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G FUNDAMENTALIZM Gdyby wyprawić z tej okazji wielki bal, śpiew
utożsamiających się z owym czternastoliterowcem niósłby się szeroko
po świecie. Bo byłby to bal wyjątkowy, pieczęć balang. Gości sproszono
by z tej okazji nawet z najdalszych zakątków świata, i wszyscy byliby
tak pewni siebie, tak dostojnie stanowczy, i te podbródki w górze, oczy
o wyraźnie zdefiniowanych celach G FOTOrEpOrTAż To nie
Romowie przychodzili do Rosji - to Rosja przychodziła do nich
w rezultacie ekspansji terytorialnej. Tak się stało w XIX wieku z ludnością
romską zamieszkującą Mołdawię, Polskę i Krym G KULTUrA Strzygła
włosy żywym i myła ciała martwych przed pogrzebem. Może robiłaby to
do końca życia, gdyby przed 13. urodzinami nie wydano jej za mąż
G SpOłEcZEńSTwO Robiła to wtedy, kiedy chciała „wyrwać się
z domu”, zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę kontaktu z ludźmi
– stałymi klientami, ale też znajomymi G HISTOrIA Zagłada Romów
to cezura, od której zaczyna się historia narodu.
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❝
Drodzy Czytelnicy !

Oddajemy w Wasze ręce nowy numer kwartalnika „Dialog-Pheniben”.
To pismo ma już długą historię, jednak po raz pierwszy poza dystrybucją
egzemplarzy bezpłatnych, część jego nakładu trafia do sprzedaży, chcemy
bowiem, by dotarło do jak najszerszego grona odbiorców.
„Pheniben” znaczy po romsku „dialog”. I takie jest to pismo – oparte na
dialogu, rozumianym jako szacunek, chęć zrozumienia i porozumienia
się. Skupiamy się w nim na sprawach dotyczących mniejszości romskiej
w Polsce i Europie, podejmujemy tematykę związaną z ochroną praw
człowieka, tolerancją, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rasizmowi
i ksenofobii, zajmujemy się integracją i dialogiem międzykulturowym.
I pokazujemy świat z romskiej perspektywy.
Romowie są w Polsce i w Europie już od kilkuset lat, wciąż jednak mało
o nich wiadomo. Być może dlatego są jedną z najbardziej nielubianych
grup mniejszościowych, być może dlatego budzą tak skrajnie ambiwalentne uczucia - zachwycają egzotyką, talentem muzycznym, ale też
budzą strach i pogardę. Te odczucia z pewnością wiążą się ze stereotypami, które od pokoleń zakorzenione są w umysłach każdego z nas.
W piśmie „Dialog-Pheniben” chcemy przełamać te stereotypy.
nie uciekamy od tematów trudnych, kontrowersyjnych. nie ignorujemy
również folkloru, z którym tak często kojarzeni są Romowie. ale jednym
z naszych celów jest przybliżenie - poprzez refleksję naukową lub publicystyczną, a także w materiałach, których źródłem jest doświadczenie
reporterów i fotoreporterów - tych elementów kulturowych, które nie
są powszechnie znane. Wierzymy, że to dobra droga, prowadząca do
zbliżenia, i skuteczny sposób na rozbicie niewidzialnej ściany dzielącej
Romów i nie-Romów.
nie chcemy jednak podejmować wyłącznie tematów dotyczących
Romów. Zależy nam na pokazaniu złożoności, a także bogactwa
różnokulturowej i często skomplikowanej rzeczywistości społecznej.
Oddajemy głos innym grupom, których głos jest słabiej słyszalny.
Od roku 2015 wydawcą kwartalnika jest Fundacja Dialog-Pheniben.
Jednak, jak już wspomniano, nasz kwartalnik ma długą historię - od
roku 1995 wydawany był przez Stowarzyszenie Romów w Polsce.
Zapraszamy zatem do „Dialogu-Pheniben” i... do dialogu. Obiecujemy
fantastyczną wspólną podróż po wielowymiarowym i fascynującym
świecie Romów.

Redakcja kwartalnika Dialog-Pheniben
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ROMSKA POCZTA
Francja nadal eksmituje
Romów
Europejskie Centrum Praw
Romów (ERRC) oraz Ligue des
droits de l'homme (LDH)
alarmują, że Francja nie zaprzestała
eksmisji rumuńskich i bułgarskich
Romów. Z raportu opracowanego
przez te instytucje wynika, że tylko
w 2014 roku aż 13 483 Romów
zostało zmuszonych do
opuszczenia Francji. Działania te są
niezgodne z prawem i polityką
Unii Europejskiej, nie rozwiązują
także problemów Romów
mieszkających w slumsach.
Wręcz przeciwnie – raport dobitnie
wskazuje, że eksmisje skutkują
przerwaniem edukacji w szkołach
przez dzieci romskie oraz
utrudniają integrację Romów,
spychając ich na margines
społeczeństwa. niestety,
te argumenty nie trafiają do władz.

LUTy
Karol Parno Gierliński
nie żyje
4 lutego w nowym Mieście nad
Pilicą zmarł Karol Parno Gierliński
- poeta, rzeźbiarz. Był członkiem
Stowarzyszenia Twórców
i Przyjaciół Kultury Cygańskiej
im. Bronisławy Wajs - Papuszy.
Stworzył pierwszy romski
elementarz „Miri szkoła. Romano
elementaro”, który Ministerstwo
Edukacji uznało za podręcznik
pomocniczy do nauki języka
romskiego. Miał 77 lat.

72. rocznica pierwszego
transportu Romów
do Zigeunerlager w KL
Auschwitz- Birkenau
16 grudnia 1942 roku Heinrich
Himmler zarządził deportację
Romów znajdujących się na terenie
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III Rzeszy do KL auschwitz-Birkenau. Pierwszy transport
przybył 26 lutego 1943 roku.
Do tzw. Zigeunerlager
deportowano łącznie około
23 tysięcy Romów, obywateli wielu
krajów Europy. Prawie wszyscy
zostali zgładzeni. Rejestrowano ich
w księdze obozowej, otrzymywali
numer obozowy oraz oznaczenie
w kształcie trójkąta z literą „Z”.
Przywożeni byli z innych obozów,
z miejsc zamieszkania, zakładów
pracy, a żołnierze z jednostek
wojskowych. Wielogodzinny
transport w bydlęcych,
nieogrzewanych wagonach,
przemoc fizyczna i psychiczna,
głód, mordercza praca, zimno,
choroby, tortury, eksperymenty
medyczne tworzyły ramy życia
codziennego romskich więźniów
Zigeunerlager. W marcu i maju
1943 roku doszło do pierwszych
masowych mordów w komorach
gazowych. Obóz romski w KL
auschwitz-Birkenau funkcjonował
do 2 sierpnia 1944 roku, kiedy
ostatnich jego więźniów zgładzono
w komorach gazowych.

Romowie i LGBT - nowa
publikacja Rady Europy
„Barabaripen. Young Roma speak
about multiple discrimination”
to historie dziewięciu młodych
Romów, którzy są ofiarami
dyskryminacji ze względu na
pochodzenie etniczne oraz inne
cechy, takie jak płeć, orientacja
seksualna, tożsamość płciowa,
status społeczny czy status
migranta. Publikacja jest również
doskonałym narzędziem
edukacyjnym. Historie Romów są
pewnego rodzaju tłem pomocnym
w analizie mechanizmów
dyskryminacji oraz rozmaitych
strategii, które mogą jej zapobiec.

Szwajcaria
Czy Polska przestrzega
praw dziecka?
2 lutego podczas Sesji Roboczej
Komitetu Praw Dziecka w Genewie
polskie organizacje pozarządowe
zaprezentowały Raport
alternatywny do Raportu
Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji
przez nasz kraj zapisów Konwencji
o prawach dziecka. W raporcie tym
znalazły się uwagi i rekomendacje
do stanu przestrzegania praw

JOANNY TALEWICZ-KWIATKOWSKIEJ
Fundacja Dialog-Pheniben realizuje obecnie dwa duże
projekty.
Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści
w przestrzeni publicznej. Wdrażamy go w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem InTERKULTURaLnI PL. Projekt
realizowany będzie do lutego 2016 roku, finansowany jest
ze środków Funduszy EOG. Ma zapobiegać stosowaniu
mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy wobec
trzech grup społecznych najbardziej narażonych
na dyskryminację z ich strony. Selekcja grup nastąpi
w oparciu o diagnozę przekazów medialnych z ostatnich
dwóch lat. Dodatkowo grupa przeszkolonych w ramach
projektu wolontariuszy weźmie udział w bieżących
działaniach kontrolnych i monitorujących wypowiedzi
polityków oraz w analizie działalności prasy i mediów
elektronicznych.

Fot. Bilderwelt/East News

STyCZEŃ

G

Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie. Dzięki
środkom Unii Europejskiej w ramach programu „Europa
dla Obywateli” do marca 2016 roku powstaną film
i publikacja w języku polskim i angielskim,
dokumentujące rodzenie się ruchu społecznopolitycznego Romów w Europie. Do współudziału
w realizacji projektu zaproszeni zostaną najbardziej
aktywni i zasłużeni liderzy i liderki romskie.
Zorganizujemy również debatę „25 lat wolności
a Romowie”, podczas której odbędzie się premiera
dokumentu i książki. Przeszkolimy także 150 młodych
ludzi podczas warsztatów dotyczących ruchu romskiego
w Europie.
dziecka w Polsce.
Raport alternatywny został
opracowany przez 12 wiodących
polskich organizacji
pozarządowych, w tym Fundację
Dialog-Pheniben. Całość prac
koordynował UnICEF Polska.
Dokument odnosi się bezpośrednio
do Zaleceń Komitetu Praw Dziecka
przygotowanych i przedstawionych
Polsce w 2002 roku oraz do
Raportu Rzeczpospolitej Polskiej
z wykonywania przez nasz kraj
zapisów Konwencji o prawach
dziecka przedłożonego Komitetowi

Praw Dziecka w 2012 roku.
Raport alternatywny porusza
bardzo wiele kwestii związanych
z edukacją, zdrowiem oraz ochroną
dzieci przed przemocą
i wykorzystywaniem seksualnym.
Zwraca też uwagę na szczególne
problemy, jakich doświadczają
dzieci romskie oraz dzieci
cudzoziemskie. Porusza również
temat ubóstwa i wykluczenia
społecznego dzieci oraz odnosi się
do braku poszanowania poglądów
dziecka we wszystkich sprawach,
które go dotyczą.

MARZEC
Nękanie młodego Roma
- niefortunny incydent?
Proces czterech młodych mężczyzn
oskarżonych o nękanie romskiego
chłopca z powodów
narodowościowych odbył się na
początku marca w białostockim
sądzie. Prokuratura domagała się
kar od roku do półtora roku
więzienia w zawieszeniu, obrońcy
i sami oskarżeni - uniewinnienia.
Sąd umorzył postępowanie.
Białostocka prokuratura oskarżyła
czwórkę młodych ludzi (obecnie
mają 19-20 lat) o to, że przez
dłuższy czas wielokrotnie
publicznie znieważali rówieśnika,
używając m.in. słów „czarnuch”,
„brudas”, „Cygan”. Padły też
hasła: „Cygany to brudasy”,
„Cygany to złodzieje”, „Polska
dla Polaków” czy „White power”.
Popychali i prowokowali
rówieśnika do bójki. W akcie
oskarżenia była także mowa o
wysypaniu przed drzwiami
mieszkania rodziny chłopaka
worka ze śmieciami oraz
przyklejeniu na drzwiach tzw.
wlepki o treści nacjonalistycznej.
Oskarżeni nie przyznali się do
zarzucanych im czynów.
Przed rokiem białostocki sąd uznał,
że nie był to koleżeński konflikt
nastolatków, ale że miało miejsce
znieważenie z powodu
przynależności narodowościowej
i skazał całą czwórkę na kary
więzienia w zawieszeniu i dozór
kuratora. Wyrok jednak uchylono,
a sprawę przekazano do
ponownego rozpoznania.
Odnosząc się do warunkowego
umorzenia postępowania, sędzia
stwierdziła, że nękanie chłopca
było incydentem w życiu
oskarżonych. Na pewno
niefortunny, na pewno naganny,
niemniej jednak był to tylko
incydent - powiedziała sędzia.
DIALOG-PHENIBEN - 2015 N° 1 7

FUNDAMENTALIZM

Słowo na F
G On jest wrogiem, boimy się go G On. Zagraża
naszej codzienności G Ratujcie. Żywy lub martwy
G On G Burka G Bomba G Broda G On G
Nosiciel słowa na F
Paweł Cywiński

1G

„Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam!”. Obchodzimy w tym roku okrągłą rocznicę
– a jubilatem naszym jest słowo nad wyraz dźwięczne. Czternaście popularnych literek, pięć samogłosek i dziewięć spółgłosek, zaczyna się na szóstą literę alfabetu.
Ktoś już się domyśla?
Gdyby wyprawić z tej okazji wielki bal, śpiew utożsamiających się z owym czternastoliterowcem niósłby się szeroko po świecie. Bo byłby to bal wyjątkowy, pieczęć
balang. Gości sproszono by z tej okazji nawet z najdalszych zakątków świata,
i wszyscy byliby tak pewni siebie, tak dostojnie stanowczy, i te podbródki w górze,
oczy o wyraźnie zdefiniowanych celach. W jednym rzędzie znaleźliby się ci bez grosza, i ci z milionami, ci, co nie umieją za dobrze czytać, i ci z dyplomami otwierającymi drzwi każdego niemal pracodawcy, dusze wszystkich religii, wszystkich
ideologii, wszystkich patriotyzmów. „Niech żyje nam! A kto? Fundamentalizm!”.

2G

Słowo to wkradło się w nasze wokabularze w 1915 roku, wraz z opuszczeniem maszyn drukarskich ostatniego z dwunastu tomów noszących zbiorczy tytuł: „Fundamenty. Prawdziwe świadectwo”. Dzieło to – zawierające dziewięćdziesiąt esejów
autorstwa sześćdziesięciu czterech teologów – miało jednoznacznie określony cel.
Uzbroić protestantów konserwatywnych w argumenty przeciw protestanckim modernistom. Do dziś jest ono prologiem wszystkich ważniejszych tez protestanckich
fundamentalistów.
Skąd tak ogromna popularność tego dzieła? Jeszcze tusz nie zdążył wyschnąć, a już
rozesłane zostało ono do wszystkich liczących się protestantów we wszystkich anglojęzycznych krajach świata. Od ministrów i biskupów zaczynając, na dyrektorach
bibliotek i szkół kończąc. Całkowicie za darmo, ćwierć miliona dwunastotomowych
8 DIALOG-PHENIBEN - N° 16

kompletów. Potężne przedsięwzięcie ideologiczno-propagandowe. A kim byli dobroczyńcy? Bracia Stewardowie, Milton i Lyman, o których mówiło się przed stu
laty, że rządzą dwoma imperiami: naftowym i religijnym. Podobieństwo z dzisiejszymi Saudami nieprzypadkowe.
Niecałe cztery lata później, w słoneczny wtorek 27 maja 1919 roku, ukonstytuował
się w Filadelfii Ruch Chrześcijańskich Fundamentalistów z siedmioma tysiącami
członków. Byli to najwierniejsi czytelnicy owych dziewięćdziesięciu esejów. Z czasem
zaczęto ich nazywać po prostu fundamentalistami. I choć sam ruch szybko się podzielił na wiele mniejszych inicjatyw, nazwa przetrwała, urosła w siłę, nabrała nowych znaczeń, a dziś obchodzi swoje setne urodziny, stając się jednym
z najtrafniejszych określeń opisujących ostatnie półwiecze, a może i wiek następny.

3G

W połowie XX stulecia nagminnie uznawano za pewnik zbliżający się wielkimi krokami koniec religijności. I to zarówno na laicyzującym się Zachodzie, jak i próbującej modernizować się na zachodnią, względnie marksistowską modłę reszcie
świata zrzucającej właśnie jarzmo kolonializmu. Atmosfera triumfu oświecenia odczuwalna była zarówno na politycznych salonach oraz w katedrach uniwersyteckich,
jak i nad nigdy nieschnącymi kielichami lokalnych barów czy szybko pustoszejącymi
skrzynkami straganów. Homo religiosus miał wyginąć, cześć jego duszy, żegnaj, pa!
Dlatego też echem zdziwienia odbiła się niecodzienna przepowiednia André
Malraux. Pisarz ten, z sercem bijącym ze wszech sił po lewej stronie, pierwszy
w dziejach Francji minister kultury, starszy, choć nie mniej poważany kolega noblisty
Jeana-Paula Sartre’a oraz personalisty Emmanuela Mouniera, nigdy się swoich słów
potem nie wyparł. A brzmiały one następująco: „Wiek XXI będzie albo wiekiem
religii, albo nie będzie go wcale”. I jak na razie się nie pomylił.
Podobnie było na Wschodzie. Jeszcze nie umilkło zdziwienie po słowach Malraux,
a tezy Sajjida Kutba, patrona muzułmańskich fundamentalistów i naczelnego ideologa Braci Muzułmanów, zaczynały padać na żyzny grunt. Głosił on, że świat i społeczeństwa w XX wieku to wyłącznie nowa dżahilijja (czas ciemnoty – okres przed
objawieniami Mahometa). Bliskowschodnich władców przyrównywał do faraonów,
zbierających pokłony, które powinny być oddawane Allahowi. Buntował ludzi przeciwko złodziejom czci. Modernizację w zachodnim stylu, często jeszcze oświeceniowym, uważał za zdradę. Jeżeli królestwa ludzkiego nie da się przekonać do
powrotu pod boską normę – nawoływał – należy je zniszczyć, by powstało miejsce
dla prawdziwego królestwa jedynego Boga. I choć nie było mu dane zobaczenie
plonu, jaki zasiał – w 1966 roku został stracony – to podobnych jemu było coraz
więcej i więcej. W latach siedemdziesiątych XX wieku renesans religijności stał się
zjawiskiem ogólnoświatowym i jego tempo zaskoczyło wielu. A jeszcze więcej zaskoczyło to, że fundamentalizm stał się jednym z filarów owego renesansu.
Choć gdyby wiedzę o fundamentalizmie czerpać wyłącznie z telewizji, można by
wysnuć diametralnie inny wniosek na jego temat.

4G

Jesteśmy ofiarami medialnej manipulacji. Słyszymy „fundamentalizm”, myślimy
„islamski”. Słyszymy „fundamentalizm”, myślimy „Al-Kaida”, „talibowie”, „Boko
Haram”, „Bracia Muzułmanie”, „Państwo Islamskie”, „Al-Kaida Islamskiego
Maghrebu”. Słyszymy „fundamentalizm”, myślimy „terroryści”, „9/11”, „coś złego”,
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„szaleństwo”, „uważaj!”. Słyszymy „fundamentalizm”, myślimy „śmierć”, „wybuch”,
„w tym dzieci i matki”. Słyszymy „fundamentalizm”, zaczynamy się bać, zgłaszamy
gotowość ograniczenia własnych praw obywatelskich, zaczynamy radykalizować
własne poglądy, sięgamy częściej po szokujące stereotypy i porównania, ostrzymy
granice własnych tożsamości.
Fundamentalista w oficjalnym przekazie medialnym stał się wrogiem publicznym.
Należy go wyśledzić, wyizolować, oddalić. Z godnością fundamentalisty w zasadzie
nie ma co się liczyć, on stwarza na pewno jakieś zagrożenie, w sytuacjach wyjątkowych należy działać szybko i zdecydowanie. On jest wrogiem, boimy się go. On.
Zagraża naszej codzienności. Ratujcie. Żywy lub martwy. On. Fundamentalista.
Burka. Bomba. Broda. On. Pstryk – zgaśmy uwodzące telewizory.
Gdybym był panem-władzą, to trzymałbym to słowo na specjalne okazje. Ono jest
retorycznym skarbem, posiada potężną moc. Poszerza panowanie, zawiesza prawa.
W tym semantycznym worku, podszytym kontrolowanym strachem, zmieścić
można każdego. Nawet mnie, a może i Ciebie. Przyczepić nam łatkę, której tak łatwo
się nie pozbędziemy. Znam wielu, którzy mogliby być tak nazywani, choć nie znam
żadnego, który chciałby się wysadzić. A my, wierząc w fundamentalistów z telewizyjnej bajki, nieświadomie sami robimy fundamentalny pierwszy krok. Radykalizujemy się, tępimy własną wrażliwość i krytycyzm.
Kim w takim razie jest fundamentalista nie-z-telewizora? Najprostszą metodą zawężania znaczenia rzeczowników jest próba znalezienia ich negacji, wskazanie, czym
one na pewno nie są, w jakich antonimach odbijają swój sens. Zastanówmy się
zatem, jakie mogą być wyrazy przeciwstawne do słowa fundamentalista.

5G.

Pierwszy naturalny strzał: modernista. Fundamentalista jest wszak kimś, kto neguje
współczesną globalizującą się ponowoczesność i propaguje powrót do korzeni, do
tego, co już było, do klasycznej etyki nowoczesności, która wypracowując przez
wieki sztywny kodeks w postaci zakazów i nakazów, pozbawiła człowieka udręki
namysłu i indywidualnej odpowiedzialności. Świat ponowoczesny okazał się zbyt
płynny, przez co boleśnie niepewny, a modernizacja doświadczana jest już nie jako
wyzwolenie, a jako forma agresywnej napaści, która rozsadzając stary świat, nie oferuje nam żadnej propozycji nowych struktur. W tak zmieniającym się otoczeniu
w naturalny sposób zanika zapotrzebowanie na autorytety, królować zaczyna samowola, chaos moralny lub jeszcze gorzej – rzekłby fundamentalista – anarchia.
Jest to najprostsza z możliwych definicji, w myśl której fundamentalizm jest stosunkowo prostą strategią obronną przed ponowoczesnością. Jest on konsekwencją
utraty tradycyjnych punktów odniesienia i szaleńczym tempem kulturowych, politycznych, ekonomicznych oraz społecznych przemian, na które nikt nie umie odpowiedzieć.
A jednak czuję pewien dyskomfort z tak oczywistą odpowiedzią. Gnębi mnie pewien
paradoks fundamentalizmu. Przeciwstawiając fundamentalistę moderniście, stajemy
się – moim zdaniem – zbyt podatni na iluzję, że ten sprzeciw wobec modernizmowi
właściwy jest w zasadzie wyłącznie konserwatystom przywiązanym do – powiedzmy
to głośno: wyimaginowanej często! – przeszłości. Podczas gdy tak naprawdę fundamentalizmy są zazwyczaj ideami na wskroś awangardowymi i nowatorskimi. Są próbą
odpowiedzi na to, co się dzieje, próbą zmodernizowania źle ocenianej współczesności, i tym samym są niewątpliwym krokiem w przód. Choć markują krok wstecz.
W fundamentaliście zawsze znajdzie się pierwiastek prawdziwego modernisty.
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Paweł Cywiński,
orientalista, kulturoznawca,
geograf. Redaktor działu
Poza Europą w Magazynie
Kontakt oraz współtwórca
post-turysta.pl.

6G

Drugi strzał: relatywista. Jako bezsilny konsument dostrzegam pewne przecięcie osi
postmodernizmu i fundamentalizmu na moich sąsiedzkich półkach sklepowych.
Czy wiecie dlaczego w Polsce jest tak mało smaków coca-coli (brak choćby coli cappuccino, pomarańczowej czy malinowej) lub fanty (której istnieje ponad setka odmian)? Odpowiada za to zdiagnozowany wśród Polaków problem decyzyjny
związany z nadmiarem. Swoisty koszmar przy ladzie. Im większy mamy wybór, tym
częściej rezygnujemy z zakupu czegokolwiek. Korporacje żywieniowe, zdając sobie
z tego sprawę, celowo ograniczają ilość smaków do kilku i rozbijają je w percepcji
konsumenta na dwie kategorie. Tych tradycyjnych i tych dopiero co pojawiających
się nowości, zresztą często wyłącznie sezonowych.
Nasza reakcja na postmodernistycznie niezliczoną ilość smaków, jakie moglibyśmy
wybrać, jest iście fundamentalistyczna. Nazwijmy to takim fundamentalizmem naszym codziennym. Możliwość wyboru potęguje w nas lęk i bezradność. Przytłoczeni
boimy się odpowiedzialności za podjęcie złej decyzji. Wolimy zanegować wszyściuchno i kupić sobie wodę niegazowaną, która od zawsze przeciwstawiana jest
każdemu innemu napojowi. To jest takie łatwe i pewne.
Fundamentalizm polega bowiem nie tylko na zanegowaniu nowoczesności, ale i na
zaproponowaniu świata prostego i znanego, będącego w opozycji do tego, w którym
istnieje zagrożenie podjęcia złej decyzji. Polega on na zaproponowaniu świata
zero-jedynkowego, opartego nieraz na logice oblężonej twierdzy. I to wcale nie oblężonej w jakimś błahym konflikcie, mówimy bowiem o sferze kosmosu, odwiecznej
walce dobra ze złem. Prawda jest jedna, prawda jest nasza, inni są w błędzie, w najlepszym przypadku jest nam ich żal, w najgorszym chcą nam zaszkodzić, ale się nie
damy. Prawda jest ważniejsza niż wszystko inne, prawda zwycięży, prawdę obronimy. Choćby szlag nas trafił.

7G

Oczywiście, wszystko, co w powyższych fragmentach rozważań opisuję, jest nadmiernym uproszczeniem, i tak naprawdę może to jedynie utrudnić całościowe
uchwycenie zjawiska fundamentalizmu. Nie jesteśmy poniekąd w stanie zrozumieć
fundamentalistów, posługując się racjonalnymi – z naszego punktu widzenia – kategoriami myślenia. A to, że nasz racjonalizm nas zawodzi, nie jest równoznaczne
z tym, że apokaliptyczny dyskurs i bezkompromisowe działania fundamentalistów
– wysadzanie modlących się w meczetach, strzelanie do operujących w klinikach
aborcyjnych, piszących głośne manifesty lub głoszących ostre tezy polityczne – są
wytworem niezrównoważonego umysłu bądź magicznej manipulacji. To tak nie
działa. One są niezastąpionym świadectwem poważnego niepokoju społecznego.
I nie można go zbagatelizować – fundamentalizm jest dziś wszak jedną z najważniejszych panreligijnych „teologii naszych czasów”.
Tragedią fundamentalistów jest to, że mogą odrzucać zachodni racjonalizm, ale nie
mogą przed nim uciec. Stawiając się bowiem w twardej opozycji wobec zachodniej
ponowoczesności, tworzą tym samym z nią symbiozę. Symbiozę, której rychłego
końca nie widać. „Sto lat to za mało, sto lat to za mało…”.
Paweł Cywiński

DIALOG-PHENIBEN - N° 16 11

FUNDAMENTALIZM

Syria. Więźniowie z ISIS (Państwo Islamskie), od prawej: Abdullah Mohamed, 22 lata, z Iraku, szpieg
ISIS, Rached Abdullah Khattab, 23 lata, z Mosulu w Iraku, dokonał egzekucji 11 osób, Leith Ahmed Mohamed,
27 lat, z miasta Tal Khamis w Syrii, szpieg ISIS, Mohamed Hussein Al Hassan, 25-latek również z Tal Khamis,
obciął głowy przynajmniej 10 osobom, zamordował 25 osób, gwałcił kobiety. Bojownicy Państwa Islamskiego
(wcześniej: Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (ISIS)) schwytani zostali przez bojowników kurdyjskiej
Powszechnej Jednostki Ochrony (YPG) i osadzeni w więzieniu w Syrii w Al-Ya'robiya na granicy z Irakiem,
15 grudnia, 2014.
Fot. Alfred Yaghobzadeh/Polaris/East News
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Kto to jest
fundamentalista
– nasza sonda
G To jedno z ważniejszych słów naszych czasów
G Ale czy – odmieniane na wszelkie sposoby,
nadobecne w mediach – służy jeszcze tłumaczeniu
świata, czy już tylko klasyfikowaniu „naszych”
i „obcych”?
G O to, jak rozumieją słowo „fundamentalista”,
zapytaliśmy przedstawicieli różnych obszarów
kulturowych

Zahra, 27 lat, urodzona w Polsce,
jej ojciec jest z Libanu

Oleksa, 23 lata, Ukraina

To osoba, która nie potrafi znaleźć swojego miejsca
w społeczeństwie, odrzuca powszechnie akceptowane przez nie wartości i znajduje sens życia w wyznawaniu przekonań, które większość ocenia jako
skrajne i radykalne. Istotą fundamentalizmu jest odrzucenie pluralizmu poglądów, brak tolerancji, ślepa
wiara w wyłączną słuszność własnych przekonań
i gotowość do walki o nie w każdy możliwy sposób,
nie wyłączając przemocy.

