiñskich przekona-
nie, i¿ w kulturze zachodniej ludzie s¹ wyobcowani z w³asnej natury. Dobry
przyk³ad stanowi my�l Liang Shuminga (1893�1988). By³ on uczonym chiñ-
skim, a tak¿e dzia³aczem spo³ecznym i politycznym. Oko³o 1920 roku roz-
pocz¹³ badania nad ró¿nicami miêdzy kultur¹ Zachodu, a kultur¹ chiñsk¹.
Doszed³ do wniosku, który z niewielkimi modyfikacjami utrzymywa³ do koñca
¿ycia, ¿e ludzie Zachodu stoj¹ na ni¿szym etapie rozwoju cywilizacyjnego
ni¿ Chiñczycy. Wed³ug niego koncentruj¹ siê oni przede wszystkim na zaspo-
kajaniu swoich potrzeb materialnych, podczas gdy mieszkañcy Chin skupia-
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j¹ siê na doskonaleniu relacji miêdzyludzkich. Jednak¿e, dodawa³, Chiny
przeskoczy³y do wy¿szego etapu cywilizacji zbyt wcze�nie, nie doprowadza-
j¹c do koñca ni¿szego i dlatego s¹ zmuszone uczyæ siê od Zachodu jego osi¹-
gniêæ w zakresie nauki i techniki. Zak³ada³ jednak, ¿e w przysz³o�ci ten ostatni
rozwinie siê na tyle, i¿ zaadaptuje nauczanie Konfucjusza, aby wyelimino-
waæ z ¿ycia spo³ecznego problemy zwi¹zane z niskim stopniem rozwoju cy-
wilizacyjnego. W kontek�cie rozwa¿añ nad relacj¹ wewnêtrzn¹ warto przy-
wo³aæ kilka z nich. Liang Shuming ju¿ w latach dwudziestych pisa³, ¿e �granice
pomiêdzy lud�mi [na Zachodzie] s¹ bardzo jasno wytyczone. Ka¿de otwar-
cie ust oznacza [odwo³ywanie siê do] praw i obowi¹zków, do relacji ustano-
wionych przez prawa pisane. Wszyscy musz¹ rozliczaæ siê nawzajem, nawet
rodzice i dzieci lub m¹¿ i ¿ona� (Liang 2012: 134). Innymi s³owy, wedle jego
rozumienia cywilizacji zachodniej jej cz³onkowie skupiaj¹ siê na samych so-
bie. Wed³ug niego �[p]ostawa troski przede wszystkim o zaspokojenie po-
trzeb w³asnego ja utrzymywana przez ludzi Zachodu doprowadza do coraz
wiêkszego oddzielenia cz³owieka od natury oraz do coraz wiêkszych podzia-
³ów miêdzy lud�mi. Im d³u¿ej przedstawiciele cywilizacji zachodniej bêd¹
postêpowaæ w ten sposób, tym przepa�æ miêdzy nimi i miêdzy nimi a natur¹
bêdzie coraz wiêksza� (Liang 2012: 156). Zgodnie z jego pogl¹dami �cz³o-
wiek znajduj¹cy siê w takiej sytuacji [jak przedstawiciele zachodniej cywili-
zacji] jest nieszczê�liwy. Jego �wiat jest pozbawiony smaku i nie ma w nim
pozytywnych uczuæ, a jedynie straszliwe przygnêbienie. Pod¹¿a drog¹ po-
szukiwania jedynie dóbr zewnêtrznych, a zapomina o swoim wnêtrzu i traci
swojego ducha. Chocia¿ na zewn¹trz wydaje siê bogatym, to jednak jego
¿ycie wewnêtrzne jest równe zeru!� (Liang 2012: 157).

Analizowana krytyka cywilizacji zachodniej jest dobrym przyk³adem kry-
tyki kultury, w której my�lenie jest oparte na relacji zewnêtrznej, przez kul-
turê, w której my�lenie jest oparte na relacji wewnêtrznej. W kulturze opar-
tej na relacji zewnêtrznej cz³owiek jest bowiem postrzegany jako jednostka, która
jest i powinna byæ niezale¿na od innych. Tote¿ jasne podzia³y praw i obowi¹z-
ków oraz d¹¿enie do bycia niezale¿nym od przypadkowych relacji miêdzy-
ludzkich, w których siê uczestniczy, wydaje siê w jej ramach zrozumia³e. Jed-
nak z perspektywy logiki my�lenia opartego na zasadzie relacji wewnêtrznej
taki sposób ¿ycia mo¿e uchodziæ za nienaturalny i niedaj¹cy satysfakcji. Dzieje
siê tak, poniewa¿ zgodnie z logik¹ relacji wewnêtrznej jednostka jest podat-
na na wp³ywy swojego otoczenia spo³ecznego i powinna d¹¿yæ do harmonii
z nim. Dopasowanie siê do niego, o czym �wiadcz¹ przytaczane ju¿ w niniej-
szym artykule badania Marcus i Kitayamy, mo¿e byæ przez ni¹ traktowane
jako znacznie wa¿niejszy wyznacznik satysfakcji z ¿ycia ni¿ bycie niezale¿n¹
lub osi¹ganie osobistych sukcesów. Tymczasem sposób postêpowania ludzi
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Zachodu w oczach krytyków rozumuj¹cych wedle analizowanego powy¿ej
toku my�lenia mo¿e byæ postrzegany jako uniemo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie harmo-
nii w relacjach miêdzyludzkich. Tym samym mog¹ oni, jak to siê sta³o w przy-
padku Liang Shuminga, doj�æ do wniosku, ¿e osi¹ganie szczê�cia w ramach
cywilizacji zachodniej jest bardzo trudne albo wrêcz niemo¿liwe ze wzglêdu
na jej problemy o charakterze strukturalnym. Przyk³adem potwierdzaj¹cym
powy¿sz¹ tezê mo¿e byæ ksi¹¿ka Yanga Xiaosi Filozofia rodziny � �lepota Za-
chodu, który doktoryzowa³ siê na John Hopkins University w Chicago w 1998
roku jako pierwszy doktorant chiñskiego pochodzenia na tej uczelni. Jego
dalsza kariera naukowa równie¿ by³a zwi¹zana ze Stanami Zjednoczonymi.
Wyk³ada³ miêdzy innymi w Georgetown, Johns Hopkins, University of Chi-
cago, Purdue University i Lake Forest College. W swojej ksi¹¿ce podda³ kry-
tyce ca³¹ tradycjê filozoficzn¹ Zachodu od Platona do Rawlsa. Wed³ug niego
filozofowie zachodni nie dostrzegali roli i znaczenia rodziny w ¿yciu cz³owie-
ka: �D³ugotrwa³e po³¹czenie pogl¹dów na cz³owieka z pogl¹dami atomistycz-
nymi i odpowiadaj¹cymi im warto�ciami [czyli na przyk³ad integralno�ci¹ i
niepodzielno�ci¹ poszczególnych atomów � M.T.] doprowadzi³o do postawie-
nia kolejnego kroku w pogl¹dach na cz³owieka i jego warto�ci: uznano, ¿e
cz³owiek jest samodzielny i powinien byæ samodzielny, ¿e jest ca³o�ci¹ i po-
winien byæ ca³o�ci¹, jest samowystarczalny i powinien byæ samowystarczal-
ny, jest niezale¿ny i powinien byæ niezale¿ny� (Xiaosi 2010: 318�319). We-
d³ug Yanga Xiaosi pos³ugiwanie siê powy¿szym sposobem rozumowania
sprawi³o, ¿e filozofie tworzone przez zachodnich my�licieli nie da³y przeko-
nuj¹cych odpowiedzi na pytania o sens ¿ycia, �ród³a moralno�ci, w³a�ciwy
porz¹dek spo³eczny itd. S¹dzi³ on, ¿e dopiero rozpatrywanie pytañ filozoficz-
nych z punktu widzenia rodziny rozumianej jako podmiot ontologiczny, etyczny
i epistemologiczny mo¿e przynie�æ zadowalaj¹ce odpowiedzi. Warunkiem ta-
kiego kroku jest jednak uznanie, i¿ cz³owiek jest strukturalnie zwi¹zany z w³a-
sn¹ rodzin¹. Innymi s³owy, jak pisa³, �z perspektywy rodziny, ¿ycie jednostki
nie jest czym� obcym jej, ale jest wewnêtrzn¹ czê�ci¹ jej [¿ycia]. Charakter
jednostki te¿ jest aspektem charakteru rodziny, charakteru przodków, który
manifestuje siê przez konkretn¹ jednostkê� (Xiaosi 2010: 435).

Szczegó³owe pogl¹dy Xiaosi nie s¹ przedmiotem zainteresowania niniej-
szego artyku³u. Jednak warto przytoczyæ kilka jego krytycznych uwag na temat
spo³eczeñstw zachodnich, aby wykazaæ ich zgodno�æ ze sposobem my�lenia
opartym na zasadzie relacji wewnêtrznej. Pisa³ on, ¿e �[w]�ród stanów cho-
robowych [spo³eczeñstwa zachodniego] s¹: brak poczucia bezpieczeñstwa,
kulturowe poczucie osamotnienia, przesadny i powszechny egocentryzm jako
cecha charakteru, s³abo�æ uczuæ miêdzyludzkich, niepokój umys³u, niestabil-
no�æ relacji miêdzyludzkich, brak wysokiego poziomu zaufania, ³atwo�æ
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manifestowania dziwacznego zachowania, ³atwo�æ popadania w ekstremizm
a¿ po ³atwo�æ popadania w chorobê psychiczn¹� (Xiaosi 2010: 19). Ponadto
wedle Xiaosi �w umys³ach ludzi Zachodu panuje przekonanie, ¿e je�li ty nie
bijesz innych, to inni bêd¹ biæ ciebie� (Xiaosi 2010: 194). Relacje miêdzy-
ludzkie na Zachodzie, zgodnie z pogl¹dami cytowanego filozofa, s¹ oparte
na przemocy, czego, wed³ug niego, dowodzi analiza historii cywilizacji za-
chodniej. Pisa³: �Przemoc rozgranicza³a ludzi na przegranych i wygranych,
niewolników i ich panów oraz decydowa³a o hierarchii klas (�) decydowa³a
o tym, kto kogo bêdzie wykorzystywa³, albo inaczej mówi¹c, kto bêdzie decy-
dowa³ o losie drugiego (�) ludzie Zachodu z tego powodu stworzyli i utrzy-
mywali zwi¹zan¹ z ustrojem niewolniczym normê rozgraniczania i oceniania
ludzi: ten, kto jest silniejszy, powinien wykorzystywaæ i kontrolowaæ s³ab-
szego� (Xiaosi 2010: 254).

Je�li przeanalizowaæ pogl¹dy Yanga Xiaosi pod k¹tem ich zwi¹zków z lo-
gik¹ my�lenia wed³ug zasady relacji wewnêtrznej, to widaæ, i¿ s¹ one z ni¹
zgodne. Przede wszystkim jednostka w ramach g³oszonych przezeñ tez filo-
zoficznych jest postrzegana jako strukturalnie zwi¹zana ze swoj¹ rodzin¹.
Idea³em, do którego zgodnie z tokiem jego rozumowania powinna d¹¿yæ,
aby ¿yæ szczê�liwie, jest osi¹ganie harmonii ze �rodowiskiem spo³ecznym.
Zachód, podobnie jak to siê dzia³o w przypadku Liang Shuminga, jest przez
niego krytykowany za to, ¿e nie stwarza warunków do osi¹gniêcia powy¿-
szego idea³u. Efektem, jak twierdzi³, s¹ wszelkie nieszczê�cia ludzi Zachodu
oraz panuj¹ca w�ród nich przemoc. Przy czym podkre�lanie roli i znaczenia
tej ostatniej jest niew¹tpliwie przesadzone. Chocia¿ w historii cywilizacji
zachodniej nie brakowa³o wojen i przemocy, to jednak zawiera ona w sobie
tak¿e idea³y altruizmu i przyk³ady po�wiêcania samego siebie dla dobra in-
nych ludzi. W koñcu obok Hitlera i Mussoliniego Europa wyda³a tak¿e Matkê
Teresê i Henriego Dunanta. Niemniej akcentowanie konfliktów s³u¿y Yan-
gowi Xiaosi do podkre�lenia, ¿e pojmowanie jednostki ludzkiej jako nieza-
le¿nego indywiduum z konieczno�ci staje siê przyczyn¹ konfliktów i niepo-
rz¹dku spo³ecznego. Innymi s³owy, jego pogl¹dy mo¿na zinterpretowaæ tak,
i¿ to my�lenie zgodne z zasad¹ relacji zewnêtrznej jest przyczyn¹ wszystkich
problemów Zachodu, których da siê unikn¹æ, o ile siê my�li zgodnie z zasa-
d¹ relacji wewnêtrznej.

Inn¹ konsekwencj¹ obecno�ci zasady relacji wewnêtrznej w my�leniu
wschodnioazjatyckim jest brak rozwoju indywidualizmu w krajach Azji
Wschodniej. Steven Lukes okre�li³ indywidualizm jako sposób my�lenia,
uwypuklaj¹cy warto�æ indywidualnej jednostki. Wed³ug niego pojêcie to
konstytuuje kilka powi¹zanych idei o charakterze aksjologicznym. Nale¿¹
do nich: godno�æ cz³owieka, autonomia, prywatno�æ, samorealizacja oraz
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pojêcie jednostki abstrakcyjnej. S¹ one zrozumia³e w ramach kategorii kultu-
ry, w której jest obecne my�lenie oparte na zasadzie relacji zewnêtrznej. Jed-
nak w kulturze, gdzie dominuje my�lenie oparte na logice relacji wewnêtrz-
nej, s¹ czym� obcym i trudnym do zrozumienia. Mo¿na to wykazaæ na
przyk³adzie Chin.

Zgodnie z pogl¹dami Lukesa godno�æ w kulturze europejskiej a¿ do XVIII
wieku przys³ugiwa³a gatunkowi ludzkiemu, nie za� poszczególnym ludziom.
Jednak w osiemnastowiecznej filozofii upowszechni³ siê pogl¹d o warto�ci
ka¿dej jednostki ludzkiej, niezale¿nie od jej statusu spo³ecznego i innych
uwarunkowañ. Najlepszym przyk³adem by³a filozofia Kanta, który w jed-
nym ze sformu³owañ swojego imperatywu kategorycznego stwierdzi³, ¿e cz³o-
wieczeñstwo jednostek ludzkich zawsze powinno posiadaæ status celu, a ni-
gdy �rodka (Lukes 1973: 50). Pogl¹d powy¿szy jest koherentny z za³o¿eniem
my�lenia opartego na relacji zewnêtrznej w odniesieniu do tego, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest samodzielnym, niezdeterminowanym przez czynniki zewnêtrz-
ne bytem. Je�li bowiem uzna siê, ¿e ka¿da jednostka jest niezdeterminowana
przez �rodowisko zewnêtrzne i jej aktualne zwi¹zki z innymi lud�mi, wów-
czas, jasne jest, ¿e ka¿dej jednostce nale¿y przyznaæ tak¹ sam¹ warto�æ. Je�li
jednak za³o¿y siê, i¿ ka¿dy cz³owiek jest zdeterminowany przez czynniki ze-
wnêtrzne, z których najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ jego aktualne relacje spo-
³eczne, wówczas nie ma elementu mog¹cego uchodziæ za podstawê do przy-
znania wszystkim ludziom takiej samej warto�ci. Nale¿y raczej oczekiwaæ, ¿e
warto�æ konkretnego cz³owieka bêdzie wynikaæ z jego umiejscowienia w sieci
relacji miêdzyludzkich i ewentualnego autorytetu, który mo¿e zdobyæ w ich
ramach. Oczekiwania te potwierdzaj¹ badania sinologów. Jak pisa³ profesor
Krzysztof Gawlikowski, �¯ycie jednostki w Azji nie mia³o wielkiego znacze-
nia. W buddyzmie by³o tylko jedn¹ z form niezliczonych reinkarnacji, w tao-
izmie przej�ciowym i chwilowym skupieniem substancji, które tworz¹ na-
stêpnie nowe konfiguracje. W konfucjanizmie natomiast jednostka by³a tylko
cz¹stk¹ rodziny i rodu, porównywano j¹ do kropli, a pokolenie do fali wy-
biegaj¹cej na brzeg; obie za� by³y tylko czê�ci¹ tej samej wody morskiej �
»substancji rodowej«. Jednak twierdzenie, ¿e w doktrynach azjatyckich jed-
nostka nie mia³a znaczenia, gdy¿ liczy³a siê tylko zbiorowo�æ, by³oby b³êdne.
Przeciwnie, przez wysokie uspo³ecznienie i rolê, jak¹ mog³a odegraæ, jed-
nostka stawa³a siê czasem gigantem � Mêdrcem Doskona³ym, nauczycielem
rodzaju ludzkiego po wieczne czasy, jak Konfucjusz, Budda czy Laozi, a na-
wet bóstwem� (Gawlikowski 1999: 12 � 13). Innymi s³owy, z racji samego
bycia istot¹ ludzk¹, cz³owiekowi jeszcze nie przys³ugiwa³a warto�æ. Je�li jed-
nak doskonali³ siê w osi¹ganiu harmonii z wszech�wiatem i spo³eczeñstwem,
wówczas móg³ osi¹gn¹æ nadzwyczajny status. Znaczy to, ¿e jego godno�æ nie
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by³a zwi¹zana z jego rozumianym abstrakcyjnie cz³owieczeñstwem, ale wi¹-
za³a siê z konkretnymi osi¹gniêciami.

Drug¹ z idei konstytuuj¹cych indywidualizm, wed³ug Lukesa, jest auto-
nomia. Rozumie on j¹ jako przekonanie, ¿e cz³owiek jako istota spo³eczna
nie jest zdeterminowany przez czynniki zewnêtrzne, zarówno natury spo-
³ecznej, jak i przyrodniczej. Jak wynika z dotychczasowych analiz, takie ro-
zumowanie stanowi wyraz my�lenia opartego na relacji zewnêtrznej. W przy-
padku my�lenia opartego na zasadzie relacji wewnêtrznej jednostka ludzka
jest zale¿na od swojego otoczenia, czynników spo³ecznych i przyrodniczych.
Najlepszym przyk³adem takiego sposobu postrzegania cz³owieka jest chiñ-
ska Ksiêga przemian. Zgodnie z ni¹ porz¹dek we wszech�wiecie, w tym tak¿e
i kondycja ludzka, zale¿¹ od przemian pierwiastków yin i yang. Na p³asz-
czy�nie spo³ecznej przekonanie o uwarunkowaniu jednostki ludzkiej przez
czynniki zewnêtrzne, uwidacznia siê poprzez postrzeganie jej przede wszyst-
kim przez pryzmat pe³nionych przez ni¹ ról spo³ecznych, które narzucaj¹ jej
okre�lone obowi¹zki. Jak twierdzi³ Sun Longji, �Chiñska definicja cz³owieka
eliminuje jasne granice w³asnego ja. Definicj¹ t¹ jest renzhe, renye. Po lewej
stronie znaku ren znajduje siê znak oznaczaj¹cy cz³owieka, a po prawej znak
oznaczaj¹cy liczbê dwa. Znaczy to, ¿e jednostkê ludzk¹ mo¿na zdefiniowaæ
tylko jako cz³onka relacji spo³ecznej, w której bierze udzia³ przynajmniej dwoje
ludzi. W tradycyjnej kulturze chiñskiej przyk³adami takich wzajemnych rela-
cji by³y: relacja miêdzy w³adc¹ i urzêdnikiem, ojcem i synem, mê¿em i ¿on¹,
starszym bratem i m³odszym bratem oraz miêdzy przyjació³mi� (Sun 2004:
13). Zgodnie z pogl¹dami cytowanego autora zale¿no�æ jednostki od grupy,
do której przynale¿y, pog³êbia w kulturze chiñskiej brak rozró¿nienia pogl¹-
dów i uczuæ oraz dzia³añ: �Chiñczycy nie rozdzielaj¹ uczuæ, poznania rozu-
mowego oraz s¹dów moralnych. Skutkiem tego ka¿dy, kto wyra¿a odrêbn¹
opiniê od danej grupy, staje siê jej przeciwnikiem i obra¿a jej uczucia. Na
Zachodzie mo¿liwe jest zachowywanie przyja�ni i demonstrowanie odmiennych
pogl¹dów, poniewa¿ sfery pogl¹dów i uczuæ s¹ od siebie oddzielone. W Chi-
nach, na skutek strukturalnej jedno�ci powy¿szych sfer, takie relacje s¹ nie-
mo¿liwe. Tam niezgadzanie siê z opini¹ wiêkszo�ci oznacza nieprzyja�ñ wzglê-
dem niej� (Sun 2004: 29�30).

Nale¿y jeszcze zauwa¿yæ, ¿e na Zachodzie z przekonaniem o autonomii
cz³owieka wi¹za³a siê wiara, ¿e ka¿dy cz³owiek dziêki sile swojego w³asnego
rozumu jest w stanie dociec oczywistych prawd, w�ród których najwa¿niej-
sze s¹ prawa moralne. Przyk³adem takiej wiary jest twierdzenie Kanta o tym,
¿e moralno�æ mo¿na uzale¿niæ jedynie od ludzkiego rozumu, który bêdzie
wydawa³ poprawne s¹dy moralne, o ile bêdzie stosowaæ siê do imperatywu
kategorycznego, nakazuj¹cego traktowanie innych zgodnie z zasadami, co
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do których jest siê przekonanym, ¿e powinny obowi¹zywaæ powszechnie.
Konsekwencj¹ takiego sposobu rozumowania jest odrzucenie wszelkich ze-
wnêtrznych autorytetów. Postawa taka jest trudna do pogodzenia z tradycja-
mi chiñskimi, w których relacje miêdzyludzkie zawsze pojmowano hierar-
chicznie (por. Gawlikowski 2001). Tradycyjnie wymieniano piêæ typów relacji
miêdzyludzkich: miêdzy mê¿em i ¿on¹, ojcem i synem, starszym bratem i m³od-
szym bratem oraz miêdzy przyjació³mi. Przy czym pierwsze trzy stanowi³y
wzorzec dla wszystkich, albowiem rolê w³adcy rozumiano analogicznie do
roli ojca, a przyja�ñ rozumiano na wzór zwi¹zku miêdzy braæmi. Natomiast
w relacjach wystêpuj¹cych w rodzinie cz³owiek odgrywaj¹cy rolê ojca, mê¿a
i starszego brata przejmowa³ odpowiedzialno�æ za w³a�ciwe prowadzenie siê
syna, ¿ony i m³odszego brata, podczas gdy syn, ¿ona i m³odszy brat winni
mu byli pos³uszeñstwo i dostosowanie siê do jego oczekiwañ, co jest zrozu-
mia³e w ramach my�lenia opartego na relacji wewnêtrznej.

Trzeci¹, zwi¹zan¹ z indywidualizmem ide¹, która zosta³a wymieniona przez
Lukesa, jest prywatno�æ. Wed³ug niego wyznacza ona pole, na którym jed-
nostka powinna byæ �pozostawiona przez innych i by móc my�leæ oraz robiæ
cokolwiek wybierze� (Lukes 1973: 63). Przy czym uznanie prawa do pry-
watno�ci wi¹¿e siê z uznaniem, ¿e cz³owiek mo¿e mieæ pogl¹dy, jakie uwa¿a
za s³uszne, oraz sam ma prawo dokonywaæ wyborów kszta³tuj¹cych jego ¿ycie,
jak wybór wspó³ma³¿onka, kierunku studiów lub wykonywanego zawodu.
Inaczej mówi¹c, pojêcie prywatno�ci sugeruje, ¿e istnieje sfera, w której cz³o-
wiek mo¿e ¿yæ bez nadzoru innych ludzi oraz podejmowaæ decyzje z nikim
siê nie konsultuj¹c. Jest to tok rozumowania charakterystyczny dla my�lenia
opartego na relacji zewnêtrznej. Jednak¿e w przypadku my�lenia opartego
na relacji wewnêtrznej jest on zale¿ny od innych ludzi. W Chinach zale¿no-
�ci te przejawiaj¹ siê miêdzy innymi w konieczno�ci konsultowania w³asnych
decyzji z innymi lud�mi i pozostawania pod ich sta³ym nadzorem. Natomiast
samo pojêcie �prywatny� � si, jak ju¿ wykazano wcze�niej, oznacza tak¿e
�egoistyczny�. Jak stwierdzi³ Zhai Xuewei, w kulturze chiñskiej ludzie maj¹
swoje prywatne sprawy, ale nie znaj¹ idei prywatno�ci. Jednostka w obrêbie
w³asnej grupy nie ma tajemnic. Znajomo�æ przez drugiego cz³owieka spraw,
które w kulturze zachodniej uchodz¹ za prywatne, w Chinach dowodzi bli-
skiej z nim za¿y³o�ci i nie prowadzi do wstydu. Wstyd pojawia siê, gdy w³a-
sne sprawy jednostki, bêd¹ce jednocze�nie sprawami jego grupy, same przez
siê, zostan¹ wystawione przed lud�mi nienale¿¹cymi do danej grupy i nie
uzyskaj¹ akceptacji, co doprowadzi do utraty twarzy zarówno przez dan¹
jednostkê, jak i przez grupê, do której przynale¿y. To, czy dana sprawa jest
powodem do wstydu czy nie, zale¿y od tego, w jakiej sytuacji i przed kim
zostanie wyjawiona, a nie od niej samej (Zhai 2011: 222). Oprócz tego Zhai
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Xuewei zaobserwowa³ te¿, ¿e k³ótnie miêdzy lud�mi staj¹ siê spraw¹ pu-
bliczn¹, której rozwi¹zanie staje siê kwesti¹ zachowania twarzy przed oto-
czeniem. Aby do niego doprowadziæ, jedna ze stron mo¿e zaapelowaæ do
lokalnego autorytetu, którego wyroki przewa¿nie s¹ uznawane (Zhai 2011:
274�278). Przy czym, zgodnie z moj¹ wiedz¹ zdobyt¹ podczas podró¿y po Chi-
nach, takim lokalnym autorytetem mo¿e byæ miejscowy urzêdnik, do którego
mog¹ na przyk³ad chodziæ sk³óceni z sob¹ ma³¿onkowie, ¿eby ich pogodzi³.

