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5OD REDAKTORA

Od redaktora

Przekazujemy do rąk Czytelników, specjalny zeszyt „Obozu” numer 50. Już sam 
fakt, że nosi taki numer jest symboliczny. Zeszyt nr 50 miał być oczywiście zeszytem 
specjalnym i jubileuszowym. Świadomie zachowałem ten numer nie dając bieżących 
tekstów, przez co zresztą powstała sytuacja, że w tzw. międzyczasie ukazały się inne 
numery, a nr 50 nadal czekał na swoją kolej „jubileuszową”.

Tymczasem stało się coś, czego nikt z nas nie przewidział. Zmarł Andrzej Ananicz, 
główny, obok Jurka Targalskiego inicjator powstania Obozu i członek jego pierwszej 
redakcji, główny w 1981 roku. Nie zmienia to faktu, że nr 50 pozostaje 50, ale kom-
pletnie zmienia się charakter samego zeszytu. Nie chodzi zatem już o jubileusz prawie 
40-letniego istnienia, ale o wspomnienie, uszanowanie pamięci naszego Przyjaciela. 

Właśnie wtedy, kiedy w 1981 roku zostałem wciągnięty do składu tej historycz-
nej I redakcji Obozu, poznałem Andrzeja. Przez wiele lat byliśmy bardzo blisko siebie 
– w czasie Jego pracy przy „Obozie”, przy „Zonie” czy przy „BIO – Biuletynie Informa-
cyjny Obozu”.  Także wtedy, gdy po zmianie ustroju wspólnie zakładaliśmy naszą już 
nie podziemną, ale jak najbardziej naziemną i niepodległą inicjatywę obozową czyli 
„Seminarium Problemów Narodowościowych Związku  Radzieckiego i Europy Środko-
wo – Wschodniej” – obecne Studium Europy Wschodniej.

Andrzej bardzo szybko poszedł do służby państwowej: w MSZ, w Kancelarii Pre-
zydenta, znowu w MSZ, potem na różnych placówkach zagranicznych. Ale zawsze, 
zwłaszcza, gdy tylko przebywał w Polsce, niezależnie od wielkości i powagi swojej 
funkcji, był blisko Studium i brał udział w naszych przedsięwzięciach, czy to służąc radą 
czy też będąc wykładowcą.

Niechaj ten specjalny zeszyt nr 50, zeszyt „Obozu”, pisma któremu kiedyś poświę-
cił tak wiele trudu i tak wiele serca, będzie dziś specjalnym wspomnieniem pracy i za-
sług Andrzeja Ananicza.

Jan Malicki
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Andrzej Ananicz 
(ur. 21 marca 1951 r. w Warszawie, zm. 19 września 2017 r. tamże) 

•	 W 1974 r. ukończył studia w zakresie turkologii na Uniwersytecie Warszawskim 
i  rozpoczął pracę w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Wydziału Polonistyki 
UW. W 1981 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk filologicznych ze specjal-
nością w zakresie iranistyki. 

•	 W 1981 r. wraz z innymi pracownikami naukowymi oraz studentami UW (m.in. 
z Jerzym Targalskim, Wojciechem Maziarskim i Janem Malickim) brał udział w za-
kładaniu czasopisma „Obóz”.

•	 W latach 1982–1983 prowadził lektorat języka polskiego na Indiana University 
w Bloomington. 

•	 W 1989 r. był stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego. 

•	 W 1990 r. wraz z Janem Malickim i prof. Tadeuszem Majdą zainicjował w ra-
mach Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego działalność 
Studium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środ-
kowo-Wschodniej, przekształconego w Studium Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej, a następnie w Studium Europy Wschodniej, gdzie był zatrudniony  
(z okresami urlopu bezpłatnego) do przejścia na emeryturę w 2017 r. 

•	 W 1991 r. został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był kolejno 
wicedyrektorem Departamentu Europy (1991–1992), dyrektorem Departamentu 
Europy (1992), podsekretarzem stanu (1992–1994). Pełnił funkcję przewodniczą-
cego zespołu negocjacyjnego w sprawie polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaznej 
i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1992 r. 

•	 W latach 1994–1995 pracował w Kancelarii Prezydenta RP, zajmując kolejno sta-
nowiska podsekretarza stanu, zastępcy szefa Kancelarii ds. międzynarodowych, 
sekretarza stanu oraz współprzewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego Pre-
zydentów Polski i Ukrainy oraz Stałego Komitetu Konsultacyjnego wysokiego 
szczebla między RP a Republiką Turecką. 

•	 Do pracy w MSZ powrócił w 1997 r., objął wówczas stanowisko sekretarza sta-
nu w tym resorcie, które zajmował do 2001 r. Pełnił również funkcje wiceprze-
wodniczącego zespołu negocjującego członkostwo Polski w Unii Europejskiej 
(1998–2001) oraz przewodniczącego zespołu do spraw monitorowania sytuacji 
w związku z atakami terrorystycznymi w USA z 11 września 2001 r. 

•	 W latach 2001–2004 sprawował funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 
w Turcji. 

•	 W latach 2004–2005 z nominacji premiera Marka Belki był szefem Agencji Wy-
wiadu. 

BIEG ŻYCIA
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•	 W 2008 r. premier Donald Tusk powierzył mu pełnienie obowiązków szefa Agen-
cji Wywiadu.

•	 W 2008 r., po zakończeniu tej funkcji został powołany na stanowisko dyrektora 
Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

•	 W latach 2011–2015 pełnił funkcję ambasadora RP w Pakistanie. 8 maja 2015 r. 
został ciężko ranny w katastrofie śmigłowca na północy Pakistanu. Helikopter 
z grupą dyplomatów spadł na budynek szkoły i się zapalił. W wyniku wypadku, 
którego przyczyna nie została dotychczas wyjaśniona, straciło życie 8 osób. 

•	 Po zakończeniu misji w Pakistanie powrócił do pracy w Polskim Instytucie 
Spraw Międzynarodowych i w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu  
Warszawskiego.

 Aktywność społeczna:

 1980–1991   NSZZ „Solidarność” , współpraca z Wszechnicą  
Robotniczą Solidarności Mazowsza.

 1994  Stowarzyszenie Euroatlantyckie – członek założyciel

 1994 Rada Polityki Zagranicznej

 1996–1997  Instytut Lecha Wałęsy 

BIEG ŻYCIA
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Dariusz Cichocki

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
popsować gniazdo na gruszy bocianie, 

bo wszystkim służą…  tęskno mi, Panie… 

C.K. Norwid 

PRZYJACIEL 
 Od tych słów właściwie zaczęła się nasza długotrwała przyjaźń. Śpiewaliśmy je 
dosyć nieporadnie do muzyki ułożonej przez Andrzeja. Pozostały między nami na wiele lat. 
 Już wtedy, dla nas, studentów orientalistyki Andrzej był instytucją. Znakomi-
cie się uczył na dwóch kierunkach: turkologii i iranistyce, pomagał każdemu, kto tego 
chciał, udzielał się w kole naukowym i… ciągnął mnie za sobą w tym kierunku. 
 Dom Zosi i Andrzeja od samego początku był zawsze otwarty dla wszystkich, 
którzy chcieli rozmawiać. A tematów nie brakowało: od poezji śpiewanej, przez naukę, 
religię, etykę do polityki. Tej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych było jakby więcej. 
Pojawiała się coraz wyraźniej w naszym życiu, każąc dokonywać wyborów. 
 Dom, najpierw na Maltańskiej, a potem na Egejskiej, przyjmował coraz to 
nowych gości. Pojawiali się i znikali, dyskutowali, zostawali i tworzyli coraz liczniejszą 
grupę wypróbowanych przyjaciół. 
 Andrzej przyciągał spokojem, rozwagą, brakiem radykalnych sądów, życzli-
wością, ale i dystansem. I takim go będę pamiętał. Niekiedy trudno było się przyzwy-
czaić do jego nieco sarkastycznego, niekiedy uszczypliwego, ale zawsze barwnego 
i celnego poczucia humoru. Sam tego doświadczyłem, ale – jak przyzwyczaja się, a po-
tem lubi oliwki czy whisky – tak i ja przywykłem i polubiłem, ba, po wielu latach dosyć 
nieudolnie próbowałem Andrzeja naśladować. 
 W ciemnych latach zeszłego stulecia Andrzej był wręcz ostoją. Kiedy wchodzi-
łem do ich domu, czułem że jestem w innym, spokojnym, otwartym na ludzi świecie. 
Po gorączce Karnawału Solidarności, po dniach spotkań, zapalczywych dyskusji, po 
wielkim upadku nadziei, tu znajdowałem pewność, że przecież jeszcze nic się nie skoń-
czyło, że trzeba pracować konsekwentnie i na miarę swoich możliwości. 
 No to pracowaliśmy. Andrzej zakładał „Obóz”, redagował różne biuletyny, 
a wieczorami, kiedy się spotykaliśmy, próbowaliśmy nawet napisać powieść z gatunku 
political fiction o pewnym przywódcy komunistycznym, który postanowił zmienić ten 
nasz szary świat. Porzuciliśmy ten pomysł, bo wydawał się naiwny, a potem… świat 
wokół nas zaczął się zmieniać. 
 Utarło się, że grupa przyjaciół spotyka się w określony dzień tygodnia. Naj-
pierw to były czwartki, a potem wtorki. Dlaczego? Nie wiem. Po całym tygodniu do-
brze było przynieść nie tylko nowe wiadomości, ale przemyślenia. U Andrzejów można 
je było przedstawiać bez obaw, chociaż niekiedy nasze nowe fantastyczne pomysły 
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trafiały na dosyć kąśliwe i celne, ale nie agresywne uwagi gospodarza. Niekiedy atmos-
fera dyskusji robiła się coraz gorętsza, przypominając słynne seminaria „Niedźwiedzia” 
– prof. Adama Weinsberga i „Foki” Prof. Jadwigi Sambor, na których młodzi naukowcy 
zapalczywie bronili swoich teorii językoznawczych. 
 Od czasu do czasu udawało nam się wyjechać za granicę i wtedy w naszych 
kontaktach następowała przerwa, którą wypełnialiśmy listami. Wtedy się jeszcze pisa-
ło… Po powrotach wszystko wracało do poprzedniego stanu: wtorki, dyskusje, praca 
redakcyjna, opis szarej rzeczywistości nie tylko w kraju, ale również w „naszym obozie”. 
 Kiedy przyszedł przełom, Andrzej powiedział po prostu „jestem”, odsunął na 
jakiś czas karierę naukową i poświęcił się budowaniu nowego państwa. W naszym 
życiu towarzyskim pozornie niewiele się zmieniło, jednakże zaczęli przybywać nowi 
ludzie, dyskusje stały się jeszcze bardziej zapalczywe, a Andrzej często wyjeżdżał za 
granicę, był bowiem aktywnym urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego 
liczne talenty, cierpliwość naukowca, upór, dobra znajomość wielu języków, analitycz-
ny umysł, zapewniły mu szacunek wśród osób, które za cel stawiały sobie budowę so-
lidnego, opartego na jasnych zasadach państwa, dobrze i przychylnie postrzeganego 
za granicą. 
 Nie dał się „ukąsić” władzy. Nie otoczył się akolitami i potakiewiczami. Nie uda-
wał, że jest kimś większym, innym, lepszym niż był wcześniej. Jeżeli pomagał to bezin-
teresownie, ale oczekiwał, że ten, do którego wyciąga rękę, będzie solidnie i uczciwie 
wykonywał swoje obowiązki. A miał dobre wyczucie ludzkich możliwości i intencji. 
 Budował więc to państwo, starając się „nie popsować”, cierpliwie i sumiennie. 
Sam mawiał o sobie, że jest przecież tylko urzędnikiem państwowym. I nie była to ko-
kieteria. 
 Przyszedł czas na misje zagraniczne. Pierwsza, do Ankary, wydawała się nam 
końcem naszego stabilnego świata. Wtedy okazało się, co to jest przyjaźń. Utrzymy-
wana była przez Andrzeja i Zosię bardzo umiejętnie „listami z podróży”, przetrwała bez 
uszczerbku zarówno prawie cztery ankarskie i później, kolejne cztery lata pakistańskie. 
Mam nadzieję, że kiedyś te listy ujrzą światło dzienne, pokazują bowiem niezwykłe 
walory umysłu i przenikliwość Andrzeja. 
 Przeżyli koszmarną katastrofę lotniczą, z której wrócili mocno pokiereszowani 
fizycznie, ale z chęcią do dalszej pracy. Jak tylko to było możliwe, Andrzej wrócił do 
pracy w PISM-ie – przecież nie mógłby „psować gniazda na gruszy….”. 
 Odszedł w pełni sił naukowych, twórczych, chętny do budowania państwa, 
o  którym większość z nas mogłaby powiedzieć „nasz dom”. Została po nim dziwna 
przestrzeń, niby Go nie ma, a jest. Jakże często z nim rozmawiam… 
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Początek lat 80. XX w. z synem Mateuszem. Fot. Z. Ananicz

Lata 80. XX w. podczas redagowania „Obozu”. Fot. Z. Ananicz
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Jan Malicki

Słowo na pogrzebie  
śp. Andrzeja Ananicza

Kościół ss. Wizytek, 28 września 2017 roku

Przypadł mi w udziale smutny obowiązek wspomnienia Andrzeja z okresu podziemia 
i okresu pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Jesteśmy w kościele Wizytek, dawnym kościele uniwersyteckim, to dawna część UW. 
Powiedzmy zatem – jak mówiono w XIX w., 200 lat temu, gdy założono Uniwersytet 
Warszawski, uniwersytet, któremu Andrzej tyle lat pracy i serca poświęcił jako wykła-
dowca:

Bonum certamen certavi, 

cursum consummavi, 

fidem servavi.

Poznałem Andrzeja dopiero w 1981 r. – burza „Solidarności”, tysiąc spraw wtedy było, 
wszyscy w pędzie wielkim, w wielkim szlachetnym zapale… Zostałem wciągnięty 
przez kolegów do redakcji podziemnego pisma „Obóz”, poświęconego sprawom ko-
munizmu, sowietom etc. – przez Andrzeja i Jurka – od razu w pełnej tajności, choć 
wtedy wszystko robiono jawnie.

Mało mam czasu na wypowiedź, więc przedstawię tylko 2-3 sceny, takie rzuty światła 
(to pokaże Andrzeja cechy, jakie potem, po latach widzieli jego koledzy i współpra-
cownicy w latach pracy państwowej):

Scena I. 16 grudnia przy bramie UW Andrzej w czymś w rodzaju kufajki... Pytam: „Co 
robimy teraz?”. Odpowiada: „Jak to co? to samo!”

Scena II. Nagły sygnał, gdzieś w mrokach stanu wojennego, że „władza chce z nami 
rozmawiać i nie stawia żadnych żądań”. Idę do Andrzeja. A on na to: „Dobrze. Ale my 
mamy żądania – niech wypuszczą więźniów, przywrócą Związek, zrobią wolne wybo-
ry”. Żądanie to było z krainy absurdu, ale ono jednoznacznie nam obu pokazało, że to 
prowokacja…

To te dwie sceny, jako ilustracja. Takim właśnie był.
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Potem rzeczywiście były wybory, przyszła wolność. „Obóz” i nowe zadania na UW.

Andrzej był jednym z trzech założycieli Seminarium Problemów Narodowościowych, 
obecnie Studium Europy Wschodniej. Ja też miałem zaszczyt być w tej trójce. Można 
powiedzieć, że jesteśmy teraz tu całym zespołem razem. Co prawda jeden z nas się 
odmeldował, udał się na wieczną służbę wykładania, kształcenia, ale w tym marszu 
razem.

Jest tu bardzo dużo kolegów z różnych okresów życia i pracy – z Uniwersytetu, MSZ, 
Kancelarii Prezydenta, Agencji Wywiadu, przedstawiciele ambasad krajów, w których 
Rzeczypospolitej służył. Ale jest też dziś w kościele cała kadra administracyjna i nauko-
wa Studium. Studentka w poczcie z pracownikami składała wieniec, do mszy służy stu-
dent – stypendysta z Białorusi, czyli z terenów, skąd Ananiczowie, w wyniku Jałty, do 
Warszawy trafili. Dziś też odbędzie się msza w Tbilisi, zorganizowana przez wykładow-
cę Studium, dziś pracującego w Ambasadzie, i wdzięcznego Gruzina, którego Andrzej 
był ponad 10 lat temu tutorem i promotorem.

Żegnamy naszego wykładowcę, sprawdzonego kolegę, sprawdzonego sojusznika. 

Andrzeju, żegnamy Cię z przekonaniem o wielkim zadaniu i wielkiej roli, którą wypeł-
niłeś. 

Andrzeju, przyjacielu, przyjacielu cichy i spokojny.

Z tym większym przekonaniem, chciałbym zakończyć cytatą z Ewangelii, wcześniej po-
daną po łacinie, którą teraz do Ciebie kieruję. Św. Paweł w Liście 2 do Tymoteusza pisze:

W dobrych zawodach wystąpiłem
Bieg ukończyłem

Wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie  

wieniec sprawiedliwości,  
który mi w owym dniu odda Pan,  

sprawiedliwy Sędzia.
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Lata 90. XX w. Podczas wykładu we Wschodniej Szkole Letniej, Studium Europy Wschodniej  
na Uniwersytecie Warszawskim. Fot. z archiwum Z. Ananicz

Lata 90-te XX w. Podczas wykładu we Wschodniej Szkole Letniej, Studium Europy Wschodniej, w Ossolineum 
we Wrocławiu. Na zdjęciu również prof. Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  
we Wrocławiu oraz i Jan Malicki Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.  
Fot.  Andrzej Niedźwiecki
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Iwo Byczewski 

 

ANDRZEJ

Do służby zagranicznej Andrzej Ananicz wszedł na samym początku, w czasach można 
powiedzieć pionierskich, gdy szefem dyplomacji był niezapomniany profesor Krzysz-
tof  Skubiszewski. 

Od pierwszych dni pracy w MSZ stał się jednym z filarów „drużyny” Skubiszewskiego, 
choć takiego terminu nigdy nie używaliśmy. Wielu już z tej drużyny nie ma pośród 
nas:  samego Profesora i znacznie młodszych kolegów: Roberta Mroziewicza, Stefana 
Mellera, Stanisława Komorowskiego…

Teraz zabrakło Andrzeja Ananicza. 

Jak wiadomo Andrzej był z wykształcenia turkologiem.

Trudno powstrzymać wzruszenie, gdy czyta się dzisiaj strofy tureckiego poety w prze-
kładzie Andrzeja:

Przyszło, przeszło życie moje, 

Jak ten wiatr, który przemija, 

Teraz tak mi się wydaje,

że to była tylko chwila. 

Bóg poświadczy moim słowom: 

Dusza gościem  w ciele człeka.

Przyjdzie czas – wyfrunie z ciała, 

jak ptak, gdy z klatki ucieka.
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Wiemy, że bywa tak, że znakomitemu wykształceniu nie zawsze towarzyszy dar mądro-
ści. Andrzej jednak wyśmienicie  łączył jedno z drugim:

Jego   bogate doświadczenie akademickie   oraz praca w świetnym piśmie konspira-
cyjnym, a także cechy charakteru czyniły zeń człowieka doskonale przygotowanego 
do pracy w polskiej dyplomacji. Przypomnijmy, że wtedy liczyły się nie tylko rutyna 
i umiejętności fachowe, ale także innowacyjność, wyobraźnia, odwaga myślenia. Na 
początku został dyrektorem odpowiedzialnym za część Europy, później za jej całość 
i właśnie przygotowanie merytoryczne i osobowość sprawiły, że wkrótce został miano-
wany wiceministrem. Nie obyło się to jednak bez trudności, albowiem Andrzej był czło-
wiekiem nie tylko mądrym, ale również niebywale skromnym i stawiał opór.   Zdam się 
na korespondencję z jednym z wysokich  urzędników ONZ, moim bliskim znajomym, 
który w latach 90-tych  pisał z Genewy: ” Krzysztof Skubiszewski, człowiek jak wiadomo 
nieskłonny do przesadnych pochwał, miał wysokie opinie o Chłapowskim, Wysockim,  
Skirmuntcie z przedwojennego MSZ;  twierdził, że i teraz  wśród ludzi starego portfela 
PRL-u   jest   kilku dobrze uformowanych dyplomatów. Ale   opowiadał mi trzykrotnie 
o nieznanym mi wówczas osobiście nowym panu Ananiczu, że ten zaimponował mu 
oddaniem sprawie, kiedy odmówił promocji z dyrektora departamentu na wicemini-
stra, powiadając, że to na poziomie departamentu właśnie robi się prawdziwą robotę 
MSZ-u.” (Krzysztof Swinarski w liście do mnie)

Tak, był Andrzej człowiekiem zdecydowanym, konsekwentnym, żeby nie powiedzieć: 
czasami upartym.

Wcześniejsze redagowanie „Obozu” dawało mu wiedzę oraz intuicję niezbędną  w cza-
sie arcytrudnych negocjacji o wycofaniu wojsk sowieckich oraz nad traktatem polsko-
-rosyjskim z 1992 r. Na kierunku zachodnim  angażował się bardzo w to, co było wte-
dy dla nas podstawowe i najważniejsze: szybkie wiązanie Polski z Europą, czemu dał 
wyraz jako sprawny i pracowity vice-przewodniczący komitetu negocjującego nasze 
członkostwo z Unią Europejską. Znał dobrze wartość słów i pojęć takich jak naród i pa-
triotyzm i  nawet w czasie najtrudniejszych negocjacji nie mylił ich z nacjonalizmem 
i szowinizmem. 

Przez ćwierćwiecze pełnił Andrzej w służbie państwowej zaszczytne i odpowiedzialne 
funkcje: był m.in. dyrektorem departamentu, podsekretarzem, później sekretarzem 
stanu w MSZ i Kancelarii Prezydenta RP, dwukrotnym ambasadorem, szefem Agencji 
Wywiadu, osobistym doradcą premiera, dyrektorem Akademii Dyplomatycznej.

Dla nas, jego kolegów i współpracowników Andrzej pozostanie w pamięci jako dy-
plomata i urzędnik kompetentny i wymagający. Niektórzy powiadają:   surowy oraz 
intelektualnie dokuczliwy, bo chciał, aby rzeczy były do końca przemyślane i aby nasz 
sposób działania przynosił zamierzone efekty.
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Wiadomość o katastrofie helikoptera była szokiem, ale cieszyliśmy się, że Andrzej 
i Zosia, choć ranni, cudownie ocaleli.

Przypominał się wiersz księdza Twardowskiego: ”Odetchnij, popatrz spadają z obło-
ków małe wielkie nieszczęścia – potrzebne do szczęścia”… Tak to wtedy odbieraliśmy.

Andrzej miał olbrzymie poczucie humoru,  jak na ogół każdy człowiek inteligentny 
podchodził do siebie z dystansem i autoironią.

Myślę , że opowiedziałby nam starą anegdotę o sobie. Otóż teraz, gdy stoi u niebie-
skich bram słyszy pytanie Archanioła Gabriela: a na czo mu ta bródka?

A święty św. Piotr odpowiada: ANANICZ!  Zapraszamy! I sięgnie po klucze.

Wierzę, że tu na ziemi, Andrzej będzie miał swoja aleję zasłużonych złożoną z naszych 
myśli, pamięci i serc…
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Lata 90. XX w. z Danielem Friedem i Januszem Onyszkiewiczem. Fot. z archiwum Z. Ananicz

1993 r. Podpisanie umowy między rządem RP a rządem Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej  
w Tbilisi. Na drugim planie Edward Szewardnadze - Przewodniczący Rady Państwa Gruzji.  
Fot z archiwum Z. Ananicz



19ANDRZEJ

1994  r. Podczas wizyty oficjalnej prezydenta USA Billa Clintona w Polsce. Pierwszy z prawej prof. Zbigniew 
Lewicki, dyrektor Departamentu Ameryki MSZ, pierwszy z lewej Janusz Świtkowski, dyrektor protokołu 
dyplomatycznego MSZ.  Fot.: PAP/Maciej Belina Brzozowski 

1993 r. Podczas wizyty oficjalnej Prezydenta Republiki Czeskiej Vaclawa Havla w Polsce. Na zdjęciu również 
prezydent Lech Wałęsa, Andrzej Zakrzewski wówczas sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Iwo  
Byczewski, wiceminister spraw zagranicznych i Jan Wojciech Piekarski, dyrektor Protokołu  
Dyplomatycznego MSZ. Fot. z archiwum Z. Ananicz
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1995 r. Podczas wizyty oficjalnej prezydenta Lecha Wałęsy w Sztokholmie. Z Andrzejem Zakrzewskim,  
min. stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i Henrykiem Goryszewskim, ówczesnym szefem Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego. Fot. z archiwum Z. Ananicz

1995 r. Podczas Święta 3 Maja w ogrodach pałacu prezydenckiego z Władysławem. Bartoszewskim  
i Maciejem Płażyńskim. Fot. z archiwum Z. Ananicz
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1995 r. Podczas wizyty oficjalnej prezydenta Lecha Wałęsy w Watykanie u Ojca Świętego Jana Pawła II.  
Na zdjęciu również p. Danuta Wałęsowa i Andrzej Milczanowski, minister spraw wewnętrznych.  
Fot. z archiwum Z. Ananicz

1997 r. Z prof. Bronisławem Geremkiem. Fot. z archiwum Z. Ananicz
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2000 r. Podczas rozmów negocjacyjnych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.  
Fot. z archiwum Z. Ananicz.

ANDRZEJ
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2001 r. Z Władysławem Bartoszewskim. Fot z archiwum Z. Ananicz

2001 r. Podczas składania listów uwierzytelniających prezydentowi Turcji Ahmetowi Sezerowi.  
Fot. z archiwum Z. Ananicz

ANDRZEJ
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2001 r. W Ambasadzie RP w Ankarze, powitanie Hikmeta Cetina, wieloletniego ministra spraw  
zagranicznych Turcji, który odegrał bardzo pozytywną rolę w wejściu Polski do NATO.   
Fot. z archiwum Z. Ananicz

2002 r. Z Włodzimierzem Cimoszewiczem, ministrem spraw zagranicznych. Fot. K.Wojciewski

ANDRZEJ
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2004 r. Sadzenie drzewka w Parku Dikmen Vadisi w Ankarze z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Pierwszy z prawej Melih Gökçek– prezydent miasta Ankary. Fot. Z. Ananicz

ANDRZEJ
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2011 r. Przejazd ceremonialny na uroczystość złożenia listów uwierzytelniających w Islamabadzie.  
Fot. Z. Ananicz

2011 r. W szkole dla 300 dziewcząt w Swacie (Pakistan),której odbudowę po zniszczeniach przez talibów 
sfinansowała Ambasada RP. A.Ananicz, jako ambasador RP wręcza uczennicom mundurki szkolne.  
Fot. z archiwum Z. Ananicz

ANDRZEJ
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2011 r. Z przewodniczącym Rady Ulemów Pakistanu, Allama Tahirem Ashrafim. Fot. Z. Ananicz

ANDRZEJ
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2014 r. Na Święcie Narodowym RP w Islamabadzie z żoną Zofią i ambasadorem Norwegii w Pakistanie Leif-
em Larsenem. Wszyscy troje lecieli helikopterem, który spadł na północy Pakistanu. Amb. Leif Larsen zginął 
w tym wypadku. Fot. z archiwum Z. Ananicz

2012 r. Po pokazie dokumentalnego filmu „Saving Face” („Klinika spalonych twarzy”) z Sharmeen 
Obaid-Chinoy,(druga z prawej) reżyserką filmu, laureatką Oskara. Film opowiada historię kobiet oblanych 
kwasem. Na zdjęciu - druga z lewej - jedna z bohaterek filmu. Fot. z archiwum Z. Ananicz

ANDRZEJ
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2015 r. Przed koncertem „Polska-Pakistan Muzyka bez granic”. Fot. Z. Ananicz

ANDRZEJ
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Wraz z przedwczesną śmiercią Ambasadora Andrzeja Ananicza Polska straciła wybit-
nego dyplomatę, urzędnika wysokiego szczebla i pracownika naukowego. Wiadomość 
o Jego odejściu bardzo zasmuciła także Turcję i jej obywateli. 

W latach 2001–2004 Andrzej Ananicz znakomicie reprezentował Polskę, pełniąc funk-
cję Ambasadora RP w Ankarze. Jednakże Ambasador Ananicz był przede wszystkim 
bardzo szanowanym turkologiem. W 1974 roku ukończył studia w zakresie turkologii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pewien czas zajmował się też pracą naukową. 
Jego wkład w zacieśnianie relacji kulturalnych między Turcją a Polską jest ogromny.  

Ambasada Republiki Turcji w Warszawie składa wyrazy najszczerszego współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Pozwalamy 
sobie wspomnieć Ambasadora Ananicza fragmentem przetłumaczonej przez niego 
poezji wielkiego tureckiego mistyka Yunusa Emre. 

NIECH SPOCZYWA W POKOJU

Geldi geçti ömrüm benim şol  
yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle geldi şol  
göz açıp yummuş gibi

İşbu sözde Hak tanıktır bu  
can gövdeye konuktur

Bir gün ola çıka gide kafesten  
kuş uçmuş gibi 

Przyszło, przeszło życie moje, 
Jak ten wiatr, który przemija, 
Teraz tak mi się wydaje,
że to była tylko chwila. 

Bóg poświadczy moim słowom: 
Dusza gościem jest w ciele człeka.
Przyjdzie czas – wyfrunie z ciała, 
jak ptak, gdy z klatki ucieka.

Turkish embassy in Warsaw  
/ T.V. Varşova Büyükelçiliği
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Jolanta Sierakowska-Dyndo

Andrzeju, jak tam

Jak tam na tym najwyższym piętrze Niebytu, uwolniony od czasu i przestrzeni, wol-
ny od siebie i świata? Na pewno jesteś z nami, bo schowaliśmy Cię w naszej pamięci, 
w naszych marzeniach i sercach, pełno tam Ciebie. Należysz do Tych, którzy nigdy nie 
odchodzą, zmieniają tylko wymiar świata, na ten który jest w nas, a nie na zewnątrz. 
W tym moim wewnętrznym świecie masz swoje miejsce i sobie z Tobą rozmawiam.

 A czy pamiętasz Andrzeju, jak mnie nazywaliście? Pstynka. To ja. Nasze drogi 
się łączyły, rozchodziły, kręciły. I chociaż czas gdzieś Ciebie zabierał na dłużej, krócej, na 
chwilę albo na lata, to spotkanie z Tobą zawsze pozostawiało wrażenie, że ten czas stał 
w miejscu, mimo że zmieniały się Twoje role, które los ci wyznaczał – kolega ze studiów, 
ambasador, mąż Zosi, pracownik naukowy, działacz polityczny, turkolog i iranista, tata 
dwóch chłopców, autor i wydawca pisma podziemnego, doktor nauk humanistycz-
nych, przyjaciel – i wiele innych ról. Mimo tych różnych zadań i ról Ty zawsze byłeś tym 
samym Andrzejem. Zawsze, gdy gdzieś los nas rzucił w to samo miejsce i w tym sa-
mym czasie, widziałam w Tobie człowieka, który nie poddawał się manipulacjom cza-
su, który wiedział, co jest dla niego ważne i który nie przeglądał się w cudzych oczach. 
A pełniłeś dużo ważnych funkcji, piastowałeś wysokie stanowiska, podejmowałeś się 
trudnych i ryzykownych działań w imię wolności i wartości. 

A czy pamiętasz Andrzeju, jak w czasie studiów wywoływaliśmy w Twoim 
mieszkaniu zdjęcia, oczywiście metodą chałupniczą ale skuteczną. Zajęło nam to wiele 
godzin, bo nie milkły dyskusje na różne tematy. Była z nami także Zosia. I to jej zdjęcie, 
chyba przez Ciebie zrobione, z dużą uwagą wywoływałeś. Było bardzo ładne. Wkrótce 
Zosia, wspaniała i mądra kobieta, została Twoją żoną. 

Spotykaliśmy się w nieznanych, odległych miejscach. Czy pamiętasz Afgani-
stan? Jeszcze ten piękny, bezpieczny, wyjątkowy. Byłeś tam razem z Zosią jako czło-
nek wyprawy etnografów poznańskich, którzy dwiema ciężarówkami przyjechali do 
Afganistanu aby przeprowadzać badania terenowe. Ty i Zosia byliście także w roli tłu-
maczy języka dari. A my, czwórka studentów iranistyki, pojechaliśmy tam na roczne 
stypendium. Kawał drogi by się spotkać ale za to jaka frajda. Zaraz potem Afganistan 
wpadł w sidła wojny domowej. Stał się polem wojny, w której brało udział wielu graczy 
wielkiej polityki. U nas też nie było spokoju.

A czy pamiętasz Andrzeju, jak pewnego dnia wpadłeś do mnie do domu i ka-
tegorycznie oznajmiłeś, że muszę napisać artykuł o Afganistanie do kwartalnika spo-
łeczno-politycznego „Obóz”. Wiele nie tłumaczyłeś, poza tym, że czasu mam niezbyt 
dużo. Ja, z dzieckiem na ręku, próbowałam Cię przekonać, że nie zdążę, że i tak wszyst-
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2015 r. Spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim z prof. Jolantą Sierakowską-Dyndo, wówczas dziekanem 
wydziału Orientalistycznego UW. Fot. Z. Ananicz
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kie moje artykuły dotyczące Afganistanu są ocenzurowane i blokowane. Wiedziałam, 
że nie ustąpisz, byłeś bezkompromisowy w ważnych dla Ciebie sprawach. Zgodziłam 
się. Na koniec rzuciłeś przez ramię, że piszę do pisma podziemnego, które ukazywało 
się poza zasięgiem cenzury i mogę za to siedzieć. Skwitowałam, że z małym dzieckiem 
nie wezmą. Bez komentarza wyszedłeś. Był to początek naszej stosunkowo krótkiej 
współpracy w ramach „Obozu”, choć udało Ci się później wciągnąć mnie na jakiś czas 
do zespołu redakcyjnego. Była w Tobie taka siła, która uwalniała energię, budziła w lu-
dziach wolę działania. Zarażałeś nas swoją determinacją i skutecznością działania. 

A czy pamiętasz Andrzeju, gdzie się znowu spotkaliśmy? W Turcji w Ankarze. 
Był to 2002 r. Zaprosiłeś nas – pana profesora Marię Krzysztofa Byrskiego i mnie do 
Ankary. Miałam wygłosić referat na temat Afganistanu w Bilkent University w Ankarze. 
Pełniłeś wtedy funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Turcji. Razem z Tobą, 
panem Profesorem i Zosią tworzyliśmy niezłe towarzystwo, szczególnie wieczorową 
porą – pół nocy toczyły się nasze dyskusje na tematy wszelakie i nie mogliśmy się roz-
stać. Znowu widziałam tego Andrzeja, jak z akademickich lat. I nie zmieniły tego obra-
zu lekko przyprószone siwizną włosy, dorośli synowie, poważne stanowisko. Obraz ten 
wzmacniała Zosia, tak jak Ty ciągle ta sama – skromna, wyrozumiała i mądra. Pamię-
tam, że miałam też okazję poznać Twojego młodszego syna, Szymona. Uczestniczył w 
naszym wykładzie. Bardzo interesował się poruszaną na wykładzie problematyką. Był 
już taki dorosły i taki sympatyczny. 

Spotykaliśmy się też na Uniwersytecie Warszawskim ale dosyć rzadko. Prowa-
dziłeś tam wykłady w Studium Europy Wschodniej. Pamiętam początki tej idei, by po-
wołać taką jednostkę na UW. Nazywała się wówczas Studium i Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej. To też jedna z inicjatyw podjętych przez Ciebie i Janka Malickiego, która do 
dzisiaj jest obecna jako Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim.

 Pamiętasz Andrzeju, kiedy spotkaliśmy się po raz ostatni raz? Właśnie na Uni-
wersytecie, przyjechałeś na uroczystości jubileuszowe Studium Europy Wschodniej, 
a potem na jubileusz pani profesor Anny Parzymies. Byłeś już chory ale mocno wie-
rzyłam, że dasz radę. Tyle było w Tobie jeszcze woli tworzenia, budowania. Niestety 
Historia jakoś zatoczyła koło. Pamiętam, że po powrocie z Pakistanu, po tym strasznym 
wypadku, zadzwoniłeś do mnie. Ciągle pełen energii i pomysłów z przekonaniem mó-
wiłeś o koncepcji stworzenia serii wydawniczej w ramach publikacji PISM-u dotyczą-
cej islamu i innych religii w kontekście politycznym i kulturowym. Zaproponowałeś, 
jak kiedyś, bym wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Twój głos był jeszcze silny, była 
w nim energia i wola działania. Jak poprzednio bez zbędnego tracenia czasu uznałeś, 
że się zgadzam. I miałeś rację, zgodziłam się, jak poprzednio…Tylko Ciebie zabrakło.

Byłam na Twoim pogrzebie 
Czas stanął w miejscu bez Ciebie 

Jolanta Sierakowska-Dyndo
Warszawa, czerwiec 2018
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Marek Gawęcki

Z Andrzejem w Afganistanie
Etnologiczna Wyprawa Azjatycka  

EWA-76

Pomysł Etnologicznej Wyprawy Azjatyckiej1 zrodził się w końcu 1973  r. 
wśród młodych pracowników naukowych ówczesnej Katedry Etnografii UAM 
zainteresowanych kulturą społeczności pozaeuropejskich. Wybór padł na Afganistan, 
który uznaliśmy za atrakcyjny ze względu na żywą jeszcze kulturę tradycyjną oraz za-
chodzące tam interesujące procesy modernizacji. Był on zarazem stosunkowo otwar-
tym krajem, nie tylko dla turystów ale i dla badaczy z różnych krajów. Początkowo pla-
nowaliśmy prowadzić badania również w Iranie. Z czasem jednak trzeba było z tego 
zrezygnować z powodu braku zezwolenia władz irańskich. Optymistycznie ekspedycję 
planowaliśmy na lato 1975 r. Piętrzące się trudności organizacyjne i finansowe zwery-
fikowały nasze założenie i spowodowały, że do wyjazdu doszło o rok później. Pomysł 
spotkał się z akceptacją i poparciem władz uczelni a także władz miejskich i wojewódz-
kich. Na początku 1975 r. utworzyliśmy Komitet Organizacyjny Etnologicznej Wyprawy 
Azjatyckiej. Wydrukowaliśmy eleganckie listowniki i koperty z logo wyprawy. O ocenę 
projektu i poparcie wyprawy zwróciliśmy się do autorytetów naszej dyscypliny. Opi-
nie dołączaliśmy do rozsyłanych do wielu miejsc listów z prośbą o wsparcie finansowe 
i materialne. Był to „strzał w dziesiątkę”, gdyż odbiorcy korespondencji, nawet ci, którzy 
nie byli w stanie nam pomóc, traktowali nas poważnie. Bardzo cennym było popar-
cie i pomoc przewodniczącego Polskiego Komitetu UNESCO p. Jaromira Ochęduszko, 
który w naszej sprawie zwrócił się do swych odpowiedników w Iranie i Afganistanie. 
Dzięki temu dostaliśmy oficjalne zezwolenie na badania na terenie Afganistanu. Plany 
nasze okazywały się coraz bardziej realne. Otrzymaliśmy też pierwsze wsparcia finan-
sowe od uniwersytetu oraz od wojewody wielkopolskiego. Decyzją rektora w Katedrze 
Etnografii powołano Zespół do Badania Kultury Ludów Azji Środkowej, którego kie-
rownikiem został doc. Zbigniew Jasiewicz, późniejszy kierownik naukowy wyprawy. 
Jako jedyny z nas miał on już doświadczenie badawcze w Azji Środkowej, w sowiec-
kim Uzbekistanie. Równocześnie ustaliliśmy wstępny skład osobowy wyprawy: troje 
pracowników naukowych, dwoje studentów etnografii, fotograf-filmowiec, lekarz, tłu-
macz oraz kierowca lub kierowcy.