Diogo, 30 lat, Portugalia
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Sobia, 35 lat, Pakistan
Charakteryzuje się radykalnym nastawieniem
mającym swoje źródła w jakiejś ideologii. W zależności od doraźnej potrzeby stara się przeforsować swoje poglądy, stosując przy tym przemoc.

Dominik, 22 lata, Niemcy
Być fundamentalistą znaczy: uporządkować sobie
świat według jednej lub kilku silnych wartości.
Innymi słowy, za pomocą tych wartości – albo
doktryny czy religii – wyjaśniać i uzasadniać
świat. A potem sprawdzać wszystkie swoje działania przez filtr wybranych wartości i za każdym
razem upewniać się, że to, co robimy, jest zgodne
z przyjętą przez nas wizją świata.

Maxime, 25 lat, Francja
Fundamentalista to jakiś
fanatyk, ortodoks!
Ale… to też osoba,
która chroni swoją religię.

Nitin, 24 lata, Indie

Fundamentalista to osoba, która ślepo odczytuje swoją wiarę i próbuje przekonać na siłę innych do swoich przekonań.

Dla mnie fundamentalistą jest
ten, który po prostu do spraw
ważnych ma podejście wnikliwe
i uważne. Chce wiedzieć, „co jest
grane”.
I stosuje tę zasadę zarówno
w pracy, jak i we wszystkich
innych aspektach swego życia.

Uważam, że fundamentalista jest przywiązany do jakichś podstaw pewnej religii, ideologii albo szkoły myśli. A jeśli
one są związane z człowieczeństwem, to
jeśli ktoś sądzi, że jest fundamentalistą,
to jego człowieczeństwo powinno być
na szczycie listy. Jeśli nie jest, to jest on
kimś innym.

Rzadko używam słowa „fundamentalista”, bo jestem ostrożna. Kojarzy mi się ono z czymś groźnym. Fundamentalista sztywno trzyma się zasad
dyktowanych mu przez religię, politykę itp., nie
jest skłonny do kompromisu i nie słyszy opinii innych osób (a nawet jeśli słyszy i wie, że nie ma
racji, to nie zmienia zdania ani postępowania).

Realni fundamentaliści nie istnieją.
Wielu moich muzułmańskich współwyznawców
ma fanatyczne, groźne poglądy; są i tacy, którzy
ze szkodą dla innych wcielają je w życie. Ale
żaden nie twierdzi, iżby był „fundamentalistą”.
„Fundamentalista” to papierowy konstrukt, produkt zachodniego dyskursu publicystycznego,
zlepek różnych, często niepowiązanych, lub i stojących ze sobą w sprzeczności, elementów. Jak
wiele takich pojęć pomaga nieco oswoić fakty, ale
– szczególnie gdy nie widzi się jego ułomności –
łatwo zwodzi też na manowce. Zresztą i w medialnym dyskursie staje się ostatnio nieco passé,
ustępując „radykałowi” czy „ekstremiście”.
Ludzie, których spotykałem, i których
zewnętrzny obserwator pewnie uznałby za „fundamentalistów”, byli – wedle określeń, które sami
stosowali, tożsamości, które sami obierali – czy to
salafitami z kręgu takiego lub innego szejka, czy
to mudżahedinami z Kaukazu lub Afganistanu,
czy to aktywistami Bractwa Muzułmańskiego lub
talibami, czy to członkami Tablighi
Dżamaat lub Hizb ut-Tahrir, czy to sufimi
z bractwa Nakszbandi lub Cziszti, czy też zwolennikami Rewolucji Islamskiej w Iranie lub Hezbollahu. Różne prądy, różne poglądy, różne grupy
– często stojące ze sobą w otwartym konflikcie.
To, że na znaczeniu zyskują takie, czerpiące w najrozmaitszy sposób z religii muzułmańskiej, grupy
– a nie np. socjaliści, nacjonaliści czy liberałowie,
jeszcze parę dekad temu tak popularni w świecie
muzułmańskim – ma oczywiście pewne wspólne
przyczyny. Tekturowa postać „fundamentalisty”
nie jest jednak zbyt pomocna w ich zgłębieniu.
Aby zrozumieć naturę powrotu do religii w świecie muzułmańskim, trzeba więc wyjść poza wygodne uogólnienie i zmierzyć się z mnogością
różnych grup, myśli i działaczy. Nagrodą za taki
wysiłek jest spotkanie z żywymi ludźmi, choćby
o nieprzyjemnych poglądach, zamiast z produktami często cokolwiek abstrakcyjnych rozważań.

Maciek, 31 lat, polski muzułmanin

Rasa, 46 lat, Litwa
Fundamentalista…? Osoba o bardzo restrykcyjnych, ortodoksyjnych poglądach, mających związek z jej przynależnością do grup: religijnej, etnicznej czy kulturowej.

Agnieszka, 24 lata, urodzona w Polsce,
jej ojciec jest z Pakistanu
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Fundamentalista to ktoś, kogo tożsamość zależy od
ideologii politycznej bądź religijnej. Ideologia ta niesie
przekonania, które mają na celu zorganizowanie całego ludzkiego życia prywatnego. Fundamentaliści
wydają się chcieć, aby każdy człowiek służył tworzeniu
„idealnego” społeczeństwa, w którym nie będzie
miejsca dla różnorodnych stylów życia ani odmiennych punktów widzenia. „Idealna” istota ludzka
w „idealnym” społeczeństwie wydają się być zupełnymi przeciwieństwami różnorodności, zachodnich
modeli równości, praw człowieka i wolności.

Arne, 31 lat, Niemcy

Człowiek, który jest przywiązany
do podstawowych, starych,
wartości religijnych.

Rohan, 26 lat, Indie
Dla mnie fundamentalista oznacza kogokolwiek, kto jest bardzo przywiązany do jakiejś sprawy w życiu. Nie przypisywałbym
tego pojęcia tylko do religii. Uważam, że
nawet wielu ateistów można uznać za fundamentalistów.

Robin, 27 lat, Wielka Brytania

Kenia. Ciała ofiar ataku na pracowników kamieniołomów w pobliżu miasta Mandera w północnej Kenii,
wzdłuż granicy z Somalią. Somalijscy buntownicy z militarnej grupy Shebab zmasakrowali 36 robotników
kamieniołomów w północno-wschodniej Kenii, obiecując przeprowadzenie więcej takich „bezkompromisowych,
nieustępliwych i bezwzględnych” akcji. Grupa około 20 bojowników islamskich powiązanych z Al-Kaidą napadła
na kamieniołomy w godzinach porannych 2 grudnia 2015 r. Policja i władze oświadczyły, że napastnicy pozbyli się
niemuzułmanów poprzez strzał w głowę; niektórym ofiarom obcięto głowy.
Fot. AFP/East News

Moim zdaniem fundamentalizm odnosi się do religii muzułmańskiej, która
nie ewoluowała od pięciu wieków. Fundamentalista to osoba skrajna
we wszystkich aspektach życia.

Marie Antoinette, 88 lat, Francja
Mówienie o fundamentalizmie to jak rozmawianie o nietolerancji. Fundamentalista myśli, że jego ideały są ponad ideały innych i chce je za wszelką
cenę forsować.

Osoba, która pragnie powrotu do podstawowych założeń jakiejś idei, do jej
źródeł. Zwolennika fundamentalizmu moglibyśmy porównać do konserwatysty, który ma tendencję do przeciwstawiania się wszelkim przejawom
nowoczesności i postępu. Tym, do czego jego zdaniem powinno się dążyć,
jest właśnie powrót do podstaw.

Virginie, 25 lat, Francja

Francisco, 25 lat, Hiszpania
zebr. tf i kh-p
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Którego Boga
wolno obrażać?
G Rzecz o granicach wolności słowa
Tadeusz Paleczny

Ruch Europejskich Patriotów Przeciwko Islamizacji Zachodu (Pegida) - inicjatywa
prawicowo-radykalnych obywateli kilku krajów Unii Europejskiej - rozszerza aktywność
na coraz to nowe miasta w Niemczech, Danii, Belgii, Holandii, Hiszpanii. Dociera
także do Włoch, Francji i Polski. Ruch ten ma charakter świecki, obywatelski, lecz
wpisuje się w retorykę i model konfliktów czy wręcz wojen religijnych, organizując
demonstracje, marsze, protesty przeciwko obecności islamskich wspólnot etniczno-religijnych. Centralnym punktem tej wojny staje się wizerunek Mahometa, a raczej
spór wokół tego, w jaki sposób i w jakich formach wizerunek ów może być prezentowany.
Granica pomiędzy tym, co święte i świeckie (sacrum profanum), ma status dychotomii
religijnej, osadzonej na fundamencie tradycji i wiary. Oczywistym jest fakt, że inaczej
opozycja ta funkcjonuje w świadomości liberalnych Europejczyków żyjących w krajach
o rozwiniętych wzorcach demokracji deliberatywnej, w której chronione są prawa
człowieka, a potem dopiero grup, w tym mniejszościowych, i odbiega znacząco od
konserwatywnego modelu teokracji islamskiej. Ta druga, w wersjach fundamentalistycznych, czyni z liberalnych, zwykłych w krajach zachodnich elementów dyskursu
publicznego akty agresji werbalnej przeciwko wartościom islamskim. Ataki na proroka
są interpretowane jako wyraz nienawiści i wrogości mających bić nie w jego wizerunek,
lecz w cały system społeczno-kulturowy, oparty na światopoglądzie konserwatywnoreligijnych członków wspólnot rodowo-plemiennych. Istota konfliktu zostaje przeniesiona na grunt religijny, na którym kwestie relacji kobieta/mężczyzna, wierzący/niewierzący nie podlegają zakwestionowaniu w wymiarze społecznym. Odwołanie się do
racji wyższej, transcendentnej woli Boga jest wystarczającym powodem do uruchomienia i wywołania całej retoryki nienawiści. Ba, gdyby kończyło się jak w przypadku
pisma „Charlie Hebdo” na aktach werbalnych, symbolicznych, transgresyjnych, typowych dla liberalnej popkultury Zachodu wypowiedziach w postaci rysunków satyrycznych wyśmiewających, czasem wyszydzających odmienny, przeciwstawny do
zachodniego system wartości. To wszystko jest zrozumiałe i mieści się w normalnych
kanonach zdrowo myślącego obywatela każdego kraju Unii Europejskiej, posiadającego
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prawo do swobodnego, wolnego wypowiadania własnych sądów. I ekspresji własnych
postaw. Także polegających na demonstrowaniu niezgody na ekspansję wspólnot islamskich w Europie, wolne krzewienie ich religii, kultury i form życia zbiorowego, w tym
szariatu, poligynii i roli kobiet w społeczeństwie.
Pojawia się wszakże pytanie o granice wolności w wyrażaniu własnych opinii.
Czy wolność słowa posiada jakieś granice? Czy nie są one ulokowane w miejscu, gdy
w imię wolności wygłaszania sądów narusza się godność i wolność innych ludzi?
Czym innym jest wygłaszanie prywatnych sądów w wąskim gronie osób, czym innym
zaś publiczne wyszydzanie i wyśmiewanie innych. Zgoda - sztuka, satyra nie powinny
być krępowane żadnymi ograniczeniami. Ale warto również zadać pytanie o to, gdzie
kończy się satyra i sztuka, a zaczyna zwykła agresja słowna. Obrażanie cudzego Boga
jest dopuszczalne, ale wyśmiewanie naszego jest potępiane. Niezależnie od tego,
że w monoteizmie Bóg jest jeden. Czyli ten sam.
W Polsce jesteśmy stale świadkami protestów przeciwko niektórym dziełom, instalacjom
artystycznym, w których obrażane są uczucia religijne widzów. To, co jedni uważają za
przejaw działalności artystycznej, inni traktują jak osobistą obrazę. To, co śmieszy jednych, niekoniecznie wywołuje takie same reakcje u drugich. Tym samym stale istnieje
w świadomości i przestrzeni publicznej wątpliwość dotycząca granic dopuszczalności
wypowiedzi, niezależnie od tego, czy przyjmują postać dzieła artystycznego, czy satyrycznego. Tymczasem pismo rozpowszechniane we Francji w najwyżej 60 tysiącach
egzemplarzy osiąga w tydzień po zamachu nakład siedmiu milionów i kolportowane
jest już w blisko czterdziestu krajach świata. W tym w Polsce.
Warto zadać w tym kontekście parafrazujące pytanie, czy Paryż wart był mszy, czyli
krwawej ofiary złożonej na ołtarzu praw człowieka i obywatela do wolności wyrażania
własnych poglądów? Czy istnieją jakieś regulacje, poza etycznymi, stwarzające bariery
dla publicznych, funkcjonujących w przestrzeni zbiorowej wypowiedzi poniżających
członków innych kultur? Czy powszechna akceptacja i zgoda na funkcjonowanie forum
ateistycznego, w którym wyszydza się wszelkie świętości, jest rzeczywiście najważniejszym osiągnięciem zachodniej cywilizacji? Czy konflikt wokół wartości wywołany
przez satyryczne w nazwie, antyreligijne w istocie pismo wart jest paryskiej ofiary?
A ofiar przybywa. Wojna religijna rozgorzała na dobre w Nigrze, Sudanie, Nigerii,
rozlewa się na cały świat. Inna rzecz, że ta wojna nie toczy się od dnia krwawej zbrodni
w Paryżu. Trwa od wielu stuleci, wpisuje się w tradycję wojen krzyżowych, przybierając
we współczesnym świecie różne formy, w tym, niestety, „świętej krucjaty terrorystycznej”, która dotkliwie dotyka nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, społeczeństwa
zachodnie. Wojna ta toczy się głównie w krajach islamskich, w Libanie, Palestynie,
Syrii, Iraku, Iranie, Afganistanie, Nigrze, w wielu innych krajach. Jej przyczółkami,
tyle że na pierwszej linii, są radykalne, fundamentalistyczne ruchy religijne, zarówno
islamskie, jak i żydowskie czy chrześcijańskie, wyłaniające ugrupowania terrorystyczne,
prowadzące do aktów bezpośredniej przemocy wobec innych, niewinnych, nieuwikłanych w konflikt ofiar.
Czy redaktorzy „Charlie Hebdo” byli winni naruszenia świętości? Z punktu widzenia
naszego systemu wartości nie zasłużyli na śmierć, co najwyżej na refleksję, namysł nad
granicami wolności słowa. Ale czy dostatecznie rozumiemy, albo nawet próbujemy
pojąć motywy i przyczyny tak drastycznych zachowań sprawców zamachu? Czy są oni
zwykłymi zbrodniarzami, czy też wytworem religijnej kultury islamskiej? Czy wydarzenia prowadzące do ich zastrzelenia nie mają charakteru krwawej konfrontacji militarnej pomiędzy dwiema stronami konfliktu?
Na marginesie, konflikt religijny ma charakter globalny, lecz toczy się także w sferze
stosunków etnicznych i rasowych. Czy różnorodne akty werbalnego poniżania kultury
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Żydów czy Romów nie bywały przyczyną pogromów? Czy wolność słowa oznacza także
dowolność wypowiedzi w debacie publicznej? Czy uczestnictwo w dyskursie polegające
na wyśmiewaniu, poniżaniu wartości innej grupy kulturowej rzeczywiście służy obronie
demokracji i zachodnich wartości? Myślę, że na te pytania najlepszą odpowiedź znają,
oprócz rodzin ofiar zamachu terrorystycznego, także rodziny zamachowców.
Albo wszyscy ludzie, którzy z powodu agresji werbalnej doświadczyli w następstwie
aktów bezpośredniego ataku na siebie bądź bliskich. Wiele na ten temat mają do powiedzenia sami Romowie, wielokrotnie wyśmiewani, poniżani w prasie, telewizji,
w wypowiedziach reprezentantów innych kultur.
Tu pojawia się bardzo istotny problem. Dlaczego reakcje wyznawców islamu na wypowiedzi deprecjonujące wizerunek ich świętych są tak radykalne i ostre? Czy to, co uważane jest za satyrę, musi prowadzić do zabójstw i aktów terroryzmu? Czy mamy do
czynienia z obroną świętości i dobrego imienia grupy religijnej, czy raczej z działaniem
przekraczającym granice obrony koniecznej? Czy zabójstwa dokonywane w imię obrony
własnego systemu wartości służą w istocie ich ochronie i wzmocnieniu? Czy mamy do
czynienia z bezsensownym, okrutnym aktem przemocy, czy ideowym zachowaniem
pobożnych, fundamentalistycznych wyznawców proroka? Konia z rzędem temu, kto
odpowie jednoznacznie na te pytania. Nasuwa się jednakże szereg jeszcze innych pytań.
Choćby o to, dlaczego jedne grupy reagują w obronie własnych wartości terrorem i
przemocą, a inne nie? Kto wie, ile razy Romowie czy Żydzi byli wyśmiewani, poniżani
poprzez publiczne, w tym literackie i artystyczne, wypowiedzi deprecjonujące ich wizerunek grupowy? Ile agresji słownej, w tym w wersji satyrycznej, lub raczej quasi-humorystycznej skierowano na szarganie wartości i świętości Romów? Też nie potrafię
odpowiedzieć na to pytanie, wiem jednak, że w długim procesie deprecjonowania
kultury romskiej ani razu nie zetknąłem się z przypadkiem, żeby reagowali oni na ataki
na własną grupę przemocą i aktami terroru. Dlaczego?
Ktoś z redakcji „Dialogu Pheniben” zadał mi takie pytanie, skłaniając mnie na nowo do
refleksji nad naturą i przyczynami terroryzmu w świecie oraz relatywizmem ocen
z nimi związanych. Dla jednej strony terroryści są bohaterami, idolami, wynoszonymi
do godności świętych ginących w obronie wiary. Skąd my to znamy? Ilu takich bojowników wyświęciły religie i Kościoły bliższe kulturze i wartościom Zachodu? Dla drugiej
strony terroryści to zwykli bandyci, zabójcy i mordercy, ścigani z zaciekłością przez
służby specjalne i policję wszystkich zachodnich państw. Gdzie tkwi prawda? Po czyjej
stronie jest racja? Zamiast zastanawiać się nad tym, czy bohaterowie są bandytami, czy
terroryści są bojownikami słusznej sprawy, być może obie strony winny poszukać
wspólnie granicy, której nie powinny przekraczać?
Wracając do Romów, właśnie oni nigdy nie przekroczyli granicy przemocy w obronie
własnej godności. Wielokrotnie mieli do tego powody w przeszłości i obecnie. Czy wynika to z jakiejś wewnętrznej filozofii i mentalności Romów, czy może z ich psychicznej
i grupowej słabości? Ci, którzy Romów są skłonni wyśmiewać, będą sięgać do uzasadnień
o ich niższości społecznej i kulturowej, czasem rasowej. Uważać będą, że Romowie zasługują na takie traktowanie, bo nie potrafią się bronić, nie mają dostatecznie dużo siły
woli, są zbyt słabi, żeby się czynnie przeciwstawić aktom słownej agresji. Teoria „kozła
ofiarnego”, swoistego „chłopca do bicia”, dobrze służy uzasadnianiu takich sądów.
Nie zmienia to jednak istoty rzeczy i prawdy o braku skłonności Romów do przemocy
i terroryzmu w obronie własnej godności. Może jest ona w ich poczuciu zakorzeniona
tak głęboko i mocno, że nie potrzebuje obrony? Przynajmniej takiej, która prowadzi do
rozlewu krwi. Wielokrotnie atakowani werbalnie, gromieni, wyśmiewani, nigdy nie
stworzyli żadnej tajnej sieci, organizacji sięgającej po akty terroru.

Tadeusz Paleczny,
prof. dr hab., socjolog,
przez całe życie zawodowe
związany z Uniwersytetem
Jagiellońskim.
Jego zainteresowania
dotyczą problemów
wielokulturowości, nowych
ruchów społecznych
oraz imigracji w Ameryce
Południowej i Stanach
Zjednoczonych. Najnowszą
z jego licznych książek jest
praca Nowe ruchy społeczne
(Kraków 2011).

Jest to fakt godzien rozważenia nie tylko dla Romów, lecz przede wszystkim dla
narażonej na ataki terrorystyczne cywilizacji zachodniej. Może przyczyna tego
stanu tkwi w prostym fakcie, że Romowie utożsamiają się jednak z kulturami
krajów zachodnich, z wartościami chrześcijańskimi, w imię których też byli
prześladowani? Może dlatego, że najważniejsze wartości Romów nie polegają
jednak na obronie czci bóstw i proroków? Że ważniejsze jest ludzkie życie
i nawet ograniczona swoboda i wolność od przemocy i ciągłej wojny przeciwko
innym?
Gdy rozum śpi, budzą się demony. Gdy ludzie przestają myśleć, zastanawiać się
nad przyczynami zła i ulegają emocjom, budzi się potrzeba odwetu, reakcji.
Gdy emocje stale są podsycane przez mass media, pisma satyryczne, ośrodki
ideologiczne, wypowiedzi liderów grup religijnych, musi dojść do zderzenia
dwóch przeciwstawnych systemów wartości. Uczmy się od Romów pokory, cierpliwości i mądrości w znoszeniu wszelkich sposobów i form plugawienia ich
tradycji i godności grupowej. Cieszmy się, że nie bronią się oni w sposób przyjęty
przez inne wyśmiewane kultury. Zadając sobie jednocześnie pytanie, dlaczego
uważana i traktowana wciąż przez dużą część ludzi w Europie i świecie za gorszą
i wyszydzana grupa kulturowa stroni od przemocy i nie sięga po środki terroru?
Znam kilku Romów i sądzę na podstawie wiedzy o grupie, że sposób na pokojowe, cierpliwe funkcjonowanie w świecie, w którym są narażani na akty przemocy werbalnej, wynika z ich długiego, wielowiekowego doświadczenia życiowego. Tkwi wszakże korzeniami w odległej hinduskiej tradycji biernego oporu,
spolegliwości wobec losu, mentalności przedkładającej afirmację życia nad
śmiercią. Nie jestem w stanie w krótkim eseju o naturze współczesnego terroryzmu i przyczynach jego braku wśród Romów sięgnąć do głębszych warstw
romskiej kultury i tożsamości. Znam wszakże ich psychikę. Ich skłonność do
sięgania po muzykę, śpiew, grupową solidarność w kręgu, niestanowiącą jednak
analogii do grającej orkiestry na tonącym „Titanicu”. To raczej inny rodzaj wrażliwości i doświadczenia, znany dobrze także Żydom czy innym prześladowanym
grupom kulturowym. To odpowiedź na bezzasadną i bezsensowną przemoc, to
pochwała ludzkiej, tak bliskiej Polakom, solidarności grupowej, afirmacja ludzkiego losu, gdy jest on zarazem udziałem biedaka, pariasa. Taktyka biernego
oporu stosowana w obliczu represji jest lepsza od zasady stosowania siły. Romowie są wśród nas od stuleci. Pragną jednego - prawa do życia według własnych
zasad, stroniąc od narzucania innym romskiego stylu życia. Chcą żyć pośród
nas w pokoju, niosąc go zarazem zarówno w sercach, jak i zachowaniach.
Różne są oblicza przemocy i agresji. Tak samo różnorodne bywają akty odwetu
i rewanżu. Obecnie mamy jednak do czynienia z eskalacją złych emocji, wrogich,
pełnych nienawiści relacji, graniczących z szaleństwem aktów terroru. Narasta
fala przemocy. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ofiarami stają się często
niewinni ludzie. Ci, którzy tę przemoc sieją, kryją się za plecami ofiar. Jak powstrzymać terrorystów? Jak wyeliminować przemoc? Czy możliwy jest dialog
pomiędzy religiami, kulturami, cywilizacjami i uniknięcie akcji zbrojnej?
Jest tylko jedna droga, która umożliwia takie rozwiązanie, choć go nie gwarantuje.
To świadoma próba interpretacji cudzych motywów działania, racji prowadzących do niezrozumiałych z punktu widzenia racjonalnego Europejczyka zachowań uczestników innych kultur. Czy próbujemy na przykład zrozumieć i pojąć
kulturę Romów?
Tadeusz Paleczny
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Niemcy. Demonstracja przeciw osobom wspierającym rosnący w siłę prawicowy ruch populistyczny.
Kontrdemonstracje zorganizowano w kilku miastach, aby zaprotestować przeciwko organizacji Europejscy Patrioci
Przeciwko Islamizacji Zachodu (Pegida), której cotygodniowe antyimigranckie protesty uliczne zostały potępione
przez Kościół biznesmenów i polityków. 5 stycznia 2015, Berlin.
Fot. Odd Andersen/AFP/East News

FUNDAMENTALIZM

…i dlatego
jesteśmy Charlie
G Seria ataków terrorystów islamskich, które miały
miejsce między 7 a 9 stycznia 2015 roku we Francji,
była wymierzona nie tylko w redakcję magazynu
satyrycznego „Charlie Hebdo” G Godziła w wolność,
równość i braterstwo
FAKTY
7 stycznia 2015 roku dwaj dżihadyści francuscy, bracia Kouachi, wdzierają
się do siedziby redakcji „Charlie Hebdo” w Paryżu. Zabijają 11 osób. 8 to
współpracownicy pisma. Rannych zostaje 11 osób. Uciekając, zamachowcy
zabijają policjanta. Kouachi zostają zastrzeleni dwa dni później przez żandarmów GIGN w budynku drukarni, w której się ukrywali, 40 km na północ
od Paryża. Do zamachu przyznaje się Al-Kaida (AQPA) z Jemenu.
8 stycznia 2015 roku Amedy Coulibaly, Francuz związany z braćmi Kouachi,
zabija, strzelając z pistoletu, policjantkę i poważnie rani inną osobę w Montrouge. Następnego dnia bierze zakładników w sklepie koszernym na przedmieściach Paryża - Portes de Vincennes. Czworo zabija. Podaje się za Malijczyka, muzułmanina. Twierdzi, że działa w imieniu organizacji
dżihadystów Państwa Islamskiego, które jednak nie przyznało się do zorganizowania tego zamachu. Zostaje zastrzelony przez policjantów.
Odzew na te wydarzenia był powszechny, zarówno we Francji, jak i za granicą: ponad 4 miliony osób okazały swą solidarność z ofiarami, manifestując
w Paryżu i innych miastach Francji. W paryskim marszu 11 stycznia wzięło
udział 1,5 miliona osób, w tym 44 przywódców państw z całego świata. W
innych krajach, nie tylko europejskich, odbyły się podobne marsze.
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Demokracja to są niuanse

Wspólnota i nadzieja

Vincent Brocvielle, wydawca niezależny, pisarz
i znawca sztuki
François Reynaert, dziennikarz i pisarz

Evelyne Bloch-Dano, pisarka

Demokracja to są niuanse. Walka o niuanse.
Umiejętność odróżnienia karykatury od bluźnierstwa, wolności wypowiedzi od nawoływania do
nienawiści, wspólnotowości od pełnej przynależności do wspólnoty, aktu wiary od aktu barbarzyństwa, nacjonalizmu od patriotyzmu,
11 września 2001 roku od 7 stycznia roku 2015,
rasizmu od islamofobii. To niuanse pomagają zrozumieć świat.
Wyjęliśmy nasz mały przewodnik po XXI wieku,
aby przestudiować definicję, którą nadaliśmy pojęciu islamofobii w rozdziale „wychowanie obywatelskie”.
„Nienawiść do islamu traktuje się jako formę rasizmu i nazywa się często islamofobią”.
Warto wiedzieć, że to określenie jest kontrowersyjne, ponieważ jest dwuznaczne.
Być rasistą to mieć komuś za złe to, kim jest: nikt
nie decyduje o tym, czy jest biały, czarny czy żółty
- taki się urodził.
Być islamofobem w dosłownym tego słowa znaczeniu to mieć za złe komuś nie to, kim jest,
ale to, w co wierzy.
W demokracji mamy pełne prawo krytykować
każdą religię, to wynika z prawa do wolności
słowa i opinii, przekonań.
Tyle tylko, że twierdząc stale, że muzułmanie stanowią problem, że nigdy nie zintegrują się pokojowo w Europie - choć większość już dawno to
zrobiła - radykalna prawica przekracza znacząco
dopuszczalne zasady sporu dotyczącego religii
i uderza w inne fundamentalne prawo: wolności
każdej jednostki do praktykowania swojej religii.
Jeśli zrozumie się niuanse znaczeniowe pomiędzy
pojęciami rasizmu i islamofobii, łatwiej będzie
zwalczać ich przejawy.
Demokracja laicka, otwarta i różnorodna, potrafi
zadbać o prawidłowe relacje pomiędzy wolnością
przekonań i wolnością wyznania. Tak jak widać
to było 11 stycznia 2015 roku, kiedy tysiące osób
maszerowało ramię w ramię, mimo dzielących
ich różnic.