Czwart¹ z idei konstytuuj¹cych indywidualizm jest wed³ug Lukesa idea
samorealizacji. Zak³ada ona, ¿e ka¿da jednostka ludzka posiada specyficzne
i unikalne zdolno�ci, których rozwijanie jest obowi¹zkiem moralnym. Prze-
konanie o niepowtarzalno�ci ka¿dego cz³owieka jest strukturalnie zwi¹zane
z logik¹ my�lenia opartego na zasadzie relacji zewnêtrznej. Jest tak, albo-
wiem cz³owiek mo¿e byæ unikalny tylko wówczas, je�li jego istota pozostaje
niezmienna, pomimo wp³ywu czynników zewnêtrznych. W przeciwnym ra-
zie straci³by swoj¹ indywidualno�æ � to, co dla niego swoiste i co powinien
rozwijaæ. Natomiast w przypadku kultury chiñskiej, zgodnie z logik¹ my�le-
nia opart¹ na zasadzie relacji wewnêtrznej, to, co jest w cz³owieku uwa¿ane
za warto�ciowe, jest tym, co dzieli on z innymi lud�mi. Wynika z tego, i¿
powinien on rozwijaæ przede wszystkim te cechy, które umo¿liwi¹ mu wcho-
dzenie w harmonijne relacje z ró¿nymi grupami ludzi. Konsekwencj¹ jest
d¹¿enie do rozwijania w³asnej osobowo�ci w kierunku idea³u nieokre�lono-
�ci i braku manifestowania niezale¿nej od kontekstu indywidualno�ci. Za-
gadnienie to bada³ wspó³czesny francuski sinolog François Julien. Zauwa¿y³
on, ¿e Chiñczycy tradycyjnie cenili nieokre�lono�æ. Jako jeden z przyk³adów
jej znaczenia w kulturze chiñskiej podawa³ cytat z Traktatu o zdolno�ciach
napisanego w III wieku n.e. przez Liu Shao: �Ogólnie rzecz bior¹c, najcen-
niejsza w charakterze cz³owieka jest równowaga [rozumiana jako zdolno�æ
do zachowania »�rodka« zhong] i harmonia. A po to, ¿eby charakter zachowa³
równowagê, harmoniê, musi on byæ pozbawiony cech, nieokre�lony i bez
smaku. Taki rodzaj charakteru mo¿e zawrzeæ w sobie piêæ zdolno�ci i przysto-
sowywaæ siê do ka¿dej sytuacji� (Julien 2006: 40). Wed³ug Juliena �powin-
ni�my otworzyæ siê na oryginalno�æ tej chiñskiej psychologii nieokre�lono-
�ci, na to odrzucenie ka¿dej w³a�ciwo�ci, która dominowa³aby nad innymi,
na w³a�ciw¹ jej aprobatê dla pe³ni, której warunkiem jest nieokre�lono�æ.
¯adna pojedyncza zdolno�æ, jaka by ona nie by³a, nie mo¿e monopolizowaæ
osobowo�ci, i chodzi tu nie tyle o to, aby lepiej panowaæ nad sytuacj¹, ile
raczej o wykorzystanie tej sytuacji poprzez przystosowanie siê do niej: ide-
a³em cz³owieka nie jest heroiczne zaanga¿owanie siê w co�, kiedy to ca³y
wysi³ek skierowany jest na okre�lony cel, lecz otwarto�æ, dostosowanie siê
do zmienno�ci �wiata, co umo¿liwia swobodne z nim wspó³dzia³anie. Za-
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miast doprowadzaæ do sytuacji, w której wytê¿ony wysi³ek sprawia, i¿ nasze
wewnêtrzne zasoby wyczerpuj¹ siê i zanikaj¹ na naszych oczach, pozwólmy,
zachowuj¹c równowagê i rozp³ywaj¹c siê w nieokre�lono�ci, aby te wewnêtrz-
ne �ród³a pozosta³y spokojne. Taki zbiór nauk o nieokre�lono�ci znajduje
zastosowanie (zw³aszcza w Chinach) w polityce. Wiadomo, ¿e ¿yciowym po-
wo³aniem wszystkich wykszta³conych Chiñczyków by³o ubieganie siê o stano-
wiska urzêdnicze, a jedyn¹ alternatyw¹ by³o pe³ne zaanga¿owanie siê albo
wycofanie siê z ¿ycia. Ale poniewa¿ w osobowo�ci Mêdrca ¿adna cecha nie
jest nadmiernie rozwiniêta, to nie czuje siê on szczególnie predysponowany
do jakiej� okre�lonej dzia³alno�ci i jest zawsze bardziej otwarty na wszystkie
mo¿liwo�ci. Mêdrzec mo¿e z najwiêksz¹ ³atwo�ci¹ zaanga¿owaæ siê w ¿ycie
publiczne lub siê z niego wycofaæ, stosownie do wymogów chwili� (Julien
2006: 40�41).

Ostatni¹ z podawanych przez Lukesa idei, które uwa¿a³ za podstawê in-
dywidualizmu zachodniego, jest pojêcie abstrakcyjnej jednostki. Konsekwencj¹
jego przyjêcia jest za³o¿enie, ¿e jednostka posiada swoje pragnienia, potrze-
by, interesy i zdolno�ci, które s¹ niezale¿ne od zajmowanego przez ni¹ miej-
sca w spo³eczeñstwie oraz relacji, jakie j¹ ³¹cz¹ z otaczaj¹cymi lud�mi. Taki
sposób postrzegania jednostki jest koherentny z logik¹ my�lenia opart¹ na
relacji zewnêtrznej. Wszak, je�li cz³owiek nie jest determinowany przez byty
zewnêtrzne, to cechy konstytutywne dla jego osobowo�ci nie powinny zale-
¿eæ od wp³ywów zewnêtrznych. Inaczej kwestia ta wygl¹da z perspektywy
logiki opartej na relacji wewnêtrznej. Zgodnie z ni¹ to w³a�nie wp³ywy ze-
wnêtrzne konstytuuj¹ charakter jednostki, który zmienia siê stosownie do
zmian w jej otoczeniu spo³ecznym, nieustannie d¹¿¹c do pozostawania z nim
w harmonii. W przypadku kultury chiñskiej, przed nap³ywem my�li zachod-
niej do Chin, jednostkê ludzk¹ pojmowano przede wszystkim jako cz³owie-
ka zanurzonego w sieæ relacji miêdzyludzkich, w której miejsce wyznacza³y
raczej normy jego zachowania ni¿ przypisywane mu abstrakcyjne cechy. Przy
spotkaniu z my�l¹ zachodni¹ konserwatywnie nastawieni my�liciele chiñscy
uwa¿ali za wadê operowanie przez ni¹ pojêciem wyabstrahowanej z kontek-
stu spo³ecznego jednostki. Przyk³adem mo¿e byæ Xiaosi, który podda³ syste-
matycznej krytyce pojmowanie jednostki w historii filozofii zachodniej. Stwier-
dzi³, ¿e jednostka przez ni¹ rozpatrywana by³a sztucznie odrywana od rodziny
i jej otoczenia spo³ecznego. S³u¿y³y temu metafory, którymi pos³ugiwali siê
zachodni filozofowie. Nale¿¹ do nich: jaskinia platoñska, zakazany owoc,
grzyby Hobbesa i kurtyna Rawlsa. Ka¿da z nich wedle Xiaosi mia³a wyt³u-
maczyæ niezrozumia³y sk¹din¹d fakt, ¿e nagle doros³y cz³owiek stara siê po-
rzuciæ wiedzê, któr¹ pozna³ od swoich rodziców i wychowawców, i samo-
dzielnie poszukiwaæ prawdy. Wed³ug filozofa takie ujmowanie poznania
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filozoficznego eliminowa³o zeñ prawdê o tym, ¿e dorobek intelektualny ka¿-
dej jednostki ludzkiej jest strukturalnie zale¿ny od wychowania, jakie otrzy-
ma³a. Pisa³: �Wiedza, moralno�æ i rozum cz³owieka przed osi¹gniêciem do-
ros³o�ci mo¿e siê tylko rozwijaæ a¿ do osi¹gniêcia wiedzy, moralno�ci i rozumu
doros³ego cz³owieka, nie za� zmieniaæ siê ca³kowicie [z chwil¹ osi¹gniêcia
doros³o�ci � M.T.]. Mówimy tutaj o rozwoju wiedzy, moralno�ci i rozumu,
co oznacza rozwój ich zawarto�ci, pog³êbienie jej, zwiêkszanie i skompliko-
wanie (�) W tym sensie zrekonstruowane [na drodze samodzielnych poszu-
kiwañ] poznanie i warto�ci, w rzeczywisto�ci zaprzeczaj¹ wszystkiemu, co
cz³owiek otrzyma³ w dzieciñstwie, czyli zaprzeczaj¹ jakiejkolwiek pozytyw-
nej funkcji rozwoju cz³owieka w rodzinie� (Xiaosi 2010: 149).

Podsumowuj¹c, koncepcja relacji wewnêtrznej, któr¹ propagowa³ Stani-
s³aw Zapa�nik, pozwala na dokonanie syntezy wniosków, dotycz¹cych ró¿-
nic miêdzy Zachodem a krajami Azji Wschodniej, które pojawi³y siê na polu
odmiennych nauk humanistycznych. Odwo³anie siê do niej pozwala miêdzy
innymi jednocze�nie wyt³umaczyæ przytaczane w niniejszym artykule wyniki
badañ psychologii spo³ecznej i miêdzykulturowej, filozofii oraz antropologii
kulturowej. Je�li bowiem za³o¿ymy, ¿e elementem konstytutywnym kultury
chiñskiej jest my�lenie zgodne z zasadami relacji wewnêtrznej, czyli postrze-
ganie jednostki ludzkiej jako podatnej na wp³ywy czynników zewnêtrznych,
wówczas zrozumia³e stan¹ siê zarówno zachowania Chiñczyków, jak i two-
rzona przez nich filozofia, systemy polityczne (np. maoizm) oraz ich stosu-
nek do kultury zachodniej. Inaczej mówi¹c, ró¿ne nauki bêd¹ o�wietlaæ kon-
sekwencje my�lenia zgodnego z zasad¹ relacji wewnêtrznej na ró¿nych polach
aktywno�ci ludzkiej. Na przyk³ad psychologia wyka¿e, ¿e Chiñczycy na ogó³
czerpi¹ wiêksz¹ satysfakcjê z ¿ycia wspólnotowego ni¿ ich zachodni odpo-
wiednicy, filozofia poka¿e, ¿e przyjmowane przez nich za³o¿enia prowadz¹
do wniosku, i¿ szczê�cie prze¿ywane w grupie powinno byæ wa¿niejsze od
realizacji indywidualnych pragnieñ, a antropologia zbada, jak konieczno�æ
dostosowywania siê do znacz¹cych innych kszta³tuje ¿ycie ró¿nych ludzi.
Przyjêcie za� koncepcji relacji wewnêtrznej ka¿e postawiæ pytania, w odnie-
sieniu do których musz¹ zostaæ przeprowadzone dalsze badania. Przede
wszystkim relacja wewnêtrzna jest obecna przynajmniej w kilkunastu kultu-
rach azjatyckich. W zwi¹zku z tym nale¿y odpowiedzieæ na pytanie, czy za-
stosowanie relacji wewnêtrznej w tych kulturach ró¿ni siê czy nie? A je�li
tak, to z czego wynikaj¹ te ró¿nice? Innymi s³owy, jak siê ma logika my�lenia
oparta na relacji wewnêtrznej do innych elementów kultury? Nastêpnie, czy ona
siê zmienia, a je�li tak, to w jakim stopniu, pod wp³ywem kontaktów z innymi
kulturami? To za� pytanie nasuwa kolejne � czy cz³owiek w ci¹gu swojego
¿ycia mo¿e zmieniæ logikê swojego my�lenia? Czy mo¿e, w zale¿no�ci od
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sytuacji, raz my�leæ zgodnie z zasad¹ relacji zewnêtrznej, a raz wewnêtrznej?
Na wszystkie powy¿sze pytania nie mo¿na udzieliæ zadowalaj¹cej odpowie-
dzi przed przeprowadzeniem dalszych badañ.
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Antropologia �post-kulturowa� a antropolog kulturowy.
Interpretacja metodologii badañ, proponowanej

przez Profesora Stanis³awa Zapa�nika
Artyku³ stanowi interpretacjê metody badawczej, stosowanej przez profesora
Stanis³awa Zapa�nika w jego pracach po�wiêconych spo³eczeñstwom azjatyc-
kim. Stanis³aw Zapa�nik z wykszta³cenia by³ filozofem i polonist¹, ale uwa¿a³
siebie tak¿e za antropologa kulturowego. Podstawê jego narzêdzi antropolo-
gicznych stanowi³y refleksje filozoficzne (szczególnie te z zakresu epistemolo-
gii). Kluczowym zagadnieniem jego teorii by³o swoiste rozumienie takich po-
jêæ jak kultura, kategorie my�lenia czy zasada relacji wewnêtrznej w logice.
D¹¿y³ do jak naj�ci�lejszego opisu antropologicznego wyros³ego z dobrych
opisów etnograficznych. W wielu aspektach dochodzi³ do podobnych postula-
tów, formu³owanych przez przedstawicieli antropologii postmodernistycznej,
choæ nie zgadza³ siê z nimi w kwestiach zasadniczych.
S³owa kluczowe: Stanis³aw Zapa�nik, relacja wewnêtrzna w logice, antropolo-
gia kulturowa, to¿samo�æ, przek³ad kulturowy

The article is an interpretation of the research method applied by Professor
Stanis³aw Zapa�nik in his research works on Asian studies. Professor Zapa�nik
was a philosopher and a linguist, but he also declared himself a cultural an-
thropologist. The basis of his anthropological tools comprised philosophical
reflections (especially in the field of epistemology). The key issue of his theory
was a specific understanding of such concepts as culture, categories of think-
ing or the principle of internal relation in logic. The main goal of his research
was to make a deep anthropological description that arose from good ethno-
graphic descriptions. In many respects, he came to similar postulates formu-
lated by representatives of postmodern anthropology, although he did not agree
with them in principle.
Key words: Stanis³aw Zapa�nik, internal relation principle in logic, cultural
anthropology, identity, cultural translation
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Po �krytycznym zwrocie� w antropologii kulturowej

Pytania o stosunek badacza wobec badanej rzeczywisto�ci, wokó³ której zosta-
³a zorganizowana konferencja naukowa, po�wiêcona pamiêci profesora w li-
stopadzie 2016 roku sta³y siê inspiracj¹ do powstania niniejszego artyku³u.
Rozwa¿ania te uwa¿am za istotne, gdy¿ tezy, które formu³owa³ profesor na
temat zjawisk zachodz¹cych w spo³eczeñstwach Azji, wyró¿nia³y siê trafno�ci¹ �
zw³aszcza w opinii przedstawicieli kultur, które opisywa³, oraz tych, którzy
dobrze znali owe kultury �z wewn¹trz�. Z drugiej strony metodologia ta opie-
ra³a siê na za³o¿eniach teoretycznych, które w wielu aspektach ró¿ni³y siê od
tych, stosowanych w g³ównych nurtach antropologii kulturowej.

Tematyka relacji miêdzy badaczem a badanym jest jednym z najwa¿niej-
szych przedmiotów dyskusji i refleksji przede wszystkim w�ród samych an-
tropologów kulturowych. W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych
XX wieku w naukach spo³ecznych rozpocz¹³ siê tak zwany zwrot postmo-
dernistyczny, a w antropologii kulturowej dyskusjê w tym kierunku zapo-
cz¹tkowa³ tom pod redakcj¹ Jamesa Clifforda i Georga Marcusa Writing
Culture. Poetics and Politics of Ethnography (1986). Ów prze³om nazywa-
ny tak¿e �krytycznym zwrotem� wynika³ przede wszystkim z podwa¿enia
obowi¹zuj¹cych wówczas w badaniach nad kultur¹ paradygmatów my�le-
nia w kategoriach obiektywizmu naukowego oraz z propozycji, by zrezygno-
waæ z form metanarracji w duchu modernistycznym czy pozytywistycznym.
Wówczas �pisano przede wszystkim o kryzysie poznawczym w antropologii,
wynik³ym z zakwestionowania jej statusu naukowego przez postmoderni-
styczne wersje tej nauki� (Kempny, Nowicka 2006: 11).

Pod wp³ywem nowego kierunku refleksyjnego w antropologii kulturowej
zasz³o wiele zmian zarówno w podej�ciu do przedmiotu badañ, jak i wzorów
praktyki badawczej. Marcin Brocki w recenzji ksi¹¿ki jednego z �klasyków�
owego kierunku, George�a Marcusa pisze, ¿e �[p]rzedmiot badañ nie jest ju¿
lokowany w jakim� pragmatycznym TAM, nie tylko dlatego, ¿e ono siê zmie-
ni³o (choæby na skutek globalizacji), lub ¿e TU sta³o siê równie egzotyczne,
ale po prostu paradygmatyczno�æ TAM jako przedmiotu sta³a siê problema-
tyczna (choæby przez jej zale¿no�æ od strategii przedstawiania)�. Tote¿ jed-
nostronna �obserwacja uczestnicz¹ca jako element dyskursu ró¿nicy, rów-
nie¿ powinna byæ zrewidowana, w kierunku zwielokrotnienia punktów
obserwacji [multi-sited fieldwork], co jest prost¹ konsekwencj¹ zmian w re-
lacji podmiot-przedmiot�. Wed³ug Marcusa, to w³a�nie czynniki takie jak:
�»badania tu«, »wielog³os« zmiana pozycji podmiotu i przedmiotu zdecydo-
wa³y o zmianie sposobu pisania i my�lenia o pracy badawczej oraz o wspó³-
czesnym nauczaniu antropologii, wykszta³ci³y nowy typ wyobra�ni badaw-

11.p65 23-01-10, 12:31278



Antropologia �post-kulturowa� a antropolog kulturowy. Interpretacja metodologii badañ...

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 279

czej� (Brocki 2001: 223�224). �W zasadzie we wspó³czesnej antropologii
terenem staje siê wszystko i jest to jedna z podstawowych ró¿nic pomiêdzy
antropologi¹, powiedzmy XX� a XXI-wieczn¹. Zmieniaj¹ siê okoliczno�ci
prowadzenia badañ, koncepcja wspó³pracy z badanymi, uwa¿ana za podsta-
wow¹ dla badañ terenowych, zastêpowana jest dzisiaj koncepcj¹ wspó³udzia³u.
Pojawiaj¹ siê nowe formy prezentacji (techniki cyfrowe)� (Górny 2016: 114).
W zwi¹zku z tym koncepcja wspó³udzia³u badacza w wielu �rodowiskach an-
tropologów zaczê³a byæ postrzegana jako jedno z centralnych zagadnieñ an-
tropologicznych. Jak pisz¹ redaktorzy tomu Badanie kultury�, �Dzi�, nawet
prowadz¹c w ramach badañ antropologicznych obserwacjê i rozmowy w od-
leg³ych i egzotycznych obszarach, mamy do czynienia z lud�mi podzielaj¹cymi
w du¿ej czê�ci do�wiadczenia wspólnego �wiata. Ponadto dystans spo³eczny,
psychologiczny i intelektualny dziel¹cy badacza i badanego wydaje siê dzi�
nieporównanie mniejszy ni¿ w czasach kolonialnych� (Kempny, Nowicka
2006: 16). Kwestia wspó³udzia³u ³¹czy siê te¿ z pojêciem reprezentatywno-
�ci, czyli legitymizacji sposobu reprezentacji badanych przez badacza, które to
zagadnienie wi¹¿e siê z refleksj¹ nad tym, czy badacz w ogóle ma prawo mówiæ
w imieniu badanych. Zdaniem niektórych autorów jest to wrêcz �przyw³asz-
czenie »innych« i podwójna fabrykacja, gdy¿ to antropolog stwarza »obce-
go«, a nastêpnie go bada jako fakt naturalny� (Maksimowska 2010: 85, cyt.
za: Bond, Gilliam 1994: 13). Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w literaturze antropologicz-
nej coraz czê�ciej u¿ywany jest termin �antropologii postkulturowej� w odró¿-
nieniu od �klasycznej� antropologii kulturowej. Okre�lenie �postkulturowy�
nawi¹zuje do roli antropologa, który w �wietle nowego podej�cia refleksyj-
nego staje siê w zasadzie wspó³twórc¹ pewnej konstrukcji umys³owej na te-
mat kultury jako bycie (Buchowski 2006: 477).

Termin �antropologia postkulturowa� jest nieco zastanawiaj¹ce, gdy¿
antropologia z definicji jest nauk¹ o kulturze. Niemniej sami antropolodzy
zwracaj¹ uwagê, ¿e zastosowanie terminu �kultura� zmienia siê stopniowo
od czasu wspomnianego wy¿ej �zwrotu krytycznego�. �Kultura przestaje byæ
ujmowana jako wyra�nie wyodrêbniona ca³o�æ, a raczej widzi siê w niej efekt
wzajemnego oddzia³ywania na siebie form, które dawniej traktowano jako
izolowane, przedstawiaj¹ce odmienny rodzaj uwzorowania. Wynikaj¹ st¹d
okre�lone skutki dla pojmowania samej kategorii, któr¹ w roli podstawowej
heurystyki poznania antropologicznego zastêpuj¹ coraz czê�ciej koncepty
»to¿samo�ci«, »dyskursu«, »praxis«� (Kempny, Nowicka 2004: 11).

Szczególn¹ uwagê zwraca okre�lenie �to¿samo�æ�. Brytyjski antropolog
Anthony Cohen, autor ksi¹¿ki Self Consciousness: An Alternative Anthropo-
logy of Identity (1994), mówi o rosn¹cej roli pojêcia to¿samo�æ w antropo-
logii spo³ecznej i twierdzi, ¿e to wynik pewnego przesuniêcia uwagi antro-
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pologów z to¿samo�ci spo³ecznej do to¿samo�ci indywidualnej. Pisze: �My-
�lê, ¿e zwrot w podej�ciu antropologii do zagadnieñ to¿samo�ci i indywidu-
alno�ci nast¹pi³ po tym, kiedy zaczêto coraz wyra�niej uznawaæ spo³eczn¹
z³o¿ono�æ oraz podchodziæ do wszelkich uogólnieñ ze szczególn¹ ostro¿no-
�ci¹. Obecnie jeste�my bardziej �wiadomi znaczenia takich zagadnieñ jak et-
niczno�æ, p³eæ kulturowa czy seksualno�æ oraz ich wp³ywu na postrzeganie,
interpretacjê i zrozumienie. Ta �wiadomo�æ ka¿e traktowaæ zindywidualizo-
wane podej�cie do zagadnieñ to¿samo�ci i ich znaczenia jako co� raczej nie
oczywistego, ale problematycznego� (Cohen 2014: 261).

Jak pisze profesor Anna Malewska, równie¿ w polskiej etnologii termin
to¿samo�æ dobrze wpasowa³ siê w jêzyk tej dyscypliny i jest szeroko stoso-
wan¹ kategori¹ badawcz¹. �To¿samo�æ ujmowana wielowymiarowo, proce-
sualnie, konstruktywistycznie, wielow¹tkowo, odgrywana performatywnie,
wpisana w cia³o, anga¿uj¹ca pamiêæ i emocje, okaza³a siê kategori¹ lepiej
odpowiadaj¹c¹ na wspó³czesne wyzwania ni¿ pojêcie kultura� (Malewska
2014: 289).

Epistemologia a antropologia kulturowa

Profesor Stanis³aw Zapa�nik nie by³ entuzjast¹ powy¿szego, postmoder-
nistycznego kierunku my�lenia w antropologii wspó³czesno�ci. Twierdzi³
bowiem, ¿e w badaniach nad spo³eczeñstwami azjatyckimi, którymi siê zaj-
mowa³, owe za³o¿enia teoretyczne nie s¹ przydatne. By³ on przede wszyst-
kim filozofem, historykiem idei, który przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do katego-
rii my�lenia, gdy¿ w³a�nie owe kategorie kulturowe, logicznie powi¹zane
w ramach danego systemu decydowa³y o tre�ci poszczególnych idei w da-
nym kontek�cie (krêgu kulturowym). Uparcie stosowa³ terminy �Wschód/
Zachód� nadaj¹c im swoiste znaczenie szeroko rozumianej, umownej �Azji�
i �Europy�, gdzie podstawê ró¿nicy stanowi³y owe kategorie my�lenia, a nie
podzia³y geograficzne czy polityczne. By³ on tak¿e praktykiem, który przypi-
sywa³ istotn¹ rolê badaniom terenowym i poznaniu spo³eczeñstwa poprzez
�¿ywe� kontakty z przedstawicielami danej kultury. Zatem bardziej ni¿ ba-
dania ilo�ciowe ceni³ lu�ne rozmowy, w których prowokowa³ pytaniami, ale
te¿ s³ucha³ i obserwowa³, wspó³uczestnicz¹c w ¿yciu badanych. Podziela³ moj¹
opiniê o nieskuteczno�ci prowadzenia wywiadów ze sztywnym kwestionariu-
szem � problematyka ta jest szczególnie istotna w przypadku kultur niewer-
balnych czy tak zwanych wysokokontekstowych, gdzie formy dialogu miê-
dzyludzkiego czêsto mog¹ mieæ charakter wymiany wypowiedzi �rytualnych�,
to znaczy w³a�ciwych i poprawnych, dla danej sytuacji � niekoniecznie skie-
rowanych na wymianê szczerych my�li z rozmówc¹. Jak sam opowiada³, po-
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trafi³ spêdziæ ca³y dzieñ w towarzystwie ma³omównego informatora, siedz¹c
niemal bezczynnie przy nim, by czuæ potem satysfakcjê z powodu jednego
zdania, które wyja�nia³o mu seriê zjawisk kulturowo-spo³ecznych. Przyzna-
wa³ siê, ¿e niejednokrotnie przekracza³ granice miêdzy badanym a badaczem,
pozwalaj¹c, by informatorzy zaczêli go traktowaæ jak �swojego�. Mimo to
by³ z pewno�ci¹ �wiadom swoich ograniczeñ jako badacza; czêsto powtarza³,
¿e umys³ Azjaty jest dla niego zagadk¹, st¹d zapewne w swoich badaniach
d¹¿y³ do zminimalizowania w³asnych kategorii my�lenia, by spróbowaæ zo-
baczyæ rzeczywisto�æ oczyma badanych. Owa zasada relatywizmu metodolo-
gicznego, która polega na zawieszeniu swoich kategorii my�lenia podczas
badañ, brzmi jak bana³, ale pytanie: �Które kategorie i które s¹dy badacz
powinien zawiesiæ?�, ju¿ banalne nie jest. Niezwykle wa¿ne jest bowiem, by
pamiêtaæ, ¿e z punktu widzenia przedstawicieli danej kultury sposoby ich
my�lenia s¹ postrzegane przez nich samych jako kategorie obiektywne, choæ
czêsto s¹ to przekonania nie�wiadome1. Jak zatem unikn¹æ wspomnianego
wy¿ej zarzutu o �fabrykacjê Innego�? Czy da siê w ogóle unikn¹æ?

W przeciwieñstwie do teoretyków postmodernistycznych, którzy stawiali
te pytania, Zapa�nik wierzy³ w obiektywizm, w Naukê, buduj¹c koncepcjê
kultury na teoriach klasyków, takich jak Emile Durkheim czy jego ucznia,
Marcela Granet. Nie podziela³ za�, podobnie jak amerykañski socjolog Ro-
bert Merton, teorii uniwersalistycznych w humanistyce, twierdz¹c, ¿e wiel-
kie gmachy teoretyczne nie zawsze przystaj¹ do realiów poszczególnych spo-
³eczeñstw. Uwa¿a³, zgodnie z postulatem teorii �redniego zasiêgu Mertona
(2002: 61), ¿e trzeba wpierw zbieraæ dane empiryczne i na ich podstawie
budowaæ teorie, t³umacz¹ce regu³y lokalne. Stanis³aw Zapa�nik uwa¿a³, ¿e
ow¹ teoriê nale¿y rozszerzyæ o kategorie kulturowe, gdy¿ jego zdaniem
Merton jako socjolog nie docenia³ znaczenia kultury. T³umaczy³: �Dla socjo-
loga poczucie to¿samo�ci jednostki konstruowane jest z elementów wyra¿a-
j¹cych przekonania dotycz¹ce jej miejsca, roli i pozycji w spo³eczeñstwie.
Przyjmuje jednak tak¿e, ¿e wiedza, jak¹ jednostka ma o sobie samej i relacjach
³¹cz¹cych j¹ z innymi lud�mi, jest uwarunkowana nie tylko przez dany typ
spo³eczeñstwa i jego stan w momencie, w którym prowadzi badania. W moim
przypadku, ze wzglêdu na przyjêt¹ przeze mnie definicjê kultury, próba wy-
ja�nienia koncepcji »ja« polegaæ musi na wskazaniu swoistych dla danej kul-
tury kategorii my�lenia, które j¹ warunkuj¹ i które s¹ rzeczywist¹ podstaw¹

1 W polskiej antropologii kulturowej zagadnieniom na temat uniwersalistycznych b¹d� partykular-
nych sposobów istnienia regu³ kulturowych zosta³y po�wiêcone prace Micha³a Buchowskiego. W ksi¹¿ce
Racjonalno�æ, translacja, interpretacja (1990) zwraca uwagê na ró¿ne porz¹dki dyskusji miêdzy epistemo-
logami a kulturoznawcami i proponuje pewien kompromis, który moim zdaniem jest w³a�ciwie tym sa-
mym, co profesor nazywa relatywizmem metodologicznym.
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to¿samo�ci, jakie mog¹ zaistnieæ w ró¿nych stadiach cyklu ¿ycia indywidual-
nego� (Zapa�nik 2006: 44).