1   Więcej na temat wyprawy patrz: M. Gawęcki, Etnologiczna Wyprawa Azjatycka EWA’76. Refleksje organizatora, [w:] 
Na egzotycznych szlakach. O polskich badaniach etnograficznych w Afryce, Ameryce i Azji w dobie powojennej, red. L. 
Dzięgiel, Archiwum Etnograficzne Vol.33, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1987, s. 175-182.
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 Kluczowym było zdobycie środków transportu. Naturalnym rozwiązaniem 
było zwrócenie się do Poznańskiej Fabryki Samochodów, gdzie produkowano niby to 
terenowe „Tarpany”. Życzliwy szef tej fabryki dał mi jednak do zrozumienia, że ten sa-
mochód może nie znieść trudów takiej egzotycznej podroży. Udało się wreszcie za po-
średnictwem Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego uzyskać dla celów testowych 
dwa samochody, mikrobus „Nysa” oraz „Star 266” wraz z kierowcami fabrycznymi. To 
było już coś! Z takim stanem posiadania staliśmy się poważnymi kontrahentami; byli-
śmy poważnymi partnerami w rozmowach o przekazanie sprzętów, żywności a nawet 
skromnych kwot pieniędzy w zamian za reklamę. Nadal były to jednak złotówki, nie zaś 
niezbędne cenne i trudno osiągalne w owym czasie dewizy.

Ponieważ projekt nasz stawał się coraz bardziej realny, poza załatwianiem 
spraw organizacyjnych przystąpiliśmy do merytorycznego przygotowania przyszłych 
badań. Plany badawcze weszły do planów naukowych Katedry Etnografii. Przystąpi-
liśmy również do nauki języka perskiego. Naszym pierwszym nauczycielem był Irań-
czyk, absolwent poznańskiej Akademii Medycznej. Z różnych przyczyn nie mógł być 
on brany pod uwagę jako uczestnik wyprawy, więc trzeba było znaleźć iranistę, który 
byłby nie tylko naszym tłumaczem, ale i nauczycielem. Zwróciłem się o pomoc w wy-
szukaniu kandydata do kolegi z warszawskiej Katedry Etnografii, Lecha Mroza. Po kilku 
dniach skontaktował mnie on z młodym absolwentem turkologii. Był to Andrzej Ana-
nicz.

 Nasze pierwsze spotkanie było krótkie, lecz konkretne. Okazało się, że An-
drzej jest wprawdzie absolwentem turkologii, ale równocześnie studiował iranistykę 
i  w obu językach jest równie biegły. Chyba już wtedy, wiosną 1975 r., nawiązała się 
między nami nić porozumienia, która szybko przerodziła się w przyjaźń. Andrzej za-
imponował mi konkretnością, energią oraz ogromną wiedzą. Nie bez znaczenia było 
bliskie mi, „ostre” poczucie humoru. Umówiliśmy się, że dołączy on do nas latem na 
obozie przygotowawczym na Podlasiu, w Sokołdzie. Celem tego obozu było wzajem-
ne, lepsze poznanie się uczestników, sprawdzenie zgromadzonych już sprzętów nie-
zbędnych podczas ekspedycji. Zaplanowaliśmy również badania wśród polskich Tata-
rów w Kruszynianach, Bohonikach i Malawiczach. Dla większości z nas był to pierwszy 
kontakt ze społecznościami wyznawców islamu. To doświadczenie bardzo się przydało 
później w badaniach w Afganistanie. Nie dlatego, że zapoznaliśmy się z islamem, bo 
ten „polski islam” bardzo odbiegał od wyznawanego w Iranie czy Afganistanie. Ważne 
było, iż w rozmowach z miejscową ludnością bardzo dobrze przyjmowano informacje, 
że reprezentujemy kraj, w którym od stuleci mieszkają muzułmanie i mimo komuni-
stycznego reżimu cieszą się względną swobodą religijną.

Andrzej dołączył do naszego namiotowego obozowiska pod Sokołdą i nie tyl-
ko niemal z marszu zaczął pełnić swą belferską powinność, ale włączył się do wszyst-
kich obozowych obowiązków. Nie spodobało mu się, że w zespole jest trzech Mar-
ków. ”Przechrzcił” więc dwóch z nas na Marco i Marcus; mnie łaskawie zostawił moje 
„paszportowe” imię. Pełnił dyżury kuchenne (co chyba lubił), warty nocne, wspólnie 
z lekarzem Tomkiem urządził komfortową jak na polowe warunki latrynę. Nauczycie-
lem był sumiennym i wymagającym. Oprócz kontynuacji nauki perskiego, wprowadził 
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również naukę podstaw języka tureckiego, jako że w Afganistanie będziemy również 
mieli do czynienia z ludami turkijskimi. Muszę przyznać, że turecki szedł nam nie najle-
piej. Zupełnie inny system gramatyczny komplikował naszą percepcję. Znacznie lepiej 
szło nam z językiem perskim, choć pisanie literek, i to na dodatek od prawej do lewej, 
dla niektórych z nas było poważnym wyzwaniem. Częstokroć byłem karcony za moje 
gryzmoły i za to, że czasami „przerysowywałem” słowa od lewej do prawej. Po pełnych 
zajęć dniach, często do przedświtu prowadziliśmy długie rozmowy przy ognisku. Pod-
czas jednej z nich, Andrzej zaproponował dość stanowczo, aby do zespołu dołączyć 
jego żonę Zosię, również iranistkę. Nie od razu przystaliśmy na tę propozycję, ale po 
przemyśleniu zapadła pozytywna decyzja. Dzięki temu nasze panie miały tłumaczkę, 
co umożliwiało im dotarcie do żeńskich części domostw i rozmawianie na tematy dla 
mężczyzn niedostępne. Wszyscy, jak się okazało, zyskaliśmy wspaniałą przyjaciółkę. 
Zosia dołączyła do naszego zespołu na kolejnym obozie przygotowawczym w Koło-
brzegu, którego celem były gruntowne badania medyczne i dalsza integracja. Zosia 
i Andrzej, mieszkając w Warszawie, załatwiali wiele spraw urzędowych, kontakty z am-
basadami, a przede wszystkim sprawy wizowe.

Na tydzień przed wyjazdem planowanym na 8 maja 1976 r. zjechali się do 
Poznania wszyscy uczestnicy, a wiec 5 etnologów, dwoje filologów-tłumaczy, lekarz, 
fotograf-filmowiec oraz dwóch kierowców. Cały zgromadzony sprzęt przewieźliśmy 
do uniwersyteckiego ośrodka wypoczynkowego w Kiekrzu i rozpoczęło się pakowanie 
oraz odprawa celna. W dniu wyjazdu nasza kolumna zajechała przed główny gmach 
uniwersytetu – Collegium Minus, gdzie odbyło się oficjalne pożegnanie. Andrzeja 
z nami nie było. Dyżurował przed ambasadą Iranu czekając z naszymi paszportami na 
obiecane wizy. Do końca nie byliśmy pewni, czy je dostaniemy, gdyż mimo obietnic, 
sprawa ciągnęła się bardzo długo. W tej sytuacji, po oficjalnym pożegnaniu nasza eks-
pedycja wyruszyła. Niezbyt daleko, bo na dziedziniec Collegium Novum, gdzie w na-
pięciu czekaliśmy na wiadomość z Warszawy. Po dwóch godzinach wielkiej niepew-
ności Andrzej zatelefonował z informacją, że wizy są! Wyruszyliśmy ku południowej 
granicy. Wieczorem, przed granicą dołączył do nas Andrzej z paszportami.

Po dziesięciu dniach wjechaliśmy do Azji. Rozbiliśmy obozowisko na podstam-
bulskim kempingu i przystąpiliśmy do dalszych czynności organizacyjnych mających 
uzupełnić nasz niezmiernie skromny budżet dewizowy. Należało spieniężyć za „twardą 
walutę” część zasobów w tym celu zakupionych bądź darowanych, takich jak krysz-
tały, sprzęty gospodarstwa domowego czy sowiecki aparat fotograficzny. Tu Andrzej 
zabłysnął nie tylko znajomością języka, ale iście orientalnym kunsztem handlowym. 
Bazarowi handlarze traktowali go jak równego partnera, dla którego, z szacunku, byli 
gotowi nawet stracić na transakcji. Dzięki temu nasze dewizowe zasoby powiększy-
ły się o kilkaset dolarów. Było to znaczące wzmocnienie, gdyż w naszej wyprawowej 
kasie było niewiele ponad dwa tysiące dolarów, z czego 300 jako zaliczka z muzeów 
na zakup eksponatów, zaś pozostałe środki przeznaczone były głównie na paliwo dla 
samochodów. Podczas następnego postoju w Ankarze, dzięki łaskawości ambasadora 
Logi-Sowińskiego, pozwolono nam na rozbicie obozowiska na terenie ogrodów pol-
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skiej ambasady. Któż by wówczas pomyślał, że po latach gospodarzem tego miejsca 
będzie ambasador Andrzej Ananicz.

Podczas przejazdu przez Iran, niestety bardzo krótkiego, gdyż mieliśmy tyl-
ko wizy tranzytowe, nocowaliśmy w przygodnych miejscach przy drodze wiodącej na 
wschód. Wieczorami podchodzili do nas zaciekawieni mieszkańcy okolicznych wio-
sek. Pamiętam, jak na jednym z postojów w rozmowę nami wdało się trzech młodych 
nauczycieli. Uświadomili nam, jak wygląda rzeczywistość w tym kraju, który w owym 
czasie w PRL cieszył się szczególnymi względami; jak szerzy się terror politycznej po-
licji savak. Bywało i tak, że podczas postoju miejscowi Irańczycy niemal siłą zapraszali 
nas do swych domostw na herbatę, która była tylko pretekstem do improwizowanego 
obfitego przyjęcia2. Podziw miejscowych budził fakt, że dwoje z naszego zespołu bie-
gle mówi po persku i że pozostali goście potrafią zamienić z nimi kilka kurtuazyjnych 
zwrotów.

Po przybyciu do Kabulu i zameldowaniu się w ambasadzie gościny udzielili 
nam przebywający tam na stypendium studenci warszawskiej iranistyki. Zgodnie z za-
leceniem miejscowego reprezentanta UNESCO odbyliśmy kilka oficjalnych spotkań 
w ważnych instytucjach, dzięki czemu dostaliśmy zezwolenie na prowadzenie badań 
i wyjazd w teren. Na Uniwersytecie Kabulskim spotkaliśmy się z nielicznym gronem 
miejscowych antropologów i przy ich pomocy wybraliśmy cztery miejscowości, w któ-
rych będziemy prowadzili badania. Jednym z miejscowych naukowców najprawdopo-
dobniej był Ashraf Ghani3, obecny prezydent Afganistanu.

Wreszcie, po załatwieniu wszelkich formalności w stolicy, 18 czerwca wyru-
szyliśmy w teren. Po drodze zameldowaliśmy się w komendzie policji w Bamjan. Przy-
dzielono nam „opiekuna”, młodego oficera policji – Dauda. Początkowo nie bardzo 
nam się to podobało. Okazało się jednak szybko, że jest on bardzo sympatyczny, lo-
jalny, dyskretny i bardzo pomocny. Skończyły się drogi bite. W drodze do Jakaulangu, 
pierwszego punktu badawczego w Hazaradżacie, nasz Star 266 zakopał się po skrzynię 
w bagnie. Wprawdzie samochód miał wyciągarkę, lecz na stepie nie było żadnego sta-
bilnego punktu, aby ją zaczepić. Nasze próby wykopania Stara nie dawały rezultatu. 
Na szczęście Andrzejowi i Daudowi udało się zatrzymać przejeżdżające miejscowe cię-
żarówki i skłonić ich kierowców i pasażerów do pomocy. Udało się naszego Stara wy-
ciągnąć. Tu znów Andrzej sprawdził się jako sprawny negocjator, ale i facet od łopaty.

Nasze działania badawcze były wyzwaniem dla tłumaczy. Zdecydowana 
większość naszych rozmówców posługiwała się językiem dari lub hazaregi a nie lite-
racką perszczyzną. Języki te są zbliżone, lecz i znacznie od niej różne. Andrzej i Zosia 
bardzo szybko się z nimi oswoili i świetnie sprawdzali się jako tłumacze. Andrzej często 
zachęcał nas do samodzielnego zadawania pytań. Często się to nam nawet udawa-

2   W ubiegłym roku skontaktował się z nami uczestnik takiego spontanicznego spotkania, który w cyfrowym archiwum 
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej odnalazł zdjęcia z tego spotkania.

3   W moich notatkach z tego spotkania pojawiło się nazwisko A. Gandi (opatrzone znakiem zapytania). Zapewne błędnie 
usłyszałem nazwisko, gdyśmy się sobie przedstawiali. Faktem jest, że Ashraf Ghani pracował na kabulskim uniwersytecie 
w latach 1974-1977. Następnie udał się na dalsze studia do USA, gdzie uzyskał doktorat w dziedzinie antropologii.
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ło, lecz właściwe zrozumienie odpowiedzi, bez jego pomocy, zwykle kończyło się fia-
skiem. Tak więc nasi tłumacze mieli pełne ręce roboty – pracowali dla piątki etnolo-
gów oraz bardzo często dla naszego wyprawowego lekarza, który w każdym punkcie 
badawczym świadczył usługi dla miejscowej ludności. Jego działalność zjednywała 
nam przychylność członków społeczności lokalnych. W kraju udało się zgromadzić od-
powiednią ilość lekarstw i innych środków medycznych, co pozwoliło nam na tego 
rodzaju działalność. Nasz wewnętrzny regulamin nie zwalniał nikogo z codziennych 
obowiązków obozowych. Jedynym wyjątkiem było to, że koleżanki nie pełniły noc-
nych wart.

Andrzej znajdował jeszcze czas aby realizować się jako filolog-folklorysta. 
Zapisywał i nagrywał w Jakaulangu oraz w drugim punkcie naszych badań w Haza-
radżacie, w Tola-o-Barfak, oryginalne utwory literackie zwane bajtami. Na ten temat 
opublikował po powrocie do kraju interesujący artykuł4. W jednej z czajchan zasłyszał 
od starego Tadżyka ciekawą przypowieść o….Leninie, którą mi opowiedział. Niestety, 
nie została ona zapisana. Treść jej była taka: 

W dalekim kraju Szurawi (Zwiazek Radziecki), w rodzinie pobożnego dukan-
dora (sklepikarza) urodził się syn imieniem Lenin. Był on bardzo pobożny i uczciwy. 
Dbał o biednych, zawsze dawał jałmużnę i dążył do zapewnienia szczęścia wszystkim 
ludziom. Niestety dał się zwieść szatanowi na złą drogę i rozpętał walkę z religią. Nale-
ży mieć nadzieję, że wróci on na słuszną drogę i wtedy Tadżycy żyjący po obu stronach 
Amu darii, z woli Allaha, połączą się. 

Czajchana to miejsce, gdzie nie tylko pije się herbatę, ale także prowadzi się 
wielogodzinne debaty, recytuje poezję tak klasyczną, jak i własną. Jest ona też miej-
scem, gdzie najłatwiej uzyskać potrzebne informacje oraz pozostawić ważny dla miej-
scowej społeczności przekaz. A byliśmy zobowiązani przez jednego z naszych sponso-
rów, Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych, do przekazania informacji 
o smakowych i zdrowotnych wartościach kawy zbożowej „Bianca”. Zobowiązaliśmy się 
do nakręcenia krótkiego filmu reklamowego. Głównym aktorem był oczywiście An-
drzej odziany w tradycyjny miejscowy ubiór, który zresztą nosił podczas całego pobytu 
w terenie. Pamiętam scenę, w której siedzącym przy pijałkach z herbatą starcom po-
kazuje puszkę tego PRL-owskiego napitku, co wzbudza oczywiście zainteresowanie, 
po czym następuje degustacja. Miny i gesty starców dobitnie świadczą o wyższości 
Bianki nad indyjską herbatą. Filmik ten został przyjęty przez zleceniodawcę. Niestety 
zaginął on bezpowrotnie wraz z upadkiem Zjednoczenia i kawa zbożowa nie podbiła 
afgańskiego rynku. Prawdę powiedziawszy, napitek ten zupełnie nie przypadł do gu-
stu miejscowym koneserom. Natomiast najstarsi z nich, gdy dowiedzieli się, że jeste-
śmy z Polski, z rozrzewnieniem mówili, że dawno temu najlepsza na rynku była polska 
herbata – czaj-e polandi! I nie była to informacja zasłyszana w jednej czajchanie, sły-
szeliśmy ją wielokrotnie w różnych miejscach. Naszych rozmówców dziwiło, że w Pol-
sce nie uprawia się herbaty. Skąd więc takie przeświadczenie? Doszliśmy do wniosku, 

4   Ananicz Andrzej 1983, Bajty hazarskie, [w:] Kultura i życie społeczne Azji Środkowej, red. Z. Jasiewicz, wyd.UAM, Poznań, 
s. 117-122.
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że być może w czasach przedrewolucyjnych, jakiś przedsiębiorczy Polak z Kaukazu 
eksportował do Afganistanu herbatę gruzińską pod patriotyczną, polską nazwą. O ile 
„Bianca” nie zachwyciła miejscowych smakoszy, to owocowe herbatki „Herbapolu” 
w jednorazowych saszetkach robiły furorę. Po powrocie do Kabulu udałem się z An-
drzejem do radcy handlowego naszej ambasady z pomysłem, aby może spowodować 
eksport tego napitku, wykorzystując świetną nazwę „Czaj-e polandi”. Nasz, zdawałoby 
się, świetny pomysł spotkał się z dość sceptycznym podejściem pana radcy. Stwierdził 
on, że to się nie będzie opłacało. Tym razem nasze działania na polu dyplomacji ekono-
micznej spełzły na niczym. Kilkadziesiąt lat później, pracując w służbie dyplomatycz-
nej, byliśmy chyba bardziej skuteczni. 

Po zakończeniu badań w terenie, wróciliśmy na krótko do Kabulu. Okaza-
ło się, że planowany powrót do kraju drogą morską z Bombaju nie jest możliwy. Na 
polski statek, który mógłby nas zabrać, trzeba by czekać ponad dwa miesiące. Na to 
nie mogliśmy sobie pozwolić, gdyż na początku października winniśmy pojawić się 
na uniwersytecie i przystąpić do pracy. Tak więc wracaliśmy niemal tą samą trasą. Do 
Poznania dotarliśmy 3 października, po 149 dniach od wyjazdu. W tym dniu nastąpiło 
rozwiązanie wyprawy. Badania były tak interesujące a zespół sprawdzony, że poważnie 
planowaliśmy powrót do Afganistanu w roku 1978 jako EWA-78. Niestety, uniemożliwił 
to rozwój sytuacji politycznej w tym kraju. 

A niebawem pojawiły się tam zupełnie nienaukowe „ekspedycje”.

Mimo stosunkowo krótkiego pobytu w terenie, rezultaty naukowe były im-
ponujące, a materiały wykorzystywane przez wiele kolejnych lat. Na ich podstawie 
powstały dwie opublikowane prace doktorskie, jedna magisterska i kilkadziesiąt arty-
kułów naukowych, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Wzbo-
gaciliśmy też afgańskie kolekcje Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i muzeów etno-
graficznych w Poznaniu i Warszawie. Po powrocie do kraju wszystkie nagrane wywiady 
etnograficzne zostały przetłumaczone i spisane a materiały ikonograficzne opracowa-
ne i zarchiwizowane. Obecnie znaczna ich część jest zdigitalizowana i upubliczniona 
na portalu Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty5. 

Znajomość z Andrzejem i Zosią przerodziła się w głęboką przyjaźń, która trwa 
do dziś, mimo że Andrzeja nie ma już fizycznie wśród nas. Różnie potoczyły się losy po-
zostałych członków naszego „afgańskiego” zespołu. Po trzydziestu latach spotkaliśmy 
się na dwudniowym „obozie wspomnieniowym”. Po latach czterdziestu spotkaliśmy się 
ponownie a młodsi nasi koledzy informowali na facebooku niemal codziennie, gdzie 
była i co robiła EWA-76 40 lat wcześniej6.

5  http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/
6   https://www.facebook.com/EWA76/?hc_ref=ARSXDfAruzv0L6di-E8Kk0XewjmKyXX-M-AY8gq9KPLf47376O37rkl4SMH
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Andrzej - badacz

100 dni w terenie

Z ANDRZEJEM W AFGANISTANIE
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1976 r. W Afganistanie na Etnograficznej Wyprawie Azjatyckiej EWA-1976.  
Fot. St. Ubermanowicz
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Andrzej jako tłumacz

Z ANDRZEJEM W AFGANISTANIE
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Andrzej przy pracy

Andrzej w drodze do kolejnego punktu badań
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Star w bagnie

W drodze

Z ANDRZEJEM W AFGANISTANIE
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1976 r. Dyskusja o Koranie z mułłą i starszyzną w meczecie w Afganistanie. Fot. St. Ubermanowicz

Spotkanie po 30 latach
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1977 r. W Mazar-i Szarif w Afganistanie Fot. z archiwum Z. Ananicz

1977 r. W Bamianie w Afganistanie. Fot. K. Koseła

Z ANDRZEJEM W AFGANISTANIE
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Wspomnieniowa rozmowa  
Hanny i Andrzeja Zielińskich

H. Z. – nie jest łatwo wracać wspomnienia-
mi do czasu spędzonego wspólnie z  An-
drzejem, to ciągle boli i przypomina o stra-
cie. Wtedy dowiadujemy się jak bardzo 
nam Go brakuje. Tobie jakie pierwsze nasu-
wa się skojarzenie z Andrzejem?

A.Z. – rozmowy przy stole z czerwonym wi-
nem, w czasie naszych „żurów” – tego było 
najwięcej. 

H.Z. – ciężko Ci zacząć wspomnienia o An-
drzeju?

A.Z. – trochę tak. Wielu rzeczy już nie pa-
miętam. 

H.Z. – przecież nie chodzi o fakty, raczej 
o Jego obecność w nas. Dla mnie niezapo-
mniane są Andrzejowe kulinarne wyczyny, 
czy nasze brydże do 5-ej, 6-ej rano, On 
umiał połączyć ogromną pracowitość 
z czerpaniem przyjemności z życia, z zaba-
wą. Nieustannie się przy tym rozwijał, uczył 
się kolejnych języków, podejmował trudne 
wyzwania i co charakterystyczne nigdy nie 
narzekał, był wręcz powściągliwy. Chyba 
mogę powiedzieć, że nie zajmował innych 
swoją osobą. Wiesz, teraz zastanowiłam 
się, co Andrzej by o tym pomyśle wspo-
mnieniowego numeru „Obozu” powiedział, 
jak by skomentował? Nie wiem czy chciałby 
tak bardzo zająć innych swoją osobą. 

A.Z. – no może anegdotycznie to tak, ale nie 
„osiągnięciowo”. Czytałem wspomnienia 
o  Skubiszewskim, one w większości są 
anegdotyczne. Andrzej bardzo cenił Sku-
biego i tam też się o nim wypowiada. Myślę, 
że taka luźna formuła wspomnień mogłaby 
mu odpowiadać. 

Dla mnie Andrzej i wspomnienia z nim 
związane zaczynają się jeszcze na Egejskiej, 
kiedy po napomknięciu Grażyny Bogusław-
skiej, że w tym samym domu piętro niżej 
mieszkają Zosia i Andrzej – zapukałem do 
ich drzwi. I tak się zaczęła nasza znajomość. 

H.Z. – ale jak to, Grażyna ciebie nie zapo-
wiedziała, nie rozmawiała z Zosią i Andrze-
jem przed Twoim zapukaniem?

A.Z. – chyba nie, ja po prostu zszedłem pię-
tro niżej i tak się poznaliśmy. A potem jak 
przenieśli się na Ochotę, to pamiętasz, my 
niedługo potem za nimi „poszliśmy” 
i mieszkaliśmy sto metrów dalej. To wyglą-
dało na przeznaczenie. 

H.Z. – to były cudne czasy. Było dużo wspól-
nych spraw, przeżywaliśmy razem wiele 
różnych zakrętów życiowych. 

A.Z. – pamiętasz, na Egejskiej dzięki ich 
uprzejmości nawet telefon mieliśmy wspól-
ny, nas to urządzało, a oni mieli na głowie 
nasze połączenia – musieli odbierać telefo-
ny nie do siebie, ale nikt z nich nigdy nie na-
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rzekał. Tak, Egejska to też były czasy sean-
sów filmowych, oni mieli DVD i siedzieliśmy 
długie godziny. Andrzej bardzo lubił „Top 
secret”, taka satyra nie tylko na NRD. Pamię-
tam oglądaliśmy ten film na kasecie iks 
razy. Na kasecie miał też koncert Queen, 
i wspaniałego Fredy’ego Mercury’ego, to też 
będzie mi się z Andrzejem kojarzyło. Hmm, 
a w KIK-u rower mu ukradli, a potem mówił 
„byłem u tych, co kradną rowery”, cały An-
drzej. 

H.Z. – a pamiętasz, jak po jakimś przyjęciu 
dyplomatycznym w szatni nie było jego 
płaszcza. Podchodził do tych sytuacji z dy-
stansem i poczuciem humoru.

O, teraz sobie przypomniałam jak zwierzy-
łam się kiedyś przy „żurowym” spotkaniu, 
że chciałabym zobaczyć na żywo i z bliska 
generała Jaruzelskiego i on z Zosią wziął 
mnie jako osobę towarzyszącą na przyjęcie 
dyplomatyczne i mogłam dzięki niemu 
spotkać generała. To był czas naszych wie-
logodzinnych dyskusji na temat Jaruzel-
skiego i jego znaczenia politycznego. Ty go 
na swój sposób chwaliłeś, doceniał go mój 
tata, a ja zawsze chciałam go spotkać i to 
właśnie dzięki Andrzejowi się wydarzyło. 
Spełniał marzenia.

A.Z. – tego zupełnie nie pamiętam.

H.Z. – Tak, mała historia też była. A z cza-
sów Egejskiej, to jeszcze tam powstała tra-
dycja robienia zakładów, Andrzej to lubił – 
szczególnie w sprawach politycznych, ale 
też zakładał się o wyniki piłkarskich me-
czów. Przecież był kibicem. A jak ostatnio 
się zakładaliśmy w sprawie wyborów sa-
morządowych, pomyślałam wtedy jak An-
drzej by obstawił. Bardzo mi Go brakuje, 
jego mądrości, przenikliwości, komentarzy 
politycznych. 

Pierwszy raz ten brak poczułam jak wyjeż-
dżali na placówkę do Turcji, pamiętasz, to 
jakby rodzina wyjeżdżała. Wszyscy to prze-
żywaliśmy. Trochę nie wiedzieliśmy jak ży-
cie bez Andrzeja i Zosi wygląda, musieliśmy 
się tego nauczyć. 

A.Z. – świetne były listy Andrzeja do nas, 
w których opisywał życie najpierw w Turcji, 
a potem w Pakistanie. 

H.Z. – tak, dzięki tym listom często mieliśmy 
poczucie współuczestniczenia w ich życiu. 
Tym samym przybliżał nam rzeczywistość, 
w której im przyszło żyć. Pamiętasz jak cze-
kaliśmy na jego relacje z kolejnego wyda-
rzenia czy przyjęcia dyplomatycznego, któ-
re były tak samo barwnie i szczegółowo 
opisane jak osiągnięcia ich psa Kalifa 
w  przynoszeniu piłeczek tenisowych. Jego 
relacje pisane często były wzbogacone 
o zdjęcia, bo Andrzej poza talentem literac-
kim też zajmował się fotografią. Pamiętasz, 
dostaliśmy kalendarz pakistański, w któ-
rym zamieszczone były jego zdjęcia. Wła-
ściwie nie wiem dlaczego, ale skojarzyłam 
teraz, że miał przezwisko Doktor.

A.Z. – to z tego powodu, że długo robił ten 
doktorat. Został „Doktorem” jak nie miał 
jeszcze doktoratu. 

H.Z. – ojej, to ja tego nie wiedziałam.

A.Z. – Andrzej był osobą, która różne rzeczy 
chciała zainicjować. „Ruch trzech”, pamię-
tasz jak chciał powołać, żeby to był zaczyn 
partii, kiedy był kryzys w polskiej polityce.

H.Z. – tak, angażował się w różne rzeczy. Do 
nich należy również wspólne kolędowanie, 
Andrzej chwytał za gitarę i wtedy śpiewali-
śmy. Albo wspólne rozmowy na tematy ro-
dzinne, kiedy omawialiśmy przy stole sytu-
acje z naszymi dorastającymi dziećmi, ich 
nastoletnie eksperymentowanie. On czuł 
granice i bardzo ich przestrzegał. Pamię-

WSPOMNIENIOWA ROZMOWA
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tasz, jak się od jakiegoś tematu odciął to był 
nieugięty. Potrafił być zasadniczy.

A.Z. – no tak, jak miał w jakiejś sprawie zda-
nie, to szlus. Choć reprezentował według 
mnie postawę optymistyczno-ironiczną, 
miał dystans do polityki wewnątrzkrajowej, 
raczej denerwował się na takie partyjniac-
kie wąskie patrzenie. Dla mnie to chyba jed-
na z najbardziej propaństwowych osób ja-
kie poznałem. Potrafił widzieć i dbać 
o  interes państwa, widzieć dobro ogółu. 
Według mnie świetnie się nadawał na mini-
stra spraw zagranicznych, znał świat, języki 
i potrafił dbać o najważniejsze sprawy kraju 
i stosował bardzo wyważony język.

H.Z. – po prostu nie jątrzył w sprawach pu-
blicznych. Mógł być złośliwy, ale nie był 
skrajny w opisie rzeczywistości. 

A.Z. – jak dla mnie to chwilami za spokojny.

H.Z. – gdy teraz pomyślałam o dystansie 
czy spokoju, którego doświadczaliśmy to 
podziwiam, że oni oboje z Zosią po kata-
strofie helikoptera nigdy złego słowa o Pa-
kistanie nie powiedzieli. To dla mnie było 
coś niezwykłego. 

A.Z. – ale też nie walczyli o odszkodowanie. 
Andrzej jakby był zbyt honorowy i nie wy-
padało mu może mówić o pieniądzach.

H.Z. – przykro bardzo, tyle się wydarzyło, 
aż się płakać chce. 

A.Z. – hmm

H.Z. – Teraz pomyślałam jak Andrzej godnie 
chorował, znikał w oczach, a jednak nadal 
był gotów spotykać się. Na ile mógł, siedząc 
w fotelu, był z nami, uczestniczył w życiu. 
Jaka to wielka siła ducha, nie każdy by tak 
potrafił.

A.Z. – myślę, że starał się żyć normalnie 
do końca.

H.Z. – no tak, ale umiał to zrobić.

A.Z. – tak, to prawda, nie jęczał, nie utyski-
wał, nawet nie chciał o swojej chorobie roz-
mawiać. To nie tak miało być, za wczesne to 
odejście Andrzeja. 

H.Z. – dużo za wczesne.
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Dariusz Maciak

Andrzej Ananicz – Piotr Zams

Ważną książką wydaną w podziemnej Bibliotece „Obozu”, współtworzonej przez An-
drzeja Ananicza, była Wojna w Afganistanie, w wyborze i przekładzie osób ukrywają-
cych się pod pseudonimami Barbara Dąbrowska i Piotr Zaus1. Na okładce, karcie tytuło-
wej oraz we wstępie2 znajdujemy taki właśnie zapis: „Piotr Zaus”. W katalogu Biblioteki 
Narodowej, a więc głównej w RP, gdzie tworzona jest – nazwijmy ją tak – bibliografia 
narodowa, jako wydawców podano te dwie osoby, także stosując zapis „Zaus”3. Po-
dobnie w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a więc jego Uniwersyte-
tu, podano nierozwiązany pseudonim „Piotr Zaus”, choć wyjaśniono, że pod drugim 
kryptonimem kryje się Anna Dodziuk4. W katalogu NUKAT zaś znajdziemy rekordy z 19 
bibliotek (oprócz dwóch już wymienionych), w których występuje enigmatyczny „Piotr 
Zaus”, choć w niektórych przypadkach prawidłowo rozwiązano pseudonim „Barbara 
Dąbrowska” jako Anna Dodziuk5.

Natomiast w słownikach znajdujemy inną wersję: „Piotr Zams”, którą w rzeczywistości 
posługiwał się Andrzej Ananicz6. Wedle informacji od samego autora poprawną wersją 
w przypadku omawianego wydawnictwa jest oczywiście „Piotr Zams”. Zapis „Zaus” był 
zaś wynikiem błędu redakcyjnego7, a nie zastosowaniem nieco odmiennego konspi-
racyjnego nazwiska, na przykład „dla zmylenia przeciwnika”. To wyjaśnienie jest może 
drobiazgiem, ale dla przyszłych bibliografów może być ważne i ułatwiać ustalenie per-
sonaliów prawdziwego współautora edycji. Albowiem wciąż niepoprawny zapis poja-
wia się nie tylko w katalogach bibliotecznych, lecz także w publikacjach naukowych 
czy w licznych bibliografiach druków podziemnych. Jednoznacznie potwierdziliśmy 
więc autorstwo Andrzeja Ananicza, co do tej pory nie było nigdzie, jak się wydaje, 
stwierdzone. I uzupełnia życiorys naszego Przyjaciela. Jego współpracownicy z „Obo-
zu” to z pewnością wiedzą, ale inni badacze być może nie. Teraz pozostaje nam tylko 
poprosić biblioteki o skorygowanie zapisów bibliograficznych.

1   Wojna w Afganistanie, wybór i przekład Barbara Dąbrowska [pseud.], Piotr Zaus [pseud.], Warszawa, Wydawnictwo CDN, 
1985 (Biblioteka „Obozu”).

2  P. Zaus, Jak doszło do sowieckiej interwencji, w: ibidem, s. 6.
3  Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej – http://katalogi.bn.org.pl (dostęp: 8 sierpnia 2018 r.).
4   Katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – http://eds.b.ebscohost.com  

(dostęp: 8 sierpnia 2018 r.).
5  http://katalog.nukat.edu.pl (dostęp: 8 sierpnia 2018 r.).
6   G. Jaworska, Andrzej Ananicz, w: Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, T. 3, Warszawa 2006, s. 22;  

Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989, red. D. Świerczyńska, Warszawa 
1995, s. 180, 187.

7  List elektroniczny Andrzeja Ananicza do Dariusza Maciaka z 11 kwietnia 2008 r. (w archiwum autora).

ANANICZ-ZAMS
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Wojciech Maziarski

Andrzej Ananicz

Nie wiem, czy byłbym dziennikarzem i publicystą, gdyby nie Andrzej Ananicz. Całkiem 
możliwe, że nie. Gdy latem 1981 roku spotkałem Go na swej drodze, po głowie chodziły 
mi różne pomysły na życie – związane z twórczością literacką, poezją, tłumaczeniami. 
Mgliste, niesprecyzowane i całkiem dziecinne. Trudno mieć dojrzałe plany w wielu 21 
lat, gdy człowiek niewiele jeszcze wie, niewiele widział i niewiele rozumie, a głównym 
motorem jego działania jest naiwny młodzieńczy bunt przeciw światu dorosłych. Ten 
bunt podpowiadał mi, by nie iść śladami ojca, który był dziennikarzem. To Andrzej 
Ananicz sprawił, że jednak poszedłem w tym kierunku.

Dziś już nie pamiętam, gdzie spotkałem Go po raz pierwszy – w siedzibie regionu 
Mazowsze „Solidarności” czy może w mieszkaniu naszego wspólnego znajomego 
Andrzeja Zielińskiego, Ziela, działacza opozycji demokratycznej od lat 70. i drukarza 
z wydawnictwa NOWA. W każdym razie miało to miejsce w lipcu lub sierpniu 1981 r., 
wkrótce po tym, jak wylądowałem w Warszawie deportowany z Węgier za „działalność 
antypaństwową”. W czasie dwuletniego pobytu w Budapeszcie zdążyłem skończyć 
roczną szkołę językową dla cudzoziemców i pierwszy rok hungarystyki na uniwersytecie 
im. Eötvösa, gdzie poznałem działaczy tamtejszej opozycji demokratycznej. Z punktu 
widzenia węgierskich władz były to kontakty oburzające i niedopuszczalne – więc 
w  lipcu 1981 r. funkcjonariusze skuli mnie kajdankami, przewieźli na lotnisko 
i wpakowali do samolotu lecącego do Warszawy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że lecę 
na spotkanie z człowiekiem, który okaże się tak ważny dla wyboru mojej dalszej drogi 
życiowej.

Wylądowałem w Polsce w sandałach, krótkich spodenkach i z chlebakiem, w którym 
miałem tylko paszport, klucze od mieszkania rodziców i chustkę do nosa. To był cały 
mój ówczesny majątek, przynajmniej tak mi się wydawało. Nie zdawałem sobie sprawy, 
że najważniejszy kapitał noszę w głowie. Uświadomił mi to dopiero Andrzej Ananicz:

– Znasz węgierski? – zapytał. – To świetnie, bo akurat kogoś takiego nam brakuje 
w nowo utworzonej redakcji. Przyjdź na spotkanie.

W ten sposób po raz pierwszy trafiłem na zebranie redakcji drugoobiegowego 
kwartalnika „Obóz” w prywatnym mieszkaniu (nie pamiętam już czyim) w bloku przy 
ulicy Kinowej na warszawskiej Pradze. 

To były czasy „karnawału” lat 1980-81. „Solidarność” działała jawnie i legalnie, a pod 
jej parasolem rozkwitały tysiące inicjatyw społecznych. Jednak „Obóz” odróżniał się 
od wszystkich tych przedsięwzięć – działał w warunkach konspiracji. Jego redaktorzy 
mieli świadomość, że opisując działania antykomunistycznej opozycji w państwach 
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ościennych, naruszają ścisłe tabu systemu – „godzą w sojusze”. W późniejszych latach 
wielokrotnie spotkałem ludzi, którzy wspominali, że czytali wówczas „Obóz”, ale nie 
wiedzieli, kto był w jego redakcji. „Pewnie jacyś ekstremistyczni radykałowie” – mówili. 
Z pewnością byliby bardzo zdziwieni, gdyby wówczas poznali umiarkowanego, 
spokojnego i rozsądnego Andrzeja Ananicza. 

Termin „radykał” znakomicie pasował natomiast do założyciela i pierwszego redaktora 
naczelnego „Obozu” Jerzego Targalskiego. To on prowadził zebranie w zatłoczonym 
mieszkaniu na ulicy Kinowej latem 1981 r. – Obejmiesz działkę węgierską i rumuńską, 
węgierski już znasz, w ciągu roku nauczysz się jeszcze rumuńskiego – polecił mi tonem 
nieznoszącym sprzeciwu. Potulnie pokiwałem głową i obiecałem, że wykonam zadanie, 
które redakcja złożyła na me młodzieńcze barki. Do dziś mam wyrzuty sumienia, że się 
z tego nie wywiązałem.

