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Historia jednej rozweselającej traumy

B

ałkany zaczynają się na dworcu kolejowym w Budapeszcie. Nie dajcie się
zwieść środkowoeuropejskiej architekturze tego miasta o wieloetnicznych
korzeniach, ani ostentacyjnemu życiu na zachodnią modłę, temu blichtrowi zachodniej cywilizacji. Budapeszt jest cichym zaproszeniem na Bałkany, strefą przejścia, bramą do krainy wiecznie zmęczonych ludzi, popląta-

nych wojnami życiorysów, psychicznego kalectwa. Wsiadając w jakikolwiek pociąg
jadący w kierunku południowego wschodu czuje się słodko-gorzki smak obojętności.
Obojętność – stan umysłu, psychiczna dyspozycja przyjmuje tutaj kształt ciała stałego
o kształcie walca. Jest to obojętność zmieszana z melancholią, zmęczeniem, nadzieją
na chwilę wytchnienia. W pociągach jest gorąco, wszędzie czuć nikotynowy dym, kible
zardzewiałe w latach 70. nie mogą się rozpaść (ciężkie powietrze o smaku papryki je
konserwuje), ludzie patrzą nieprzytomnie przed siebie. Hibernują się, a czas oczekiwania na wysiadkę odlicza się im od przewidzianej długości życia. Przejeżdża się przez
stacje o nic nieznaczących nazwach. Są długie, nie do powtórzenia, a jeśli nawet udaje
się je bezbłędnie przeczytać z pomocą jakiegoś tubylca (który w nauczaniu języka węgierskiego przypadkowo spotkanych obcokrajowców znajduje jakąś psychopatyczną
radość), z niczym kompletnie się nie kojarzą. No bo, na litość boską, z czym się może
kojarzyć np. Hódmezővásárhely?

W

ęgierskie pociągi dojeżdżające od północnego zachodu do Budapesztu
są czyste, nowoczesne i estetyczne, wyjeżdżające na południowy-

wschód – stanowią dokładne ich zaprzeczenie. Tak, jakby na północ wożono ludzi, a
na południe bydło. Jakby potajemnie wdrażano w życie jakiś projekt apartheidu. Albo
jakby rząd Republiki Węgierskiej obawiał się, że te wszystkie ładne pociągi kupione za
miliony euro przepadną gdzieś w bałkańskiej czeluści. Że zostaną zaadoptowane na
baraki dla wielodzietnych cygańskich rodzin, że je co do śrubki rozkręcą poturczone
czarne ludy z bałkańskiej przepaści. Że roztopią się w ciężkim panońskim powietrzu,
jak kiedyś w świecie słowiańskim roztopili się przodkowie dzisiejszych Madziarów.

Z

aczynam swoją opowieść od Węgier i Węgrów, bo ci nieszczęśnicy tak bardzo chcą uciec z Bałkanów, a jednocześnie tak głęboko w nich są zakorzenieni, że chyba nie ma drugiego takiego narodu o równie poplątanej tożsamości i nieszczęśliwości. Słoweńcy uciekli z Bałkanów dzięki Niemcom i
Włochom. Chorwaci uciekają dzięki zachodnim turystom finansującym ich

śliczny kraj, przymykającym oczy na krwiożerczych, iście bałkańskich zbrodniarzy
wojennych (bo niby, w czym jest lepszy Ante Gotovina od Ratko Mladicia?). Serbowie,
Albańczycy, Macedończycy, Bułgarzy, a nawet Grecy z Bałkanów nie uciekają. Uznają
je za swój dom. Trochę ciasny (bo za wiele narodów pod jednym dachem), ale własny.
Rumuni stoją gdzieś z boku i udają potomków Rzymian lub bliskich krewnych Francuzów i Włochów (śmieszne to trochę zważywszy, że dopiero w drugiej połowie XIX
wieku zrezygnowali oni z cyrylicy i odsłowiańszczyli swój język). A tymczasem Węgrzy, biedacy, jednocześnie z Bałkanów uciekają i w Bałkan nieuchronnie psychicznie
i mentalnie wrastają. Jedna noga ucieka, druga wraca. Mityczny turul kręci się w kółko i nie wie, gdzie ma wylądować. Ląduje tylko wówczas, gdy poczuje chęć napicia się
palinki. A pije non stop w takich barach jak ten nieopodal dworca kolejowego w Segedynie (Szeged). Tam, na powierzchni 10 metrów kwadratowych siedzi 15 chłopa, stoją
dwa automaty do gry, babka za ladą, telewizor, pies przywiązany do nogi od stołu. Do
tego na ścianie obowiązkowo wisi mapa Wielkich Węgier, żeby jak Madziar popije,
mógł się przy niej rozpłakać nad losem biednego swojego narodu. A i tak, znajdzie się
tam miejsce dla dziewięciu ludzi z plecakami.