Żydzi otrzymali obywatelstwo francuskie 29 września 1791 roku - dwa dni przed rozwiązaniem Zgromadzenia Ustawodawczego. Francja jest pierwszym krajem, który dał im pełnię praw
obywatelskich. Francuscy Żydzi są dziećmi rewolucji i Deklaracji Praw Człowieka. Mimo późniejszych tragedii, mimo prześladowań, mimo obaw
i wątpliwości są oni głęboko przywiązani do zasad
republikańskich tego kraju, do którego przynależą.
Oto, o czym myślałam w dniu marszu, idąc w potężnym tłumie kobiet i mężczyzn, wierzących
i niewierzących, wszystkich narodowości i najróżniejszego pochodzenia. Spokojnie maszerujący
tłum, który był jak jedno ciało, złożone z tysięcy
głów, ramion, nóg i maszerujących stóp, zdawał
się krzyczeć: jesteśmy tu, nie tylko przed ekranami
telewizorów czy komputerów, ale tu - na ulicach,
bulwarach, alejach, placach. Lud z całą swoją różnorodnością, z różnych klas społecznych, od starców po dzieci... nie puścimy wam tego płazem.
Wam, zabójcom w imię wiary, którą wymachujecie
jak bronią, a która jest wymierzona również w waszych współwyznawców.
W tym historycznym momencie rozpacz mieszała
się z dumą z tego, że jesteśmy tak liczni, że nic nas
nie dzieli, że stanowimy ogromny spontaniczny
ruch, płynący z głębi naszej historii.
Czy ten moment wielkiej wspólnoty jest iluzoryczny? Czy jestem naiwna? Zdaję sobie sprawę,
że ta piękna jedność się rozpadnie. Zdaję sobie
sprawę, że są tacy, którzy się w niej nie odnajdują.
Zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy czują się wykluczeni z naszego społeczeństwa i odczuwają to
jako niesprawiedliwość.
Niemniej takie wspomnienie z niedzieli 11 stycznia
2015 roku chcę zachować.
Poza uśmiechami i dobrodusznością, w poruszającym milczeniu i w odgłosach oklasków tysięcy
rąk przypominających werble, widziałam to: prawdziwych ludzi - rzeczywistych, nie wirtualnych,
maszerujących razem na ulicach, jak Gavroche odnajdujący siły na bruku paryskim, Francję Rabelais’ego, Moliera, Diderota, Hugo, Sand, Zoli, Francję Praw Człowieka, broniącą swoich ideałów
demokratycznych, swojej moralności laickiej, swojej wolności słowa, tolerancji, zuchwałości, ducha
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krytycyzmu, odwagi, poczucia humoru (żydowskiego i nieżydowskiego!). Bo „śmiech jest częścią
natury ludzkiej” i wszyscy, absolutnie wszyscy
potrzebujemy nadziei, aby żyć.

Zniszczmy tę hańbę!
André Comte-Sponville, filozof,
członek Narodowego Komitetu Etyki
„To byli nasi kumple...”. Przyjaciel, który mi to
powiedział, nie znał osobiście żadnego współpracownika „Charlie Hebdo”. Ja też nie.
Jednak towarzyszyli nam od tak dawna, rozbawiając nas, że stali się jak bliscy...
To dlatego rozpacz miesza się z przerażeniem
i poczuciem nieczystego sumienia: czy nie mogliśmy, czy nie powinniśmy byli bardziej ich wspierać? Od razu wykupiłem prenumeratę „Charlie
Hebdo”, jak tysiące innych. Dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej?
Niektórzy stawiali im głupie zarzuty, że są islamofobami. Słowo samo w sobie jest pułapką.
Jeśli rozumie się przez nie nienawiść i pogardę
wobec muzułmanów, to jest to nic innego, jak
forma rasizmu, równie godna nienawiści, jak
każdy inny jej przejaw.
I tylko jakiś kretyn mógłby podejrzewać o islamofobię Wolińskiego, Cabu, Charba czy Tignous.
Jeśli jednak przez islamofobię rozumie się odrzucenie islamu i chęć pokonania go, walki z nim,
to jest to nic innego jak stanowisko ideologiczne
- do zaakceptowania, jak każde inne.
Każdy ma prawo być antyfaszystą, antykomunistą,
antyliberałem... Dlaczego więc ktoś nie mógłby
być antychrześcijaninem (czytaj: Nietzsche) albo
antyislamistą?
To nie był jednak zasadniczy cel, ani walka, którą
toczyła ekipa z „Charlie Hebdo”.
To, że religia nie była ich bajką, rozumiało się
samo przez się. Jednak ich główny przeciwnik był
gdzie indziej: nie chodziło o religię samą w sobie,
taką czy inną, ale o fanatyzm, bez względu na to,
w imię jakiego Boga.Tak naprawdę to oni kontynuowali na swój sposób walkę z okresu Oświecenia, tę prowadzoną przez Woltera i Diderota.
„Zniszczcie tę hańbę!” - zwykł powtarzać ten
pierwszy. Hańbą dla Woltera był fanatyzm, w jego
epoce przede wszystkim katolicki. I nawet jeśli
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fanatyzm cechuje dziś częściej muzułmanów,
to nie powód, aby przestać z nim walczyć, ani
oczywiście nienawidzić miliony muzułmanów,
którzy stają się ofiarą takiej postawy. Zmienili się
przeciwnicy, ale walka z fanatyzmem trwa.
Oprócz przerażenia i rozpaczy - co nam pozostaje? Być wiernymi ideałom „Charlie” to nadal
prowadzić walkę poprzez śmiech i humor, nie
przez smutek i nienawiść. Ich zabójcy nie prze-

USA, Francja. Setki ludzi zgromadziły się na Union Square w Nowym Jorku w milczącej
manifestacji przeciwko atakowi terrorystycznemu na siedzibę satyrycznego czasopisma „Charlie Hebdo"
w Paryżu.
Tłum stał w ciszy, trzymając transparenty ze słowami „Je Suis Charlie” (Jestem Charlie).
7 stycznia 2015.
Fot. Photoshot/Reporter/East News
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szkodzą nam kochać życia, wolności, śmiechu.
Bluźnierstwo jest jednym z praw człowieka, a humor jedną z cnót obywatelskich.
Tekst opublikowany w „Liberation”
11 stycznia 2015 roku

„A French killing”
Marc Lambron, wysoki urzędnik państwowy,
krytyk literacki, pisarz
Kilka serii z kałasznikowa wystarczyło, aby panującą na świecie modę na „French bashing”
zmienić w tragedię „French killing”. Chciano zabić
teraźniejszość i przeszłość zarazem. Dlaczego?
Francja jest krajem, który dokonał wielkiej rewolucji w 1789 roku przeciw monarchii i klerowi
katolickiemu. Odrzuciła zarówno władzę królewską, jak i władzę religijną. W ideałach republiki
francuskiej obywatelstwo jest na pierwszym miejscu, a religia na drugim. Są rozdzielne.
Francja nie lubi teokracji, a teokracje nie lubią
Francji. To dlatego, wiedziona innym syndromem
narodowym, duchem Fayette'a, armia francuska
interweniuje w krajach, gdzie wolność jest zagrożona przez fanatyków religijnych. Aktualnie
w Mali, Iraku i Syrii.
Francja to kraj, gdzie tego samego dnia możecie
wziąć udział w uroczystościach obrządku katolickiego, w południe delektować się rybą po żydowsku z przyjacielem Żydem, a wieczorem zjeść
marokański kuskus. Francja to nie jest kalifat.
Nasze stosunki z różnymi religiami mają charakter gastronomiczny. Ewidentnie ten pluralizm nie
wzbudza apetytu u fanatyków religijnych. Zamach
na „Charlie Hebdo” jest zamachem na ducha Woltera, przeciw zapisanemu w demokracji prawu
do szyderstwa i do bluźnierstwa. (…) Zabójstwa
w naszej epoce przypominają scenariusz gry wideo. (…) Jednak ci terroryści napadli na sklep
koszerny: co jest oczywistym czynem antysemickim, skierowanym przeciw wolności konstytucyjnej do praktykowania różnych wyznań.
To zbliża tych islamistów do nazistów, którzy najpierw palili księgi, a potem Żydów, i zrównuje
w świadomości ten krwawy styczeń z 11 września
2001 roku. Tymczasem problem z tymi debilnymi
zabójcami tkwi w złożoności francuskiego
społeczeństwa. Francja to kraj, gdzie mieszka
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66 milionów mieszkańców, z czego 6 milionów
stanowią muzułmanie. Pośród 17 ofiar zamachów
jeden z korektorów miał na imię Mustapha,
a policjant Ahmed. Strzelając do karykaturzystów,
policjantów, żydów, muzułmanów, katolików,
ateistów, zabijacie francuską różnorodność. Morderczymi kulami zabójcy odsłonili autoportret
państwa. To bez żadnych wątpliwości klucz do
zrozumienia masowej wściekłości i zbiorowej żałoby, którą odczuwa cały naród.
(…) Ale na rzeczy jest coś jeszcze głębszego.
W 1945 roku demokracje zachodnie weszły w erę
postheroiczną. Śmierć przysłoniła ekonomia.
Nie mówi się już o Wolterze, dyskutuje się o statystykach. I nagle nastąpił powrót bohaterów...
Satyrycy walczący za pomocą ołówka stają się policjantami na straży ładu republikańskiego i ruszają do ataku. Przez tydzień telewizje francuskie
nie powołują się na kryteria budżetowe, ale mówią
o kryterium odwagi. (…)
Okrucieństwo o twarzy śmierci przypomina
o szlachetnych pobudkach, abyśmy zachowali się
szlachetnie.
I jeśli znajduje w sobie godność do sprzeciwu, to
„nie” wobec okrucieństwa staje się „tak” dla honoru życia.
Tekst napisany dla „New York Timesa”

Przeciw Bogu
Gérard Mordillat, powieściopisarz i filmowiec
(…) Jako pisarz posłużę się słowami i obrazami.
Pierwsze słowo to „zamach”. Media zachłystują
się nim od zeszłej środy. Uważam, że nie jest to
słowo właściwe. (…) Dziennikarze i rysownicy z
redakcji „Charlie” nie są ofiarami zamachu, ale
egzekucji.
(…) To są metody faszystowskie, które kwestie
religijne i nacjonalistyczne traktują jak przykrywkę. Trzeba to powiedzieć głośno: dziennikarze z redakcji „Charlie” zostali zgładzeni nie
przez muzułmanów, nie przez islamistów, ale
przez faszystów. Nasi wrogowie to nie są muzułmanie, to nie islam, tylko faszyści. (…) Karykatury Mahometa były legalne, ale „obraźliwe”.
Słowo „obraza” powraca w wielu opiniach, aby
zarzucić rysownikom to, co robili. Taka kultura
obrazy rozprzestrzenia się jak chore komórki ra-

Francja.

kowe. Chrześcijańscy integryści obrażają się za
przedstawienie teatralne, gdzie Jezus pojawia się
na scenie, żydowscy integryści obrażają się za
krytykę rządu izraelskiego, który toczy gangrena
w postaci przedstawicieli skrajnej prawicy, muzułmanie obrażają się, widząc swojego proroka
na pierwszej stronie satyrycznego pisma...
(…) Rysując karykatury Mahometa, Charb, Cabu
i inni mieli popełnić przestępstwo zwane „bluźnierstwem”. Ile razy trzeba będzie jeszcze powtórzyć, że o bluźnierstwie może być mowa jedynie
w teokracji? W Republice jak najbardziej można
pisać, krzyczeć, głosić, że ma się gdzieś Boga, Jehowę, Allaha, Buddę, Świętego Mikołaja, Myszkę
Miki i wszelkie inne bóstwa wymyślone przez ludzi, aby zakląć ich lęk przed śmiercią.
Redakcji pisma stawia się trzy zarzuty: pismo
miałoby być islamofobiczne, drapieżne i prowokatorskie.
„Charlie” byłby islamofobiczny, gdyby drwił tylko
z integrystów i fundamentalistów muzułmańskich. Ale jest również chrześcijańskofobiczny,
bo drwi z Jezusa i z papieża. Dodajmy, że jest
również antysemicki, bo wyśmiewa Mojżesza i
innych proroków.
(…) Powyższe zarzuty są nieprawdziwe. „Charlie”
jest po prostu antyklerykalny. Poprzez humor, satyrę, ironię walczy ze wszystkimi przejawami klerykalizmu. (…) Jedyny szacunek, jaki należy się
religiom, to szacunek w sensie etnologicznym,

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy,
Wielkiej Brytanii David Cameron, burmistrz Paryża
Anne Hidalgo, przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker, prezydentt Mali Ibrahim Bobacar
Keita, prezydent Francji François Hollande, kanclerz
Niemiec Angela Merkel, przewodniczący Rady
Europejskiej Donald Tusk, premier Włoch Matteo Renzi,
prezydent Szwajcarii Simonetta Sommaruga podczas
milczącego marszu przeciwko terroryzmowi.
Wielu przywódców państw i instytucji europejskich
przyłączyło się do manifestacji, aby wyrazić solidarność
po atakach terrorystycznych we Francji oraz upamiętnić
ofiary ataku na siedzibę satyrycznego tygodnika „Charlie
Hebdo". Paryż, 11 stycznia 2015.

Fot. Thierry Orban/ABACAPRESS.COM/East News

polegający na zachowaniu dystansu. „Charlie" nie
publikował swoich rysunków dla żądzy zysków,
coraz większych zysków. To wydaje się groteskowe, jeśli weźmie się pod uwagę sytuację finansową pisma i jego dziennikarzy przed styczniowymi wydarzeniami.
Mądrość ludowa mówi: Kto chce utopić swojego
psa, wykrywa u niego wściekliznę.
„Charlie” prowokował w sposób nieodpowiedzialny
i przestępczy i teraz zbiera ziarno, które zasiał. To
jedne z najbardziej odrażających sformułowań.
A może bardziej prowokacyjne byłoby powiedzieć
prawdę, zmierzyć się z nią, wystawić ją na światło
dzienne. Być tak, jak w swoich czasach Spinoza
dla judaizmu, Ernest Renan dla chrześcijaństwa i
wielu autorów muzułmańskich, Abou Nawas alHallaj, al-Razi... Oni również byli uznawani za
prowokatorów. Dziennikarze „Charlie Hebdo” idą
swoją drogą myśli krytycznej, inteligencji w sprzeciwie wobec ciemnoty i zacofania.
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Krótka historia laickości
26 sierpnia 1789 roku: Artykuł 10. Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
proklamuje wolność religijną: „Nikt nie może być niepokojony z powodu
swoich przekonań, również religijnych (...)”.
1791: Konstytucja ustanawia wolność wyznań.
1881-1882: Prawa Jules Ferry ustanawiają bezpłatne szkolnictwo państwowe
jako laickie i obowiązkowe.
1905: Prawo rozdzielności państwa od Kościoła: „Republika nie uznaje,
nie finansuje, ani nie subwencjonuje żadnego wyznania” (art. 2.).
1946: Zapis o zasadzie laickości państwa zostaje zapisany w Preambule
Konstytucji.
1959: Ustawa Debré dopuszcza naukę religii we wszystkich szkołach podstawowych na żądanie rodziców, lecz wówczas to zainteresowani pokrywają
koszty tej nauki.
1989: Incydenty związane z kwestią noszenia chust islamskich w szkołach
publicznych; zgodnie z obwieszczeniami z 27 listopada 1989 roku i 2 listopada 1992 roku Rady Europy kwestię tę można rozpatrywać w zależności
od konkretnego przypadku.
15 marca 2004: prawo zabraniające noszenia znaków i ubiorów świadczących
o jakiejkolwiek przynależności religijnej w instytucjach szkolnych.

Francja. 4 miliony ludzi demonstrowało
przeciwko atakom terrorystycznym we Francji,
w którychzginęło 17 osób.
Paryż, 11 stycznia 2015.
Fot. Laurence Geai/SIPA/East News

Laickość jest podwaliną Republiki Francuskiej. Jest francuskim wynalazkiem, owocem naszej historii. Na czym opierają się jej fundamenty?
Każda religia nawiązuje dwuznaczne relacje z władzą cywilną. Na przykład
chrześcijaństwo ustanowiło zasadę rozdziału rządów (Bóg i cezar), ale równowaga ta była wielokrotnie zachwiana.
Królowie Francji zawsze chcieli wykazać wyższość swojej władzy nad rządami Kościoła, jednocześnie zapewniając uprzywilejowaną pozycję religii
katolickiej. Inne religie były albo zwalczane (wojny religijne, unieważnienie
edyktu z Nantes), albo marginalizowane.
Fundamenty wolności religijnej i rozdziału państwa od Kościoła zbudowała
dopiero rewolucja francuska.
XIX wiek cechowały dwie przeplatające się postawy: akceptacja uprzywilejowanej pozycji religii katolickiej i postęp idei laickości.
Ustawa z 1905 roku zamyka ten rozdział, Republika opowiada się za laickością, a religia zostaje zakwalifikowana do sfery prywatnej.
W XX wieku kwestia laickości koncentruje się wokół tematu szkolnictwa.
Zasada laickości zostaje wpisana do konstytucji jako jedno z fundamentalnych zasad Republiki Francuskiej. Jej najważniejszymi przejawami są stosunek do edukacji, kwestie rozliczeń finansowych pomiędzy władzą publiczną i kościelną oraz zasada neutralności instytucji publicznych.
Konstytucyjna zasada laickości państwa opiera się na dwóch zasadach:
zobowiązaniu państwa do nieinterweniowania w przekonania obywateli
i równości wszystkich wobec prawa, niezależnie od wyznawanej religii.
Zakłada również wolność sumienia i wyznania, swobodę działania organizacji kościelnych, ich równość wobec prawa, prawo do miejsca kultu i neutralność instytucji wobec religii, jak również wolność nauczania.
Fragment z oficjalnej strony Republiki, „Życie publiczne”, 2015
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FUNDAMENTALIZM

Zamiast
G Milion gniewnych muzułmanów wyszło w styczniu
na plac centralny w Groznym, by wyrazić swoje
oburzenie z powodu zachodniego zwyczaju
wyszydzania największych świętości G W Paryżu,
tydzień wcześniej, milion gniewnych Europejczyków
przemaszerowało przez miasto, żeby potępić zamach
na redakcję obrazoburczej bulwarówki, która zdobyła
rozgłos, publikując karykatury proroka Mahometa
Wojciech Jagielski

O

ba pochody okrzyknięto wizerunkami współczesnego
świata. Paryski ogłoszono symbolem walki o obronę wolności słowa, jednego z fundamentalnych praw zachodniej
demokracji. Grozneński uznano zaś za kolejny dowód na
narastanie religijnego zacietrzewienia i nietolerancji wobec
wszystkiego, co inne. Oba obrazy przemawiały do wyobraźni i zapadły
w pamięć, choć odwołując się do stereotypu, nie przedstawiały wcale rzeczywistego stanu rzeczy, lecz go fałszowały. Tak samo jak zrównywanie paryskiej bulwarówki z wolnością słowa zakrawa na szyderstwo z wolności
słowa, tak postrzeganie czeczeńskiej demonstracji jako zrywu oburzonych
muzułmanów trąci kpiną z wolności zgromadzeń.
Wojna zamiast niepodległości
Ostatnimi wielkimi, spontanicznymi ulicznymi demonstracjami w Czeczenii były wiece sprzed prawie ćwierćwiecza, kiedy mieszkańcy tej kaukaskiej
krainy postanowili domagać się dla siebie takiej samej niepodległości, jaką
od upadającego komunistycznego imperium Związku Radzieckiego wyrywały dla siebie jego najważniejsze prowincje. Czeczeni spóźnili się jednak.
Związek Radziecki rozleciał się na piętnaście kawałków, ale największa
z jego części, Rosja, obawiając się dalszego rozpadu, nie zamierzała godzić
się więcej na żadne kolejne secesje. Zamiast niepodległości Czeczeni otrzymali wojnę. A nawet dwie. Pierwszą, z lat 1994-1996, jeszcze wytrzymali,
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Wojciech Jagielski,
w latach 1986–1991
pracował w Polskiej Agencji
Prasowej. Przez 21 lat,
do marca 2012 był
reporterem Gazety
Wyborczej, po czym powrócił
do współpracy z PAP.
Współpracuje też z BBC
i Le Monde. Wydał 5 książek
dotyczących Afganistanu,
Czeczenii i Kaukazu, Ugandy
i RPA. Zajmuje się
problematyką Afryki,
Azji Środkowej, Kaukazu
i Zakaukazia. Wieloletni
obserwator konfliktów
zbrojnych w Afganistanie,
Tadżykistanie, Czeczenii,
Gruzji.

a nawet zmusili Rosję do rozejmu. A następny rosyjski najazd w 1999 roku zakończył się krwawym pogromem zbuntowanych górali i zrównaniem z ziemią
ich stolicy, Groznego. Nikt nie policzył ofiar czeczeńskiej wojny, ale według bardzo ostrożnych szacunków zginęła na niej jedna piąta milionowej ludności Czeczenii. Drugie tyle Czeczenów zdecydowało się na ucieczkę przed wojną
z Kaukazu do Europy, do Turcji i na Bliski Wschód. W pewnej chwili Czeczeni
stanęli przed groźbą fizycznej zagłady, jaka w XIX wieku stała się udziałem ich
sąsiadów, Czerkiesów, rozgromionych i wypędzonych z Kaukazu przez Rosjan.
Wykrwawieni i udręczeni wojną i pacyfikacjami, przerażeni widmem eksterminacji, Czeczeni złożyli broń i poddali się silniejszemu.
Tym silniejszym okazał się rosyjski przywódca Władimir Putin, a także namaszczeni przez niego na nowych, posłusznych Kremlowi czeczeńskich przywódców Achmat Kadyrow, a po jego śmierci w zamachu w 2004 roku jego syn
Ramzan. W zamian za bezkrytyczną wierność Rosji obaj otrzymali od Putina
wolną rękę w sprawach czeczeńskich i nieograniczony dostęp do kremlowskiego skarbca.
Zdrada zamiast wolności
Brutalną przemocą, terrorem, przekupstwami, a także niesłychanym rozmachem przy odbudowie Czeczenii z wojennych zniszczeń Kadyrowowie zaprowadzili w swoim kraju policyjny porządek, umacniając swoje rządy
i zaskarbiając sobie jeszcze większe względy i łaski Kremla. Ale wśród swoich
rodaków budzili nie podziw czy wdzięczność, lecz strach, i uważani byli raczej
za zdrajców, niż zbawców.
Za czasów niepodległościowego zrywu w latach 90. starszy z Kadyrowów, Achmat, był muftim, najwyższym przywódcą duchowym Czeczenii, i podczas
wojny z Rosją stał po stronie czeczeńskich prezydentów: Dżochara Dudajewa
i Asłana Maschadowa. Zdradził ruch niepodległościowy w 1999 roku, kiedy
Rosja ponownie najechała na Czeczenię. Tym razem nie stanął do walki, twierdząc, że ruch niepodległościowy w Czeczenii został zawłaszczony przez muzułmańskich fanatyków i dżihadystów, zapatrzonych w afgańskich talibów
i Al-Kaidę. Po klęsce Czeczenów, w 2000 roku, Maschadow ogłosił Kadyrowa
zdrajcą, zasługującym tylko na śmierć, Putin zaś mianował go nowym przywódcą Czeczenii.
Starszy z Kadyrowów, poza wsparciem Kremla, miał w Czeczenii wielu zwolenników jako mufti, a także nieformalny przywódca tejpu (struktura rodowo-terytorialna, na jakie dzielą się Czeczeni) Benoj, jednego z najliczniejszych
i najbardziej wpływowych w kraju. Jego syn, Ramzan, wszystko zawdzięcza wyłącznie Putinowi. Gdyby nie został wyznaczony przez Putina na prezydenta,
byłby dziś nikim, być może nie mieszkałby nawet w Czeczenii, ale wyjechał
z Kaukazu za chlebem do Rosji, Turcji czy Europy.
Choć poprawia dziś sobie oficjalny życiorys, a zagraniczni dziennikarze wierzą
bezkrytycznie w te redakcyjne poprawki, Czeczeni dobrze wiedzą, że młodszy
z Kadyrowów nigdy partyzantem nie był, ani nie walczył przeciwko Rosji podczas wojny z lat 1994-1996. Ojciec-mufti zrobił go najpierw swoim szoferem,
a potem szefem ochrony osobistej. Nie sprawdził się w tej roli, bo to właśnie on
i jego ludzie odpowiadali za zabezpieczenie stadionu w Groznym, gdzie dokonano zamachu bombowego na jego ojca.
Początkowo rządził wyłącznie przemocą i terrorem, jak szef młodzieżowego
gangu. Kiedy przy pomocy Rosjan zdławił rebelię, sięgnął po marchewkę – funDIALOG-PHENIBEN - N° 16 33

dowane przez Kreml przekupstwa, przywileje, a także wyciągnięte z Kremla miliardy rubli na odbudowę Czeczenii (zrównany z ziemią Grozny nazywany jest
dziś kaukaskim Dubajem). W swoim udzielnym księstewku wprowadził świętą
zasadę, obowiązującą także w wielkiej Rosji: chcesz mieć święty spokój? – nie
stawaj carowi na drodze. W zemście Kadyrow nie cofa się przed niczym, a jego
ludzie ścigają wrogów czeczeńskiego prezydenta także poza granicami kraju. W
Moskwie, Ałma Acie, Wiedniu, Stambule czy Dubaju co rusz dochodzi do tajemniczych i nigdy niewyjaśnianych zabójstw czeczeńskich emigrantów.