Sam¹ definicjê kultury rozumia³ zgodnie z tradycj¹ szko³y durkheimow-
skiej, a za szczególnie konstytutywny uwa¿a³ on wstêp do ksi¹¿ki Elementarna
forma ¿ycia religijnego. System totemiczny w Australii z 1912 roku, w którym
Durkheim zaj¹³ stanowisko w sporze o genezê poznania miêdzy apriorysta-
mi a empirystami. Podczas gdy aprioryzm zak³ada, ¿e �ród³em ludzkiego
poznania s¹ idee, empiryzm za�, ¿e podstaw¹ poznania s¹ do�wiadczenia
zmys³owe, to Durkheim � przeciwstawiaj¹c siê zarówno apriorystom, jak
i empirystom w tym sporze � twierdzi³, ¿e �ród³em poznania jest kultura
(Durkheim 1990: 13�18). Zapocz¹tkowa³ tym samym rozumienie kultury
jako �systemu logicznie powi¹zanych ze sob¹ kategorii my�lenia, swoistych
dla danej zbiorowo�ci. Kategorie te poprzedzaj¹ jako logiczny jego warunek
do�wiadczenie zmys³owe nale¿¹cych do niej ludzi. Przy takim podej�ciu do
kultury staje siê bezzasadne przeciwstawienie my�lenia i dzia³ania jako ró¿-
nych porz¹dków ontologicznych. A ogl¹dane z tej perspektywy instytucje
¿ycia spo³ecznego to symboliczny wyraz my�lenia swoistego dla danej zbio-
rowo�ci� (Zapa�nik 2006: 20).

W tak rozumianej definicji kultury niezwykle istotny jej element stanowi
zasada logiki. Tu profesor Zapa�nik widzia³ zasadnicz¹ ró¿nicê, która decy-
duje, jak¹ tre�æ nabierze dane pojêcie, które niby wydaje siê uniwersalne, ale
w kontek�cie danego systemu logicznego konstytuuje ró¿ne jako�ci. Jeszcze
w latach siedemdziesi¹tych opisywa³ � analizuj¹c prace brytyjskiego filozofa,
przedstawiciela idealizmu brytyjskiego Francisa Herberta Bradleya (1846�
1924) � koncepcjê relacji wewnêtrznej w logice (w ksi¹¿ce Appearance and
Reality (1893)). Uwa¿a³ on, ¿e teoria relacji wewnêtrznej zas³uguje na uwa-
gê, gdy¿ jest ona prób¹ ca³o�ciowej interpretacji poznania (Zapa�nik 1973:
51). W wyk³adni Stanis³awa Zapa�nika zasada relacji wewnêtrznej w logice
odnosi siê do pewnej koncepcji relacyjno�ci sytuacyjnej: �Wszelkie jako�ci
rzeczy dostêpne w poznaniu s¹ ca³kowicie wyznaczane przez stosunki do
innych, z jakimi razem je wychwytujemy. Nie istnieje ani jako�æ poza relacja-
mi, ani tym bardziej nie mo¿emy dorzecznie pomy�leæ o relacji bez jako�ci.
Przedmiotem poznania jest ka¿dorazowo ca³o�æ do�wiadczenia bezpo�red-
niego, z nieskoñczonej mnogo�ci wra¿eñ, której intelekt sam w aktach po-
znawczych wyodrêbnia jako�ci poszczególne, stosowne do optyki dora�nie
przez siebie przyjmowanej� (Zapa�nik 1973: 50).

Z powy¿szego rozumienia relacji wynika Bradleyowskie rozumienie ja�-
ni, który jako przedstawiciel filozofii analitycznej odnosi³ do jêzyka: �To, co
zwykli�my uwa¿aæ za rzecz, jest jedynie jêzykowym sposobem organizacji
tre�ci do�wiadczenia. Dlatego Bradley sprzeciwia siê stanowczo przypisywa-
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niu przedmiotom indywidualnym odmiennego rodzaju istnienia ni¿ symbo-
liczny� (Zapa�nik 1973: 64). St¹d Zapa�nik uzasadnia twierdzenie, ¿e �ja�
jest zbiorem otwartym, na równi z drugimi wyodrêbnionymi w poznaniu
indywiduami. �Nie ma sensu przeciwstawiania »ja�ni« jej otoczeniu, je�li nie
umiemy wskazaæ elementów, które by by³y jej w³asne. »Ja�ñ« jest agregatem
stale rosn¹cym, do którego do³¹czamy coraz to nowe sk³adniki, czy to w aktach
poznawczych ujmuj¹c w stosunkach z postrzeganymi rzeczami czy w aktach
moralnych czyni¹c wolê nasz¹ pos³uszn¹ obowi¹zkowi spo³ecznemu i w ten
sposób interioryzuj¹c relacje wi¹¿¹ce nas z innymi lud�mi. Nie jeste�my te¿
w mocy dostrzec w »ja�ni« niczego, co pozwala³oby uznaæ jej sytuacjê za
uprzywilejowan¹ wobec pozosta³ych zbiorów wystêpuj¹cych w rzeczywisto-
�ci przez poznanie dyskursywnie stworzonej� (Zapa�nik 1973: s. 68�69).

Koncepcja relacji wewnêtrznej Bradleya zosta³a poddana krytyce w kon-
tek�cie polemiki z ontologi¹ neoheglizmu i idealizmu brytyjskiego przez
Williama Jamesa w Essays on Radical Empiricism oraz George�a Edwarda
Moore�a czy Bertranda Russella, za³o¿ycieli filozofii analitycznej z pocz¹tku
XX wieku (Zapa�nik 2006: 44). Tymczasem profesor Zapa�nik po niemal
dwudziestu latach ponownie u¿ywa koncepcji relacji wewnêtrznej, by zasto-
sowaæ j¹ w analizie badanych przez niego spo³eczeñstw azjatyckich. Twier-
dzi³, ¿e relacja wewnêtrzna charakterystyczna jest dla kultur Wschodu, podczas
gdy logikê zachodni¹ charakteryzuje typ relacji zewnêtrznej. Sformu³owanie no-
wych tez o ró¿nicach w logice zawdziêcza³ wspó³pracy z Zoj¹ Morochojew¹,
buriack¹ filozof i antropolog kulturow¹. Wspólnie sformu³owali oni szereg
konsekwencji, wynikaj¹cych z owych zasad logiki, z których wielokrotnie
(w moim przypadku ka¿dorazowo) korzystamy w swoich publikacjach jako
ich uczniowie.

Najbardziej przekonuj¹ca i rozpoznawalna by³a wed³ug mnie kwestia sub-
stancji i relacji jako podstawowych elementów s¹dów filozoficznych. Pisa³ on:
�W my�leniu opartym na relacji zewnêtrznej przyjmuje siê, ¿e zarówno przed-
mioty, jak i ich w³asno�ci oraz relacje, w których rzeczy i ich w³asno�ci ujmu-
jemy, istniej¹ obiektywnie. Powstaje zatem potrzeba domniemywania istnienia
substancji jako pod³o¿a ontycznego bytowania samodzielnego rzeczy, ich w³a-
sno�ci i relacji, w jakich mog¹ wystêpowaæ dla umys³u poznaj¹cego. My�li
Wschodu w³a�ciwy jest pogl¹d na rzeczywisto�æ jako ca³okszta³t relacji spo-
strzeganych przez podmiot poznaj¹cy� (Zapa�nik 2006: 44�46). Zatem w re-
lacji wewnêtrznej, przy braku koncepcji substancji filozoficznej, z której zni-
ka podmiot/przedmiot, znika te¿ podstawowe pytanie filozofii Zachodu: �Co
to jest?� Jest za to relacja, zjawisko, wspó³zale¿no�æ, relatywno�æ jako pod-
stawa my�lenia o �wiecie. Owe zasady logiczne, jakkolwiek brzmi¹ce enig-
matycznie, wydaje siê, ¿e maj¹ dosyæ proste prze³o¿enie, kiedy siê operuje
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materia³ami etnograficznymi z kultur azjatyckich, ale te¿ (a mo¿e przede
wszystkim) zwyczajn¹ znajomo�ci¹ kultury Wschodu �z wewn¹trz�. Owa
perspektywa pozwala³a uwzglêdniæ fenomeny kulturowe, które � przez to,
¿e s¹ oparte na innych zwi¹zkach logicznych ni¿ na Zachodzie � nie by³y
uwzglêdniane lub odpowiednio uwzglêdnione w humanistyce. Ró¿nice te
najlepiej prezentuj¹ siê w praktyce. Tak jak w przypadku koncepcji jednostki
ludzkiej na Wschodzie, opisywanej w kontek�cie stereotypowych zachowañ
w kategoriach spo³ecznych �kolektywistyczny/indywidualistyczny�, mo¿na
przedstawiæ w zupe³nie inny sposób, stosuj¹c kategorie relacji wewnêtrznej.
Pozwala ona bowiem uwzglêdniæ inne aspekty pozaspo³eczne: relacje jed-
nostki ludzkiej z ca³ym porz¹dkiem kosmologicznym, w³¹cznie z górami, z du-
chami przodków i innymi istotnymi dla badanej jednostki. W tym sensie po-
stulaty profesora wpisuj¹ siê w narracje autorów z nurtów posthumanistycznych
(proponowanych m.in. przez Bruno Latour czy Tima Ingolda i in.), które
wy³amuj¹ obraz antropocentrycznej, europocentrycznej perspektywy w hu-
manistyce.

Opis profesora Zapa�nika, który byæ mo¿e, nie zawsze by³ trafny, wska-
zywa³ jednak na istotne zagadnienia dla kultur Wschodu, dlatego zapewne
wzbudza³ entuzjazm u przedstawicieli tych¿e kultur, którzy mieli okazje za-
poznaæ siê z jego pogl¹dami, gdy¿ by³y one ³atwo �rozpoznawalne� w �wie-
cie idei i narracji, zgodnej z ich logik¹ kulturow¹. W ostatnich latach po-
wiêksza³o siê grono doktorantów azjatyckich, którzy do³¹czyli do wizji
Zapa�nika na temat opisu kultur Wschodu (powsta³y 3�4 prace doktorskie
kierowane lub inspirowane przez profesora). Przez ostatnie dwa lata przed
swoj¹ �mierci¹ prowadzi³ regularne seminaria, podczas których penetrowa-
li�my ró¿ne pojêcia i idee w kulturach chiñskiej, buriackiej czy mongolskiej.
Profesor nie narzuca³ swojej wizji, co najwy¿ej prowokowa³, stawiaj¹c nam
niekonwencjonalne pytania. Zachêca³, by�my nauczyli siê spojrzeæ i opisaæ
swoje kultury w³asnymi kategoriami, zalecaj¹c du¿¹ ostro¿no�æ w stosowa-
niu terminologii naukowych, gdy¿ jak twierdzi³, wiêkszo�æ teorii antropolo-
gicznych czy socjologicznych mo¿e nie przystawaæ do warunków w naszych
spo³eczeñstwach. Nie lubi³ podpowiadaæ, tylko czeka³ na potwierdzenie jego
przypuszczeñ. Du¿¹ rado�æ sprawia³y mu momenty ustalenia wspólnej per-
spektywy, zapewne dlatego, ¿e uwa¿a³ to za dowód zrozumienia przez niego
naszych kategorii my�lenia kulturowego. Anga¿owanie nas, doktorantów z Azji,
w takie seminaria mo¿na uznaæ za odpowied� na pytanie konferencyjne we
wstêpie, o udzia³ badacza w badaniu. Uwa¿am, ¿e by³a to skuteczna forma
zminimalizowania udzia³u badacza, który jedynie moderowa³ nasze dysku-
sje, tak by�my mogli sformu³owaæ nasze my�li w jêzyku polskim � co w pew-
nym sensie mo¿na uznaæ za urzeczywistnienie jednego z g³ównych za³o¿eñ
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teoretyków antropologii postmodernistycznej. Podstawowym za� punktem
niezgody Stanis³awa Zapa�nika z teoriami postmodernistycznymi by³a, jak
siê zdaje, koncepcja prawdy obiektywnej, bez której � jak twierdzi³ � nie
istnieje ju¿ nic.

Za to my, doktoranci z Azji, chêtnie s³uchali�my prezentacji jego wnikli-
wego studium na temat historii i rozwoju pojêcia indywidualizmu w kultu-
rze Zachodu. Uwa¿a³, ¿e indywidualizm jest niezwykle wa¿nym pojêciem,
wrêcz differentia specifica Zachodu. W�ród wielce zró¿nicowanych teorii
indywidualistycznych, czasem nawet ze sob¹ sprzecznych (�roda 2003: 26)
najbli¿sza by³a mu definicja amerykañskiego socjologa Stevena Lukesa, któ-
ry wskazywa³ na takie idee jak godno�æ jednostki, autonomia, prywatno�æ,
samorealizacja jednostki czy idea jednostki abstrakcyjnej, bêd¹ce podstaw¹
pojêcia indywidualizmu (Lukes 1973). Jako historyk idei Zapa�nik uwa¿a³,
¿e niezwykle wa¿nym momentem w historii Zachodu by³ prze³om XVIII i XIX
wieku, kiedy pojawi³a siê w Europie nowa koncepcja moralno�ci, która sta³a
siê narzêdziem wyzwalania jednostki spod kontroli spo³eczeñstwa i kiedy
filozofowie o�wieceniowi mogli og³osiæ, ¿e jednostka jest samosterowna,
zdolna dzia³aæ w wyniku wewnêtrznego pobudzenia, a nie pod presj¹ spo³e-
czeñstwa czy religii. Jak pisa³, by³a to nowa wówczas koncepcja jednostki
autonomicznej, która oznacza³a �prawo ka¿dej jednostki do okre�lenia ce-
lów swojego ¿ycia i doboru �rodków do realizacji wybranych przez siebie
celów prowadz¹cych�. Od tego momentu, jak pisa³, w historii my�li filozo-
ficznej Zachodu idea autonomii jednostki bêdzie rozwija³a siê w kierunku
przejêcia mo¿liwie najwiêkszej sfery moralno�ci, tak by by³a ona uznawana
za podstawow¹ warto�æ dla jednostki (Zapa�nik 2016a). Pisa³ te¿, ¿e �wspó³-
czesna nam idea »ja« jako unikatowego i autonomicznego centrum �wiado-
mo�ci, bêd¹cego podmiotem w³asnych my�li, uczuæ i aktów woli, genetycz-
nie wywodzi siê z chrze�cijañskich wyobra¿eñ o duszy jako podstawie bytu
jednostkowego. (�) To samo dotyczy idei godno�ci cz³owieka. Chrze�cijañ-
stwo przechowa³o obecn¹ w kulturze staro¿ytnej Grecji wiarê w szczególnie
wysok¹ godno�æ cz³owieka w przyrodzie. U koñca XVIII stulecia w rozwoju
idei, które sk³adaj¹ siê na wspó³czesne nam pojêcie indywidualizmu, w kul-
turach zachodnich dosz³o do zmiany interpretacji pojêcia godno�ci cz³owie-
ka. Zaczê³a byæ interpretowana jako niezbywalna warto�æ przypisywana ka¿dej
jednostce ludzkiej tylko na tej podstawie, ¿e jest ona przedstawicielem ga-
tunku. Otó¿ nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e bez idei godno�ci jako niezbywalnych
praw osoby ludzkiej nie powsta³aby demokracja i nie by³oby zmian instytucji
¿ycia spo³ecznego prowadz¹cych w kierunku umocnienia w nim warto�ci
autonomicznej jednostki ludzkiej� (Zapa�nik 2006: 54�55). Przywo³uj¹c w pa-
miêci wyk³ady profesora Zapa�nika oraz analizuj¹c ewolucjê w³asnych my-
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�li, przypomnia³am sobie, ¿e im bardziej s³ucha³am wyk³adni o indywiduali-
zmie, tym bardziej moje wyobra¿enie jednostki ludzkiej na Zachodzie ura-
sta³o do rozmiaru wielkoluda, podczas gdy jej odpowiednik w kulturze mon-
golskiej stawa³ siê coraz mniejszy, uwik³any w liczne sieci wspó³zale¿no�ci
kontaktów, ludzkich i nieludzkich.

Profesor, �ledz¹c proces indywidualizacji w spo³eczeñstwach zachodnich,
doszed³ do wniosku, ¿e postêpuj¹cy proces wzmocnienia autonomii jednost-
ki na Zachodzie stanowi �ród³o przemiany etosu w zachodnich spo³eczeñ-
stwach, co w konsekwencji prowadzi tak¿e do kryzysu miêdzy innymi po-
rz¹dku liberalno-demokratycznego. Jeszcze dekadê wcze�niej na
prowadzonych przez niego seminariach w ISNS na Uniwersytecie Warszaw-
skim, analizuj¹c dzia³ania partii populistycznych w Europie, przewidzia³ liczne
procesy zachodz¹ce w dzisiejszym �wiecie. Z pasj¹ odnajdywa³ podobieñ-
stwa i ró¿nice dotycz¹ce koncepcji jednostki ludzkiej w spo³eczeñstwach
wschodnich w stosunku do jej odpowiednika na Zachodzie. Owe analizy
porównawcze pozwala³y mu sformu³owaæ wnioski, wolne od stereotypów
czy idealizacji której� z tych koncepcji; umia³ wskazaæ zarówno ich negatyw-
ne, jak i pozytywne aspekty. W jednym z ostatnich artyku³ów opisywa³ pro-
blem empatii jako specyficznego �produktu� my�li Zachodu. �W Chinach
idea empatii by³a zgo³a niepotrzebna w kulturze, w której gotowo�æ przyj-
�cia z pomoc¹ innemu cz³owiekowi nie by³a uzale¿niona od reakcji emocjo-
nalnej jednostki, lecz od bezwarunkowego jej podporz¹dkowania siê nor-
mom ¿ycia spo³ecznego. Podstawowa dla indywidualizmu zachodniego idea
autonomii jednostki znacznie os³abi³a moc obligatoryjn¹ norm moralnych w
naszej [zachodniej � O.T.] kulturze, w skrajnych przypadkach powoduj¹c
powstawanie postaw subiektywizmu moralnego. Natomiast indywidualizm
jest obcy kulturom azjatyckim i potêpiany tam jako niemoralny� (Zapa�nik,
w tym tomie s. 309�324). Powo³uj¹c siê na wyniki badañ z dziedziny neu-
rologii, pisa³: �Dziêki aktywno�ci lustrzanych neuronów jeste�my zdolni spo-
strzegaæ stany emocjonalne innych ludzi. Pozwala nam to zorientowaæ siê w ich
nastawieniu do nas, a niekiedy w ich zamiarach. Z kolei widok cudzego cier-
pienia mo¿e byæ wa¿nym sygna³em ¿e i nam równie¿ mo¿e co� zagra¿aæ. To
jednak, czy na widok cierpi¹cego cz³owieka zareagujemy wspó³czuciem lub
agresj¹, to kwestia naszych kulturowych uwarunkowañ� (Zapa�nik, w tym
tomie s. 309�324).

Mimo ¿e badania profesora czêsto dotyczy³y tradycyjnych form my�le-
nia, charakterystycznych dla badanych przez niego kultur, wyró¿niaj¹ siê one
mo¿liwo�ci¹ zastosowania wyników do opisu wspó³czesnych zjawisk w Azji.
O istnieniu kategorii kulturowych, które tworz¹ pewien system stanowi¹cy
�odczuwalny� kontekst kulturowy, �wiadczy moim zdaniem fakt, ¿e przed-
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stawiciel kultury Wschodu o indywidualistycznych preferencjach dobrze
odnajduje siê na Zachodzie, i odwrotnie, przedstawiciel kultury Zachodu,
który ceni bardziej zachowania na rzecz prymatu wspólnoty, dobrze siê czuje
na Wschodzie. Zatem warto byæ �wiadomym tych ró¿nic i odmienno�ci;
czerpaæ z nich odpowiednie wzorce dla siebie. Tego uczy³ i do tego d¹¿y³
profesor Zapa�nik, choæ nigdy nie twierdzi³, ¿e porozumienie miêdzykultu-
rowe jest ³atwe. Im g³êbiej bada³ kultury, tym bardziej utwierdza³ siê w przeko-
naniu, ¿e skala ró¿nic kulturowych jest bardzo szeroka, a wzajemne porozu-
mienie utrudnia fakt, ¿e owe wzorce kulturowe s¹ g³êboko zakodowane i na
ogó³ nieu�wiadamiane. Mimo to, mnie osobi�cie profesor natchn¹³ optymi-
zmem, ciekowo�ci¹ poznania tych ró¿nic oraz nadziej¹, ¿e mo¿na dokonaæ
przek³adu kulturowego pod warunkiem, ¿e opis bêdzie rzetelny i g³êboki,
wolny od etnocentryzmu.

Wybrane zagadnienia przek³adu kulturowego
w Mongolian studies

Podej�cie badawcze, które proponowa³ Stanis³aw Zapa�nik, nie jest pro-
ste w stosowaniu, gdy¿ wymaga rozleg³ej wiedzy z wielu dziedzin i szczegó-
³owego opisu, czasem wrêcz niemo¿liwego do zrobienia w sposób wyczer-
puj¹cy. U�wiadomi³o mi to, ¿e istnieje ogromny obszar humanistyki
zachodniej, który jest nieprzek³adalny na realia mongolskie i vice versa, jest
ca³y zestaw idiomów mongolskich, które trudno prze³o¿yæ na jêzyk teorii
Zachodu (Tangad 2017).

Wspomniany ju¿ jeden z kluczowych terminów antropologii wspó³cze-
sno�ci �to¿samo�æ� w interpretacji znanego mongolskiego antropologa kul-
turowego (spo³ecznego), absolwenta Uniwersytetu w Cambridge, dyrektora
Instytutu Antropologii Kulturowej i Spo³ecznej na Pañstwowym Uniwersyte-
cie w Mongolii, Bum-Oczira brzmi po mongolsku id¿ilsel. Nie ma jednego
synonimu tego wyrazu w jêzyku mongolskim, a w najpopularniejszym s³ow-
niku angielsko-mongolskim podano a¿ 14 pozycji2. Najwiêcej odno�ników
do wyrazu id¿ilszel stanowi¹ synonimy s³owa �podobny� oraz definicje opi-
sowe, takie jak: �cecha danego cz³owieka� czy te¿ �cechy wyró¿niaj¹ce�,
�prawdziwy stan�, �cecha osobista� (w których wyraz �osobisty� � chuv�
chün [dos³. cz³owiek-czê�æ] wymaga dalszej interpretacji) b¹d� po prostu
�cz³owiek� � bie chün (dos³. cz³owiek cia³o). Wspomniany mongolski antro-
polog, Bum-Oczir w swojej ksi¹¿ce Wstêp do teorii antropologii politycznej,

2 http://www.bolortoli.com/dictionary/word?authenticity_token=9P6pdDc9CaK4LJDr-
sMa102Nq8m93B18v6pd4q57eZ0I%3D&selected_lang=4-1&search=identity.
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w której próbowa³ przedstawiæ najwa¿niejsze teorie spo³eczne antropologii
politycznej w jêzyku mongolskim, t³umaczy wyraz id¿ilsel jedynie w znaczeniu
�identyczno�æ�, jako proces tworzenia wspólnoty na podstawie podobieñstw,
który legitymizuje tê wspólnotê do wyró¿niania siê od reszty� (Bum-Oczir
2008: 49). Zatem z lektury tego fragmentu tekstu wy³ania siê przede wszyst-
kim koncepcja to¿samo�ci zbiorowej, zwi¹zana ze wspólnotowo�ci¹, upodob-
nieniem siê, te za�, które maj¹ znaczenie autonomii, �wiadomo�ci �siebie� jako
jednostki, nie s¹ ju¿ prze³o¿one. Dla osoby, która nie zna kontekstu kulturo-
wego, który na przyk³ad nie przebywa³ wystarczaj¹co d³ugo w spo³eczeñstwach,
gdzie podstaw¹ funkcjonowania jest dowód osobisty (identity card) i odpo-
wiednio nie u�wiadomi³ sobie ró¿nicy miedzy wyrazami �dowód to¿samo�ci�
a �legitymacja obywatelska� (odpowiednik dowodu to¿samo�ci w Mongolii)
trudno poj¹æ to drugie znaczenie to¿samo�ci, nieobecne w jêzyku mongolskim.

Rzecz jasna, nie oznacza to, ¿e Mongo³owie nie maj¹ koncepcji to¿samo�ci,
tak samo jak wielu innych pojêæ zwi¹zanych z indywidualizmem. Tak jak próbo-
wa³am pokazaæ w swoich publikacjach � kulturowy wymiar jednostki ludzkiej
zwi¹zany jest tu �genetycznie� z takimi pojêciami jak si³a ¿yciowa, i choæ mo¿na
znale�æ pewne wspólne aspekty charakterystyki jednostki ludzkiej na Zachodzie,
to funkcjonuj¹ one w ró¿nych porz¹dkach ontycznych (Tangad 2013 i in.).

Jak zaznacza wspomniany ju¿ wcze�niej antropolog Anthony Cohen,
dawniej kompetencje antropologów i istniej¹ce teorie nie pozwala³y skupiæ
siê na to¿samo�ci jednostki. �Badacze mogli byæ zainteresowani tym, jak jed-
nostki interpretuj¹ swoj¹ przynale¿no�æ spo³eczn¹ i jak to siê przek³ada na
ich dzia³ania. Nie byli jednak zainteresowani tym, czy jednostki tak napraw-
dê akceptowa³y te narzucone to¿samo�ci, czy te¿ konstruowa³y swoje w³asne
(Cohen 2014: 255). Za istotne uwa¿a pytania typu: �Czy jestem tylko tym,
za kogo i za co inni mnie uwa¿aj¹? A co z tym, jak ja siebie postrzegam?
Moja samo�wiadomo�æ jest istotna chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e zasadniczo
wp³ywa na sposób, w jaki ja siê zachowujê i w jaki dyskretnie zachêcam in-
nych ludzi do postrzegania mnie� (Cohen 2014: 261).

Tymczasem nie wszyscy, nawet antropologowie postmodernistyczni zgadza-
j¹ siê, by ulokowaæ �to¿samo�æ� jako kategorie centraln¹ w swojej epistemologii
badawczej. Zdaniem George�a Marcusa �[p]ojêcie to¿samo�ci jest w gruncie rzeczy
rodzajowym w historii zachodniej teorii spo³ecznej� (Marcus 2006: 122).

Czy mo¿na zatem przezwyciê¿yæ relatywizm kulturowy? Jak pisze Tam-
biah, �Cz³onek plemienia z Mount Hagen na Nowej Gwinei, wie�niak w pó³-
nocno-wschodniej Tajlandii czy afgañski pasterz, choæ dzi� nie maj¹ nic wspól-
nego z nauk¹, mog¹ jednak zostaæ naukowcami, o ile tylko spe³nione zostan¹
warunki zapewniaj¹ce im odpowiedni¹ edukacjê; tym bardziej stosuje siê to
oczywi�cie do ich dzieci� (Tambiah 2006: 58). Jednak ten sam autor zastrze-
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ga, ¿e w odró¿nieniu od nauk �cis³ych, w przypadku nauk humanistycznych
jest to problem du¿o bardziej z³o¿ony, gdy¿ wi¹¿e siê z wymogami stosowa-
nia uniwersalistycznych zasad, opartych na jednolitych, spójnych kryteriach
naukowych. Nie przeczy to jednak tezie, ¿e mog¹ istnieæ ró¿ne typy zasad
logicznych: �Twierdzenie o mo¿liwo�ci istnienia tylko »jednej nauki«, której
przyk³adem jest fizyka, biologia itd., nale¿¹cej do »jednego �wiata«, nie usu-
wa logicznej mo¿liwo�ci istnienia w tym samym �wiecie innych »rzeczywi-
sto�ci« czy dziedzin »znaczenia« poza zasiêgiem jednej nauki, a mo¿liwych
do pojêcia w kategoriach innych »ram«� (Tambiah 2006: 76). Koncepcja re-
lacji wewnêtrznej w logice, proponowana przez Zapa�nika stanowi, moim
zdaniem, tak¹ w³a�nie �ramê�. Odgrywa ona o tyle istotn¹ rolê, ¿e Durk-
heimowskiej definicja kultury, popularna w�ród wielu pokoleñ naukowców,
nabiera tu nowego znaczenia, gdy¿ owa �rama� jako zasady logiczne � obiek-
tywne z punktu widzenia przedstawicieli kultur Wschodu � determinuje cha-
rakter kategorii my�lenia w danej kulturze.