W

ęgrzy mają smutne oczy i kręcone wąsy. Nieustannie myślą o papryce,
palince i Wielkich Węgrzech. Ostatnio biedniejsza część klienteli Sörözo-Borozó (piwiarnio-winiarni) upija się piwem o swojskiej nazwie
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„Karpackie”. Polski browar nie mógł lepiej trafić z nazwą piwa, która na Węgrzech jest
niemal identyczna z hasłem Wielkich Węgier (Nagy-Magyarország) i nacjonalistycznym zespołem wyśpiewującym na wielkomadziarskich wiecach swoje pretensje do
wszystkich sąsiednich narodów (Kárpáthia). Węgrzy są niemal idealnym przykładem
narodu grabarzy, który wciąż obchodzi jakieś Zaduszki, nie daje się wywlec z cmentarza i narodowych panteonów sławiących różnych dzielnych wojowników, obowiązkowo na koniach i z podkręcanymi wąsami. A jak któryś z Węgrów koniecznie chce wyrwać się z konduktu pogrzebowego trafia do burdelu, jakim niemal w całości jest Budapeszt – stolica europejskich filmów porno, gejostwa i starych dziadów z Austrii i
Niemiec pragnących sobie zdrowo pochędożyć za połowę zachodnioeuropejskich stawek. Uważam, że powinniśmy przekonać całą Europę i samych Węgrów, że Węgrzy to
zachodni Słowianie. Tylko to może ich zbawić i wprowadzić na ścieżkę średnionormalnego rozwoju.

W

ęgierskie pociągi dzielą się na kilka kategorii. Te najbardziej komfortowe, to osobówki jeżdżące po północy i zachodzie, te nieco gorsze to
pośpieszne, a najgorsze to Intercity jeżdżące w kierunku Segedyna i
Miszkolca. Dokładnie na odwrót niż np. w Polsce. Węgierscy konduktorzy to w zdecydowanej większości łapówkarze i zwyczajne olewusy.

Najgorsze są konduktorki. Wszystkiego się czepiają. Generalnie przeszkadza im, że
ludzie jeżdżą pociągami. Węgierskie pociągi w stronę Segedyna jadą siłą rozpędu i
wiatru od Dunaju. W powrotną stronę muszą włączać silniki. Węgrzy mają mały kraj,
ale za to dwa gigantyczne dworce kolejowe w stolicy. Państwo skurczyło się w 1920
roku o 2/3 terytorium, ale dworce przecież pozostały.

W

ęgrzy stają na głowie, by granica węgiersko-serbska przypominała granicę nieba i piekła, cywilizacji i antycywilizacji. Tymczasem po obu
stronach granicy w Röszke (Węgry) i Horgoš (Serbia) wszystko jest
takie same. Tak samo dojrzewa papryka, ludzie piją tą samą palinkę,
nawet serbscy kolejarze noszą węgierskie kręcone wąsy. W środku nocy