Czeczenia. Uczestnicy manifestacji
w Groznym – stolicy Czeczenii - niosą transparent
z napisem: „Kochamy Mahometa, łapy precz od
Mahometa”. Sprzeciwiają się publikacji satyrycznych
rysunków, przedstawiających proroka Mahometa
przez francuski tygodnik „Charlie Hebdo".
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji ocenia liczbę
uczestników demonstracji na 800 tysięcy. 19 stycznia 2015.
Fot. Yelena Fitkulina/AFP/East News

Wola prezydenta zamiast woli narodu
W kraju rządzonym przez takiego władcę ludzie nie wychodzą na uliczne marsze
protestacyjne, chyba że właśnie tego zażyczy sobie prezydent. Wtedy przychodzą
wszyscy. Jeśli wierzyć czeczeńskim komunikatom i statystykom, mówiącym, że
cała populacja Czeczenii liczy ok. 1,5 mln ludzi, w styczniowym wiecu w Groznym przeciwko obrażaniu uczuć religijnych muzułmanów wzięli udział wszyscy
jej mieszkańcy, nie licząc małych dzieci, chorych i starych. Nie powinno to dziwić, skoro podczas kolejnych wyborów w Czeczenii bite są rekordy frekwencji
i w żadnym zakątku swoich włości Putin nie zdobywa tyle głosów, co tutaj.
Ramzan Kadyrow rozkazał zwołać w swojej stolicy wiec oburzonych muzułmanów, bo w trosce o swój wizerunek od dawna stroi się w szaty obrońcy wiary
i kaukaskiej tradycji. Mając przeciwko sobie radykałów-dżihadystów, którzy
przejęli w całości czeczeńskie powstanie, Kadyrow odwołuje się do dominującej
wciąż na Kaukazie (a do niedawna wyłącznej) sufickiej odmiany islamu, której
przedstawicielem był jego ojciec. Wybrał się na pielgrzymkę do Mekki, a za
kremlowskie ruble pobudował w Groznym największy w całej Rosji meczet.
Występując zaś w roli kustosza czeczeńskich i kaukaskich tradycji, wskrzesza
stare struktury tejpowe i otacza się rodakami-benojami, którzy pod jego rządami
przejęli władzę w Groznym.
Choć sam o sprawach religii ma jedynie blade pojęcie, Kadyrow przekonuje poddanych, że pokojowy sufizm jest jedynym prawdziwym islamem, zaś radykałowie salafici są odszczepieńcami i barbarzyńcami, których należy wytępić jak
robactwo. Najgorsze oskarżenia rzucane przez czeczeńskiego prezydenta są zrozumiałe, bo jego jedynymi, jawnymi wrogami, których nie udało mu się jeszcze
zgładzić ani sterroryzować, są zbrojni powstańcy, którzy - odwołując się do dżihadyzmu - ogłosili cały Kaukaz emiratem, a ostatnio zaczęli zgłaszać akces do
syryjsko-irackiego kalifatu i wyprawiać się tam na wojnę. Szacuje się, że w armii
kalifatu walczy nawet do pięciu tysięcy kaukaskich mudżahedinów, a ich emirowie już dawno okrzyknęli Kadyrowa zdrajcą i giaurem, i poprzysięgli mu
śmierć w męczarniach.
Kadyrow (a także jego dobrodziej, Putin) boi się powrotu mudżahedinów.
Przeciwstawiając im suficki, zakorzeniony na Kaukazie islam oraz występując
w roli obrońcy wiary i tradycji, Kadyrow próbuje wrogo nastawić kaukaskich
górali do partyzantów. Wyręcza też Putina, by wprost oskarżać Zachód, że najeżdżając na Afganistan, Irak i Libię, a przede wszystkim nie potrafiąc wygrać
żadnej z tych wojen, Ameryka z Europą wywołały zagrażający dziś wszystkim
bałagan i wojenny ferment w świecie islamu. Wskazując winnego, Kadyrow
(a więc także Putin) pokazuje dżihadystom, przeciwko komu mają kierować
swój gniew i gdzie szukać zemsty.
Wojciech Jagielski, PAP
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Tunezja. Tunezyjczycy ze świecami modlą się przed bramą wejściową
do Muzeum Narodowego Bardo w Tunisie, gdzie podczas ataku terrorystów
18 marca 2015 roku zginęło 21 osób, głównie zagranicznych turystów.
Jak relacjonował świadek, napastnicy „strzelali do wszystkiego, co się rusza".
Fot. Michel Euler/AP/East News
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Uległość
G Michel Houellebecq

W

ybuch nadziei nastąpił w chwili, gdy
Francja zaczęła odzyskiwać optymizm, jakiego nie znała od końca
chwalebnego trzydziestolecia pół
wieku wcześniej. Powołanie przez
Mohammeda Ben Abbesa rządu jedności narodowej zostało powszechnie przyjęte jako wielki sukces; żaden nowo wybrany prezydent
republiki nie uzyskał wcześniej takiego kredytu zaufania – co do tego
wszyscy komentatorzy byli zgodni. Często wracałem myślami do słów
Marie-Françoise Tanneur i do międzynarodowych ambicji nowego prezydenta; z zainteresowaniem przyjąłem informację, która praktycznie przeszła
bez echa, dotyczącą wznowienia negocjacji w sprawie szybkiego przystąpienia Maroka do Unii Europejskiej; jeśli chodzi o Turcję, został już ustalony
konkretny kalendarz. Odbudowa Cesarstwa Rzymskiego była w toku, tak
więc w polityce wewnętrznej Ben Abbes działał po prostu bezbłędnie. Pierwszą konsekwencją jego wyboru okazało się radykalne zmniejszenie przestępczości: w najgorszych dzielnicach zmalała dziesięciokrotnie! Kolejnym
natychmiastowym sukcesem był spadek – i to na łeb, na szyję – bezrobocia.
Było to bez wątpienia związane z masowym odpływem kobiet z rynku
pracy, co wynikało ze znaczącej podwyżki świadczeń rodzinnych, pierwszego, symbolicznego kroku przedstawionego przez nowy rząd. Fakt, że
wypłatę świadczeń uzależniono od całkowitego zaprzestania jakiejkolwiek
działalności zawodowej, wywołał początkowo nieco zgrzytania zębami,
zwłaszcza na lewicy, jednak upublicznienie danych dotyczących wskaźnika
bezrobocia zgrzytanie owo błyskawicznie uciszyło. Zwłaszcza że deficyt budżetowy przy tym nawet nie drgnął, podwyżka świadczeń rodzinnych została
bowiem całkowicie pokryta drastycznym obniżeniem wydatków na szkolnictwo, stanowiących dotychczas najwyższą pozycję w budżecie państwa.
W nowo wprowadzonym systemie obowiązek szkolny kończył się na szkole
podstawowej, czyli mniej więcej w wieku lat dwunastu. Przywrócono certyfikat ukończenia szkoły podstawowej jako normalne ukoronowanie procesu edukacji. Pojawiły się zachęty do nauki rzemiosła, natomiast finansowanie szkolnictwa średniego i wyższego całkowicie przeszło do sektora
prywatnego. Wszystkie te reformy miały na celu „przywrócenie rodzinie,
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Fragment książki Michela Houellebecqa „Uległość”
(„Soumission”), opisującej Francję roku 2022
z rządem utworzonym przez muzułmańską partię.
Powieść ukaże się nakładem wydawnictwa W.A.B.

jako podstawowej komórce społecznej, jej dawnego miejsca i godności”
– jak zgodnie oświadczyli nowy prezydent republiki i jego premier we
wspólnej, dość dziwnej deklaracji, w której Ben Abbes przybierał tony
niemal mistyczne, a François Bayrou z szerokim, głupawym uśmiechem na
twarzy wcielił się w rolę Hanswursta, czyli Jasia Kiełbasy z niemieckiego
teatru lalek, który w przerysowany i nieco groteskowy sposób powtarza
ostatnie słowa głównego bohatera. Rzecz jasna szkoły muzułmańskie nie
miały się czego obawiać – na szkolnictwo monarchie petrodolarowe nigdy
nie szczędziły grosza. Co bardziej zaskakujące, wyglądało na to, że niektóre
katolickie i żydowskie szkoły wyznaniowe również na tych zmianach zyskały
dzięki wsparciu ze strony wielu dyrektorów przedsiębiorstw; w każdym
razie oświadczyły, że ich budżet został domknięty i od następnego września
będą funkcjonować normalnie.
Gwałtowne załamanie dotychczasowego, dwubiegunowego układu centrolewica – centroprawica, który od niepamiętnych czasów leżał u podstaw
francuskiego życia politycznego, początkowo pogrążył media w stanie stuporu zbliżonego do afazji. Nieszczęsny Christophe Barbier w smętnie zwisającym szaliczku szwendał się od studia do studia w totalnej niemocy
skomentowania historycznej zmiany, której nadejścia nie potrafił przewidzieć; której nadejścia, prawdę mówiąc, nikt nie potrafił przewidzieć. Jednak
stopniowo, z biegiem tygodni, zaczęły się krystalizować zalążki opozycji.
Najpierw w środowiskach laickiej lewicy. Pod wpływem tak nieprawdopodobnych osób jak Jean-Luc Mélenchon czy Michel Onfray zaczęto organizować protesty. Front Lewicy wciąż istniał, przynajmniej na papierze,
i można się było spodziewać, że w dwa tysiące dwudziestym siódmym naprzeciw Mohammeda Ben Abbesa stanie godny rywal, rzecz jasna poza
kandydatką Frontu Narodowego. Z drugiej strony dały się słyszeć głosy
formacji typu Unia Studentów Salafickich, które piętnowały zdarzające się
nadal zachowania niemoralne i żądały faktycznego wprowadzenia szariatu.
Powoli pojawiały się pierwsze elementy debaty politycznej. Miała to być
debata nowego rodzaju, zasadniczo odmienna od tych, które Francja znała
z poprzednich dekad, bardziej przypominająca debaty w większości krajów
arabskich, ale jednak jakaś debata. Istnienie zaś choćby i sztucznej debaty
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politycznej jest niezbędne dla harmonijnego funkcjonowania mediów,
a może nawet dla przynajmniej formalnego poczucia u obywateli, że demokracja wciąż ma się dobrze.
Pod tym powierzchownym zamieszaniem Francja szybko się zmieniała,
i to dogłębnie. Okazało się wkrótce, że Mohammed Ben Abbes, niezależnie
od islamu, ma własne poglądy. Podczas jednej z konferencji prasowych
oznajmił, że jest pod silnym wpływem dystrybutyzmu, co wprawiło słuchaczy w osłupienie. Prawdę mówiąc, wielokrotnie już podczas kampanii
prezydenckiej składał tego rodzaju deklaracje, ale ponieważ dziennikarze
mają naturalną skłonność do pomijania informacji, których nie rozumieją,
deklaracje te nie zostały ani zarejestrowane, ani nagłośnione. Tym razem
jednak rzecz dotyczyła urzędującego prezydenta republiki, musieli więc zaktualizować swój stan wiedzy. W następnych tygodniach opinia publiczna
dowiedziała się zatem, iż dystrybutyzm to filozofia ekonomiczna, która narodziła się w Anglii na początku dwudziestego wieku pod wpływem Gilberta
Keitha Chestertona i Hilaire’a Belloca. Chciała uchodzić za „trzecią drogę”,
daleką zarówno od kapitalizmu, jak i od komunizmu, uznawanego za państwową odmianę kapitalizmu. Jej podstawowa myśl sprowadzała się do zniesienia rozdziału między kapitałem a pracą. Normalną formą gospodarki jawiło się przedsiębiorstwo rodzinne. Kiedy w niektórych dziedzinach
konieczne się okazywało łączenie w większe jednostki, należało uczynić
wszystko, aby pracownicy byli akcjonariuszami swojego przedsiębiorstwa,
współodpowiedzialnymi za jego zarządzanie.
Dystrybutyzm, miał później uściślić Ben Abbes, jest absolutnie zgodny
z naukami islamu. Uściślenie to nie było całkiem zbędne. Za życia Chesterton
i Belloc zasłynęli przede wszystkim swoją zażartą aktywnością jako katoliccy
polemiści. Okazało się dość szybko, że mimo jawnego antykapitalizmu
samej doktryny władze w Brukseli nie mają w gruncie rzeczy czego się obawiać. Główne kroki podjęte przez nowy rząd polegały bowiem z jednej
strony na całkowitym zniesieniu pomocy ze strony państwa dla dużych
grup przemysłowych – a pomoc taką sama Bruksela od dawna tępiła jako
zamach na zasadę wolnej konkurencji – z drugiej zaś na przyjęciu przepisów
podatkowych niezwykle korzystnych dla rzemiosła i samozatrudnienia.
Kroki te od razu spotkały się z gorącym entuzjazmem. Od wielu już dziesięcioleci marzeniem zawodowym powszechnie wyrażanym przez młodych
ludzi było „założenie własnej firmy”, a przynajmniej uzyskanie statusu pracownika niezależnego. Ponadto były one idealnie zgodne z kierunkiem rozwoju gospodarki narodowej. Mimo niezwykle kosztownych planów naprawczych wielkie zakłady przemysłowe wciąż były we Francji zamykane,
podczas gdy rolnictwo i rzemiosło świetnie dawały sobie radę, a nawet
– jak to się mówi – zdobywały udziały w rynku.
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Pascala Brucknera, filozofa, który głosił upadek małżeństwa z miłości,
a jednocześnie pochwałę małżeństwa z rozsądku. Da Silva również twierdził,
że więzi rodzinne, zwłaszcza między ojcem i synem, w żadnym razie nie
powinny być oparte na miłości, lecz tylko na przekazywaniu wiedzy i majątku. Według niego powszechne przejście do systemu salariatu musiało
doprowadzić do rozkładu rodziny i pełnej atomizacji społeczeństwa, które
będzie w stanie ponownie się scalić dopiero wówczas, kiedy podstawowy
model produkcji zostanie znowu oparty na przedsiębiorstwie indywidualnym. Chociaż antyromantycznym tezom często towarzyszyła atmosfera
skandalu, przed publikacją eseju Da Silvy nie miały one szans na dłuższą
obecność w mediach, gdyż w mainstreamie dominował konsensus wokół
indywidualnej wolności, tajemnicy miłości i różnych takich. Będąc człowiekiem bystrym i znakomitym dyskutantem, dość obojętnym na religijne
i polityczne ideologie, w każdych okolicznościach skupionym jedynie na
swojej dziedzinie, czyli analizie ewolucji struktur rodzinnych oraz jej skutków
dla demograficznych perspektyw zachodnich społeczeństw, ten młody socjolog potrafił jako pierwszy przełamać zaklęty krąg gęstniejącej wokół
niego prawicowości, mogącej się rychło stać jedynym dozwolonym głosem
w debatach społecznych, które rodziły się (stopniowo, powoli, bez wielkiego
hałasu i w atmosferze gnuśnej akceptacji, ale jednak się rodziły) wokół projektów społecznych Mohammeda Ben Abbesa.
Przekład Beata Geppert
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Wszystkie te zmiany pchały Francję w stronę nowego modelu społecznego,
tyle że ewolucja przebiegała w ukryciu – aż do dnia publikacji głośnego
eseju młodego socjologa, Daniela Da Silvy, ironicznie zatytułowanego „Pewnego dnia, synu, wszystko to będzie twoje” i opatrzonego bardziej wymownym podtytułem „W kierunku rodziny z rozsądku”. We wstępie autor powoływał się na inny esej, opublikowany kilkanaście lat wcześniej przez
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Ruska Roma
100 narodowości,
140 milionów obywateli,
a wśród nich tylko
250 tysięcy Romów.
Jak długo jeszcze uchowają
swą tożsamość?

Konstantin Chalabov
jest etatowym fotoreporterem rosyjskiej agencji
RIA NOVOSTI
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Najwcześniejsze dokumenty świadczące o obecności Romów na terytorium Rosji
pochodzą z 1733 roku. Wspomina się o nich przy okazji nałożenia podatku od branki
do wojska. Ten obowiązek podatkowy dotyczył zarówno mieszkańców obszaru europejskiej Rosji, jak i tzw. Małorosji, czyli terytorium dzisiejszej Ukrainy, gdzie Romowie
mieszkali już od XVII stulecia. Co ciekawe, to nie Romowie przychodzili do Rosji - to
Rosja przychodziła do nich w rezultacie ekspansji terytorialnej. Tak się stało
w XIX wieku z ludnością romską zamieszkującą Mołdawię, Polskę i Krym. Właśnie
z tego względu w języku Romów rosyjskich często można usłyszeć słowa pochodzenia
polskiego, ukraińskiego czy niemieckiego. Większość z nich wyznaje prawosławie
(z wyjątkiem grup osiadłych na Kaukazie, gdzie spotkać można Romów-muzułmanów).
Bardzo trudno określić dokładnie liczebność Romów zamieszkujących Federację
Rosyjską. Według ostrożnych szacunków historyka Mikołaja Bessonova, autora licznych
publikacji poświęconych Romom w Rosji, jest ich zaledwie 250 tysięcy (spośród ponad
140 milionów obywateli rosyjskich).
Podobnie jak w innych krajach europejskich, Romowie w Rosji przez stulecia żyli na
marginesie społeczeństwa. Choć doceniani za swoje osiągnięcia artystyczne, a zwłaszcza
śpiew (Lew Tołstoj uważał, że prawdziwa sztuka to nie opera, lecz cygański romans),
poddawani byli licznym prześladowaniom i dyskryminacji.
Ciekawym momentem w dziejach Romów w Europie Wschodniej było powstanie ZSRR.
Związek Radziecki w pierwszych latach istnienia, zgodnie z wykładnią poglądów Lenina
o prawie narodów do samostanowienia, starał się wspierać aspiracje poszczególnych
grup etnicznych przynajmniej do zachowania odrębności i swobody kulturowej. Wówczas po raz pierwszy określenie „Cygan” można było wpisać do dowodów osobistych
i paszportów umożliwiających podróże w obrębie ZSRR. W 1926 roku powstał
Wszechrosyjski Związek Cyganów. Jednak stalinowskie czystki lat 30. nie ominęły
i Romów. Wydawane przed drugą wojną światową i po niej dekrety zabraniające
prowadzenia koczowniczego trybu życia miały na celu przymusowe osiedlenie Romów
i „wykucie” z nich prawdziwych „ludzi radzieckich”.
Po upadku ZSRR sytuacja Romów w Rosji nie stała się łatwiejsza. Niestety, mimo że
wielu rosyjskich Romów uczy się na uniwersytetach, pracuje, prowadzi osiadły tryb
życia, nadal pokutuje pogląd, że Cyganie (bo tak po rosyjsku określa się Romów) są żebrakami, złodziejami i handlarzami narkotyków. Połowa Rosjan przyznaje się do negatywnego stosunku do Romów, a większość mediów chętnie podejmuje tematy pokazujące
ich jako grupę zagrażającą społecznej stabilności.
Ale też nie da się zaprzeczyć, że kultura rosyjska jest mocno spleciona z kulturą romską.
Prawdziwą legendą, sięgającą daleko poza granice Rosji, stał się teatr Romen. Powstał
w 1930 roku z inicjatywy grupy romskich inteligentów, pragnących rozwijać własną
kulturę. Wspierał ich były komisarz ludowy oświaty, członek Akademii Nauk ZSRR
Anatolij Łunaczarski. Dzięki niemu już w styczniu 1931 roku otwarto studio teatralne,
które mimo zawirowań historycznych przetrwało. Przez prawie 85 lat istnienia teatr
Romen realizował ambitną misję zachowania i rozwoju kultury i tradycji, przy
równoczesnym popularyzowaniu spuścizny kultury romskiej wśród innych mieszkańców
ZSRR. Od 40 lat dyrektorem teatru Romen jest Narodowy Artysta Rosji, laureat nagrody
państwowej ZSRR, profesor Międzynarodowej Akademii Teatru Nikołaj Sliczenko.
Przewodzi on zespołowi złożonemu z 70 osób, nie licząc grupy gitarowej. Spektakle,
pomimo ostrej konkurencji rozrywki, jaką oferuje telewizja, nieustająco cieszą się dużym
zainteresowaniem, a aktorzy występują w wypełnionych po brzegi salach, pokazując
swoje przedstawienia również poza granicami Federacji Rosyjskiej.
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Przygotowania
weselnego
stołu
w romskiej
osadzie
w Chudowie,
w obwodzie
Niżny
Nowogród,
czerwiec 2014 r.

Przygotowania
do ślubu.
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Opór nie wystarczy

Kiba
Lumberg
Latające
ptaki nocą,
1995
56x76 cm
Gwasz
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Opór nie wystarczy
Rola romskiej sztuki we współczesnym układzie sił
Tímea Junghaus
JUŻ OD XV WIEKU Romowie w sztuce przedstawiani byli jako obcy, poganie, złodzieje, źli i brzydcy ludzie. W czasach późniejszych wizerunek
ten okrzepł w artystycznych przedstawieniach na dobre. Wyraźna jest tendencja do prezentowania podrzędnej pozycji Romów w europejskich społeczeństwach. Romowie to zawsze podwładni. Badając sztukę XIX-wieczną,
widzimy, że w Europie Środkowej traktowani byli tak, jak w Europie Zachodniej afrykańskie i azjatyckie „prymitywy”. Społeczeństwa środkowej
Europy wykreowały wizerunek własnych „czarnych” poprzez prezentowanie
ich jako „dzikich” grup i jednostek mieszkających w odizolowanych „koloniach”. Widzimy też, jak wizerunek ciała Romów jest poddawany seksualizacji i feminizacji – podobnie jak ciało czarnych w modernizmie europejskim. To właśnie europejska estetyka wizualna zepchnęła Romów do
konceptualnego getta „cygańskich wyrzutków”.
Postawa kolonialna Europy wobec Romów jest ewidentna. Co prawda
w dyskursie naukowym kwestionuje się obecność skolonizowanej mniejszości w Europie Środkowej. Podkreśla się też strukturalne i historyczne
różnice między Europą Środkową i Wschodnią, gdzie żyje większość Romów,
a Europą Zachodnią. Dlatego tak istotne znaczenie ma włączanie się do
tego dyskursu naukowców romskich, którzy proponują używanie pojęć „kolonializm” i „postkolonializm” po to, by móc wskazać na dyskryminującą
rolę utrwalonej hierarchii społecznej, ekonomicznej i politycznej. Kolonializm ma tu być rozumiany jako strategia społeczeństw większościowych
w stosunku do Romów, stosowana po to, aby utrzymać asymetryczną strukturę władzy. Podobnie postrzega to Edward Said, kiedy określa strategię
Zachodu jako assimetric power relationships. Asymetria owa miałaby być
przydatna do tego, by nie podważać nadrzędnej pozycji „Zachodu” wobec
„Wschodu”. Bazujący na tym romscy intelektualiści doszli do wniosku, że
bez stosowania pojęcia postkolonialnych ram do opisywania sytuacji europejskich Romów - czyli tego, co utarło się nazywać „cygańskim problemem”
- nie da się zrozumieć tego, na ile problemy, których oni doświadczają
(bezrobocie, bieda, społeczna marginalizacja, piętnowanie ich jako „społecznie nieprzystosowanych” i upośledzonych intelektualnie) są produktami
ubocznymi cygańskiej kultury czy natury.
W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU romscy pisarze, artyści i reżyserzy,
tworzący własny wizerunek swej grupy, po raz pierwszy zostali włączeni
do artystycznego mainstreamu. Po I Światowym Kongresie Romów
w 1971 roku romscy artyści wizualni zaczęli walczyć o to, by uznawać ich
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za odrębną grupę. Do tego czasu romska twórczość była bowiem przedstawiana jako zbiór prac naturalistycznych, które zyskiwały legitymację tylko
wtedy, gdy zostały zauważone przez kolekcjonerów czy badaczy folkloru1 .
Do końca lat 70. wsparcie dla twórczości Romów w Europie Środkowej
i Wschodniej oferowały jedynie organizacje mniejszościowe i zwolennicy
„sztuki outsiderów” czy malarstwa naiwnego. Oni jednak też postrzegali
sztukę romską raczej jako zjawisko etnograficzne, paradoksalnie przyczyniając się do określania ich działań jako peryferyjnych 2 . Pewne wydarzenie
można uznać za początek romskiego ruchu kulturalnego: w 1979 roku na
Węgrzech, w Centrum Kultury Pataky w Budapeszcie, otwarto Pierwszą
Narodową Wystawę Romskich Artystów-Samouków, zorganizowaną przez
działaczkę Ágnes Daróczi. Ta wystawa po raz pierwszy zwróciła uwagę
świata na sztukę romską i miała długotrwały i owocny wpływ na twórczość
Romów w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki wsparciu mediów Daróczi udało się zintegrować międzynarodową grupę romskich artystów. Jej
praca zainspirowała Sandrę Jayat, francuską poetkę, pisarkę i malarkę, która
zorganizowała Première Mondiale d’art Tzigane [Pierwsza Światowa Wystawa Romskiej Sztuki] w Conciergerie w Paryżu w 1985 roku. Te dwie
wystawy odniosły międzynarodowy sukces. Ich znaczenie w inspirowaniu
twórczości romskich artystów w Europie było nie do przecenienia. Rozmawiano o tym podczas III Światowego Kongresu Romów w 1981 roku
w Getyndze, podczas którego Daróczi nawiązała kontakty z czeskim romskim aktywistą Karelem Holomkiem, który zabiegał o utworzenie Muzeum
Kultury Romskiej w Czechach3 i z Thomasem Actonem – profesorem studiów romskich na Uniwersytecie w Greenwich, który był kuratorem pierwszej wystawy artystów romskich w Wielkiej Brytanii4.
NA POCZĄTKU LAT 90. działalność romskiej mniejszości zaczęła być zauważalna w debacie społeczeństw europejskich dzięki tzw. zwrotowi kulturalnemu, który rozpoczął się w latach 70. W tym czasie pojęcie kulturalnej
demokracji krystalizowało się na forum społeczeństw Europy Środkowej
i Wschodniej. Organizacje obywatelskie rosły w siłę, a takaż polityka, bez
której nie można mówić o demokracji kulturalnej, zaczęła nabierać znaczenia. Ta zmiana postaw w kręgach akademickich wypływała z rozważań nie
tylko o etniczności, ale także o społeczeństwie, płci i podziałach klasowych.
Zaowocowała ona większym zainteresowaniem romską kulturą. Właśnie
wtedy stało się jasne, jak bardzo sztuka europejska jest przesiąknięta stereotypami na temat Romów, ale także, że twórczość romska do tej pory
klasyfikowana była jako naiwna, prymitywna, barbarzyńska, pierwotna,
archetypiczna i autodydaktyczna. Romscy artyści rzadko mieli możliwość
eksperymentowania z nowymi technikami; wystawiali swoje prace w domach
kultury – miejscach, które traktowane były marginalnie w artystycznym
dyskursie. Wyznaczyli więc sobie misję prezentowania swojej sztuki i walki
ze stereotypami stereotypów i uprzedzeń z wizerunku Romów. Musieli się
jednak mierzyć z brakiem środków i trudnymi warunkami.
PO ROKU 2000 romski ruch kulturalny w Europie Środkowej i Wschodniej
wydał wielu aktywnych teoretyków kultury, którzy specjalizowali się w badaniu sposobu prezentowania Romów i ich uczestnictwa w kulturze. W tej
dekadzie romscy artyści z sukcesem uczestniczyli w kilku międzynarodoDIALOG-PHENIBEN - N° 16 57