Zamiast zakoñczenia

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e antropologia kulturowa uprawiana przez
Stanis³awa Zapa�nika, mimo ¿e wywodzi siê z perspektywy epistemologicz-
nej, jest przekonuj¹ca, gdy¿ wychodzi ona z dobrego opisu etnograficznego.
W tym sensie w niektórych aspektach zak³ada ona wspóln¹ strategiê badaw-
cz¹, które postuluj¹ antropologowie postmodernistyczni (np. George Marcus,
kiedy mówi o �etnografii wielostanowiskowej, czy te¿ Clifford Geertz o �gê-
stym opisie�). O tym, ¿e za³o¿enia modernistyczne i postmodernistyczne nie
musz¹ siê wzajemnie wykluczaæ, mówi tekst duñskiej badaczki Kirsten Ha-
strup, która twierdzi, ¿e �niezale¿nie od tego, czy wolimy redefiniowaæ stare
terminy, czy wynajdywaæ nowe, �to, co hipotetyczne� w antropologii [czyli
kultura � O.T.], jest szczególnym rodzajem zbioru. Od czasów Durkheima
przedmiotem badania by³ jaki� rodzaj zbiorowo�ci przekraczaj¹cej sumê jed-
nostek. By³o to, by tak nazwaæ, czê�ci¹ antropologicznej polityki wyja�nia-
nia. By³o � i wci¹¿ jest. Poszukiwanie jakiego� rodzaju prawdy na poziomie
tego, co kolektywnie hipotetyczne, jest samo w sobie skomplikowane epi-
stemologicznie, a dochodz¹ do tego jeszcze komplikacje metodologiczne wyni-
kaj¹ce z faktu, ¿e antropolog osobi�cie nale¿y do klasy przedmiotów badanych.
Oznacza to, ¿e antropolog, badaj¹c stosunki spo³eczne, dzia³ania i wyobra¿enia,
musi � co bardzo istotne � odnosiæ siê do w³asnego do�wiadczenia bycia
cz³owiekiem. Jako praktykuj¹cy antropolodzy jeste�my niezmiennie czê�ci¹
uk³adu; nasze odkrycia w obszarze tego, co kolektywnie hipotetyczne, miesz-
cz¹ siê w tej definicji� (Hastrup 2006: 99).
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Zatem ze wzglêdu na definicjê kultury jako o systemu homogenicznego,
metodologia proponowana przez profesora moim zdaniem nadaje siê do opisu
kultur niezachodnich na pewnym poziomie metainterpretacji, szczególnie
tych, które rozwija³y siê daleko od wp³ywów Zachodu. S³abiej jednak nadaje
siê do badañ �rodowisk imigranckich lub pokoleñ imigrantów, które urodzi-
³y siê i wychowa³y poza krêgiem kulturowym Wschodu.

Innym zagadnieniem, które wydaje siê s³abo�ci¹ metodologii badawczej
profesora, jest kwestia przemian spo³ecznych. Metodologia ta, mimo ¿e �wiet-
nie wychwytuje to, co sta³e w kulturze, nie jest w stanie sprecyzowaæ dyna-
miki przemian w stosunku do owych sta³ych kategorii kulturowych. Z dru-
giej strony jest to problem, wynikaj¹cy z samej natury nauk spo³ecznych,
gdy¿ nie ma innej mo¿liwo�ci zrobienia opisu, jak w trybie �stopklatka�.
Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e zasada relacji wewnêtrznej w logice implikuje cha-
rakterystyczny dla niej stosunek do przemian: tam, gdzie podstawê my�lenia
filozoficznego stanowi relacja, a nie substancja, zmiana jest czym� oczywi-
stym, wpisanym w naturê danego zjawiska.

Niniejszy artyku³ jest moj¹ interpretacj¹ metodologii badawczej profe-
sora Stanis³awa Zapa�nika. Trudno okre�liæ, na ile jest to sprawa wiedzy,
intuicji czy przypadku, by zrozumieæ pogl¹dy Mistrza. Wa¿ne jednak, ¿e
dziêki profesorowi zainteresowa³am siê teoriami antropologicznymi � trud-
nymi dla mnie ze wzglêdu na obco�æ wielu zagadnieñ � oraz wiary, ¿e opisy-
wanie obcych kultur jest mo¿liwe w jêzyku zachodniej humanistyki. A moje
pochodzenie jako badacza �z wewn¹trz� mo¿e mi tylko pomóc, choæ niejed-
nokrotnie profesor, widz¹c mój entuzjazm dla zachodnich teorii, z³o�liwie
nazywa³ mnie �ju¿ ska¿on¹�. Tymczasem bycie �ska¿on¹� wi¹¿e siê z pyta-
niem: Czy praca napisana przez �nieska¿ony umys³� mia³aby szansê byæ
odpowiednio odebrana w nauce zachodniej i jak¹ ma gwarancjê, by nie
by³a postrzegana w kategoriach subiektywnej fantazji, na któr¹ nie zwróci-
liby uwagi zachodni naukowcy? Wiem z ca³¹ pewno�ci¹, ¿e profesor zwró-
ci³by na tak¹ pracê uwagê, gdy¿ mia³ ku temu odpowiednie narzêdzia we-
ryfikuj¹ce, o ile zak³adamy, ¿e jest co� takiego jak Prawda, któr¹ mo¿na
poznaæ. A to ju¿ przeczy za³o¿eniom teorii postmodernistycznych, przynaj-
mniej jednej z jej wersji.
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wojennych oraz upowszechnienia wiedzy o problemach, z jakimi boryka³a siê
ludno�æ Mariupola podczas jej pobytu w oblê¿onym a nastêpnie okupowanym
mie�cie, w trakcie ewakuacji oraz w poszukiwaniu nowego miejsca zamieszka-
nia (wywiady i pamiêtniki elektroniczne). Analiza ponad 300 narracji ¿yciowych
pozwoli³a na sporz¹dzenie chronologii wydarzeñ, które mia³y miejsce w Mariu-
polu w badanym okresie, i do�wiadczenia pierwszych dni wojny przed ca³ko-
witym oblê¿eniem miasta i podczas blokady przed ewakuacj¹, a tak¿e pod
okupacj¹. Zbadano osobliwo�ci pobytu w publicznych schronach i ¿ycia co-
dziennego podczas aktywnych dzia³añ wojennych i ca³kowitej blokady miasta.
Ujawniono szczególne do�wiadczenie osób starszych i niepe³nosprawnych.
Analizowano równie¿ sytuacje konfliktowe, które powsta³y miêdzy mieszkañca-
mi Mariupola w czasie dzia³añ wojennych i okupacji. Przeanalizowano kilka
�cie¿ek ¿ycia po ca³kowitym zajêciu miasta. Spo³eczne typy do�wiadczeñ s¹ wy-
ró¿nione przez dostêpno�æ ewakuacji, jej czas w odniesieniu do rozwoju wojny,
do�wiadczenie podczas ewakuacji oraz miejsce zamieszkania w czasie badania.
Slowa kluczowe: Mariupol, narracje wojenne, oblezenie, ewakuacja, okupacja

The city of Mariupol � a city located on the coast of the Sea of Azov  with a popula-
tion of 425,000 people (as of 1 January 2022) � became one of the most
affected cities during the current war in Ukraine. The city that used to be
called �Mary�s City�, the �Showpiece of the Donetsk Region�, the �Cultural
and Tourist Hub of the Azov Region�, and a �City for People� has been
turned into a �ghost town�. On the one hand, it had been an industrial multi-
ethnic city (Ukrainians, Belarussians, Russians, Greeks and Armenians) with
an interesting cultural component, and a unique city in the Donetsk region
� its industrial centre with steel and machine-building as well as a commer-
cial seaport serving the entire Donbas. On the other, in 2014 Mariupol be-
came the front-line city hosting the largest number of internally displaced
persons (98,000 in February 2021). It is important to note that people among
the most vulnerable � retired (60%), minors (12%) and disabled (4%) � had
escaped to Mariupol.

I carried out sociological research in order to analyse the narratives,
memories, experiences, and personal stories of Mariupol residents concern-
ing events in the city during the war. Special attention was paid to: 1) expe-
riencing the first days of the war in the city of Mariupol; 2) experiencing the
complete blockade of Mariupol, including the peculiarities of the organising
of everyday life, household organisation, relations with neighbours, the al-
location of responsibilities, and the occurrence of conflict situations; 3) ex-
periencing evacuation from the city of Mariupol; 4) experiencing life under
the occupation; and 5) experiencing integration into host communities of
other cities in Ukraine and abroad. It should be stressed that only the narra-
tives of the civilian inhabitants of Mariupol not participating in the fighting
have been analysed. At the same time the soldiers of the Armed Forces of
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Ukraine, the �Azov� regiment and other armed units, were present, defend-
ing the city. However, this paper deals only with the experiences of the un-
armed civilians present at the time in Mariupol: at the beginning of the war,
during the siege and under its occupation, living within the city and its ruins,
and escaping from the city.

Research methodology. Between 1 May 2022 and 31 July 2022, I con-
ducted a sociological analysis of Mariupol society in wartime conditions from
24 February 2022 to 30 June 2022. Data was gathered to analyse the devel-
opment of Mariupol before the war: the historical roots, socio-demographic
characteristics, political situation, socio-cultural aspects and identity, ethnic
consciousness, language issues, and the multicultural character of the city on
the shores of the Sea of Azov. I prepared a research tool, �Electronic diary of a
Mariupol citizen during the war� (https://forms.gle/RL3qJteEJG4zhC9h7). The
collection of stories of living in Mariupol and its surroundings during the
war was carried out with the aim of recreating the chronology of events,
documenting the wartime experience and spreading awareness of the prob-
lems faced by the city�s people while in the besieged and later occupied city,
during evacuation, and when searching for a new place of residence. I inves-
tigated usage of the social networks Facebook, Viber and Telegram, on which
Mariupol residents published their narratives about life in Mariupol during
the war. In total, I analysed more than 300 life narratives presented by
Mariupol residents in in-depth interviews (40 interviews: from short con-
versations to hour-long interviews), described in their electronic diaries (35
electronic diaries), published in periodicals (20 life narratives) and social
networks, and special sites, photo and video materials, podcasts and films
(more than 150 life narratives). The analysis conducted made it possible to
draw up a chronology of events that took place in Mariupol during the war
in the period of 24 February to 30 June 2022.

Research results. A chronology of wartime events in Mariupol from 24
February to 30 June 2022 has been reconstructed with the aid of more than
300 life narratives told by Mariupolites in the in-depth interviews, described
in e-diaries, published in periodicals, social networks, and on special sites,
on podcasts, and in photo- and video-documents. The first set of research
questions dealt with the experience of Mariupolites in the first days of the
war up to the full blockade of the city and afterwards under the siege until
the final evacuation from the city.

On 24 February 2022 the Russian Federation began its large-scale mili-
tary invasion of Ukraine, proclaiming it a �special military operation�. The
first explosions were felt by residents of the city�s Livoberezhnyi district and
in settlements closest to the demarcation line. The e-diaries include entries
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from inhabitants of the Skhidnyi micro-district of Livoberezhnyi. ��In the
middle of the night I was woken up by my dog hiding under the table in the
sitting room and whining, and then ... an explosion. I live in Skhidnyi [Livoberezh-
nyi district of Mariupol]. For us it is a common thing to hear explosions period-
ically somewhere in the distance. So I didn�t put much weight on it. But in five
minutes there was yet another explosion. They were getting closer every minute.
The walls began to shake...� � (No. 41, female, 27). On the morning of 24 Feb-
ruary, news spread about people being killed and houses burnt in this area. An
emergency was declared, with curfew between 10 pm and 6 am.

Evacuation trains were leaving the city from the first day of the war, but
according to the Mariupolites� testimonies few people left then because the
local government had assured them that everything would be fine as the
situation was under control. The majority of the city�s inhabitants trusted
the authorities, above all the city mayor, who himself left the city in the first
days of the war. The last trains left Mariupol in the evening of 27 February.
�...The railway was soon significantly damaged, which is why the transporta-
tions came to an end on 27 February� The daytime trains managed to leave,
whereas the two evening ones, Mariupol�Kiev, did not. Passengers remained
on the platform� (interview with Head of Mariupol Railway Station, in
mrpl.city; No. 76, female).

The situation deteriorated after 25 February, and many people left
Livoberezhnyi for the quieter city districts of Centralni and Primorski. In
the Livoberezhnyi district the electricity supply was cut off, and interrup-
tions in the water supply began.

On 27 February the settlements of Sartana and Talakivka on the city
outskirts were bombed, and there were civilian casualties. The city authori-
ties began evacuating the residents of these settlements to Centralni and
Primorski districts, but these areas also ceased to be quiet. On 2 March, the
supply of electricity came to an end in these districts. Gradually the whole
city was deprived of all supplies of water, electricity, heating, gas, the inter-
net and means of transport. The Livoberezhnyi district was cut off from the
rest of the city. Fully under siege, Mariupol became the site of a mass hu-
manitarian catastrophe, under permanent fire from the Russian army. It was
cold on the streets, the temperature dropped to -12 C. Eye witnesses de-
scribed the chaos that began in the city.

At the beginning of March Mariupolites began to suffer from shortages of
food and medicines. In the early days of war, pharmacies and shops were plun-
dered or destroyed, and the stocks vanished. On 11 March the food market
was destroyed together with staff and customers . �All the supplies that were in
the city ran out. There was a shortage of basic things � for example insulin.
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Cancer patients and people on substitution therapy or taking antidepressants
were left without medicines. But the most catastrophic was the situation with
the wounded. Their numbers were growing every day�� (No. 78, male).

In their e-diaries, Mariupolites wrote about the marauding that began im-
mediately once the city had come under siege. Some searched for necessities,
while others looted anything they could find. The police tried to prevent it.

Mariupolites testified that not only was the city shelled daily with Grad
missiles, but there was also fighting in all of the city districts. On 9 March
Russian planes began bombing the city. �As soon as Mariupol was encircled,
the enemy began randomly shelling residential buildings... Houses, occupied
by people, burned for three days. Then, on 9 March, the enemy began using
aircraft to bomb the city� (No. 81, male).

Civilian dwellings were shelled, bombed and destroyed by fire. �The strikes
were so powerful that houses collapsed to the ground...� (No. 45, male, 40).
Most residents were disappointed with the city authorities, and in particular
the mayor, due to the lack of help they provided. �There was no help from
the city authorities. That�s what disappointed me. I was pleasantly surprised
at how well we cooperated with our neighbours. In fact I�d never thought
they were so good� (No. 48, female, 29). At the same time the respondents
testified to an active presence of certain city counsellors, police and heads of
hospitals and the health service, who helped control the situation. People
were waiting for evacuation during the full siege and continuous shelling,
living on the edge of humanitarian catastrophe. From time to time there was
news of a possible �green corridor� for the passage of civilians and human-
itarian aid for Mariupolites, but all these attempts proved fruitless.

On 14/15 March the evacuation of Mariupol began, and 30,000 people
left the city � but only with the help of private transport. One of the last
diplomats to leave the city was the Greek Consul M. Andriakis, who helped
Mariupol�s native Greeks to leave their city [22].

One of the most tragic events was the bombing of the Mariupol Drama
Theatre, sheltering hundreds of civilians, mostly women and children. At
the moment of the bombing, about 1000 � 1200 people were staying either
in its shelters or rooms and corridors. An eye-witness said: �I saw many
people bleeding. Some had open fractures. One mother was searching under
the rubble for her children. A five-year-old was screaming �I don�t want to
die!� It was awful!� (No. 77, male).

On 17 March the City Council estimated the losses in the city�s infra-
structure at 80%. There were 350,000 Mariupolites in shelters in the city,
mostly in basements, while Mariupol was under constant fire. 50 to 100
bombs were dropped daily from the air [20�23].
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The next set of questions concerned the organisation of day-to-day civil-
ian life and households during the active fighting and full blockade of the
city. �Mariupol is true hell... It is people sitting in basements, it is crying
children. It is children who have lost their parents. It is children who hug their
dead mothers in basements� And they can�t understand why they are asleep
for so long...� (No. 96, female, 50). According to Mariupolites many had
been trying to limit as much as possible their time spent in basements, and
were staying instead in the safest parts of the buildings, such as corridors
and bathrooms.

People were teaming up with neighbours to arrange shared shelter and
preparation of food, as well as to search for food and drinking water. Many
described sharing and bartering food, medicines, and other necessities. �Our
entire neighbourhood began self-organising. We started making campfires. We
cooked twice a day. Our men went for water every other day. God be thanked,
we had food and medicines, if we were short of something good people brought
it. Everyone helped each other. That�s how we kept going�� (No. 49, fe-
male, 35). �We and our neighbours managed our households jointly. We made
a hearth in the yard, cooked food there. We drank water from spring-wells.
Technical water was drained from radiators. When it was snowing or raining,
we collected the water� (No. 51, female, 44).

As for the allocation of duties, men usually undertook the most danger-
ous ones as women with children were in hiding. �We had everything ar-
ranged. Men were responsible for cooking on the camp fire and supplying
water. Because it was extremely dangerous. The spring-well was located quite
close to our place, 10 minutes� walk, but it was a dangerous route, under
constant shelling. The firewood was only gathered by men, and we women
were in shelters all the time. We had very good relations with all the neigh-
bours from our common stairwell� (No. 64, female, 40).

When a building was hit, the survivors moved to the one next door, to
stay wherever room was available in the basement.

People were helped by volunteers and police also caught in the city. �...the
policemen used to come to us. They brought us food. We are very grateful to
them� (No. 39, female, 35). For some time the situation deteriorated further
as the shelling and bombing continued, and people were unable to leave the
buildings. The bodies of those killed while trying to find water or food lay
unburied on the streets. One of the most acute problems was the shortage of
medicines. As for internal conflicts, they were rare.

These questions were followed by a set concerning the experience of
evacuation. We know that by the end of February and beginning of March
the city was already surrounded and blockaded. There had been individual
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instances of evacuation before 14 March, as no attempt at organised evacu-
ation had succeeded. However, the individual attempts at breaking the block-
ade often failed. The situation worsened due to the lack of information on
what was happening in neighbouring streets and where and when there was
still shelling and bombing.

The first information about the possibility of a �green corridor� appeared
on 5 March, but unfortunately it is not known how many Mariupolites succeed-
ed in grasping this opportunity. From 14 to 15 March, dozens of cars began
driving out of Mariupol, although the evacuation had not been organised by the
authorities. Quite simply, two options had opened up: to escape in a surviving
car that had fuel, or to leave the city on foot. According to the City Council in
the two days of 15 and 16 March, about 6500 private cars left the city. The
evacuation buses had been waiting in Berdyansk, and the first centres providing
aid to Mariupolites were set up in Zaporizhzhia. On 17 March another �green
corridor� (where firing was suspended) was opened for private transport at 9
am (Mariupol � Mangush � Berdyansk � Tokmak � Vasylivka � Zaporizhzhia).
One woman said: �Our car had been destroyed, but we had the fuel. Our neigh-
bour in turn had a car but without fuel. So we set off. No belongings, only us, the
dog and a bag with documents� (No. 7, female). Still, some people left the city
on foot. The start of evacuation had been difficult, but the evacuation itself was
another complex experience: it included enemy check-points, and mines along
the way meant that life was constantly in danger.

It needs pointing out that the inhabitants of certain parts of the city had
no access to the above evacuation routes, and had to travel through uncon-
trolled areas of Ukraine or in the Russian Federation.

I analysed many stories of evacuation, for instance recounting how peo-
ple took along not only their own children but other people�s children as
well. By the end of March, no more than 160,000 people remained in Mar-
iupol according to City Council data. Later on volunteers began to arrive in
the city to assist with evacuation, and the opportunity of paid transport also
appeared. We heard of numerous cases of fraud, when money for travel had
been paid but transport out of the city was not provided. People were also
having difficulties finding close kin for whom they had come to the city.
This was exacerbated by the lack of channels of communication.

Another experience of some Mariupolites that I have been able to doc-
ument is their passage through filtration camps set up by the enemy. In or-
der to leave the occupied areas, from the end of March Mariupolites were
obliged to pass through the check-point in these special camps. This proce-
dure involved waiting for several days in a queue, and evacuees were some-
times subjected to threats and physical maltreatment.
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On 27 March, Ukrainian mobile phone communication was switched off
in Mariupol and all other Ukrainian settlements on the shore of the Azov
Sea. Information spread that the occupiers were preparing a unified mobile
operator, �Fenix�. At the end of April it was announced that apartments
belonging to those who had died were to be distributed among new resi-
dents. At the beginning of May, street vendors returned to the city. As one
Mariupolite described on Facebook: �No medicines, medical assistance in
two places, no electricity, water only in wells, internet connection possible
only at three sites on the city outskirts, 4 buses for the whole city, no evacu-
ation, and to leave the city you have to pass through the filtration camp, and
queue for 2 months. Only people from the occupied settlements in the vicin-
ity may enter the city, and they are bringing in food and pharmaceutics as
volunteers, with money offered by Mariupolites living elsewhere, or for sale�
(No. 97, female).

The exact number of casualties is still unknown, but it is estimated that
between 20,000 and 100,000 people lost their lives, 90% of the city�s build-
ings are at least partly ruined and infrastructure destroyed [20-23].

On 16-17 May 2022 the withdrawal of troops from Azovstal began. �The
Mariupol Garrison has completed its task, the order to preserve life has been
given (a statement given by Ukraine�s General Staff)� [22, 23]. Currently the
soldiers of the Mariupol garrison are in captivity in uncontrolled Ukrainian ter-
ritory and the Russian Federation. Thus we can say that Mariupol�s full occupa-
tion began on 17 May. Analysis of publications in the mass media, as well as the
testimonies of some residents of Mariupol who left the city between May and
the end of June, made it possible to establish the findings given below.

Already during the active fighting a new �authority� had been set up by
the invaders [23]: a mayor and his deputies, heads of departments, the po-
lice, and so on. These people openly supported the new regime in the city.
Residents of Mariupol reported the opening of a comprehensive school, a
kindergarten and separate departments in the hospitals. Some employees of
higher education institutions, who remained in the city and agreed to coop-
erate with the new �authorities�, started an admissions company for profes-
sional colleges and universities. One of the first actions of the new �author-
ity� was to change the symbolic space in the city (signs, plates, names of the
city�s districts) back to the names used during the Soviet Union; others in-
cluded the organising of various festivities, including for children, and the
creation of �military-patriotic camps� for teenagers, etc. There were reports
in the mass media about the occupying authorities preparing to hold a refer-
endum on the territory of Mariupol in September 2022. Other reports were
of a census being conducted of the population remaining in Mariupol. Reg-
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istration of people of retirement age was also carried out, and the payment
of pensions was organised. The number of registered pensioners in the city
is 46,000 (compared to 136,000 before the war). In general, according to
information from the occupying authorities, there are currently approximately
200,000 people in the city.

Destruction and humanitarian disaster. �Mariupol screams with living
and non-living voices�, �Mariupol is no more, it has been destroyed� [22;
23]. On the one hand, the city�s infrastructure has been almost completely
destroyed (90% of all buildings have been destroyed or damaged to varying
degrees); on the other, there is a humanitarian disaster (most buildings re-
main without electricity or water supply, there is a total lack of gas supply,
and there are shortages of drinking water, food and medicine). The biggest
problems for the people of Mariupol are the lack of quality drinking water
and food, high prices for food in the stores, and having to stand in long
queues for humanitarian aid. Those who remained in Mariupol continue to
live in communes in the basements of buildings, in the yards of multi-story
buildings, or have returned to their apartments or moved into other peo-
ple�s dwellings. Some have returned to their apartments because they suf-
fered minor damage (e.g. windows blown out) and are doing repairs. Ac-
cording to the Mariupol City Council [22; 23], there are cases of surviving
apartments, whose owners evacuated, being occupied by strangers (local
residents, construction workers, or military personnel). Food is prepared
outside. �An ordinary yard of Mariupol: piles of firewood for kindling, bon-
fires in the driveway, mountains of garbage and broken houses.� According
to the testimonies of the residents of Mariupol in the city, �People live in
queues. There is no work. There is no preparation for heating in the coming
season. Some people drink alcohol.� There are reports of it being impossible
to obtain essential medical care in the city, of outbreaks of infectious diseas-
es. Some have secured jobs, which are mainly related to cleaning the streets,
clearing �rubble�, reburying bodies and construction work. Spontaneous
markets are popping up where city residents sell everything, from old things
to seasonal fruit and vegetables [10; 11; 22].

Evacuation and filtration. Residents of Mariupol have testified that all
city residents must pass a mandatory inspection in the filtration camps. Leav-
ing the territory of Ukraine is very difficult. According to reports from res-
idents of Mariupol trying to leave the city, long queues developed at the
filtration camps among people leaving the occupied part of the Donetsk re-
gion, who were forced to spend several days in their cars with their children.
In particular, no more than 100 cars a day are allowed through the Vasylivka
checkpoint. Therefore, the most accessible option for Mariupol citizens is to

12.p65 23-01-10, 12:31301



Oksana Tashkinova

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021302

leave Mariupol through the uncontrolled territory of Ukraine and the Rus-
sian Federation. In addition, transport connections between Mariupol and
Donetsk, Volnovakha, and Novoazovsk have been restored. According to
residents of Mariupol, many people are returning to the city. But at the same
time many people are leaving.

The next set of questions dealt with Mariupolites� latest circumstances �
where they are staying and their plans for the future. In a pilot study, I inter-
viewed some members of each of a number of categories, asking about their
motivations for their recent residential choices and their future plans. Analysis
of the e-diaries and interviews suggests the following typology of Mariupolites:

A � staying throughout wartime in Mariupol or in nearby settlements;
B � returning to Mariupol after the fighting stopped;
C � staying in other Ukrainian cities;
D � staying in the uncontrolled areas of Ukraine or in the Russian Federation;
E � living further abroad.
The most complicated case is category A, comprising those who stayed

all the time in the city or its outskirts. They are in a troubled psychological
state, traumatised, disoriented after the experience of war, hunger, the loss
of people close to them, and encounters with occupiers and marauders.
Among them are those who support what happened and are collaborating
with the occupiers, those who assume a neutral stance in politics but have an
interest in staying in the city such as having an apartment to live in, caring
for elderly or invalid kin, or dependence on others for the same reasons, etc.
There are also those disposed negatively towards what is happening now in
the city, but who do not have the opportunity to leave. This group is the
most difficult to get in contact with, as they are afraid of being interviewed.
They won�t leave as they do not believe that somewhere else might be better.
After two-three months in basements and without contact with the outside
world, the only information they are receiving is from the occupiers� radio
station that was the first thing to be installed in the occupied territories.

Interviews with Mariupolites who returned to the city after the end of
active fighting also reveal the categories listed above: those supporting the
developments; those critical of what is happening but remaining silent, and
those who are neutral. Motives for returning include: elderly people who
remained in the city and are in need of assistance; continued possession of
an apartment to live in, or part of it; negative experience of living in other
places and lack of social integration there; and influence of the occupiers�
propaganda promising the reconstruction of housing and jobs.

The next group includes Mariupolites who departed the city but remain
in independent Ukraine. They are present everywhere; in Kyiv, Dnipro, Pol-

12.p65 23-01-10, 12:31302



War Routes of Civilian Mariupolites: Sociological Exploration

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 303

tava, Lviv, Ivano-Frankivsk, Uzhhorod and in other places. This group can
be estimated as about one fifth � ca. 100,000 people � of the pre-war pop-
ulation of Mariupol. During the pilot stage of the investigation, I most often
interviewed representatives of this group; they are also the most frequent
users of the social networks, telling about their experiences during the war,
the occupation, the filtering camps and living as Internally Displaced Per-
sons afterwards.