zostajemy nakryci w okolicy dworca kolejowego (którego nikt nie był w stanie zobaczyć, bo tak był zaciemniony) przez straż gminną, której zadaniem było przytrzymanie
nas do przyjazdu straży granicznej. Trzymają nas tak z 10 minut w trzy osoby – dwóch
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starszych i jeden chłopak w wieku ok. 15 lat (prawdopodobnie harcerz zdobywający
sprawność obrońcy granic lub coś w tym rodzaju). Oni nie znają żadnego języka poza
węgierskim, stąd konwersacja jest dość zabawna i niewiele wyjaśnia. Nastolatek od
kilku minut marszczy intensywnie czoło, po czym przychodzi do nas stwierdzając, że i
owszem ta droga prowadzi do dworca kolejowego, ale obecnie „road is not open” (asfalt na noc zwijają czy co?). Jego angielski jest potwornie skromny, ale wreszcie dowiadujemy się czegoś konkretnego. Podobna sytuacja miała miejsce po wyjściu z pociągu na stacji Tabanovci na granicy macedońsko-serbskiej, gdzie jeden facet pokazując palcami „chodzika” mówił „no, no” sugerując, że „z buta” nie przejdziemy przez
granicę do Preszewa. Komunikat prosty, jasny, szybki. I o to chodzi. Ostatecznie węgierscy pogranicznicy odwożą nas na dwie tury do jakiegoś kampingu przy granicy,
gdzie i tak nie ma miejsca, więc nocujemy w szczerym polu. Są przy tym bardzo
uprzejmi i kulturalni. Ostatecznie nasi przodkowie walczyli ramię w ramię z Turkami,
Austriakami i Rosjanami. I niejedną beczkę wina razem wypili.

S

ubotica to nie Serbia, Nowy Sad to też jeszcze nie Serbia. To po prostu
Wojwodina – wyjątkowy region zamieszkany przez kilkadziesiąt różnych
narodowości (wg różnych statystyk od 27 do 42). To istna wieża Babel, której próżno szukać obecnie w innej części Europy. I jedyny taki region, w
którym nigdy nie doszło do waśni na tle etnicznym. Jak nam to prostym

językiem wytłumaczył jeden niemiecki bezdomny, tam, gdzie są trzy narody – walka
toczy się na śmierć i życie, a tam, gdzie jest ich trzydzieści – każdy nawet średnio rozgarnięty człowiek rozumie, że wojna musiałaby mieć mniej więcej taki sam efekt, jak
wybuch bomby atomowej w pomieszczeniu pełnym ludzi. I przez to miejscowi zachowują zdrowy rozsądek, uprawiają rolę, hodują zwierzęta, piją palinkę/rakiję, podkręcają wąsy, poprawiają kapelusze, konserwują paprykę i wspólnie narzekają na Belgrad.

J

eśli istnieje jakiś niekwestionowany wspólny mianownik narodów od Tallina po Ateny, jest nim głęboko egzystencjalny smutek. Wszyscy jesteśmy
smutni, nawet jak jesteśmy chwilowo weseli. Jesteśmy weseli jak pijemy,
jak nie pijemy jesteśmy smutni. Ale pijaństwo nas nie uszczęśliwia, tylko
pozwala zapomnieć o smutku. I w tym sensie przynosi radość. Ale to nie jest

4

radość życia. Tej nigdy nie mieliśmy i mieć nie będziemy. Jedyną radością i pociechą
naszego żywota jest fakt, że smutek jak sól nas wszystkich konserwuje w naszym psychicznym zidioceniu i powykoślawieniu. Każdy jest smutny – najpierw Węgrzy, potem Serbowie, Polacy, Ukraińcy, Białorusini i inne nacje. Nawet Czesi śmieją się przez
łzy. W zasadzie tylko Kosowarzy i Albańczycy nie są smutni. I to jest przerażające.
Wszyscyśmy pokochali śmierć i cierpienie jak własną matkę i kochankę jednocześnie.
Nie potrafimy porządnie niecierpieć, prawdziwie cieszyć się, żyjemy w swoich narodowych solidnie zdobionych grobowcach i niechętnie z nich wychodzimy. Lubimy
płakać, użalać się nad własnym losem, wskazywać winnych, którzy zawsze niesprawiedliwie są silniejsi od nas. Na Zachodzie zazdroszczą nam naszej wesołkowatości,
tzw. słowiańskiej duszy, ale nie rozumieją, że w rzeczywistości umiemy tylko płakać, a
śmiejemy się tylko wówczas, gdy z jakichś przyczyn ową wrodzoną zdolność chwilowo
tracimy. I może dlatego nasza radość jest taka wyzwalająca i taka niepokojąca jednocześnie.