wych artystycznych wydarzeniach 5.Coraz wyrazistszy dyskurs dotyczący
romskiej tożsamości i reprezentacji zaczął z czasem - wraz z pojawieniem
się ekspertów od romskiej kultury - burzyć wyrafinowaną machinę kulturowego prześladowania. Powstały nowe miejsca prezentujące romską kulturę,
takie jak Muzeum Kultury Romskiej w Brnie - z głęboko przemyślanym
i atrakcyjnym sposobem prezentowania wizerunku Romów i romskiej sztuki
w profesjonalnej przestrzeni. Bardzo ważna jest też obecność dzieł romskich
artystów na wystawach sztuki współczesnej 6 .Pierwszy Romski Pawilon na
52. Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji w 2007 roku był kulminacją
tego procesu. Prezentował on współczesną sztukę romską.
Dzięki tym działaniom powstał termin „romska sztuka współczesna”. Podczas gdy jeszcze w 2006 roku określenie to było mocno kwestionowany
przez historyków sztuki i ekspertów, to już w 2011 roku organizowane były
międzynarodowe wystawy i wydarzenia prezentujące romską sztukę.
8 kwietnia 2011 roku, w ramach Międzynarodowego Dnia Romów, Kunsthalle Budapest zaprezentowało wystawę „Nowe Media w Naszych Rękach
– Romscy Artyści Nowych Mediów w Europie Środkowej”. Jej kuratorką
była Sarolta Péli, córka sławnego romskiego malarza Tamása Péli. Na wystawie można było zobaczyć dzieła głównie młodych romskich twórców z
Węgier, Czech, Słowacji, którzy używali technologii do rozpowszechniania
swojej wizji twórczości oraz organizowania swojej społeczności. W połowie
kwietnia tego samego roku miało miejsce inne historyczne wydarzenie –
otwarto pierwszą komercyjną galerię sztuki romskiej – Galerie Kai Dikhas
w Berlinie (www.khaidikhas.com). Inauguracyjna wystawa prezentowała
prace Lity Cabellut, artystki romskiej z Hiszpanii, kolejne – dzieła takich
artystów, jak Daniel Baker, Damian James Le Bas i Delaine Le Bas, Gabi Jimenez. Od 26 maja do 8 czerwca 2011 roku cykl wystaw „Safe European
Home?” (Bezpieczny Europejski Dom?) odbył się w ramach Wiener
Festwochen w Wiedniu. Gigantyczne instalacje Delaine i Damiana Jamesa
Le Bas zdominowały scenerię przed parlamentem austriackim, podczas gdy
w jego wnętrzu można było podziwiać wystawę „Roma Protocol” (Romski
protokół) pod kuratelą Suzany Milevskiej. W tym samym czasie, w ramach
Światowego Festiwalu Romskiego Khamoro 2011, otwarto również wystawę
w Pradze „Ministry of Education Warning: Segregation Harms You and
Others” (Ostrzeżenie Ministerstwa Edukacji: Segregacja Rani Ciebie i Innych). Na początku czerwca 2011 na 54. Biennale w Wenecji można było
zobaczyć wystawę w Romskim Pawilonie „Call the Witness” (Wezwij
świadka), zorganizowaną przez Marię Hlavajovą. Miała ona skłaniać do
dyskusji na temat „innej, pełnej nadziei przyszłości dla Romów”. W listopadzie 2011 roku, w Berlinie w Kunstquartier Bethanien odbył się wernisaż
wystawy „Reconsidering Roma - Aspects of Roma and Sinti Life in Contemporary Art.” z kuratorami: Lith Bahlmann i Matthiasem Reicheltem.
Współcześnie w Europie organizuje się coraz więcej wydarzeń i wystaw,
szczególnie dzięki działalności Galerii Khai Dikhas w Berlinie, Gallery8 7 ,
Muzeum Romski Butik w Bukareszcie, Muzeum Romskiego w Belgradzie.
Dzięki tym wspaniałym inicjatywom, opierającym się na kreatywności
iTiszadob,
twórczości,
2003 w siłę rośnie nasz ruch kulturalny, który odgrywa ogromną
rolę
Miedzioryt,
w tworzeniu
83 x 115 cmromskiej diaspory. Możemy już tworzyć i analizować
Metropolitan
pojęcie romskiej
Council -sztuki także w perspektywie historycznej. Jak widać, sztuka
romska
Romano Kher,
to niewątpliwy
Budapeszt
efekt romskiego ruchu kulturalnego 8 .
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Tímea Junghaus
- historyk sztuki
i doktorantka w dziedzinie
teorii kultury i sztuk
audiowizualnych
na Uniwersytecie Eötvös
Loránd na Węgrzech.
Kuratorka wielu wystaw
- m.in. Romskiego Pawilonu
na Biennale w Wenecji
w 2007 roku; autorka
i współredaktorka publikacji
nt. sztuk wizualnych Romów
europejskich - Poznaj swoich
sąsiadów - współczesna
sztuka romska w Europie
(Open Society Institute
2006); dyrektor
wykonawcza Fundacji
Kulturalnej Romów
Europejskich.

UZNANIE I LEGITYMIZACJA twórczości wizualnej Romów jest dodatkowo wzmacniania przez potrzebę tworzenia alternatywnych wizerunków
Romów w walce z antyromską (wizualną) propagandą: Romowie bez wątpienia są ofiarami ataków fizycznych 9 , przymusowych eksmisji, masowych
deportacji, ekonomicznej eksploatacji, kulturowej deprecjacji i politycznej
marginalizacji. Wzrastająca liczba paramilitarnych organizacji, grup rasistowskich i neonazistowskich, a także partii nacjonalistycznych w Europie
wykorzystuje wizualną propagandę w swoich kampaniach, by wzmacniać
i rozpowszechniać antyromską nienawiść i przemoc. Ich strony internetowe
używają „obrazków”, żeby upokarzać10 Romów. Musimy zrozumieć rolę
tych obrazów – nie tylko po to, by nauczyć się, dlaczego trzeba doceniać
twórczość romskich artystów i ich talent, ale także, by rozpoznawać wciąż
ukryte perswazyjne mechanizmy i strategie w działaniu nienawistnych
organizacji. J.T. Mitchell tłumaczy, jak mechanizmy rasistowskie z ich wizualną przemocą potrafią podzielić obiekt ich ataków na dwie skrajne części:
niewidzialne i jednocześnie hiperwidoczne, cel zarówno nienawiści, jak
i podziwu 11 . Te zdjęcia świadomie manipulują wizerunkami romskich
„bohaterów” aż do granicy maksymalnego obrzydzenia. Obrazy poniżające
Romów, używane w reklamach internetowych, kampaniach billboardowych,
ulotkach, reklamach prasowych i kampaniach politycznych to nic innego
jak narzędzia ideologicznej manipulacji, która rani ludzi. W tym prześladowczym, rasistowskim i pełnym strachu środowisku pojawia się jeszcze
silniejsze zapotrzebowanie na romską sztukę, która może zdekonstruować
ten tradycyjny „romski wizerunek”, ustanowiony przez hegemoniczną białą
większość, pozostającą u władzy.
Z angielskiego przełożyła Małgorzata Kołaczek
Przypisy
1. W latach 60. powstało wiele romskich organizacji we Francji i Wielkiej Brytanii. W miarę, jak ta liczba rosła, wzrastało
też zainteresowanie stworzeniem międzynarodowej organizacji romskiej. Po wielu latach starań Romowie z licznych
krajów europejskich spotkali się w Orpingon nieopodal Londynu w kwietniu 1971 roku na I Światowym Kongresie
Romów. Powstała wtedy Międzynarodowa Unia Romów (IRU), przyjęto falgę romską i hymn Gelem,
Gelem skomponowany przez Jarko Jovanovića. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili 8 kwietnia jako Międzynarodowy
Dzień Romów. Przyjęto tam również nazwę “Romowie” jako politycznie poprawny termin do określania wszystkich grup
romskich: Cyganów, Gitanos, Manuszy, Kale, Kełderaszy etc.
2. Dopiero w 2004 roku romscy artyści zostali włączeni do reprezentowania sztuki współczesnej podczas wystawy
Elhallgatott Holokauszt [Ukryty Holokaust], Kunsthalle Budapest
3. Muzeum powstało w 1991 roku.
4. Więcej informacji: Grace Acton, Thomas Acton, eds., Second Site, An exhibition by four artists
from Roma/Gypsy/Traveller communities (London: University of Greenwich, 2006).
5. Te wystawy to np.: Second Site, Stephen Lawrence Gallery London, UK, 2006; Hidden Holocaust, Kunsthalle Budapest,
Budapest, 2004; We are what we are: Aspects of Roma Life in Contemporary Art prezentowana w: Galeria Nouâ,
Bucharest, 2006; Galerija ŠKUC, Ljubljana, 2005; Ján Koniarek Gallery, Trnava, 2005; City Museum Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem, 2005; Minoriten Galerien, Graz, 2004.
6. Wystawa Hidden Holocaust z 2004 roku była pierwszą na Węgrzech, która po raz pierwszy otworzyła dla 11 romskich
artystów podwoje Kunsthalle Budapest - “bastionu sztuki współczesnej”.
7. Gallery8 to przestrzeń sztuki współczesnej w ósmej dzielnicy Budapesztu, w której mieszkają głównie Romowie:
www.gallery8.org.
8. Ruch ten rozpoczął się od pojedynczych wydarzeń, dzięki którym zaczęto uznawać romskich artystów, począwszy od
lat 60. takich jak np. odkrycie Jánosa Balázsa, węgierskiego poety Károly Barii i pisarza Menyhérta Lakatosa, jak również
od działalnośći romskich działaczy w Europie Środkowej – takich jak Ágnes Daróczi, Karel Holomek, i wielu innych.
9. W czerwcu 2008 formacja paramilitarna – Gwardia Węgierska – przemaszerowała po raz pierwszy przez Galgagyörk
na Węgrzech, grożąc tamtejszym romskim mieszkańcom. Było to pierwsze miejsce na szlaku serii ataków,
podczas których strzelano do Romów - 6 z nich zamordowano, wśród nich pięcioletniego chłopca, 5 ofiar zostało
poważnie rannych, 55 osób rannych; rzucono 11 koktajli Mołotowa. W innych krajach Europy również dochodzi
do napaści na Romów.
10. J. KRISTEVA, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982.
11. W. J. T. MITCHELL, What Do Pictures "Really" Want?, October, Vol. 77. (1996), s. 71-82.
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Delaine Le Bas, TUszkodzone dobra, 2005; wys. 70 cm. Technika mieszana

Damian Le Bas
Colt 45, 2005; 127x127 cm. Reprodukcja fragmentu obrazu. Akryl na płótnie

David Baker
Zagajnik
180x90x50 cm
Technika mieszana

David Baker
Lusterko ze złotą różą, 2006
36x35 cm
Technika mieszana

David Baker
Lusterko z cygańskim wozem, 2005
Technika mieszana

Kiba Lumberg. Śmierć w kłusie, 1995; 62x88 cm. Gwasze

Damian Le Bas
Romska Europa, 2007
76,5x67,3 cm
Technika mieszana na mapie

Gabi Jimenez
Wóz i schnące pranie, 2006
18x24 cm
Akryl na płótnie

Szirmai Norbert, Révész János
Fradi is better
Instalacja wideo

My też mamy historię, 2005
64 x 44 cm
Mieszane narzędzia na
materiale, hafcie i aplikacji

Pierwszy romski pawilon
"Raj utracony",
podczas Biennale
w Wenecji, 2007.
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Milczenie
was
nie obroni
G O niezwykłym życiu i cygańskiej śmierci z poetką
Cecilią Woloch rozmawia Maciej Okraszewski

Fot. Danuta Matloch/Muzeum POLIN
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W rocznicę wyzwolenia Auschwitz publiczność przyszła do Muzeum Historii Żydów Polskich na spektakl o Porajmos, cygańskim holokauście.
Ale widziałem, że goście byli bardziej poruszeni Pani osobistą historią,
która w przedstawieniu przeplatała się ze scenami z Zagłady.
- Nad „Tsiganem”, książkowym pierwowzorem spektaklu, zaczęłam pracować, żeby poznać historię własnego pochodzenia. Urodziłam się w wielopokoleniowej rodzinie, bardzo anarchizującej i swoim zachowaniem
często szokującej mieszczańskich sąsiadów: kiedy razem z sześciorgiem rodzeństwa za mocno rozrabialiśmy, nasza matka zawsze się śmiała, że „to ta
cygańska krew”. Mój ojciec wołał na mnie „Cyganka” - tym samym dziwnym, nieangielskim słowem nazywał też swoją matkę, Marię. Ale gdy dopytywałam o szczegóły, nikt nie chciał mi niczego powiedzieć, trafiałam na
mur ciszy. Uznałam, że aby zrozumieć samą siebie, muszę najpierw poznać
historię mojej babki.
Cyganki, której życie to gotowy scenariusz filmowy.
- Po wydaniu „Tsigana” moim krewnym trochę rozwiązały się języki, więc
już od ponad dekady pracują nad jego kontynuacją, skupiającą się właśnie
na babci. Im więcej odkrywam, tym bardziej mam wrażenie, że zamiast
poematu wyjdzie mi geopolityczny kryminał.
Jak się zaczyna?
- Mój dziadek Feliks jeszcze jako młody chłopak uciekł do Ameryki przed
służbą wojskową, ale to jedna z niewielu rzeczy, które wiem o nim na pewno
- na nowojorskiej Ellis Island, przez którą obowiązkowo przechodzili
wszyscy imigranci z Europy, z jakiegoś powodu nie zachowały się po nim
żadne papiery, jakby wjechał do kraju zupełnie nielegalnie. Nie mam na
przykład pojęcia, kim byli jego rodzice. Ale dziadek był Polakiem, ożenił
się z dziewczyną takiego samego pochodzenia, w domu mówiono po polsku,
tak więc w rodzinie mojej matki to było zawsze bardzo jasne, z jakiego
kraju tu przybyliśmy.
A ze strony ojca?
- Tu wszystko tonęło w niejasnościach. Najstarsi wujkowie rozmawiali między sobą po ukraińsku, choć musiała to być inna odmiana niż np. ta używana
dziś w Kijowie. Żaden z nich nigdy się za Ukraińca zresztą nie uważał - gdy
przybywali do Stanów, Ukraina nawet nie istniała, choć, z drugiej strony,
Polska też nie. Jeżeli już czuli przynależność do jakiegoś miejsca, to do Karpat: mój ojciec czasem brał mapę, pokazywał na góry w środku Europy
i mówił: „stąd jesteśmy”. Po latach odkryłam, że babcia urodziła się w Wisłoku Wielkim, niewielkiej wsi na południe od Krosna, praktycznie zniszczonej w Akcji „Wisła”.
Babcia spędziła tam jednak tylko dzieciństwo.
- Strzygła włosy żywym i myła ciała martwych przed pogrzebem. Może robiłaby to do końca życia, gdyby przed 13. urodzinami nie wydano jej za
mąż. Ukraiński ksiądz z tych okolic powiedział mi, że legalnie było to oczywiście niemożliwe, ale w tamtych latach i tak to robiono. Dotarłam też do
materiałów, z których wynika, że dziewczynkami z tych stron handlowano,
a to samo opowiadał mój ojciec - że babcię po prostu sprzedano staremu
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mężczyźnie. To było chyba jednak tylko chytre oszustwo: podejrzewam, że
plan był od początku taki, żeby wziąć pieniądze za dziecko, a potem je wykraść i uciec, bo krótko po ślubie moja babcia pojawiła się w Ameryce ze
swoim ojcem, a po jakimś czasie dołączyła do nich reszta rodziny. To było
około 1910 roku, ale trudno ustalić dokładne daty, bo moi krewni cały czas
zmieniali pisownię nazwiska. Pewnie nieprzypadkowo; w okolicach, skąd
się wywodzili, była długa tradycja działania na pograniczu prawa - słyszałam
historie o ludziach wyjeżdżających do Ameryki na jednym i tym samym,
stale szmuglowanym paszporcie.
Maria poznała Pani dziadka już w Stanach?
- Przez działalność w ruchu robotniczym. Jeszcze w Wisłoku sporo mieszkańców komunizowało, komunistą był nawet miejscowy ksiądz, to było
przecież jeszcze przed bolszewikami. Ale w Stanach to straszak; do dziś
każdy, kto popiera prawa pracownicze, jest z automatu szufladkowany jako
komunista. Na początku poprzedniego wieku dokładano do tego jeszcze
obce pochodzenie: nie jesteście stąd i zagrażacie naszemu stylowi życia!
Chcecie, żeby wam płacić za pracę? Co za bezczelność!
W latach 20. moja rodzina osiadła w Pensylwanii, w górniczych miasteczkach wokół Pittsburgha. To było straszne miejsce, prawdziwy obóz pracy.
Górnicy mieszkali w urągających ludzkiej godności warunkach i byli zastraszani przez prywatne służby porządkowe pracodawców. Największy
z nich, produkujące stal przedsiębiorstwo J&L, miał w kieszeni nawet miejscową policję. Dla nich właśnie pracował mój dziadek, o którym na pewno
wiadomo tyle, że nazywał się Woloch i pochodził z Rumunii. Oraz że policjant zabił go, strzelając mu w plecy.
Jak to?
- Oficjalna wersja mówi, że policja została wezwana do rozróby domowej gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, dziadek zaczął uciekać, więc jeden
z nich strzelił w jego kierunku. Odwiedziłam główną bibliotekę w Pittsburghu i poprosiłam o prasę z tamtego okresu. Okazuje się, że ta sprawa była
na pierwszych stronach wszystkich miejscowych gazet. W jednej z nich są
rzekome wypowiedzi mojej babci, że „to był zły człowiek i cieszy się, że nie
żyje”, ale język jest absurdalny, zupełnie nie brzmi jak słowa imigrantki.
W raporcie policyjnym też powtarzają się jej zeznania, jakoby dziadek jej
groził i został zabity podczas interwencji, a na końcu pada kuriozalne: „tak
przynajmniej zostałam poinformowana” oraz wielkie X zamiast podpisu.
Myślę, że to ostatnie to z jej strony rodzaj deklaracji, bo widziałam jej pełne
podpisy na innych dokumentach. Policjant, który strzelał, nigdy nie trafił
do więzienia, a mojego dziadka pochowano w nieznanym miejscu. Myślę,
że jego śmierć mogła być nieprzypadkowa, bo wtedy robotnicy szykowali
wielki strajk i właściciele kopalń bali się zamieszek, a moja rodzina działała
w Klubach Ukraińskich, które były przykrywkami dla działalności związkowej, wówczas zepchniętej do podziemia.
To przez Klub Ukraiński Maria poznała następnego męża. I to on właśnie
chciał udusić Pani ojca?
- Ojciec przyszedł na świat osiem miesięcy po zabójstwie dziadka. Babcia
miała już wtedy jedno małe dziecko i żyła w skrajnej nędzy. Klub Ukraiński
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zaaranżował jej więc małżeństwo z górnikiem, wdowcem i ojcem pięciu
córek: razem miało im się żyć trochę lżej, ale w rzeczywistości ledwo wiązali
koniec z końcem. Mój ojciec był tak słabowitym niemowlakiem, że według
lekarzy i tak miał nie pożyć długo, dlatego nowy mąż Marii zadecydował,
że dla wszystkich będzie lepiej, jeżeli go udusi. W ostatniej chwili interweniowała siostra babci i chłopcu darowano życie. Jego matka przyrzekła,
że nigdy nie będzie chodził głodny. I dotrzymała słowa.

❝

Masz oczy
żółtka,
a włosy
czarnucha,
kim ty właściwie
jesteś?

❞

Bo los rodziny się polepszył?
- Nie, po prostu wyjątkowo opiekowała się ojcem. Ale bez przerwy zachodziła w kolejne ciąże i wiele z tych dzieci nawet nie dożyło nastoletniości.
W 1928 roku górnicy urządzili największy strajk w historii Stanów. Wiele
osób uważa, że przyczynił się do wybuchu Wielkiego Kryzysu, bo nagle
odcięto całe dostawy węgla; to jakby dziś zabrakło ropy. Protest zduszono
wyjątkowo brutalnie, moja rodzina działała w nim aktywnie, więc po klęsce
musieli się przenieść do slumsów w mieście, gdzie babcia zaczęła zarabiać
na produkcji bimbru, bo wciąż obowiązywała prohibicja. Żyli w nędzy.
Kiedy więc wybuchła wojna, to mój ojciec i jego brat natychmiast zgłosili
się na ochotnika: liczyli na regularne posiłki. Wkrótce dołączył do nich
zresztą kolejny mój wujek, kiedy złapano go na obrabianiu poczty.
Czemu poczty, a nie banku?
- Wydaje się, że bardziej niż o pieniądze chodziło o znaczki i stemple, żeby
działacze robotniczy mogli swobodnie rozsyłać propagandę. W każdym
razie wujek dostał wybór: więzienie albo wojsko. Wkrótce został dezerterem,
przedostał się do Francji, mieszkał u szefa miejscowej mafii, z którego córką
wziął ślub, a w wolnych chwilach napadał na pociągi. W tym samym czasie
drugi wujek zginął na froncie, a ojciec latał na myśliwcach w Chinach.
Ale co z Marią?
- Przeszła zaskakującą przemianę. Rozwiodła się z drugim mężem, przeprowadziła do Detroit i tam wyszła za człowieka, o którym w mojej rodzinie
mówiło się potem po prostu „Rosjanin”. Tak jakby nie miał imienia: „wyszła
za TEGO Rosjanina”. Jako jego żona zmieniła się nagle z zabiedzonej robotnicy w elegancko ubraną damę, ciągle z uszminkowanymi ustami, jeżdżącą wszędzie wielkim czarnym samochodem. Skąd miała pieniądze, czym
się zajmowała? Nikt nie wiedział. Wojna się skończyła, a jej synowie trafili
do więzienia: mój ojciec, bo zapisał się do partii komunistycznej, a w Stanach
trwało już polowanie na czerwonych, wujek jako dezerter dostał karę śmierci.
Babcia przyjechała do więzienia „prosić o wybaczenie” - znów nie wiadomo
nawet, o co chodziło. Trzy dni później już nie żyła.
Jaka była przyczyna?
- Raport lekarza sądowego stwierdzał zatrucie efedryną. Nie przedawkowanie,
tylko właśnie zatrucie. Ale protokół nie został nigdy dokończony, śledztwo
przerwano, babcia trafiła do nieoznakowanego grobu, a mój wujek otrzymał
prezydencki akt łaski... Kiedy udało mi się wreszcie wydusić od rodziny nazwisko „Rosjanina”, przeprowadziłam własne śledztwo. Komisja śledcza senatu zaliczyła go do sterowanej z Moskwy grupy agentów; ja dowiedziałam
się nieco więcej, ale na razie nie chciałabym o tym publicznie mówić.
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To faktycznie historia jak z kryminału. Żeby wyciągnąć ją z cienia, zaczęła
Pani przyjeżdżać do Polski.
- Gdy moja rodzina wciąż była jeszcze niechętna, żeby o tych sprawach
rozmawiać, jedna ciocia zaczęła tracić zmysły, nie wiedziała, gdzie jest
i który mamy rok. Dała mi kiedyś starą kopertę z adresem zwrotnym
w Wisłoku - w ten sposób dowiedziałam się, że wieś leży w polskich Karpatach. Mniej więcej w tym samym czasie, dzięki wcześniejszej pracy, zaczęłam
korespondować z pewną poetką, która przeprowadziła się z Anglii w okolice
Krosna i zaprosiła mnie do siebie. Od tamtej pory staram się wracać regularnie.
Co się Pani rzuca w oczy w Stanach w porównaniu z domem?
- W Stanach wciąż jest żywy romantyczny mit Cygana. Szczególnie chętnie
podtrzymują go artyści, modne jest snobowanie się, że „taki cygański styl”
i tym podobne. To wynika z tego, że w Ameryce po prostu nie ma dużych
romskich skupisk, większość Amerykanów nie bardzo nawet wie, jak wygląda Cygan. Po śmierci mojej matki ojciec ożenił się powtórnie, tym razem
z czarną kobietą i ona wspominała, że w dzieciństwie w ich dzielnicy w Newark mieszkali Cyganie - to zrozumiałe, moi wujkowie mieli tak ciemną
karnację, że w Stanach spokojnie mogli uchodzić za Mulatów. Znam pewną
romską rodzinę z Kalifornii, która niczym nie różni się od swoich sąsiadów,
pewnie nawet nie wiedzą o ich pochodzeniu, ani się nim nie interesują.
A w Europie?
- Gdy pierwszy raz przyjechałam, czułam się zupełnie rozbita, zderzenie
z rzeczywistością było brutalne. Całe rodziny żyjące w ciężkiej biedzie,
mieszkające w jakichś jednoizbowych chałupach, albo wręcz pod mostami...
Teraz pod względem ekonomicznym jest dużo lepiej, ale wciąż zostały te
ogromne pokłady nienawiści i pogardy. To przecież straszne, kiedy w rocznicę wyzwolenia Auschwitz wystawiamy „Tsigana”, przypominamy zbrodnie nazistów, a potem uświadamiamy sobie, że jeszcze dziś ludzie używają
takiego samego języka, jak kiedyś oni, że Francja chce się pozbyć „problemu
cygańskiego”. Myślę, że cała ta marginalizacja i prześladowania biorą się
z braku przynależności Cyganów, żadne państwo nie chce ich tak naprawdę
wziąć w opiekę. Doktor Ian Hancock, jeden z najwybitniejszych badaczy
kultury Romów, opowiadał mi, jak po wojnie wielu ocalałych z Porajmos
koczowało w dawnych obozach śmierci, bo nie mieli gdzie wracać. Traktuję
to bardzo emocjonalnie: kiedy na podwórku inne dzieci doskonale wiedziały,
skąd pochodzą, ja, ze względu na ojca, nie potrafiłam się określić, bo przecież
tylko te Karpaty... Kiedyś ktoś powiedział mi nawet: „Masz oczy żółtka,
a włosy czarnucha, kim ty właściwie jesteś?”. Uważam, że całe to pojęcie
przynależności narodowej to w najlepszym razie głupota, a w najgorszym
powód do ludobójstwa.
Myśli Pani, że wystawianie takich prac jak „Tsigan” pomaga we wzajemnej
akceptacji?
- Tak, to oswajanie z innością, nawet jeżeli po spektaklu padają pytania:
„Czy Cyganie w Stanach pracują?”. Zrozumienie i akceptacja wiodą przez
słowa. Tak jak powiedziała pisarka Audre Lorde: „Wasze milczenie was
nie obroni”.
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Czym nie jest
FLAMENCO?
G Zrodziło się z bólu, prześladowania i cierpienia – taka jest
romantyczna wersja mitu założycielskiego flamenco
G A jaka jest prawda?