One more group difficult to contact for interviewing comprises Mariup-
olites who, since leaving the city, have been living in the territories uncon-
trolled by Ukraine and in the Russian Federation. A large part of this group
were forcibly transported into these territories, and due to them not having
their Ukrainian identity documents cannot return to Ukraine. Some were
forcibly transported to distant regions of the Russian Federation. Among
them are those who had kin and acquaintances in the territories uncontrolled
by Ukraine, or in the Russian Federation.

Interviews with Mariupolites who left for abroad from independent
Ukraine show that they most often left without husbands and sons of mili-
tary service age. They are therefore abroad either alone or with young chil-
dren and elderly parents. Their choice of host country depended on: people,
i.e. having relatives, friends, or acquaintances there; social assistance avail-
able to war refugees in the chosen country; access to residence and closeness
to the Ukrainian border. They are strengthened by the fact that they still
have people they are close to back in Ukraine who could not cross the bor-
der for objective reasons. These refugees speak with confidence about their
future. But there are some among them who have already decided to stay in
their chosen foreign country, above all single or separated women with chil-
dren, or the much less numerous families who include men who had the
right to cross the border.

Interviews with those Mariupolites who left the city through the Russian
Federation or territory not controlled by Ukraine most often revealed that
they had been able to leave with their whole families, including husbands
and adult sons, and this significantly shaped their view of the future. In gen-
eral they have chosen a new country of residence, thinking in terms of a long
term stay. These respondents have little expectation of returning to Ukraine,
and are mostly concerned about securing their new living space, learning a
new language, seeking a new job, and having their educational certificates
recognised, etc. Most often these Mariupolites left for Germany, Poland,
Greece, Georgia, Czechia, and other countries.

The next section of the research dealt with the existence of a network of
Mariupolites in Ukraine and elsewhere in the world. I asked whether Mar-
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iupolites know where their friends and colleagues from the city are now,
whether contacts are sustained, and whether mutual assistance is offered.

The following seem to be established patterns. First of all, the longer one
stayed in the city under shelling, and afterwards under the occupation, the
worse their emotional state and the lower their level of integration with the
host community. Such Mariupolites for some time, unfortunately, were choos-
ing to return to the city. Secondly, those who left with their whole family
through the territories not under Ukraine�s control and then travelled fur-
ther beyond the border expressed in the interviews their willingness to stay
abroad for ever. Thirdly, those Mariupolites who in February-March left the
city for independent Ukraine and found support in the host communities are
busy arranging their new residence, seeking jobs or re-developing their own
business. The establishing of �ß Ìàðióïîëü� centres in cities with the largest
population of refugees from Mariupol has been important for their integra-
tion. There are 11 such centres in Ukraine, and according to Mariupol City
Council around 100,000 Mariupolites have used their services. Volunteers
who created �ß Ìàðióïîëü� hubs together with Mariupol city council and
foreign partners are openly stating their goal: �to set up a diaspora of Mari-
upolites and to save the Mariupolitan identity, as Mariupol is not its build-
ings but above all its inhabitants� [22; 23]. It is important to say that accord-
ing to Mariupol City Council, in June 2022 about 100,000-120,000 people
were living in the city, and as many as 200,000 had left for independent Ukraine
or abroad, while 50,000 � 70,000 were staying in the occupied territories and
47,000 had been deported or forced to leave for the Russian Federation.

In this way we may arrive at the following hypotheses. Analysis of the
functioning of the Mariupolite community in the first days of war points to
an absence of panic, which may have resulted from them being used to living
for many years at the line of separation of the armed forces engaged in east-
ern Ukraine. Many Mariupolites reported that during the eight years of ar-
mistice they had become accustomed to the sound of shelling and explo-
sions. But this changed abruptly when the Mariupolites discovered that they
were surrounded and trapped by the siege, unable to leave the city. The sit-
uation rapidly deteriorated, and under the constant shelling the city was on
the brink of a humanitarian catastrophe. Life narratives describe that the
inhabitants of multi-dwelling buildings and neighbours in small homes on
the same street began to organise themselves to share, and split the duties
among themselves. The most important thing in this period was to survive,
or to �die as soon as possible in order not to suffer� (No. 80, male).

 According to the testimonies of Mariupolites, at this point tangible goods,
and money in particular, lost their value. People were bartering between
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themselves for the goods they needed, such as medications. People were
helping each other find shelter, food and water, and some warehouses opened
at the beginning of the war and distributed their stocks for free, although
some were looted despite efforts by the police to maintain order. Help of-
fered by volunteers moving around the city or arriving from the outside was
also important. �For some time we forgot about money altogether, as it was
useless, �simply paper�� (No. 3, female, 46). On the other hand, such a sus-
pension of the money economy was temporary, and it came to an end when
the opportunity for evacuation opened up. There are stories about neigh-
bours who suddenly disappeared with all their property left behind, and it
was discovered that they had had a sudden opportunity to evacuate, or fam-
ily members had arrived to take them out of the city. It is worth noting that
there were few open conflicts, everybody understood that the most impor-
tant thing was what was happening around them, and �everybody under-
stood that people must stick together in order to survive�� (No. 13, male,
52). �We had a common goal � to survive! Therefore, all disputes and con-
flicts subsided without even starting. But I was lucky with people, we shared
opinions and listened to each other, it helped a lot� (No. 44, female, 41). But
when the Mariupolites succeeded in evacuating to a free part of Ukraine,
they reported shock at seeing the amount and diversity of goods that one
could buy. There had also been a restructuring of the value of goods under
siege, and then under occupation, and it turned out that the most valuable
item of property was one�s own car with which one might escape. In one of
the recorded narratives (No. 41, Female, 41), the word �Car� is even writ-
ten with a capital �C�� And there were also stories telling of how much
some Mariupolites had to pay for being taken by car from the city.

My plans for further research are focused on investigating the level of
integration among Mariupol residents in the groups distinguished above as
�C� and �E� in their host communities, and the problems they face in their
new place of residence; and investigating the Mariupolites� identity(ies) by
following the development of the new Mariupolite identity in the diaspora.
Nevertheless, the experience of Mariupolites during the war remains a subject
for further study, as it will forever bear upon the future of those who survived.
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Empatia a problemy moralno�ci

Japoñczyk nie bêdzie zaskoczony, dowiaduj¹c siê z mediów, ¿e tematem po-
siedzenia jego rz¹du by³o, jak podnie�æ poziom moralny spo³eczeñstwa. Prze-
ciwnie, bêdzie uwa¿a³, ¿e jest to postêpowanie w³a�ciwe, poniewa¿ plano-
wanie spo³eczeñstwa nale¿y do podstawowych obowi¹zków w³adzy
pañstwowej. Na Zachodzie samo ju¿ opowiedzenie siê przez polityka za ide¹
planowania moralno�ci spo³eczeñstwa odebrano by jako próbê zaw³aszcze-
nia przez niego uprawnieñ nieprzys³uguj¹cych mu w pañstwie demokratycz-
nym, wyraz woli siêgniêcia po w³adzê totalitarn¹. Jedyn¹ bezpieczn¹ dla
polityka zachodniego drog¹ dzia³ania na rzecz poprawy stanu moralno�ci
jest forsowanie odpowiednich zmian ustawodawstwa. Jednak w toku przy-
gotowywania takich zmian w parlamencie nie dyskutuje siê o warto�ciach,
którym nowe ustawodawstwo ma s³u¿yæ. W tak zwanych dojrza³ych demo-
kracjach sta³¹ praktyk¹ jest werbowanie dla poparcia danej ustawy równie¿
g³osów polityków z obozu przeciwnego. Otwarta dyskusja o warto�ciach
antagonizowa³aby ich, by³aby czym� w rodzaju przypomnienia, ¿e podstaw¹
podzia³ów partyjnych s¹ ró¿nice ideologii.

Tote¿ nie bez zaskoczenia � przyznajê � czyta³em przemówienie Baracka
Obamy wyg³oszone w dniu 16 czerwca 2006 roku w Northwestern Univer-
sity w Chicago. Chocia¿ formalnie by³o adresowane do studentów i wyk³a-
dowców, jednak mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e wyst¹pieniem tym kandy-
dat na prezydenta rozpoczyna swoj¹ kampaniê wyborcz¹. Obama powiedzia³
w nim miêdzy innymi, ¿e g³ównym problemem Ameryki nie jest deficyt bu-
d¿etu, lecz deficyt empatii. I w ostrzejszych s³owach ni¿ jakikolwiek inny
znany mi polityk amerykañski, potêpi³ kulturê wspó³czesnej Ameryki za jej
niedojrza³o�æ moraln¹, za to, ¿e eliminuje empatiê z ¿ycia, propaguj¹c jako
naczelne idea³y: bogactwo, bezpieczeñstwo, s³awê, wysportowanie, m³odo�æ
i rozrywkê. Wzywa³, by na widok �pi¹cych na ulicach wspó³obywateli nie

Inedita

* Redakcja �Societas/Communitas� dziêkuje w³a�cicielowi praw za zgodê na publikacjê tekstu.
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przypisywaæ winy za ten stan ich lenistwu lub brakowi si³y ducha. Patrz¹c
jednak na nich, przyj¹æ inn¹ perspektywê � uwa¿nie przyjrzeæ siê spo³eczeñ-
stwu, w którym tak wielu ludzi jest bez pracy, utraci³o w³asne domy z powo-
du niemo¿liwo�ci sp³acenia kredytu, nie korzysta z ubezpieczenia medyczne-
go, a ich dzieci nie maj¹ dostêpu do dobrych szkó³.

Wyst¹pienie zosta³o zauwa¿one przez wszystkich, którzy u�wiadamiali
sobie potrzebê g³êbokich reform w Stanach Zjednoczonych. Przysporzy³o
Obamie g³osów w wyborach prezydenckich i proporcjonalnie tyle¿ samo
g³osów niezadowolonych z jego rz¹dów jako prezydenta, gdy okaza³o siê, ¿e
nie jest zdolny swojej wizji zmian urzeczywistniæ. Przyczyny niepowodzenia
Obamy s¹ niezmiernie intryguj¹ce i godne refleksji ka¿dego, kto chcia³by
zrozumieæ mechanizmy amerykañskiego ¿ycia politycznego. Nas jednak in-
teresuj¹ inne problemy.Pierwszy zwi¹zany jest z dziejami samego pojêcia. Jest
ono bowiem stosunkowo nowe w kulturze zachodniej. Powsta³o zaledwie
przed stu laty. I jest � o ile mogê s¹dziæ na podstawie mojej wiedzy o kultu-
rach Azji � ca³kowicie nieznane poza jej krêgiem. Mog³oby to wskazywaæ na
zaistnienie jakiej� szczególnej sytuacji kulturowej, która wymusi³a �odkrycie
przez my�l zachodni¹ empatii na potrzeby estetyki, psychologii i � co mia³o
jednak miejsce najpó�niej � etyki. Mimo ¿e niemal wszyscy pisz¹cy o empatii
przedstawiaj¹ dzieje tego pojêcia, tylko autorzy jednej znanej mi pracy uzna-
li za potrzebne zwróciæ uwagê, ¿e pojêcie to powsta³o w kulturze zachodniej
wzglêdnie pó�no (Decety, Ickes 2009). Ale równie¿ i oni nie podjêli próby
wyja�nienia dlaczego. Co do mnie natomiast, to jestem przekonany, ¿e pod-
jêcie problemu genezy pojêcia empatii przyczyni³oby siê do lepszego zrozu-
mienia kulturowych uwarunkowañ my�li etycznej.

Drugim zadaniem, jakie stawiam sobie w tym eseju, jest zwrócenie uwagi
na znaczenie dla teorii etyki wyników badañ nad rol¹ empatii w kszta³towa-
niu postaw moralnych. Chodzi przede wszystkim o badania psychologów.
Mimo bowiem ugruntowanego ju¿ w latach siedemdziesi¹tych w naukach
spo³ecznych autorytetu psychologii rozwojowej Jeana Piageta, empatia d³u-
go pozostawa³a poza zakresem zainteresowania etyków normatywnych. Stan
ten zaczyna siê zmieniaæ dopiero po ukazaniu siê, Empathy and Moral Deve-
lopment. Implications for Caring and Justice Martina L. Hoffmana1 w 2000
roku. Ale nawet autorzy, którzy po tej dacie deklaruj¹ zamiar wykorzystania
empatii dla celów etyki normatywnej, przyjmuj¹ za punkt wyj�cia badania
psychologii i w³a�ciwie tylko je rozwijaj¹ w swoich rozwa¿aniach.

1 W przek³adzie polskim Oleny Wa�kiewicz z 2006 roku ma ona tytu³ Empatia i rozwój moralny.
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Empatia a kulturowe koncepcje jednostki ludzkiej

D¹¿¹c do wyeliminowania religii z ¿ycia spo³ecznego, filozofia XVIII stu-
lecia zwróci³a uwagê na istnienie uczuæ, które mog³yby byæ uwa¿ane za pod-
stawê moralno�ci. Oko³o po³owy tego stulecia w filozofii francuskiej popu-
larna sta³a siê idea �instynktu moralnego�. I nawet Wolter, konsekwentnie
zwalczaj¹cy w Dictionnaire philosophique pogl¹d, by w naturze ludzkiej za-
warte by³y jakiekolwiek dyspozycje wrodzone, wcze�niej, w 1734 roku, w Tra-
ité de metaphysique przyjmowa³, ¿e moraln¹ naturê cz³owieka konstytuuj¹
wrodzone wszystkim przedstawicielom gatunku sk³onno�ci � lito�æ dla in-
nych i ¿yczliwo�æ. Dzi� z wyj¹tkiem, nielicznych zreszt¹, historyków filozofii
nikt nie pamiêta o wk³adzie my�licieli francuskich w te poszukiwania. We
wspó³czesnych pracach po�wiêconych empatii osiemnastowieczna teoria uczuæ
moralnych identyfikowana jest wy³¹cznie z �sentymentalizmem� Davida
Hume�a i Adama Smitha, którzy za podstawê moralno�ci uznali wrodzone
wszystkim ludziom uczucie sympatii. W ich opisach, jak uczucie to przeja-
wia siê w postêpowaniu moralnym, znajdziemy wiele przek³adów zachowañ,
które mogliby�my uznaæ za przejawy empatii. Nie zadali sobie jednak trudu,
by wyodrêbniæ empatiê od sympatii w swoich analizach przejawiania siê
wspó³czucia i moralno�ci troski.

Jestem daleki od przypuszczenia, by sta³o siê to w wyniku zaniedbania
lub przeoczenia. Przyjmujê natomiast, ¿e musia³y istnieæ jakie� przyczyny,
dla których rozgraniczenie empatii i sympatii wydawa³o siê im nieistotne.
Jestem antropologiem interpretuj¹cym kulturê jako system kategorii my�le-
nia. Zak³adam wiêc z góry, ¿e wyja�nienia nale¿y szukaæ w ró¿nicach na-
szych idei i tych, z jakich zbudowany by³ obraz �wiata jedyny znany my�licie-
lom XVIII wieku.

Na jakich podstawach uwa¿amy sympatiê i empatiê za dwa ró¿ne afekty?
Dystynkcje tych dwu pojêæ s¹ wrêcz obowi¹zkowe w ka¿dej encyklopedii
lub s³owniku, gdzie znalaz³o siê has³o �empatia�, a ró¿nice miêdzy nimi szcze-
gólnie dok³adnie analizowane przez autorów publikacji po�wiêconych em-
patii. Lektura tych tekstów prowadzi do wniosku, ¿e we wspó³czesnej psy-
chologii sympatia to z³o¿ona emocjonalna reakcja wywo³ana widokiem cierpienia
innego cz³owieka lub zagra¿aj¹cego mu niebezpieczeñstwa wyzwalaj¹ca goto-
wo�æ �pieszenia mu z pomoc¹. Empatia natomiast to za³o¿ona w psychice zdol-
no�æ rozumienia prze¿yæ i my�li innego cz³owieka, dopasowania w³asnych uczuæ
do uczuæ innego, postawienia siê na jego miejscu w jakiej� sytuacji. W pozna-
nych przeze mnie publikacjach spotka³em co najmniej kilka definicji empa-
tii. Jednak, jak twierdzi Daniel Batson, który doliczy³ siê ich o�miu, dotycz¹
one ró¿nych aspektów tych samych procesów psychicznych (Batson 2009).
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Na tej podstawie mo¿emy przyj¹æ, ¿e pod pojêciem empatii zawieraj¹ siê
dwa zjawiska: (1) empatia jest poznawcz¹ �wiadomo�ci¹ stanów wewnêtrz-
nych innej osoby, jej my�li, uczuæ spostrze¿eñ i intencji; (2) empatia jest za-
stêpcz¹ reakcj¹ afektywn¹ na inn¹ osobê2. Etykê rzecz jasna interesuje empa-
tia jako to drugie zjawisko.

Zdaniem Batsona zastosowanie terminu �empatia� do dwu ró¿nych ty-
pów zjawisk wynik³o z poszukiwania odpowiedzi na dwa pytania: Jak mo¿e-
my wiedzieæ, co inna osoba my�li i czuje? Co ka¿e jakiej� osobie reagowaæ
z wra¿liwo�ci¹ i gotowo�ci¹ roztoczenia nad nim opieki na widok cierpienia
innego cz³owieka? Zwróæmy uwagê, ¿e w ka¿dym z tych wypadków pytamy
o jaki� mechanizm psychiczny, dziêki któremu mo¿emy przekroczyæ granice
naszej subiektywno�ci: unikn¹æ monadycznego zamkniêcia we w³asnym �ja�
jawi¹cym siê nam jako �wiadomo�ciowe centrum doznaniowe, autonomicz-
ny podmiot naszych my�li, uczuæ i aktów woli, by jako podmiot poznaj¹cy
móg³ posi¹�æ wiedzê o subiektywno�ci innego cz³owieka, jego my�lach, prze-
¿yciach, do�wiadczeniach. Przezwyciê¿yæ egoizm bêd¹cy nieuniknionym na-
stêpstwem przekonania, ¿e naczelnym motywem naszych dzia³añ jest interes
w³asny, by jako podmiot moralny wykazaæ zdolno�æ do postêpowania dyk-
towanego przez altruizm.

Otó¿ przynajmniej pierwszego z tych pytañ nie mogli postawiæ ani Hume,
ani Smith. Jak bowiem dobrze jest wiadomo historykom filozofii, wiedza o psy-
chice, jak¹ ofiarowa³a psychologia asocjacjonistyczna, nie umo¿liwia³a wy-
odrêbnienia �ja� poznaj¹cego spo�ród innych obiektów do�wiadczenia. A idee
�subiektywno�ci i �autonomii� pojawi³y siê w kulturze zachodniej ju¿ po
�mierci Hume�a i poza czasem filozoficznej aktywno�ci Smitha; zas³ugê wpro-
wadzenia tych idei do filozofii powszechnie przypisuje siê Kantowi. Ponie-
wa¿ ani Hume, ani Smith nigdy nie prze¿yli przera¿enia towarzysz¹cego my�li,
¿e jest siê bytem szczelnie izolowanym w subiektywnej ja�ni (co by³o czê-
stym udzia³em moim i moich kolegów, z którymi razem studiowa³em filozo-
fiê), nie przysz³o im do g³owy, ¿e mi³o�æ w³asna, o której tak chêtnie rozpra-
wiali filozofowie osiemnastowieczni, mo¿e przeszkadzaæ ukszta³towaniu siê
postawy prospo³ecznej. Znowu przypomnê wczesne pogl¹dy Woltera. Uwa-
¿a³ mi³o�æ w³asn¹ za �dar od samego Boga�. S¹dzi³ jednak, ¿e wymaga ona
wsparcia przez wrodzone uczucie ¿yczliwo�ci i uczucie to by³o jego zdaniem
podstaw¹ wiêzi spo³ecznej, poniewa¿ ta oparta byæ musi na wzajemno�ci.

Ze zbli¿onych powodów pojêcie empatii nie powsta³o w ¿adnej z kultur
azjatyckich. Buddyzm naucza wspó³czucia. Cnota wspó³czucia (karuna) wy-
maga rezygnacji z w³asnej indywidualno�ci, roztopienia siê w ogóle cierpi¹-

2 Definicja Martina L. Hoffmana (2006: 38).
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cych bytów, wyrzeczenia siê w³asnych pragnieñ i uczuæ w celu uto¿samienia
siê z potrzebami i uczuciami innych. W najczêstszych sytuacjach przytaczanych
jako przyk³ady dzia³ania tej cnoty mo¿emy bez ryzyka b³êdu zidentyfikowaæ
wspó³czucie jako �wspó³czuj¹c¹ empatiê�, jednak w tekstach doktrynalnych ni-
gdy nie zostaje u¿yty jakikolwiek odpowiednik naszego terminu �empatia�3.

Na pojêcie zasady harmonii bêd¹cych podstaw¹ relacji miêdzyludzkich
w kulturze chiñskiej sk³ada siê parê idei aksjologicznych, takich jak guanxi,
renqing, miànzi i kàqi. Ich znaczenie nie mo¿e byæ w pe³ni wyartyku³owane
w prostych i jednoznacznych terminach definicji s³ownikowych. Nie mniej
wa¿ne bowiem wydaje siê znaczenie emocjonalne, uchwytne przez rozpatry-
wanie ich w zwi¹zku z innymi ideami, z jakimi wspó³wystêpuj¹. Dopiero
poznaj¹c je wszystkie, bêdziemy w stanie oceniæ, jak wielk¹ rolê Chiñczycy
przywi¹zuj¹ do zwracania w swoim postêpowaniu uwagi na uczucia innych.
Renqing, albo �uczucia ludzkie� to cnota m¹drego rozumienia stosunków
miêdzyludzkich, liczenia siê z uczuciami innego cz³owieka, odpowiedzialno-
�ci i odwzajemnienia mu za jego postêpki. Równie¿ idea³ cz³owieka miànzi
i kàqi to nie tylko � jak mo¿na przeczytaæ w s³ownikowych jego wyja�nie-
niach � cz³owiek grzeczny, uprzejmy, pokorny, skromny, rozumiej¹cy, tak-
towny, cechuj¹cy siê dobrymi manierami. Istotny sens tego pojêcia ods³oni
siê nam dopiero, gdy zwrócimy uwagê jak silnie akcentowany jest w konfu-
cjanizmie idea³ wiêzi spo³ecznej opartej na uczuciach ³¹cz¹cych cz³onków
najbli¿szej rodziny. Obcuj¹c z Chiñczykami, mo¿emy us³yszeæ zarzut, ¿e my,
ludzie Zachodu jeste�my pozbawieni wra¿liwo�ci na uczucia innych. Zbyt
czêsto bowiem nasze zwyczaje i przyzwyczajenia stwarzaj¹ zagro¿enie dla
ich �twarzy� (miànzi, co w tym kontek�cie daje siê przet³umaczyæ jako po-
czucie godno�ci w³asnej).

Identyczny zarzut pod adresem ludzi Zachodu czêsto wypowiadaj¹ Ja-
poñczycy. I nic dziwnego, skoro my zawsze trzymamy siê sztywnych zasad.
Natomiast w kulturze japoñskiej idea³ cz³owieka to naniwa bushi: osoba o otwar-
tym umy�le, szczodra, zdolna prawid³owo oceniæ pozycjê partnera, nawet
je�li nie jest logiczna i racjonalna. Podobnie jak w przypadku zasady harmo-
nii w kulturze chiñskiej, tak i ten idea³ japoñski ma znaczenie emocjonalne,
uchwytne dopiero w jego zwi¹zkach z innymi ideami: omoiyari, ninjo, amae
i makoto (Shimizu 2001). Wszystkie one razem realizuj¹ idea³ wiêzi spo³ecz-
nej opartej na tych samych uczuciach, jakie ³¹cz¹ cz³onków najbli¿szej rodzi-
ny. Dlatego cytowany tu Hidetada Shimizu, jakby rezygnuj¹c z wyja�nienia
znaczenia �omoiyari�, poprzestaje na oznajmieniu, ¿e zawiera siê ono po-
miêdzy pojêciami wspó³czucia (ninjo), szczero�ci (makoto) i amae. Ale i on

3 Por. na przyk³ad Harvey 2000 oraz Davidson, Harrington, red., 2002.
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nie u³atwia zrozumienia tej sytuacji kulturowej, t³umacz¹c amae jako angiel-
skie �indulgence�. Dystans dziel¹cy nasze kultury powoduje, ¿e s¹ one ca³-
kowicie dla siebie nieprzek³adalne.

Najtrudniej chyba wyobraziæ sobie relacje miêdzyludzkie w spo³eczeñ-
stwie japoñskim budowane na podstawie amae. Przyk³adem tytu³ wydanej
w 1971 roku ksi¹¿ki Takeo Doi Amae t³umaczony na angielski jako The Ana-
tomy of Dependence. Pojêcie �amae� Takeo Doi wprowadzi³ w celu wyja-
�nienia wyobra¿eñ Japoñczyków o idealnych stosunkach z innymi. Ich pra-
gnieniem jest móc zdaæ siê na czu³¹ pomoc drugiego cz³owieka, jego
pob³a¿liwo�æ, symbolicznie zaspokoiæ nostalgiczne pragnienie doznania przy-
jemno�ci, jakich do�wiadcza³ jako przedmiot opieki matczynej w dzieciñstwie.
Nie spotka³em nigdy pojêcia amae w opisach innych kultur azjatyckich. Jed-
nak nie tylko w Japonii, ale i wszêdzie tam, gdzie istnieje kulturowe d¹¿enie
do oparcia stosunków miêdzyludzkich na emocjach na�laduj¹cych emocje
³¹cz¹ce ludzi bliskich sobie, przybysz z Zachodu do�wiadcza cudownych
prze¿yæ, widz¹c jak spontanicznie obcy ludzie staraj¹ siê mu pomóc, jak pro-
mieniuj¹ rado�ci¹ i szczê�ciem oraz do�wiadczaj¹ autentycznej przyjemno�ci
maj¹c kogo�, o kogo mog¹ siê zatroszczyæ. To tak, jakby darzyli nas mi³o-
�ci¹4. Umyka natomiast naszej uwadze, ¿e do znaczenia pojêcia amae nale¿¹
tak¿e szczególne uczucia ³¹cz¹ce Japoñczyków z osobami, które w ich mnie-
maniu troszcz¹ siê o nich. Nie jest to w �cis³ym tego s³owa znaczeniu mi³o�æ,
bo to s³owo w jêzykach europejskich zak³ada zawsze aktywny stosunek do
obiektu takiego afektu, ale znaczeniowo s³owu �mi³o�æ� najbli¿sze. Amae ³¹-
czy Japoñczyka równie¿ z w³adz¹ pañstwow¹. A takiego stosunku do w³adzy
nie jest w stanie zrozumieæ cz³owiek Zachodu, poniewa¿ w naszej kulturze
ka¿da w³adza jest uwa¿ana za ograniczenie wolno�ci jednostki i powinna byæ
kontrolowana, co zamierzamy urzeczywistniæ, buduj¹c spo³eczeñstwo oby-
watelskie. Dlatego tytu³ angielski ksi¹¿ki Takeo Doi nie tylko wyra¿a brak jej
zrozumienia, ale i ocenê japoñskiej kultury.

Idea³y harmonii i wiêzi spo³ecznej odwzorowuj¹cej wiêzi ³¹cz¹ce bliskie
osoby w rodzinie s¹ obecne równie¿ w kulturach Azji Centralnej. Jako bywa-
lec w tych kulturach mogê za�wiadczyæ, ¿e empatia wspó³czuj¹ca nale¿y
w nich do najwa¿niejszych elementów sztuki ¿ycia w spo³eczeñstwie. Ale i co
do nich jestem przekonany, ¿e nie stworzy³y pojêcia empatii. Termin taki
wprawdzie istnieje we wspó³czesnych jêzykach, trafi³ jednak do nich za po-
�rednictwem jêzyka rosyjskiego (po dzi� dzieñ u¿ywanego jako lingua franca
w ca³ej dawniej radzieckiej Azji �rodkowej) i nie spodziewa³bym siê spotkaæ

4 Nie jest to tylko moje osobiste wra¿enia; niemal w identycznych s³owach opisuje swoje prze¿ycia w
Azji Daniel Freeman (2009).
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go poza publikacjami w¹skiego krêgu ludzi paraj¹cych siê nauk¹. Nie rêczê
natomiast, czy jest przez nich w³a�ciwie rozumiany.