S

erbia bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. I bardzo zasmuciła jednocześnie.
Serbowie to biedny naród, wewnętrznie bardzo głęboko podzielony (stąd
święte zawołanie: Samo sloga Srbina spasava, serb. Tylko jedność ocali
Serbów lub Tylko w jedności Serbów ratunek), powszechnie znienawidzony. I zdradzony, oszukany. Kiedy jechałem kilka lat temu przez Serbię wy-

niosłem stamtąd jak najgorsze wspomnienia. Praktycznie sami nieżyczliwi ludzie.
Nigdy tylu ich naraz nie spotkałem, podróżując po całych Bałkanach. Teraz wszystko
wyglądało diametralnie inaczej. Nie wiem dlaczego. Przygniotła ich polityka, historia,
ciężar własnych win. Tak sądzę. W oczach Serbów widzę albo apatię, albo chęć wyjścia
na światło z jakiejś ciemnej zawilgotniałej nory. Przede wszystkim widzę w nich jednak niesamowitą dumę, taką, jaką mamy my, Polacy albo nieugięci Węgrzy. Uważam,
że nasze narody – polski, węgierski i serbski - stanowią sól Europy ŚrodkowoWschodniej, jej niezłomny pancerz i wielką siłę. Serbowie płaczą nad swoją historią i
swoją teraźniejszością. Przegrali praktycznie ze wszystkimi sąsiadami i własnymi
mniejszościami. Są pokonani fizycznie i psychicznie. Sięgnęli dna, od którego – mam
nadzieje – odbiją się i odzyskają swoją sławę. Bardzo kibicuję Serbom. Wydaje się
jednak, że rozpad tego kraju jescze się nie zakończył. Wrze w Sandżaku, w Preszewie,
w Medveđi, w Bujanovacu przy granicy z Kosowem i Macedonią. O Wojwodinę Ser-
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bowie mogą być raczej spokojni, choć zawsze będzie ona radykalnie inna (wyniosła i
zapatrzona w swoją wyjątkowość) niż reszta Serbii.

Z

Serbii pamiętam głównie spotkania z ludźmi. Z facetem, który wyszedł do
nas ze swojego domu, gdy na chwilę usiedliśmy pod jego płotem. Skończyło
się na serdecznej rozmowie i piciu rakii. Gość był prawnikiem, stąd jego
powściągliwość w rozmowie na tematy polityczne. A rozmawialiśmy w Preševie – na styku Serbii, Macedonii i Kosowa, które prędzej czy później zo-

stanie pewnie wchłonięte przez Wielką Albanię, a raczej Wielki Bałkański Chaos. Na
drogę dostaliśmy litr rakii. Wcześniej było spotkanie z Milanem – około 25-letnim
chłopakiem, który musiał wraz z całą rodziną uciekać z Kosowa, gdy Albańczycy rozwalili jego dom i zrównali z ziemią groby jego przodków. Potem spotkaliśmy innego
Milana – uciekiniera z chorwackiej Slawonii. Te same smutne spojrzenia, te same
słowa.

P

rawdziwa wojna na Bałkanach dopiero się zaczyna, a właściwie już trwa w
najlepsze. I nie jest to wojna z udziałem żołnierzy, ciężkich dział czy tylko
bagnetów. Mnóstwo naklejek w Macedonii, w publicznych miejscach
uświadamia nam, jak ważna jest demografia. „Sekoj treba da ima tri deca”
– Jeśli trzeba, będę miał(a) trójkę dzieci. Na naklejkach ma miejsce licyta-