Jadwiga Romanowska
Flamenco to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów kultury hiszpańskiej. Jednak wiedza na jego temat jest powierzchowna, a do tego przykryta grubą warstwą legend i stereotypów. Spróbujmy się przez nią przebić
metodą przewrotną, tzn. szukając odpowiedzi na pytanie, czym flamenco
nie jest, bądź nie było.
Nie jest hiszpańskie
Flamenco to przede wszystkim kultura, ściśle związana z określonym terytorium geograficznym – Andaluzją. Odrzucamy więc pierwszy błąd: flamenco nie reprezentuje folkloru całej Hiszpanii. Owszem, obecnie flamenco
można zobaczyć i usłyszeć w większości dużych miast Hiszpanii, jednak
przez wielu mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego jest ono traktowane jako
coś, co fałszuje obraz bardzo bogatej i zróżnicowanej kultury kraju.
Było nie było tworzy go siedemnaście wspólnot autonomicznych.
W 2005 roku wprowadzono w życie nowy Statut Autonomii Andaluzyjskiej,
w którym znalazł się zapis (art. 68 ust. 1) uznający flamenco za wyjątkowy
(particular) element kulturowego dziedzictwa tego regionu, zaś rolą Wspólnoty Autonomicznej Andaluzji jest: poznawanie, konserwacja, badanie, formacja, promocja oraz dyfuzja flamenco. Wraz z wprowadzeniem w życie
nowego Statutu został powołany Instytut Andaluzyjski ds. Flamenco (Instituto Andaluz del Flamenco), działający w ramach Rządu Autonomii Andaluzyjskiej. Długoletnie starania Instituto Andaluz del Flamenco doprowadziły
16 listopada 2010 roku do wpisania flamenco przez kapitułę UNESCO na
listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości.
Nie jest tylko cygańskie
Za twórców flamenco uważani są Romowie andaluzyjscy. Tzn. nie Romowie,
tylko Cyganie. W hiszpańskojęzycznej literaturze dotyczącej flamenco używa
się bowiem słowa Cygan (hiszp. Gitano), które nie ma pejoratywnego za82 DIALOG-PHENIBEN - N° 16

Grenada, Hiszpania, 1965.
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barwienia. Tak samo w tradycyjnych pieśniach flamenco. Jednak rola Cyganów we flamenco nie jest jedyną rolą pierwszoplanową.
Pierwsze wzmianki na temat flamenco pochodzą z końca XVIII wieku, jakkolwiek jeszcze wtedy muzyki i tańca wykonywanych przez andaluzyjskich
Romów nie określano tym mianem. Tak zwane protoflamenco było dla Cyganów andaluzyjskich formą ekspresji, sposobem na spędzanie wolnego
czasu, a także źródłem zarobku. Do tej pory zresztą niezwykle ważną rolę
we flamenco odgrywają romskie rodziny, np. Los Farrucos, którzy cieszą
się w tym środowisku niezwykłym poważaniem. To, co dziś kryje się pod
nazwą flamenco, zostało wykreowane najprawdopodobniej około 1850 roku
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w środowisku andaluzyjskiej bohemy. To przede wszystkim owoc romantycznej fascynacji romską kulturą. Romantyczni podróżnicy odwiedzający
Andaluzję pod koniec XIX wieku, korzystający już wtedy z flamencowej
„oferty”, rozpowszechnili poza Hiszpanią romantyczny mit cygańskiego flamenco, zaś popularyzacja „Carmen” – noweli Prospera Mérimée przeniesionej na deski opery przez Georges'a Bizeta w 1875 roku – tylko ten mit
pogłębiła. Do chwili obecnej jednym z najbardziej stereotypowych skojarzeń
z flamenco jest postać literackiej femme fatale, pracownicy fabryki cygar
w Sewilli.
Flamenco rozpatrywane jest także jako wytwór modernizmu. Jak pisze badacz flamenco Gerhard Steingress, flamenco to „owoc nowego miejskiego
folkloru, który zmieszał wcześniejsze rytmy i ciała z rytmem nowych czasów,
aby wyrazić nostalgię, sentymentalizm i feeling społeczeństwa, które
chciało przejść gruntowne przeistoczenie, jednak brakowało mu do tego
pełni sił aż do drugiej połowy XX wieku”. Dlatego też często uważa się flamenco za muzyczną i cielesną manifestację hiszpańskiego modernizmu.
Należy także pamiętać, że flamenco to nie tylko szeroko rozumiana kultura
„romsko-andaluzyjska”. Czerpie ono również z tych tradycji, które były
obecne na południu Półwyspu dużo wcześniej. Mowa tu o wpływach żydowskich, muzułmańskich, a także afrokubańskich. Przez wzgląd na pochodzenie Romów we flamenco dostrzega się także wpływy indyjskie. Pewne
formy flamenco zostały zaczerpnięte z pozaandaluzyjskiego folkloru hiszpańskiego (np. aragońskiego i galicyjskiego). Mówi się o transkulturowym
charakterze flamenco, zaś za klucz do jego powstania uważa się proces hybrydyzacji transkulturowej, czyli mieszania się elementów zaczerpniętych
z różnych kultur, w wyniku którego powstaje nowa jakość. W tym wypadku
tą nową jakością byłoby flamenco. Dlatego należałoby bardzo ostrożnie
podchodzić do dziś funkcjonującego w niektórych kręgach flamenco określenia: puro flamenco. Puro flamenco miałoby być czystym, prawdziwym,
tradycyjnym, ewentualnie romskim flamenco, stawianym w opozycji do
nowoczesnego flamenco (nuevo flamenco), wzbogaconego o elementy tańca
i muzyki współczesnej, a także wszelkiego rodzaju fuzje z innymi gatunkami
(tzw. flamenco fusión). Utożsamienie „prawdziwego” flamenco z czystością,
a także ze społecznością romską ma swoje wytłumaczenie w jego historii.
Za dyktatury generała Franco frankistowscy ideolodzy starali się stworzyć
jeden obwiązujący kanon hiszpańskiej kultury narodowej, co było zadaniem
z góry skazanym na niepowodzenie. Próby te doprowadziły do wykreowania
sztucznej hybrydy, która miała być wyrazem jedności kulturowej Hiszpanii.
Twór ten szybko zyskał pogardliwy przydomek: nacional flamenquismo
– flamenco unarodowionego na potrzeby propagandy wewnętrznej,
ale także prężnie rozwijającej się hiszpańskiej turystyki. Ostry sprzeciw środowiska flamenco (mairenismo, gitanismo) wobec tego zjawiska pogłębił
stereotypy dotyczące flamenco. To, co miało być autentycznym flamenco
(flamenco puro), zostało zbudowane na przekłamanej opozycji: cygańskość
versus niecygańskość. Terminu puro używa się także często w odniesieniu
do flamenco niekomercyjnego. Warto jednak pamiętać, że właściwie od
momentu swojego powstania funkcjonowało ono niejako na dwóch przenikających się płaszczyznach: prywatnej i komercyjnej.
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Jadwiga Romanowska,
kulturoznawczyni,
komparatystka kultury,
doktorantka na Wydziale
Filozoficznym UJ,
dyplomowana instruktorka
tańca. Jej zainteresowania
badawcze skupiają się wokół
pojęcia transkulturowości
oraz tożsamości
transkulturowej, a także
szeroko rozumianej
antropologii tańca. Jej pasją
jest taniec flamenco, który
uczyniła także przedmiotem
swojej pracy doktorskiej.

Nie jest tylko tańcem
Flamenco kojarzone jest wyłącznie z grającymi na gitarach i kastanietach,
tancerkami ubranymi w falbaniaste suknie w grochy. Obalmy i ten malowniczy stereotyp. Jakkolwiek najważniejszymi manifestacjami flamenco są
muzyka i taniec, to jednak w hierarchii flamenco najwyżej postawiony jest
śpiew. By w pełni pojąć flamenco, należy zrozumieć, czym jest jego wokalny
wyraz. To właśnie śpiew wyznacza podział flamenco na poszczególne palos
– czyli ustalone przez tradycję formy. Pieśni flamenco z całą pewnością nie
są łatwe w odbiorze, niektórzy uczą się ich słuchać latami. Najważniejszy
we flamenco bowiem jest rytm, jego skomplikowany i złożony podział.
Na niższym poziomie stoi melodia pieśni. W śpiewie flamenco bardzo
istotna jest siła interpretacyjna śpiewaka, który wkłada w wykonanie poszczególnych utworów ogromny ładunek emocjonalny. Służą temu liczne
ozdobniki melodyczne, mikrotony, a także nieustające, obsesyjne wręcz powtarzanie jednej nuty. Teksty w utworach flamenco są najczęściej tradycyjne,
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Flamenco nie jest już tylko europejskie
Co najbardziej uderza, gdy obserwuje się lekcje tańca flamenco w „mekce
flamenco” - Sewilli? Odpowiedź może wydawać się zaskakująca: niemal
całkowity brak Hiszpanów. Wchodząc do damskiej szatni w którejkolwiek
z sewilskich szkół flamenco, słychać co prawda język hiszpański, jest to jednak hiszpański używany przez uczniów stanowiących wielobarwną mozaikę
kulturową. Już od lat sześćdziesiątych XX wieku liczba obcokrajowców, którzy chcą nie tylko oglądać czy też słuchać flamenco, ale także tworzyć je na
profesjonalnym poziomie, ciągle wzrasta. Suche fakty nie pozostawiają złudzeń: według danych raportu z 2004 roku, przygotowanego przez Radę
Doradczą ds. Turystyki, Handlu i Sportu działającą przy rządzie Autonomii
Andaluzyjskiej, 75,1 proc. turystów odwiedzających Andaluzję w celu skorzystania z oferty szkół tańca to obcokrajowcy na czele z Japończykami
(19,1 proc.), Francuzami (11,6 proc.) i Niemcami (9,1 proc.). 80 tysięcy
Japończyków uważa się za aficionados – czyli hobbystów flamenco.
O ile w przypadku Japończyków może to nie dziwić, o tyle zdumiewa pojawienie się w gronie miłośników flamenco innych azjatyckich narodów, m.in.
Chińczyków czy Tajwańczyków. 61,9 proc. wszystkich turystów odwiedzających peńas i tablaos (miejsca, w których tradycyjnie odbywają się
pokazy śpiewu i tańca flamenco) to obcokrajowcy, na czele z Francuzami
(19,3 proc.) oraz Niemcami (13,8 proc.). Największe wydarzenie w świecie
flamenco, Biennale Flamenco w Sewilli, w trzynastej edycji odwiedziło
5763 widzów. 73,16 proc. z nich stanowili obcokrajowcy. Jest to utrzymująca
się tendencja, w myśl której na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę obcokrajowców, jest Japonia (15,8 proc.), zaś dalej: USA, Niemcy oraz Francja.
Na kolejnych pozycjach znajdują się kraje południowoamerykańskie, skandynawskie, Izrael, Kanada, a także Rumunia, Rosja i Polska, Tajwan, Belgia
i Holandia. W świetle tak miażdżących danych trudno nie zgodzić się
z tezą o uniwersalnym charakterze flamenco.
Jadwiga Romanowska
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WARTo posłUChAć
Paris Encounter
Stephane Grappelli
1969, Atlantic

Gypsy Punks:
Underdog World
Strike

G

poLeCA pioTR JAgieLsKi

Routes to Django

Gypsy Waltz

Among Friends

For Django

Bireli Lagrene

Christian Escoude

John Pisano

Joe Pass

1981, Jazz Point Records

1989, Emarcy

1994, Pablo Records

1964, Pacific

D

ybitny gitarzysta francuski
Christian Escoude zaczął
grać, gdy skończył 15 lat. Szukał
muzyki, w której mógłby wyrazić
swoją pasję do be-bopu i muzyki
cygańskiej. Choć wychowany na
twórczości Reinhardta, Escoude
szybko zakochiwał się w brzmieniu takich muzyków jazzowych,
jak Lee Konitz, Bill Evans czy
John Lewis. Wpłynęło to dobrze
na jego twórczość, nadając jej
subtelność i elegancję.

W

isano nigdy nie zabiegał o
sławę; wydawało się, że
znacznie lepiej czuje się w drugim
szeregu. W latach 50. występował
kilkakrotnie jako zastępca Jima
Halla w kwintecie Chico Hamiltona. Osiedlił się w Los Angeles
i przez lata dał się poznać jako
znakomity muzyk sesyjny; z jego
usług korzystali m.in. Herb Alpert
czy Joe Pass. Choć trudno w to
uwierzyć, „Among Friends” –
„przyjacielski album”, do nagrywania którego muzyk zaprosił
swoich przyjaciół gitarzystów –
jest jego debiutem jako solisty.

P

T

Gogol Bordello
2005, Side One Dummy

J

eden z najwybitniejszych jazzowych skrzypków, najbardziej znany ze swej długoletniej
współpracy z Django Reinhardtem, przyczynił się do wprowadzenia tego instrumentu w
kontekst muzyki jazzowej. Reinhardta poznał w 1933 r. i występowali wspólnie w słynnym
Quintet of the Hot Club Of Jazz.
Ich drogi rozeszły się tuż po
wybuchu II wojny światowej,
który zastał muzyków w Londynie. Gitarzysta postanowił
wrócić do Francji, Grappelli
został w Anglii i rozpoczął
współpracę z pianistą jazzowym
George’em Shearingiem. Po wojnie francuski skrzypek kilkakrotnie występował z Reinhardtem, jednak były to incydenty,
odosobnione w szerokim spektrum jego pracy na polu jazzu.
Do śmierci w 1997 r. koncertował i nagrywał z tuzami muzyki
jazzowej. Tu – na „Paris Encounter” – Grappelli spotkał się z
zespołem amerykańskiego wibrafonisty Gary’ego Burtona.
Mimo przepaści pokoleniowej
– muzyków dzieli 35 lat – dogadują się znakomicie.
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T

ytuł płyty streszcza fabułę.
Nowojorski zespół Gogol
Bordello, stworzony przez ośmiu
imigrantów z Europy Wschodniej, zyskuje coraz większą popularność ze względu na zaskakujące połączenie punk-rocka,
muzyki cygańskiej i rock and
rolla. Ich trzecia płyta - „Gypsy
Punks” - opowiada o życiu imigranta, próbie przetrwania w
wielkim mieście i przekraczającej
wszystkie granice ekonomiczne
i językowe nieskończonej miłości
do muzyki.

ebiutancki krążek francuskiego gitarzysty pochodzenia cygańskiego jest niezwykły
ze względu na to, że w momencie
nagrywania Lagrene miał jedynie
13 lat, a także przez wzgląd na
kunszt młodego gitarzysty, który
brzmi niemal jak kopia Django
Reinhardta. Z biegiem lat Lagrene
przestał ślepo naśladować swego
idola, zaczął flirtować z gypsy
jazzem i odnalazł własny głos.
„Routes to Django” pozostaje
jednak jednym z najlepszych
przykładów jego muzycznych
umiejętności.

o jeden z najsłynniejszych
albumów poświęconych
Reinhardtowi, nagrany przez jednego z najwybitniejszych gitarzystów w historii jazzu. Na płytę
składa się 10 utworów, w tym
cztery Reinhardta, a także „Django” Johna Lewisa czy „Night and
Day” Cole’a Portera. Uwagę przykuwa zwłaszcza nastrojowa kompozycja tytułowa. „For Django”
to złożona, wysublimowana praca; wariacja na temat twórczości
jednego z najbardziej wpływowych gitarzystów wszech czasów.

Piotr Jagielski, dziennikarz muzyczny Polskiej Agencji Prasowej
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SPOŁECZEŃSTWO

G Lipiny, Mazowieckie. Pośrodku lasu
szkoła kadetów G Prowadzi do niej
droga, coraz węższa G Przez ostatnie
trzy i pół kilometra trzeba pamiętać
o zakręcie za kapliczką G O piętnastej
kadeci wyciągają boomboxa i musztrują
się przy techno G Z domu naprzeciwko
wychodzą podopieczni ośrodka terapii
zajęciowej – próbują naśladować
młodych w mundurach G Pomiędzy
nimi papierosa pali Cygan G Zaciąga się
głęboko
Magdalena Kicińska
Justyna Pobiedzińska

88 DIALOG-PHENIBEN - N° 16

Fot. Adam Kozak

Sześć
metrów
do lasu

Karol Parno Gierliński
urodził się 12 marca 1938
roku w Poznaniu,
zmarł 4 lutego 2015 roku
w Nowym Mieście nad Pilicą

Człowiek nie drzewo
- Byłem tu rok temu z Krzyśkiem Krauze, akurat niedaleko kręcili „Papuszę”.
Spodobało mi się, to się przeniosłem. Przedtem mieszkałem w Międzyrzeczu,
w Gorzowie Wielkopolskim. W dziesiątkach innych miejsc. Człowiek nie
drzewo, nie musi wszędzie zapuszczać korzeni – mówi Cygan. Nazywa się
Karol Parno Gierliński. Jest rzeźbiarzem, poetą, mediatorem romskim;
ostatnio – aktorem. W „Papuszy” zagrał Szero Roma.
- Szero Rom to nazwa z języka Sintów, Cyganów niemieckich. Po niemiecku
– Hauptmann, znaczy dosłownie: człowiek-głowa. Szero Rom to najważniejsza postać, autorytet i wyrocznia. W filmie byłem najpierw konsultantem,
potem zagrałem Felka. Powspominałem tego wspaniałego, mądrego i wykształconego człowieka.
Do mieszkania na piętrze ośrodka terapii zaprasza serdecznie, choć wolałby
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przy ognisku, pod drzewami, do nocy.
- Tu mam dokładnie sześć metrów do lasu. To przez niego tu zamieszkałem.
Las jest dla mnie jak dom. Tylko z internetem i telefonem jest cyrk, trzeba
szukać miejsca z zasięgiem, czasem na pień sosny wejść. A sieci potrzebuję,
bo bawię się w mediatora w naszym cygańskim środowisku. Takie ludzkie
normalne sprawy: zadłużenia, eksmisje, sprawy w sądach. Tu, w Lipinach,
prowadzę w szkole zajęcia z kadetami. Niech się uczą tolerancji nasze
przyszłe służby mundurowe.
I jeszcze z niepełnosprawnymi zajęcia plastyczne mam.
Urodzony dwa razy
Noncia – Alfreda Markowska w 1941 roku w Rozwadowie pracowała z pozostałymi Cyganami przy torach: wymieniali podkłady, przykręcali śruby,
rozładowywali wagony.
- Jak mnie Noncia uratowała od śmierci, miałem trzy lata. Dzięki pracy
tamci Cyganie byli w jakiś sposób nietykalni, bo mieli dokumenty. Te papiery
z Niemcami załatwili za pieniądze, bo zatrudnionych ich było znacznie
więcej, niż pracowało.
Karol Parno opowiadał tę historię setki razy. Także wtedy, kiedy w 2006
roku Alfreda Markowska odbierała z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Krzyż Komandorski z Gwiazdą – odznaczenie przyznawane za bohaterstwo
i niezwykłą odwagę, za szczególne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego.
Podczas wojny uratowała od śmierci pięćdziesięcioro dzieci – cygańskich,
żydowskich, polskich.
Karol Parno mówił: - Zostałem urodzony dwa razy. Raz przez matkę, drugi
raz przez Noncię.
Dzieciństwa Parno nie pamięta, swoją historię zna z opowieści babki Weroniki Gierlińskiej, oślepionej przez gestapowców za to, że nie chciała powiedzieć, gdzie ukrywa się jej syn Ludwik Gierliński, oficer kontrwywiadu.
Zginął później na froncie.
- Do tamtego transportu zabrali nas prawdopodobnie z Poznania i był to
transport łódzki. Tak twierdzą Cyganie. I Noncia też twierdzi, że z Łodzi
transport szedł. Po drodze Niemcy zbierali wszystkich Cyganów z gett.
Byłem razem z matką; pociąg zatrzymał się w Rozwadowie. Według wersji
Nonci Niemcy kazali Cyganom wyjąć trupy z wagonów. Cyganie otworzyli
ten wagon, żeby duchy odstawić i wtedy Noncia skorzystała z okazji. Mama
podała jej mnie, a ona pod wagonem przeniosła. Znaleźli przy mnie list
zaadresowany do babci. Po niemiecku.
A tamten pociąg pojechał do Auschwitz.
Sintem jestem
Cygański świat w Polsce tworzą przede wszystkim cztery grupy: Polska
Roma, Bergitka Roma, Lowarzy i Kełderasze. Jan Yoors nazywa Sintów „Cyganami niemieckimi”, Parno wywodzi się z tej grupy. Być Sintem to prawie
jak być polskim Cyganem niemieckiego pochodzenia. Jeszcze bardziej poza.
- Pradziadkowie mieszkali na Dolnym Śląsku, byli rzemieślnikami. Do
Wielkopolski przyszli z kolonistami niemieckimi na przełomie XVIII i XIX
wieku. I tak samo jak oni, niektórzy się spolonizowali. Oboje rodzice byli
Sintami. Nasi trudnili się zawsze głównie rzemiosłem, cyrkiem i wojskowością, bardzo rzadko handlem. Pradziadek był ceglarzem, dziadek handlował końmi, a ojciec był wojskowym – w koszarach zajmował się końmi,
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bo znał się na nich jak nikt inny. Jak inaczej wyjaśnić, kim jest Sinto? Ano
tak, że nie każdy Słowianin jest przecież Rosjaninem. Jak już być takim detalicznym, po aptekarsku, to ja nie mogę być Romem, bo jestem Sintem.
O tym, że Cyganie mają być Romami, zadecydowało przecież głosowanie,
nie tradycja. W naszym polskim języku jest z tym, co cygańskie, tyle dobrego,
co i złego: jest cygańska muzyka, życie cygańskie, cyganeria. Od razu
wiadomo, o co chodzi.
A tabor romski? Nie brzmi. A kobieta Romka? A jak ma na imię Roma
i jest żoną Romana? To jak powiemy? Romka Romka Romka?
Niepewni rasowo
Parno pali, pokasłuje. Ciągle czuje gdzieś głęboko w gardle smak błota.
Ma wystające kości policzkowe. Na zdjęciach z różnych okresów życia raz
je widać, raz nie. Wąsy też rosną, znikają. Czasem Parno bywa niepodobny
do siebie samego.
Znów kaszle.
– Rok 1946 pamiętam już dobrze: Amerykanie i Anglicy wyzwolili Hamburg,
gdzie myśmy w obozie byli przy fabryce amunicji. I głód pamiętam. Siedem
lat miałem, człowiek wtedy rośnie, potrzebuje zjeść. Jak ciepło było i błoto
zasychało, jedliśmy skorupy z błota. Do dziś pamiętam ten smak. I do dziś
nie wyrzucam resztek jedzenia, mam z tym problem. To mi zostało z tamtego
czasu.
Dorośli pracowali w fabryce, a my, dzieciaki, ciągle cegły nosiliśmy,
od świtu do zmierzchu. Po co? Nie mam pojęcia.
Ale nam było pewno lżej jak w Auschwitz.
Po wyzwoleniu dużo ludzi od razu rzuciło się na jedzenie. Puchli i umierali.
Potem zaczęli je wydzielać, a dla dzieci zorganizowali szkołę: była i polska.
Do pierwszej klasy zacząłem chodzić w Niemczech. Pamiętam, że nauczyciel
zamiast ocen rysował słoneczko, pieska. I elementarz Falskiego skądś ściągnęli. Stąd mój do niego sentyment. Nie wiem, co się z nim potem stało. Tyle
wędrówek za mną: Poznań, Warszawa, Gorzów, Pobiedziska, Hamburg,
Wiesbaden, Berlin, Bolesławiec, Jelenia Góra, Radom, Siedlce, Węgrów…
To i tak nie koniec.
Elementarz
Parno z dumą pokazuje w elementarzu „Miri – szkoła” („Romano elementaro”) chłopca w koszulce z biało-czerwoną flagą.
- Zgrzeszyłem tym elementarzem dla romskich dzieci, nie wybaczą mi.
Mówią: wujek, ale po cholerę żeś nam tę matematykę wcisnął? A ja myślę,
że edukacja dla młodych to podstawa.
Sukces elementarza ma wielu ojców. To był nasz pomysł: mój, Edwarda
Dębickiego i mojego dalekiego kuzyna Goldiego - Zbigniewa Szuberta.
W młodości już myśleliśmy, żeby powstał. Albo i nawet cygańska szkoła.
Pomysł krążył między ludźmi. Dzieci pomogły mi w tym, dużo z nimi rozmawiałem, bawiłem się, patrzyłem na ich reakcje, najważniejsze było ominąć
słownik, żeby nie naruszyć tabu językowego.
Wtedy działałem w Międzynarodowej Unii Romów; oglądałem szwedzkie
elementarze, litewski. I one miały jeden mankament, który w polskim środowisku by nie przeszedł: słownik. U nas to by była zdrada tłumaczyć cygański
na polski. Myślałem: sam na siebie ściągnę te problemy, jakie miała Papusza.
Więc skoro to miało trafić do Cyganów, musiało być tylko po cygańsku.
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Wzorowałem się na Falskim, mistrzu świata. Kartki drukowałem na maszynie, bo nie obsługiwałem komputera. Ilustracje wklejałem klejem biurowym, ręcznie. Andrzej Korona, mój przyjaciel, specjalista od komputerów,
wziął na siebie techniczną stronę. Dialekt Bergitka poddałem dyskusji, bo
nie wiedziałem do końca, jak go zapisać.
Przekonałem Szero Roma Nudzia, a on Don Wasyla, żeby u siebie na festiwalu pokazał, że proszę bardzo, można z tego elementarza korzystać.
Elementarz skończyłem w 2007 roku.
Zdjęcie Nonci jest w nim ilustracją dla „Puri Daj”: starej, dobrej matki.
Powroty
- W 1946 roku wróciliśmy do Polski. Najpierw do naszej wioseczki, do Wilanowa, bo babcia tam najlepiej się czuła. O żadnym koczowaniu mowy nie
mogło być, bo gdzie ona taka niewidząca do lasu? Choć raz spróbowała
z taborem po lasach jeździć, ale po tygodniu kazała się wieźć do domu.
Później zamieszkaliśmy z babcią w Poznaniu, na Wildzie. Dwa pokoje
z kuchnią, jak na po wojnie - dużo. Mieszkaliśmy na Kosińskiego, pod trzynastką. Lubię ten numer do dzisiaj.
Wilda to była dzielnica robotnicza, tam na przynależność i narodowość się
nie zwracało uwagi. Ważniejsze było, jak się gra w piłkę, jak się bije.
Pod koniec każdego roku szkolnego już miałem od Nonci i jej taboru wiadomość, gdzie mam się stawić. Jak byłem większy, to już sam do nich jeździłem i zostawałem w lasach całe lato. Noncia nas wszystkich – czy to
swoje, czy nie swoje dzieci – traktowała jednakowo: tak samo się za przewinę
dostawało ścierą w łeb i jednakowo do michy wołali.
I tak przez kilka lat, bo jak czternaście już miałem, to się nauczyłem cynować
kotły. I już swoimi ścieżkami jeździłem.
Bunt
- Jak każdy młody człowiek buntowałem się przeciw naszej tradycji. Babcia
była ortodoksem, w domu w Poznaniu rządził romanipen, nasz kodeks.
W taborze też. Niektóre rzeczy mnie wkurzały, jak każdego młodego, niezależnie od nacji. Ale te nasze… że nie mogę zabrać głosu, tylko muszę oblecieć cały stół i wszystkich po łapach najpierw pocałować, zanim słowo
powiem. Nie wolno też było, jak starszy Cygan mówił, przerwać mu w połowie zdania. Za to można było zarobić co najmniej w pysk. I czy ktoś gadał
głupoty, czy nie, trzeba była zaczekać, aż dokończy i dopiero wtedy wolno
było cokolwiek powiedzieć.
Pytałem się siebie: po cholerę ja jestem Cyganem, po co mi to?
Dopiero z wiekiem zacząłem rozumieć. Kiedy wszyscy za komuny dookoła
wybierali się na emigrację – czy zewnętrzną, czy wewnętrzną – ja miałem
schronienie w moim języku i swojej kulturze. A dziś uważam, że jakieś specjalne podkreślanie swojej odrębności etnicznej jest szowinizmem. Człowiek
jest przede wszystkim człowiekiem.
Kotlarze i rzeźbiarze
Kadeci pytają grzecznie: panie Karolu, kiedy możemy panu pomóc? Znoszą
do jego pracowni wielkie kloce drewna. Pan Karol wyrzeźbi z nich świątki,
a z niepełnosprawnymi kolejne ptaki.
Te, które już zrobił, wyglądają jakby zaraz miały odlecieć.
- Po wojnie było nam ciężko. Niewidoma babcia nie zarabiała, po ojcu,
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wojskowym sanacyjnym, nic nam się od państwa nie należało. Cyganie trochę pomagali.
Raz do Poznania przyjechali z Rosji Lowarzy. Podchodzę bliżej i słyszę, że
mówią po naszemu, ale jakoś nic nie rozumiem. Oni całkiem inaczej
akcentują. U nas co drugie słowo niemieckie, u nich – ruskie. Jeden z nich,
Pedro, pyta mnie: jesteś Romem? Mówię, że nie, że Sintem. Machnął ręką,
mówi: „Jedna cholera. A chcesz się nauczyć cynować kotły?”.
O tym, ile można na kotłach zarobić, krążyły legendy.
Jakie legendy?
Większość kotlarzy umierała na raka żołądka i płuc – opary kwasu solnego
są bardzo toksyczne. Ale to była taka praca dorywcza, dziennie można było
zarobić miesięczną pensję.
Oczywiście, że chciałem się nauczyć tej roboty.
Zabrali mnie do poznańskiej rzeźni, haki tam akurat cynowali. Całe lato
z nimi pracowałem. Już do pierwszej klasy technikum poszedłem, a jeszcze
z nimi byłem. I pewnego wrześniowego dnia Pedro powiada: „Skończyliśmy
robotę, więc i tobie się należy wynagrodzenie”. Daje mi zawiniątko grube,
w gazetę zapakowane i mówi: „Masz, tu są twoje pieniądze”. Podziękowałem,
a wtedy on: „Chwileczkę. Widzisz, jest taki zwyczaj stary, kotlarski: pierwszy
zarobek trzeba wrzucić do ognia”.
A ja już sobie wymarzyłem, co kupię! Buty, ubranie, do domu żarcia od
cholery, bo to tyle pieniędzy. I nie wiedziałem – wiać z tą forsą, zostać?
No głupio. Wszyscy siedzą, patrzą, o Jezu! Wrzuciłem do tego ognia, ale
jakby świat się zawalił. Oprzytomniałem dopiero, jak mnie Pedro klepnął
po ramieniu: „Dobra, egzamin zdałeś, tu masz swoje pieniądze”. I jeszcze:
„Popamiętaj, że jest zasada: pieniądz nie najważniejszy, tylko słowo”.
Tę naukę Pedra pamiętam.
Później spotkałem go, kiedy byłem w wojsku w Rembertowie – wtedy Pedro
i jego ludzie w Raszynie mieli spółdzielnię kotlarską: Romen się nazywała,
Pedro był jej prezesem. Jak miałem pierwszą przepustkę z wojska, dowiedziałem się, gdzie są Cyganie i od razu do nich. Na przepustkach pomagałem
mu załatwiać sprawy urzędowo-kotlarskie.
A kiedy szedłem do cywila, Pedro bardzo był na mnie zły, że z nimi nie zostałem. A ja chciałem sobie jeszcze trochę postudiować.
Poszedłem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Poznaniu. Ale potem, jak zostałem przyjęty do Związku Artystów Plastyków, pomyślałem: to już po cholerę mi studiować? Inni kończą, a do związku
ich nie biorą.
Korzenie się konserwowało
- Potem byłem konserwatorem parku, pracowałem w PGR-ach przy renowacji
zabytków w Wielkopolsce. Pałace, ogrody – wszystko robiliśmy. Musiałem
poznać dendrologię, kiedy odnawiałem park w Pamiątkowie. Dziś mam satysfakcję, bo byłem tam rok temu i jeszcze wygląda jak park. Było tam dużo
drzew, które ze względów sanitarnych trzeba było wyciąć – obumierały.
To był park typowo angielski, więc żeby zachować ciągi widokowe, opracowałem taką metodę: wykopywaliśmy drzewo, korzenie się konserwowało, zalewało betonem, zakopywało na nowo, obcinało konary niebezpieczne, żeby
jakiegoś nieszczęścia nie było, i ja z tego robiłem rzeźbę. Był tam taki potężny
DIALOG-PHENIBEN - N° 16 93