Moje w¹tpliwo�ci, by pojêcie empatii mog³o samodzielnie powstaæ w kultu-
rach Azji Centralnej wynikaj¹ z wiedzy o koncepcji jednostki ludzkiej w tych
kulturach. A dok³adniej z wiedzy o osobliwo�ciach pojêcia duszy. Sprawia³o
mi ono ogromne k³opoty w pocz¹tkach badañ nad islamem. Poniewa¿ przyj-
muje on chrze�cijañstwo za jeden ze swoich doktrynalnych fundamentów,
spodziewa³em siê, ¿e ka¿dy muzu³manin nosi w sobie tê sam¹ duszê, któr¹ i ja �
jak uczy religia � otrzyma³em od Boga. Ma³o by³oby powiedzieæ, ¿e siê my-
li³em. Nie tylko bowiem okaza³o siê, ¿e muzu³manin w tym regionie Azji �
jak i ka¿dy Azjata � jest posiadaczem dwu dusz. Ale ku mojej rozpaczy nie
udawa³o mi siê wyja�niæ, jakiej s¹ one natury substancjalnej.

Z pomoc¹ przysz³o mi wcze�niej zdobyte do�wiadczenie w badaniach
kultur Syberii Wschodniej. To w³a�nie ono pozwoli³o mi w porê u�wiadomiæ
sobie istnienie ró¿nic logik naszego my�lenia. I przypomnieæ, ¿e w kultu-
rach, w których logika oparta jest na koncepcji relacji wewnêtrznej, zbytecz-
na jest kategoria substancji. Spe³niaj¹c swój obowi¹zek uczonego z Zachodu,
stara³em siê od moich rozmówców uzyskaæ jednoznaczn¹ odpowied�, jakie-
go rodzaju bytem jest dusza, o której mówimy. By³o to pytanie ca³kowicie
dla nich niezrozumia³e, bo nigdy wcze�niej nie zetknêli siê z problemem, ¿e
mo¿e byæ ona substancj¹ albo duchow¹, albo materialn¹. Ta druga mo¿li-
wo�æ narzuca³a siê ka¿demu obserwatorowi ich rytua³ów. W rytua³ach tych
dusze zmar³ych s¹ dokarmiane, bo dusze musz¹ siê od¿ywiaæ, a zaniedbane,
sprowadzaj¹ na swoich potomków chorobê lub �mieræ, mog¹ w regularnych
odstêpach czasu odwiedzaæ ich w domach, widz¹, s³ysz¹ i do�wiadczaj¹ tych
samych uczuæ, co ¿ywi ludzie. Z czasem skapitulowa³em i przyj¹³em, ¿e za-
miast pojêcia duszy nale¿y do opisu ich wierzeñ u¿ywaæ pojêcia si³y ¿ycio-
wej. Je¿eli zrezygnuje siê z obowi¹zkowego w naszej kulturze pytania o na-
turê substancjaln¹ tej si³y, staje siê ono intuicyjnie zrozumia³e.

Problem nie w tym, ¿e ta dusza � jak wyrazi³ siê pewien uczony polski, z któ-
rym razem odwiedzili�my niedawno wschodni¹ Syberiê � to nie dusza. Z punktu
widzenia naszych zainteresowañ w tym eseju o wiele wiêksze znaczenie ma fakt,
¿e ta z dwu dusz, która stanowi podstawê osobowo�ci jednostki jako podmiotu
my�l¹cego i podmiotu moralnego, nie jest dusz¹ indywidualn¹, lecz rodow¹. To
dotyczy zarówno duszy ruh (termin arabski oznaczaj¹cy ducha, duszê, zjawê, ¿y-
cie, esencjê; lecz w rytua³ach u¿ywa siê tego terminu wy³¹cznie w liczbie mnogiej
erwach) w spo³eczeñstwach muzu³mañskich Azji �rodkowej, jak i chiñskiego hun5.

5 Chcia³bym wyraziæ wdziêczno�æ prof. Krzysztofowi Gawlikowskiemu za konsultacje w sprawach
pojêcia duszy w kulturze chiñskiej i sugestie dotycz¹ce potrzebnej mi literatury.
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Oznacza to po prostu, ¿e podstawow¹ to¿samo�ci¹ jednostki w Azji jest to¿-
samo�æ rodowa. Poniewa¿ nie ka¿dy czytelnik tego eseju wie zapewne, czym
jest ród azjatycki, na wszelki wypadek wyja�niam, ¿e tad¿ycki awlod jest z³o-
¿ony z 500�700 osób, ród chiñski jest natomiast liczniejszy i mo¿e posiadaæ
nawet kilkadziesi¹t tysiêcy cz³onków.

Trudno natomiast sobie wyobraziæ, by gdziekolwiek jednostka nie posia-
da³a poczucia odrêbno�ci w³asnej równie¿ od grupy rodowej. Pytanie jed-
nak, na ile wyra�nie mo¿e ona u�wiadamiaæ sobie w³asn¹ odrêbno�æ. I czy
ma w kulturze odpowiednie idee, by spostrzegaæ siê jako byt odrêbny, mog¹-
cy istnieæ niezale¿nie od grupy, posiadaj¹cy sobie tylko w³a�ciwe si³y i zdol-
no�ci oraz w³asne interesy. Nie bêdê twierdzi³, ¿e znam pe³n¹ odpowied� na
to pytanie. Mogê natomiast napisaæ, ¿e czê�ciow¹ na nie odpowied� uzyska-
³em upewniaj¹c siê, i¿ w kulturach Azji nie ma ¿adnej z tych idei, jakie nam
pozwalaj¹ pomy�leæ w³asne �ja� jako �wiadomo�ciowe centrum doznanio-
we, autonomiczny podmiot w³asnych my�li, uczuæ i aktów woli.

Mogê w moich badaniach poznaæ jedynie kategorie my�lenia danej kul-
tury, jednak nie stanowi¹ one porêcznego klucza do �wiata prze¿yæ indywi-
dualnych jej uczestników. Mogê wiêc tylko wyobra¿aæ sobie, jak my�li i czu-
je cz³owiek, który nie posiada tych samych, co ja narzêdzi intelektualnych,
jakie potrzebne s¹ do nabycia poczucia pe³nej odrêbno�ci bytowej od w³a-
snej grupy rodowej. Dana jest mi natomiast mo¿liwo�æ do�wiadczanie tego
�wiata na w³asnej skórze, kiedy uczestniczê w rytua³ach rodowych, obserwu-
jê ¿ycie mahalli (islamska wspólnota samorz¹dz¹ca siê) lub wspólnot ulicz-
kowych (chiñski lub japoñski odpowiednik mahalli) i nie bez zdumienia
dowiadujê siê, jak d³ugo ¿y³em w b³êdnym przekonaniu, ¿e mo¿e istnieæ tyl-
ko karma indywidualna, a mój tubylczy rozmówca zapewnia mnie, i¿ na-
prawdê istnieje tylko karma rodowa, no mo¿e jeszcze plemienna i ca³ej grupy
etnicznej. I jego twierdzenia nabieraj¹ wiarygodno�ci, gdy upewniam siê, ¿e
w kulturach azjatyckich nie istnieje pojêcie zas³ugi indywidualnej. Sukces w ja-
kiekolwiek dziedzinie ¿ycia jednostka zawdziêcza nie sobie, ale przede wszyst-
kim sile ¿yciowej skumulowanej przez ród w ca³ej jego historii. Dlatego troska
o presti¿ rodu (a ka¿dy mo¿e siê przekonaæ, jak bardzo Azjaci wra¿liwi s¹ na
presti¿; jednak nie w interesie w³asnym, ale z obawy przed os³abieniem si³y
¿yciowej rodu) i jego honor nale¿y do najwa¿niejszych obowi¹zków ka¿dej
jednostki.

W badaniach terenowych antropolog kulturowy przez porównywanie
najwiêcej dowiaduje siê w³asnej kulturze. Ale mo¿e w fizycznych kontaktach
z przedstawicielami innej zyskaæ choæby przybli¿one wyobra¿enie, jak bar-
dzo przez w³asne �ja� jest odizolowany od �wiata i jak trudno z tego powodu
jest mu otworzyæ siê na innego cz³owieka, na jego problemy i potrzeby. Dwa
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lata temu pewien etnograf mongolski, u którego zamieszka³em w U³an Ba-
tor, przekonywa³ mnie, ¿e w Azji cz³owiek jest zwrócony na zewn¹trz. Przy-
pomnia³em sobie jego s³owa, gdy parê dni pó�niej podró¿owa³em autobu-
sem po pó³nocnych Chinach. Wszyscy wspó³pasa¿erowie troszczyli siê o mnie
i na ka¿dym kroku starali siê pomóc. Nic zatem dziwnego, ¿e i tamtym ra-
zem powrót do Warszawy prze¿y³em jak wygnanie na pustyniê emocjonaln¹.

Dlaczego Zachodowi potrzebna by³a empatia?

Jako student filozofii w Uniwersytecie Warszawskim s³ucha³em obowi¹z-
kowych wyk³adów Adama Schaffa. Intrygowa³ go solipsyzm jako pogl¹d filo-
zoficzny, choæ nie by³ przekonany, ¿e kiedykolwiek istnia³ jakikolwiek filozof
otwarcie przyznaj¹cy, i¿ jest solipsyst¹. No, mo¿e, zdaniem Schaffa z wyj¹t-
kiem Ferdinanda Canninga Scotta Schillera. Nigdy nie znalaz³em czasu, by
przeczytaæ któr¹kolwiek z prac Schillera. Natomiast nic z tego, co czyta³em
o nim w pracach historyków filozofii nie potwierdzi³o, ¿e by³ wyznawc¹
solipsyzmu. Zreszt¹ nie jest to wcale wa¿ne, czy istnia³ choæ jeden filozof,
który zdoby³by siê na odwagê konsekwencji. Dla naszych celów wystarczy
zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesna filozofia zachodnia nie jest w stanie dostarczyæ
dowodu istnienia �wiata poza umys³em poznaj¹cym.

Pó�niej ju¿, jako pocz¹tkuj¹cy pracownik naukowy, studiowa³em neohe-
glizm brytyjski i nawet po�wiêci³em ksi¹¿kê pogl¹dom Francisa Hernerta
Bradleya, niew¹tpliwie jednego z jego najwybitniejszych przedstawicieli. Swoj¹
filozoficzn¹ twórczo�æ Bradley zaczyna³ w czasie, w którym rozpoczynaj¹ siê
te¿ dzieje pojêcia empatii w my�li zachodniej. Z konieczno�ci musia³em
zapoznaæ siê z filozofi¹ europejsk¹ prze³omu XIX i XX wieku. Zosta³o mi
z tego do�wiadczenia wspomnienie, ¿e wszyscy filozofowie tamtego czasu
na ró¿ne sposoby próbowali przezwyciê¿yæ solipsyzm. By³o to zadanie nie-
rokuj¹ce powodzenia i mimo jego niekwestionowanego geniuszu, nie po-
wiod³o siê te¿ Bradleyowi.

Zas³uga wprowadzenia terminu �empatia� do jêzyka angielskiego, gdzie
pojawi³ siê on po raz pierwszy, nale¿y do pioniera psychologii, Edwarda
Titchenera. W wydanej w 1909 roku ksi¹¿ce Experimental Psychology in the
Thought Processes Titchener odwo³ywa³ siê do prac dziewiêtnastowiecznego
niemieckiego psychologa Theodora Lippsa i zast¹pi³ u¿ywany przez tamtego
termin �Einfühlung� s³owem �empatia� zapo¿yczonym z klasycznej greki,
gdzie zreszt¹ mia³o ono inne znaczenie ni¿ nadane przez Lippsa. Nie by³ on
autorem terminu �Einfühlung�; stworzy³ go w 1873 r. na potrzeby estetyki
Robert Vischer, dzi� zapomniany filozof niemiecki, jako nazwê procesu psy-
chicznego, polegaj¹cego na projekcji w dzie³o sztuki uczuæ odbiorcy, które
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nastêpnie przypisywane s¹ samemu dzie³u i jako w³asno�ci tego¿ dzie³a
uwzglêdniane w jego estetycznej ocenie. W tym równie¿ znaczeniu u¿ywa³
tego terminu Lipps.

Wk³ad Titchenera w rozwój pojêcia empatii nie sprowadza siê tylko do
zast¹pienia �Einfühlung� wynalezionym przez siebie angielskim terminem.
W wydanej w 1915 roku ksi¹¿ce A Beginner�s Psychology Titchener rozpa-
trywa³ ju¿ empatiê jako poznawcz¹ �wiadomo�æ stanów wewnêtrznych inne-
go cz³owieka odgrywaj¹c¹ wa¿n¹ rolê w tworzeniu wiêzi spo³ecznej (za:
Niezink 2009). Jednak zas³ugê wprowadzenia na trwa³e pojêcia empatii do
psychologii nale¿y przypisaæ Freudowi. By³ zwolennikiem Lippsa i od niego
zapo¿yczy³ termin �Einfühlung�. U¿y³ go parokrotnie w rozrzuconych w ró¿-
nych tekstach uwagach, z których jedna z 1905 roku zadecydowa³a o przy-
sz³o�ci pojêcia empatii. �Einfühlung� zosta³o tam przedstawione jako zdol-
no�æ terapeuty wnikniêcia w stan psychiczny pacjenta i porównania jego stanu
ze stanem w³asnym. Tê ideê mistrza rozwijali jego uczniowie Theodore Reik
i Robert Fliess. Jednak dopiero dziêki pracom Heinza Kohuta i Carla Roger-
sa empatia zosta³a uznana za najwa¿niejsz¹ kompetencjê terapeuty (Maxwell
2008: 38�39).

Freud by³ w pe³ni �wiadom, ¿e dla potrzeb psychoanalizy siêga po ideê
o jednoznacznej proweniencji filozoficznej. Nie mia³ jednak wyboru. Do lat
dwudziestych XX wieku w psychologii empirycznej dominowa³ asocjacjo-
nizm. A psychologia asocjacjonistyczna nie mog³a dostarczyæ ¿adnych narzê-
dzi wyja�niaj¹cych, jak mo¿liwe jest poznanie przez jedn¹ subiektywn¹ ja�ñ
wnêtrza innej subiektywno�ci. Freud mia³ dobre wykszta³cenie filozoficzne i nigdy
nie przesta³ interesowaæ siê filozofi¹. Z pewno�ci¹ wiêc zdawa³ sobie sprawê
z trudno�ci swojego zamys³u, wymagaj¹cego przenikniêcia do subiektywnej
psychiki pacjenta. Z k³opotu wybawia³ go Lipps, którego idea �Einfühlung�
u¿ywana dla potrzeb estetyki nadawa³a siê bardziej ni¿ jakakolwiek inna idea
filozoficzna do odgrywania roli potrzebnego Freudowi narzêdzia. Lipps bo-
wiem, analizuj¹c relacje dzie³a sztuki i jego odbiorcy, twierdzi³, ¿e za po�red-
nictwem �Einfühlung� mo¿emy w pewnych sytuacjach, na przyk³ad obser-
wuj¹c ewolucje akrobaty na linie, wczuæ siê w stan wewnêtrzny artysty. Nie
mam na to dowodów, ale gotów jestem pój�æ o zak³ad, ¿e nie tylko Freud,
ale równie¿ autorytet Titchenera nada³ idei empatii status odkrycia psycho-
logicznego.

Niezale¿nie od psychoanalityków badania nad empati¹ prowadzili te¿
psychologowie zainteresowani przezwyciê¿eniem funkcjonuj¹cej mniej wiê-
cej od po³owy XX wieku w naukach spo³ecznych teorii motywów moral-
nych. Genetycznie zwi¹zana by³a ona z utylitaryzmem, a do jej upowszech-
nienia przyczyni³ siê behawioryzm amerykañski. Zgodnie z t¹ teori¹ naczelnym
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motywem w psychice jest interes w³asny, a w relacjach z innymi lud�mi pod-
miot moralny kieruje siê identycznymi motywami, jak konsument na rynku.
Aby przezwyciê¿yæ tê teoriê, nale¿a³o empirycznie uzasadniæ mo¿liwo�æ za-
chowañ altruistycznych. Najwiêksze nadzieje na udokumentowanie istnienia
motywów altruistycznych stwarza³a empatia jako reakcja afektywna na inn¹
osobê. Dlatego g³ównie tym w³a�nie zjawiskiem zajmowa³y siê badania psy-
chologii w ostatnich czterdziestu latach.

Rola empatii w moralno�ci

W latach siedemdziesi¹tych XX wieku zaczyna siê dominacja w psycho-
logii moralno�ci i teorii wychowania pogl¹dów Jeana Piageta. By³ psycholo-
giem szwajcarskim, francuskojêzycznym, co czyni³o go zapewne podatnym
na inspirowanie siê filozofi¹ egzystencjalizmu francuskiego. Natchnieniem
dla niego nie by³y z pewno�ci¹ pogl¹dy Maurice�a Merleau-Ponty�ego, choæ
ten w³a�nie przedstawiciel egzystencjalizmu francuskiego odegra³ trudn¹ do
przecenienia rolê w rozwoju badañ nad lustrzanymi neuronami. Raczej do-
mniemywa³bym wp³ywów psychoanalizy egzystencjalistycznej Jean-Paula
Sartre�a. W ka¿dym razie w ca³kowitej zgodzie z duchem tej w³a�nie filozofii
g³osi³, ¿e koniecznym warunkiem wykszta³cenia przez dziecko autonomicz-
nej moralno�ci jest niekontrolowana, swobodna interakcja z rówie�nikami, gdy¿ �
¿e zacytujê Hoffmana � �dostarcza mu do�wiadczeñ spo³ecznych i poznaw-
czych, niezbêdnych, by mog³o wykszta³ciæ normy moralne oparte na obo-
pólnej zgodzie i wspó³pracy miêdzy ró¿nymi� (Hoffman 2006: 122). Inter-
wencja rodziców korzystaj¹cych ze swojej w³adzy zak³óca ten naturalny proces
internalizacji moralnej u dzieci. Narzucanych im norm dzieci nie rozumiej¹
i przestrzegaj¹ je wy³¹cznie ze wzglêdu na autorytet rodziców. W miejsce
wiêc spontanicznie kreowanej w interakcji z rówie�nikami moralno�ci auto-
nomicznej interwencja doros³ych w proces rozwoju dziecka prowadzi do
powstania moralno�ci heteronomicznej.

Nie zalicza³em siê nigdy do zwolenników Piageta, jak te¿ rozwijaj¹cego
jego pogl¹dy na rozwój moralny dziecka Kohlberga. W okresie bowiem ich
najwiêkszej popularno�ci zdarzy³o mi siê po raz pierwszy przeczytaæ prace
psychologa rosyjskiego Lwa Wygotskiego. Zmar³ (co wrêcz wydaje siê nie-
prawdopodobne) �mierci¹ naturaln¹ w Moskwie w 1934 roku. Przez na-
stêpne lat trzydzie�ci jego dzie³a by³y zakazane, a zaczêto je wznawiaæ dopie-
ro w latach sze�ædziesi¹tych. Wygotski, który zreszt¹ krytykowa³ wczesne
pogl¹dy Piageta, przedstawi³ przeciwstawn¹ piagetowskiej wizjê rozwoju
dziecka. Szczególne znaczenie przypisywa³ w niej oddzia³ywaniu spo³eczeñ-
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stwa i jego kultury. Ta wizja bardziej przemawia³a do mnie, tym bardziej ¿e
poznawa³em j¹, maj¹c ju¿ jakie� podstawy wiedzy o kulturach Azji.

Prze³om w pogl¹dach psychologii na rozwój moralny dziecka spowodo-
wa³a jednak dopiero publikacja w 2000 roku ksi¹¿ki Martina L. Hoffmana
Empatia i rozwój moralny. Hoffman przedstawi³ w niej wyniki prowadzo-
nych przez siebie przez trzydzie�ci lat badañ. Zna³ prowadzone w neurologii
badania nad lustrzanymi neuronami, uwa¿a³ zatem empatiê za uwarunkowa-
n¹ biologicznie dyspozycjê do troszczenia siê o innych. Ale twierdzi³ zara-
zem, ¿e dyspozycja ta zostaje przekszta³cona w motyw prospo³eczny dopiero
w procesie socjalizacji. Podwa¿a³ twierdzenie Piageta, ¿e uczucia moralne
dziecka rozwijaj¹ siê w spontanicznych i swobodnych interakcjach z rówie-
�nikami. Wrêcz przeciwnie, udowodnia³, ¿e do ich rozwoju konieczna jest
interwencja doros³ych. Wychowanie moralne nie polega tylko na dyscypli-
nowaniu dziecka przez sprawuj¹cych nad nim w³adzê rodziców. Mog¹ oni
�wykorzystaæ naturaln¹ sk³onno�æ dziecka do empatii i sprawiæ, by odczu-
wa³o empatycznie cierpienie oraz poczucie winy, u�wiadamia³o sobie krzyw-
dê, jak¹ jego dzia³anie wyrz¹dzi³o albo mog³o wyrz¹dziæ innym, oraz porów-
nywa³o tê krzywdê z w³asnymi pragnieniami, tak jak robi¹ to osoby, które
ju¿ zinternalizowa³y normy moralne� (Hoffman 2006: 135). Metodê, które
jest w stanie osi¹gn¹æ te cele, Hoffman nazywa³ indukcj¹.

Autorytet Hoffmana jest dzi� tak silnie ugruntowany w psychologii, ¿e
wszyscy badacze empatii przyjmuj¹ za punkt wyj�cia jego pogl¹dy. Badania
te maj¹ równie¿ istotne znaczenie dla teorii etyki. Koncepcje �uczuæ moral-
nych�, jak sentymentalizm XVIII wieku, przesta³y byæ atrakcyjne dla filozo-
fów poszukuj¹cych podstaw dla etyki normatywnej, od czasu, gdy w koñcu
XIX w. u�wiadomiono sobie istnienie b³êdu naturalistycznego. B³¹d taki po-
pe³niamy wtedy, gdy chcemy ze zdañ o faktach wyprowadzaæ normy i oceny.
W jêzyku technicznym teorii etyki jest to nazywane problemem przej�cia od
�bytu� (is) do �powinno�ci� (ought). Nawet wiêc je�li mamy niezbit¹ pew-
no�æ, ¿e empatia jest przyrodzon¹ wszystkim ludziom dyspozycj¹, pope³nili-
by�my powa¿ny b³¹d logiczny, przyjmuj¹c j¹ za podstawê obowi¹zku w mo-
ralno�ci6 . Zapewne nie�wiadom tego faktu, Hoffman dostarczy³ argumentu
empirycznego przeciwko wszelkim próbom tworzenia moralno�ci na pod-
stawie empatii. Jak bowiem przekonuj¹co wykaza³, empatia, aby sta³a siê
motywem moralnym, musi zostaæ poddana socjalizacji przeprowadzanej z po-
moc¹ norm moralnych. Nie mo¿e wiêc byæ podstaw¹ czego�, co jest konieczne
dla zaistnienia jej samej.

6 Ca³kowitym wyj¹tkiem jest praca brytyjskiego filozofa Michaela Slote�a The Ethics of Care and Em-
pathy z 2007 roku. Autor na podstawie badañ Hoffmana tworzy etykê normatywn¹ na wzór, jak podkre�la,
�sentymentalizmu� w filozofii XVIII wieku. W etyce tej empatia jest podstaw¹ obowi¹zku moralnego.
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Z wyja�nieñ Hoffmana i analiz innych psychologów wynika, ¿e w postê-
powaniu moralnym empatia pe³ni rolê bod�ca afektywnego, który urucha-
mia odpowiedni¹ do danej sytuacji normê moraln¹. Jednak pisz¹cy o empa-
tii ró¿ni¹ siê w pogl¹dach co do zdolno�ci prze¿ywania tego afektu przez
psychopatów. Hoffman twierdzi, ¿e psychopatów cechuje niezdolno�æ do
prze¿yæ empatycznych. Inni, na przyk³ad paru uczestników ogólnej dyskusji
na sympozjum zorganizowanym przez Fundacjê Novartis w 2006 roku, ¿e
przeciwnie, psychopaci nie s¹ pozbawieni kompetencji moralnych, jednak
normy moralne nie maj¹ dla nich dostatecznej mocy obliguj¹cej, tote¿ nie s¹
zdolni odró¿niæ ich od norm konwencjonalnych7. Identyczne stanowisko w tej
sprawie zajmuje cytowany tu ju¿ Bruce Maxwell (2008: 124�125, 129). W moim
przekonaniu ka¿dy, kto by³ kiedykolwiek manipulowany przez psychopatê,
musia³by doj�æ do tego samego wniosku. Psychopaci s¹ zdolni u�wiadomiæ
sobie prze¿ycia moralne swojej ofiary, ró¿ni ich natomiast to, ¿e w takich
momentach zajmuj¹ postawê obserwatora, a nie podmiotu moralnego. Wszyst-
ko to stawia nas wobec niezmiernie intryguj¹cej kwestii: Na czym, je¿eli nie na
empatii, zasadza siê wiêc obliguj¹ca moc obowi¹zku moralnego?

Nieproporcjonalnie du¿a jest liczba publikacji po�wiêconych roli lustrza-
nych neuronów w procesie ewolucji gatunku ludzkiego. Istnienie tych neu-
ronów po raz pierwszy opisane zosta³o w neurologii w 1992 roku. Dziêki
ich aktywno�ci jeste�my w stanie rozpoznaæ dzia³ania innych ludzi, a tak¿e
ich motywy, zrozumieæ ich intencje. To w³a�nie za ich spraw¹ naszemu umy-
s³owi dostêpne staj¹ siê stany mentalne innego cz³owieka, najg³êbsze aspekty
jego umys³u. Przenikamy do nich nie drog¹ skomplikowanych rozumowañ,
wysi³kiem intelektualnym; lustrzane neurony uruchamiaj¹ siê bowiem bez
udzia³u naszej woli i powoduj¹ powstanie w naszym umy�le lustrzanego obrazu
innego umys³u.

Ju¿ pierwsi ich odkrywcy byli przekonani, ¿e neurony lustrzane pe³ni¹
istotn¹ rolê w komunikacji miêdzy lud�mi. Inni jednak posunêli siê dalej,
twierdz¹c, ¿e pe³ni¹ one istotn¹ rolê w procesie uczenia siê jêzyka, a nawet
¿e ich istnienie mo¿e wyja�niæ powstanie i rozwój jêzyków ludzkich8. Dla
wielu uczonych takie twierdzenia pozostaj¹ wci¹¿ pozbawionymi empirycz-
nych podstaw spekulacjami, których nauka nie jest w stanie zweryfikowaæ.
Dla innych, a nale¿y do nich Marco Iacoboni, autor ksi¹¿ki Mirroring Pe-
ople. The Science of Empathy and How We Connect with Others (2008), s¹
to hipotezy, które z czasem zostan¹ potwierdzone empirycznie. Iacoboni

7 Materia³y z tego sympozjum opublikowane zosta³y w ksi¹¿ce Empathy and Fairness (Bock, Goode,
red., 2007). Cytowane wypowiedzi mo¿na znale�æ na s. 89.

8 Por. prace zebrane w tomie Arbib, red., 2006 i materia³y z sympozjum w ksi¹¿ce Stamenov, Gallese,
red., 2002.
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odwa¿nie wiêc g³osi, ¿e uprawiana przezeñ dyscyplina naukowa jest w stanie
znale�æ rozwi¹zanie wielu trudnych problemów filozoficznych i wyja�niæ wiele
zjawisk z ¿ycia spo³ecznego. Nigdy wcze�niej nie przypu�ci³bym, ¿e lektura
ksi¹¿ki z zakresu neurologii mo¿e byæ a¿ tak pasjonuj¹ca. Po lekturze ksi¹¿ki
Iacoboniego d³ugo stara³em siê sobie przypomnieæ, kiedy po raz ostatni czy-
ta³em równie interesuj¹c¹ ksi¹¿kê.