Na swoje usprawiedliwienie mam jednak stan wojenny, który okazał się trzęsieniem 
ziemi odmieniającym losy milionów Polaków. Po 13 grudnia 1981 r. przez 2 dni 
ukrywaliśmy się z Targalskim na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, bo w obawie 
przed internowaniem nie chcieliśmy wrócić do domów. Nocowaliśmy w pokoju 
komitetu PZPR, do którego klucz dał nam rektor – w końcu najciemniej jest pod 
latarnią. Wychodząc stamtąd, zostawiliśmy za szafą ulotki i matryce do powielacza – 
przy okazji jakiegoś późniejszego remontu czy przemeblowania działacze partyjni 
musieli być zdziwieni, znajdując te wraże szpargały w swojej siedzibie.

Stan wojenny przesiał także redakcję „Obozu” – część jej członków zrezygnowała 
z dalszej aktywności, część zaangażowała się w inne inicjatywy. Odszedł także sam 
założyciel i pierwszy redaktor naczelny – Jerzy Targalski – którego wciągnął nowy 
projekt: Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość” i miesięcznik pod tym 
samym tytułem. W „Obozie” została nas czwórka: Andrzej Ananicz, Jan Malicki, 
Kazimierz Stembrowicz i ja. Później dołączały do nas kolejne osoby, niektóre na 
krótko, inne na dłużej, a jeszcze inne na stałe, ale to czteroosobowe grono stanowiło 
trzon redakcji aż do końca lat 80, z pewnymi przerwami spowodowanymi np. 
wyjazdem Andrzeja Ananicza na stypendium do USA czy aresztowaniem Janka 
Malickiego.

W redakcjach podziemnych najczęściej nie było oficjalnych stanowisk redaktorów 
naczelnych, lecz w praktyce dla wszystkich było oczywiste, kto jest główną osobą 
w  każdym z zespołów. W „Obozie” był nią Ananicz. To on koordynował prace 
redakcyjne, to on utrzymywał kontakty z wydawnictwem drukującym kwartalnik, to 
w jego mieszkaniu na warszawskim osiedlu Stegny na ogół się spotykaliśmy, często 
łącząc prace redakcyjne z życiem towarzyskim i brydżem, przerywając rozgrywkę, gdy 
z pokoju dziecięcego rozlegał się płacz czy wołanie. Żona Andrzeja Zosia zostawiała 
nas wtedy na chwilę i biegła wysadzić na nocnik jednego z synów – Szymona albo 
Mateusza.

Ta bliska współpraca połączona z aktywnym życiem towarzyskim trwała aż do drugiej 
połowy lat 80. Po demokratycznym przełomie w Polsce każdy z nas poszedł własną 
drogą: Andrzej trafił do służby państwowej w MSZ, kancelarii prezydenta Lecha 
Wałęsy i Agencji Wywiadu, ja wylądowałem w mediach, a Janek Malicki kontynuował 
wydawanie „Obozu”, ale już jako szef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego.
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Myślę, że wybór Andrzeja nie był przypadkowy. Jeśli którykolwiek z ludzi, jakich miałem 
szczęście i zaszczyt w swoim życiu poznać, zasługuje na określenie „państwowiec” – 
to właśnie Ananicz. Oczywiście miał swoje wyraziste poglądy i sympatie polityczne 
(demokratyczne i liberalne), ale nie obnosił się z nimi w sposób ostentacyjny i w służbie 
publicznej nie uczestniczył w wojnie koterii i grup partyjnych. Zresztą nie należał do 
żadnej partii politycznej – służył Rzeczypospolitej i wobec niej był lojalny. 

Szkoda, że bez wzajemności. Gdy w 2015 r. śmigłowiec pakistańskiej armii, którym 
lecieli dyplomaci, runął na ziemię, Andrzej i jego żona Zosia zostali poważnie 
ranni, zginęli ambasadorowie Norwegii i Filipin. Władze Pakistanu wyparły się 
odpowiedzialności, a potem nawet wymazały tę katastrofę z archiwów, twierdząc, że 
niczego takiego nie było. To był moment, w którym państwo polskie mogło i powinno 
się było zrewanżować Ananiczowi za wiele lat patriotycznej działalności w podziemiu, 
a później wiernej i lojalnej służby. Zostawiło jednak jego i jego żonę samym sobie, nie 
otoczyło ich opieką. Nawet wtedy jednak nie słyszałem, by Andrzej się skarżył. To nie 
byłoby w jego stylu.

1994 r. Na Uniwersytecie Warszawskim. Na zdjęciu również Jan Malicki, Stefan Rakowski i Zofia Ananicz
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Robert Bogdański

Andrzej Ananicz

Był rzeczowy. Po raz pierwszy zetknąłem się z jego rzeczowością któregoś jesiennego 
wieczora 1984 r., gdy przyjmował mnie do redakcji „Obozu”. Mógł zadowolić się 
rekomendacją kumpla, który mnie polecał, ale chciał poznać człowieka. Przyszedł do 
mieszkania w blokowisku Służew nad Dolinką przyjechawszy z blokowiska Stegny. Z tej 
rozmowy pamiętam do tej pory rzucone mimochodem zdanie: „Obóz” jest pismem, 
na którym policji zależy”. Miało ono być uzasadnieniem do prośby o nieangażowanie 
się w nic innego, a wypowiedział je takim tonem, jakby prowadził uniwersyteckie 
seminarium. Delikatnie perswazyjnym, ale nie przesądzającym. Gdzieś w tle majaczyło, 
że można było dostać trzy lata. Ale jego rzeczowość wykluczała patos.

Był wielkoduszny. Z największą intensywnością objawiło się to podczas jednej 
z  dyskusji redakcyjnych wiosną 1988 r. Czuliśmy wszyscy, że komunizm się kończy 
i  każdy z nas chciał się jakoś przyczynić do jego ostatecznego upadku. Dostaliśmy 
wówczas duży tekst o Galinie Breżniew, córce autokraty, którego śmierć tak radośnie 
fetował Uniwersytet jesienią 1982 r. Teraz wydaje mi się niepojęte, aby cieszyć się 
z czyjejś śmierci, jednak nie mogę zaprzeczyć własnym uczuciom. Radość, jaka mnie 
ogarnęła tamtego 10 listopada była spontaniczna i prawdziwa. I dzieliłem ją z setkami 
innych, którzy wylegli wówczas na dziedziniec przed BUW-em, wznosili toasty skądeś 
wyciągniętym piwem i rzucali się sobie w ramiona.

Historia Galiny Breżniew znakomicie pasowała do uczuć, jakie nas ogarnęły po śmierci 
jej ojca. Była historią życiowego upadku. Alkoholizmu, rozbicia rodziny, beznadziei. 
Czytając tamten tekst można było poczuć złośliwą satysfakcję, że oto córka satrapy 
w jakiś przewrotny sposób pokutowała za przewiny ojca. Cierpiała, jak każdy normalny 
człowiek i nie była od nas – normalnych ludzi – w niczym lepsza. Brutalna opowieść 
o jej życiu była jednym z sygnałów upadku komunizmu. Jakimś tam, nieco cuchnącym, 
ale jednak promykiem nadziei.

Była wtedy pokusa delektowania się upadkiem. Maskowana jak zwykle w takich 
przypadkach rzeczowymi argumentami, że przecież „to jest prawda”, że „to osoba 
publiczna”, że „ludzie mają prawo wiedzieć”. Andrzej się temu przeciwstawił. Przy czym, 
co charakterystyczne, nie skorzystał z przywileju szefa redakcji i nie podjął po prostu 
decyzji, ale spędził kilka godzin na rozmowie, aby przekonać oponentów. Mówił 
o traktowaniu ludzi. O tym, że publikując tekst o degrengoladzie życiowej kogoś, kto 
był z kręgiem władzy związany tylko rodzinnie, w żaden sposób nie walczymy z tą 
władzą, a jedynie żywimy niskie instynkty czytelników. Dajemy im fałszywą satysfakcję. 
A nie należy tego czynić, bo staramy się być inni. Nie lubił słowa „lepsi”. Słowo „inni” 
całkowicie oddawało jego intencje. 

ANDRZEJ ANANICZ
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Nie chciał, aby „Obóz” zmienił się w narzędzie walki. Wolał widzieć pismo, jako narzędzie 
poznawania świata. Tekst się nie ukazał.

Cenił szczegół i małe kroki. To, co robił, w czym uczestniczył, nie musiało być wielkie 
w skali, aby go zadowolić i skłonić do wzięcia udziału. Wystarczyło, że było dobre. Tak 
było z ideą, żeby prywatnie przyznawać medal za zacność. Odnowienie w świadomości 
ludzkiej tego zapomnianego słowa, uhonorowanie ludzi zasługujących na to by ich 
tak nazwać, w zupełności mu wystarczało. Nie musiały temu towarzyszyć wielkie 
celebracje i medialne imprezy, jakaś „promocja zacności”. A przecież wystarczyło, żeby 
doprowadził do tego, aby nagrodę przyznać jakiemuś celebrycie, najlepiej słusznemu 
z punktu widzenia warszawsko-krakowskiego salonu, a rozgłos byłby zapewniony. Nie 
interesowało go to.

Był pełen szacunku do ludzi. Tam, gdzie ja skłonny byłem widzieć raczej nieatrakcyjnych 
intelektualnie, przykurzonych, niewykształconych i ubranych w jakieś podarte chałaty 
muzułmanów, on dostrzegał ludzi pełnych godności, ubranych stosownie do wymagań 
klimatu, z którymi rozmowa mogła być zajmująca, o ile podąży się za tym, co chcą 
przekazać. Nie było w nim nic z arogancji białego człowieka, który przybył z wyższej 
cywilizacji. Była ciekawość, którą potrafił zarażać nawet kogoś tak europocentrycznie 
nastawionego, jak ja.

Nigdy nie śmiał się z ludzi tamtego kręgu kulturowego, choćby ich zachowania 
wyglądały dla Europejczyka na absurdalne, jak ta zmiana warty z przejścia granicznego 
między Indiami a Pakistanem, gdzie główną kwalifikacją żołnierzy była umiejętność 
zadzierania nóg powyżej głowy i aplauz swoich zyskiwał ten, który potrafił unieść 
stopę wyżej niż żołnierz wrogiej armii, a jeszcze lepiej, ponad jego głowę. Pokazywał 
film, który tam zrobił zafascynowany sposobem, w jaki realny konflikt wysublimował 
w działania czysto symboliczne, pozbawione przemocy, a jednak niosące ze sobą 
element narodowej rywalizacji, swoisty wentyl bezpieczeństwa dla uczuć buzujących 
w społeczeństwach. Był pełen podziwu dla sposobu, w jaki obie armie potrafiły to zrobić. 
Obie armie posiadające przecież broń jądrową, która mogłaby zetrzeć z powierzchni 
ziemi znienawidzonych przeciwników. Armie poważne, które codziennie wydawały 
niepoważne widowisko traktowane ze śmiertelną powagą. 

Andrzej potrafił dostrzec tam, gdzie inni widzieliby jeszcze jedną atrakcję turystyczną 
i ciekawostkę, ukryty sens. Taki był.



58

 Iwanczo Gyłybow

O tym jak Andrzej Ananicz  
nas przygarnął do podziemnego  

pisma „Obóz”

Wydaje się, że Andrzeja znaliśmy zawsze, że jego mądrość i podszyte lekką ironią po-
czucie humoru pomogło nam przetrwać stan wojenny w Polsce. Było jednak inaczej. 
Poznaliśmy się u naszych wspólnych znajomych dopiero w drugiej połowie lat 80., kie-
dy dawało się już odczuć, że energia pierwszej Solidarności wygasa a ludzie stopnio-
wo tracą nadzieję. Rozmowa zeszła na tematy bułgarskie, Andrzej słuchał nas z cieka-
wością, zadając różne pytania. Niedługo potem zostaliśmy zaproszeni przez Andrzeja 
i Zosię do ich domu. Dalej rozmawialiśmy o Bułgarii, sytuacji w Polsce, Solidarności 
i możliwych formach działania, o tym co dzieje się w świecie poza granicami naszej 
zgrzebnej rzeczywistości. Andrzej był tym, który zaprosił nas do współpracy z wyda-
wanym w podziemiu „Biuletynem Informacyjnym Obozu”. Z czasem weszliśmy też do 
redakcji (podobno najlepiej zakonspirowanego) czasopisma „Obóz”, poświęconego 
problematyce krajów należących do ówczesnego obozu komunistycznego. 

Mieliśmy już wcześniej w rękach to pismo, a zaproszenie do jego współtworzenia od-
bieraliśmy jako wyraz zaufania i uznania, na które nie zapracowaliśmy, co bardzo, bar-
dzo zobowiązywało. Tak myślałem zwłaszcza ja, „obcy” w Polsce Bułgar, zafascynowany 
Solidarnością, Janem Pawłem II, ówczesną otwartością Polaków i ich niewyobrażalną 
życzliwością, której doznawałem na każdym kroku. Nie zapomnę nigdy tremy, którą 
miałem podczas pierwszego zebrania redakcji „Obozu”, na które nas z żoną zaproszo-
no. Patrzyłem z podziwem na wypowiadających się na różne tematy „groźnych” kon-
spiratorów i krępowałem się odezwać. Nie opuszczało mnie wrażenie, że biorę udział 
w czymś niezwykłym i wielkim, co (z zachowaniem miary) przez sam fakt swojego ist-
nienia przyczyni się do rozsadzenia systemu komunistycznego nie tylko w Polsce. Za-
pamiętałem z tego spotkania Andrzeja i Zosię Ananiczów, a także Wojtka Maziarskie-
go, Janka Malickiego, Roberta Bogdańskiego, Kazka Stembrowicza. Andrzej stwarzał 
bardzo dobre warunki do rozmowy; sprawy bułgarskie leżały mu na sercu, rozumiał 
ten kraj, chętnie o nim rozmawiał. Jeszcze pod koniec lat 80. w „Obozie” ukazał się jego 
wywiad (przeprowadzony w naszym warszawskim mieszkaniu) z reżyserem i drama-
topisarzem Bojanem Papazowem, który (zachowując anonimowość) złożył wówczas 
relację o sytuacji w Bułgarii. 

Tak się zaczęło. Na prośbę Andrzeja pomogliśmy mu nawiązać kontakt z naszym już 
wtedy dobrym znajomym, dysydentem bułgarskim (a przyszłym prezydentem Bułga-

ANDRZEJ ANANICZ „OBÓZ”
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rii) Żelju Żelewem, który w latach 80. popadł w niełaskę z powodu wydanej oficjalnie, 
ale natychmiast wycofanej z księgarń książki Faszyzm, będącej analizą mechanizmów 
funkcjonowania państwa totalitarnego na przykładzie państw faszystowskich. Ta na-
pisana językiem ezopowym książka naukowa stała się dla Bułgarów kompendium wie-
dzy na temat reżimu komunistycznego. Andrzej pomógł opublikować w katolickim 
piśmie „Ład” wywiad z Żelewem, który przeprowadziłem ja, ale dla mojego bezpie-
czeństwa firmował go swoim nazwiskiem Antoni Zambrowski. 

W 1991 r. podczas pierwszej wizyty w Polsce delegacji opozycyjnego bułgarskiego 
Związku Sił Demokratycznych, na zaproszenie ówczesnych Komitetów Obywatelskich, 
Żelju Żelew jako przewodniczący tegoż Związku odbył szereg oficjalnych spotkań, 
m.in. z Tadeuszem Mazowieckim, Lechem Wałęsą, Bronisławem Geremkiem, ministra-
mi różnych resortów. W natłoku wydarzeń odbyło się też spotkanie z członkami redak-
cji „Obozu”, podczas którego Żelew udzielił wywiadu i uzgodniono kierunek dalszej 
współpracy. Panowie od razu polubili się, a później przyszło im się spotykać w zupełnie 
innych rolach i w daleko bardziej sformalizowanych sytuacjach. 

W Bułgarii obalamy komunę

W tym czasie w Bułgarii trwały obrady tamtejszego okrągłego stołu, nieco wymuszone 
z racji wątłości opozycji politycznej. Z dnia na dzień powoływane były do życia nowe 
partie i ugrupowania antykomunistyczne. Na tym tle aktywnością wyróżniał się Nieza-
leżny Związek Studentów. Za pośrednictwem Ireny Lasoty „Obóz” został poproszony 
przez Amerykanów o ułatwienia kontaktów i dalsze wspomaganie w akcji pomocy stu-
dentom bułgarskim. Andrzej był wtedy bardzo pomocny. W drukarni Solidarności Re-
gionu Mazowsze zorganizował dla grup bułgarskiej młodzieży szkolenia w technikach 
drukarskich. Zakupiono komputery, maszyny do pisania i inny sprzęt dla studentów 
w Bułgarii. Wreszcie, to Andrzej zorganizował wyjazd do Bułgarii grupy drukarzy i kon-
serwatorów sprzętu w celów wsparcia i szkolenia bułgarskich użytkowników maszyn 
drukarskich i kserografów, przekazywanych opozycji z zagranicy. W Sofii się okazało, 
że organizacja pracy jest na fatalnym poziomie i nie da się wykorzystać potencjału 
polskiego zespołu. Szczególnie nieumiejętnie eksploatowano drogie wtedy maszyny 
kserograficzne, do których ładowano byle jaki papier, co prędko doprowadzało do ich 
zniszczenia. Słuchając opinii Andrzeja na ten temat, Żelew skwitował: „oby wytrzymały 
do wyborów”. Na jego osobistą prośbę pojechaliśmy wtedy z ekipą do Gabrowa, gdzie 
organizacja była świetna, a chęć uczenia się i korzystania z polskiej pomocy naprawdę 
szczera. Zaowocowało to w późniejszym czasie długotrwałą współpracą. 

Z tym pobytem Andrzeja w Sofii wiąże się jeszcze jeden nieco komiczny incydent, któ-
ry wiele mówi o atmosferze tamtych czasów i o zaufaniu, jakie mieli do siebie działa-
cze opozycji. Podczas wcześniejszej wizyty Żelju Żelewa u Lecha Wałęsy w Gdańsku, 
poprosiłem tego ostatniego o napisanie paru słów poparcia dla opozycji antykomuni-
stycznej w Bułgarii. Wałęsa wziął kartkę A4, machnął swój podpis i powiedział, abyśmy 
sami napisali coś zgodnego z tonem rozmowy. Kilka miesięcy później w Sofii w siedzi-
bie dziennika „Demokracja”, który był organem Związku Sił Demokratycznych, ujaw-
niłem, że mam taką kartkę. Ponieważ miało to miejsce tuż przed wyborami i każde 



60 ANDRZEJ ANANICZ „OBÓZ”

wsparcie było potrzebne, przynieśli nam maszynę do pisania z alfabetem łacińskim 
i poprosili, byśmy napisali pozdrowienie Wałęsy dla czytelników. Zrobiliśmy to razem 
z  Andrzejem. Ponieważ maszyna nie miała polskich znaków diakrytycznych, zostały 
one naniesione długopisem. Autentyczny był zamaszysty podpis ówczesnego Prze-
wodniczącego NSZZ Solidarność. Autentyczny był gest Andrzeja, który w każdych oko-
licznościach potrafił wyważyć racje i podjąć najsensowniejsze w danej chwili działanie, 
nie przekraczając granic zaufania, którym darzyli go inni. 

Najwspanialsze wakacje

Latem 1994 r. zaprosiliśmy Andrzeja i Zosię z dziećmi na wspólne wakacje w Bułgarii. 
W wynajętym domku w nadmorskiej miejscowości Szkorpiłowci, spędziliśmy razem 
dwa wspaniałe tygodnie, pływając, biesiadując, zbierając prosto ze skał mule, racząc 
się bułgarskim winem i sporządzanymi przez Andrzeja sałatkami. Warunki mieliśmy 
nieomal spartańskie, ale za to do dyspozycji prawie dziką plażę, pomidory i paprykę 
z wiejskiego targu... Dzieciaki były szczęśliwe, a my tym bardziej. 

Codziennie rano drogą przed naszym domkiem w tumanach kurzu miejscowi pędzili 
do pobliskiej dąbrowy spore stado półdzikich czarnych, włochatych świń na wyżerkę 
żołędziami. Po południu zwierzęta znów pokonywały tę drogę, tyle że w przeciwnym 
kierunku. Któregoś dnia, smętnie drepcząc za nimi zawitał do nas wychudzony dość 
spory pies, którego sierść roiła się od pcheł. Andrzej po prostu go wykąpał a psina od-
tąd odwiedzała nas codziennie do samego końca pobytu. Nie muszę dodawać, kogo 
nasz nowy towarzysz uznał za swego pana. 

Któregoś dnia na plaży pojawiła się grupka Polaków. W morzu szła wysoka fala i jak 
się rychło okazało, jednemu z przybyszów zmyła sztuczną szczękę, którą cieszył się od 
ledwie paru dni. Nie zapomnę z jakim poświęceniem Andrzej nurkował w odmętach, 
szukając zguby. Szczęka się nie znalazła, skonfundowany rodak podziękował, ale nigdy 
się nie dowiedział, że człowiekiem, który naprawdę chciał mu pomóc, był Sekretarz 
Stanu przy Prezydencie Rzeczpospolitej Andrzej Ananicz – szczodry, mądry, życzliwy, 
nadzwyczajny w swojej prostocie bycia i ofiarności. Nasz Andrzej.
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1999 r. Kapituła „Orderu za Zacność” Andrzej i Zofia Ananiczowie, Hania i Andrzej Zielińscy, Dariusz Cichoc-
ki, Jan Malicki i pierwszy odznaczony Iwanczo Gyłybow. Fot. z archiwum Z. Ananicz

Kapituła powstała spontanicznie. Jan Malicki opowiadał kiedyś w gronie przyjaciół o rozmowie ze znanym 
sowietologiem, profesorem Michaelem Rywkinem, który gdy się dowiedział, że zmarł wspólny znajomy 
ze Lwowa – architekt, „człowiek niezwykłej zacności”, odparł że prawie się już nie spotyka zacnych ludzi 
i właściwie każdemu z nich należy się medal. Andrzej Ananicz skomentował tę kwestię: „a dlaczego nie?”. 
Tak narodził się pomysł przyznawania tego orderu. http://zacnosc.pl/
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Leszek Hensel

Demokracja, to znaczy nie bać się

Pod koniec listopada 1981 r. pojechałem na Węgry. Jako student studiów dokto-
ranckich Instytutu Badań Literackich PAN pracowałem wtedy nad rozprawą doktorską 
na temat kultury szlacheckiej w Polsce i na Węgrzech w XVIII w. W Polsce panował stan 
ogólnego napięcia, ale mnie gonił czas wyznaczony sekwencją studiów doktoranckich. 
Wyjazd od spraw polskich wcale nie odcinał. W Bibliotece Narodowej im. Széchenyiego 
w Budapeszcie, gdzie siedziałem zagłębiony w starych pamiętnikach i korespondencji, 
znajomi Węgrzy co chwila podchodzili, by dopytać o to, co się w Polsce tak naprawdę 
dzieje. Mieszkałem wtedy u kolegi i razem słuchaliśmy codziennie w węgierskim radio 
wiadomości. Prawie zawsze znajdował się w nich fragment poświęcony Polsce. Trwał 
strajk w Wyższej Szkole Pożarniczej na Żoliborzu. Mówiono o strajku, ale mówiono też 
szerzej o sytuacji w Polsce. Z tych informacji wyłaniał się obraz kraju pogrążającego 
się w chaosie, a myśl przewodnia tych relacji była taka: Polacy zanurzają się w anarchii, 
strajkują, nie chcą pracować. Ponieważ jednak nasze gospodarki w ramach RWPG są ze 
sobą powiązane, to za tych polskich nierobów więcej musi pracować węgierska klasa 
robotnicza. Padały twarde pytania – jak długo polskie władze taki stan anarchii będą 
tolerowały. Eksperci dyskutowali o tym, co dzieje się w Polsce, o rosnących nastrojach 
antysocjalistycznych. 

Polska była w sercach i na ustach moich przyjaciół. Nie raz musiałem prostować 
przekaz węgierskiej propagandy. Wyjaśniać, tłumaczyć. Aż przyszedł moment rozsta-
nia. Pieniądze, które mogłem poświecić na pobyt na Węgrzech się kończyły, bo był 
to przecież wyjazd prywatny. Kończył się również czas, który mogłem poświęcić na 
„edukację” moich znajomych. 12 grudnia, w towarzystwie czwórki przyjaciół ruszyłem 
na Dworzec, chyba Nyugati, by legendarnym pociągiem Batory powrócić do Warsza-
wy. Kiedy staliśmy już na peronie i za chwilę pociąg miał wjechać, jeden z nich, Zol-
tan, rzucił abstrakcyjne pytanie – „Czy jesteś pewien, że chcesz wracać? Źle Ci u nas, 
z nami?” Potem wytłumaczył, że jest teraz w wojsku, na szkoleniu i w czasie tego szko-
lenia dowódcy mówią, że Polska przeżywa teraz trudne chwile, i że, prawdopodobnie, 
trzeba będzie jej „pomóc”. Te słowa wydały mi się tak abstrakcyjne, że niewiele się nad 
nimi zastanowiłem. W Polsce przecież miałem wszystko, studia doktoranckie, rodzinę 
i nie wyobrażałem sobie, że można ot tak nie wrócić, ot tak podjąć decyzję, że zostaję 
i zaczynam za granicą nowe życie. Węgry pożegnały nasz pociąg zwiększoną kontrolą 
celną. Z wagonów węgierscy celnicy wynosili całe worki towarów, które przekraczały 
wówczas panujące limity wywozu kiełbas, głównie salami i innych produktów spożyw-
czych. Mojej sąsiadce skonfiskowali 12 czekoladowych Mikołajów, które pieczołowicie 
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ukrywała w rękawie powieszonej na wieszaku kurtki. Nie pomogły argumenty, że to 
przecież za chwilę Boże Narodzenie i duża rodzina czeka w domu. 

Około godziny 24.00, 13 grudnia 1981 r. mój pociąg dojeżdżał do polskiej 
granicy, ale nagle zatrzymał się przed Zebrzydowicami. Ruszył dopiero po jakichś 
2 godzinach, naturalnie bez żadnych tłumaczeń co się stało. W Zebrzydowicach wsia-
dła polska obsługa. Po pociągu rozeszła się wiadomość. W Polsce jest stan wojenny! 
Wkroczyli Rosjanie! Aresztowali Wałęsę i Jaruzelskiego! Z tymi informacjami dojecha-
liśmy do Katowic. Po drodze, wraz ze  współtowarzyszami podróży, w ciemnościach 
nocy usiłowaliśmy wyłowić jakieś oznaki wojny, ruchy wojsk. Sytuacja wyjaśniła się 
dopiero w Katowicach. Na ulicach widzieliśmy z pociągu bojowe wozy piechoty, tzw. 
Skoty. Polskie, otoczone polskimi żołnierzami. To nie byli żadni Rosjanie. W Warszawie 
również powitał mnie otoczony przez żołnierzy Skot stojący na środku skrzyżowania 
Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską.

Znalazłem się w nowej rzeczywistości i na kilka lat, wcale nie z własnej woli, stra-
ciłem kontakt z Węgrami. Wróciłem do nich w II połowie lat 80. Zachłannie zacząłem 
szukać informacji na temat tego, co tam się dzieje. Publikacje z drugiego obiegu moż-
na było zdobyć w tzw. Butiku Gábora Demszkiego, po zmianie systemu pierwszego 
burmistrza Budapesztu. Jego punkt dystrybucji mieścił się na półpiętrze budapeszteń-
skiego Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa. Po literaturę wyprawiałem się też do Jánosa 
Kenediego. W jego słynnym budańskim mieszkaniu, w willi, na pięterku, odbywały się 
seminaria węgierskiej opozycji. W 2014 r., zresztą wspólnie z Kornelem Morawieckim, 
Janos został nagrodzony nagrodą Pamięci Narodu, przyznawaną od 2010 r. przez cze-
ską organizację pozarządową Post Bellum zajmującą się zbieraniem dokumentów na 
temat działań opozycji w 15 krajach europejskich. 

Wspominam o tym, ponieważ te węgierskie doświadczenia okazały się tropem, 
który doprowadził do poznania Andrzeja. 

Z tych kontaktów z Węgrami powstawały czasami krótkie informacje publiko-
wane na  łamach „Biuletynu Informacyjnego Obozu”. Nie było z ich publikowaniem 
żadnego problemu, ponieważ drukowane były anonimowo. Ale po pewnym czasie ta-
kiego mojego terminowania, gdzieś w 1988 r., Andrzej Ananicz, który kierował zarów-
no Informatorem, jak i czasopismem ”Obóz” zapytał mnie, czy bym czegoś nie napisał 
właśnie dla „Obozu”. Andrzej przejął kierowanie „Obozem”, bodaj w 1986 r., po Janku 
Malickim, który w połowie 1985 r. został aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia 
w zawieszeniu i musiał usunąć się z pierwszej linii. 

Pełen niepewności przekazałem Andrzejowi swój pierwszy tekst – „Piętno Jałty 
i Trianon”. Tekst o Węgrzech, kraju, który mimo upływu lat nie jest w stanie uporać się 
ze swoim balastem klęski historycznej, jaką niewątpliwie był pokój zawarty po zakoń-
czeniu I wojny światowej w Trianon. Po jakimś czasie Andrzej zaproponował mi spotka-
nie. Bardzo konspiracyjne, na ławeczce przed BUW. Był ładny, ciepły dzień, a my dysku-
towaliśmy o moim tekście, ale i o aktualnej sytuacji w Polsce. Pierwsza wiadomość dla 
mnie była bardzo pozytywna. Artykuł się spodobał. Pójdzie do kolejnego numeru. Ale 
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potem pojawiło się pytanie, na które nie byłem przygotowany. Pod jakim pseudoni-
mem będę chciał go opublikować? Na moje pytanie, dlaczego pyta mnie o pseudonim 
w sytuacji, kiedy już sam ujawnia swoje nazwisko i adres, niejako zapraszając bezpiekę 
do siebie, odpowiedział, że on już kiedyś podjął decyzję, że trzeba czasami pokazywać 
władzy, że ci, którzy są przeciw niej to nie tylko anonimowy tłum, ale że tam są też 
konkretne postacie. Z drugiej jednak strony ma świadomość, że nie ma sensu, żeby 
wszyscy ryzykowali, że potrzebni są i jedni i drudzy, bo tylko w ten sposób można 
doprowadzić do jakichś zmian. Mówił, że nie wie, czy jestem gotów, żeby ryzykować, 
i może lepiej, żebym sobie nie zadawał takiego pytania, że zawsze lepiej, może na po-
czątek, schować się za pseudonimem. Opowiadał o władzy, która bojąc się, może być 
nieobliczalna, a przecież atmosfera w kraju i na zewnątrz może i musi ją niepokoić. 
Naturalnie, po latach, odtwarzam bardziej ducha tamtej rozmowy, niż słowa Andrzeja. 
Odtwarzam tamtą sytuację tak, jak ją zapamiętałem. Kiedy tak rozmawialiśmy przy-
pomniałem sobie, jak w grupie kolporterskiej mojej dziewczyny, a obecnej żony, była 
kiedyś wpadka. Jeden z jej kolegów został aresztowany. Jak przez kilka kolejnych nocy, 
bo mimo że przepisy, tak zresztą jak i dzisiaj, zakazywały naruszania przez milicję i służ-
by miru domowego w porze nocnej, czekaliśmy, czy smutni panowie nie pojawią się 
i nie zastukają do naszych drzwi. To była taka bojaźń w oczekiwaniu na coś nieprzewi-
dywalnego. 

Tamtego południa 1988 r., w czasie naszej rozmowy Andrzej przez dłuższy czas 
starał się mnie odwieść od pomysłu publikowania mojego tekstu pod własnym nazwi-
skiem, chociaż ja przy tym obstawałem. Świat wokół się już zmieniał, ale Andrzej twier-
dził, że ciągle jeszcze nie wiadomo, jak się to wszystko potoczy, jakby chciał roztoczyć 
nade mną parasol ochronny. Poruszał też w tej rozmowie mnóstwo tematów. Wiele 
przecież o całym naszym regionie wiedział, ale miał jakąś potrzebę zgłębienia tematu 
do bólu. Bo z jednej strony był ten mój tekścik, aktualny, choć historyczny, ale z drugiej 
strony coś ważnego dookoła nas się działo. Istniał pewien ferment, w Polsce, ale i na 
Węgrzech, szerzej, w regionie i pytanie było tylko jedno, w którą stronę to wszystko 
będzie zmierzało. 

Tamta rozmowa, jak i wiele następnych, toczonych w przyjacielskim kręgu, czy 
w gabinetach MSZ-tu albo w Kancelarii Prezydenta, kiedy spotykaliśmy się z różnych 
okazji, to była przyjemność obcowania z człowiekiem wyrosłym na nieco innym do-
świadczeniu (w końcu, jak by nie było, był turkologiem), ale szalenie otwartym na po-
znanie, na zrozumienie innych, innego świata, patrzącym niezwykle szeroko i zawsze 
znakomicie poinformowanym. Po 1989 r. nasze drogi się rozchodziły i krzyżowały. Na 
ich początku obaj zajmowaliśmy się nauką, Andrzej na Uniwersytecie Warszawskim, ja 
w Polskiej Akademii Nauk. Ale potem, po politycznej zmianie, pojawiła się potrzeba, 
by dla tej Polski, którą sobie wymarzyliśmy pracować w inny sposób. I tak najpierw ja, 
potem Andrzej, trafiliśmy do dyplomacji. Ja zmieniłem ją w swoją nową specjalizację, 
choć materiały zebrane do pracy habilitacyjnej towarzyszyły mi na każdym kroku, on 
wchodził do niej i wychodził na stałe pozostając wiernym nauce i studentom. Wśród 
spraw ważnych były też z pewnością dla niego sprawy innych, rodziny, przyjaciół. 
Kierował się troską o nich, tak jak kierował się, zarówno przed 1989 r. jak i po, troską 
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o Polskę. To w jego kręgu/w naszym kręgu w latach 90. ożyła idea zacności, cechy, 
która zdawała się być przez codzienne życie wypchnięta z kategorii ważnych wartości 
człowieka. 

Mieszkanie przy Raszyńskiej, w którym mieszkał Andrzej, było miejscem na-
szych spotkań, tajnych redakcyjnych, ale i czysto przyjacielskich. Były różne kręgi 
wtajemniczenia, kręgi bliskości, spotykaliśmy się u niego, jego cudownej żony Zosi, 
w różnych rolach, w różnych konstelacjach. Gdy byli w Polsce, każdy wtorek, tak chcia-
łoby się powiedzieć – do niedawna, był dniem jour fix, kiedy Gospodarze mieli szeroko 
otwarte drzwi dla gości i przyjaciół.

XXX

A po tamtej rozmowie w 1988 r. przekazałem Andrzejowi mój kolejny tekst dla 
„Obozu”. Zatytułowałem go – Demokracja, to znaczy nie bać się (był to zresztą cytat 
z węgierskiego komunisty – reformatora, I. Pozsgayego, który po 1987 r., jako I sekre-
tarz KC WPR, zaczął zmieniać Węgry). 
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Jacek Perlin

Andrzej Ananicz – wspomnienie

Z Andrzejem Ananiczem byliśmy podwójnymi kolegami, bo łączyły nas wspól-
ne dwa miejsca pracy: Uniwersytet i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Uniwersytet był oczywiście pierwszy. Poznaliśmy się na początku październi-
ka 1980 roku, na seminarium językoznawczym u wówczas docenta Adama Weinsber-
ga, które odbywało się zawsze w czwartki o 18:00. Zajęcia były w różnych miejscach, 
w latach 80. w gmachu Orientalistyki. Andrzej już wtedy był, a ja szybko się stałem, 
aktywnym uczestnikiem tego seminarium. Widywaliśmy się więc w trakcie roku akade-
mickiego prawie w każdy czwartek przez 10 lat. Dużo rozmawialiśmy, początkowo wy-
łącznie o sprawach językowych. Pytałem go często o język perski, którego nigdy się nie 
uczyłem, ale którego struktury byłem ciekawy. Andrzej wyjaśnił mi na przykładzie per-
skiego właśnie, na czym polega zjawisko ezafetu. Kiedyś miałem na tym seminarium 
referat na temat języka baskijskiego, bardzo dla nas trudnego z uwagi na egzotyczną, 
nieindoeuropejską strukturę. W baskijskim czasownik odmienia się nie tylko przez oso-
bę podmiotu, jak w językach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale też przez osobę 
dopełnienia bliższego i dalszego. Z tego powodu wzór odmiany jednego czasownika 
zajmuje kilka stron. Prawie nikt z obecnych nie łapał początkowo o co chodzi. Tylko 
Andrzej zrozumiał strukturę baskijskiej koniugacji w kilka sekund i z łatwością tworzył, 
posługując się analogią, kolejne formy. Wszyscy byliśmy pełni podziwu. Nie ma wąt-
pliwości, że gdyby Andrzej nie zajął się w następnych latach polityką, zostałby bardzo 
wybitnym językoznawcą. Oczywiście nieprzeciętnym językoznawcą on był i tak, tyle 
że, jakby to powiedzieć, przez politykę mało praktykującym. 

W latach 80. polityka to była działalność podziemna. Ja też trochę w podzie-
miu działałem, ale on dużo bardziej na serio. Zbliżyliśmy się wtedy do siebie na in-
nym polu, niż językoznawstwo. Zaproponował mi kiedyś, żebym napisał coś dla pisma 
„Obóz”, co z przyjemnością zrobiłem. Artykuł był o Kubie.

Po upadku komunizmu Andrzej wziął urlop bezpłatny na Uniwersytecie i po-
szedł pracować do MSZ, gdzie zrobił błyskawiczną karierę. Nasze drogi znowu się zeszły 
w czerwcu 1993 r., gdy ja też poszedłem do Ministerstwa. Andrzej był już tam wtedy 
podsekretarzem stanu, czyli wiceministrem. Wyglądał inaczej, niż reszta pracowników 
resortu. Nie przestrzegał mianowicie tzw. dress kodu. Zamiast obowiązujących gar-
niturów w kolorach czarnym, szarym, granatowym, czy marengo, wkładał brązową 
marynarkę w kratkę. Kiedy raz ubrałem się podobnie, mój ówczesny bezpośredni szef 
Zbigniew Lewicki zwrócił mi uwagę. Powiedziałem – Ale takie ubrania nosi Ananicz. 
Na co Lewicki: – Jak zostaniesz wiceministrem, to ci nic nie powiem. Jakoś tak się zło-
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żyło, że nigdy nim nie zostałem. Andrzej nie był moim bezpośrednim przełożonym, 
nadzorował inne departamenty, niż ten, w którym pracowałem, niemniej od czasu do 
czasu nasze drogi się schodziły. W 1995 r. spędziliśmy razem ponad tydzień towarzy-
sząc Lechowi Wałęsie w jego podróży do pięciu państw Ameryki Łacińskiej. Andrzeja 
nie było wtedy w MSZ, pracował w Kancelarii Prezydenta. W czasie podróży miałem 
okazję się przekonać, że Andrzej, oprócz tego, że miał zdolności językowe i urzędnicze 
umiał także nieźle grać na gitarze.

W następnych latach współpracowałem z Andrzejem, gdy był on wicepreze-
sem fundacji Instytutu Lecha Wałęsy. Andrzej zatrudniał mnie jako tłumacza przy wy-
jazdach Wałęsy na wykłady do Brazylii i Meksyku. Dzięki temu poznałem Pawła Moczy-
dłowskiego, również wtedy pracującego w Instytucie, do dziś jednego z najlepszych 
moich przyjaciół. 