dąb, szkoda mi go było. Wyrzeźbiłem w jego pniu dziewczynę.
Do dziś ją tam nazywają „Panną z jednym cyckiem”.
A z tych wycinanych drzew miałem materiał do rzeźbienia. W sośnie kalifornijskiej i w morwie – boginię Kali sobie wyrzeźbiłem. Ale którejś nocy
pokradli te rzeźby.
Malowanie i rzeźbienie są jak choroba psychiczna. Nie wiadomo, kiedy się
zaczęła u mnie, pewnie mam ją od dziecka. Potem wymyśliłem sobie na
studiach kamień, uczyłem się tam przy profesorze Jakóbie.
A na mój wiek to i drewno lepsze.
Charakteryzowany na Cygana
W latach osiemdziesiątych Karol Parno Gierliński pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Rolnym
Żydowo, gmina Czerniejewo. W szafie trzyma dyplom: Za podtrzymanie
etosu „Solidarności”.
- Nigdy nie lubiłem czerwonych, dobrze pamiętałem okres stalinizmu, więc
założyłem w kombinacie „Solidarność”. A to, że wszędzie było mnie pełno,
pokazuje, jacy są ludzie w Wielkopolsce. Wszyscy wiedzieli, że jestem Cyganem, a nikt mnie nie wytykał. W zakładzie, w którym pracowałem, dwa
tysiące ludzi było, a to mnie wybrali do „Solidarności”. Działałem w Wielkopolsce, subregion Gniezno. Byłem łącznikiem, jeździłem: Poznań Gdańsk, Poznań - Wrocław, Legnica. Zawsze tak kombinowałem: samochód
pełen pijanych Cyganów, a w bagażniku pełno bibuły. Milicjanci nigdy nie
znaleźli! Najwyżej jakiś mandat za to, że pijani, ale przez myśl im nie
przeszło, że tam bibuła. Albo Pałubickiego kiedyś nawet przewiozłem.
Z Cyganami się przed milicją chował, trochę na naszego ucharakteryzowany.
Najbardziej aktywny byłem do pogrzebu Popiełuszki. Po pogrzebie byłem
na emigracji jakiś czas, w Niemczech, granicę przekroczyłem na pożyczonych
dokumentach. Trzeba było z czegoś żyć, więc w Niemczech rzeźbiłem kolby
do broni myśliwskiej. Wróciłem, bo syn Borys był mały.
Napięcia
Parno pokazuje desto, kij dębowy, wielokrotnie smarowany tłuszczem i opalany w ogniu, twardszy od kamienia. Desto stoi oparty o framugę przed
wejściem do jego pracowni w samym środku lasu.
- Wiele lat trenowałem judo. Dlatego właśnie, że nie lubię się bić. Może
miałem szczęście do ludzi, ale nieprzyjemności, które mnie spotykały, były
osobiste. Trudno nazwać je dyskryminacją rasową. Nie na wszystko, co Cygan robi, trzeba zawsze patrzeć przez jego cygańskość.
Ale prawda, że tam, gdzie bieda, dochodzi do napięć. Z zazdrości, z nierozumienia. Trochę tych historii powstaje też jednak przez naszych: rozdmuchują, żeby egzystować. Byłem kilka razy na takich głupich interwencjach,
rozpalonych niepotrzebnie.
Wiersze
Był członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy ZMW.
Jako poeta zadebiutował wierszem „Deszcze”, opublikowanym w roku 1968
w tygodniku „Nowa Wieś”.
- Kupiłem kilka egzemplarzy, dałem znajomym, przez chwilę czułem się
wielkim poetą. W szkole średniej podrywałem dziewczyny na wiersze ckliwe,
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tęskne i tragiczne. W okresie buntu pisałem fraszki. Pamiętam taką napisaną
po śmierci Stalina:
Nie ma Dzierżymordy
Bez poparcia hordy.
– Papuszę widziałem raz, próbowałem z nią rozmawiać, ale było ciężko,
bo już chorowała. Cenię jej poezję, jest prawdziwa. Dla mnie Papusza to
zjawisko poetyckie i filozoficzne. Papusza jest Papusza, ją trzeba przyjąć
taką, jaka jest. Nie można jej kopiować, podrabiać. Tylko ona jedna na
świecie miała taką wyobraźnię.
Karol Parno był członkiem Związku Literatów Polskich. W 2001 roku został
wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, w 2011 roku Złotym
Krzyżem Zasługi.
- Miło mi zajrzeć do szuflady, gdzie trzymam medale i odznaczenia.
DIALOG-PHENIBEN - N° 16 95

Ale nie zaglądam tam, jak mam gorszy dzień.
W 2007 roku wydał tom opowiadań zatytułowany „Meteory” („Siłałe Ćerhenia”).
- To wiersz, który się wszystkim podoba. Do każdego wiersza podchodzę
poważnie. Musi mieć ręce i nogi. Obrazy ujmuję w formuły poezji. Malarstwo, rzeźba i literatura są u mnie równoprawne, ale nie wszystko przecież
wyrzeźbię. Jak nie wyrzeźbię, to namaluję, a jak się nie da namalować, to
próbuję opowiedzieć wierszem. Dla mnie poezja to rodzaj spoiwa między
gatunkami, które uprawiam. Ulubionego wiersza nie mam, nie czytam mojej
poezji, nie wracam do tego, co już napisałem. Wiele z nich lubię, ale wolę
prozę. Natchnieniem dla mnie są zwierzęta. Humanizuję je w myślach.
Patrzę na moje psy i zastanawiam się, jak by się zachował w tej samej sytuacji
człowiek? Myślę, że zwierzęta są od nas mądrzejsze. Pies albo się łasi, albo
atakuje, nie ma zachowań pośrednich. Może tylko koty trochę udają?
Lubię sam być
Na szafie dwie starannie zapakowane w folię kołdry czekają na przyjazd
wnuków.
- Dla mnie wszystko było zawsze albo czarne, albo białe. Bez zachowań pośrednich. Miałem dwie żony, oba małżeństwa trwały krótko. Nie pozostawiły
nieprzyjemnego osadu. Z natury jestem samotnikiem. Im prędzej się człowiek zorientuje, tym lepiej. A w życiu trzeba robić swoje – mówi Parno
i znów pokasłuje. – Z tych dwóch małżeństw mam dwóch synów: to pięćdziesięcioletni Gerard i trzydziestosześciolatek Borys. Miałem córkę, Anię,
ale nie żyje, zmarła na raka, miała trzydzieści dziewięć lat. A mówiłem:
do lekarza, do lekarza… W Żyrardowie jest jej grób. Jeden syn mieszka
w Warszawie i trochę w Stanach, jest po doktoracie, pracuje w Państwowym
Instytucie Geologii. A drugi nie naje się chleba, bo jest też plastykiem, jak
ja, mieszka w Poznaniu.
Popielniczka zapełnia się powoli, dym osiada na kołdrach dla wnuków.
- Ale ja lubię sam być. Czasem, prawda, chciałby człowiek, żeby ktoś był,
żeby zagadać. Do synów daleko, mają swoje obowiązki, do wnuków daleko.
Święta spędzam różnie. Jak byłem bliżej Poznania, to z Borysem, młodszym
synem. A najchętniej to wszystkich okłamię – jednym powiem, że u drugich
i odwrotnie. I zostaję sam.

– kampera, dwupokojowego, z kuchnią. Byłby raj! – Parno patrzy za okno.
– Na razie marzę. Moje marzenia się zawsze w pewnym momencie materializują. Znałem takiego, co tak marzył, że je lody, aż go brzuch rozbolał.
Zza okna pachnie żywicą.
Wczorajsze jutro
Dym płynie w stronę sufitu, miękko odbija się, rozpływa po pokoju, idzie
w las.
- Jaki mam w sobie krajobraz? Nieraz to wspominam, choć już lata upłynęły.
Pracowałem wtedy przy renowacji PGR-ów. Pod Chodzieżą mieszkałem
w starej szkole, za nią zaczynała się Puszcza Notecka. I wyszedłem kiedyś
nocą, w pełnię. Tuż pod lasem buszowały dziki, bo to wiadomo, pierwszy
śnieg – szukają. I mówię sobie od tamtej pory: obojętne, co z wiekiem
będzie, tego widoku nikt mi nie zabierze.
Te dziki, te dzikie drzewa, tamten śnieg.
Czy czegoś żałuję? Może tylko tyle, że człowiek tak prędko się zestarzał?
I te marzenia niespełnione – tego było pełno. Należę do ludzi, którzy kiedyś
dużo marzyli i nic z tego nie wychodziło, więc myślę, że lepiej żyć po cygańsku: z dnia na dzień. U nas zresztą w cygańskim języku „tajsa” to jest
„wczoraj”, ale też i „rano”. Język oddaje psychologię narodu, że u nas wczoraj-dzisiaj tak samo się nazywają. Jedno było i nie wróci, a drugie może
będzie. Ale i to nie wiadomo.
Jutra jeszcze nie ma, wczoraj nie ma już.
Magdalena Kicińska
Justyna Pobiedzińska

Karola Parno odwiedziliśmy we trójkę z fotografem Adamem Kozakiem
pod koniec lata 2013 roku. Spędziliśmy razem popołudnie w lesie koło
domu, w którym mieszkał. Opowiedział nam swoją historię – w naszym
reportażu przytaczamy ją w oryginale. Karol Parno autoryzował tekst.
Nasz bohater zmarł 4 lutego 2015 roku. Mimo pewnych wątpliwości, które
nasunęły się w trakcie pracy nad tekstem, ale których nie miałyśmy już
później okazji zweryfikować, postanowiłyśmy opublikować nasz reportaż
w takim kształcie, w jakim powstał pierwotnie. Z tą właśnie adnotacją.

Mój wóz jeszcze stoi
Wóz stoi jeszcze, w Międzyrzeczu, zabezpieczony. Wrósł kołami z ziemię.
- Ocieplałem i ocieplałem, aż zrobił się ciężki. I im był ładniejszy i cieplejszy,
tym bardziej właził w ziemię.
Parno nie mógł go tu teraz przewieźć. Czeka.
- Dom, najważniejsza rzecz. Młodszy syn jest bardziej pyskaty, ale w domu
u mnie na żonę nie krzyknie, bo wie, że by zarobił. W dobrym domu musi
być spokój, cisza. Mój dom to był mój wóz. Ludzie są wszędzie tacy sami
i chociaż miejsca się zmieniały, zawsze byłem u siebie. A co jest w życiu
najważniejsze? Robić swoje w życiu trzeba, nie mniej. I dobrą przyjaźń
mieć. Mam przyjaciół jeszcze ze szkoły średniej: ja na nich, a oni na mnie
mogą liczyć. Tylko coraz trudniej się poruszać, bo to wojenne roczniki
szkolne. Z czterdziestki, bo w tylu zaczynaliśmy, została nas szóstka. A na
starość wymarzyłem sobie jeszcze inny dom. Taki, jakie budują w Szwecji
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SPOŁECZEŃSTWO

Gender a praca
u Romów
G Dziewczyny zmądrzały
G Zaczęły gonić nierobów do roboty!
Marta Godlewska-Goska
Sytuacja ekonomiczna Romów oraz ich aktywność na rynku pracy są przedmiotem wielu badań
i analiz. W ramach różnych inicjatyw tworzone
są rozwiązania mające na celu zawodową aktywizację tej grupy. Niskie wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych, wyuczona bezradność, brak
systematyczności, przy tym roszczeniowość – to
tylko niektóre z cech tłumaczących, dlaczego
w tej grupie w 2002 roku aż 92 proc. osób powyżej
15. roku życia zdeklarowało, że są bezrobotni,
bierni zawodowo lub mają nieustalony status na
rynku pracy. Z kolei osoby, które chcą podjąć
pracę zawodową, spotykają się z nieufnością
i dyskryminacją ze strony pracodawców, a to nasila u nich poczucie braku perspektyw i zniechęca
do podejmowania jakichkolwiek wysiłków w tym
celu. Pozostają dwa rozwiązania: samozatrudnienie albo działalność w szarej strefie, która dotyczy
aż 90 proc. aktywności zawodowej Romów.
W rzeczywistości więc wiele osób, które są oficjalnie bezrobotne, pracuje – na przykład nielegalnie handlując.
Analiza działań zarobkowych, które podejmowali
Romowie z grup Polska Roma, Lowara i Kełderasza, z którymi rozmawiałam w latach 2001-2013, wskazuje na dużą różnorodność podejmo98 DIALOG-PHENIBEN - N° 16

wanych zajęć. Jedne z nich można określić mianem tradycyjnych, tak jak muzykowanie (szerzej:
gra na instrumentach, śpiew i taniec) lub handel
(przy czym zmienia się przedmiot handlu z kupna
i sprzedaży koni na tekstylia, samochody i inne
produkty, w zależności od popytu) oraz coraz
rzadsze wróżbiarstwo lub kotlarstwo i wyrób patelni (przetrwało w formie szczątkowej). Niektórzy Romowie i Romnie podejmują również pracę
w stowarzyszeniach romskich, jako asystenci edukacji romskiej lub asystenci socjalno-zawodowi,
prowadzą własne lokale usługowe (restauracje,
stacje benzynowe etc.), czasami pracują w branży
kosmetycznej i w innych zawodach.
Nieco inaczej wygląda sytuacja Romów pracujących za granicą – tam różnorodność zajęć, które
podejmują, jest większa. Czasami nawet wykonują
prace, które w Polsce uchodzą za zakazane (np.
sprzątaczki). Trzeba również podkreślić, że Romowie dywersyfikują podejmowane wysiłki,
dzięki czemu ich zarobki pochodzą z różnych
źródeł.
Gdzie zatem pracują współcześnie Romowie –
wiadomo. Ale kto w rodzinie pracuje? Jaki jest
podział obowiązków dziś, a jaki był kiedyś?
Temu chcę się bliżej przyjrzeć w tym artykule.

Model wymuszony
i model pożądany
Codzienne zajęcia kobiety romskiej w czasie, gdy
Cyganie prowadzili wędrowny tryb życia, skupiały
się na: zdobyciu „kawałka chleba” (to właśnie przyniesienie jedzenia – mięsa, kaszy, mąki, masła,
mleka, jaj czy warzyw, a nie pieniędzy, było jej największym zadaniem), opiece nad dziećmi, praniu,
naprawianiu czy szyciu odzieży, gotowaniu, ale
również pomocy mężowi. Co pewien czas dochodziły do tego czynności związane z rozkładaniem
czy zwijaniem obozu. Na tym nie kończyła się kobieca praca. Często po ugotowaniu posiłku Romnie
były odpowiedzialne za napojenie konia, zżęcie
koniczyny (choć czasami robili to młodzi chłopcy).
Jak mówili rozmówcy, kobiety wielokrotnie spotykały się z dezaprobatą mężów po przyniesieniu
– niewystarczających według nich – zdobyczy, więc
po obiedzie wracały do wsi.
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety z różnych rodów z grupy Polska Roma mówili, że w tym czasie
Romowie mieli najczęściej czas wolny. Grali
w karty, spali, łowili ryby, czekając na żony, które
miały za zadanie przynieść artykuły żywnościowe.
Nie we wszystkich przypadkach oznaczało to faktyczną męską bezczynność. Były takie rodziny,
w których mężczyźni rzetelnie pracowali (nie nadużywając przy tym alkoholu, co pozwalało na
gromadzenie kapitału). Praca mężczyzn najczęściej nie miała codziennego, powtarzalnego charakteru – muzycy występowali wieczorami, w soboty i w niedziele; ale targi końskie miały swoje
ustalone daty, praca kotlarska również nie zawsze
wymagała codziennego wysiłku (odbywała się też
często w obozie). Jednocześnie męskie zajęcia
gwarantowały wysokie jednorazowe wynagrodzenie za włożony wysiłek. Jeden z Polskich Romów,
wspominając swoje życie taborowe stwierdził, że
60 proc. dochodów rodziny przypisywał kobietom, a 40 proc. mężczyznom. Nie uwzględniał
jednak ogromu pracy, którą kobiety musiały wykonać w obozie. Były jednak i takie rodziny,
w których faktycznie to kobiety były odpowiedzialne w całości za ich utrzymanie, podczas gdy
mężczyźni zajmowali się wydawaniem pieniędzy
(na przykład przegrywali je w karty). Niektórzy
Romowie, choć pracowali – na przykład jako kotlarze – zarobione pieniądze przepijali.
W wielu rodzinach praca mężczyzn była zatem
dość niepewnym i nieregularnym dodatkiem,

a codzienny byt jej członków był zapewniany wyłącznie przez kobiety. Po osiedleniu powoli zaczęło się to zmieniać. Coraz mniej było możliwości wykonywania tradycyjnych zawodów ze
względu na spadek popytu, ale też mniejszą mobilność. Pojawiły się nowe możliwości, na przykład związane z handlem. Zmienił się też charakter działalności kobiecej – chodzenie po
prośbie było coraz mniej opłacalne, charakter
wróżbiarstwa uległ przekształceniu, przeniósłszy
się do centrów miast i miasteczek, kobiety zaczęły
przyjmować klientki w domach. Stopniowo to
mężczyźni zaczęli przejmować obowiązki głównych żywicieli rodziny.
Z analizy sytuacji moich rozmówców i ich rodzin
wynika, że współcześnie, zarówno w Polsce, jak i
u Romów mieszkających za granicą, współistnieją
trzy modele:
1) Mężczyzna jest jedynym żywicielem rodziny.
Kobieta zostaje w domu i zajmuje się dziećmi.
Ta sytuacja dotyczy przede wszystkim rodzin
z małymi dziećmi – kobieta, dopóki potomstwo
nie osiągnie wieku szkolnego, koncentruje się na
jego ich wychowaniu, by potem ponownie podjąć
aktywność zawodową. Model ten występuje również w bogatych rodzinach, w których mężczyźni
prowadzą dobrze prosperujące firmy. Jest on
współcześnie preferowany, choć bynajmniej nie
dominujący.
2) Oboje małżonkowie pracują – w rodzinnej
firmie lub w różnych zawodach (legalnie lub w
szarej strefie). Mąż i żona nie zawsze po równo
dokładają się do domowego budżetu; często mężczyźni zarabiają więcej, a kobiety tylko im pomagają, wróżąc lub handlując. Dotyczy to zarówno
par mających dzieci, jak i bezdzietnych.
3) Pracę podejmuje wyłącznie kobieta. Najczęściej dotyczy to samotnych matek, ale również
kobiet, których mężowie są niezaradni, są alkoholikami czy narkomanami.
Część Romów, zarówno młodych, jak i starszych,
deklaruje, że współcześnie obowiązujący, najbardziej pożądany model to pracujący zawodowo
mężczyzna, będący głową domu, i kobieta, która
zajmuje się domem i opiekuje dziećmi. Według
moich rozmówców głównym zadaniem mężczyzn
jest zarabianie. Zapewnić swojej rodzinie byt [...],
żeby te jedzenie było, żeby pieniążki były, żeby niczego nie brakowało [Polski Rom, 25 lat].
Taki model gwarantuje mężczyznom wygodę
DIALOG-PHENIBEN - N° 16 99

– wracając z pracy, zastają uporządkowany dom
i przygotowany posiłek. Wiele osób krytykowało
dawny podział pracy. Kobiety musiały iść na
wioskę, wróżyć, zarabiać. Nie dość, że zarobić,
musieli jeszcze wódkę dla męża stawiać, to gotować, sprzątać, pomyć wszystko. [...] A chłop zarządzał. Siedząc w domu, jak się to mówi, na starych jajach [...] co absolutnie mi się nie podoba.
[...] Dzisiaj jest tak, jak to powinno być. Kobieta
powinna być w domu, gospodynią domu, a chłop
musi łożyć na tę rodzinę [Polski Rom, 40 lat].
Teraz już inne czasy są – mówiła jedna z kobiet
– XXI wiek, to teraz już mężczyźni zaczynają do
pracy chodzić, a kobiety wychowują dzieci i siedzą
w domu. No już teraz jest lepiej [kobieta z grupy
Kełderasza, 50 lat]. Deklaracje, że powinni pracować tylko mężczyźni, padały z ust zarówno
mężczyzn, jak i kobiet. Jednak w toku dalszej rozmowy okazywało się, że w rzeczywistości w większości rodzin pracują oboje małżonkowie.
Najpierw dzieci
Mężczyźni stają się jedynymi żywicielami rodziny
również wtedy, kiedy małżeństwo ma małe dzieci,
i kiedy z różnych powodów nie można ich na
czas wykonywania pracy (z którą na przykład
wiążą się wyjazdy poza miejsce zamieszkania)
zostawić z innymi opiekunami (przedszkola bowiem w większości przypadków nie akceptują
Romów). Jest to jednak sytuacja przejściowa. Gdy
dzieci dorosną i zaczną uczęszczać do szkoły, kobiety zaczynają ponownie pracować. Przecież nie
będą całe życie w domu siedziały, też im się nudzi,
prawda? Ile tego to gotowanie, to sprzątanie, to
wszystko, już teraz zmądrzały, XXI wiek się zrobił,
kochana, już nie chcą tak w domu siedzieć […]
Idą sobie, idą mówią – dzieci odchowane, co ja
mam sama w domu robić? To ja idę sobie
z tobą [kobieta z grupy Kełderasza, 50 lat]. Niektóre kobiety po raz pierwszy podejmują aktywność zawodową, gdy dzieci podrosną. Jedna z
moich rozmówczyń rozpoczęła pracę jako asystentka edukacji romskiej, gdy jej dzieci były nastolatkami.
Do pracy!
Kolejny model dotyczy sytuacji, w której pracują
oboje małżonkowie. Podobnie jak ten opisywany
wcześniej, jest on przeciwstawiany sytuacji sprzed
kilkudziesięciu lat: Teraz już radzą sobie obydwoje.
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Bo dziewczyny zmądrzały. Zaczęły gonić nierobów
do roboty! [Polska Romni, 46 lat]. Wiele kobiet
chce pracować, nie chcą być bezczynne i zamknięte w domach. Potwierdzają to również wypowiedzi innych rozmówczyń. Pewien Rom opowiadał, że chociaż, już po osiedleniu, rodzinę
utrzymywał jego ojciec, który dobrze zarabiał jako
kotlarz w spółdzielni kotlarskiej, jego matka regularnie wróżyła w pobliskim miasteczku. Robiła
to wtedy, kiedy chciała „wyrwać się z domu”, zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę kontaktu
z ludźmi – stałymi klientami, ale też znajomymi
[Polski Rom, 45 lat].
Decyzja o podjęciu pracy przez oboje małżonków
zależy od indywidualnych ustaleń: temperamentów, poziomu przedsiębiorczości, zdolności każdego z partnerów, od chęci i od potrzeb [Polska
Romni, 40 lat]. Ten ostatni powód jest niezwykle
istotny – wiele osób potwierdza, że w obecnych
czasach trudno utrzymać rodzinę, mając tylko
jedno źródło finansowania. W ramach tego modelu mogą też być sytuacje, w których okresowo,
ze względu na utratę pracy czy podjęcie zatrudnienia przez partnera w innej miejscowości czy
kraju, pracuje tylko jedna osoba (kobieta lub mężczyzna). Pisałam już o przerwie w pracy kobiet
wymuszonej przez konieczność wychowania
dzieci. Wśród moich rozmówczyń były i takie
kobiety, które nie mogły sobie na nią pozwolić.
Jedna z nich, Polska Romni, w celach handlowych
wyjechała za granicę, będąc w ciąży. Urodziła tam
syna i już dwa dni po porodzie sprzedawała przywiezione przez siebie towary, podczas gdy dzieckiem zajmował się w tym czasie jej mąż [Polska
Romni, 60 lat].
A kiedy chłop leży?
Są również rodziny, w których pracuje tylko kobieta. Głównym powodem tego stanu jest bezczynność mężczyzn. Ona musi gospodynią domu
być i iść zarobić na wszystko. Np. jak my się zajmujemy, pójdziemy powróżyć, jak przyjdziemy –
ugotowane, uprane, wszystko na… czysto, do szkoły
wszystko. A chłop leży tak też i tak jest, tylko teraz
w tych czasach zależy jaki mężczyzna. Bo teraz
kobiety to mają raj. Niechtóre, bo niechtóre to tak
jak było - narzeka młoda Polska Romni [32 lata].
W takiej sytuacji znalazła się siostra cytowanej
rozmówczyni – jak mówi, jej mąż nadaje się wyłącznie „do łóżka”, a za utrzymanie i wychowanie