Iacoboni pisa³ jednak swoj¹ ksi¹¿kê równie¿ z zamys³em moralistycznym.
Jest ona manifestem wiary, ¿e wiedza o lustrzanych neuronach mo¿e staæ siê
istotnym narzêdziem przebudowy moralnej spo³eczeñstwa. W tym przede
wszystkim celu napisa³ wydan¹ w 2009 roku ksi¹¿kê The Age of Empathy;
Nature�s Lessons for a Kinder Society, pracuj¹cy w Stanach Zjednoczonych
holenderski prymatolog Frans de Waal. Ksi¹¿ka adresowana jest do czytelni-
ka amerykañskiego, zawiera ostr¹ krytykê neoliberalnego kapitalizmu i prze-
s³anie, ¿e nie bogactwo, lecz wspó³praca i poczuwanie siê do odpowiedzial-
no�ci za stan spo³eczeñstwa potrzebne s¹ do podniesienia jako�ci ¿ycia
Amerykanów. To w³a�nie dziêki tej ksi¹¿ce dowiedzia³em siê o przemówie-
niu Obamy w Northwestern University.

Znamienne, ¿e Frans de Waal atakuje darwinizm, nawi¹zuj¹c wprost do
pogl¹dów rosyjskiego ksiêcia Piotra Kropotkina, wybitnego zoologa, ekono-
misty, geografa, filozofa i teoretyka ewolucji, bardziej znanego jako ideolog
anarchokomunizmu. W opublikowanej w 1902 roku ksi¹¿ce Pomoc wzajem-
na jako czynnik ewolucji spo³eczeñstwa Kropotkin przeciwstawi³ siê pogl¹dom
darwinizmu spo³ecznego, dowodz¹c, ¿e to nie rywalizacja w walce o byt, lecz
pomoc wzajemna i wspó³praca nie tylko wewn¹trz gatunku, ale i miêdzy
gatunkami najlepiej s³u¿y³y ich przystosowaniu siê w procesie ewolucji. Twier-
dzenia te ilustrowa³ licznymi przyk³adami zachowañ zwierz¹t, poznanymi
podczas w³asnych badañ prowadzonych we wschodniej Syberii. W jego przeko-
naniu równie¿ w spo³eczeñstwie zachowania altruistyczne odgrywa³y zawsze
wa¿niejsz¹ rolê, ni¿ to siê przyjmuje w naukowych pogl¹dach na naturê ludzk¹.

Kropotkin pisa³ z oczywistym zamiarem dostarczenia dowodów, ¿e mo¿-
liwe jest spo³eczeñstwo, w którym nie istnieje w³asno�æ prywatna, hierar-
chiczne zró¿nicowanie ludzi i w³adza pañstwowa. Jego projekt spo³eczeñ-
stwa przysz³o�ci by³ utopijny, ale przynajmniej proponowa³ jakie� dzia³ania
konieczne dla jego moralnej przebudowy. Frans de Waal inaczej rozumie swoje
zadanie. Ma w postaci wiedzy o lustrzanych neuronach potê¿ny dowód, ¿e
w biologicznej naturze cz³owieka zawarte s¹ potencje umo¿liwiaj¹ce moral-
n¹ przebudowê spo³eczeñstwa. Jego opisy zachowañ ma³p tym ró¿ni¹ siê od
opisów zwierz¹t w dziele Kropotkina, ¿e nie maj¹ charakteru dowodowego;
s³u¿¹ przede wszystkim krytyce z pozycji lewicowych ró¿nych aspektów ¿y-
cia amerykañskiego i polityki USA. Przes³aniem ksi¹¿ki jest nadzieja, ¿e mo¿-
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liwe jest stworzenie lepszego pod wzglêdem moralnym spo³eczeñstwa dziêki
przyrodzonej dobroci natury ludzkiej.

Godne uwagi, ¿e anga¿uj¹c pojêcie empatii dla potrzeb uprawianej przez
siebie moralistyki, Marco Iacoboni i Frans de Waal nie rozró¿niaj¹ dwu pod-
stawowych jego znaczeñ, o których pisa³em wcze�niej. Tak jakby w ich prze-
konaniu desygnatem jego nie by³y dwa ró¿ne zjawiska: (1) poznawcza �wia-
domo�æ stanów wewnêtrznych innej osoby; (2) zastêpcza reakcja afektywna
na inn¹ osobê. Nie by³o to z pewno�ci¹ ich przeoczenie. Po prostu opisy
ruchu lustrzanych neuronów nie daj¹ podstaw do wyró¿nienia tych dwu zja-
wisk jako rozdzielnych. I ta konstatacja niech pos³u¿y za pointê tego eseju.
Pisany by³ przez antropologa maj¹cego do�wiadczenie ¿ycia w innych kultu-
rach. I który ze swoich badañ w Azji wyniós³ przekonanie, ¿e empatia wspó³-
czuj¹ca nale¿y tam do podstawowych sk³adników propagowanego wzoru oso-
bowego i jest powszechnie praktykowana w relacjach miêdzy lud�mi, choæ
samo s³owo �empatia� nie powsta³o jako rodzime w ¿adnym z jêzyków Azji
�rodkowej i Azji Wschodniej. Nie móg³ wiêc nie postawiæ sobie pytania, dlacze-
go w kulturze zachodniej zaistnia³a potrzeba wykreowania takiego pojêcia, któ-
re z czasem zaczê³o oznaczaæ nawet dwie ró¿ne dyspozycje ludzkiej psychiki.
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Recenzje i polemiki

Nie pamiêtam, czy podobnego tytu³u nie nada³a kiedy� redakcja pewne-
go miesiêcznika rozmowie z naszym wieloletnim koleg¹ z ISNS UW Stanis³a-
wem Zapa�nikiem. Za to dobrze pamiêtam, jak kiedy�, w latach siedemdzie-
si¹tych, gdy z Krzysztofem Kiciñskim wracali�my do uniwersyteckiego domu
wczasowego pod ksiê¿ycowy wieczór z wycieczki w Tatry i rozmowa zesz³a
na naszego tajemniczego kolegê Staszka, od strony ciemniej¹cego ju¿ lasu
nagle da³y siê us³yszeæ okrzyki: Hu! Ha! £apaæ lisa! I podbieg³ do nas wraz
z paroma nieznajomymi Stanis³aw Zapa�nik we w³asnej osobie. Rzecz w tym,
¿e nie wiedzieli�my o jego wyje�dzie z Warszawy w góry, które kocha³, a spo-
tkanie nast¹pi³o w chwili, gdy zastanawiali�my siê, czy te dziwne anegdoty,
jakimi od czasu do czasu zaskakiwa³ nas nasz przyjaciel, by³y prawdziwe czy
te¿ by³y fantazj¹. Za chwilê Staszek ju¿ z nami szed³ spokojnie równym kro-
kiem, pykaj¹c sw¹ nieod³¹czn¹ fajkê, a my nie zdradzili�my przed nim na-
szych tak dramatycznie rozwianych w¹tpliwo�ci. Taki by³ Stanis³aw Zapa-
�nik.

 Ksi¹¿ka, której tytu³ sugeruje pracê politologa czy religioznawcy � a by³
Zapa�nik miêdzy innymi jednym i drugim � zas³uguje na uwagê tak¿e z in-
nych, g³êbszych powodów. Na kilku stronach (Zapa�nik 2006: 44�54) znaj-
dujemy opis rozumianej jako �wiatopogl¹d kultury Azji Centralnej, której
podstawowe kategorie wykluczaj¹ indywidualizm cechuj¹cy kulturê Zacho-
du: 1) Podstaw¹ my�li centralnoazjatyckiej jest �relacja wewnêtrzna�; 2) �ca-
³o�æ ontycznie poprzedza istnienie swoich czê�ci, dlatego czê�æ nie mo¿e
posiadaæ w³asno�ci niezale¿nych od natury owej ca³o�ci, do jakiej nale¿y� (Za-
pa�nik 2006: 45); 3) nieobecno�æ kategorii substancji, domniemanej w kultu-
rze Zachodu jako �pod³o¿e ontyczne bytowania samodzielnego rzeczy, ich
w³asno�ci i relacji�. St¹d te¿ w �tradycyjnych kulturach Azji Centralnej nie
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odnajdujemy ¿adnej z tych idei, za których pomoc¹ my [tzn. Zachód � J.K.]
tworzymy sobie wyobra¿enie naszego ¿ycia wewnêtrznego� (Zapa�nik 2006:
53). Nie ma duszy jako substancji odrêbnej od cia³a, ale jest dusza jako �si³a
¿yciowa�. Kultura centralnoazjatycka jest zreszt¹ tylko szczególnym, podda-
nym empirycznej analizie w jej religijnym wymiarze przypadkiem �kultury
Wschodu�. Odk¹d znali�my Staszka, stale by³ zafascynowany my�l¹ chiñsk¹ �
gdy �wiat by³ dla Polaków w okresie komunizmu ma³o przejezdny � szuka³
jako archeolog (bo by³ i archeologiem) w badaniach odkrywkowych, w któ-
rych mia³em przywilej raz mu towarzyszyæ nad mazowieckim Orzem, �la-
dów chiñskiej kultury materialnej. Swoje �Chiny� odnalaz³ w koñcu na ste-
pach Azji Centralnej. Ale nie tylko.

 Chronologicznie badania Zapa�nika mo¿na zacz¹æ od analizy rozprawy
doktorskiej po�wiêconej pogl¹dom pewnego XIX-wiecznego brytyjskiego
filozofa idealisty, który przeciwstawiaj¹c siê coraz bardziej dominuj¹cej orien-
tacji empirycznej, przyci¹gn¹³ uwagê my�licieli Wschodu, w tym Hajime
Nakamury, którego wielkie opus Staszek zaleca³ nam do lektury. Musia³
zacz¹æ od pojêcia �relacji wewnêtrznej�, które jest podstaw¹ idealizmu
Bradleya i sta³o siê tematem gor¹cego sporu, który zaprz¹ta³ w najwy¿szym
stopniu filozofiê brytyjsk¹ na prze³omie XIX i XX wieku. Krótko mówi¹c,
wed³ug Bradleya nie ma relacji innych ni¿ wewnêtrzne, bo nic poza nimi nie
istnieje. �Nie istniej¹ ani jako�ci poza relacjami, ani tym bardziej nie mo¿e-
my dorzecznie pomy�leæ relacji bez jako�ci� (Zapa�nik 1973: 50). Spór, któ-
ry rozgorza³, doprowadzi³ do wielu u�ci�leñ, ale jak z³o�liwie pisze Bickhard
(2003: 101), gdy ju¿ wygnano, walcz¹c z tak zwanym esencjalizmem, relacje
wewnêtrzne poza dyskurs naukowy, zak³adaj¹c z kolei, ¿e wszystkie relacje
s¹ zewnêtrzne, �wiêkszo�æ, tak¿e wiêkszo�æ filozofów, nie wie dzi�, czym jest
relacja wewnêtrzna, i st¹d nie wie równie¿, czym jest relacja zewnêtrzna�.

Zagadnienie poznania istnienia ma wa¿kie konsekwencje tak¿e w kon-
ceptualizacji naszej �ja�ni�. �Zró¿nicowanie, niejednorodno�æ i nietrwa³o�æ,
wspó³stanowi¹ce naturê ja�ni s¹ ³atwo dostrzegalne (�) w odniesieniu do
czasu, ale [i] w jej stosunkach z otoczeniem. Otó¿ badana w jej kontaktach
z rzeczami ja�ñ rozpada siê, jak i one, na wielo�æ heterogenicznych elemen-
tów, z których na pró¿no usi³owaliby�my ja rekonstruowaæ (�). Inaczej
mówi¹c »ja«�. Jest zbiorem otwartym, na równi z drugimi wyodrêbnionymi
w poznaniu indywiduami. Nie ma przeto sensu przeciwstawianie �ja�ni� jej
�otoczeniu, je�li nie umiemy wskazaæ elementów, które by by³y jej w³asne.
»Ja�ñ« nie posiada �ci�le wytyczonych granic, jest agregatem stale rosn¹cym�
(Zapa�nik 1973: 68). Wychodz¹ce od Hegla sformu³owania Bradleya Zapa-
�nik stosuje w Azji Centralnej: �Nasze trudno�ci ze zrozumieniem problemu
to¿samo�ci jednostki w Azji Centralnej powstaj¹ wiêc byæ mo¿e i z tego powo-
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du, ¿e skoro w naszym my�leniu jaka� rzecz wej�æ mo¿e w liczne relacje z inny-
mi, nie trac¹c swej to¿samo�ci, przyjmujemy jako postulat moralny zacho-
wywanie to¿samo�ci w³asnej osobowo�ci niezale¿nie od sytuacji i aktualnych
naszych relacji z innymi lud�mi. Na podstawie moich do�wiadczeñ badacza
Azji Centralnej twierdzê natomiast, ¿e tu w przesz³o�ci nie istnia³ taki obo-
wi¹zek moralny w stosunku do siebie samego� (Zapa�nik 2006: 45), a i dzi�
jeszcze mo¿na dostrzec brak tego �ladu. Zapa�nik nie twierdzi, ¿e tak jest,
ale stawia hipotezê, ¿e tak my�leli miejscowi, ¿e my�leli oni Bradleyem�

I jeszcze jedna konsekwencja: �W tradycyjnych kulturach Azji [tym razem
�Azji w ogóle� � J.K.] nie mo¿na by³o pomy�leæ czê�ci jako istniej¹cej niezale¿-
nie od ca³o�ci i odwrotnie (�). W takim my�leniu byt jednostkowy jest spo-
strzegany tylko jako znak ca³o�ci� (Zapa�nik 2006: 53), w której jest dostrze-
gany, a wiêc struktury spo³ecznej, do której przynale¿y jednostka. Badaj¹c my�l
Zachodu i jej zmianê w XVIII wieku, Zapa�nik stwierdza, ¿e �najbardziej istot-
nym momentem tej koncepcji cz³owieka jest nieobecno�æ koncepcji spo³eczeñ-
stwa jako ca³o�ci ponadindywidualnej, poprzedzaj¹cej istnienie swoich sk³ad-
ników realnych� (Zapa�nik 1982: 419). Jednak ta odrzucona koncepcja
przyci¹ga³a stale naszego badacza. Tropi j¹ w ekscentrycznej tak¿e pod tym
wzglêdem my�li XIX-wiecznego filozofa Bradleya. Podkre�la w jej znaczenie
na bardziej ogólnym pojêciowo poziomie w my�li �wschodniej�.

Ju¿ wcze�niej � w�ród Buriatów � Zapa�nik odnalaz³ �d¹¿enie (�) do
utrzymywania z innymi cz³onkami grupy stosunków opartych na nieformal-
nych, bliskich emocjonalnie wiêziach. Pod tym wzglêdem kultura buriacka przy-
pomina inne kultury wschodnie, a analogiczne wzory zachowania nale¿¹ np.
do konotacji pojêcia amae w Japonii czy pojêcia »twarzy« w Chinach� (Zapa-
�nik, Morochajewa 2000: 37). Kilka lat pó�niej � jak s¹dzê � �pewien etnograf
mongolski�, u którego zamieszka³ w U³an Bator, przekonywa³ go, ¿e �w Azji
cz³owiek zwrócony jest na zewn¹trz (�) [G]dy w parê dni podró¿owa³em �
pisze � autobusem po Pó³nocnych Chinach (�) [w]szyscy wspó³pasa¿erowie
troszczyli siê o mnie i na ka¿dym kroku starali siê pomóc. Nic zatem dziwne-
go, ¿e i tamtym razem powrót do Warszawy prze¿y³em jako powrót na pusty-
niê emocjonaln¹� (Zapa�nik b.d.: 73�74). To znamienne i tragiczne zdanie
wyja�niaj¹ce jego zami³owanie do badawczej w³óczêgi w dalekich od Warsza-
wy � i Zachodu � krajach. Ale czy ta ró¿nica jest realna? Zapa�nik sam ma
w¹tpliwo�ci. Na koniec okazuje siê bowiem, ¿e ta pe³na ¿yczliwo�ci postawa
jest w istocie pozorem, jako ¿e ludzie otaczaj¹cy Zapa�nika w Azji tylko odgry-
waj¹ scenariusz pod oczekiwania spo³eczne. Sami tego nie widz¹, ale ucieki-
nier z Zachodu u�wiadamia sobie, ¿e oczekiwa³ od nich spontaniczno�ci, któ-
ra wykracza poza paradygmat kulturowy. Có¿ innego znacz¹ bowiem
nastêpuj¹ce s³owa: �Paradoksalnie, ale przez takie w³a�nie porównania, dziêki
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którym w mojej �wiadomo�ci utrwala³ siê negatywny obraz kultury Zachodu,
coraz bardziej pogr¹¿a³em siê w pu³apce etnocentryzmu. [R]ozumia³em do-
s³ownie wypowiadane przez Azjatów oskar¿enia o jakoby cechuj¹c¹ nas nie-
zdolno�æ uwzglêdniania w sytuacjach, w których zaanga¿owane s¹ jakiekol-
wiek nasze interesy w³asne, uczuæ naszego partnera. (�) Rzecz w tym, ¿e role
i relacje te nie mog¹ byæ konstruowane przez wystêpuj¹ce w nich jednostki,
lecz powinny wiernie odtwarzaæ wzory przekazane przez tradycje kultury�
(Zapa�nik b.d.: 74). Prospo³eczno�æ tak jak mi³o�æ do w³adzy s¹ tu kulturowo
(i nie tylko) wymuszone tak jak indywidualizm na Zachodzie...

Chocia¿ s³owo �refleksyjno�æ� w opisie osiemnastowiecznej ewolucji fi-
lozofii Zapa�nika nie pada, to samo jest w nim ukryte. �Skoro Bóg by³ mar-
twy, cz³owiek musia³ wyobra¿aæ sobie siebie samego na obraz i podobieñ-
stwo innego cz³owieka, tyle ¿e obdarzonego boskim atrybutem tworzenia�
(Zapa�nik:1982: 571). Na pocz¹tku tej nowej refleksji jest sztuka i geniusz
twórczy artysty, do po³owy XIX wieku (Marks) ca³okszta³towi pracy cz³o-
wieka przydany bêdzie twórczy charakter, a �ucz³owieczonej przez pracê przy-
rodzie�, czyli kulturze niezale¿no�æ od przyrody. Kultura staje siê osobnym
�wiatem ludzkim wyobcowanym i przeciwstawionym naturze.

Ale co jest przedtem? Refleksyjno�æ innego rodzaju: gdy Bóg by³ ¿ywy,
cz³owiek wyobra¿a³ sobie siebie na Jego podobieñstwo, wierz¹c, ¿e Bóg jest
taki jak on, ale dysponuj¹cy monopolem sprawstwa. Wszech�wiat jako dzie-
³o boskie obejmuje tak¿e wszelkie czyny i twory ludzkie, które dzi� traktuje-
my jako kulturê ludzk¹. Tyle ¿e w 2006 roku Zapa�nik podkre�la ju¿ nie na
osi diachronicznej, ¿e �idea kultury jako sztucznego �rodowiska cz³owieka
przeciwstawiaj¹cego go bytom przyrody (�) stanowi przeniesienie do nauk
spo³ecznych chrze�cijañskiego pogl¹du na dualizm duszy i cia³a� (Zapa�nik
2006: 54). Tego dualizmu Zapa�nik nie znajduje w Azji Centralnej, gdzie
�de facto obecna jest koncepcja si³y ¿yciowej�.

Je�li jednak nasze poznanie jest ograniczone przez nasz¹ kulturê, to jak jest
mo¿liwe poznanie innej kultury? Czy s³owa Zapa�nika o kulturze Azji Central-
nej wynikaj¹ z kategorii �naszej� kultury? Jedna z mo¿liwych odpowiedzi to
�empatia�, której nieprzypadkowo Zapa�nik po�wiêci³ uwagê choæby w publi-
kowanym w tym tomie po�miertnie tek�cie. Inna brzmi: nawet je�li nie wiesz,
czy zaproponowana przez Ciebie ró¿nica miêdzy Twoj¹ kultur¹ i inn¹ kultur¹
nie jest efektem Twojej kultury, to samo kontrodbicie jest czym�, czego przed
dzia³aniem �obc¹� kulturê rekonstruuj¹cym nie ma. Gdy opisujemy �kulturê
Wschodu� jako �dialektyczn¹� przeciwnie do naszej opartej na dualizmie wy-
kluczaj¹cych siê opozycji, konstruujemy to, co jest w takiej opozycji do naszej.
�Empatia� w jednym ze swych znaczeñ polega³aby na dopuszczeniu mo¿liwo-
�ci, ¿e taka opozycja jest konstruowana i ¿e w kategoriach Orientu jest nie-
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obecna, a w my�li zachodniej jest obecna �wewnêtrzna relacyjno�æ� równie jak
we wschodniej s¹ obecne wykluczaj¹ce siê opozycje. Trzeba je tylko dojrzeæ.

W tym bowiem, co jest fundamentem my�li Zapa�nika, mianowicie w prze-
konaniu, ¿e kultura to �jednolity� (1983) i �logicznie spójny� (2006) obraz
�wiata, rzuca siê w oczy za³o¿enie, ¿e tak w³a�nie jest. Ale tak jest tylko w pro-
jekcie filozofa �re�konstruuj¹cego �kulturowe a priori�, co nie znaczy, ¿e tak
jest w tej czy innej kulturze. Zagadnienie, które jest o�rodkiem jego filozofo-
wania, ma we wspó³czesnej nauce swoje � fi donc � empiryczne wys³owienie.
Dla przyk³adu �wie¿o opublikowana porêczna ksi¹¿eczka Katarzyny Pejdy
i Cezarego Ciemniewskiego (2021) zawiera przegl¹d psychologicznych rekon-
strukcji �relacji wewnêtrznej� z koncepcj¹ self niezale¿nego przeciwstawione-
go self wspó³zale¿nemu opracowan¹ w 1991 roku przez Hazel Markus i Shi-
nobu Kitayamê na czele. Ich zdaniem w �odró¿nieniu od wzorca zachodniego
wiele kultur niezachodnich opiera sw¹ koncepcjê to¿samo�ci na wzajemnym
po³¹czeniu jednostek. Podstawowym imperatywem moralnym w takich kultu-
rach jest podtrzymywanie szczególnej wspó³zale¿no�ci pomiêdzy jednostkami
ludzkimi. Do�wiadczanie wspó³zale¿no�ci zak³ada tu postrzeganie siebie sa-
mego jako jednej z czê�ci szerszej spo³ecznej wiêzi, bêd¹cej wiêksz¹ ca³o�ci¹
ni¿ wyizolowane z niej, pojedyncze ja. (�). To w³a�nie ze swojego po³o¿enia
w ramach szerszej relacyjnej wiêzi jednostka czerpie poczucie w³asnego zna-
czenia oraz matryce odniesienia dla wszelkich swoich aktywno�ci� (za Peda
i Ciemniewski 2021: 85�86). I tu wracamy do kolejnej konsekwencji �relacjo-
nalno�ci�, jak¹ jest przewaga ca³o�ci nad jej cz¹stkami. Badaj¹c my�l Bradleya,
Zapa�nik interpretowa³ obecny w niej organicyzm jako wyraz zadowolenia
klas �rednich ze status quo ówczesnej hierarchii spo³ecznej. Takiej krytyki nie
podtrzymuje jednak w odniesieniu do organicyzmu azjatyckiego. Co najwy¿ej
zawoalowan¹ krytykê jaki� demokrata sam znajdzie w stwierdzeniu Zapa�ni-
ka, ¿e zachodni indywidualizm jest podstaw¹ idea³u godno�ci ludzkiej i demo-
kracji. Tych idea³ów w my�li wschodniej nie odnajdziemy, bo nie ma w niej
koniecznych ku temu kategorii, zapewne tak jest nawet na pograniczu cywili-
zacyjnym, za jakie �wiadomie okre�la siê kultura rosyjska (Morokhaeva 2011a).

Czy jest to wyostrzenie kontrastu potrzebne w pracy typologicznej, ale
nie w rozpoznaniu potencjalnych �wiadomo�ci? To dla mnie osobi�cie jest
pytanie kluczowe. Nawet nasz wspólny mistrz Nakamura zauwa¿a przecie¿,
¿e �[w]brew niektórym opiniom rozpowszechnionym na Zachodzie Chiñ-
czycy rozwinêli w³asny rodzaj indywidualizmu (�) [a w] staro¿ytnej filozofii
chiñskiej w pe³ni uznawano warto�æ jednostki� (Nakamura 2005: 246).
Narzekano na nadmiar indywidualizmu i egoizm, z którym walczy³a w³adza
komunistyczna, chocia¿ �chiñski indywidualizm ogranicza³ siê do kilku aspek-
tów kultury i nie rozwija³ siê tak jak na Zachodzie� (Nakamura 2005: 247).
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W obliczu totalnie wykluczaj¹cych siê obrazów �wiata na takie wyzwa-
nie wielu odpowiada prób¹ budowy nowego metajêzyka oddaj¹cego ka¿de-
mu z biegunów opozycji sprawiedliwo�æ. Wspomniany Mark H. Bickhard
zaleca interakcyjny model reprezentacji. Cytowana przez Zapa�nika Moro-
chajewa odwo³uje siê dzi� do Appudaraia i zaleca procesualny model komu-
nikacji interaktywnej, by wyj�æ poza przeciwieñstwo zachodniej cywilizacji
autonomii i wschodniej cywilizacji relacji, nie odwzajemniaj¹c siê uznaniem
my�li Zapa�nika i � co mnie zaskakuje � ignoruj¹c sieciow¹ koncepcjê pierw-
szego nowoczesnego socjologa rosyjskiego i amerykañskiego badacza cywili-
zacji Pitirima Sorokina. Problem jest logicznie taki sam jak wybór korpusku-
larnej czy falowej teorii rzeczywisto�ci. Póki co synteza nie zosta³a dokonana,
próby trwaj¹. To jednak nie przeszkadza, by korzystaæ zale¿nie od okolicz-
no�ci z jednej lub z drugiej.

Droga umys³owego rozwoju Stanis³awa Zapa�nika uderzaj¹co przypomi-
na drogê, jak¹ przeby³ Lucien Lévy-Bruhl, etyk, który zacz¹³ od tezy na te-
mat odpowiedzialno�ci, pó�niej pisa³ o filozofii Kartezjusza, Comte�a i Jaco-
biego, aby w wieku 53 lat rozpocz¹æ studia nad mentalno�ci¹ tak zwanych
ludów prymitywnych. Milczenie Zapa�nika o Lévy-Bruhlu mnie zaskakuje.
Znalaz³by przecie¿ w jego teorii �umys³u pierwotnego� pojêcie �partycypa-
cji�, a wiêc przenikania siê cielesno-duchowego i jednostkowo-ogólnego prze-
kraczaj¹ce �nasze� pojêcia to¿samo�ci, substancji i przyczynowo�ci, a w teorii II
(po�miertnie opublikowana w �Cahiers....�) przyznanie, ¿e nie jest to zawar-
te w opozycji �prymitywne � cywilizowane�, ale obecne w ró¿nym stopniu
we wszystkich umys³ach i kulturach jako my�lenie mistyczne. Absolut Bra-
dleya jest �powy¿ej my�li relacjonalnej. Przy czym »powy¿ej« znaczy tu »poza«,
skoro projektowana jedno�æ zak³ada zniesienie przeciwieñstw, a zatem jest
wewn¹trz my�lenia, zwa¿ywszy na nieuleczalno�æ jego sprzeczno�ci, niewy-
konalna� (Zapa�nik 1973: 79). Konwencjonalne pojêcie mistycyzmu odnosi
je do tego, co niedaj¹ce siê wys³owiæ, a wiêc niedaj¹ce siê pomy�leæ.