Potem Andrzej wrócił do MSZ-u, ponownie na stanowisko podsekretarza sta-
nu. W czasie mojego pobytu w Caracas, gdzie byłem ambasadorem, był mi bardzo po-
mocny w trudnych sytuacjach, wynikających zarówno z okoliczności, jak też faktu, że 
była to moja pierwsza misja dyplomatyczna.

W następnych latach spotykaliśmy się rzadziej, bo albo byliśmy na placów-
kach, albo Andrzej pracował w Agencji Wywiadu, dokąd specjalnie mnie nie ciągnęło. 
Niemniej kontaktowaliśmy się. A to narada ambasadorów, a to jakieś przyjęcie dyplo-
matyczne, a to rocznica powstania „Obozu”. Czasami dzwoniłem też do niego z prośbą 
o pomoc w jakiejś kwestii językoznawczej, gdy potrzebowałem przykładu z perskie-
go lub tureckiego. Co ciekawe, kontakty lingwistyczne trwały dłużej i były częstsze 
w ostatnich latach niż polityczno-urzędnicze.

Z Andrzejem nigdy nie byliśmy bardzo blisko związani, jednak nasza znajo-
mość trwała 37 lat i był on bez wątpienia człowiekiem w moim życiu ważnym.
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Agnieszka Wielowieyska

Wspomnienie o Andrzeju Ananiczu
„O nową Polskę”

Wspomnienie o Andrzeju Ananiczu zatytułowałam „O nową Polskę”, 
ponieważ nasza współpraca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przypadła na lata 
budowania pozycji międzynarodowej Polski, a w szczególności intensywnych starań 
o członkostwo w Unii Europejskiej. W czasie, kiedy Andrzej był Sekretarzem Stanu 
w MSZ i jednocześnie zastępcą Pełnomocnika Rządu do spraw Negocjacji Członkostwa 
Polski w UE, pełniłam funkcję jego asystentki, przy czym funkcja ta wykraczała daleko 
poza ogólnie przyjęte kompetencje na tym stanowisku. Miałam już kilkuletnie 
doświadczenie pracy w MSZ, wcześniej byłam m.in. wicedyrektorem w Departamencie 
Europy MSZ. Kiedy w 1998 r. po krótkiej przerwie w zatrudnieniu, wracałam z urlopu, 
Andrzej zaproponował mi współpracę. Miałam spory dylemat, czy powinnam przyjąć 
tę propozycję – być asystentką po zatrudnieniu na stanowisku dyrektora, to wydawało 
się dość dziwne. Ale zgodziłam się i nigdy nie żałowałam swojej decyzji. Ten okres mojej 
pracy zawodowej wspominam jako najlepszy. Do Andrzeja jako zastępcy ministra SZ, 
wówczas był nim Bronisław Geremek, trafiały najważniejsze sprawy, a on sam okazał się 
wspaniałym szefem, nie tylko kompetentnym – o czym wiedziałam już wcześniej – ale 
też bardzo normalnym i miłym człowiekiem w relacjach z najbliższymi pracownikami. 
Szczególnie serdeczny był dla pań pracujących w sekretariatach, doceniając ich trudną 
pracę. Wobec nich nigdy nie okazywał zniecierpliwienia, a charakter miał – trzeba 
uczciwie przyznać – niełatwy. Jak się na coś uparł, ciężko było go przekonać do zmiany 
zdania. Było to jednak możliwe, jeśli ktoś używał trafnych argumentów. Co do jego 
kompetencji nie miałam żadnych wątpliwości, bo miałam okazję się o tym przekonać 
już wcześniej, kiedy pełnił funkcję dyrektora Departamentu Europy w 1992 r. Pamiętam 
moje pierwsze zadanie jako młodego pracownika MSZ, kiedy po egzaminach 
i   kilkumiesięcznym szkoleniu, pełniłam funkcję tzw. w dyplomatycznym żargonie 
„desk officer’a”. Młodsi pracownicy mieli za zadanie wprowadzać gości do dyrektora, 
być przy rozmowie i następnie sporządzić notatkę po spotkaniu. Poproszono mnie 
o wprowadzenie dyrektora z FCO (brytyjskie MSZ), który przyjechał na konsultacje do 
Warszawy. Kiedy prowadziłam go na spotkanie, dopytywał się o swojego rozmówcę 
– kim jest, jakie ma doświadczenie. Wyczuwałam pewne lekceważenie w jego głosie 
– Andrzej nie był przecież zawodowym dyplomatą, w przeciwieństwie do swojego 
brytyjskiego odpowiednika. Po spotkaniu, kiedy go odprowadzałam do wyjścia, po 
chwili milczenia zatrzymał się i powiedział mi, że nie spodziewał się tak kompetentnego 
rozmówcy. W  jego głosie słychać było autentyczne uznanie. Powiedział wówczas, 
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że z takimi ludźmi, Polska ma szanse szybko stać prawdziwym partnerem na arenie 
międzynarodowej. Byłam naprawdę dumna z mojego szefa. 

 Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Andrzej miał do mnie zaufanie 
i wszystkie sprawy zanim trafiły na jego biurko, przechodziły przez moje ręce. Czytałam 
wszystko i zaznaczałam to co najważniejsze, z czym powinien się zapoznać w pierwszej 
kolejności, ewentualnie wskazywałam sprawy, w których trzeba było podjąć jakąś 
pilną decyzję. W ten sposób zyskiwał czas na głębszą analizę tych problemów, które 
wymagały głębszej refleksji. Mógł się skupić na najważniejszych sprawach. A było ich 
dużo. Wspólnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach „Zespołu Negocjacyjnego w sprawie 
Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE”. Tam dopiero widać 
było w całej pełni kompetencję i wyczucie negocjacyjne Andrzeja. Razem z drugim 
wiceprzewodniczącym Piotrem Nowina-Konopką wspierali Pełnomocnika Rządu do 
spraw negocjacji Jana Kułakowskiego w godzeniu stanowisk różnych resortów przy 
przeglądzie naszego prawa, które musiało być zgodne z „acquis communautaire”. 
Zawsze z uwagą słuchano jego komentarzy. Na tle innych uczestników zespołu bardzo 
się wyróżniał praktycznym podejściem i celnym ujęciem problemu. Całkowicie obce 
było mu popisywanie się erudycją czy potrzeba dominacji w dyskusji. Potrafił jednak 
być stanowczy w prezentowaniu swojego stanowiska. Liczyła się przede wszystkim 
efektywność. Konkrety. Takie podejście bardzo pomagało w osiąganiu postępów 
w  przygotowaniu stanowiska na negocjacje. Śmialiśmy się, że nawet gdybyśmy nie 
weszli do UE, to i tak to wielkie sprzątanie polskiego prawa jest wartością samą w sobie.

Takie praktyczne podejście było widać w działalności Andrzeja w MSZ. 
Podkreślał wagę współpracy między instytucjami, także takiej codziennej na 
roboczych szczeblach. Zachęcał swoich współpracowników do utrzymywania takich 
kontaktów, nie tylko w ramach ministerstwa, ale także w relacjach z innymi resortami 
i instytucjami. Sam często wykorzystywał robocze kontakty do wypracowywania 
wspólnych propozycji. Organizowaliśmy mu regularne spotkania z przedstawicielami 
najważniejszych mediów, nie dlatego jednak, że chciał budować swoją pozycję 
polityczną, ale dlatego, że chciał mieć możliwość przedstawienia im stanowiska rządu 
w najważniejszych kwestiach. Było to bardzo pomocne w budowaniu mądrego, 
kompetentnego przekazu. Wiedział, że polityka to jest sztuka kompromisów. I się ich 
nie bał. Wprawdzie jego współpraca z Geremkiem nie była łatwa – obaj panowie mieli 
dość stanowcze poglądy w różnych sprawach i niejednokrotnie spierali się – jednak 
wspólny cel był ważniejszy od różnic, które były przecież nieuniknione. 

W pracy zatracał się całkowicie. Trudno było go namówić, żeby się zrelaksował, 
zadbał o siebie, choćby o regularne posiłki. Martwiłam się razem z jego żoną Zosią, 
że taki nieregularny tryb życia go wykończy. Najgorsze były zupki chińskie, które sam 
sobie „na szybko” przygotowywał w gabinecie. Twierdził, że nie chce tracić czasu. Nie 
mogłyśmy go namówić na kontrolne badania lekarskie. Ciągle były ważniejsze sprawy. 

Po 2001 r. nasze drogi się rozeszły, ale w pewnym okresie widywaliśmy się 
regularnie na organizowanych przez Jana Malickiego spotkaniach w Klubie Profesorskim 
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na UW, gdzie w szerszym gronie dyskutowaliśmy o polityce zagranicznej. Dla mnie te 
spotkania były bardzo ważne. Tak samo, jak wcześniejsza współpraca z Andrzejem, była 
to prawdziwa lekcja dyplomacji. Wiedza Andrzeja, jego stanowczość a jednocześnie 
otwartość w dyskusji, decyzyjność a jednocześnie zrozumienie dla dokonywania 
uzgodnień i współdziałania w celu uzyskania dobrego kompromisu, były swoistym 
wzorcem, jak sądzę nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych jego współpracowników. 
W naszej pamięci zapisał się jako człowiek mądry i dobry. Był typem państwowca, 
osoby, dla której działanie dla dobra wspólnego było najważniejsze. Również poprzez 
zaangażowanie dydaktyczne – najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale 
Orientalistyki, a także później w Akademii Dyplomatycznej MSZ – miał możliwość 
przekazania swojego sposobu myślenia młodym ludziom. 

Dobrze, że był z nami w czasie, kiedy budowaliśmy nową Polskę, bo kraj potrzebował 
wówczas właśnie takich ludzi. Dzięki takim jak on, udało się tak wiele osiągnąć. 

Warszawa 19 czerwca 2018 r.

WSPOMNIENIE
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Krzysztof Rożek

Wspomnienie o Panu  
Ministrze Andrzeju Ananiczu

Będąc emerytowanym oficerem polskiego wywiadu cywilnego, a jednocześnie dłu-
goletnim dyplomatą, chciałbym podzielić się kilkoma osobistymi refleksjami na temat 
Pana Andrzeja Ananicza. W swojej karierze zawodowej okoliczności sprawiły, że mia-
łem prawdziwą przyjemność współpracować niejednokrotnie z panem Ananiczem. Po 
raz pierwszy los zetknął nas pod koniec 1994 r. Andrzej Ananicz był wówczas ministrem 
w gabinecie Prezydenta RP Lecha Wałęsy, odpowiedzialnym za problematykę zagra-
niczną. W rodzącej się nowej rzeczywistości politycznej Polski, postanowił opracować 
prognozę rozwoju sytuacji międzynarodowej na najważniejszych w tamtych czasach 
kierunkach, stanowiących zagrożenie dla zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Za-
danie nie było łatwe. Właśnie rozpadł się tzw. blok wschodni, a Polska nie była jeszcze 
członkiem ani NATO, ani UE. Minister powołał grupę analityczną złożoną z przedsta-
wicieli kluczowych resortów odpowiedzialnych za kontakty z zagranicą, w tym służb 
wywiadu. Szef Zarządu Wywiadu UOP oddelegował do tej grupy dwóch funkcjonariu-
szy, w tym mnie. Pracowaliśmy intensywnie kilka miesięcy odbywając spotkania raz 
na miesiąc lub częściej, przy ulicy Wiejskiej 10. Każdy z uczestników grupy wnosił do 
jej prac całą wiedzę instytucji, którą reprezentował. Pan Andrzej Ananicz był nie tylko 
twórcą i przewodniczącym grupy, ale też głównym redaktorem powstającej, pierwszej 
tego typu analizy w nowej Polsce. Zaimponował mi nie tylko tym, że był ze wszech 
miar otwarty na różne, nawet kontrowersyjne argumenty, ale także swoją umiejętno-
ścią doprowadzania do wypracowania wspólnego stanowiska w grupie osób repre-
zentujących różne punkty widzenia i różniących się często w ocenach.

Nie przypuszczałem wtedy, że ponad 10 lat później przyjdzie mi ponownie pracować 
z  Panem Andrzejem Ananiczem, gdy został mianowany szefem Agencji Wywiadu. 
Z racji pełnionej wówczas funkcji w pionie informacyjno-analitycznym musiałem od-
wiedzać Szefa AW czasem 2-3 razy dziennie, zawsze z teczką tajnych informacji prze-
znaczonych dla kierownictwa państwa: prezydenta, premiera, ministrów. Pan minister 
czytał każdą bardzo uważnie, a były one zróżnicowane gdyż dotyczyły problematyki 
politycznej, gospodarczo-finansowej, naukowo-technicznej, wojskowej. Zadawał przy 
tym sporo pytań, na które musiałem odpowiadać. Jedne informacje podpisywał od 
razu i wtedy mogły być wysłane niezwłocznie do odbiorców. Inne zatrzymywał na 
dłużej. Czekałem wtedy na wezwanie, często mając „pod ręką” analityka-specjalistę, 
który daną informację opracowywał. Pan minister był bowiem człowiekiem skrupu-
latnym, a przy tym dysponował rozległą wiedzą polityczną. Bywało, że uzupełniał te 
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informacje swoimi uwagami. Muszę przy tym podkreślić, że przekraczałem próg jego 
gabinetu bez stresu przed „humorami” najwyższego przełożonego (co się w życiu 
zdarza) i z przekonaniem, że nawet w sprawach trudnych mogę liczyć na spokojną, 
konstruktywną rozmowę. Minister posiadał bowiem tę rzadką cechę, którą nazywamy 
mądrością życiową. Za problemami, które w służbie takiej jak wywiad pojawiają się 
każdego dnia, dostrzegał także i szersze uwarunkowania i tzw. czynnik ludzki, może 
w tym wszystkim najważniejszy.

W tamtym okresie miałem również sposobność docenić umiejętności dyplomatyczne 
Pana Andrzeja Ananicza. Towarzyszyłem mu bowiem w kilku spotkaniach na szczeblu 
międzynarodowym. Był dobrym negocjatorem, profesjonalnie reprezentował naszą 
służbę w rozmowach, jego znajomość języków obcych mogła zawstydzić wielu z nas. 
Po rozmowach w jednym z państw sąsiednich okazało się, że z uwagi na warunki po-
godowe nie możemy powrócić do kraju na czas samolotem, a Szef miał następnego 
dnia ważne spotkanie z premierem. Gościnni gospodarze udostępnili nam wówczas 
przestronny bus z zapasem kanapek i napojów. Jechaliśmy przez cały dzień przekra-
czając granicę RP o godz. 22.oo. Był czas aby porozmawiać o wszystkim. Minister był 
wspaniałym towarzyszem podróży, a także przewodnikiem, gdy po drodze zwiedzali-
śmy ciekawe zabytki.

 Przyszedł wreszcie moment, a był to rok 2005, gdy zostałem wezwany do gabinetu 
Szefa w innej sprawie. Przy kawie (minister z nieodłączną fajką) usłyszałem wówczas: 
wysyłam pana do służby za granicą. Będzie to kraj ważny, ale też taki, który leży mi 
szczególnie na sercu, bo sam tam pracowałem. Pamiętałem o tych słowach w już trak-
cie przygotowań do wyjazdu, a także wtedy, gdy po długiej podróży dotarłem na miej-
sce. Nie byłem zaskoczony gdy okazało się, że wszyscy starzy pracownicy ambasady, 
łącznie z ochroną bardzo dobrze, wręcz z nostalgią wspominali ambasadora Ananicza. 
Potem była praca i powrót na krótko do kraju. Sadząc po ocenie jaką otrzymałem za tę 
pracę, ministra Ananicza nie zawiodłem. 

Było jeszcze jedno spotkanie, to ostatnie. Po dziesięciu latach pracy za granicą powró-
ciłem do kraju. W sobotnie przedpołudnie, w Warszawie, dostrzegłem Ministra, gdy 
stał z małżonką na nieczynnym przystanku autobusowym przy Stadionie „Skry”. Pod-
szedłem, przywitaliśmy się i po przyjacielskiej wymianie zdań poinformowałem go, że 
na tym przystanku nie warto czekać. Minister A. Ananicz, jak zwykle pogodny stwier-
dził, że „przespacerują się w takim razie do następnego przystanku przy Rivierze”, po 
czym pożegnaliśmy się. Pomyślałem wówczas, że mój były szef ma problemy zdrowot-
ne, gdyż wyglądał źle.

Życzę mojej Ojczyźnie jak najwięcej takich mądrych, kompetentnych i po ludzku 
wspaniałych obywateli na odpowiedzialnych stanowiskach, jakim był Pan Minister An-
drzej Ananicz.

WSPOMNIENIE
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Rysunek.Henryka Sawki: „Wprost” 31/2004 (1131) 

K. Pempel/ Agencja Fotograficzna Reporter
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Aleksander Rusecki 

Andrzej Ananicz – człowiek,  
którego nam brak

W latach 2006–2007 studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim w ramach progra-
mu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Przyjechałem z kraju, który wyzwolił się od 
skorumpowanych rządów Szewardnadzego, w którym rządziła rewolucyjna przemoc 
rządu Saakaszwilego.

Atmosfera w Tbilisi była niezwykle nerwowa. Czuć było, że za chwilę wydarzy się coś 
bardzo złego. W tej sytuacji Warszawa przyjęła mnie z matczyną życzliwością i dała mi 
szansę wytchnienia. 

Program warszawskiej grupy stypendystów koordynował Jan Malicki. Zrobił on nie-
zwykle dużo dobrego dla rozwoju gruzińsko-polskich relacji. Malicki to innowator, któ-
ry nieustannie nad czymś pracuje. Dzięki niemu poznałem wielu wyjątkowych i wspa-
niałych ludzi – Jacka Michałowskiego, Davida Kolbaię, Olę Gryźlak i wielu innych. 

Pewnego słonecznego jesiennego dnia, Jan poznał mnie z moim przyszłym promoto-
rem – Andrzejem Ananiczem. Długo przygotowywałem się do tego spotkania i muszę 
przyznać, że wyobrażałem je sobie w zupełnie inny sposób, niż to miało miejsce. My-
ślałem, że Ananicz będzie wysokim, postawnym mężczyzną, koniecznie w garniturze, 
pod krawatem i kto wie, może nawet z laską w dłoni. Myliłem się. Ananicz na Krakow-
skie Przedmieście przyjechał na rowerze. Miał na sobie nieoficjalne, codzienne ubra-
nie. A ja, w przeciwieństwie do niego, w moim garniturze i pod krawatem wyglądałem 
jak „holenderski kogut1”.

Andrzej zaproponował, żebyśmy usiedli na ławce na dziedzińcu uniwersyteckim. Sie-
dzieliśmy i długo rozmawialiśmy. Od razu złapaliśmy nić porozumienia. Rozmawia-
jąc z nim nie czułem z jego strony żadnej presji. Wreszcie mogłem odetchnąć pełną 
piersią. Andrzej nie narzucał mi swojej koncepcji. Dał mi pełną swobodę w doborze 
tematu. Uważam, że było to niezwykle profesjonalne i świadczące o jego wysokich 
kwalifikacjach pedagogicznych. Ułatwiło mi to cały proces studiowania. Andrzej był 
moim mentorem i jestem z tego dumny. 10 lat później ta kultura relacji pomiędzy na-
uczycielem a uczniem stała się jednym z fundamentów stworzonej przeze mnie, inno-

1  Nawiązanie do dramatu Włodzimierza Majakowskiego pt. Włodzimierz Majakowski („… Czasami wydaje mi się, / 
żem kogut holenderski/ albo/ król pskowski. / A czasami/ Najbardziej podoba mi się/ własne nazwisko/ Włodzimierz 
Majakowski.”)
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wacyjnej, metakognitywnej, pedagogicznej metody SIM (The Social Influence Model). 
Poświęciłem jej pracę dyplomową w dziedzinie psychologii wychowawczej.

W listopadzie 2006 r. Andrzej zadzwonił do mnie i zaproponował, żebym wygłosił wy-
kład dla jego studentów na temat Kaukazu i jego mieszkańców. To wystąpienie było 
dla mnie niezwykle ważne. Przygotowywałem się do niego na tyle gorliwie, że po sa-
mym wykładzie, bez dłuższego zastanowienia, postanowiłem kontynuować badanie 
nad tym tematem. Zdecydowałem się napisać książkę Archipelag Kaukaz – mity a real-
na polityka. Dwa lata później, w 2009 r., wydałem tę książkę. Tym sposobem Andrzej za-
szczepił we mnie pasję badawczą i zmotywował do dalszej aktywności naukowej. I to 
na wiele kolejnych lat. Świadczy o tym chociażby fakt, że jestem w trakcie wydawania 
drugiej części tej książki.

Temat mojej pracy badawczej realizowanej w ramach programu stypendialnego do-
tyczył współpracy Bałtycko-Czarnomorskiej. Z wielkim żalem obserwowałem, jak idea, 
która stała u zarania koncepcji „Partnerstwa Wschodniego”, została zdyskredytowana 
przez nieadekwatność i niewłaściwą realizację projektu. Ten negatywny proces trwa 
nadal. Pracowaliśmy nad tym, żeby realizacja projektu przebiegała w harmonijny 
i  ludzki sposób. Niestety, stan, w jakim znajduje się obecnie „Partnerstwo Wschod-
nie” jest skutkiem stosowania prymitywnych i reakcyjnych schematów. Obserwujemy 
krwawe zderzenie prometejskich i antyprometejskich idei. Konfrontacja ta jest zasad-
niczo destrukcyjna i niedopuszczalna. Żałuję, że takie osobowości jak Andrzej nie są 
już obecne w tym procesie. Myślę, że brak ludzi takich jak on, stanowi realne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pod koniec programu stypendialnego, Andrzej dał mi jeszcze jedną możliwość, żeby 
się wykazać. Włączył mnie do grupy roboczej, pracującej nad publikacją książki Kwestie 
bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Grupą kierował słynny polski uczony – prof. An-
toni Kamiński, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pra-
cowałem bardzo ciężko. Musiałem nawet poważnie spierać się ze starszymi i bardziej 
doświadczonymi kolegami. Wszystko z powodu map, które miały być opublikowane 
w tej książce. Spór dotyczył tego, czy Gruzja na tych mapach powinna być oznaczona 
jako państwo europejskie. Dzięki Andrzejowi problem został rozwiązany i ostatecznie 
mapa ta nie została opublikowana. Część tekstu, nad którym pracowałem zawierała 
analizę geopolitycznego projektu IRA (Iran-Rosja-Armenia). Praca ta nie została jeszcze 
opublikowana w całości, do książki wszedł jedynie niewielki jej fragment. Przygotowa-
ny przeze mnie tekst wyróżniał się zwłaszcza tym, że właściwie przewidział scenariusz 
wojny, która miała miejsce rok później – w sierpniu 2008 r. Dzięki wykonanej wtedy 
pracy i zdobytemu doświadczeniu, w 2014 r. zdecydowałem się założyć Kaukaskie 
Laboratorium Modelowania Geopolitycznego na Międzynarodowym Uniwersytecie 
Kaukaskim. W ostatnich latach wyszło z niego wiele tekstów publikowanych również 
w zagranicznych wydawnictwach. 
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Po zakończeniu programu wyjechałem do Tbilisi. Zorganizowałem tam konferencję na 
temat problemów bezpieczeństwa jądrowego i napromieniowania Morza Czarnego. 
Przyjechał na nią Andrzej wraz z innymi moimi kolegami z Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych. W ramach konferencji pracowaliśmy nad zagadnieniem interna-
cjonalizacji zarządzania elektrowniami jądrowymi. Andrzej interesował się naszymi 
badaniami, a jego przyjazd był jeszcze jedną oznaką wsparcia dla mnie.

„Człowiek jest tym, co po nim zostaje… pamięć lub czyn – lub całkowite zapomnienie.” 
Dla mnie Andrzej był siewcą dobra. Także na moim polu zasiał wiele dobrych rzeczy. 
Jest dla mnie wielkim honorem, że mogę dbać o to nasze wspólne pole. Zapewne każ-
dy, kto znał Andrzeja również miał z nim takie pole. Dbajmy o nie! Jeśli poczujecie 
zmęczenie, spójrzcie na fotografię Andrzeja – doda Wam to energii do dalszej pracy.

Dziękuję Andrzeju, że byłeś dla mnie mentorem  
i przyjacielem zarazem. 

Tłumaczenie Milena Chodoła  
i Studium Europy Wschodniej i SEW

CZŁOWIEK KTÓREGO NAM BRAK
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Henryk Szlajfer

(Dawna) swoistość  
i odrębność Europy Środkowej1

Andrzejowi

 Znany artykuł Milana Kundery na temat Europy Środkowej2 łączył sentyment 
dla świata, który odszedł już bezpowrotnie, z oporem przeciwko komunizmowi. Zapre-
zentowane w nim ujęcie było swego rodzaju „mieszanką habsburskiej nostalgii z post-
komunistyczną utopią”3.

 Traktowane w integralny sposób, ujęcie takie nie mogło przetrwać pokojowych 
rewolucji 1989 r. i przekształcić się bezpośrednio w oś współczesnych politycznych 
dyskusji. Wraz z upadkiem komunizmu musiała bowiem odejść w przeszłość idea Europy 
Środkowej, odwołująca się do wyidealizowanej wizji historii (nie do zrekonstruowania) 
oraz do doświadczenia oporu przeciwko przemocy sowieckiej, które również stało 
się już historią. A precyzyjniej, w przeszłość odchodziła idea „starej” Europy Środkowej, 
ewokowana przez Środkowoeuropejczyków głównie dla potrzeb walki z zewnętrzną 
i wewnętrzną dominacją Związku Radzieckiego – oraz z zagrożeniami jakie dominacja 
ta niosła dla cywilizacyjnej odrębności regionu środkowoeuropejskiego względem 
wschodniego mocarstwa. 

 Podobny los spotkał próby rewitalizacji sentymentalno-agresywnych koncepcji 
Mitteleuropy. Mam tu na myśli głównie jej wariant niemiecko-pruski nie zaś austriacko-
niemiecki. Pojawiły się one w mniej lub bardziej zawoalowany sposób w trakcie słynnego 
Historikerstreit w Niemczech lat 80. Próby te towarzyszyły jak memento głównemu 
nurtowi dyskusji wywołanej tekstem Kundery, nigdy jednak, co warto mieć na uwadze, 
nie stały się jej znaczącym czy organicznym fragmentem. Burzliwe spory wywołała 
zwłaszcza jedna z programowych tez zwolenników Ernsta Noltego, akcentująca potrzebę 
odtworzenia europejskiego „zniszczonego środka” (Mitte). Korespondowały z nią nie tak 
agresywnie formułowane tezy nawiązujące do nostalgicznie i na konserwatywny sposób 
definiowanego Primat der Aussenpolitik (głównie Michael Stürmer), jako niezbędnego 
komponentu odradzającej się niemieckiej potęgi politycznej. 

 Zniszczenie „środka», twierdzono, jest konsekwencją rozbicia pruskiego 
wschodu – w jego swoistej i niepowtarzalnej roli buforu i zarazem pośrednika „na obszarze 
między Bałtykiem a Morzem Czarnym”. Wymuszone odejście w 1945 r. w przeszłość 
pruskiego wschodu oznaczało, zgodnie z  klasycznymi ujęciami geopolitycznymi, że 

1   Zmieniony fragment opracowania Geopolityka Europy Środkowej, przygotowanego w 1998 r., nigdy nie publikowanego. 
2  M. Kundera, The Tragedy of Central Europe, “The New York Review of Books”, 26 kwietnia 1984.
3       J. Rupnik, Europe’s New Frontiers: Remapping Europe, “Daedalus”, Vol. 123, No. 3, 1994,, s. 92. 
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„nowe mocarstwa skrzydłowe, Związek Radziecki i USA, uczyniły środek Europy swoim 
przedpolem w światowym konflikcie jaki rozgorzał natychmiast po zwycięstwie”. Stąd też 
i pytanie: 

 Czy poza regionalnymi wysiłkami na zachodzie Europy rekonstrukcja 
zniszczonego europejskiego Środka – jako przesłanka albo jako konsekwencja 
ewentualnej rekonstrukcji całej Europy – będzie kiedykolwiek możliwa?4 

Tak sformułowane pytanie wywołuje niemal natychmiast w sumie banalną 
refleksję, że pozytywna odpowiedź zależy od charakteru tego rekonstruowanego 
„środka». Z pewnością odpowiedź będzie negatywna, jeśli „środek» ów miałby oznaczać 
nawrót do tradycyjnej niemieckiej hegemonii w regionie (najpierw gospodarczej, 
a następnie politycznej) i innych wyróżników tradycyjnego Mitte. 

 Do koncepcji „środka» nawiązywały również pośrednio, poprzez gwałtowną 
propagandę swoistego „eko-neutralizmu” bądź neutralizmu tout court lewicujące, 
antynuklearne, antynatowskie i antyamerykańskie ruchy pacyfistyczne w Niemczech lat 
80.5 Dla Agnes Heller i Ferenca Fehera ujawniony w tym okresie w RFN „eko-pacyfizm” 
był niczym innym jak przebranym w nowy kostium starym niemieckim nacjonalizmem6. 
Przesada jest tu wyraźna. Jednakże doświadczenie historyczne – zwłaszcza Niemiec 
– sugeruje potrzebę zwracania bacznej uwagi i dużej ostrożności w odczytywaniu 
rzeczywistego sensu pacyfistycznych czy neutralistycznych haseł, zwłaszcza 
występujących w połączeniu z antykapitalistyczną i/lub narodową retoryką. 

 Wydaje się jednak, że podobnie jak z integralnie rozumianą koncepcją Kundery 
i innych środkowoeuropejskich intelektualistów, również ani dla jednej, ani dla drugiej 
niemieckiej koncepcji Europy Środkowej nie ma współcześnie miejsca. Nie oznacza to 
jednak odrzucenia możliwości selektywnej absorpcji niektórych wątków dawnych dyskusji 
oraz włączania elementów tworzonych podówczas konstrukcji politycznych do całkiem 
współczesnych koncepcji (np. niemiecka Ostpolitik w jej wariantach przełomu lat 60. i 70. 
oraz lat 80. i jej obecne mutacje)7. Interesującą hipotezę formułował w związku z tym Jerzy 
Holzer, że przy wszystkich znanych ograniczeniach i zagrożeniach jakie stwarzała dla 
Polski międzywojennej koncepcja Mitteleuropy, „tylko koncepcja środkowoeuropejska 
wiąże się z jakąś polityką polską”, stwarza możliwości dla takiej polityki8.

 Nie ma również przesłanek dla koncepcji Europy Środkowej jaka pojawiła się na 
moment w skomplikowanych dla polityki międzynarodowej latach 1989 –1991, przed 
rozpadem Układu Warszawskiego i następnie Związku Radzieckiego oraz pojawieniem 
się otwarcie silnych impulsów do integracji krajów Europy Środkowej z NATO. Była 

4      Wszystkie cytaty z: A. Hillgruber, „Dwie katastrofy. Rozbicie Rzeszy Niemieckiej i koniec europejskiego żydostwa”, 
w:  Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, Londyn: Aneks, 1990, s. 27. Patrz również Ch. S. Maier, The 
Unmasterable Past. History, Holocaust, and German National Identity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988, s. 23-25. 

5      Patrz F. Bondy, Europy Środkowe, “Aneks”, Nr 51-52, 1988; J. Rupnik, “Central Europe or Mitteleuropa?”, w: S. R. Graubard, red., 
Eastern Europe ... Central Europe ... Europe, Boulder: Westview Press, 1991,, s. 252-253. 

6     Patrz J. Rupnik, “Central Europe or Mitteleuropa?”, s. 253. 
7      Czyni tak np. J. Brechtefeld, Germany and Mitteleuropa after Reunification, w: “Central European Issues. Romanian Foreign Affairs 

Review”, Vol. 1, No. 1, 1995. Patrz także B. Geremek, Tożsamość Europy Środkowej, w: „Przegląd Polityczny”, Nr 26, 1994,, s. 47. 
8     J. Holzer, Świat podzielonych racji, „Przegląd Polityczny”, nr 24, 1994, s. 18. 
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to, logicznie wynikająca z idei Europy Środkowej jako „kultury” przeciwstawiającej się 
sowietyzacji, koncepcja Europy Środkowej jako – w wariancie radykalnym – ewentualnej 
neutralnej strefy łączącej harmonijnie przejście do demokracji z rozwiązaniem obu 
paktów wojskowych9. 

 W 1982 r. idea Europy Środkowej jako sui generis geopolitycznego „trzeciego 
stanu” pojawia się w Antypolityce, głównym tekście węgierskiego opozycjonisty Gyorgy 
Konrada. 

 Nie możemy pozwolić sowieckim i amerykańskim elitom politycznym – pisał 
– na podejmowanie decyzji dotyczących naszego życia. Zarówno na Wschodzie jak i na 
Zachodzie europejska czołówka polityczna zadeklarowała, że nasze społeczeństwa mają 
prawo decydowania o własnym losie10.

W marcu 1990 r., jeszcze przed rozpoczęciem wielkiej debaty na temat 
rozszerzenia NATO na wschód, powtarzał: 

 Potrzebna jest neutralna i demokratyczna federacja środkowoeuropejska, 
składająca się z małych narodów. Neutralność nie oznacza obojętności, lecz wybór 
między cywilnymi działaniami a ruchami wojsk. Potrzebna jest taka, gwarantowana 
międzynarodowymi umowami, strefa mediacyjna między NATO a ZSRR11. 

 I z uporem podkreślał w listopadzie 1993 r., gdy po krwawych starciach 
w  Moskwie, wywołanych konfliktem między prezydentem Jelcynem a przywódcami 
Dumy, toczyła się już w NATO i poza Sojuszem dramatyczna dyskusja na temat jego 
rozszerzenia: „Europa Środkowa istnieje jako możliwość, jako stan pośredni: ni to Wschód, 
ni Zachód; i to, i tamto naraz”12.

 Konrad w swoich poglądach nie był odosobniony (choć zarazem stanowiły one 
także odbicie swoiście węgierskiego przywiązania do koncepcji neutralności; próba jej 
urzeczywistnienia w 1956 r. zakończyła się sowiecką interwencją). Podobnie w 1988 r. 
rozumował również Zbigniew Brzeziński. 

 Strategicznym i historycznym celem Zachodu – pisał – nie powinno być 
wchłonięcie tego, co nazywane było niegdyś Europą wschodnią przez to, co nazywane 
jest wciąż Europa zachodnią, lecz stopniowe wyłonienie się prawdziwie niezależnej, 
kulturalnie autentycznej i w istocie neutralnej Europy środkowej. Ta de facto neutralność 

9      O wcześniejszych koncepcjach neutralizmu jako strategii wychodzenia z układu bipolarnego patrz M. S. Wolański, Europa 
Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1996. 

10      G. Konrad, Antipolitics. An Essay, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1984, s. 65. W tym samym czasie Peter 
Bender, współtwórca drugiej Ostpolitik z lat 80-tych, pisał podobnie: „Odrodzenie Mitteleuropy jest przede wszystkim 
protestem przeciwko podziałowi kontynentu, przeciwko hegemonii Amerykanów i Rosjan, przeciwko totalitaryzmowi 
ideologii”. Cyt. według T. Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent, New York: Vintage Books, 1994, 
s. 316. 

11    G. Konrad, Wielkie wyzwanie. Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie, Warszawa: NOWA, 1994, s. 11. 
12    Ibidem, s. 135. 
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może kształtować się w kontekście geopolitycznej rzeczywistości współczesnej Europy 
określonej przez fakt istnienia dwóch bloków13.

 Brzeziński sygnalizuje jednak wyraźnie możliwość przełomu, „nowej Wiosny 
Ludów” łamiącej sowiecką kontrolę nad regionem; stąd koncepcja Europy Środkowej 
w jego ujęciu może być interpretowana jako pomost prowadzący od starego do nowego 
układu sił w Europie.14 Podnosi również, że taka właśnie perspektywa rozwoju wydarzeń 
wynika z faktu, iż trwająca już blisko 40 lat rywalizacja o przyszłość Europy zmieniła 
charakter: z politycznej obrony Zachodu przed możliwą sowiecką dominacją przerodziła 
się w problem przetrwania sowieckiego panowania na Wschodzie15.

 Niezwykle trafnie ukazał niejednoznaczny politycznie sens koncepcji Europy 
Środkowej dyskutowanej w latach 80-tych na wschodzie i na zachodzie (głównie 
w RFN) François Bondy, akcentując jej charakterystyczną dychotomię (dzisiaj jednak nie 
należałoby jej kojarzyć wyłącznie z Niemcami). Pisał: 

 Dla Polaków, Węgrów i kilku innych narodów pojęcie Europy środkowej kojarzy 
się ze zniesieniem bolesnej sprzeczności między oczywistą kulturalną przynależnością do 
Zachodu a narzuconym politycznym przypisaniem do Wschodu. Niemieckim marzycielom 
o Europie Środkowej, zarówno na prawicy, jak na lewicy, chodzi o coś wręcz przeciwnego: 
o zdystansowanie się od Zachodu, a zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych16.

  Można przypuszczać, że taką dychotomię, o wyraźnie antyamerykańskim (lub 
inaczej: do granic ekskluzywizmu – proeuropejskim) ostrzu zawierała również „ogólna 
koncepcja” Federacji Europejskiej przedstawiona w styczniu 1990 r. przez prezydenta 
François Mitteranda. Próbę nadania tej koncepcji bardziej konkretnego, jednak nie 
antyamerykańskiego, kształtu podjęli w Czechosłowacji prezydent Vaclav Havel 
i  ówczesny federalny minister spraw zagranicznych Jiri Dienstbier. Również premier 
Tadeusz Mazowiecki podjął wysiłek skonkretyzowania idei Mitteranda w przedstawionej 
przez siebie koncepcji Europejskiej Rady Współpracy jako ciała działającego między 
„szczytami” ówczesnego KWBE.17 Wszystkie te próby nie przyniosły – co było do 
przewidzenia – większych rezultatów, nie zwiększyły też wpływów i siły oddziaływania 
Francji w regionie.

 Warto podkreślić w tym miejscu, że dyskusja lat 80-tych w niewielkim tylko 
stopniu angażowała polskie elity intelektualne, w tym opozycyjne.18 Nostalgiczna, 
wyraźnie „naddunajska” koncepcja Europy Środkowej była dość słabo ugruntowana 
w polskim środowisku intelektualnym (być może z wyjątkiem części „politycznego” 

13    Z. Brzeziński, Powrót do Europy Środkowej, „Aneks”, Nr 49, 1988, s. 10-11. 
14  Interpretację Europy Środkowej (jako projektu politycznego) akcentującą w kontekście zmian po 1989 r. jej utylitarny 

i edukacyjny zarazem, a także w znacznym stopniu przejściowy charakter proponował również B. Geremek, Tożsamość 
Europy Środkowej, s. 44-46.

15 Z. Brzeziński, Powrót do Europy Środkowej, s. 11, 8. 
16     F. Bondy, Europy Środkowe, s. 153-154. Także T. Garton Ash, In Europe’s Name, s. 317. 
17  Patrz np. Expose premiera Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie (fragment dotyczący polskiej polityki zagranicznej), Warszawa, 

18 stycznia 1990 r. oraz Przemówienie premiera RP Tadeusza Mazowieckiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, 
Strasburg, 30 stycznia 1990 r., w: „Zbiór Dokumentów”, nr 1, 1991, s. 13, 22. 