ósemki dzieci jest odpowiedzialna kobieta.
Z uwagi na takie przypadki wiele osób podziela
przekonanie, że to kobieta powinna być bardziej
zaradna niż mężczyzna.
Należy podkreślić, że podobnie jak kilkadziesiąt
lat temu, kobieta pracująca nie może zaniedbywać
swoich obowiązków domowych. Od kobiet z grup
Polska Roma, Lowara i Kełderasza również oczekuje się przede wszystkim właściwego wypełniania roli gospodyni domowej, i to realizacja tych
obowiązków jest podstawą ich oceny. Są one więc
podwójnie obciążone pracą.
Podsumowując, chociaż wśród moich rozmówców dominowały opinie, że to mężczyzna powinien łożyć na rodzinę, a kobieta zajmować się domem, w praktyce wygląda to inaczej.
W przeszłości rola mężczyzn była jednoznacznie
dominująca, a kobiety były od nich uzależnione
– choć nie ekonomicznie, ponieważ to one często
były podstawowymi żywicielkami rodziny, a mężczyźni czerpali z ich pracy korzyści. Musiały się
jednak mężczyznom podporządkować, mimo
złego traktowania nie odchodziły od partnerów,
bojąc się o swoją reputację. Są to zatem tylko wypowiedzi wyrażające tęsknotę za dominującą rolą
mężczyzny. Obecnie kobiety mają więcej okazji
do demonstrowania swojej niezależności, więc
deklarowanie kluczowej roli mężczyzny jest symbolicznym sposobem na podkreślenie ekonomicznej dominacji.
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HISTORIA

Pamięć
i tożsamość
Zagłada Romów to cezura, od której
zaczyna się historia narodu
Sławomir Kapralski

Badania nad pamięcią historyczną wśród Romów potwierdzają, że brakuje
rozbudowanej, spójnej i powszechnie kultywowanej pamięci o zbrodniczej
polityce hitlerowskich Niemiec i ich sojuszników wobec nich. Zjawisko to
próbowano wyjaśniać poprzez rzekomy brak zainteresowania Romów ich
historią, co ma jakoby wynikać ze specyfiki tradycyjnej kultury romskiej
z jej tabuizacją śmierci i orientacją na życie w wiecznej, ahistorycznej teraźniejszości, lub też specyfiką teraźniejszych relacji z nie-Romami.
Nie jest jednak prawdą, że Romowie nie zachowują w pamięci doznanych
prześladowań. Stosując terminologię Jana Assmanna, możemy powiedzieć,
że przez długi czas Romowie zachowywali pamięć swej tragicznej przeszłości
w pamięci komunikacyjnej, ale proces ten nie był wsparty ani przez instytucje
pamięci kulturowej, ani przez obecność romskiego cierpienia w publicznej
pamięci społeczeństw, w których żyli. W konsekwencji istniejące formy
romskiej pamięci nie przekształciły się w spójną wizję historii.
Teoretycznie to nie kultura tradycyjna jest w głównej mierze odpowiedzialna
za to, że dla wielu Romów pamięć ludobójstwa w czasie drugiej wojny światowej nie stanowi istotnej części ich żywych wspomnień. Lepszym wyjaśnieniem jest odwołanie się do kombinacji takich czynników, jak szczególnych
charakter prześladowań Romów w czasie drugiej wojny światowej, powojenne postawy wobec zbrodni hitlerowskich, rozwój i specyfika dyskursu
Holokaustu oraz romska polityka tożsamości. Dopiero wówczas można by
uwzględnić rolę elementów romskiej kultury i położenia społecznego
w tym zakresie, w jakim są one istotne.
Prezentowane tutaj podejście stanowi syntezę tego, co Jeffrey Alexander
określa jako zdroworozsądkową teorię traumy, i jego własnej koncepcji
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Romki w baraku obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen,
zaraz po wyzwoleniu przez armię brytyjską.
Niemcy, kwiecień 1945 roku.
Fot. Roger Viollet/East News
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traumy jako konstrukcji społeczno-kulturowej. Natura traumatyzujących
wydarzeń wywiera bowiem wpływ na sposób, w jaki są zapamiętywane, ale
też indywidualna pamięć takich wydarzeń otrzymuje konkretną postać
w społecznym procesie konstruowania znaczenia przeszłości. Oznacza to,
że Romowie pamiętają hitlerowskie prześladowania, że pamięć ta jest niespójna i „pokawałkowana” w wyniku specyficznego charakteru zbrodni,
i że autodefinicja Romów jako ofiar ludobójstwa jest w dużej mierze konstrukcją społeczną, uwikłaną w szerszy proces współczesnej romskiej etnogenezy.
Natura ludobójstwa popełnionego na Romach
Prześladowania Romów w czasie drugiej wojny światowej były w dużej mierze niespójne i zdecentralizowane, choć opierały się na ogólnym ideologicznym konsensusie wśród sprawców. Nie oznacza to, że nie można tych
prześladowań określić mianem ludobójstwa, a jedynie że badanie romskich
losów w czasie wojny jest trudniejsze niż w przypadku innych ofiar, zwłaszcza
Żydów. Jak pisze Michael Zimmermann, „nazistowska polityka wobec
Cyganów ewoluowała w ciągu sześciu przedwojennych lat (…) i uległa radykalizacji, przekształcając się w ludobójstwo w czasie II wojny światowej.
Nie było jednolitego centralnego planu prześladowań: różniły się one w zależności od regionu i odpowiedzialnych instytucji. W ramach nazistowskiego
aparatu istniały konflikty interesów i czasami ustalone formy postępowania
utykały w ślepych zaułkach biurokracji. W rezultacie zarówno w Rzeszy,
jak i w okupowanych obszarach Europy prześladowania Cyganów były niespójne, niezsynchronizowane i pełne sprzeczności”.
Zbrodnie popełniane na Romach były zdecentralizowane: decyzje były podejmowane na różnych szczeblach instytucjonalnych i wprowadzały je
w życie różne jednostki SS, armii i policji. Sprzymierzeńcy hitlerowskich
Niemiec odgrywali o wiele większą rolę w mordowaniu Romów niż Żydów.
Natura i natężenie prześladowań zmieniały się w zależności od szeregu
czynników, takich jak miejsce, rodzaj zaangażowanych instytucji i relacje
między nimi, partykularne konstelacje interesów czy siła oddziaływania
czynników ideologicznych.
Aczkolwiek nazistowska wizja Cyganów była oparta na ideologii rasistowskiej, na poziomie konkretnych decyzji i aktów prawnych elementy rasistowskie były często ukrywane przez etykietki, takie jak „jednostki aspołeczne”, „społecznie nieprzystosowane” bądź „uchylające się od pracy”.
Dokonywane przez niektórych hitlerowskich naukowców i urzędników rozróżnienia na „Cyganów czystych rasowo” i „Cyganów o mieszanym pochodzeniu” i odmienne traktowanie tych grup w różnych okresach (przynajmniej na poziomie urzędniczych deklaracji) dodatkowo zaciemniło obraz
niemieckiej polityki antycygańskiej i przyczyniło się zarówno do milczenia
o zbrodniach popełnionych na Romach, jak i do mylnych interpretacji ich
natury.
Ludobójstwo popełnione na Romach przyjmowało rozmaite formy. W Niemczech, Austrii, Protektoracie Czech i Moraw i - do pewnego stopnia
– w Holandii prześladowania Romów były lepiej zorganizowane i przygotowane przez wieloletnią praktykę policyjnej rejestracji danych dotyczących
Romów oraz stopniowego ograniczania ich wolności. W kolejnych etapach
Romowie byli coraz bardziej wykluczani ze społeczeństwa, zarówno poprzez
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regulacje prawne, jak i praktykę internowania w specjalnych „obozach
cygańskich” czy też później przez osadzanie w obozach koncentracyjnych.
Stamtąd droga prowadziła, często poprzez getta żydowskie w okupowanej
Polsce, do komór gazowych obozów śmierci. Na terytorium okupowanego
ZSRR Romowie ginęli w masowych egzekucjach organizowanych przez
specjalne jednostki SS, Wehrmacht i policję. Romowie polscy ginęli w obozach i podczas egzekucji. W satelickich państwach III Rzeszy ich sytuacja
była bardzo zróżnicowana: od Bułgarii, gdzie praktycznie nie byli prześladowani, poprzez Rumunię, gdzie część z nich została deportowana do miejsc
przymusowego osiedlenia, gdzie wielu zmarło z głodu i chorób, podczas
gdy inni nie byli niepokojeni (walcząc na przykład na froncie wschodnim
razem z armią niemiecką), do Chorwacji, gdzie większość Romów została
wymordowana w obozie Jasenovac przez uzbrojonych w noże i pałki strażników. W Europie Zachodniej, z wyjątkiem Niemiec, Holandii i Belgii,
Romowie byli najczęściej internowani w specjalnych obozach, zaś w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii nie ucierpieli w ogóle.
Romowie i dyskurs Holokaustu
Los Romów nie był po wojnie rozważany w ramach dyskursu o Holokauście.
Stało się tak z tego powodu, że sam ów dyskurs musiał się najpierw rozwinąć
i wyrazić specyfikę zagłady, która w okresie bezpośrednio powojennym
była prezentowana w kategoriach ogólnych jako zbrodnia przeciw ludzkości.
To, że Żydzi i Romowie stanowili szczególną kategorię ofiar, a także że
rasowo motywowane ludobójstwo było kluczowym elementem drugiej
wojny światowej, nie było częścią świadomości historycznej w okresie bezpośrednio powojennym i sytuacja ta zaczęła się zmieniać dopiero w latach
60.
Gdy jednak dyskurs o Holokauście już się rozwinął, stał się narracją wyłącznie żydowskiego cierpienia, wykluczając Romów z kategorii jego ofiar.
Prowadziło to do licznych polemik pomiędzy tymi, którzy – jak Szymon
Wiesenthal – uznawali Romów za takie same ofiary Holokaustu jak Żydów,
a tymi, którzy – jak Elie Wiesel – podkreślali, że wprawdzie niektóre ofiary
Holokaustu nie były Żydami, ale wszyscy Żydzi byli jego ofiarami.
W Niemczech milczenie odnośnie do zagłady Romów można też dodatkowo
tłumaczyć utrzymywaniem się w społeczeństwie nazistowskiej ideologii,
według której prześladowania Romów nie miały charakteru rasistowskiego
i były uzasadnione przez ich rzekomo „kryminalny” sposób życia. Argument
ten był też podzielany przez niektórych akademickich obrońców jedynego
w swoim rodzaju charakteru (żydowskiego) Holokaustu, co było z kolei
ostro krytykowane przez romskich intelektualistów i działaczy.
Obecnie polemiki te straciły intensywność, w głównej mierze dzięki ewolucji
badań nad Holokaustem, które starają się wyjść poza dyskusję dotyczącą
„jedynego w swoim rodzaju” charakteru zagłady Żydów. Proces ten obejmował w pierwszym rzędzie rozszerzenie tezy o wyjątkowości Holokaustu
tak, aby za wyjątkowe mogły zostać uznane cierpienia nie tylko Żydów, lecz
także Romów, osób umysłowo chorych czy też Słowian, a następnie jej
dekonstrukcję i zastąpienie jej wizją Holokaustu jako continuum ludobójczych zbrodni popełnianych na różnych grupach. W konsekwencji termin
„Holokaust” zaczął być coraz częściej stosowany do nieżydowskich ofiar
nazistów.
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Komunistyczną część Europy charakteryzował inny rodzaj milczenia o losie
Romów (i Żydów), spowodowany ideologicznym wymazaniem rasistowskich
motywów polityki III Rzeszy, leżących u podstaw skazania na eksterminację
całych grup. Oficjalna propaganda definiowała faszyzm jako ostateczne stadium kapitalistycznego imperializmu i koncentrowała się na walce, jaką
prowadziły z nim siły uznane za postępowe. Należy jednak dodać, że w ramach dyskursu komunistycznego było pewne miejsce na upamiętnienie
Romów, zwłaszcza tych, którzy walczyli z faszyzmem w szeregach Armii
Czerwonej lub tych, którzy, jak artyści moskiewskiego teatru Romen, wspierali wysiłki militarne występami artystycznymi dla żołnierzy, lub wreszcie
tych, którzy uczestniczyli w komunistycznym ruchu oporu. Często jednak
zdarzało się, że Romowie byli wprawdzie wspominani, lecz nie jako Romowie. Pierwszy pomnik romskich ofiar masowych egzekucji w Polsce został
odsłonięty już w 1965 roku w miejscowości Szczurowa; jednakże według
umieszczonej na nim tablicy ofiarami byli nie Romowie, lecz „mieszkańcy
wioski” (Obecnie na pomniku znajduje się nowa tablica, która nie ukrywa
już tożsamości ofiar).
Konsekwencje zagłady i sytuacja Romów
Doświadczenie nazistowskich prześladowań stało się dla Romów czynnikiem
obiektywnie traumatyzującym w sensie kulturowym, gdyż związane było
z sytuacjami, w których kultura romska nie była w stanie pełnić roli regulatora życia społecznego i dostarczać ram interpretacyjnych, które nadawałyby
znaczenie przeżywanym wydarzeniom. Dlatego też ci Romowie, którzy
przetrwali obozy koncentracyjne, często we wspomnieniach odwoływali
się nie tylko do zagrożenia życia, lecz również do rozpadu swojego kulturowego uniwersum, wspierającego się na tradycji i obyczaju, a więc do czegoś
w rodzaju śmierci kulturowej. Wiedzieli oni z własnego doświadczenia,
że są sytuacje, w których rozbudowane kategorie kultury tradycyjnej nie są
w stanie powstrzymać zewnętrznego zagrożenia, a nawet adekwatnie go
zrozumieć. Doświadczenie to przyczyniło się do zwątpienia w tradycję oraz
w mechanizmy jej przekazywania, oparte na strukturach rodziny i klanu
– podważyło więc ono spójność społeczną grupy.
Zniszczenie więzi społecznych spowodowane masową zagładą, sterylizacją
i przymusowymi migracjami przyczyniło się również do zerwania międzypokoleniowych kanałów przekazywania pamięci, co utrudniło Romom wytworzenie po wojnie wspólnot podzielanej pamięci o swojej tragedii. Pamięć
prześladowań przyczyniła się również do dalszej marginalizacji Romów,
gdyż wzmacniała postawę wycofywania się z życia społecznego, której sprzyjał fakt, że w powojennych Niemczech często ci sami ludzie, którzy byli
częścią aparatu administracyjnego odpowiedzialnego za zagładę Romów,
nadal zajmowali się romskimi sprawami, a opinia publiczna była w dużej
mierze przekonana, że Romów spotkało to, na co sobie zasłużyli, a działania
III Rzeszy względem nich były uzasadnione.
Z powodu dyskryminacji społecznej powojenne społeczności romskie nie
miały dostępu do środków produkcji i rozprzestrzeniania wiedzy historycznej, nie było też miejsca na ich doświadczenie przeszłości w pamięci
publicznej europejskich społeczeństw. Społeczne i ekonomiczne wykluczenie
było zatem w przypadku Romów powiązane z wykluczeniem ze wspólnot
pamięci ustanawianych przez społeczeństwa, w których żyli.
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Romani Rose, przywódca
niemieckich Sinti i Romów,
oraz inni przedstawiciele ruchów
praw obywatelskich zakończyli
strajk głodowy w obozie
koncentracyjnym w Dachau.
Strajk prowadzony był przeciwko
nadal obowiązującym
w 1980 roku w Niemczech
metodom specjalnej rejestracji
Sinti i Romów w organach
sądowych i policyjnych,
która odbywała się na podstawie
zapisów prawnych jeszcze
z czasów nazistowskich,
a w części wykonywana była
przez byłych esesmanów.
Niemcy, kwiecień,1980 rok.

Powstająca pamięć i romski ruch polityczny
Milczenie Romów na temat przeżytej przez nich tragedii skutkuje brakiem
śladów zapamiętanej przez nich przeszłości w dominujących strukturach
języka, symboliki i interakcji społecznych. To z kolei wynika z niedostatków
edukacji lub z marginalizacji, a także ze świadomych działań podejmowanych przez instytucje władzy (szeroko rozumianej) na rzecz uciszenia niewygodnych wspomnień grup podporządkowanych. Niewątpliwie są to czynniki, które odpowiadały i w dużej mierze ciągle odpowiadają za istniejący
kształt relacji Romów i nie-Romów. Sytuacja ta jednak zaczyna ulegać zmianie. Kształtuje się nowy system owych relacji, w dużej mierze dzięki procesom integracyjnym, skracającym dystans między Romami a nie-Romami,
i rozwojowi romskich organizacji pozarządowych i politycznych, dzięki
którym uzyskują oni podmiotowość i poszukują nowych form istnienia we
współczesnym świecie. W rezultacie tych procesów Romowie nie tylko znaleźli nowych partnerów, między innymi do rozmowy o przeszłości, ale także
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śmiało wkroczyli w obszar mediów, edukacji i kultury popularnej, w którym
wytwarzają swą wizję przeszłości i praktyki upamiętniające w sposób, który
jest istotny dla ich teraźniejszości i przyszłości.
Kluczowe znaczenie mają w opisanym procesie organizacje romskie,
ze względu na tworzone przez niektóre z nich projekty tożsamościowe, w
których Romowie definiowani są w kategoriach narodowych, na przykład
jako „transnarodowa społeczność żyjąca w diasporze”.
Chronologicznie rzecz biorąc, prześladowania nazistowskie zostały po raz
pierwszy wykorzystane w latach 70. XX wieku, jako element walki niemieckich Sinti o odszkodowania i prawa polityczne, oraz przez działaczy zakładających Międzynarodową Unię Romską – jako część ich panromskiego
projektu tożsamościowego (aczkolwiek już w latach 60. XX w. Ionel Rotaru,
znany także jako Vaida Voevod, łączył roszczenie kompensacyjne z koncepcjami panromskimi i wydawał „paszporty romskie” w imieniu romskiego
państwa, którego utworzenia na terytorium Somalii domagał się od ONZ).
Kluczowy moment miał miejsce w 1980 roku, gdy grupa sintowskich aktywistów zorganizowała strajk głodowy na terenie obozu koncentracyjnego
w Dachau. Wydarzenie to, bardzo szeroko przedstawiane w mediach, można
uznać za punkt zwrotny w walce o uznanie cierpień Sinti i Romów w III
Rzeszy.
Romowie zaczęli być postrzegani jako „lud” posiadający historię, która
w dużej mierze była historią ich interakcji z europejskimi społeczeństwami
i prześladowań, jakich z ich strony doznali. Holokaust może być w takiej
wizji historii postrzegany jako kulminacja prześladowań i kondensacja różnych form dyskryminacji, której Romowie doświadczali w swoich dziejach.
W ten sposób Holokaust tworzy linearność romskiej historii: dzieli ją na
okresy „przed” i „po” oraz nadaje dziejom Romów ogólne znaczenie ciągu
prześladowań.
Uczynienie dokonanego w czasie Holokaustu ludobójstwa podstawowym
wymiarem historii Romów pozwala uznać ich za grupę, która znajdowała
się w centrum najważniejszych wydarzeń historii nowożytnej Europy, nie
zaś za marginalny lud, wegetujący na marginesie historii. Narracja historyczna odwołująca się do drugiej wojny światowej zaś może być doskonałym
środkiem jednoczenia różnych grup romskich poprzez uzmysłowienie ich
członkom, że w pewnych okolicznościach historycznych występujące między
nimi różnice nie miały znaczenia: byli oni (lub potencjalnie mogli być)
traktowani tak samo, ponieważ wszyscy zostali naznaczeni stygmatem gorszych rasowo „Cyganów”. Historia romskich prześladowań i Zagłady mogłaby
zatem posłużyć rozmaitym grupom romskim, które na co dzień nie mają
ze sobą wiele wspólnego, jako narzędzie wyobrażenia sobie wspólnego losu,
co może mieć istotne konsekwencje dla ich przyszłej politycznej współpracy.
A wypracowana przez romskich aktywistów koncepcja historii Romów jako
(transnarodowego) narodu może stworzyć ramę pamięci – paradygmat pamięci zbiorowej, który będzie w stanie zorganizować wokół siebie rozproszone wspomnienia jednostek i rodzin (o ile będą mu towarzyszyły odpowiednie instytucje edukacyjne i przedsięwzięcia kulturowe, które już zresztą
zaczynają powstawać). Z kolei dyskryminacja i akty przemocy, których ofiarami są współcześni Romowie, mogą być łatwo powiązane z cierpieniami,
jakich ich przodkowie doznawali w czasie Holokaustu, a tym samym
otoczone taką samą aurą moralnego potępienia.
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Przedstawiciel romskiej
społeczności, Zoni Weisz
z Holandii, wygłasza
przemówienie do członków
parlamentu niemieckiego
podczas Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Berlin,
27 styczeń 2011 roku
Fot. Michael Sohn/AP/East News

Holokaust i tożsamości romskie
Opisywana tu wizja historii Romów stanowi dla romskich działaczy praktyczny problem związany z ich tożsamością. Niezależnie od subtelności,
nad którymi dywagują historycy, narracja ofiar Holokaustu może być skuteczna jako czynnik jednoczący różne grupy romskie poprzez dostarczanie
im ramy kulturowej, w ramach której mogą one rozwijać ich komunikacyjną
pamięć prześladowań, jakich doznali ich członkowie, lub też tzw. pamięć
protetyczną – dotyczącą wydarzeń, których sami nie przeżyli, lecz które
stały się udziałem tych, z którymi się oni utożsamiają. Może to wzmocnić
polityczną konstrukcję Romów jako ludu posiadającego historię, której najistotniejsze wydarzenie jest tym samym, wokół którego organizują się historie innych narodów europejskich, i którego paradygmatyczną narracją
jest narracja Holokaustu. Oprócz tego, że taka koncepcja historii może być
użytecznym (choć nie zawsze skutecznym) środkiem budowania panromskiej tożsamości, może ona też przyczynić się do upodmiotowienia Romów
i wzmocnienia ich pozycji. Wypracowanie takiej wizji oznacza bowiem,
że sami Romowie zaczynają kontrolować i wytwarzać reprezentacje
swoich dziejów i kultury, a jest to pewna forma władzy symbolicznej
i samostanowienia.
Jest sprawą otwartą, czy projekt tożsamościowy oparty na społecznej pamięci
romskiego ludobójstwa będzie rozwijany i stanie się częścią regularnych
praktyk i instytucji romskiego życia, przekształcając rozmaite romskie grupy
w „wyobrażoną wspólnotę”. Zdania uczonych są w tej kwestii podzielone.
Roni Stauber i Raphael Vago twierdzą na przykład, że romski Holokaust
już stał się głównym elementem romskiej tożsamości narodowej i świadomości historycznej Romów. Poprzez rozbudowaną sieć rytuałów upamiętniających – twierdzą – Romowie skupiają się na swej wspólnej przeszłości,
aby wypracować dla siebie lepszą przyszłość. Stanowiska tego nie podzielają
Elena Marushiakova i Vesselin Popov. Oni z kolei uważają, że wprawdzie
pojęcie romskiego Holokaustu stało się częścią europejskiego dyskursu publicznego, to w ramach romskiego świata jest ono znane głównie elitom romDIALOG-PHENIBEN - N° 16 109

skim i ma bardzo ograniczony wpływ na sposób myślenia „szerokich mas”.
Elity, które pielęgnują pamięć Holokaustu, są zarazem tymi, które aspirują
do stworzenia romskiego narodu (choć różnią się, jeśli chodzi o konkretne
projekty jego statusu), a wizja historii, którą przedstawiają, legitymizuje zarówno ich program polityczny, jak i samą pozycję jako elity. Z kolei „zwykli”
Romowie są według Marushiakovej i Popova niezbyt zainteresowani wspieraną przez elity „historią narodową”, opartą na zinstytucjonalizowanej
pamięci romskiego Holokaustu. Z reguły się z nią nie identyfikują, a jeśli
poszukują dla siebie jakiejś historii, to są to raczej dzieje poszczególnych
grup, do których należą.
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że instytucjonalna lub dyskursywna homogenizacja (np. poprzez wprowadzenie wspólnej wszystkim grupom nazwy
własnej, takiej jak termin „Romowie” w jego politycznym znaczeniu, uzyskanie instytucjonalnej reprezentacji, lub wypracowanie „oficjalnej” wersji
wspólnej historii) nie oznacza likwidacji wszystkich różnic występujących
między grupami, których członkowie (lub przynajmniej elity) posługują się
rzeczoną nazwą, są reprezentowani przez instytucje, które z tego tytułu
czerpią swą prawomocność, i uczestniczą (choćby sporadycznie i wybiórczo)
w rytualnych upamiętnieniach. Jak z górą 350 lat temu zauważył Thomas
Hobbes, to jedność reprezentacji, nie zaś jedność tego, co reprezentowane,
czyni zbiorowości osobnymi jednostkami o szczególnej tożsamości. Zgodnie
z tym tokiem myślenia grupy stają się określonymi bytami, odrębnymi od
innych o tyle, o ile istnieje w miarę jednolity i odrębny od innych projekt
tożsamościowy oraz elity i instytucje, które go realizują, niezależnie od tego,
jak bardzo owe grupy pozostają wewnętrznie zróżnicowane.
Opisywany tu romski projekt tożsamościowy jest powiązany z kulturowymi
ramami pamięci, które z jednej strony pomagają wyrazić prywatną lub
lokalną pamięć ludobójstwa tym, którzy ją posiadają, a z drugiej – przyswoić
taką pamięć tym, którzy mają odmienne doświadczenia przeszłości. W tym
drugim przypadku przyswojenie pamięci nie powinno być oceniane w kategoriach autentyczności lub jej braku (jak czynią to np. Marushiakova
i Popow w cytowanej pracy). Po pierwsze, jak pisze Jeffrey Alexander, „wydarzenia wyobrażone (…) mogą być tak samo traumatyzujące jak te, które
naprawdę miały miejsce” i stały się udziałem danej grupy. Po drugie, przyswojenie pamięci Zagłady przez grupy, których nie dotyczyła ona bezpośrednio, oznacza w gruncie rzeczy akceptację pewnej ramy kulturowej
i związanego z nią projektu tożsamościowego, którego kluczowym elementem jest właśnie doświadczenie Zagłady. W dyskutowanym tu przypadku
jest to wyraz pragnienia wykroczenia poza lokalne doświadczenie i zgłoszenia akcesu do politycznie skonstruowanej, wyobrażonej tożsamości,
określanej jako „Romowie”. Czasami kiedy mówimy: „pamiętamy”, chcemy
w rzeczywistości powiedzieć: „należymy”.
Sławomir Kapralski
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Me givau

Józef Jochymczyk – Merstein

Ján Berky – Mrenica Jr.

Płyta „Me givau” jest wynikiem pracy artystów
z Polski i Słowacji w ramach projektu Stowarzyszenia Romów w Polsce „Polsko-słowackie warsztaty w muzyce bez granic”. Józef Jochymczyk Merstein oraz Ján Berky - Mrenica Jr. – niezwykły
mariaż muzyki polskich i słowackich Romów oraz
Sinti Jazz. Dziewięć tradycyjnych romskich kompozycji w nowych, ciekawych aranżacjach i dwa
popularne utwory mainstreamu: „Piosenka o mojej Warszawie” oraz „Powiedz że mi moja miła”.
Zapraszamy do słuchania!
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