I jeszcze idea³ moralny. Nie by³by Zapa�nik przede wszystkim etykiem,
gdyby pomin¹³ w swych badaniach wymiar normatywny. U Bradleya w nim
znajduje rozwi¹zanie zagadki Absolutu. Powinno�æ moralna �ci¹ga rozpro-
szone i zró¿nicowane elementy w jedno�æ, jak¹ jest ja�ñ. Ja�ñ jest wiêc stwo-
rzona przez idea³ moralny. �[T]o »powinno�æ« staje siê warunkiem koniecz-
nym wy³onienia siê »bytu« i jego rzeczowego trwania� (Zapa�nik 1973: 169).
Tu wchodzi wielce konfucjañska Bradleya teoria My Station and its Duties.
Jej rdzeñ my�lowy stanowi koncepcja cz³owieka jako bytu, którego egzy-
stencja jest w pe³ni wyznaczona przez miejsce zajmowane w organizmie spo-
³ecznym. Dalsze w³a�ciwo�ci omawianej teorii, a wiêc skrajny antyindywidu-
alizm, destrukcja indywiduum rzeczywistego teoretycznie i praktycznie
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podporz¹dkowanego prymatowi organizmu ponadindywidualnego s¹ tylko
konkluzjami wyprowadzanymi z tego za³o¿enia podstawowego� (Zapa�nik
1973: 146). Nie ujmuj¹c znaczenia wp³ywom Zoi Morochajewej, której
Zapa�nik dziêkuje za zrozumienie my�li centralnoazjatyckiej, widaæ jak zre-
konstruowany przezeñ �Azjata� my�li zrekonstruowanym przezeñ wcze�niej
Bradleyem, chocia¿ sam Bradley na kartach Walcz¹cego islamu ju¿ siê nie
pojawia. Zamiast niego pojawiaj¹ siê jego polemi�ci, George Edward
Moore, a szczególnie zalecany przez Zapa�nika William James (Zapa�nik
2006: 44, nota). Rzecz w tym, ¿e jak wskazuje wielu pisz¹cych o Jamesie
(np. Maddenowie, Yumiko Inukai), James, sam bêd¹c filozofem, wprowa-
dzi³ debatê o relacjach na inny tor, tor badañ empirycznych nad naszym po-
strzeganiem, badañ, jakie trwaj¹ nadal, a ich bynajmniej niesprowadzone do
jednej teorii ogólnej wyniki niekoniecznie trafiaj¹ do akademickiej filozofii.
Sam Zapa�nik (1982) opisa³ jak rozwój badañ do�wiadczalnych wp³yn¹³ na
my�l filozoficzn¹ w wieku XVIII. Podobnie w drugiej po³owie XX wieku
przy�pieszony rozwój empirycznej psychologii i antropologii kulturowej prze-
niós³ dociekania filozoficzne do innej domeny. W tej empirycznej tradycji
odnajdziemy badania relacjonowane na przyk³ad przez Pedê i Ciemniewskiego
(2021), a takie wyniki jak te, ¿e m³ode Amerykanki indywidualistycznie na-
stawione czuj¹ siê lepiej, je�li maj¹ lepsze wyniki ni¿ kole¿anki, a m³odzi
Japoñczycy, je�li maj¹ lepsz¹ ocenê przez rówie�ników, mo¿e nie fascynuj¹ fi-
lozofów, ale pozwalaj¹ dostrzec ró¿nice �wiatopogl¹dów bez rezygnacji z po-
zytywistycznego paradygmatu naukowego. Bez specjalnych badañ wiemy te¿,
¿e w indywidualistycznych spo³eczeñstwach Zachodu zawsze byli ludzie go-
towi po�wiêciæ swe ¿ycie za Ca³o�æ � Boga, Króla czy Ojczyznê � podczas
gdy na kolektywistycznym Wschodzie kwit³ egocentryzm prowadz¹cy do
bogactwa jednych kosztem drugich. Jak to zwykle bywa, pozornie klarowne
opozycje kultur mieszaj¹ siê w empirycznej rzeczywisto�ci1. Analiza islamu
centralnoazjatyckiego, jak¹ przeprowadza Zapa�nik, o trafno�ci której nie

1 Jeden przyk³ad: przy zastosowaniu prostego testu TST (20 samookre�leñ) �Brewer and Gardner
(1996), for instance, outlined two distinct aspects of interdependence: the relational (self in relation to
significant individuals) and the collective (self in relation to significant in groups). Somech (2000) analy-
zed the content of TST responses of two groups of Israeli adults and found four dimensions of indepen-
dent responses and six dimensions of interdependent responses. Rhee et al. (1995) found that Americans
unexpectedly provided more social identity Downloaded from jcc.sagepub.com at Universidad de Sevilla.
Biblioteca on November 8, 2010 Santamaría et al. 473 responses to TST than Koreans. Kanagawa et al.
(2001) found no differences between Americans and Japanese in the proportion of responses to TST
referring to social memberships and roles, and Americans more than Japanese referred to relationships
(including family relationships) Santamaria, A., de la Mata, M. L., Hansen, T. G. B., & Ruiz, L. (2010).
Cultural Self-Construals of Mexican, Spanish, and Danish College Students: Beyond Independent and
Interdependent Self. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(3), 471�477, https://doi.org/10.1177/
0022022109359694)�.
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wypowiadam siê, nie maj¹c ku temu kompetencji, jest równie¿ konkretyza-
cj¹ filozofii jêzyku porównawczych badañ kulturoznawczych. Te badania pro-
wadzone s¹ � o paradoksie � w jêzyku przyziemnie empirycznym. Na czym
polega jednak niespe³nienie badacza?

Rzecz w tym, ¿e w tekstach Zapa�nika badani ludzie, czasy i miejsca ule-
gaj¹ zmianie, ale problem podstawowy pozostaje niezmienny. Jako etyk Za-
pa�nik szuka uzasadnienia moralno�ci, a to wymaga polemiki z ogólnie po-
zytywistyczn¹ empiryczn¹ koncepcj¹ �faktu�. �Wyzwoliæ moralno�æ od
podporz¹dkowania naturze mog³a dopiero idea przeciwstawnej naturze kul-
tury� (Zapa�nik 1982: 568), tyle ¿e zmienno�æ i zró¿nicowanie kultur pro-
wadz¹ do relatywizacji obecnej w nich moralno�ci. Nawet Bradley widzi
w obowi¹zku moralnym podstawê nadania jedno�ci ja�ni poprzez poddanie
jej przyjêtej tu i teraz moralno�ci i przeciwstawia siê tak krytyce jednostko-
wej, jak miêdzykulturowemu warto�ciowaniu. Badanie my�li Bradleya kul-
minuje w krytycznej analizie �b³êdu naturalistycznego�, który zreszt¹ tak
naprawdê przez niego w³a�nie zosta³ zidentyfikowany. Kluczowe dla zrozu-
mienia intencji Zapa�nika wydaje mi siê jego pe³ne rozpaczy zdanie: �Coraz
czê�ciej ponawiane próby zniesienia dualizmu »bytu« i »powinno�ci« dowo-
dz¹, jak bardzo niepokoj¹cy jest stan nauki, która odmawiaj¹c s¹dom o war-
to�ciach pewno�ci poznawczej, nie mo¿e nam byæ pomocna w najbardziej
donios³ych z naszych poczynañ praktycznych (�) [U]jawni³y one dziêki swym
niepowodzeniom, jak ca³kowicie nie do przezwyciê¿enia jest problem pod-
niesiony przez Hume�a, przy wy³¹cznym spo¿ytkowaniu tych narzêdzi my-
�lenia logicznego, które s¹ w dyspozycji kultury europejskiej� (Zapa�nik 1973:
200�201).

�Stoimy przed nastêpuj¹c¹ alternatywn¹: Albo zgodzimy siê akceptowaæ
autonomiê etyki [przy za³o¿eniach filozoficznych]�, które sprowadzaj¹ za-
gro¿enie b³êdu naturalistycznego albo �odbudowaæ zaufanie do tych form
ludzkiej wiedzy, które s¹ dezawuowane we wspó³czesnej kulturze europej-
skiej, poniewa¿ nie znajduj¹ zastosowañ technicznych� (Zapa�nik 1973: 218�
219). �Czy nie jest mo¿liwa wiedza, której twierdzenia by³yby wprawdzie
budowane w oparciu o dane nauk empirycznych, by³yby jednak zarazem na
tyle ogólne, ¿e stwierdzane w nich »fakty« obejmowa³yby tak¿e owe funda-
mentalne, pozaempiryczne sk³adniki poznania, jakimi s¹ naszym zdaniem za-
³o¿enia aksjologiczne wyra¿aj¹ce potrzeby praktyczne ludzi� (Zapa�nik 1973:
221). Antynomia � a to przecie¿ ulubiona Zapa�nika kategoria poznawcza �
polega jednak i na tym, ¿e choæ rozgwie¿d¿one niebo nad wielkim stepem
zbli¿a � jak wiedz¹ wszyscy, którzy tam byli � do Absolutu, ale � jak pisa³
Bradley i nie tylko on � je�li ju¿ weñ wejdziemy, to stajemy siê niemi. Koniec
koñców do�wiadczamy wszyscy �niepewno�ci towarzysz¹cej wszelkim ludz-
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kim poczynaniom za cel sobie obieraj¹cym zrozumienie tej rzeczywisto�ci
absolutnej, która nigdy wprost poznaniu ludzkiemu siê nie ujawnia� (Zapa-
�nik 1973: 165).
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sku i angielsku, miêdzy innymi Conflict and �Solidarno�æ� (2010, wspó³au-
tor), How People Use the Courts (2019, wspó³autor), S¹dy i spory (2 wyd.
2020).

https://orcid.org/0000-0003-2889-6120

MARIUSZ MARSZEWSKI � analityk w O�rodku Studiów Wschodnich. Pra-
cowa³ miêdzy innymi w Instytucie Studiów Wschodnich UAM. Specjali-
sta w zakresie historii oraz antropologii politycznej i kulturowej Azji Cen-
tralnej, Turcji i Rosji.

PAWE£ MOCZYD£OWSKI � dr socjologii (WSNSiR UW), profesor Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 1977�
2001 pracownik naukowy w IPSIR UW, a nastêpnie w Instytucie Stoso-
wanych Nauk Spo³ecznych, Wydzia³ Stosowanych Nauk Spo³ecznych
i Resocjalizacji UW, 2002�2014 � wyk³adowca �Wszechnicy Polskiej�
Szko³y Wy¿szej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Od
2022 roku profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, 1990�1994 � dyrektor generalny Centralnego Zarz¹du Za-
k³adów Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci. Ekspert ds. wiêzien-
nictwa, miêdzy innymi ds. wiêziennictwa pañstw Europy Centralnej,
Wschodniej oraz pañstw posowieckiej Azji dla Open Socity Justice In-
itiative (raporty i rekomendacje dla polityki penitencjarnej Tad¿ikista-
nu, Kirgistanu, Mongolii, Bia³orusi, Mo³dowy, Rosji [Syberia], Azerbej-
d¿anu, Gruzji) (1999�2002). W latach 2004�2013 ekspert w programie
Unii Europejskiej � Central Asia Drug Action Prevention (CADAP) �
�Zapobieganie narkomanii w koloniach karnych pañstw Azji Central-
nej�. Prowadzi³ prace eksperckie (short term expert) dla administracji
penitencjarnych Kazachstanu, Kirgistanu, Tad¿ykistanu, Uzbekistanu,
Turkmenistanu. Opublikowa³ miêdzy innymi The Hidden Life of Polish
Prisons (1992); Kariera strachu. Bezpieczeñstwo publiczne w Polsce
(2004); Przestêpca na uwiêzi. Elektroniczny monitoring sprawców prze-
stêpstw (2006).

EWA NOWICKA � prof. dr hab., pracuje w Collegium Civitas. Do jej zain-
teresowañ naukowych nale¿¹ wspó³czesne teorie antropologiczne, mniej-
szo�ci narodowe i etniczne w Polsce i w Europie, imigranci i imigracja,
rdzenne narody, spo³eczny i psychologiczny aspekt migracji powrotnych,
ma³e narody na Syberii i w Europie. 

https://orcid.org/0000-0003-0170-0845
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JERZY ROHOZIÑSKI � dr nauk humanistycznych, historyk, antropolog
kultury, adiunkt w O�rodku Badañ nad Totalitaryzmami (Instytut Pilec-
kiego). Interesuje siê histori¹ spo³eczno-religijn¹ Rosji carskiej i ZSRR.
Autor licznych ksi¹¿ek, ostatnio opublikowa³ Orientalizm po rosyjsku.
Górale Kaukazu Pó³nocnego i pogranicze gruziñskie 1845�1917 (2022). 

https://orcid.org/0000-0003-4835-701X

KRZYSZTOF STRACHOTA � antropolog, analityk w O�rodku Studiów
Wschodnich, specjalista w zakresie socjologii i antropologii politycznej.
Kierownik Zespo³u Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej OSW. Uczestnik i ko-
ordynator projektów po�wiêconych konfliktom w Azji (Afganistan, Chi-
ny, Iran, Irak, Izrael).

OYUNGEREL TANGAD � etnolo¿ka w Instytucie Archeologii i Etnologii
PAN, autorka ksi¹¿ki Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po mon-
golsku (2013) oraz serii artyku³ów na temat bie¿¹cych wydarzeñ w Mon-
golii, w szczególno�ci z zakresu antropologii moralno�ci czy etyki opiso-
wej.

https://orcid.org/0000-0002-1471-4317

OKSANA TASHKINOVA studiowa³a pracê spo³eczn¹ na Przyazowskim Uni-
wersytecie Technicznym w Mariupolu, a nastêpnie socjologiê na studiach
doktoranckich w Narodowym Uniwersytecie Ukraiñskim im. V.N. Karazina
w Charkowie gdzie otrzyma³a w 2012 doktorat. Od 2008 roku pracuje
w Przyazowskim Pañstwowym Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu,
od 2015 jako docent a od 2017 roku jako kieorwniczka Katedry Socjologii
i Pracy Spo³ecznej. Uczy³a równie¿ w Instytucie Studiów Zaawansowych
Pañstwowej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Interesuje siê socjologi¹ eduka-
cji, innowacjami edukacyjnymi, ewaluacj¹ programów edukacyjnych, do-
browoln¹ pomoc¹ spo³eczn¹ i social design. Jest ekspertk¹ w sprawach
programów socjologii i pracy spo³ecznej w Pañstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej Ukrainy. Autorka 41 publikacji i wspó³autorka ksi¹¿ek zbiorowych
Praca Spo³eczna (ukr., Mariupol 2015) i Opieka spo³eczna nad ludno�ci¹
Ukrainy (ukr., Mariupol 2017). Od marca 2022 przebywa w Warszawie
jako uchodczyni wojenna prowadz¹c badania �Mariupol w przesz³o�ci, te-
ra¿niejszo�ci i przysz³o�ci� (PIASt) i �P³ynno�æ sytuacji rodzinnej ukraiñ-
skich uchod¿czyñ wojennych w Polsce� (ISNS UW).

MAREK TYLKOWSKI � dr, pracuje na Uniwersytecie SWPS. Zajmuje siê
przede wszystkim my�l¹ chiñsk¹ pierwszej po³owy XX wieku, antropo-
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logi¹ kulturow¹ w kontek�cie chiñskim oraz recepcj¹ chrze�cijañstwa
w Chinach i relacjami pomiêdzy Watykanem a rz¹dem chiñskim.

https://orcid.org/0000-0002-5521-5653

KAMIL M. WIELECKI � dr nauk humanistycznych. Antropolog spo³eczny.
Absolwent antropologii kulturowej oraz filozofii UW. Pracuje na Wydziale
�Artes Liberales� UW. Prowadzi³ d³ugoterminowe badania terenowe w Mo³-
dawii, Kirgistanie i Rosji. Jego zainteresowania skupiaj¹ siê wokó³ stu-
diów postsocjalistycznych, antropologii ekonomicznej i filozoficznej oraz
studiów nad globalizacj¹ i kapitalizmem.

https://orcid.org/0000-0003-0211-9884

STANIS£AW ZAPA�NIK � filozof, antropolog kultury, badacz terenowy
i analityk. Ostatnim miejscem pracy by³a Katedra Socjologii Moralno�ci
i Aksjologii Ogólnej w ISNS UW. Zwi¹zany równie¿ ze Studium Europy
Wschodniej UW. Jeden z pierwszych pracowników O�rodka Studiów
Wschodnich, pod jego okiem rozwinê³o siê wielu cenionych analityków
tej instytucji. Profesor Zapa�nik zara¿a³ zarówno studentów i innych
badaczy pasj¹ i zami³owaniem do kultury Azji Centralnej i Wewnêtrznej.
Zna³ siê znakomicie na problemach zwi¹zanych z kultur¹ i to¿samo�ci¹
Rosji. Czêsto bywa³ w Chinach. Posiada³ niepowtarzalny dar przekazy-
wania wiedzy daleki od sztywnego wyk³adu. £¹czy³ w sobie tempera-
ment pe³nego zapa³u gawêdziarza i kompetentnego, merytorycznego
nauczyciela akademickiego co niezmiennie przyci¹ga³o na jego wyk³ady
kolejne roczniki studentów.  
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ANNA JULIA CIE�LEWSKA � Dr hab., Collegium Civitas, conducting re-
search in Tajikistan, Kyrgyzstan, Russia and recently in Georgia. Research
interests: international organisations, formal and informal social institu-
tions, Islam with particular emphasis on the post-Soviet region, medical
anthropology, the social and political problems of Central Asia and the
Caucasus, migration, and inter-ethnic relations.

https://orcid.org/0000-0002-8483-3311

ALBERT JAW£OWSKI � Assistant professor in the Department of Methods
of Researching Culture in the Institute of Applied Social Sciences at the
University of Warsaw. University teacher and field researcher. Anthro-
pologist of culture, sociologist of culture. Author of books and papers in
the anthropology of popular culture, Inner Asia and Russia. Current ac-
ademic interests: cultural specificity of Russia, society and culture of the
borderlands of Russia, Mongolia and China, and the links between pol-
itics and popular culture.

https://orcid.org/0000-0002-3921-6648

IWONA KALISZEWSKA � Assistant professor at the Institute of Ethnology
and Cultural Anthropology of the University of Warsaw. Anthropologist,
researcher of the Caucasus, and author of books on the North Caucasus.

https://orcid.org/0000-0002-9588-6806

JACEK KURCZEWSKI � Full professor Dr habil., Sociologist, part-time teach-
er at Department of Anthropology and Sociology of Custom and Law,
IASS*, UW. Editor in Chief of Societas/Communitas. Areas of interest:
sociology of law, politics and customs. 1995 lecturer at regional �NGOs
and Law in Central Asia� conference at Issyk-kul, Kirghizstan; 1996 lec-
turer on Rule of Law, Democracy and NGOs, Open Society Institute,
Bishkek, Kirghizstan also short-term missons in Azerbaijan and Uzbeki-
stan; 1997-1998 Academic Director of International Institute for the So-
ciology of Law, Oñati (Basque Country, Spain). Fellow of Warsaw Soci-
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ety of Sciences. In 2021 given the Adam Podgórecki award by Research
Committee of Sociology of Law at International Sociological Society for
life achievements. Author, co-author and editor of numerous books and
other publications in several languages, among others Conflict and �Sol-
idarno�æ� (2010, co-author), How People Use the Courts (2019, co-au-
thor) and S¹dy i spory (2nd ed., 2020).

https://orcid.org/0000-0003-2889-6120

MARIUSZ MARSZEWSKI � Analyst at the Centre for Eastern Studies. Has
worked at � among others � the Institute of Eastern Studies at the Adam
Mickiewicz University in Poznañ. Specialist in the history and the polit-
ical and cultural anthropology of Central Asia, Turkey and Russia.

PAWE£ MOCZYD£OWSKI � Dr in Sociology (University of Warsaw), pro-
fessor at Frycz-Modrzewski�s Academy in Cracow. In 1977�2001 member
of academic Staff of IASS U. of Warsaw, 2002�2014 lecturer at �Wszech-
nica Polska� SWTWP in Warsaw. 1990-1994 General Director of the Cen-
tral Office of Penal Institutions. 1999-2002 expert on prison systems in
CEE and Central Asia at Open Society Justice Initiative (reports and rec-
ommendations for penitentiary policy for Tajikistan, Kyrgizstan, Mongo-
lia, Belarus, Moldova, Russia (Siberia), Azerbaijan and Georgia). 2004�
2013 expert in European Union�s program Central Asia Drug Action
Prevention (CADAP). Short term expert for penitentiary administration of
Kazakhstan, Kyrgizstan, Tajkistan, Uzbekistan and Turkmenistan. Published
i.a. The Hidden Life of Polish Prisons (1992); Kariera strachu. Bezpieczeñstwo
publiczne w Polsce [Career of Fear: Public Safety in Poland] (2004); Prz-
estêpca na uwiêzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestêpstw [The
Bound Criminal: Electronic Monitoring of Criminals] (2006).

EWA NOWICKA � Professor, social anthropologist and sociologist, founder
of the Department of Social Anthropology at the Institute of Sociology,
University of Warsaw; member of the Committee of Migration and Polo-
nia Studies (Polish Academy of Sciences), and member of the Committee
of Ethnological Sciences (PAoS) and Balkan Studies Commission (PAoS).
Author of a handbook on social anthropology, �wiat cz³owieka � �wiat
kultury and numerous books and articles on issues of familiarity and
strangeness, culture contact, the emergence of new nations in Siberia,
the Polish minority in the former Soviet Union, and minority ethnic groups
in Poland and Central and Eastern Europe (particularly Roma and Vlach).

https://orcid.org/0000-0003-0170-0845

18.p65 23-01-10, 12:34348



Contributors to this issue

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 349

Jerzy Rohoziñski � Dr of the humanities, historian, cultural anthropologist
and assistant professor at the Center for Totalitarian Studies (Pilecki In-
stitute). Interests include the social and religious history of Tsarist Russia
and the USSR. Author of numerous books, most recently published one
on the highlanders of the Northern Caucasus: Orientalizm po rosyjsku.
Górale Kaukazu Pó³nocnego i pogranicze gruziñskie 1845-1917 (2022). 

https://orcid.org/0000-0003-4835-701X

KRZYSZTOF STRACHOTA � Anthropologist, analyst at the Centre for
Eastern Studies, specialist in political anthropology and sociology. Head
of the Centre�s team for Turkey, the Caucasus and Central Asia. Partici-
pant and coordinator of projects focusing on conflicts in Asia (Afghani-
stan, China, Iran, Iraq, Israel).

OYUNGEREL TANGAD � Ethnologist at the Institute of Archaeology and
Ethnology of the Polish Academy of Sciences, author of the book Scheda
po Czyngis Chanie. Demokracja po mongolsku (2013) and a series of
articles on current events in Mongolia, in particular dealing with the an-
thropology of morality and descriptive ethics.

https://orcid.org/0000-0002-1471-4317

OKSANA TASHKINOVA � studied social work at Priazovskiy Technical Uni-
versity in Mariupol, then took doctoral studies at V.N.Karaziin National
Ukrainian University in Kharkiv and was granted Doctorate in Sociology
(2012), since 2008 employed at Priazovskiy Technical University in
Mariupol, since 2015 Associate Professor there and since 2017 Head of
Department of Sociology and Social Work. Taught also at Institute for
Advanced Studies of the State Higher Educational Institution �PSTU�.
Interest: sociology of education, social work, innovations in education,
assessment of the quality of educational services, quality assurance of
higher education, volunteering, social design. Expert in sociology and
social work at National Commission of Standards in Higher Education.
41 publications, and co-authorship of collective readers on �Social Work�
(in Ukr., Mariupol 2015) and �Social Protection of Population in Con-
temporary Ukraine� (Mariupol 2017). Since February 2022 living in War-
saw, Poland as a war refugee teaching in Ukrainian on-line and doing
research on �Mariupol in Past, Present and Future� (Polish Institute of
Advanced Studies, Warsaw) and �Fluid Family Situation of Ukrainian
Female War Refugees in Poland� (I. of Applied Social Sciences, U. of
Warsaw).
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MAREK TYLKOWSKI � Dr, works at the SWPS University. Focuses above
all on Chinese thought of the first half of the 20th century, cultural an-
thropology in the Chinese context, the reception of Christianity in Chi-
na and relations between the Vatican and Chinese government.

https://orcid.org/0000-0002-5521-5653

KAMIL M. WIELECKI � Social anthropologist, Doctor of the humanities.
Graduate in cultural anthropology and philosophy at the University of
Warsaw. Works at the university�s Faculty of �Artes Liberales�. Conduct-
ed long-term field research in Moldova, Kyrgyzstan and Russia. His in-
terests focus on post-socialist studies, economic and philosophical an-
thropology, and studies on globalisation and capitalism.

https://orcid.org/0000-0003-0211-9884

STANIS£AW ZAPA�NIK � Philosopher, cultural anthropologist, field re-
searcher and analyst. His last place of work was the Department of the
Sociology of Custom and Law at the Institute of Applied Social Sciences
at the University of Warsaw. His last place of work was the Chair in
Sociology of Morals and General Axiology. Also associated with the Centre
for Eastern European Studies at the same university. One of the first schol-
ars of the Centre for Eastern Studies, and many highly-valued analysts
flourished under his tutelage there. Professor Zapa�nik instilled both stu-
dents and other researchers with his passion and fondness for the culture
of Central and Inner Asia. Very well versed in the problems related to
Russia�s culture and identity. A frequent visitor to China. He possessed a
unique gift of imparting knowledge that was far-removed from the rigid
lecture format. He combined the temperament of an enthusiastic story-
teller with that of a competent and professional academic teacher, which
invariably drew successive student years to his lectures. 

18.p65 23-01-10, 12:34350



Contributors to this issue

SOCIETAS/COMMUNITAS

2 (32) 2021 351

Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹ siê obok
siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem, zaliczane do ró¿nych
dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim� wspólnym pytaniem, narodzi³y siê w �rodowisku pra-
cowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Jest to �rodowisko szczególne,
w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿norodno�æ prowadzonych badañ i oferowa-
nych studentom propozycji edukacyjnych. Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wy-
miar. Prócz badañ i analiz teoretycznych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycz-
nym, stanowi¹cych podstawê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jednego Insty-
tutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta³ej konfrontacji ró¿-
nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji �wiata spo³ecznego
oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym �wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:
Nr 1 Problemy wiêzi spo³ecznej
Nr 2 O mediach
Nr 3 Socjologia wiedzy
Nr 4/5 Ruchy Spo³eczne
Nr 6 Kobiety, mê¿czy�ni, p³eæ
Nr 7 Sociology of Law
Nr 8 Polityki pamiêci
Nr 9 W kierunku spo³eczeñstwa sieciowego
Nr 10 Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywisto�ci
Nr 11 Antropologia polityczna
Nr 12 Sociology of Law II
Nr 13 Kobiety, migracja i praca
Nr 14 Socjologia emocji
Nr 15 Sociology of Law III: History
               and Development
Nr 16 Pedagogizacja ¿ycia spo³ecznego
Nr 17 Opis obyczajów na pocz¹tku
               XXI wieku
Nr 18�1 Nowa m³odzie¿ w nowym �wiecie
Nr 18�2 Special Issue. In Memoriam
                Aldona Jaw³owska
Nr 19�20 Ma³e ojczyzny
Nr 21 Ma³¿eñstwo i rodzina
                w ponowoczesno�ci
Nr 22 Morality, Law and Ethos.
               Maria Ossowska (1896-1974)
               � In Memoriam

Nr 23 Prywatne oraz publiczne obszary
                wychowania i edukacji seksualnej
Nr 24 Gniazdowanie a zmiana pokoleniowa
Nr 25 Interdyscyplinarne spojrzenie na
                spo³eczeñstwo
Nr 26 Socjourbanistyka
Nr 27 Maria Ossowska (1896-1974)
Nr 28 Profesje i zawody pomocowe
Nr 29�30 Obywatelskie nauki spo³eczne:
                przypadek O�rodka Prac Spo³eczno-
               -Zawodowych przy Krajowej
                Komisji Porozumiewawczej NSZZ
                �Solidarno�æ� w 1981 roku
Nr 31 XXX lat Instytutu Stosowanych

Nauk Spo³ecznych UW

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl
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