18  Zwracał na to uwagę m.in. T. Garton Ash, The Uses of Adversity, New York: Random House, 1989, s. 168. Do wyjątków należały 
wydawane w Paryżu „Zeszyty Literackie”. 
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Krakowa i dawnej Zachodniej Galicji, choć i to nie wydaje się pewne stanowiąc raczej 
fragment mitologii Krakowa i części Małopolski). Wszystkie odwołania do świata „starej, 
szczęśliwej Austrii” i hasła wywoławcze tego świata (Joseph Roth czy Robert Musil, 
ale także feldmarszałek Joseph Radetzky i jego słowiańscy żołnierze), podobnie jak 
akcentowanie wielokulturowości i po Pierwszej Wojnie Światowej specyficznie rozumianej 
niedookreśloności narodowej (tu takimi hasłami mogą być na przykład nazwiska Franza 
Kafki, Ödöna von Horwatha, ale także György Lukacsa) miały dość ograniczony, jeśli 
jakikolwiek, sens i znaczenie z perspektywy prowincjonalnej, rusyfikowanej Warszawy. 
Ich sens był także trudny do odczytania z perspektywy wielokulturowej, ale w jakże 
odmienny sposób, Łodzi. Jasno, choć zarazem straszliwie przejaskrawiając, sformułował 
to Paweł Hertz: „Nie było żadnego promieniowania Wiednia”. I dodawał: 

 Europa Środkowa mnie okalecza [...] Zawsze będę tam pariasem, bo pierwsze 
skrzypce grają Węgrzy, nawet Czesi [...], no i zawsze tam będzie dominacja niemiecka ze 
względu na język niemiecki [...]19

Jakby przeczuwał, że koncepcja „Pentagonale” jaka pojawi się w sierpniu 1990 r., 
określająca instytucjonalne ramy współpracy Czechosłowacji, Węgier, Austrii, Włoch 
i Jugosławii20 będzie w swej wyraźnie zarysowanej, choć explicite nie wypowiedzianej, 
warstwie negatywnej, próbą zaznaczenia dystansu między „naddunajską” Europą 
Środkową a regionem Środkowoeuropejskim sensu largo, tj. obejmującym również Polskę 
czy kraje nadbałtyckie na północy (w momencie formowania tej koncepcji jeszcze nadal 
tkwiące w strukturach Związku Radzieckiego). 

 Mając na uwadze historię Polski, kraju który doświadczył zarówno tradycji 
Europy Środkowej w jej wariancie wschodniopruskim jak i austriacko-niemieckim, a także 
unikalnej, cywilizacyjnie degradującej tradycji rusyfikacji, nie dziwi sceptycyzm polskich 
intelektualistów i polityków w ich podejściu do ewokowania zmitologizowanej przeszłości. 
Być może dlatego, że w naszym przypadku większą rolę niż kulturowa koegzystencja 
czy wspólnota odgrywał w ostatnich dwóch-trzech stuleciach splot przemocy i oporu. 
Postrzegany w tej perspektywie, „epizod” austriacki był rzeczywiście doświadczeniem 
o  ograniczonym zasięgu, mimo iż w przeciwieństwie do zaborów niemieckiego 
i rosyjskiego pod względem swobód narodowych Polacy mieli w monarchii Habsburgów 
warunki bez porównania lepsze niż Czesi, otoczeni z trzech stron niemieckim morzem 
i pozbawieni autonomii21.

 Nasze położenie – na wschód od Niemiec i na Zachód od Rosji, na wielkich 
środkowoeuropejskich równinach, miało, i nadal ma, jak trafnie wskazywał Robert 
Blackwill, jeden z głównych amerykańskich negocjatorów zjednoczenia Niemiec, przede 
wszystkim geostrategicznie kluczowe znaczenie. Konsekwencje tego faktu na ogół 
były dla nas niekorzystne. A jednocześnie, dla wielu zewnętrznych obserwatorów, to 
właśnie Polacy, odnoszący się z oczywistych powodów ze zdecydowaną wrogością do 
niemieckich projektów Mitteleuropy, zarazem demonstrowali „najbardziej trwałą wśród 

19   O Wiedniu i Europie z Pawłem Hertzem rozmawia Piotr Kłoczowski, „Res Publica”, Nr 1, 1988, s. 16, 19. 
20   Po wielu mutacjach i znacznym zwiększeniu liczby członków pojawiła się jako Inicjatywa Środkowoeuropejska.
21    A. Paczkowski, Chłodne sąsiedztwo, „Gazeta Wyborcza”, 25 lipca 1997, s. 16. 
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nie-niemieckich projektów Mitteleuropy ciągłość, dla w pełni zrozumiałych powodów 
geohistorycznych”22. O implikacjach tej hipotezy, odwołującej się do idei jagiellońskiej 
(również w jej piłsudczykowskim, „prometejskim” wydaniu) i koncepcji „Międzymorza” 
przy innej okazji. 

 Kluczem i jednocześnie podstawowym kodem semantycznym stosowanym 
w tych dyskusjach na temat sposobów definiowania Europy Środkowej (i jej terytorialnego 
zasięgu) jest szczególnego rodzaju podwójny zabieg: z jednej strony odcinanie się 
od Rosji i jej specyficznej cywilizacji (postrzeganej w kategoriach zagrożenia, nie zaś, 
jak to czynią niektórzy rosyjscy intelektualiści, jako samoistna, pozytywna wartość 
i cecha wyróżniająca23), z drugiej zaś podnoszenie znaczenia pewnego idealnego, 
wyobrażeniowego modelu ładu środkowoeuropejskiego, silnie akcentującego 
zakorzenienie w cywilizacji europejskiej (judeo-chrześcijańskiej). 

 Nie zapominając o całym skomplikowanym kontekście polskiej obecności 
w Europie na przestrzeni dziejów, o synkretyzmie naszej tradycji kulturowej i trudnym 
dziedzictwie peryferyjnych czy półperyferyjnych struktur gospodarczych i społecznych, 
należy jednak odnotować, że w XV czy XVI w. poczucie jedności europejskiej obejmowało 
nie tylko Polskę, ale sięgało również na wschodzie Litwy. Polska, i do pewnego stopnia 
Litwa, były już na przykład nieźle znane XVI-wiecznym kartografom; kontrastowało 
to z trudnościami w zrobieniu mapy w przypadku „ogromnej niepewności czym jest ‚ 
Rosja’”24. Opisując władztwo moskiewskie w 1549 r., Sigismund von Herberstein w swoim 
Komentarzu na temat Spraw Moskiewskich wskazywał, że „bardzo znana rzeka Don 
oddziela Europę od Azji”. Podobnie pisał w 1564 r. o „Donk” jako „granicy Europy” francuski 
kartograf Antoine du Pinet.25 Europa, do pewnego momentu, była jedna (choć zarazem 
zróżnicowana); z pewnością jednak nie obejmowała wszystkich ziem chrześcijańskich, 
a w każdym razie [...] Imperium Bizantyjskie w południowo-wschodniej Europie, z jego 
zadziwiającymi brodami i niekatolickimi formami chrześcijaństwa nigdy nie było [...] 
naturalnym lokatorem (tenant) kontynentu26.

 Ta uwaga historyka europejskiego renesansu dotycząca wschodniego 
chrześcijaństwa wprowadza niezwykle interesujący moment dotyczący procesu 
włączania/wyłączania z cywilizacji europejskiej. Dwie są, jak się wydaje, podstawowe 
formy tego procesu. 

 Pierwsza, to sygnalizowana przez wielu historyków, zwłaszcza dziejów 
gospodarczych (w Polsce szczególnie Marian Małowist, na Węgrzech Jeno Szücs), 
półperyferyjność i względne zacofanie regionu środkowoeuropejskiego. Ten czynnik 
różnicujący nie jest i nie może być jednak traktowany w kategoriach absolutnych, 
jako wytwarzający nieuchronnie zasadnicze odrębności kulturowe (cywilizacyjne). 

22     M. Hauner, Germany? But Where Is It Situated? Germany in Central Europe, between East and West, “Perspectives. Review of 
Central European Affairs”, Nr 3, 1994, s. 32. 

23    Patrz przede wszystkim L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, Warszawa: PIW, 1996. 
24     J. Hale, The Civilization of Europe in the Renaissance, New York: Atheneum, 1994, s. 24. 
25    Ibidem, s. 25-26.
26     Ibidem, s. 39. Patrz również K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa: PIW, 1992, s. 117 i nast. oraz B. Geremek, Europa i pamięć, 

„Gazeta Wyborcza”, 20-21 września 1997, s. 14. 
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Przeciwnie, swoistość środkowoeuropejskiego doświadczenia polegała właśnie na 
synkretyzmie, niejednoznaczności i wewnętrznych pęknięciach tworzonej „cywilizacji”, 
jej stopniowo narastającej odrębności (gospodarczo-społecznej) od doświadczenia 
zachodnioeuropejskiego i zarazem jedności (kulturowej, ideowej, a także politycznej 
jeśli chodzi o rolę katolicyzmu oraz, zdecydowanie słabszego, protestantyzmu). Daniło 
Kisz będzie zatem delikatnie przestrzegał, aby nie eksperymentować zbyt intensywnie 
z koncepcją Europy Środkowej i nie posuwać się zbyt daleko w podkreślaniu jej odrębności 
(nazbyt już wyraźnej):

 „Europa Środkowa w dziedzinie kultury oznaczać może już tylko powołanie 
się na drzewo genealogiczne, którego wschodnie gałęzie należą do tego samego 
pnia i żywią się tymi samymi sokami średniowiecza, religii, renesansu, baroku. „Europa 
Środkowa” oznacza jeszcze wiarygodną potrzebę uznania tego wspólnego pochodzenia, 
bez względu na różnice albo właśnie z ich przyczyny. Bowiem te różnice właśnie czynią 
ją niezależną, one nadają jej pewne szczególne właściwości w obrębie europejskiej 
tożsamości27.

 Zastosowanie tych subtelnych sugestii w praktyce wymaga jednak pewnego 
wysiłku, nie jest sprawą prostą. Łatwo ulec tu pokusie atrakcyjnej lecz nieuprawnionej 
generalizacji prowadzącej np. do zatarcia zasadniczych różnic między bizantyjsko-
ortodoksyjną Europą wschodnią i wschodnio-południową a katolicką i protestancką 
Europą środkową, między „upaństwowioną” cerkwią moskiewskiego Trzeciego 
Rzymu a  względnie suwerennym i bynajmniej nie tożsamym z państwem Kościołem 
polskich czy węgierskich katolików. Słowem, myślenie w uproszczonych kategoriach 
dychotomicznego podziału obszaru euroazjatyckiego (Wschód-Zachód) uniemożliwia 
zrozumienie logiki i  cech charakterystycznych strefy pośredniej jaką właśnie tworzyła 
Europa środkowa.28

 Druga forma procesu włączania/wyłączania jest znacznie bardziej bezpośrednia 
i cywilizacyjnie zorientowana (i wąsko zakreślona). Mam tu na myśli swoistą, czasami 
wymuszaną i sztuczną, „azjatyzację” tych, których z różnych powodów nie chcemy 
dopuścić do ekskluzywnego europejskiego klubu. Nie jest to, jak wskazuje Eric 
J. Hobsbawm, zabieg nowy: 

 Dla Metternicha [...] już na peryferiach Wiednia zaczynała się Azja. Jeszcze pod 
koniec XIX w. wiedeńska Reichspost pisała o ‚barbarzyńsko-azjatyckich’ Węgrach. Dla 
mieszkańców Budapesztu jednak granica prawdziwej Europy przebiega pomiędzy 

27    D. Kisz, Wariacje na tematy środkowoeuropejskie, „Res Publica”, Nr 1, 1989, s. 24. Kurs. w oryg. 
28      Liczne przykłady takich nieuprawnionych generalizacji zawiera książka Ph. Longwortha, The Making of Eastern Europe, 

London: Macmillan, 1992. Czytamy: „Już od czasów Karola Wielkiego Zachodnioeuropejczycy uważali Europę Wschodnią 
za obszar leżący poza granicą cywilizacji. Co więcej, granica oddzielająca Europę Karola Wielkiego od barbarzyńskiego 
wschodu pokrywa się niemal dokładnie z linią wzdłuż której zapadła pod koniec drugiej wojny światowej Żelazna Kurtyna. 
Oczywiście, może to być jedynie przypadek, ale rzecz jest warta zbadania” (s. 8). Retoryczna figura ze słynnego eseju J. Szucsa 
przeksztaca się tu w program badawczy. I następnie: „Europa Wschodnio-Środkowa ma pewną zwartość historyczną 
o tyle, o ile od czasów średniowiecza Austria, Węgry, Polska i Czechy dzieliły podobne formy władztwa, wspólną symbolikę 
i sposoby myślenia. Jednakże [...] istota władztwa w tym regionie w rzeczy samej wykluczała niezależność kościoła (sic). Była 
to ważna różnica w porównaniu z Zachodem. Uniemożliwiała ona rozwój niezależnych instytucji i odpowiadała za powstanie 
odmiennego układu sił społecznych” (s. 299). 
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Węgrami a Chorwacją. Dla prezydenta Tudjmana przebiega ona, rzecz jasna, pomiędzy 
Chorwacją a Serbią. Również dumni Rumuni uważają się za naturalnych Europejczyków 
i  za Paryżan z wyboru, których los rzucił między zacofanych Słowian – jakkolwiek 
Gregor von Rezzon, Austriak z Bukowiny, określał ich mianem ‚Magrebińczyków’, czyli 
Afrykanów29.

Podobne refleksje snuje Bronisław Geremek wskazując m.in. na marginesie 
dychotomii universitas Christianorum versus universitas Tartarorum oraz wykluczeń jakie 
dotykały „Żydów, heretyków i trędowatych», że w procesie tworzenia jedności Europy 
chrześcijańskiej w okresie późnego średniowiecza „wrogość była jednym z elementów 
generujących wspólnotowość”. I dodaje: „Należy o tym pamiętać po to, by móc wyrzucić 
pojęcie wykluczenia poza obręb przyszłej Europy”30.

 Procedurze „wyłączania” Węgier, Czechosłowacji czy Polski ze wspólnego 
dziedzictwa europejskiego przeciwstawiona została koncepcja Europy środkowej z  lat 
80-tych. W pełnym tego słowa znaczeniu była to koncepcja romantyczna i zarazem 
jednostronnie optymistyczna, gdzie nie istniał ani austriacki żandarm i przemoc wobec 
ówczesnych dysydentów, ani brutalny węgierski honwed – budząca trwogę mieszanka 
bojownika o wolność z wiernym strażnikiem całości imperium (co najmniej od 
Kompromisu 1867 r.). W takim ujęciu wyrażane przez Frantiska Palacky’ego wątpliwości 
na temat węgierskich intencji w powstaniu 1848 r. i reprezentowanego przez Węgrów 
Weltanschauung stają się wręcz niezrozumiałe, by nie rzec – zdradzieckie wobec jakoby 
wyłącznie wolnościowej tradycji regionu. Pisał bowiem Palacky: 

 Dobrowolne połączenie się Słowian naddunajskich i Rumunów, a nawet 
Polaków, z państwem, które oświadcza, że jednostka najpierw musi się stać Madziarem, 
nim stanie się człowiekiem, nie wchodzi w ogóle w rachubę31. 

 Powszechne odwoływanie się do zmitologizowanej przeszłości czyniło to zdanie 
zaiste bezsensownym. To była ta druga strona dotychczasowego kodu semantycznego 
przeciwko któremu buntuje się dzisiaj Sergio Romano powiadając, że:

 Franciszek Józef nie jest świętym patronem, którego rocznice należy czcić. Policja 
austriacka nie była przykładem demokratycznej tolerancji32.

 Dzisiaj potrzebujemy krytycznego oglądu naszych dawnych i niezbyt dawnych 
starań o utrzymanie swoistości regionu, jego charakterystycznych cech. Właśnie krytyka 
jest tu zdecydowanie na miejscu. Nie wystarczy bowiem odwoływanie się do tezy 
(traktowanej również jako usprawiedliwienie?), że obraz Europy Środkowej jako miejsca, 
gdzie nie ma żadnych pewnych, stabilnych punktów, gdzie dominują przejściowość, 
peryferyjne czy półperyferyjne struktury społeczne i gospodarcze oraz skłonność do 

29     E. J. Hobsbawm, Jaki sens ma Europa?, „Forum”, Nr 46, 17 listopada 1996, s. 2-3 (oryg. „Die Zeit”, 4 października 1996).
30     B. Geremek, Europa i pamięć, s. 13. 
31     Cyt. według H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975, s. 

116. Podobnie argumentował Zygmunt Krasiński, odmawiając poparcia powstaniu węgierskiemu 1848 r.: „Ktokolwiek w tej 
chwili żąda rozbicia [...] austriackiej monarchii, krótkowidzem jest i ściele drogę Moskwie!” Cyt. według J. Krasucki, Obraz 
Zachodu w twórczości romantyków polskich, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980, s. 208.

32    S. Romano, Europa Środkowa czy Mitteleuropa, „Forum”, 16 czerwca 1996 (oryg. “La Stampa”, 21 maja 1996).
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ułatwiania, poprzez wewnętrzne spory, zewnętrznej ekspansji „mocarstw skrzydłowych”, 
został wytworzony dopiero w ostatnich trzech stuleciach. Natomiast we wcześniejszych 
epokach, co starannie podkreślamy, gdy kształtowała się tożsamość europejska, Europa 
Środkowa uczestniczyła aktywnie w tym procesie, będąc nie tylko biorcą, ale również 
w pewnym zakresie dawcą idei i instytucji. 

 Sygnalizowana tu potrzeba krytycznego oglądu i selektywnej asymilacji 
doświadczenia Europy Środowej warta jest namysłu, nawet jeśli akceptujemy pogląd, 
że nadmierna koncentracja na okresie upadku dawnej świetności regionu jest 
zabiegiem jednostronnym. Powód świadomego optowania w krytycznej analizie za 
taką jednostronnością jest oczywisty. Niektóre zasadnicze wyróżniki tego właśnie 
okresu, ukazujące w wyjaskrawiony sposób niesentymentalny obraz Polski i sąsiadów 
(a  momentami nawet ocierające się o swego rodzaju „czarną legendę”), zostały 
przeniesione we współczesne czasy. Mam tu na myśli co najmniej cztery takie cechy, 
z różną intensywnością obecne u progu pokojowych rewolucji 1989 r.: 

–  gospodarczo-społeczną peryferyjność Europy Środkowej (z wyjątkiem Czech i Moraw 
oraz niektórych regionów Polski i Węgier) pogłębioną w latach komunizmu zniszczeniem 
rudymentów gospodarki rynkowej; 

–  groźne sąsiedztwo i dominacja wielkich mocarstw monstrualnie spotęgowane w okresie 
po drugiej wojnie światowej blokową konfrontacją; 

–  satelicką rolę regionu w polityce wielkich mocarstw i łatwe uciekanie się wobec państw 
Europy Środkowej do dyktatu politycznego i (b. ograniczonego po drugiej wojnie 
światowej) terytorialnego; 

–  niestabilność wewnętrzną oraz konflikty etniczne i terytorialne między państwami 
regionu (faktyczne oraz potencjalne). 

W wielkim skrócie i z pewną intuicją, choć również z przesadą, rysuje te tendencje Tony 
Judt: 

 Założenie, że ta część kontynentu była niegdyś czymś zbliżonym do raju 
pluralizmu kulturowego, etnicznego, językowego i zgody, wytwarzającego niepoliczalne 
bogactwa kulturalne i intelektualne, stanowiło część wyobrażeń Zachodu w ostatnich 
latach. Jednak takie wyobrażenia prowadzą nas ponownie do Kakanii. W rzeczywistości 
Europa Środkowa, od bitwy pod Białą Górą [1625 r. – H.Sz.] po dzień dzisiejszy, jest 
regionem trwałej nietolerancji etnicznej i religijnej, charakteryzowanym przez gorzkie 
spory, mordercze wojny i częste masakry w skali zawierającej się między pogromem 
a  ludobójstwem. Oczywiście, Europa Zachodnia nie zawsze była lepsza, ale, w sumie, 
miała więcej szczęścia, co wychodzi na jedno. I z pewnością, w świetle ich własnej historii, 
jest sensowne, aby Środkowoeuropejczycy pomarzyli trochę o Szwecji33.

33     T. Judt, The Rediscovery of Central Europe, “Eastern Europe” 1990, Vol. 119, No. 1,s. 48. 
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Jan Muller

Thinking ‘outside the box’  
on Nagorno Karabakh 

Overview

The 30th anniversary of the start of the Nagorno Karabakh (NK) conflict passed 
on 20 February 2018.1 In addition to being widely regarded as the longest running con-
flict in the post-Soviet space, NK would also seem to be the most protracted–one that 
has recently been described as ‘a dangerous tinderbox in the heart of the South Cauca-
sus, between Russia, Turkey, Iran and what the EU considers its Eastern Neighbourhood’.2 
Attempts within the OSCE-sponsored Minsk Group framework to broker a peaceful reso-
lution of the conflict, which could then be followed by reconciliation and reconstruction, 
have been going nowhere for years. Most analyses suggest that combinations of inter-
national alliances and domestic disinterest in taking risks for peace preclude any sort of 
breakthrough. According to such views, the issue is only whether the military stalemate 
can last indefinitely, or whether it must eventually degrade into serious conflict. 

More broadly, logic suggests that the current stalemate around Karabakh 
may be broken as a result of one of three scenarios: (1) a ‘successful’ (from its protag-
onist’s vantage point) prosecution of hostilities by either Armenian or Azerbaijani 
forces that would yield the unconditional surrender of the other side; (2) a nego-
tiated comprehensive peace settlement that would be driven by the Armenian or 
Azerbaijani belligerents (with external support); or (3) a re-alignment of the conflict’s 
external stakeholders that would present the warring parties with ‘an offer that can-
not be refused’. 

This piece explores the prospects for scenario (3) in light of recent develop-
ments in relations between Russia, Turkey, and Iran, principally in the context of their 
cooperation in the resolution of the Syrian civil war. It proceeds from the belief that the 
NK stalemate that has been in place since the mid-1990s is a product of two geopolit-
ical factors that may now be changing: (i) NK’s role as a proxy for East-West/Russia-NA-
TO tensions; and (ii) Iran’s marginalization in the South Caucasus. 

As long as the United States (US) and the European Union (EU) were play-
ing dominant roles in the region, as long as Moscow and Ankara were unable to pur-

1   Contested territory references in this note pertain also to the Azerbaijani lands surrounding NK, which were captured 
by Armenian forces during the warfare of the early 1990s.

2  Magdalena Grono, From Early Warning to Early Action–Nagorno-Karabakh, International Crisis Group, April 2017. 
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sue strategic cooperation in their common neighbourhoods, and as long as Teheran 
remained largely frozen out of the region, there was no reason to expect significant 
changes in the external circumstances that perpetuate the stalemate around NK. How-
ever, post-2015 developments in Syria–which, as the missiles fly, is only some 500 ki-
lometres from NK (less than the distance from Ankara to Teheran)–may make possible 
a reconsideration of these assumptions. In particular–these developments show that:

•	 Russia, Turkey, and Iran are able to find common cause in their common 
neighbourhood, when they find good reasons to do so; and

•	 When they do, they can dramatically alter the ‘rules of the game’ of intra- 
and inter-state conflict in their neighbourhood–irrespective of US and 
European policies and intentions. 

This raises the questions of whether–having decisively altered the ‘rules of 
the game’ in Syria, Moscow, Ankara, and Teheran might attempt something similar 
in NK; and if so, what the contours of a resolution to the NK conflict might look 
like. Rather than investigating domestic drivers for peace in Armenia and Azerbai-
jan (which are admittedly modest at best), or the diplomatic specifics of what an 
accompanying ‘peace process’ might entail, this piece explores the conditions that 
would need to fall into place for  Moscow, Ankara, and Teheran to make Baku and 
Yerevan ‘an offer they cannot refuse’. It is not intended to suggest that an early and 
sustainable resolution of the NK conflict is likely. (Indeed, such a scenario would 
face a host of obstacles, some of which are explored in the last section). Nor does 
it deny that consideration of the arguments advanced below may require some 
suspension of doubt and disbelief. (Ergo, the need to ‘think outside the box’.) The 
point is instead to ask whether the geopolitical shifts that have occurred around 
Syria (however favourably or unfavourably they may be assessed) might have im-
plications for NK, and if so, what these might be.

What would a ‘grand bargain’ over NK look like?  
Why might its feasibility be increasing?

 A settlement in NK and a durable peace between Armenia and Azerbaijan 
could have the following components/characteristics:

1) A Russian-Azerbaijani accommodation, featuring Baku’s acceptance of 
a much closer economic/alliance relationship with Moscow, in return for Mos-
cow’s support of Azerbaijan’s position vis-à-vis NK–thereby decisively weak-
ening Armenia’s position in the conflict.

2) Turkey and Azerbaijan replace the economic blockade with economic sup-
port and cooperation vis-à-vis Armenia. The economic warfare that has 
marked Ankara’s and Baku’s policies towards Yerevan (and Stepanakert) for 
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the past three decades would be replaced by open borders and investments 
in economic cooperation, recovery, and growth, both in Armenia and NK.3 

3) Armenian acquiescence to Azerbaijani sovereignty over NK, combined with 
some sort of federalization/local autonomy framework that would be sup-
ported by a multilateral military presence. This presence would need to be 
supported diplomatically and economically (but not necessarily staffed by) 
by Russia, Turkey, Iran, the EU, and the US–as well as by the international com-
munity more generally.4

Many objections to the realism of this scenario can be made; a number of these 
are taken up below. Virtually all of the governments/players mentioned above would face 
difficult challenges, compromises, and trade-offs in realizing such a vision. But before con-
cluding ‘this could never work’, let’s consider for a moment the reasons why it could–why, 
for each of these players, this scenario could be seen as an improvement on the status quo:

4) Moscow’s position in the South Caucasus would strengthen. Russia’s role in 
the South Caucasus is often viewed in terms of latter day Eurasian ‘great game’ 
perspectives, in which Moscow cynically manipulates the countries of the re-
gion for its own purposes. If such a simplistic Machiavellian view of Russian 
aspirations for the South Caucasus is accepted, then it scarcely needs pointing 
out that Azerbaijan is a much more interesting political and economic partner 
for Moscow than Armenia is–whether considered in terms of GDP, population, 
strategic location, or energy endowments. Why content yourself with the Ar-
menian knight on the South Caucasian chess board when you could have the 
Azeri rook instead?5

Two other (less cynical) benefits from the scenario described here could also 
accrue to Moscow. First, a Moscow-brokered peace in NK and reconciliation between 
Armenia and Azerbaijan would further weaken Washington’s and Brussels’ positions 
in Eurasia, while also highlighting Russia’s role as a peacemaker and essential power 
(a la Syria). This would further amplify Russia’s soft power, and influence, in the region 
and beyond. And second: the settlement of the NK conflict would remove a non-trivial 
source of geopolitical instability in the post-Soviet space–some of the largest security 
consequences of which are born by Moscow, for whom the potential impact on ‘fed-
eration subjects’ in the North Caucasus of instability to the south is a major concern.

3   Whether these developments would need to be matched by Armenia’s cessation or moderation of its campaign for 
international recognition of the tragic events of 1915 as a genocide is not explored here. It is noteworthy, however, 
that Ankara has conditioned the improvements in relations with Armenia on progress in resolving the NK conflict. In 
any case, Turkey would receive other benefits from the scenario described here (as per point (7) below). 

4   The exact details of the steps, phasing, timing, completeness, and other characteristics of the restoration of 
Azerbaijani sovereignty over NK, and of the nature of the multilateral security presence, are not taken up here.

5   Whether (in this Great Game narrative) Azerbaijan is a more important player in the South Caucasus (and a more 
attractive potential partner to Moscow) than Georgia is an interesting question, about which reasonable people 
may disagree. What seems clear, however, is that a rapprochement between Moscow and Baku could significantly 
strengthen Russia’s hand vis-à-vis Georgia–which could be another argument (for Moscow) on behalf of an 
accommodation with Baku.
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5) Azerbaijan ‘gets NK back’. This would of course happen under some sort of 
federalization/decentralization/local rule framework, under which a great deal 
of de facto (if not de jure) sovereignty would remain with Stepanakert. Needless 
to say, the associated devils in the details could prove quite daunting–especial-
ly given the absence of serious efforts to prepare the Azerbaijani (and Arme-
nian) publics for peace that have been a hallmark of both sides NK narratives 
for the past generation. But an Azeri leader who could deliver on promises to 
‘restore Karabakh to the motherland’ (inter alia on behalf of some 700,000 IDPs) 
could reap immense domestic and international political benefits.

6) Armenia gets peace, open borders, and new development possibilities. Mak-
ing such an arrangement palatable for Yerevan would require more than mul-
tilateral security guarantees for NK and Armenia proper. Meaningful decisions 
by Baku and Ankara to open the borders, invest in economic cooperation with 
Yerevan (and Stepanakert)–and otherwise ‘bury the hatchet’–with the back-
ing of neighbouring countries and the international community, would also 
need to be taken. The economic benefits from the end of the blockade and of 
Armenia’s exclusion from East-West Eurasian/trans-Caucasian transport/con-
nectivity projects, as well as a ‘peace dividend’ of reduced defence spending, 
could be quite significant.

7) Turkey gets ‘fewer problems with its neighbours’–and still greater lee-
way vis-à-vis the Americans. Turkey’s near unconditional support for Azer-
baijan–implicitly backed by the US and NATO, and facing the mirror-image 
Russian-Armenian alliance–has been a key factor behind the NK stalemate. 
Implicit in this Turkish posture has been the belief that Turkish interests–both 
in the Caucasus and in the Tigris/Euphrates basin–would be better served by 
cooperation with (rather than estrangement from) Washington and NATO. 
Recent developments in Syria show that this belief is (at the very least) on 
the wane. Ankara is increasingly willing and able to step beyond the NATO 
alliance framework, at the cost of escalated tensions with Washington. Its be-
haviour in Syria strongly suggests that Turkey increasingly sees the US in its 
neighbourhood as at best an unreliable partner, and at worse a threat. US 
foreign policy post-2016 does not seem particularly interested in/capable of 
taking the steps needed to reverse such perceptions.

If (from Ankara’s perspective) cooperation with Moscow and Teheran gener-
ates satisfactory results in Syria, might not the same hold true in the South Caucasus? 
Especially if an NK settlement reduces the need for a military alliance with Azerbai-
jan, and tensions with Armenia and Russia? A ‘reset’ in its relations with Yerevan would 
mean increased trade and investment opportunities with Armenia–with special ben-
efits for Turkey’s less prosperous eastern regions. And while Russian (and Iranian) in-
fluence in Azerbaijan could be expected to increase under this scenario, Turkey’s deep 
historical, cultural, ethnic, and commercial ties with Azerbaijan suggest that a signifi-
cant weakening of Turkey’s position in Azerbaijan would be unlikely.
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8) Iran: a northern opening? In contrast to Russia and Turkey, Iran enjoys con-
tiguous and open borders with both Armenia and Azerbaijan. It also has deep 
historical ties to both countries. But Teheran’s benefits from these advantages 
were minimal during the Soviet period; and post-Soviet prospects for a  re-
newal in Iranian relations with Azerbaijan and Armenia have been limited 
by the isolation associated with the sanctions around Teheran’s nuclear pro-
gramme, as well as (to a lesser degree) by the export of its brand of Shia Islam. 

Recent events in Syria, Iraq, and elsewhere in the Middle East, combined 
with Iran’s emergence from economic sanctions following the UN-brokered nuclear 
non-proliferation deal,6 show that Iran is increasingly willing and able to: (i) assert its 
influence in its neighbourhood; and (ii) do so with the support (or at least acquies-
cence) of Russia and Turkey. Iran’s critical role in defeating ISIS in Syria and Iraq has not 
gone unnoticed (or unappreciated) in Baku and Yerevan (as well as Moscow and Anka-
ra). And while neither Armenia nor Azerbaijan should be expected to welcome Iranian 
Republican Guards in Stepanakert (as guarantors of a possible NK settlement), Iran 
may find many other important (primarily commercial) ways to deepen its engage-
ment with its northern neighbours.7 In any case, constructive support for a prospec-
tive NK deal would probably cost Iran nothing. Such support in this scenario would 
presumably be well received in Turkey or Russia, providing Teheran with additional 
non-trivial commercial and other soft-power benefits.

9) Would the West really be a spoiler? The ability of the Russian/Turkish/Ira-
nian entente to decisively alter the political/military facts on the ground in 
Syria, and China’s growing economic influence across Eurasia, highlight the 
declining importance of the US and Europe in the region. Nonetheless, the 
US, France, and UK (as well as Russia and China) could use their UN Security 
Council veto to shape the UN resolution(s) that would presumably provide 
the legal underpinning of whatever agreement would be worked out. West-
ern countries would also be expected to co-finance NK’s reconstruction. For 
these reasons, the US and other Western countries would ultimately need to 
be ‘on board’.

While Washington, Brussels, and other Western capitals might be a bit put 
out by a(nother) demonstration of Russia’s, Turkey’s, and Iran’s growing clout in ‘Wider 
Europe’, adroit diplomacy could prevent the transformation of pique into petulance, 
parsimony, and opposition (implicit or explicit) to this ‘grand bargain’. Bringing repre-

6   The recent US volte face on the UN sanctions may raise questions about Iran’s economic emergence. However, given 
their minimal projected impact on Russian, Chinese, and Indian economic cooperation with Iran, and the strong 
likelihood that at least some European countries will break ranks with the US on Washington’s attempted reimposition 
of sanctions, it is not clear why recent developments in Washington should change the calculus that underpins the 
analysis presented here.

7   Iran’s role as a terminus for the North-South transport corridors that could play a critical role in accelerating economic 
growth and diversification in Armenia and Azerbaijan, and its ability to play this role within the context of both 
China’s Belt and Road Initiative and of India’s response to the BRI (e.g., the Chabahar port) is also unlikely to pass 
unnoticed in Baku and Yerevan.
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sentatives of Western-led institutions and countries into the negotiations that would 
midwife this grand bargain at the appropriate moment could be quite important in 
this context.

The many reasons why ‘this would never work’ 
–and how they might be addressed

While there are many reasons to be sceptical about the scenario advanced 
above, two over-arching concerns (to which many others may be subordinated) stand 
out: (i) doubts about the staying power of the Russian/Turkish/Iranian entente (re-
flected inter alia in its obvious fragility in Syria), and its prospective portability to the 
South Caucasus; and (ii) questions about whether the Armenian and Azerbaijani po-
litical elites and societies are willing to make the sacrifices and compromises needed 
for peace.

Many factors highlight the transactional and fragile nature of the Russian/
Turkish/ Iranian alliance in Syria. In addition to the long historical (often military) 
rivalries between the three countries, these include the obvious inconsistencies in 
their motives and behaviour in Syria. These are apparent inter alia in:

•	 The sharp swings in the Russo-Turkish relationship that followed Ankara’s 
November 2015 shooting down of a Russian fighter plane thought to be 
violating Turkish airspace, followed by Russian economic sanctions and 
the assassination of Russia’s ambassador to Turkey;

•	 Turkey’s unwillingness to abide by (at least some of ) the ‘de-escalation’ 
components of the Astana accords, when such afford unacceptable (from 
Ankara’s vantage point) military advantages to (some of the) Kurdish mili-
tias fighting in areas of northern Syria that are close to the Turkish border; 
and

•	 Iran’s apparent interest in using territory in southwestern Syria to stage or 
support attacks against Israel (either directly, or via Lebanon).8 In addition 
to also being at odds with the Astana accords’ de-escalation components, 
such an interest may be difficult to reconcile with Russia’s professed de-
sire to restore the Assad government’s control over those areas of Syria 
that remain beyond its control.

8   Recent tensions in Syria and elsewhere raise questions about the possible emergence of a rival US/Israeli/Saudi 
entente directed at containing Iranian designs in the Middle East. While these questions may be quite important,  
it is noteworthy that this putative arrangement does not seem to be preventing de facto US-Iranian cooperation  
(or at least non-aggression) to stabilize Iraq. This suggests that tensions and relations among and between 
the Russian/Turkish/Iranian and prospective US/Israeli/Saudi ententes may also have important transactional 
characteristics.

OUTSIDE THE BOX



94

The gravity of historical tensions between Azerbaijan and Iran–revolving in-
ter alia around the status of Iran’s large Azeri minority, Teheran’s alleged support for 
Shia fundamentalism in Azerbaijan, Baku’s suspicions of Iranian activities in the Nakh-
ichevan exclave, and Iran’s economic cooperation with Armenia–should also be men-
tioned in this context. 

These serious questions are not to be dismissed lightly. Still, it is not clear why 
bumps in the Syrian road should prevent these countries from acting (if only transac-
tionally) to pursue common interests in other parts of their shared neighbourhood. 
Moreover, Moscow’s ability to prevent the assassination of its ambassador in Ankara 
from damaging its emerging cooperation with (NATO member) Turkey suggest that 
the common interests underpinning the Russo-Turkish dimensions of this entente 
may be stronger and more resilient than might seem to be the case.

Questions about whether the Armenian and Azerbaijani political elites and 
societies are willing to make the sacrifices and compromises needed for peace could 
turn out to be the greater obstacles. As one recent analysis noted: ‘On both sides, pub-
lic opinion appears increasingly entrenched and uncompromising, providing lead-
ers with scant leeway to negotiate. Mutual concessions that might benefit the two 
countries in the longer term could in the shorter run threaten internal stability and 
thus ruling elites.’9 None of the governments directly involved in the NK conflict have 
made significant investments in peace-building and inter-ethnic reconciliation. Nor do 
changes in this respect seem likely in the immediate future.

This paper essentially ignores this problem by repositioning the deci-
sion-making locus around NK away from Baku and Yerevan (and, implicitly, the Minsk 
Group and OSCE–of which Iran is not a member) towards Ankara, Moscow, and Tehe-
ran. It essentially makes the case that–in the absence of effective domestic drivers for 
peace in Armenia and Azerbaijan–Russia, Turkey, and Iran might be able to make the 
combatants ‘an offer they can’t refuse’. The narrative advanced here does not claim to 
be definitive or water tight. It does suggest, however, that prospects for an externally 
driven (‘imposed’ might not be too harsh a word) resolution to the NK conflict might 
not have the heretofore received appropriate attention–particularly in light of Iran’s 
‘coming in from the cold’, and of emerging lessons from Syria. 

An externally driven resolution of the conflict that would be supported by 
Russia and would replace Armenian (and, implicitly, Russian) guarantees of NK’s se-
curity with multilateral security guarantees could easily be seen as an unacceptable 
betrayal in Yerevan and Stepanakert. No matter how large the associated economic 
palliatives, significant domestic political resistance to such a ‘diktat’ could be expected. 
Reactions in Armenia might include domestic insurrection, a pre-emptive attack on 
Azerbaijan, and/or attempts to acquire nuclear weapons (as an ultimate security guar-
antee). The import of these possibilities is not to be underestimated.

9  Nagorno Karabakh’s Gathering War Clouds, International Crisis Group (June 2017), p. 18.
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On the other hand, any conflict resolution scenario that requires meaningful 
sacrifices or compromises on the part of Yerevan (and Stepanakert) might potentially 
be expected to elicit such outcomes. It may be that an externally imposed solution 
(featuring a Russo-Azerbaijani accommodation) would further enflame the passions 
that would drive such developments. But perhaps an agreement that would be ac-
companied by the end of the Turkish/Azerbaijani blockade and would feature support 
from Iran as well as Russia and the West would elicit a more favourable domestic re-
sponse in Yerevan. 

Domestic obstacles to such an outcome in Azerbaijan could be no less daunt-
ing. From Baku’s perspective, the scenario described above could easily be seen as 
requiring early and major sacrifices of sovereignty vis-à-vis Russia (and possibly Iran) 
in exchange for lengthy negotiations that would end at best with some messy fed-
eralist/decentralized ‘solution’ in Karabakh. The eventual return of de jure sovereignty 
over NK could easily seem unlikely to translate into de facto control of the situation on 
the ground, or the ability to quickly and meaningfully address the needs of IDPs (or 
their families/successors). Ill-timed overtures from Moscow to re-establish a military 
presence in Azerbaijan or strengthen its commercial position in key Azerbaijani sec-
tors and companies could further consolidate opposition to any such arrangement in 
Baku. Still, its relatively large (compared to Armenia) economy and population, more 
strategic location, and the possibilities for achieving some sort of accommodation 
with Russia and Iran without sacrificing its special relationship with Turkey–all this 
could offer Azerbaijan good reasons to consider re-evaluating its place in the geopol-
itics of the South Caucasus. 

Conclusion
 A generation has elapsed since the Karabakh conflict’s inception; another 
thirty years could easily pass without significant changes in the military and socio-po-
litical realities on the ground. For observers who view the South Caucasus through the 
‘great Game’/chess match prism, and who may perceive the growth of Russian, Turkish, 
or Iranian influence (and the weakening position of Europe and the US) with alarm, 
the continuation of the NK stalemate may seem to be an acceptable outcome. Similar 
conclusions may be reached in Baku and Yerevan among elites who have themselves 
grown comfortable with the familiar contours of this stalemate, and for whom ‘think-
ing outside the box’ may not come naturally.

 However, something in the order of a million people–the roughly 700,000 
IDPs in Azerbaijan, the hundreds of thousands of Azerbaijani and Armenian (and 
other) refugees who fled their homes as they were engulfed by fighting, the relatives 
of the 20,000 – 30,000 combatants who have lost their lives in the conflict, and the 
hundreds of thousands of residents of Karabakh and its militarized neighbouring re-
gions–continue to live under the shadows of this conflict. Their welfare constitutes 
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a powerful reason to ‘think outside the box’, and to search the emerging tectonic shifts 
in Eurasian geopolitics for new opportunities for (as well as threats to) peace, security, 
and development. This paper has been written in this spirit. Its virtue is seen not in 
claims to prescience, but rather in the hope that it may aid in the identification, analy-
sis, and ultimately harvesting, of these opportunities.

July 2018
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Krzysztof Dębnicki

Krok na zachód – Pakistan  
w poszukiwaniu tożsamości

Kiedy w 1947 r. Indie Brytyjskie zostały podzielone na niepodległe Indie i Pa-
kistan, obydwa te nowe twory miały zupełnie inne kulturowe i psychologiczne fun-
damenty. Indie mogły odwołać się do wielu setek lat hinduskiego, buddyjskiego, dżi-
nijskiego czy sikhijskiego dziedzictwa kulturowego, chociaż nie do równie długiego 
dziedzictwa własnej państwowości. Sytuacja Pakistanu była inna. Nie tylko historia 
islamu jako religii była trzykrotnie krótsza, ale też i władza muzułmańska w Indiach 
nie była szczególnie długa. Przyjmuje się, że muzułmanie umocnili swoją dominację 
w północnych Indiach dopiero po 1206 r. ale aż do ekspansji Brytyjczyków w XVIII w. 
nigdy nie udało im się zapanować nad całym terytorium subkontynentu. Przed po-
działem Indii Brytyjskich muzułmanie stanowili zaledwie jedną czwartą populacji,  cała 
reszta była w praktyce hinduska. Po powstaniu Pakistanu wciąż więcej muzułmanów 
zamieszkiwało Indie niż Pakistan1.

 Dla wielu Hindusów podział był w dużym stopniu utożsamiany z odbudową 
własnej, hinduskiej przedkolonialnej, zarówno przedbrytyjskiej jak i przedislamskiej, 
tożsamości. Niepodległość była powrotem do domu, choć mniejszego, którego część 
wciąż pozostawała pod panowaniem obcego, islamskiego najeźdźcy. Rozwój edukacji, 
szczególnie w języku angielskim umacniał poczucie odrębnej hinduskiej tożsamości, 
podobnie jak powstanie różnych organizacji stawiających sobie za cel poprawę sytu-
acji i reformę hinduskiej grupy wyznaniowej. Wśród nich Kongres Indyjski był organi-
zacją najważniejszą, ale nie jedyną2.  Emancypacja hinduskiej grupy wyznaniowej stała 
się możliwa przede wszystkim ze względu na wsparcie jakie otrzymała od Brytyjczy-
ków szczególnie po Powstaniu Sipajów w 1857 r.

 Z punktu widzenia muzułmanów brytyjska dominacja w Indiach bardzo 
skomplikowała ich pozycję polityczną i społeczną. Z dominujących zdobywców, 
dumnych wojowników, wyznawców jedynej prawdziwej religii, którzy przez stulecia 
przyzwyczaili się do panowania nad większą częścią terytorium subkontynentu zo-
stali ostatecznie zepchnięci do relatywnie niewielkiego obszaru, na dodatek słabo 
rozwiniętego gospodarczo.  W 1947 r. wśród pakistańskich muzułmanów przeważało 

1   Niepodzielony Pakistan zamieszkiwało 25 proc. Hindusów, ale dotyczyło to prawie wyłącznie Pakistanu Wschodniego, 
dzisiejszego Bangladeszu. Obecnie procentowy udział hindusów w całej populacji Pakistanu ocenia się na ok. 2,3 
proc.  

2   Skupiając się na roli Kongresu Indyjskiego zapomina się często o równoległym powstaniu szeregu hinduskich 
ugrupowań zbrojnych lub terrorystycznych, szczególnie w Bengalu, a później także w Pendżabie. 
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przekonanie, że Delhi3, Assam, Pendżab Wschodni i rzecz jasna, Kaszmir, powinny były 
stać się częścią ich państwa. Nie stały się i to poczucie historycznej niesprawiedliwości 
przekształciło się później w powszechną wiarę, że kraj stał się celem międzynarodo-
wych „antypakistańskich” i „antyislamskich” spisków możnych tego świata do których 
zaliczały się największe państwa zachodnie, Związek Sowiecki i Indie.

 Jaka tożsamość?

 Nowo powstałe państwo stanęło przed koniecznością wykreowania swo-
jej własnej tożsamości. Islam nie wystarczał szczególnie, że po podziale wciąż więcej 
muzułmanów zdecydowało się pozostać w Indiach niż migrować do nowego tworu 
państwowego. Własną tożsamość można było wykreować jedynie poprzez bardzo 
wyraźne odróżnienie się od Indii, głównego sąsiada i jednocześnie wroga ponieważ 
Kongres Indyjski zdecydowanie sprzeciwiał się podziałowi a Mahatma Gandhi nazywał 
to „wiwisekcją ojczyzny.” Jednak niektóre nacjonalistyczne organizacje hinduskie, cho-
ciaż werbalnie potępiały powołanie osobnej ojczyzny dla muzułmanów, to w gruncie 
rzeczy były zadowolone z możliwości pozbycia się istotnego islamskiego komponentu 
z niepodległych Indii.  Tak więc pakistańska świadomość narodowa kształtowała się 
zgodnie z klasyczną dychotomią „my” i „oni”. Wybudowano solidną emocjonalną ba-
rierę rozdzielającą dwa nowe państwa. W dużym stopniu był to także mur czystości 
rytualno-religijnej rozdzielający „nas” – prawdziwych wiernych i ”ich” – podstępnych 
hinduskich kafirów.   

 Modelowymi przykładami konfliktu stały się dwa stany – Junagadh i Kaszmir, 
choć to temu drugiemu należy się rozkwitająca do dziś palma pierwszeństwa. 
O  Kaszmir, w gruncie rzeczy mało wartościowy z ekonomicznego i strategicznego 
punktu widzenia, stoczono trzy wojny, ale dzięki temu permanentnemu konfliktowi 
udało się przez dziesięciolecia uzyskiwać świeży budulec dla psychologicznego muru 
berlińskiego rozdzielającego obydwa państwa.  W podtrzymywaniu konfliktu były 
zainteresowane różne grupy interesów, w szczególności armia ponieważ stanowił on 
niewyczerpane w istocie źródło finansowania. W latach 1948 – 1949 wojsko pakistań-
skie otrzymało 70 procent  budżetu kraju, w ostatnich mniej więcej piętnastu latach 
partycypacja wojska w budżecie stanowiła 40 – 60 procent.  Wojsko nie tylko de facto 
rządzi Pakistanem, ale czerpie z tego bardzo wymierne materialne korzyści. Kiedy sy-
tuacja w regionie (Afganistan) skomplikowała się dodatkowo, obóz wroga poszerzono 
o państwa zachodnie, szczególnie Stany Zjednoczone oskarżane były o liczne spiski 
skierowane przeciwko Pakistanowi i ogólnie światu muzułmańskiemu. Nie ma nic lep-
szego od jeszcze bardziej oblężonej twierdzy.

 Wraz z podziałem pakistańscy muzułmanie zetknęli się z nowym, wcześniej 
słabo znanym problemem. Przez wieki definiowali się jako „my muzułmanie” przeciw-

3   Kiedy w 1948 r. władze pakistańskie zorganizowały najazd plemion pusztuńskich na Kaszmir dominującym hasłem 
było „Śrinagar dziś, Delhi jutro”. 
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ko „niewiernym”4. Po 1947 r. stanęli przed problem jak określić samych siebie w sytu-
acji, kiedy niewierni zniknęli albo zostali sprowadzeni do nieliczącej się mniejszości? 
Ten problem w istocie trwa do dzisiejszego dnia.

 Twórca Pakistanu, Mohammad Ali Jinnah twierdził, że Pakistan opiera się 
na idei odrębnego narodu tak jak definiuje go islam. W początkowym okresie walki 
o odrębne państwo islam postrzegano w zasadzie jako twór homogeniczny. Istniały 
oczywiście różne  jego szkoły, ale przechodzono nad tym do porządku dziennego 
z powodu zagrożenia przez przygniatającą hinduską większość. To, że  Mohammad Ali 
Jinnah, sam szyita, zdołał uzyskać poparcie 80 procentowej sannickiej większości dla 
idei Pakistanu i wprowadzić ją w życie wskazywałoby na zdolność do współpracy oby-
dwu tych grup w sytuacji istnienia wspólnego wroga i charyzmatycznego przywódcy. 
Wielu najbliższych współpracowników Jinnaha w tym pierwszy premier Pakistanu, 
Liaquat Ali Khan również było szyitami. Ta współpraca skończyła się jednak wkrótce 
po powstaniu Pakistanu (Jinnah zmarł w 1948 r., premiera Liaquat Ali Khana zamordo-
wano w 1951), kiedy zniknęło hinduskie zagrożenie i walkę z niewiernymi można było 
przekształcić w konflikt o to kto jest prawdziwym muzułmaninem a kto sekciarskim 
zaprzańcem. Ponieważ islam był ideologicznym fundamentem, na którym wyrósł Paki-
stan kwestia wiary, a zatem prawa do Pakistanu, nabrała znaczenia od samego zarania 
istnienia państwa. Ideologia takfiri5 ma w Pakistanie długą tradycję i nie pojawiła się 
bynajmniej dopiero wraz z wojnami afgańskimi i terroryzmem w latach 1980-tych. To 
ona, w istocie przygotowała grunt, na którym wyrosły zbrojne ruchy islamskie skiero-
wane zarówno przeciwko obcym jak i swoim, ale „innym” muzułmanom. 

 Pierwsi na celowniku znaleźli się ahmadi6. Po gwałtownych rozruchach skie-
rowanych przeciwko tej szkole islamu w Lahore w 1953 r. powołano komisję badawczą 
kierowaną przez sędziego Munira. Ponieważ ahmadich oskarżano o to, że są bluźnier-
cami7, przed komisją stanęło niełatwe zadanie zdecydowania kto jest prawdziwym 
muzułmaninem a kto nie. Komisja przeprowadziła wywiady z szeregiem  wpływowych 
ulemów należących do różnych szkół islamu ale nie wypracowała ostatecznie rzeczo-
wej konkluzji. W raporcie Komisji napisano, że  ulemowie nie cierpieli siebie nawzajem 
i oskarżali się wzajemnie o to, że są kafirami.  Według ulemów należących do szkoły 
barelvi - deobandi i wahabici nie byli muzułmanami i powinni zostać zabici jeśli od-
nosiłaby się do nich kategoria murtad, czyli gdyby przyjęli, nie zaś odziedziczyli swoje 
poglądy religijne… ostatecznie sprowadza się to do tego, że szyici, sunnici, deobandi, 
ahl-i-hadith i barelvi nie zostaliby uznani za muzułmanów, a każde przejście z jednej 
szkoły do drugiej musiałoby wiązać się z wyrokiem śmierci, gdyby władza w kraju znaj-
dowała się w rękach szkoły, która uważa inne za niewiernych. Nie trzeba wielkiej wy-
obraźni, żeby uświadomić sobie jakie byłyby konsekwencje takiej doktryny jeśli uświa-

4   Nie ma jasności w jakim stopniu muzułmanie i hindusi współdziałali lub walczyli ze sobą w przedkolonialnych  
Indiach pod rządami islamu. Niewątpliwie występowało jedno i drugie, w zależności od sytuacji, ale łatwość z jaką 
wydawałoby się pokojowa kohabitacja przekształciła się w krwawą przemoc wskazywałaby raczej na głęboko ukryte 
pokłady wzajemnej niechęci czy wręcz nienawiści. 

5  Definiowanie przez jedną szkołę, głównie sunnitów, innych muzułmanów jako odszczepieńców. 
6  Islamski ruch religijny utworzony w końcu XIX w. w Indiach przez Ghulama Ahmada.
7  Dwadzieścia lat zajęło Pakistanowi ustalenie i konstytucyjne uznanie ahmadich za niemuzułmanów. 
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domimy sobie, że nie znajdzie się dwóch ulemów, którzy zgodziliby się ze sobą co do 
definicji muzułmanina.

  W tej sytuacji nie dziwi pełne bezradności stwierdzenie „Allah jeden wie”8 zawarte 
w raporcie dotyczące tego kto jest prawdziwym muzułmaninem. Jednak konsekwen-
cja takiej sytuacji była o wiele poważniejsza ponieważ oznaczała niezdolność do usta-
lenia ostatecznego ideologicznego fundamentu, na którym osadzono całą konstrukcję 
kraju. Ta swoista ambiwalencja byłaby akceptowalna w liberalnym środowisku, gdzie 
powszechnie przyjmuje się zasadę „żyj i pozwól żyć innym”, ale była dosłownie śmier-
telnie groźna w ideologicznie ekskluzywnym państwie. 

 Islam jako zasada, na której zbudowano Pakistan nie zatrzymała separacji 
Wschodniego Pakistanu w 1971 r. i stworzenia nowego państwa w Azji Południowej. 
Obie części Pakistanu, jak gdyby siedzące okrakiem na Indiach czyniły z Pakistanu 
twór prawdziwie południowo-azjatycki, ale miały ze sobą niewiele wspólnego, poza 
islamem. Szybko okazało się, że dla Wschodnich Bengalczyków islam stanowił tylko 
część ich odrębnej tożsamości kulturowej. W istocie było to oczywiste już od czasu 
Konferencji Ligi Muzułmańskiej w Lahore w 1940 r., kiedy Fazlul Haq, jeden z czoło-
wych bengalskich polityków mówił o dwóch obszarach, jednym na północnym-za-
chodzie, a drugim w Indiach wschodnich, gdzie wyznawcy islamu stanowili większość 
i które powinny w przyszłości stać się  „niepodległymi państwami.” Jak pisał Rajmohan 
Gandhi: 

 Niewielu zwróciło na to wtedy uwagę, ale Bangladesz przyszłości znalazł się 
już w pierwszej „rezolucji o Pakistanie” Ligi Muzułmańskiej9. 

 Sytuacja wewnętrzna w Pakistanie komplikowała się z biegiem lat z przyczyn 
politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych, językowych itp. Ale jeden, 
kluczowy powód należy szczególnie  podkreślić – Bengalczycy, muzułmanie i hindusi, 
byli prawdziwą częścią Azji Południowej. Stosunek do nich mieszkańców Zachodniego 
Pakistanu był podobny do tego, jaki cechował średniowiecznych islamskich najeźdź-
ców z Azji Centralnej do podbitych indyjskich „tubylców”, co zauważył już setki lat 
temu Al-Biruni a później Francois Bernier. Według szefa sztabu armii pakistańskiej gen. 
Gul Hassan Khana, pakistańscy urzędnicy zachowywali się  w stosunku do ludności 
bengalskiej gorzej niż Brytyjczycy: 

Brytyjscy urzędnicy i sędziowie wymierzali sprawiedliwość jeżdżąc do odległych wio-
sek i mieszkając w namiotach cierpliwie wysłuchiwali problemów miejscowej ludno-
ści. Zadawali sobie trud nauczenia się miejscowego języka, bo tylko tak mogli lepiej 
zrozumieć potrzeby ludzi. Natomiast my nie czyniliśmy podobnych starań we Wschod-
nim Pakistanie. Oczekiwanie, żeby urzędnik państwowy skierowany do Wschodniego 
Pakistanu nauczył się bengalskiego było uznawane za dużą przesadę. Kempingowanie 

8  H. Khan, Constitutional and Political History of Pakistan. Karachi, Oxford 2009, s. 72.
9  R. Gandhi, Understanding the Muslim Mind,  New York 1987, s. 202.
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w wioskach uważano za znacznie poniżej godności. To były zachowania kolonizator-
skie10. 

 Upadek Pakistanu złożonego z dwóch części, nie do uniknięcia w warunkach 
istniejących w Azji Południowej, fizycznie przesunął Pakistan na zachód, w kierunku 
państw Azji Centralnej i arabskiego Bliskiego Wschodu. W jakimś sensie sytuacja regio-
nalna wyklarowała się kiedy Pakistan, ograniczony do swojego „zachodniego skrzydła” 
przekształcił się w twór bardziej zwarty i przestał być państwem „nadgryzionym przez 
mole” jak określił go lord Mountbatten w 1947 r. Niemniej, psychologicznie Pakistan 
nie potrafił zaakceptować nowej sytuacji, przełknąć porażki i żyć dalej. Krzywda za 
jaką uważano powstanie Bangladeszu oznaczała utratę ghairatu – honoru, co zgodnie 
z wciąż żywą plemienną zasadą honoru i zemsty wśród Pasztunów znanej jako badal, 
a wśród Pendżabczyków jako badla, nie mogło pozostać nie pomszczone11. Zadra na 
honorze jest do dziś jednym z zasadniczych czynników definiujących stosunek Pa-
kistanu do Indii i Bangladeszu, bez względu na próby racjonalnego tłumaczenia na 
użytek „nie rozumiejących niczego ludzi Zachodu.” W stolicy państwa Islamabadzie 
i w siedzibie szefostwa armii w Rawalpindi zdecydowano również o podjęciu działań 
na rzecz budowy nowej tożsamości, która odłączy Pakistan od Azji Południowej. Wcze-
śniej jednak należało podjąć szereg wstępnych kroków. 

Historia napisana od nowa

Po pierwsze należało od nowa napisać historię, w istocie trzeba ją było od 
nowa wymyślić. Pakistan jest zupełnie nowym państwem odwołującym się do młodej 
islamskiej cywilizacji sięgającej półtora tysiąca lat wstecz. To niewiele w porównaniu 
z historią sąsiednich Chin, Indii czy Iranu, których dzieje sięgają czterech – pięciu ty-
siącleci. Żeby przeciąć nici łączące Pakistan z Indiami należało poszukać nowych oj-
ców – założycieli głęboko w dziejach. Testowano dwie koncepcje: pierwsza głosiła, 
że Pakistan jest bezpośrednim następcą starożytnej cywilizacji istniejącej w Sindzie 
i Pendżabie już ok. 2500 lat p.n.e., natomiast druga wiązała tożsamość kraju z inwazją  
Muhammada bin Qasima w VIII w.  

Aitzaz Ahsan, znany pakistański intelektualista, wzięty prawnik i jeden z czo-
łowych liderów Pakistańskiej Partii Ludowej w swojej książce The Indus Saga and the 
Making of Pakistan dowodzi, że północny-zachód kraju i Sind, które były ośrodkami 
cywilizacji Gandhary i Harappy istniejących w oderwaniu od reszty Indii, stanowią dziś 
źródło pakistańskiej ciągłości historycznej12. Według pakistańskiego historyka Khan 
A. Safyan: 

10  G.H. Khan,  Memoirs of Lt. Gen. Gul Hassan Khan, Oxford 1993, s. 34.
11   Pendżabczycy i Pasztulowie stanowią większość populacji. Do dziś kadeci Akademii Wojskowej w Kakul zaczynają dzień 

od przysięgi, że zemszczą się za oderwanie Bangladeszu od Pakistanu. 
12  Ahsan, Aitzaz. The Indus Saga and the Making of Pakistan. Karachi: Oxford University Press, 1996 
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Jądro cywilizacji Doliny Indusu znajduje się głównie w Pakistanie. Trzy główne 
miasta i wiele innych ośrodków stanowiących centrum tej cywilizacji znajdują się w Pa-
kistanie. Niemniej Indusi wciąż mówią o Indiach jako “domu cywilizacji Indusu” co jest 
zadziwiające i mylne. Indie muszą zrewidować swoją historię i poszukiwać tożsamości 
w swoim własnym dziedzictwie historycznym zamiast odwoływać się do dziedzictwa 
do którego nie należą. To lud Pakistanu reprezentuje jedną z najstarszych cywilizacji 
na ziemi 13.

Jest to argumentacja ciekawa choć nie do końca prawdziwa. Indie i Pakistan 
były i nadal są tak historycznie i kulturowo zróżnicowane, że praktycznie każda ich 
część mogłaby znaleźć uzasadnione powody aby domagać się politycznej odrębno-
ści. Niemniej mamy jeden czynnik historycznie i kulturowo łączący Indie i Pakistan na 
ponad tysiąc lat przed powstaniem islamu i jego przybyciem do Indii a mianowicie 
hinduizm i wszystkie jego późniejsze duchowe odnogi. Cywilizacja hinduska rozcią-
gała się od Kabulu, przez całe Indie do Assamu, a nawet znacznie dalej, aż do Azji 
Południowo-wschodniej. 

Druga próba transformacji tożsamości narodowej związana jest z osobą Mo-
hammada bin Qasima, młodego arabskiego zdobywcy Sindu i jego krótkotrwałego 
królestwa. Indie były najeżdżane wiele razy przed bin Qasimem i zawsze potrafiły 
wchłonąć najeźdźców znajdując dla nich miejsce w swojej finezyjnie utkanej struk-
turze społecznej. Poza najeźdźcami do Indii docierali oczywiście kupcy, podróżnicy 
i pielgrzymi, niektórzy z nich byli Arabami, w tym także muzułmanami. Liczni arabscy 
muzułmanie pojawili się dopiero  w 711 r. wraz z najazdem armii młodego szesna-
stoletniego generała Mohammada bin Qasima, który wylądował w niewielkim porcie 
w Banbhore niedaleko dzisiejszego Karaczi i podbił znaczne obszary Sindu i Pendżabu. 
Dziś uważany jest w Pakistanie za pierwszego muzułmańskiego zdobywcę niewiernych 
Indii a nawet traktowany w podręcznikach szkolnych jako historyczny ojciec-założyciel 
Pakistanu14. Ten młody dowódca poszukujący w Indiach głównie łupów traktowany 
jest obecnie jako pierwszy nie-hinduski symboliczny przodek łączący Pakistańczyków 
z Arabami – najczystszymi ze wszystkich muzułmanów. Drugi co do wielkości paki-
stański port, baza morska i jeden z okrętów wojennych nazwano jego imieniem. Co 
roku obchodzi się poświęcone Qasimowi święto zwane Yom-e-Babul Islam. 

13     Syfyan, Khan A.  Pakistan.” The True Heir Of Indus Valley Civilization – Analysis”, Eurasia Review, Dec. 25, 2012
     http://www.eurasiareview.com/25122012-pakistan-the-true-heir-of-indus-valley-civilization-analysis/, (dostęp:  

26.08.2016).
14   Herald Exclusive. “What is the most blatant lie taught through Pakistan textbooks? Dawn, 16 August 2014 http://www.

dawn.com/news/1125484/what-is-the-most-blatant-lie-taught-through-pakistan-textbooks (dostęp 15.08.2014)
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Konflikt z Indiami

Poszukiwanie historycznej legitymizacji istnienia jest dla Pakistanu ważne, ale 
niewystarczające jako solidny fundament. Trwałe podstawy daje permanentny konflikt 
z Indiami. To dzięki konfliktowi Pakistan zaczął poszukiwać sojuszników. Najpierw były 
to Stany Zjednoczone i prozachodnie państwa muzułmańskie takie jak Turcja i Iran, 
a potem Chiny i ostatecznie arabskie państwa Bliskiego Wschodu, a szczególnie Arabia 
Saudyjska. Konflikt pakistańsko-indyjski nie jest zwyczajną walką o ziemię czy surow-
ce, chociaż te czynniki również odgrywają swoją rolę, ale jest zakotwiczony głęboko 
w historii, kulturze i emocjach. Muzułmanie pojawili się w Indiach jako obcy zdobywcy  
i powoli, podobnie jak później Brytyjczycy, narzucili swoje panowanie i religię miejsco-
wej ludności, przez wiele wieków wykorzystując podbity subkontynent gospodarczo. 
Od początku swojej obecności w Indiach wzbudzali wiele niechęci a nawet nienawiść, 
na co zwraca uwagę już Alberuni, jedenastowieczny muzułmański uczony i podróżnik, 
tak opisując poczynania afgańskiego władcy Sabuktigina i jego syna Yamina Abdulla 
Mahmuda, który przez trzydzieści lat najeżdżał Indie: 

Boże, miej litość dla ojca i syna! Mahmud całkowicie zrujnował dobrobyt kraju 
i dokonał wielu wspaniałych czynów, dzięki którym hindusi jak drobinki pyłu rozpro-
szyli się na wszystkie strony świata stając się w ustach ludzi już tylko wspomnieniem 
zamierzchłych czasów. Te rozproszone niedobitki, rzecz jasna, podtrzymują w sobie 
głęboką nienawiść do wszystkich muzułmanów15.

Pomimo wieków kohabitacji, ta wzajemna niechęć nigdy naprawdę nie umar-
ła i z całą siłą odżyła, kiedy Brytyjczycy, dotąd wspólny wróg, przygotowywali się do 
opuszczenia Indii. Przez następne dziesięciolecia po podziale Indii przywódcy Paki-
stanu, podobnie jak wielu zwykłych ludzi pielęgnowali w sobie poczucie krzywdy, że 
zostali pozbawieni „historycznie uzasadnionego” prawa do rządzenia całym subkonty-
nentem. Wierzyli dodatkowo w swoją kulturową, rasową i wojowniczą wyższość nad 
„zniewieściałymi hinduskimi czcicielami krowiego łajna.” Z kolei stosunek hindusów 
pozostaje tak negatywny jak w czasach Alberuniego i równie rozpowszechniony. 
Sudhir Kakar, znany indyjski psychiatra opisuje casus bramina opętanego przez mu-
zułmańskiego bhutę (złego ducha), który przechodził sesję terapeutyczną w jednej 
z hinduskich świątyń: „Ci muzułmanie! Zniszczyli naszą dharmę” mówi jedna z kobiet 
odnosząc się do bhuty. „Nie wiem skąd się wzięli!” Muzułmańskie bhuty uważa się za 
najgroźniejsze i najbardziej złośliwe duchy w Indiach, „co wskazuje prawdopodobnie 
na psychologiczną głębię wzajemnej antypatii między hindusami i muzułmanami”16.

Często nie dostrzega się znaczenia emocji w indyjsko-pakistańskich relacjach 
dwustronnych a przecież jest to jeden z czynników, choć trudno zauważalnych, który 
doprowadził do trzech pełnowymiarowych wojen i jednego ograniczonego konfliktu 

15 E.C.  Sachau (ed). Alberuni’s India, vol I, II. Delhi 1993, s. 22.
16 S. Kakar, Shamans, Mystics and Doctors. A Psychological Inquiry into India and Its Healing Traditions, Delhi 1982, s. 63.
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między tymi państwami, a także setek mniejszych starć i aktów terroru. A jednocze-
śnie, oba te kraje najwyraźniej nie potrafią żyć bez siebie. Indie i Pakistan są jak bracia 
syjamscy nienawidzący się wzajemnie, ale nie będący w stanie dokonać ostatecznego 
podziału17.

Marsz na zachód – zalety i wady

Po utworzeniu Bangladeszu w 1971 r., kiedy Pakistan przesunął się wyraźnie 
na zachód, premier Zulfiqar Ali Bhutto postanowił umocnić relacje ze światem islamu. 
Nazwano to “korektą kursu w polityce zagranicznej”. Jednym z powodów było to, że 
jak twierdził Bhutto sojusznicy, głównie Stany Zjednoczone nie udzieliły Pakistanowi 
dostatecznej pomocy w wojnie z Indiami, a chińska pomoc miała głównie charakter 
werbalny. Pakistan zrezygnował z członkostwa w SEATO i Commonwealth. Zamiast 
tego postanowił zbliżyć się do arabskich państw Bliskiego Wschodu (w szczególności 
państw OPEC wówczas korzystających finansowo w wyniku drastycznej podwyżki cen 
ropy naftowej) i za fundament nowej polityki zagranicznej przyjąć ideę jedności islam-
skiej. Według premiera Bhutto: 

Pakistan jest wiodącym państwem świata islamu. Nierozerwalne więzi wywo-
dzące się ze wspólnoty kultury, religii i doświadczenia historycznego łączą nas z inny-
mi narodami muzułmańskimi dowodząc wspólnoty interesów. Popieraliśmy sprawie-
dliwą sprawę świata arabskiego, który ze swojej strony stanął z nami ramię w ramię 
w godzinie próby w 1971 roku… Nie tylko udowodniło to Pakistanowi przyjaźń na-
szych braci w islamie, ale pokazało światu solidarność muzułmańskich narodów… 
Oderwanie wschodniego skrzydła bardzo istotnie zmieniło naszą sytuację geograficz-
ną. W sposób oczywisty dotyczy to także naszej perspektywy geopolitycznej18.

Nowa strategia okazała się sukcesem, szczególnie po tym jak arabscy produ-
cenci ropy naftowej potroili ceny ropy po wojnie izraelsko-arabskiej w 1973 r. Nagły 
przypływ gotówki umożliwił inwestycje w gospodarkę Pakistanu oraz zatrudnienie siły 
roboczej z Pakistanu w państwach Bliskiego Wschodu.  Emerytowani wojskowi z Paki-
stanu zaciągnęli się do armii państw Zatoki19.  Około 20 tysięcy pakistańskich żołnierzy 
stacjonowało w Arabii Saudyjskiej, oficerowie pakistańskich sił powietrznych szkolili 
pilotów saudyjskich. W roku 2011 pakistańscy policjanci i wojskowi na prośbę władz 
Arabii Saudyjskiej stłumili prodemokratyczne ruchy w Bahrajnie. Bliska współpraca 
między siłami zbrojnymi obydwu państw trwa do dziś. Kiedy wojna domowa w Jeme-
nie rozgorzała w najlepsze Arabia Saudyjska zwróciła się do Islamabadu o wysłanie 

17   Wyraźnym przejawem niezdolności do dokonania emocjonalnej separacji jest ceremonia zamykania granicy indyjsko-
pakistańskiej w Wagah, podczas której wojskowi obydwu stron odgrywają identycznie, doskonale zsynchronizowane 
wojownicze przedstawienie teatralne z własnej i nieprzymuszonej woli. 

18  S.A.M. Pasha,  Islam in Pakistan’s Foreign Policy, New Delhi  2005, s. 67.
19   Gen. Ziaul Haq, późniejszy prezydent Pakistanu, szefował pakistańskiej misji szkoleniowej w Jordanii i uczestniczył 

w organizowaniu jordańskiej operacji przeciwko Ludowej Organizacji Wyzwolenia Palestyny (PLO) w latach 1970 – 
1971. Wielu pakistańskich wojskowych uzyskało kontrakty m.in. w armii Omanu.
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wojska do walki z oddziałami Houthi. Pakistan, borykający się wówczas z własnymi 
poważnymi problemami, nie wykazał szczególnego entuzjazmu co wywołało gniewne 
groźby ze strony niektórych państw Zatoki. Niemniej, obecnie w Arabii Saudyjskiej sta-
cjonuje około tysiąca pakistańskich doradców wojskowych. Pakistan zobowiązał się do 
obrony terytorialnej integralności i suwerenności Arabii Saudyjskiej. Były szef sztabu 
pakistańskich wojsk lądowych (COAS), gen. Raheel Sharif został w 2017 r. mianowany 
naczelnym dowódcą powołanego pod egidą Riadu Islamskiego Sojuszu Wojskowego 
(Islamic Military Alliance), w skład którego wchodzi 39 państw.

Arabia Saudyjska najprawdopodobniej współfinansowała tajny pakistański 
projekt bomby atomowej i otrzymała w zamian obietnicę uzyskania głowic jądrowych 
dla swoich pocisków CSS-II20.  Według dziennikarza BBC Marka Urbana, który powoły-
wał się na rozmowę z pakistańskim oficerem wywiadu: „Pakistańczycy przechowują 
u siebie szereg głowic jądrowych dla Saudyjczyków i przekażą je natychmiast jeśli zo-
staną o to poproszeni”21.

W taki oto sposób pakistańskie „wyjście z Azji Południowej” i próba włączenia 
się do szerszego bloku państw islamskich była związana nie tylko z korzyściami, głów-
nie finansowymi i prestiżowymi, ale także z ceną gwaranta bezpieczeństwa państw 
Zatoki i w jakimś sensie także całego świata islamu. To dlatego, po przeprowadzeniu 
w 1998 r. testów broni jądrowej, ówczesny premier Nawaz Sharif nie nazwał bom-
by pakistańską, ale islamską. Zwrócił się też do parlamentu o przyznanie mu tytułu  
Amir-e-Mumineen (Przywódca Wiernych) nie tylko dla umocnienia swojego prestiżu 
w kraju,  ale może głównie pozycji wśród światowej społeczności islamskiej.

Najważniejszym problem Pakistanu była i pozostaje słaba kondycja gospo-
darcza i zależność od różnych międzynarodowych i dwustronnych donatorów. Pomi-
mo wziętego na siebie, choć w sposób nie do końca sprecyzowany, obowiązku obrony 
państw Zatoki to Pakistan bardziej zależy od tych krajów niż odwrotnie. Ważną korzy-
ścią jaką Pakistan wyniósł z przesunięcia na zachód jest możliwość zatrudnienia mi-
lionów Pakistańczyków w państwach arabskich. Około 35 milionów Pakistańczyków 
pracuje w różnych państwach Azji, 2,5 miliona w Europie, większość w Zjednoczonym 
Królestwie22. Z gospodarczego i społecznego punktu widzenia najważniejsza jest jed-
nak obecność 3 milionów pakistańskich pracowników w Arabii Saudyjskiej i innych 
państwach Zatoki. Dla Pakistanu jest to zarówno korzyścią jak i źródłem problemów. 
Korzyści związane są z przekazami pieniężnymi dla rodzin w kraju, które stanowią 
największe źródło walut wymienialnych po eksporcie. Według statystyki Narodowe-

20   A. Levy, C. Scott-Clark, Deception. Pakistan, the United States, and the Secret Trade in Nuclear Weapons, New York 2007, s. 
173–174. Podczas wizyty na lotnisku w Rawalpindi pokazano mi samolot transportowy saudyjskich sił powietrznych 
na stałe parkujący w znajdującej się obok bazie lotniczej, którego zadaniem miało być przetransportowanie głowic 
jądrowych w razie potrzeby.

21   M. Urban,  “Saudi nuclear weapons “ on order ” from Pakistan”, BBC News, 6 November, 2013.  http://www.bbc.com/
news/world-middle-east-24823846 (dostęp: 31.08.2016).                            

22  Legalnie w Zjednoczonym Królestwie przebywają 2 miliony Pakistańczyków, nielegalnie o dwa miliony więcej.
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go Banku Pakistanu z 20 miliardów USD przekazywanych rocznie do Pakistanu blisko 
13 miliardów pochodzi z Bliskiego Wschodu, z tego 10 miliardów z Arabii Saudyjskiej, 
natomiast reszta z Kuwejtu, Kataru, Bahrainu i Omanu. Dodatkowe 20 miliardów USD 
trafia do Pakistanu nieoficjalnymi kanałami zwanymi hawala i hundi23. Obydwa kanały 
znajdujące się poza oficjalną kontrolą rządową są wykorzystywane nie tylko dla prze-
syłania legalnie uzyskiwanych środków ale również funduszy, z których finansuje się 
działalność kryminalną i terrorystyczną w Pakistanie i państwach ościennych. Dla pań-
stwa, którego PKB w 2015 r. wynosił 269 miliardów USD 40 miliardów USD w postaci 
przekazów od pracowników zagranicznych jest sumą nie do pogardzenia24.

Niemniej, poza finansowymi korzyściami związanymi z obecnością milio-
nów Pakistańczyków w państwach Zatoki, pojawiły się także negatywne skutki poli-
tyki „przesunięcia na zachód.” Pakistańscy migranci, przede wszystkim ci zatrudnieni 
w Arabii Saudyjskiej, są narażeni  na proces kulturowej „arabizacji” i „wahabizacji”. Zde-
cydowana większość pakistańskich emigrantów zarobkowych to prości, niewykształ-
ceni pracownicy fizyczni podatni na wpływy swoich bogatych gospodarzy. Wracając 
do domu przywożą ze sobą nie tylko ciężko zarobione środki finansowe i dobra kon-
sumpcyjne ale również cały zestaw idei i postaw przeważających w krajach, w których 
czasowo przebywali stając się automatycznie agentami arabizacji kulturowej, tym 
skuteczniejszymi, że o miejscowych pakistańskich korzeniach. Aspirując do prestiżu 
i zasługi przed Bogiem fundują meczety i medresy, bardzo często zgodne z zasadami 
wahabizmu. Zazwyczaj te instytucje nawiązują bliskie kontakty z instytucjami religij-
nymi w państwach Zatoki, stając się pośrednikami w promowaniu ich interesów poli-
tycznych i religijnych. 

Negatywnym zjawiskiem nagłego zetknięcia biednych pakistańskich migru-
jących pracowników z bogatymi Arabami jest wytworzenie się kompleksu niższości 
i późniejsze dążenie do wyzwolenia się z niego przez jak najściślejsze duchowe utożsa-
mienie z bogatymi arabskimi muzułmanami, prawdziwymi wyznawcami wiary Proro-
ka. Migranci są bardzo często bezlitośnie wykorzystywani przez arabskich pracodaw-
ców, pracują i żyją w opłakanych warunkach, są źle opłacani.  Wielu Pakistańczyków 
skarży się, że nie są akceptowani na Bliskim Wschodzie jako równi, często nie uważa się 
ich nawet za prawdziwych braci muzułmanów. Oznacza to, że po odseparowaniu się 
od Azji Południowej nie zostali bynajmniej zaakceptowani jako część szerszego świata 
islamu. Generuje to rodzaj podzielonej, rozdartej osobowości między „rzeczywistością 
wirtualną” stworzoną przez pakistańskich ideologów muzułmańskich, zgodnie z którą 
islamska umma – społeczność oparta jest na zasadach braterstwa i równości a realiami 
życia nieprzystającymi do tej wyidealizowanej wizji. 

23   S.A. Kazmi, Pakistan: NBP Aims at Becoming Preferred Choice for Sending Remittances-Interview, “Eurasia Review” 2016, 
August 12, HTTP://WWW.EURASIAREVIEW.COM/12082016-PAKISTAN-NBP-AIMS-AT-BECOMING-PREFERRED-
CHOICE-FOR-SENDING-REMITTANCES-INTERVIEW/?UTM_SOURCE=FEEDBURNER&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_
CAMPAIGN=FEED%3A+EURASIAREVIEW%2FVSNE+%28EURASIA+REVIEW%29, (dostęp: 13.08.2016).

24   World Bank Data, http://data.worldbank.org/country/pakistan  (dostęp: 1.09.2016).
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Zewnętrzne manifestowanie przejawów wiary o charakterze ekskluzywnym 
i chwalenie się, gdy to możliwe, bogactwem jest w Pakistanie  powszechnie uznane 
za drogę do wyższego poziomu społecznego prestiżu. W świecie arabskim charakte-
ryzującym się znacznym poziomem świadomości rasowej, w którym Pakistańczyków 
traktuje się nader często jak podlejszy gatunek ludzi jest to oczywiście trudne, jest 
wszakże możliwe po powrocie do kraju  w relacjach z tymi, którzy mieli mniej szczęścia, 
którym nie udało się zgromadzić w Zatoce przynajmniej skromnego majątku. Dzia-
łania, nierzadko gwałtowne i krwawe podejmowane przeciwko niemuzułmańskiej, 
w istocie marginalnej mniejszości – chrześcijanom, hindusom czy ahmadim oraz 
grupom „niedostatecznie islamskim” jak szyici i sufi stanowi sposób kompensowania 
kompleksu niższości. Widziany z tej perspektywy „ruch na zachód” nie tyle buduje, 
co raczej podkopuje tożsamość narodową Pakistanu. Próba wyjścia z Azji Południo-
wej, jak się wydaje, nie przyniosła wymiernych korzyści z punktu widzenia większej 
jedności politycznej kraju i szacunku do samych siebie jego mieszkańców. Do braku 
psychologicznej równowagi trzeba dodać brak zrównoważenia w możliwości czysto  
fizycznego kontaktu. Peszawar ma, na przykład, bardziej rozwinięte połączenia lotnicze 
z państwami Zatoki niż z Lahore, najważniejszym ośrodkiem przemysłowym kraju25.

Jednym z czynników sprzyjających podziałom społecznym jest pełzający pro-
ces arabizacji językowej, chociaż arabizacja nie jest bynajmniej czymś nowym. Jesz-
cze w latach 1940-tych poważnie debatowano o uznaniu raczej języka arabskiego niż 
urdu za język narodowy Pakistanu. Nie było to bynajmniej tak bardzo pozbawione 
sensu jak mogłoby się wydawać, ponieważ arabski, będąc równie obcy dla mieszkań-
ców obydwu części Pakistanu mógłby przynajmniej częściowo wyrównywać szanse 
edukacyjne mówiących w urdu mieszkańców „zachodniego skrzydła” i po bengalsku 
mieszkańców wschodniej części kraju. Ale to z kolei odcięłoby Pakistańczyków od ich 
korzeni w Azji Południowej, co wtedy nie było jeszcze celem przywódców kraju26. Idea 
zaplantowana jeszcze przed powstaniem państwa wciąż żyje. W 2014 r. Federalny Mi-
nister ds. Religii, Sardar Muhammad Yusuf ogłosił, że zakończono przygotowania do 
wprowadzenia arabskiego jako obowiązkowego języka nauczania w szkołach śred-
nich27. Dążenia do wyrugowania wszelkiej pozostałości przedislamskiej tożsamości ze 
świadomości Pakistańczyków są kontynuowane z pełnym poparciem władz. 

Innym problemem jaki „przesunięcie na zachód” przyniosło Pakistanowi jest 
powstanie zewnętrznych ośrodków autoidentyfikacji osłabiających poczucie paki-
stańskości. Pakistan w praktyce nie ma ogólnonarodowych ośrodków umacniających 
tożsamość takich jak meczety, święte miasta, grobowce świętych, charyzmatyczna ro-
dzina panująca itp., które byłyby akceptowane przez wszystkich mieszkańców, stając 
się symbolem kraju i jego unikalnej kultury. W sąsiednich Indiach hindusi mają taki 

25  Rzecz jasna większość Pakistańczyków nie lata, tylko korzysta z komunikacji autobusowej i kolejowej. 
26   Nawet po podziale Indii Muhammad Ali Jinnah miał nadzieję na zachowanie domu w Bombaju, gdzie mógłby 

spędzać wakacje. Chciał stworzenia Pakistanu, ale nie wyprowadzenia go z Azji Południowej. Miał nadzieję na ułożenie 
dobrosąsiedzkich stosunków z Indiami. Przytacza się czasem jedną z jego wypowiedzi, kiedy przekonawszy się 
bezpośrednio o krwawym żniwie podziału miał stwierdzić, że gdyby mógł, to zatelefonowałby do Nehru, żeby odwołać 
„całe to nieporozumienie” (podział kraju) i znowu pozostać przyjaciółmi. 

27   R. Zakaria,” Arabicising Pakistan”. 23 May 2014. http://www.dawn.com/news/1108154/arabicising-pakistan   (dostęp: 
23.05.2014).
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ośrodek w postaci świętego miasta Varanasi i regularnych festiwali religijnych (np. 
Kumbha Mela), na które zjeżdżają się wyznawcy z najdalszych zakątków kraju. W Paki-
stanie nie ma niczego podobnego, funkcję podobną Varanasi pełni Kaaba, ale Kaaba 
nie znajduje się w Pakistanie, tylko w Arabii Saudyjskiej. Nie jest, ponadto ośrodkiem 
pakistańskim, ale ogólno islamskim.  

Związki z Bliskim Wschodem umocniły się dodatkowo w wyniku napływu 
w latach 1980-tych tysięcy arabskich mudżahedinów walczących z sowiecką inwazją 
w Afganistanie. Za bliskowschodnie pieniądze założono w Pakistanie, głównie wzdłuż 
afgańskiej granicy, setki nowych meczetów i medres promujących fundamentalistycz-
ną wersję islamu, głównie wahabizm. Wpływ międzyludzkich kontaktów arabsko-pa-
kistańskich zaczął uwidaczniać się nawet w codziennym życiu, wypychając dotychczas 
obowiązujące tradycje:  „Nie mówimy już khuda hafiz, jak robiliśmy dotąd” zauważył 
w  rozmowie ze mną emerytowany generał armii pakistańskiej teraz jak Arabowie, 
mówimy Allah hafiz. Tak samo jest w przypadku Ramadanu, który stał się Ramazanem, 
mówimy Eidul Azha a nie Adha. To wynik masowej migracji za pracą. Arabowie przeko-
nali nasi, że nasza kultura jest gorsza28. 

W miastach w Pendżabie coraz częściej pojawiają się tablice rejestracyjne 
w języku arabskim, na których słowo Pakistan pisane jest jako „Al Bakistan” i chociaż 
jest to wyraźnym pogwałceniem prawa, policja nie interweniuje, zapewne dlatego, że 
Arabów postrzega się jako „starszych braci” i wielu Pakistańczyków aspiruje do bycia 
takimi jak oni. 

Problemem Pakistanu, może w sumie na dłuższą metę najpoważniejszym, jest 
proces słabnięcia tradycyjnego islamu południowo azjatyckiego. W oparciu o finanso-
we wsparcie z Bliskiego Wschodu i działalność organizacji fundamentalistycznych we-
wnątrz kraju mnożą się instytucje religijne o charakterze wahabicko/salafickim. Szkoły 
deobandi i salafickie, nierzadko przemocą, przejmują meczety i medresy należące do-
tąd do umiarkowanej, „lokalnej” szkoły barelvi. Żeby utrzymać się na radykalizującej się 
scenie religijnej kraju, barelvi nie mogą pozostać w tyle procesu postępującej funda-
mentalizacji29. Nie licząc ahmadich, których nie uważa się za muzułmanów, w najgor-
szej sytuacji znajdują się pakistańscy sufi. Ich meczety i groby świętych są atakowane, 
często wysadzane w powietrze, znani sympatycy suficcy, słynni muzycy i śpiewacy 
qawwali stają się ofiarami zamachów. Taki los spotkał np. Amjad Khana zastrzelonego 
w Karaczi w 2016 r. 

Fatalnie układają się, już od czasów rewolucji irańskiej, stosunki szyitów z sun-
nitami. Wiele jest powodów tego stanu rzeczy – ekonomicznych, religijnych, społecz-
nych, politycznych, ale chyba najistotniejszym jest konflikt saudyjsko-irański toczący 

28  Perskie khuda hafiz  znaczy “oby Bóg miał cię w opiece”. Rozmowa autora z gen. M.  w 2009.
29   Oficer policji, który zamordował gubernatora Pendżabu Salmana Taseera w 2011 r. był barelvim zradykalizowanym 

przez mułłę z lokalnego meczetu, do którego uczęszczał. 
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się na całym Bliskim Wschodzie30. Pakistan stał się jego częścią i płaci wysoką cenę. 
Jednym z pól bitewnych jest Agencja Plemienna Khurram na pograniczu afgańskim 
zamieszkana przez sunnitów i szyitów. Corocznie obie szkoły islamu toczą ze sobą wal-
ki, w tym przy użyciu artylerii. Doświadczony arabski dyplomata tak tłumaczył w roz-
mowie ze mną podłoże przemocy: 

Tych pojedynków artyleryjskich nie trzeba brać zbyt poważnie. Starsi obu 
grup zbierają się, wspólnie piją herbatę i ustalają, która strona zacznie strzelać pierw-
sza, jak długo to potrwa i ile pocisków wystrzeli. Wszystko po to, żeby było jak najmniej 
ofiar, chociaż zupełnie nie da się ich uniknąć. I tak, przez kilka dni trwa ostrzał, a potem 
nagle kończy się, tak jak się rozpoczął. Powód strzelaniny jest prosty: jedna strona bie-
rze pieniądze od Saudyjczyków, a druga opłacana jest przez Irańczyków, i rzecz jasna, 
muszą im coś za to dać31.

 Jednak w innych częściach Pakistanu, głównie w Beludżystanie sytuacja jest 
o wiele gorsza, a ofiarami przemocy sannickich fundamentalistów stają się szyiccy Ha-
zarowie.

Pakistan stał się miejscem, do którego przeniosło się wielu saudyjskich ter-
rorystów kiedy sytuacja w królestwie stała się zbyt niebezpieczna. Władze saudyjskie 
pozbyły się ich z przyjemnością a nawet finansowały ich działalność za granicą, re-
alizując w ten sposób swoją politykę zagraniczną w Afganistanie i Pakistanie. Jeden 
z ambasadorów europejskich akredytowanych w państwie sąsiadującym z Pakistanem 
zacytował ambasadora saudyjskiego, który zwierzył mu się, że „największym saudyj-
skim eksportem do Pakistanu są terroryści.” Saudyjczycy nie są w tym odosobnieni. 
Jednymi z pierwszych obcych fundamentalistów w Pakistanie byli członkowie Bractwa 
Muzułmańskiego  wypuszczeni z egipskich więzień i wydaleni do Afganistanu, żeby 
organizowali tam antysowiecki dżihad. Niektórzy z nich, jak Ayman Zawahiri przenieśli 
później dżihad przez granicę do Pakistanu32.  

Bliskie związki z państwami Zatoki oznaczają silne ideologiczne oddziaływa-
nie wahabickiego islamu w Paklistanie. Niemniej, pomimo środków, którymi dyspo-
nują, medresy finansowane przez państwa Zatoki nie gwarantują wysokiego pozio-
mu edukacji, koncentrując się zamiast tego na uczeniu pamięciowym i poznawaniu 
argumentów potępiających inne niż salafickie/wahabickie szkoły islamu. Celem edu-
kacji nie jest przekazanie wiedzy użytecznej we współczesnym świecie, ale rozprze-
strzenianie salafickiego islamu i politycznych wpływów konserwatywnych arabskich 
monarchii. W dalszej konsekwencji powoduje to szereg problemów dla absolwentów, 
którzy nie mając kompetencji dla włączenia się w nowoczesne życie gospodarcze 

30   We wrześniu 2016 r. Wielki Mufti Arabii Saudyjskiej oświadczył, że Irańczycy nie są muzułmanami ale „synami Maga”. 
BBC News. „Saudi Arabia’s top cleric says Iranians are ‘not Muslims’.” BBC News,  wrzesień, 2016. http://www.bbc.com/
news/world-middle-east-37287434  (dostęp: 7.09.2016).

31  W rozmowie z autorem w 2010  r.
32  M. Farivar, Confessions of a Mullah Warrior,  London 2009, s. 177.
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i społeczne mogą jedynie zostać mułłami (ale ilu nowych mułłów może wchłonąć Pa-
kistan?), zejść na margines albo przyłączyć się do talibów i różnych innych organizacji 
fundamentalistycznych i kryminalnych. 

Najbardziej znana pakistańska fundamentalistyczna medresa Darul Uloom 
Haqqania została założona przez senatora Samiul Haq nazywanego „ojcem talibów.” 
Jest prawdopodobnie najbardziej znaną szkołą terrorystycznej działalności w Pakista-
nie. Po zamordowaniu byłej premier Benazir Bhutto w Rawalpindi w grudniu 2007 r. 
pojawiły się niepotwierdzone informacje, że spisek uknuto właśnie tam. Wahabickie 
medresy stały się jednym z głównych czynników w rozwoju fundamentalistyczne-
go islamu w Pakistanie i wynikającej z tego destabilizacji. Sytuacja stała się tak nie-
bezpieczna, że rządy dwóch prowincji, Khyber-Pakhtunkhwa (b. NWFP) graniczącej 
z  Afganistanem i Pendżabu zdecydowały się na finansowanie niektórych spośród 
najgroźniejszych instytucji religijnych w nadziei, że dzięki haraczowi uda się utrzymać 
działalność terrorystyczną poza ich terytorium. Według Owen Bennett Jones’a: 

 Najwyraźniejszym przykładem w ostatnim czasie jest decyzja władz admini-
stracyjnych Khyber Pakhtunkhwy o przyznaniu medresie Samiul Haq Haqqani grantu 
w wysokości 3 milionów USD. Żeby nie było wątpliwości jakie stanowisko Samiul Haq 
zajmuje w sprawach współczesnej polityki, w swojej niedawno opublikowanej książce 
stwierdza, że talibowie rządzący Afganistanem sprawowali dobre rządy, Osama bin La-
den był „doskonałym człowiekiem” a Al Kaida jest tylko zachodnim wymysłem33. 

Stanowy rząd  Pendżabu postępował podobnie przyznając „organizacji do-
broczynnej” Jamatuud Dawa (JuD) będącej zmutowaną fundamentalistyczną bojów-
ką Lashkare-Toiba wysokie dotacje w ich ośrodku szkoleniowym Muridke. W 2013 r. 
organizacja otrzymała od rządu stanowego (na czele którego stał brat ówczesnego 
premiera Pakistanu), dotację w wysokości 620 tys. USD, trzy lata później kolejną na 
sumę 800 tys. USD i jeszcze dodatkowy grant dla szkół prowadzonych przez JuD w 
prowincji. Nikt nie miał wątpliwości, że dotacje były w istocie formą okupu w zamian 
za co organizacja miała nie dokonywać w prowincji aktów terrorystycznych34.

 Same władze pakistańskie nie mają pewności ile z mniej więcej 20.000 – 
40.000 medres w kraju otrzymuje wsparcie finansowe od władz i prywatnych dona-
torów z państw Zatoki. Medresy unikają obowiązkowej rejestracji, szczególnie jeśli nie 
korzystają z rządowego finansowania. Propagują najbardziej nietolerancyjny rodzaj 
islamu, tradycyjnie obcy Azji Południowej, groźny dla regionu i samego Pakistanu.   

33   O. Bennett-Jones, Partying with jihadis, Dawn, August 25, 2016, http://www.dawn.com/news/1279699/partying-with-
jihadis, (dostęp: 25.08.2016).

34    A. Roul, Amish, Punjab Government Financing Front Group for Lashkar-e-Toiba Terrorists, “Terrorism Monitor Volume” 
2013 : 11, Issue: 13, 27.  http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41078&tx_
ttnews%5BbackPid%5D=26&cHash=b0bbfebdffc0f922f2865250dbdb6da6#.UdFxUfkvXI4 (dostęp: 1.07.2013).  Nie 
należy także zapominać o długiej i bliskiej współpracy rodziny Sharifów ze światową organizacją islamską Tablighi-
Jamaat, znaną ze swoich związków z islamskimi radykałami.
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Według James M. Dorsey Arabia Saudyjska na promowanie ultra konserwa-
tywnych ideologii islamu, wahabizmu, salafizmu i deobandyzmu wydaje na całym 
świecie od 70 do 100 mld USD35. 

Znaczna część tych środków trafia do Pakistanu ze szkodą dla kraju. Żeby 
wyrównać nieco szanse mniej ekstremalnych szkół islamu władze brytyjskie zaczęły 
w 2010 r. finansować szkołę barelvich, co tak skomentował jeden z pakistańskich ofi-
cerów Inter Services Intelligence (ISI): „Nie szkodzi, niech to robią, to ostatecznie ich 
pieniądze,” prawdopodobnie zdając sobie doskonale sprawę, że te środki zostaną 
zmarnowane. 

Obok szyitów proces postępującej arabizacji najbardziej dotknął sufich. Su-
fizm jest szkołą integralnie związaną z Azją Centralną i Południową, rozciąga się od Tur-
cji po Indie. Na subkontynencie indyjskim traktowany jest jak własna, naturalna szkoła 
islamu, chociaż w istocie przekracza bariery religijne. W trudnych czasach sufi organi-
zowali się w tajne stowarzyszenia znane jako tariqa i to pomagało im przetrwać czasy 
obcych inwazji, mongolskich, rosyjskich i ostatecznie sowieckich. Pierwszym wielkim 
sufim był Ahmad Yasawi, XII wieczny święty (pir) z Turkiestanu. Ustanowił własny za-
kon zwany Yasawi definiując szereg zasad postępowania. Do najważniejszych należało 
posłuszeństwo, lojalność wobec mistrza i zachowanie tajemnicy36.  To w dużym stop-
niu dzięki sufim, znanym lokalnie jako ishanowie i wspomnianym zasadom, islamowi 
udało się przetrwać trudne dekady ateistycznej władzy sowieckiej w Azji Centralnej. 
Tajne stowarzyszenia ishanów były tak wpływowe nawet tam, że nierzadko łatwiej 
było otrzymać stanowisko państwowe średniego szczebla jeśli było się potomkiem 
ważnego sufickiego świętego. Ishanowie byli znanymi autorami, poetami i liderami 
politycznymi między innymi także dlatego, że opanowali doskonale sztukę mimikry, 
co pozwalało im trwać w politycznie niesprzyjających warunkach37.  

Te dokładnie cechy sufizmu uczyniły z nich zażartych wrogów komunistycz-
nego prosowieckiego reżymu w Afganistanie a później fundamentalistycznych tali-
bów, którzy traktowali ich jako „nieczystych” muzułmanów. Obecnie pro-saudyjscy 
wahabici, w tym w Pakistanie, uważają ich za wrogów. Ze względu na silne korzenie 
w lokalnych społecznościach i brak jawności sufich trudno się kontroluje, dlatego ża-
den reżym totalitarny, ateistyczny czy teokratyczny nie darzy ich zaufaniem. 

Fundamentalistyczni ekstremiści salaficcy dokonali wielu zamachów bom-
bowych przeciwko ośrodkom sufickim w Pakistanie. Najbardziej znanym był atak 
w 2010 r. na świątynię Data Ganj Baksh w Lahore, w którym zginęło prawie pół setki 
wiernych czy atak na Sakhi Sarawak i dziesiątki mniejszych napaści na mniej znane 
meczety i groby sufickich świętych.  

35   J.M. Dorsey, Creating Frankenstein: The Impact of Saudi Export Ultra-Conservatism in South Asia,  “Social Science 
Research Network” 2016, 24. 07: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2813898, (dostęp: 31.08.2016).

36   S. Schwartz, Stephen, The Two Faces of Islam. The House of Sa’ud from Tradition to Terror, New York Doubleday 2002, s. 
57.

37 A.B.  Unusova, Islam v Bashkortostane, UFA, 1999, s. 71–74  (A.B. Unusova, Islam in Bashkortostan, UFA, 1999, s. 71–74).
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Przemoc skierowana przeciwko sufim miała jednak także polityczne podłoże. 
Pakistan powstał w oparciu o zasadę separacji, w odróżnieniu od koncepcji  sufickich 
ideologia Pakistanu kładzie nacisk na istnienie odrębnych tożsamości. Wg. Khalida 
Durana fundamentaliści podkreślają odrębność tożsamościową: muzułmanin nie jest 
Żydem, Żyd nie jest muzułmaninem. Natomiast sufi zmierzają do zlania tożsamości: 
muzułmanin jest również Żydem; Żyd może być muzułmaninem38.  

Dokładnie tak samo mogą wyglądać stosunki muzułmańsko-hinduskie. Jeśli 
hindus jest muzułmaninem, a muzułmanin hindusem, to jaki sens miało tworzenie 
odrębnego państwa muzułmanów jakim jest Pakistan? Były prezydent i dyktator Pa-
kistanu, Gen. Ziaul Haq bardzo dobrze to rozumiał, kiedy stwierdził w 1981 r.: „Jeśli nie 
jesteśmy muzułmanami, to kim jesteśmy? Indusami drugiej kategorii?”

Sufi radzą sobie w Indiach doskonale, może ze względu na dużą otwartość 
hinduizmu, można przecież być hindusem i sufim jednocześnie, można być nawet 
hindusem i ateistą. W kraju znajduje się dużo sufickich świątyń, szczególnie w Radża-
sthanie a niektóre, jak np. Moin-ud-din-Chisthi przyciągają tysiące muzułmanów i hin-
dusów. W meczecie w Ajmerze większość wiernych stanowią hindusi a tradycyjne pie-
śni modlitewne qawwali wykonują również hindusi. Sufi łączą, nie dzielą ludzi, co jest 
chyba główną przyczyną dla której, zgodnie z doktryną takfiri uważani są za skrajnych 
heretyków, których należy wytępić. 

Jeśli uznamy zatem, że celem uprawiania polityki jest osiągnięcie korzyści, to 
ostateczne pytanie brzmi, czy Pakistan skorzystał na „przemieszczeniu się na zachód”? 
Trudno jest jednoznacznie na nie odpowiedzieć. W pewnym sensie ruch został zaini-
cjowany przez Indie w wyniku zwycięstwa Delhi w wojnie w 1971 r. Bogactwa państw 
Zatoki i bliskość ideologiczno-wyznaniowa stanowiły dodatkową zachętę. Państwa Za-
toki zatrudniły miliony Pakistańczyków ułatwiając rządowi napiętą sytuację społeczną 
i umożliwiając dostęp do tak potrzebnych środków finansowych. Arabia Saudyjska 
wielokrotnie udzielała Pakistanowi wsparcia dyplomatycznego i finansowego, np. 
w postaci dostaw ropy naftowej na preferencyjnych warunkach. Ale wsparcie nie było 
darmowe. Pakistan płacił zaangażowaniem wojskowym po stronie państw arabskich 
co z kolei oznaczało, szczególnie po rewolucji islamskiej w Iranie, pogorszenie relacji 
z tym ważnym sąsiadem. W gruncie rzeczy jednak dyplomacji pakistańskiej udawało 
się całkiem sprawnie lawirować między Riadem i Teheranem. 

Prawdziwe zagrożenie pojawiło się jednakże nie ze strony Iranu, ale właśnie 
przyjaznej Arabii Saudyjskiej, promującej wahabicką odmianę islamu i udzielającej 
politycznego i finansowego wsparcia ruchom ekstremistycznym. Walki wewnętrzne 
między różnymi szkołami islamu, organizacjami fundamentalistycznymi, terrorystami 
a siłami bezpieczeństwa uczyniły z Pakistanu circa 2010 r. „najbardziej niebezpieczne 
miejsce na ziemi.” Według danych pakistańskich ludzkie koszty wyniosły 50 tysięcy za-
bitych nie licząc rannych i uchodźców wewnętrznych. Zgodnie z wyliczeniami Dyrek-
tora Generalnego Inter Services Public Relations, gen. Asima Bajwy „całkowite straty 

38  S. Schwartz, op. cit., s. 236.
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Pakistanu związane z wojną z terroryzmem w latach 2001– 2015 wyniosły 106,998 mi-
liardów dolarów”39. Ciekawe byłoby podliczenie przynajmniej szacunkowych kosztów 
„przyjacielskiej pomocy” udzielanej przez Arabię Saudyjską.

Inne pytanie, czy Pakistan mógł  był pozostać częścią Azji Południowej, za-
chować dobre stosunki z Indiami, wydawać mniej na siły zbrojne a więcej na rozwój 
gospodarczy i ogromne potrzeby społeczne. Przy założeniu prowadzenia sensownej 
polityki ekonomicznej i właściwego wykorzystania zachodniej pomocy finansowej 
i technicznej Pakistan miał szanse przekształcić się w państwo rozwinięte oraz stać się 
samodzielnym światowym ośrodkiem sufizmu, trzecim centrum islamu obok sannic-
kiego (Arabia Saudyjska) i szyickiego (Iran). Korzyści ideologiczne i wpływy w świecie 
islamskim byłyby w takim wypadku nie do przecenienia.

 Tyle teoria, w praktyce jednak byłoby to bardzo trudne. Sam proces podziału 
Indii Brytyjskich, chaotyczny i krwawy, nie pozostawiał wielu możliwości dla polityki 
rozsądku i umiarkowania, w szczególności dla społeczeństw od wieków hołdujących 
zasadom honoru i zemsty. Historycznie, kulturowo i psychologicznie byłoby to bardzo 
trudne i wymagałoby prawdziwie oświeconego i dalekowzrocznego przywództwa, 
którego Pakistan nigdy nie miał. 

Separując się od Azji Południowej Pakistan, na własne życzenie, stracił kontakt 
z wieloma tysiącami lat swojej własnej historii – bramińskiej, buddyjskiej, hinduskiej , 
dżinijskiej i sikhijskiej. W kategoriach ideologicznych wielu Pakistańczyków postrzega 
tę stratę jako osiągnięcie, ponieważ przecina nić łączącą ich z nieczystymi hinduskimi 
kafirami. Pozwala to Pakistańczykom wkroczyć do świata stworzonego przez samych 
siebie, udawać, że nie mają nic wspólnego z tubylczymi mieszkańcami subkontynentu 
podczas gdy w rzeczywistości 80 procent islamskiej populacji kraju jest, tak jak był 
jego twórca Muhammad Ali Jinnah, muzułmanami bardzo świeżego pochodzenia. 
Smutkiem napełnia widok niegdyś pięknych świątyń, dziś opuszczonych i zdewasto-
wanych, porozbijanych starożytnych figur Buddy, które przetrwały prawie nienaruszo-
ne setki lat władzy islamskiej, ale padły ofiarą fanatyzmu ideologicznego współczesne-
go Pakistanu. 

No i ostateczne pytanie – czy krok na zachód umocnił pakistańską tożsamość? 
Precyzyjnie trudno na nie, jak i na poprzednie, odpowiedzieć bez szczegółowych ba-
dań terenowych. Niemniej, biorąc pod uwagę bezprecedensowe w najnowszej historii 
tego państwa nasilenie konfliktów o charakterze religijnym i etnicznym, wykładniczo 
rosnącą przemoc, konieczność ciągłego wykorzystywania wojska w pacyfikowaniu 
kraju od granicy afgańskiej po Karaczi, prawidłowa odpowiedź powinna chyba za-
brzmieć – „nie”. 

39    A. Akbar, Suicide Bomber Kills 13 in attack on Mardan Courthouse, Dawn, 3.09.2016.       http://www.dawn.com/
news/1281561/suicide-bomber-kills-13-in-attack-on-mardan-courthouse, (dostęp: 3.09.2016).
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Dariusz Maciak

Pierwszy maja w kosmosie.  
Rytuały komunistyczne

w polskiej fantastyce naukowej  
lat pięćdziesiątych

Polska literatura fantastyczno-naukowa1 lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych 
a po części i siedemdziesiątych – pomijając badania nad twórczością Stanisława Lema 
– wciąż nie przyciągnęła szczególniejszej uwagi badaczy. Chociaż w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat obroniono kilka habilitacji i nieco więcej doktoratów dotyczących 
fantastyki naukowej, to jednak wciąż niewiele wiemy o literaturze popularnej 
epoki stalinowskiej i poststalinowskiej. Wiedzy szczegółowej nie zastąpią przecież 
opracowania ogólne2. Także wartościowe, choć siłą rzeczy syntetyczne, artykuły  Piotra 
Krywaka, Moniki Brzóstowicz-Klajn a ostatnio Adama Mazurkiewicza, poświęcone 
polskiej fantastyce naukowej doby socrealizmu, nie wyczerpują problematyki, ale 
raczej wskazują kierunki badań, które należałoby podjąć, aby zrozumieć fenomen 
roli, jaką odgrywała literatura fantastyczno-naukowa w kształtowaniu świadomości 
społecznej Polaków lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych3. Później zresztą także, gdyż 
sztandarowe utwory epoki stalinowskiej były przecież wciąż czytane i wznawiane4. 
W latach pięćdziesiątych, w okresie „przedtelewizyjnym” i wobec braku filmów s-f 
w kinach, rola literatury fantastyczno-naukowej była o wiele ważniejsza, niż w czasach, 
gdy masową wyobraźnią zaczęli władać telewizyjni i kinowi bohaterowie kosmosu. 
W Polsce znaczenie tej literatury zresztą nie malało i w latach 70-tych i 80-tych, gdyż 
wciąż w nikłym tylko stopniu zezwalano na pokazywanie obrazów zachodnich, zaś 
polskie i pochodzące z innych krajów demokracji ludowej filmy fantastyczno-naukowe 
były rzadkością.

1    W sprawie definicji literatury fantastyczno-naukowej patrz m.in. – J. Tambor, Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej, 
Katowice 1990, s. 15-28 (§ Definicja fantastyki naukowej).

2    Por. A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej,   
Poznań 1982, s. 217-237; A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 
1990, s. 22-23; A. Niewiadomski, Literatura fantastycznonaukowa, Warszawa 1992, s. 49-53.

3    P. Krywak, Polska fantastyka naukowa w dobie socrealizmu (1949-1956), w: M. Konopka, M. Zięba (red.), Bibliologia, 
literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, Kraków 1999, s. 367-381; M. Brzóstowicz-
Klajn, ”Science fiction” i socrealizm, w: K. Stępnik, M. Piechota (red.), Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, Lublin 2006, 
s. 115-125; A. Mazurkiewicz, Kapitalizm w odwrocie. O socrealistycznym epizodzie polskiej fantastyki naukowej. „Pamiętnik 
Literacki” R. C, 2009, Z. 2, s. 109-124.

4    Choć na przykład Astronauci Stanisława Lema po kilku wydaniach do 1972 r., nie ukazywali się aż do 2004 r. Zaś trylogia 
Krzysztofa Borunia i Andrzeja Trepki doczekała się wznowienia dopiero w latach 1986-1988, w już całkowicie zmienionych 
realiach społecznych i politycznych (zresztą w wersji także zmienionej).
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Myśląc o przekazie ideologicznym zawartym w polskiej fantastyce naukowej sprzed 
1960 r. zastanowić by się należało nad recepcją tej literatury wśród czytelników. 
I tu badacz staje przed nierozwiązywalnymi problemami. Fantastyka naukowa 
uważana przez lata za literaturę podrzędną, nie przyciągała uwagi literaturoznawców 
i socjologów. Właściwie dopiero wiek XXI – poza nielicznymi wcześniejszymi badaniami 
podejmowanymi przez kilku uczonych – przyniósł nieco liczniejsze naukowe 
rozważania poświęcone fantastyce naukowej i pokrewnym gatunkom. A i te skupiają 
się przede wszystkim na literaturze publikowanej od schyłku lat siedemdziesiątych 
poczynając. Tymczasem w okresie, którym się zajmują – rzecz by można schyłkowego 
PRL-u – w Polsce paleta tematyczna fantastyki naukowej była rozległa, tworzyło ją 
wielu autorów, a przede wszystkim przedrukowywano masowo autorów zachodnich. 
Ponadto – już od początku dekady Gierka, czy nawet Gomułki – zdjęto z niej ścisły gorset 
ideologiczny. Proces ten zresztą widoczny już był za Gomułki – najpierw nieśmiało po 
1956 r., a już śmielej od wczesnych lat sześćdziesiątych5. Jednak ówczesny czytelnik nie 
znał zachodniej fantastyki naukowej. 

W okresie stalinizmu i gomułkowszczyzny drukowano przede wszystkim, może 
jeszcze nie ramoty – bo to przecież klasyka! – ale utwory utrzymane w poetyce 
dziewiętnastowiecznej, takich twórców jak  Juliusz Verne czy George Herbert Wells. 
Zresztą i ci, albo ukazali się przed zaciśnięciem socrealistycznego węzła w 1948 r., albo 
po jego poluzowaniu w 1956 r. Stąd na lata 1959 i 1960 przypadają wznowienia Wellsa6 
czy Żuławskiego7, poprzednio wydawanych przed wojną, lub w latach 40-tych, a także 
dopuszczenie do obiegu  dwóch prac napisanych w 1948 r.8: „Zaziemskie światy. Pierwszy 
lot międzyplanetarny” Władysława Umińskiego (wydrukowanych przez Gebethnera 
i Wolffa w 1948 r., dystrybuowanych w 1956) oraz „Ludzi ery atomowej” Romana 
Gajdy (wydanych w 1957). Oczywiście – w księgozbiorach przetrwały dawniejsze 
wydania „klasyków”, ale niewątpliwie o zasięgu autorów decydowały wielonakładowe 
wznowienia. A tych długo nie było. Zresztą w latach pięćdziesiątych i polska fantastyka 
naukowa nie cieszyła się uznaniem władzy. Publikowano pojedyncze książki, przede 
wszystkim Stanisława Lema oraz duetu Krzysztof Boruń – Andrzej Trepka. Nawet 
radziecka fantastyka naukowa, zresztą w latach pięćdziesiątych „nie popierana” przez 
władzę sowiecką, w znikomym stopniu przenikała na polski rynek wydawniczy.

Cezury

Formalną datą początkową, od której zacząć należy dzieje socrealistycznej literatury 
fantastyczno-naukowej w Polsce jest 1949 r. i zjazd literatów w Szczecinie. Zwykle 
wszelkie zjawiska w dziejach polski komunistycznej periodyzuje się wedle cezur 
politycznych, które wpływały na wszystkie aspekty życia – 1944/1945, 1948/1949, 1956, 
1970, 1980. Jednak w przypadku literatury ścisłe dotrzymanie tych dat nie jest możliwe, 

5    Widać to szczególnie w twórczości Stanisława Lema, piszącego dużo zarówno za Stalina i Bieruta, jak i za Chruszczowa 
i Gomułki – omówiłem to w przygotowywanym do druku artykule „Przez tysiące lat istnieć będzie nie tylko komunizm, ale 
i komuniści”. Świat radziecki we wcześniejszych utworach fantastyczno-naukowych Stanisława Lema.

6    Ludzie jak bogowie – 1959, Pierwsi ludzie na Księżycu – 1959.
7    Na srebrnym globie – 1959, Stara Ziemia – 1959, Zwycięzca – 1959.
8    P. Krywak, Polska fantastyka naukowa, s. 369.
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choćby z powodu cykli wydawniczych. Cezura początkowa jest chyba oczywista, choć 
Adam Mazurkiewicz rozpoczyna swoją narrację od 1947 r.9 Data końcowa jest bardziej 
dyskusyjna. Naturalną granicą wydaje się 1956 r.10, choć niekiedy podaje się i 1955 r.11 
Antoni Smuszkiewicz proponuje 1958 r. jako zakończenie okresu, czyli moment, 
gdy przestaje dominować wiara w przyszłość postępu technicznego, otwierającego 
niebywałe możliwości12. Dodać trzeba, że była to także wiara (a przynajmniej deklaracje 
autorów) w postępy budowy komunizmu w przyszłości. Zasadniczo daty tej nie 
kwestionuje P. Krywak, zwracając jednak uwagę, że utwory zapowiadające nową już 
epokę ukazywały się jeszcze przed 1958 r.13 Inną propozycję periodyzacji proponuje 
Maciej Parowski. Oparta jest ona o podział dziejów polskiej fantastyki-naukowej nie 
ze względu na czas ukazywania się utworów, lecz ze względu na generacje autorów14. 
Jednak ta typologia utrudnia nieco badanie naszego zagadnienia, ponieważ skupia się 
na indywidualnych drogach życiowych i związanych z tym przemianach w twórczości.

Wspomniany już Smuszkiewicz zaznacza, że zmiany w polityce kulturalnej, dokonujące 
się w latach 1955-1956, nie od razu wpłynęły na zmianę oblicza fantastyki naukowej 
i dlatego rok 1956 nie zaznaczył się jako wyraźna cezura w rozwoju gatunku. Owoce 
przemian zaczęły dojrzewać dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku 
sześćdziesiątych, kiedy pojawia się na polskim rynku wydawniczym coraz większa 
liczba utworów pisarzy zagranicznych15. 

Przełomem było także opublikowanie pierwszych utworów współczesnych autorów 
zachodnich – przede wszystkim chyba już wówczas klasyków literatury s-f – Arthura 
Charlesa Clarke’a „Piasków Marsa” w 1957 r. oraz w 1960 r. „451° Fahrenheita” Ray’a 
Bradbury’ego, „Pozytronowego detektywa” Isaaca Asimova w 1960 r. oraz dwóch zbiorów 
z 1958 r. – wybitnych „Rakietowych szlaków”16 oraz pisarzy raczej nie pierwszego planu w 
zbiorze „W stronę czwartego wymiaru”17. Wydaje się więc, że 1960 r. ostatecznie zamyka 
okres, który nazwać można polską literaturą fantastyczno-naukową lat pięćdziesiątych. 
Charakterystyczny jest tu przykład Krzysztofa Borunia, który we wspólnie napisanej 
z Andrzejem Trepką trylogii opisywał (szczególnie w dwóch pierwszych tomach) świat 
po zwycięstwie komunizmu. Natomiast w wydanym w 1960 r. „Antyświecie” w odległej 
przyszłości znajdujemy państwa, istniejące w 1960 r., choć bez wskazania na jakiekolwiek 
– poza prestiżowym – konflikty między nimi18.

9    A. Mazurkiewicz, op. cit., s. 110.
10    A. Niewiadomski, Świadectwa prognoz społecznych w polskiej fantastyce naukowej (1945-1985), w: Spór o SF. Antologia 

szkiców i esejów o science fiction, wyb. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Warszawa 1989, s. 388-389; A. Niewiadomski, 
Literatura fantastycznonaukowa, op. cit., s. 50-51.

11    A. Mazurkiewicz, op. cit., s. 110 – ale zajmuje się i niektórymi książkami wydanymi do 1958 r.
12    A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra, s. 216. Period 1945-1958 proponują także - A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, 

Leksykon, s. 22 oraz M. Brzóstowicz-Klajn, ”Science fiction” i socrealizm, s. 121.
13    P. Krywak, Polska fantastyka naukowa, s. 368-369.
14    M. Parowski, Czas fantastyki, Szczecin 1990, s. 10.
15    A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra, s. 229-230.
16    Rakietowe szlaki. Opowiadania fantastyczno-naukowe, wyb. J. Stawiński, J. Zakrzewski, Warszawa 1958.
17    W stronę czwartego wymiaru. Wczoraj, dziś jutro. Zbiór opowiadań popularno- i fanatyczno-naukowych, wyb. J. Stawiński, 

Warszawa 1958.
18    K. Boruń, Antyświat, w: Tegoż, Antyświat i inne opowiadania fantastyczno-naukowe, Warszawa 1960, np. s. 22, 23, 77.
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Okres więc lat 1956-1960 jest przejściowym. W niektórych książkach znajdujemy wciąż 
żywe odniesienia ideologiczne. W innych socrealizmu, szczególnie tych napisanych 
w latach 1958-1960 już całkowicie – lub niemal całkowicie - brak (Czesław Chruszczewski, 
„Bardzo dziwny świat” z 1960 r., czy też „Inwazja z Aldebarana”, „Pamiętnik znaleziony 
w wannie”, „Powrót z gwiazd” i „Solaris” Stanisława Lema). Uwzględniłem te prace, 
które zawierają interesujące nas odniesienia. Niektóre z nich zresztą w odcinkach 
publikowane były w samych początkach okresu przejściowego lat 1956-196019.

Socrealistyczna literatura fantastyczno-naukowa

Zwrócić należy uwagę, że w kreśleniu przyszłości, polscy autorzy fantastyki naukowej 
mogli niezbyt szczegółowo przyswajać sobie kanony literatury socrealistycznej. 
Najwyraźniej uznawali oni, a przede wszystkim sądzili tak decydenci, wydawcy 
i cenzorzy, że nie ma potrzeby przenosić w przyszłość dokładnych dyrektyw określających 
jak pisać o przyszłym świecie. Jednak autorzy tego okresu przedstawiać musieli 
oczywiście wizję odleglejszej lub bliższej przyszłości, w której zwyciężył już komunizm. 
Czynili to wprost i jednoznacznie (Stanisław Lem – „Astronauci” wydani w 1951 r. czy 
„Obłok Magellana” z 1955 r.20, trylogia Borunia i Trepki w wydaniu książkowym z lat 
1954-195921, „Krater czarnego snu” z 1960 r.), lub w mniej (Adam Hollanek, „Katastrofa 
na Słońcu Antarktydy” z 1958 r., Eugeniusz Morski „W pogoni za czarnym karłem” 
z  1960 r.), albo też bardziej zawoalowany sposób (pierwsze „Dzienniki gwiazdowe 
Ijona Tichego” z lat 1954-1957). W utworach osadzonych zaś we współczesności nie 
ma wątpliwości, że ustrój jest słuszny, szczególnie, gdy przeznaczone one są dla 
dzieci i młodzieży (Marta Michalska, „Tajemnice górskiej groty” z 1956 r.22, Bohdan 
Korewicki, „Przez ocean czasu”, Warszawa 1957, Jerzy Broszkiewicz, „Wielka, Większa 
i Największa”, Warszawa 1960), ale i dla dorosłych (Tadeusz Unkiewicz, „Skradzione 
głowy”, 1958). Zaś kapitalizm jest z gruntu zły (R. Hussarski, S. Lem, „Jacht Paradise” 
z 1951 r., Adam Hollanek, „Zbrodnia Wielkiego Człowieka” z 1960 r.), lub co najmniej 
militarystyczny (Stanisław Lem, „Inwazja” w  zbiorze „Inwazja z Aldebarana” z  1959 r., 
Wojciech Kaider, „Śmierć jest światłem”  z 1959). Sądzić należy, że twórcy literatury 
fantastyczno-naukowej nie byli w stanie ukazać dokładnie szczegółów przyszłej 
utopii komunistycznej, która i w materiałach programowych partii komunistycznych 
nie rysowała się jednoznacznie. Nie mogli też tego od nich wymagać i decydenci, nie 
wiedząc, w jakim kierunku potoczy się budowa społeczeństwa przyszłości. Jednak 
wskazówek, jak wyglądać ma świat przyszłości nie mogło zabraknąć w literaturze 
sensacji fantastyczno-naukowej. Znajdujemy więc istotne wzmianki na ten temat. 
Zagadnienie wizji społeczeństwa przyszłości w literaturze fantastyczno-naukowej 
tego okresu to odrębne, szersze zagadnienia. Zająłem się natomiast w niniejszym 

19    Np. E. Morskiego W pogoni za czarnym karłem (1960) jako Na szlakach komet w „Nowym Świecie”; Antyświat i inne 
opowiadania fantastyczno-naukowe K. Borunia (Warszawa 1960) powstały z opowiadań pisanych w latach 1956-1957 - 
A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon, s. 44, 156.

20    Dokładnej analizy tego zagadnienia dokonuję we wspomnianym artykule: „Przez tysiące lat istnieć będzie…”,
21    Choć z wydawaniem kolejnych tomów indoktrynacyjny charakter trylogii Borunia i Trepki niepomiernie słabnie – por. P. 

Krywak, Polska fantastyka naukowa, s. 373-375. 
22    Autorka była już zresztą wcześniej twórcą socrealistycznych produkcyjniaków – por. M. Michalska, Hela będzie 

traktorzystką, Warszawa 1950 i następne wydania.
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tekście jednym problemem – kwestią rytuałów komunistycznych, które odgrywały tak 
wielką rolę w komunistycznej technologii społecznej. 

Do swej analizy wybrałem dzieła fantastyki naukowej, które ukazały się w formie 
książkowej. Na tym etapie badań nie było możliwe jeszcze dokładnie skolacjonowanie 
tekstów, które pierwotnie ukazywały się w czasopismach z ich wersjami książkowymi 
oraz kolejnych, poprawianych wersji książkowych23. Zaś wydawnictwa książkowe 
docierały do znacznie liczniejszej grupy czytelników, niż powieści w odcinkach, nie 
tyle może z powodu nakładów, ile „wielokrotnego” użycia. Pominąłem też uznawane 
niekiedy za fantastyczno-naukowe książki Mariana Bielickiego24 oraz sztukę „Jacht 
Paradise” Stanisława Lema25, które w istocie są (anty)wojennymi produkcyjniakami 
dziejącymi się współcześnie – w przypadku książek Bielickiego nawet w konkretnej 
rzeczywistości: wojny koreańskiej26. Monika Brzóstowicz-Klajn uważa, że obie 
książki Bielickiego należałoby raczej zaliczyć do socrealistycznej „political fiction”27. 
Niesłuszne natomiast wydaje się pomijanie przy omawianiu socrealizmu w polskiej 
literaturze fantastyczno-naukowej cytowanych książek Umińskiego i Gajdy, jako 
powstałych przed 1949 r. i nie należących do okresu realizmu socjalistycznego28. 
W  sensie ściśle chronologicznym – rzeczywiście nie należących.  Wydrukowana 
w 1948 r. książka Umińskiego napisana jest w stylu klasycznej literatury fantastycznej 
przełomu XIX i XX w. (czy wcześniejszej – ciśnie się analogia do „Z Ziemi na Księżyc” 
Juliusza Verne!), ale wiekowy w 1948 r. autor potrafił jednak znaleźć się po stronie 
miłujących pokój przeciwko „militarystom” – „obawiam się tylko, żeby ci przeklęci 
militaryści nie spożytkowali mojego pierwiastku dla udoskonalenia swej bomby 
atomowej, która jak zmora dusi śpiącą ludzkość”29. Z kolei, nawet jeśli wierzyć Gajdzie, 
że książka została napisana w 1948 r.30, to treści jej doskonale wpisują się w kanon 
powieści socrealistycznej, choć gdzieś w połowie XXI w. na świecie nie zastajemy co 
prawda zwycięskiego komunizmu, ale z pewnością ustrój społecznej szczęśliwości31, 
aczkolwiek przy zachowaniu zmienionych w federacje kontynentalne lub regionalne 
państw32. Ostateczny triumf nowej ery nastąpił zaś po krachu kapitalizmu w wydaniu 
amerykańskim33. W zasadzie poza okres wychodzi też, na ogół zresztą pomijana 
przy analizach polskiej s-f książka „Złota Trzcina” Mariana Ruth Buczkowskiego, 
napisana w  latach 1946-194834, a wydana przez Instytut Wydawniczy PAX w 1956 r. 
Zwrócić jednak należy uwagę, że i ona nosi charakter antywojenny, a więc wpisuje się 
w oficjalną ideologię komunizmu tych czasów.

23    Na razie uczyniłem to w odniesieniu do książek Lema w innym miejscu - „Przez tysiące lat istnieć będzie…”.
24    M. Bielicki, Bakteria 078, Warszawa 1951;  Idem, Dżuma rusza do ataku, Warszawa 1955.
25    R. Hussarski, S. Lem, Jacht „Paradise”. Sztuka w czterech aktach, Warszawa 1951, s. 5.
26    Uwzględnia je natomiast A. Mazurkiewicz, op. cit., s. 112.
27    M. Brzóstowicz-Klajn, ”Science fiction” i socrealizm, s. 121.
28    Por. np - R. Klementewski, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80., Toruń 

2003, s. 49.
29    W. Umiński, Zaziemskie światy. Pierwszy lot międzyplanetarny, Warszawa 1948, s. 8, por. s. 10, 22,
30    Kończy ją: Łódź, wrzesień 1947 – kwiecień 1948 – R. Gajda, Ludzie ery atomowej. Powieść fantastyczno-naukowa, Warszawa 

1957, s. 318.
31    Szczegółowy opis - R. Gajda, Ludzie ery atomowej, s. 59-62.
32    R. Gajda, Ludzie ery atomowej, s. 17, 20, 36, 37, 48, 176, 235.
33    R. Gajda, Ludzie ery atomowej, s. 37.
34    M. Ruth Buczkowski, Złota trzcina, Warszawa 1956, s. 139.
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Nie wziąłem również pod uwagę „Edenu” „Pamiętnika znalezionego w wannie”, 
„Powrotu z gwiazd” i „Solaris” Stanisława Lema, które –  w większości napisane w 1960 r. 
– stanowią już inną epokę polskiej fantastyki naukowej, i nowy okres w twórczości 
Lema. Jednak w przypadku „Pamiętnika…” pamiętać należy, że sam Lem o nim 
stwierdził, że „książkę napisałem na wariata, udając, że to antyimperialistyczna satyra”. 
Przyznaje, że co prawda ukazała się bez kłopotów, ale dlatego, że „musiałem tylko 
napisać wstęp, który wyjaśniał, że wszystko się dzieje w Pentagonie”35. Gdyby jednak 
akcję umieścić nie w przyszłości, lecz współcześnie, znaleźć by się „Pamiętnik…” mógł 
w nieomal jednej grupie z twórczością Bielickiego i „Jachtem Paradise”.

Rytuał

Autor najnowszej i najobszerniejszej monografii poświęconej rytuałom 
komunistycznym w Polsce okresu stalinizmu – Piotr Osęka – znaczną jej część poświęcił 
świętom i obchodom oraz organizowanym przez władze akcjom36. Nie sformułował 
jednak jednoznacznej propozycji definicyjnej terminu rytuał, który zawarty jest 
w tytule jego książki. Terminu rytuał użyłem nie w znaczeniu ściśle antropologicznym, 
etnologicznym czy socjologicznym. Bliższe jest mi w tym wypadku raczej rozumienie 
politologiczne37, choć oczywiście i ono wywodzi się od tradycyjnego związku rytuał 
= obrzęd. Miałem na myśli rytuał, jako pewne ceremonie i zorganizowane działania, 
których celem jest umocnienie i legitymizowanie władzy politycznej. Zająłem się zaś 
wybranymi zagadnieniami, które poniżej poruszam.

Święta

Wśród wielu działań podejmowanych przez władze komunistyczne istotne w masowym 
odbiorze było przekształcenie obchodów i świąt w rytuał państwowy38. Obchodzenie 
różnego rodzaju świąt, rocznic, sukcesów stawało się okazją do manifestowania potęgi 
państwa socjalistycznego, a jednocześnie poparcia dla niego przez szerokie rzesze, co 
legitymizować miało komunistyczną władzę. Także w kosmosie spotykamy się z tym 
nieco nabożnym stosunkiem do świętowania zorganizowanego.

Święto Pierwszego Maja zdaje się tylko raz było obchodzone w kosmosie lat 
pięćdziesiątych39. Jednak nie zapomniano o nim w skrajnie trudnych warunkach 
podróży kosmicznej, choć obchodzono je skromniej niż zazwyczaj. W literaturze pojawia 
się jednak nowe święto, niejako powszechniejsze – przecież 1 maja to tylko święto 
„wyzwolenia ludzi pracy”. W to miejsce autorzy fantastyki naukowej zaproponowali 
święto „wyzwolenia ludzkości” – od wojen, od konfliktów, od zła. Proponowali różne 

35    Tako rzecze ...Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002, s. 66. Już w liście do Sławomira 
Mrożka z 1961 r. Lem wspomniany wstęp do „Pamiętnika…” nazywa „Konrad Wallenrod” prozą – Stanisław Lem do 
Sławomira Mrożka, Kraków, 4 września 1961 r., S. Lem, S. Mrożek, Listy 1956-1978, Kraków 2011, s. 58.

36    P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956, Warszawa 2007, tu także 
podstawowa literatura przedmiotu – s. 19.

37    Por. M. Marczewska-Rytko, Rytuał polityczny: próba charakterystyki, w: M. Filipiak, M. Rajewski (red.), Rytuał. Przeszłość 
i teraźniejszość, Lublin 2006, s. 99-115.

38    P. Osęka, Rytuały stalinizmu, s. 11.
39    K. Boruń, A. Trepka, Proxima. Powieść fantastyczna, Warszawa 1956, s. 442.

PIERWSZY MAJA W KOSMOSIE



120

nazwy. W „Obłoku Magellana” Stanisława Lema znajdujemy Święto Obalenia Granic40. 
W powieści poza samą nazwą święta spotykamy wiele wzmianek, świadczących 
o zjednoczeniu wszystkich Ziemian. Zwraca jednak uwagę, że nazwa wspomnianego 
święta ma mocne odniesienie rewolucyjne – jest to obalenie granic. We wcześniejszych 
o cztery lata „Astronautach” jest mowa o upadku ostatniego państwa kapitalistycznego41. 
Gdyby uznać, że związki obu powieści Lema są silne, to obalenie granic przejrzyście 
nawiązuje do upadku państwa kapitalistycznego. 

Dzień Zjednoczenia  lub Dzień Zjednoczenia Narodów 42  pojawia się w powieści „Krater 
czarnego snu” Witolda Zegalskiego. Niewątpliwie chodzi o zjednoczenie ludzkości, 
która stanowi w powieści „zgodne, jednolite społeczeństwo na Ziemi i pobliskich 
planetach”. Wprost nie jest powiedziane, że jest to społeczeństwo komunistyczne, 
ale z pełnego troski pytania jednego z bohaterów „czy […] dawny ustrój może się 
odrodzić?”  możemy z pewnością taki wniosek wysnuć. W czasie, gdy toczy się akcja 
powieści, istnieje Zjednoczona Ziemia43 – jak należy domniemywać superpaństwo 
jednoczące całą ludzkość. Z kolei w „Katastrofie na Słońcu Antarktydy” Adama Hollanka 
mowa jest o Wielkim Przełomie44. Nie jest on co prawda czczony jako oficjalne święto, 
ale ustawicznie przypominany, co go w istocie rzeczy sakralizuje. Roman Gajda zaś 
w „Ludziach ery atomowej” ustawicznie „nasz wspaniały świat Nowej Ery”45 nazywa Erą 
Atomową. Nie jest to związane z konkretnym świętem, ale dwukrotnie wzmiankuje 
się o „naszej Erze Atomowej”46 niemalże jakby była mowa o rachubie czasu – „przed” 
naszą Erą Atomową, w czasie naszej Ery Atomowej, tak jak wówczas podzielono linię 
czasu historycznego (na czasy przed naszą erą i naszej ery, w miejsce stosowanego od 
średniowiecza: przed narodzeniem Chrystusa i po jego narodzeniu). 

Bohater komunistyczny

W socrealistycznym panteonie znajdujemy wielu bohaterów. Nieodmiennie 
i  w  kosmosie znalazło się dla nich miejsce. Wielce symptomatyczna jest opowieść 
o niemieckim komuniście z czasów III Rzeszy – cały rozdział nosi tytuł Komuniści – który 
oddał życie za sprawę. W pierwszym wydaniu Lemowego „Obłoku Magellana” kończy 
ją następujący wniosek – „przyśpieszyła nadejście komunizmu. A otóż i jesteśmy na 
drodze do gwiazd, bo on po to umierał, a otóż i komunizm...” i tu następuje zadziwiający 
passus – „ale gdzie są komuniści?!!!”47 W kolejnych wydaniach znajdujemy takie właśnie 
zakończenie opowieści48. Dopiero w wydaniu  piątym z 1967 r. passus ten znika49.

40    S. Lem, Obłok Magellana, Warszawa 1955, s.7, 62.
41    S. Lem, Astronauci. Powieść fantastyczno-naukowa, [bmw – Warszawa] 1951, s. 17.
42    W. Zegalski, Krater czarnego snu, Poznań 1960, s. 102.
43    Ibidem, s. 31-32, 163, 223.
44    A. Hollanek, Katastrofa na „Słońcu Antarktydy”. Powieść fantastyczno-naukowa, Warszawa 1958, s. 50, 188, 352, 354-355.
45    R. Gajda, Ludzie ery atomowej, s. 13.
46    Ibidem, s. 16, 22.
47    S. Lem, Obłok Magellana, dz.cyt., s. 284.
48    S. Lem, Obłok Magellana: wyd. z 1955 r. – s. 284, wyd. z 1959 – s. 214, wyd. z 1963 r. – s. 250.
49    Powinien być na s. 281.
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Inna opowieść opisuje bohaterstwo pilota rakiety lecącej na Księżyc. Mogąc się 
uratować odrzucając zbędne zbiorniki paliwa, nie uczynił tego, woląc spłonąć, niż 
zrzucić płonące paliwo na miasto. Nie wiemy jednak, kiedy wydarzenie miało miejsce. 
Podano tylko, że był to wieki XX i XXI, „czasy pionierskich lotów rakietowych”50. Być 
może więc miało miejsce przed zjednoczeniem ludzkości w jednym komunistycznym 
państwie51.

Posąg astrogatora to tytuł rozdziału w powieści Lema „Obłok Magellana”. To także 
przykład skrajnego bohaterstwa. Tytułowy astrogator, ratując statek kosmiczny, 
skazuje się na śmierć w ciekłym helu52. Bohaterskich śmierci jest więcej w utworach 
fantastyczno-naukowych tego okresu. Mary Sheeldhorn, do końca prowadząca 
zapiski uwięziona w głębi obcej planety53. Jerzy Garda, który „na oczach całej załogi, 
która domagała się wyrzucenia natychmiast płonącej rakiety poza obręb [sztucznego] 
księżyca – skoczył do płonącego wnętrza”54. Zdecydowani zginąć  w nierównej 
walce z silikokami Rem i Franek55. Zorin, który mimo napromieniowania zakończył 
zaplanowaną pracę, wiedząc, że już nie ma dla niego ratunku56. Robert Smith znoszący 
z  himalajskich szczytów nieprzytomnego himalaistę57. Piotr ratujący w dżungli 
Ernesta58. Pilot „Porywu” mimo przegrzania silnika atomowego i napromieniowania 
lecący na pomoc „Albatrosowi”59. Nawet przedstawiciel obcej cywilizacji – Urpianin 
A-Cis ginący, aby uratować ludzkość60. Lub choćby Sołtyk zdecydowanie zapowiadający, 
że wyłączy własnoręcznie reaktor atomowy, jeśli zajdzie taka konieczność61. Do końca 
wykonywali oni swoje obowiązki poświęcając życie, albo – gdy nie mieli już nadziei na 
ratunek – nie rezygnowali z wykonywania powierzonych zadań. Ten typ bohaterstwa 
nie jest oczywiście czymś wyjątkowym także i w zachodniej literaturze fantastycznej 
czy wojennej. Jednak dla czytelnika polskiego (i szerzej – w krajach socjalistycznych) 
nieodmiennie mógł kojarzyć się z komunistycznym bohaterem. Klasycznym był lotnik 
(choć przeżył) z „Opowieści o prawdziwym człowieku” Borysa Polewoja, po raz pierwszy 
wydanej w Polsce w 1949 r. i wielokrotnie wznawianej do 1985 r., znany wszystkim, 
którzy w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych chodzili do szkół 
PRL (lektura)62.

W literaturze s-f tego okresu znajdujemy oczywiście wiele przykładów bohaterów 
pracy. Jednak nie dziwią one w umieszczonym kontekście – na ogół rakietowej podróży 

50    S. Lem, Obłok Magellana, Warszawa 1955, s. 107. 
51    Nie jest całkiem pewne, kiedy to nastąpiło. Z pewnością przed końcem XXI wieku, nie wiadomo jednak na ile. Próbę 

ustalenia chronologii przedstawiam w: D. Maciak, „Przez tysiące lat istnieć będzie…”.
52    S. Lem, Obłok Magellana, s. 304-306.  
53    K. Boruń, A. Trepka, Proxima, s. 453.
54    A. Hollanek, Katastrofa, s. 42.
55    K. Boruń, A. Trepka,  Kosmiczni bracia. Powieść fantastyczna, Warszawa 1959, s. 306-309.
56    S. Lem, Obłok Magellana, s. 416-418.
57   S. Lem, Astronauci, s. 147-151.
58    B. Korewicki, Przez ocean czasu, t. II, Warszawa 1957, s. 117, 124, 127.
59    S. Lem, Albatros, w: Tegoż, Inwazja z Aldebarana, Kraków 1959, s. 198.
60    K. Boruń, A. Trepka,  Kosmiczni bracia, s. 378-384.
61    S. Lem, Astronauci, s. 83.
62    Por. – J. Sadowski, Literacka i kinematograficzna „Opowieść o prawdziwym człowieku”: esencja bolszewickiej antropologii?, 

w: K. Stępnik, M. Piechota (red.), Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, Lublin 2006, s. 289-295.
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i eksploracji dalekich planet. Wytężona praca członków zespołów i całych zespołów jest 
tu naturalna – przecież polecieli wyselekcjonowani najlepsi spośród całej ludzkości. 
Pachnie oczywiście dydaktyzmem – jednak nie jest to rażące. Najwyrazistszym 
„bohaterem pracy socjalistycznej” pozostaje Topolny z opowiadania Lema „Topolny 
i Czwartek”63. Nie tylko i nie tyle ze względu na jego ogromne wysiłki podejmowane 
dla zbadania tajemnic materii, ile ze względu na umieszczenie jego działań w bardzo 
konkretnym miejscu. Rzecz się dzieje co prawda w przyszłości, jednak widzimy „na 
horyzoncie [...] smukłe wieżowce Śródmieścia z centralną sylwetką Pałacu Nauki”64. 
Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina.

Bajki

Specyficzną rolę odgrywają bajki opowiadane w kosmosie. Odgrywają one rolę 
umoralniających pogadanek. Umoralniających słuchaczy, ale i czytelnika. Oto bajka 
opowiadana dzieciom w „Obłoku Magellana”. Rzecz dzieje się „więcej niż tysiąc lat 
temu65, świat dzielił się na dwie połowy. Jedną rządzili Atlantydzi [...]. Marzeniem ich 
było zniszczyć drugą połowę świata, która wyswobodziła się spod ich władzy”. Władcy 
Atlantydy uważali swych przeciwników za „potwory, które na zawsze chcą usunąć 
wojny”. W innym miejscu wyjaśnia się, że Atlantydzi to oczywiście Amerykanie66. Aby 
osiągnąć swój cel Atlantydzi zbudowali maszynę, która miała im pomóc unicestwić 
znienawidzonych wrogów. Zbudowano ją w ... Alamogordo, a więc w miejscowości, 
w której w 1945 r. Amerykanie przeprowadzili pierwszą eksplozję jądrową. Do tego 
momentu bajka jest jednoznaczna. Niestety, nie mówi co stało się później. Choć 
Atlantydzi doznali szoku, gdy maszyna zbudowana po to, aby odpowiedziała na 
pytanie jak zniszczyć wrogów, na przypadkowo zadane pytanie po co my żyjemy? – 
odpowiedziała śmiechem. Trudno jednak uznać, by był to wystarczający powód do 
rezygnacji Atlantydów z ich niecnych planów. Inna opowieść,  której słuchaczami 
byli tym razem dorośli, przypomina, że po II wojnie światowej były późniejsze wojny, 
które miały miejsce w epoce późnego imperializmu67. O epoce tej Lem pisze jak 
o starożytności – pozostały po niej wykopaliska. 

Operatywka i kolektyw

W ustroju komunistycznym ogromną rolę odgrywały najrozmaitsze zebrania, narady, 
zgromadzenia, w czasie których w istocie zniewoleni ludzie zmuszani byli do rytuału 
„dyskutowania” i przyjmowania planów działania na przyszłość, a często i samokrytyki. 
Podobne zjawiska obserwujemy także w polskiej literaturze fantastyczno-naukowej 
omawianego okresu. Jednak w związku z tym, że zebrania takie (udawały normalną 

63    S. Lem, Topolny i Czwartek, w: Tegoż, Sezam i inne opowiadania, Warszawa 1954.
64    Ibidem, s. 5.
65    Więcej niż tysiąc lat temu oznacza tu tyle, co dawno, dawno temu w innych bajkach i nie podaje nam ścisłego 

umiejscowienia w czasie.
66    S. Lem, Obłok Magellana, s. 243-244, 340.
67    Ibidem.
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wymianę zdań i dopuszczały – oczywiście tylko formalnie – dyskusję) istnieją 
w  każdym „ustroju społeczno-politycznym” nie poświęcamy im tu specjalnej uwagi. 
Jednak przy okazji opisywania większości narad w powieściach fantastyczno-
naukowych tego okresu zwraca uwagę właściwie obowiązkowy udział przedstawicieli 
wielu „zjednoczonych” już narodów, z koniecznym, znaczącym udziałem Rosjan 
i  przedstawicieli innych narodów ZSRR oraz postępowych narodów III (wówczas) 
świata – Chińczyków i Hindusów. Lem pisząc o „Astronautach” ujął to zjawisko celnie: 

jakież to wszystko gładkie, wyważone w proporcjach, bo występuje tam i słodki 
Rosjanin i cukrowy Chińczyk – zupełna naiwność przeziera z kart tej książki [...]. 
Dziś wywołuje ona we mnie niesmak. Na tym samym poziomie znajduje się „Obłok 
Magellana” [...]. Moja stylistyka [...] dawała ekstrakt socrealistycznego czasu68.

W komunizmie podniesiono do znaczącej rangi „kolektyw”. Kolektyw, 
w  przeciwieństwie do jednoosobowej normy decyzyjnej w ustroju niewolniczym, 
feudalnym i kapitalistycznym, w socjalizmie (i komunizmie) otrzymywał należne mu 
miejsce. Z  zagadnieniem kolektywu spotykamy się wielokrotnie69. Są to konstatacje 
dość ogólne, i po części prawdziwe dla różnych ustrojów – „wspólnym wysiłkiem 
i  łatwiej, i prędzej dochodzi się do wartościowych rezultatów”70. Zwykle są to 
kolektywy naukowe, stawiające sobie cele badawcze. Jednak są i takie stwierdzenia, 
które jednoznacznie nawiązują do roli kolektywu w kształtowaniu jednostki – „może 
być wartościowym człowiekiem, gdy znajdzie się w zgranym, zwartym kolektywie 
[…]. Jeśli trafi na dobry kolektyw, który potrafi go okiełznać”71. Często pojawia się też 
motyw wypełnienia zadania nałożonego przez kolektyw a nawet społeczeństwo – 
„spełniliśmy z nadwyżką zadanie nałożone na nas przez […] całe społeczeństwo”72.

Akademia ku czci

Jak uczcić pierwszy międzygwiezdny lot człowieka, stanowiący przełom w dziejach 
poznania kosmosu i – bez przesady – w historii ludzkości? Jest oczywiście sposób 
sprawdzony i stosowany w komunizmie – „wszystkie wyższe uczelnie świata 
zorganizował[y] wspaniałą akademię, aby upamiętnić to epokowe wydarzenie”73. 
Namiastkami takiej uroczystości było nadawanie przez „radio północnej półkuli” 
specjalnej audycji ku czci załogi odlatującej na Wenus rakiety74, transmisja na Ziemię 
z rakiety lecącej na Wenus gdy nadawano wiersze i muzykę Chopina75, czy audycja 
„z uroczystości otwarcia sztucznego satelity” Ziemi, nadawana na cały świat76. W tym 
jednak ostatnim wypadku zwraca uwagę w książce wydanej w 1958 r. sarkastyczny 
stosunek autora do tego rodzaju imprez – „uderzenia w bębny, krzyk przemówień, 

68    Tako rzecze ...Lem, s. 81.
69    W kwestii kolektywu w powieściach Borunia i Trepki patrz - P. Krywak, Polska fantastyka naukowa, s. 374.
70    K. Boruń, A. Trepka, Proxima, s. 59.
71    Ibidem, s. 52; por. też zgrany kolektyw – ibidem, s. 108. Także u Lema mamy kolektyw – S. Lem, Topolny i Czwartek, s. 26.
72    B. Korewicki, Przez ocean czasu, t. II, Warszawa 1957, s. 133-134.
73    K. Boruń, A. Trepka, Proxima, s. 49.
74    S. Lem, Astronauci, s. 121-122.
75    A. Ostoja, Aspazja, Łódź 1958, s. 43.
76    A. Hollanek, Katastrofa, s. 115, 119.
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szum oklasków – zjawiska te od wieków towarzyszyły każdej uroczystości”77. Podobnie 
dość ironicznie pisze – w 1948 r. – Roman Gajda, gdy na akademii zorganizowanej 
w  istocie ku czci wybitnego uczonego Marka Fantoma wznoszone są jakże dobrze 
znane z  zebrań komunistycznych tego okresu okrzyki chóralne: „Niech żyje Marek 
Fantom, budowniczy Nowego Świata!... Sława i cześć wielkiemu badaczowi!...”78. 
Niezwykłego smaku dodaje tu natychmiastowa niemal zdrada przez chwilowego 
bohatera ideałów zespalających zebranych.

Relikty

Odrębną rolę w literaturze fantastyczno-naukowej tego okresu pełnią pozostawione – 
w  szczęśliwym już świecie – relikty dawnych wieków. I nie chodzi tu o muzea, ale o relikty, 
pozostawione celowo w zwykłej przestrzeni publicznej. I tak spotykamy na rakiecie „Gea” 
salę, „zwaną barokową, [którą] cechuje przytłaczający, barbarzyński przepych. […] Całe 
wnętrze stanowi wierną kopię jednej z sal pałacu jakiegoś barbarzyńskiego monarchy”79. 
I autor opisuje mękę, jaką po pewnym czasie staje się siedzenie w tej sali, gdy „wzrok gubi 
się, nie mogąc spocząć pośród osrebrzeń i  wyzłoceń”, na dodatek na krzesłach, które 
„dobre są do wszystkiego prócz siedzenia”80. W innym miejscu „Gei” powieszono obraz 
Goyi81, który szokuje ludzi przyszłości, ponieważ pokazuje zabijanie82. 

Jednak znajdujemy i bardziej dobitne ślady zła panoszącego się kiedyś na Ziemi. 
Ogólnie tylko wspomniane wykopaliska z epoki późnego imperializmu83, są w „Obłoku 
Magellana” jedynym świadkiem dawnej, złej epoki w dziejach ludzkości. W „Kraterze 
czarnego snu” Witolda Zegalskiego takim reliktem dawnych czasów jest zwiedzany 
przez gości podwodnego miasta Tahimor na dnie Oceanu Spokojnego wrak okrętu 
bojowego zapewne z okresu II wojny światowej. Zapewne – gdyż w powieści napisano, 
że „zatopiono go w ostatniej wojnie światowej”84, a z lektury całej książki nie wynika 
wprost, czy po II wojnie ludzkość doświadczyła jeszcze jakichś innych. Wiemy jednak, 
że Dzień Zjednoczenia nastąpił z woli państw – na krótko przed nim istniały jeszcze 
USA. Wiemy też jednak, że Dzień Zjednoczenia zakończył „trudny okres waśni, swarów 
i bratobójczych walk”85. Spotkanie z wrakiem jest oczywiście okazją do wygłoszenia 
pacyfistycznej myśli – „ileż ci ludzie włożyli pracy w zbudowanie tej maszyny śmierci, 
pracy którą można było pożyteczniej zużyć”. A na koniec pozostawia się wrak, by jak 
inne „tego rodzaju zabytki” straszył, „zanim je przyroda w pył  zetrze”86.

Podobnego typu reliktami są odnalezione po stuleciach pamiątki dawnej złowrogiej 
ery dziejów ludzkości, gdy ludzie walczyli ze sobą. W „Obłoku Magellana” podróżnicy 

77    Ibidem, s. 115.
78    R. Gajda, Ludzie ery atomowej, s. 244.
79    S. Lem, Obłok Magellana, s. 143-144.
80    S. Lem, Obłok Magellana, s. 144.
81    Chodzi o obraz „Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808 r.” („Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña 

del Príncipe Pío de Madrid”) – por. S. Lem, Obłok Magellana, s. 117.
82    S. Lem, Obłok Magellana, s. 116.
83    Ibidem.
84    W. Zegalski, Krater, s. 42-43.
85    Ibidem, s. 70.
86    Ibidem, s. 43.

PIERWSZY MAJA W KOSMOSIE



125

odnajdują w przestrzeni kosmicznej wrak bojowego krążownika USA (United States 
Interstellars Force). Już samo wejście do rakiety ozdobione napisem „Welcome Boys, 
in the American Universe!” podkreśla, że mamy do czynienia z ponurym reliktem 
imperializmu87. Badacze decydują się zniszczyć statek, „nie trzeba, by ktokolwiek 
mógł jeszcze oglądać to, co myśmy widzieli”88. Podobną rolę odgrywa odnalezienie 
w „Kraterze czarnego snu” dawnego miotacza promieni, który utrudniał dokonanie 
kolejnego skoku milowego ludzkości. Bohater myśli, że nigdzie jednak wśród reliktów 
przeszłości nie doświadczyłem uczucia ogarniającego mnie na dnie tej kotliny – 
uczucia nienawiści do ludzi. Bowiem ta budowla żyła! Było coś potwornego w tych 
drapieżnych konstrukcjach […]. Życie oduczyło nas nienawiści, kilka pokoleń ludzi 
szczęśliwych wymazało ją z naszych uczuć jak dźwięk fałszywy psujący  harmonię. 
I oto wracała89. 

Amerykańscy żołnierze w „Obłoku Magellana” zginęli w wyniku zderzenia 
z  meteorytem. Natomiast załoga stacji bojowej odnalezionej w „Kraterze czarnego 
snu” na dnie ziemskiego oceanu zginęła prawdopodobnie – na marmurowych płytach 
posadzki leżały setki ciał ludzkich sczepionych w walce o dopchanie się do drzwi – od 
bakterii przechowywanych na stacji: tak sądził bohater – i nagle poraził mnie jakby 
błysk olśnienia, paraliżujący w jednej chwili mózg: oni przez TO umarli! 90.  

Passusy poświęcone bakteriom oczywiście przypomnieć miały czytelnikowi 
o  zbrodniczych doświadczeniach imperialistów nad kolejnymi metodami zabijania. 
Śmierć przyniosło natomiast być może eksperymentowanie z materiałami 
promieniotwórczymi – oczywiście także w zbrodniczych celach. Albo też szaleństwo 
przywódcy rebeliantów zbuntowanych przeciwko Zjednoczeniu ludzkości91. Tym 
razem relikt przeszłości zniszczony został w wybuchu nagle rozbudzonego wulkanu. 
Jednak w obu przypadkach pamięć o zbrodniczych planach z przeszłości pozostała 
w pamięci bohaterów. I na kartach książek, w których występują. 

Jeszcze innym reliktem ponurej przeszłości są znalezione na Wenus dwie zatarte 
sylwety, zaostrzone w górze, jak cienie w wysokich kapturach. Jeden był pochylony 
silnie do przodu, jakby pochwycony w upadku, drugi skulony jak ktoś, kto przysiadł, 
wciągając głowę w ramiona.[…] Było możliwe, że w chwili wybuchu stały przed skarpą 
dwie żywe istoty, a ciała ich, zanim zmieniły się w parę w temperaturze miliona stopni, 
zasłoniły część ściany od bezpośredniego działania żaru92. 

To jedyny ślad istot z Wenus, które zamierzały zniszczyć życie na Ziemi, a same 
zakończyły swą cywilizację w błysku atomowego wybuchu.

87    S. Lem, Obłok Magellana, s. 335-343
88    Ibidem, s. 344.
89    W. Zegalski, Krater, s. 182.
90    Ibidem, s. 195-196, 205.
91    Ibidem, s. 228-229, 221-222.
92    S. Lem, Astronauci, s. 312.
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Zdarzają się również pozostałości zabawne. Takie jak fresk, na którym patrząc na domy 
z oknami bohater sądzi, że „okna z takim krzyżem były tylko w domach tych, no, które 
poświęcano obrzędom religijnym”93. Jak widać – dla ludzi przyszłości niezrozumiałe 
były nie tylko militarystyczne zapędy jego przodków, ale również takie zjawiska, jak 
religia.

* * *

Garść przykładów zaczerpniętych z książek drukowanych w latach pięćdziesiątych 
wskazuje, że i literatury fantastyczno-naukowej nie ominęły nakazy socrealizmu. 
Zwrócić jednak należy uwagę, że ich autorzy, w porównaniu z pozostałymi twórcami, 
cieszyli się dość dużą swobodą w operowaniu arsenałem chwytów socrealistycznych. 
Zmuszeni je stosować, na ogół nie przesadzali z nasileniem epatowania czytelnika 
obowiązkowymi elementami narracji socrealistycznej. Zwolnieni byli z tego jednak 
również dlatego, że rysowali świat – na ogół – już po zwycięstwie komunizmu. Do 
czytelników bardziej więc miały przemawiać sukcesy zjednoczonej ludzkości, niż 
umoralniające i krzepiące przykłady zawarte w zwykłych produkcyjniakach. Być 
może wpływ literatury fantastyczno-naukowej na kształtowanie światopoglądu jej 
czytelników był przez to silniejszy – nie czując wszechobecnego dydaktyzmu, łatwiej 
utożsamiali się z bohaterami pozytywnymi utworów. A ci byli jednak jednoznaczni.

93    S. Lem, Obłok Magellana, s. 91.
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2016 r. Demonstracja KOD-u w Warszawie. Fot. Z. Ananicz

2012 r. Andrzej Ananicz. Fot. P. Borys
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