cja. Najwyższa dopisana długopisem liczba, jaką zauważyłem, to 80. Można się z tego
śmiać, ale przy obecnych trendach demograficznych, Macedonia za 20-30 lat będzie
albańska. Albańczycy staną się wówczas większością w tym chrześcijańskosłowiańskim kraju. Niech św. Kliment Ochrydzki i św. św. Cyryl i Metody przed tym
bronią naszych słowiańskich współbraci. Jakże to prozaiczne – wojna toczy się na
Bałkanach w kobiecych łonach – to one stanowią prawdziwe pole walki. Muzułmanów
jest coraz więcej, chrześcijan coraz mniej. Nie można się nie zapytać dlaczego? Czy to
prawdziwa wojna, rodzaj demograficznej agresji, czy zwyczajny trend demograficzny?
Dlaczego my, chrześcijanie nie chcemy mieć wielu dzieci? Dlaczego poprzestajemy na
jednym, dwóch, a trójka dzieci to już rodzina wielodzietna, w domyśle patologiczna.
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ałkańskie kobiety to luksusowy towar. Bałkańska kobieta przeliczana jest

B

na używane samochody sprowadzane z Niemiec, na stada owiec i kóz, na
hektogramy pszenicy i owsa, ale nie na litry rakii na szczęście. Nie mogę
pozbyć się wrażenia, że prawie wszystkie bałkańskie kobiety na swój sposób są prostytutkami. I istnieje powszechna zgoda na cennik kobiet. Efekt

jest taki, że bałkańskie kobiety jako towar reklamujący się są bardzo ładne, a faceci
obleśni. Ten kontrast jest tak oczywisty, że nie wart dyskusji.

W

ojny na Bałkanach wybuchają z bardzo prozaicznych przyczyn. Mówiąc
całkiem serio, tak bym zhierarchizował ich przyczyny: nuda, strach,
alkohol, bieda. Wojna na Bałkanach nadaje... sens życiu. Jak nie ma
wojny, nic się zasadniczo nie dzieje. Wszyscy czekają na coś, na jakąś
akcję, na jakiś kosmiczny pierdolnik, który ich poruszy, wzruszy i zabi-

je. Na Bałkanach wszędzie widzisz ludzi z otwartymi ustami stojącymi nieruchomo
przez kilka godzin (suma summarum przez ¾ życia). Oni czekają na HISTORIĘ. Dosłownie. Są zawieszeni w BEZHISTORII i tylko wojna wprowadza ich w rzeczywisty
czas. Tylko wówczas są zauważeni, przez kilka minut stają się centrum uwagi świata
lub choćby Europy. Mają niepowtarzalną sznasę stania się bohaterami, choćby było to
bohaterstwo z przypadku. Potem zamierają w pozie szerokootwartych ust na skrzyżowaniu dróg. Hibernują się i czekają. Człowiek Bałkanów opanował sztukę czekania do
perfekcji. Nie niecierpliwi się. Czeka, bo wie, że prędzej czy później, jego będzie na
górze. Oczekiwanie jest prawdziwą religią Bałkanów, łączącą ludzi wszystkich wyznań
w jedną nieuświadamianą wspólnotę religijną. Czakaj, czakaj... Te słowa wciąż
brzmią w moich uszach. I prawie nigdy na Bałkanach nie słyszałem słów nawołujących do pośpiechu. I to jest jednocześnie pocieszające i niepokojące. Podczas gdy
większość znanego nam świata pędzi nieustannie ku czemuś, Bałkany stoją i czekają.

G

dyby ktoś chciał kiedyś zaprojektować godło Bałkanów jako całości, na
pewno centralną postacią musiałby być pasterz. Bałkany to bowiem jedno
wielkie pastwisko – mnóstwo owiec i kóz, miliony pasterzy. Owczy gnój,
nieogoleni pasterze i ich psy, to prawdziwy klimat Bałkanów. I nawet gdyby wybudowano tysiące parawanów w postaci luksusowych ośrodków wy-

poczynkowych i autostrad, Bałkany zawsze będą owczo-kozio-pasterskie. Szosy będą
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regularnie zasrywane przez bydło, a do luksusowych ośrodków centralno-wywiewowy
wiatr zawsze będzie przynosił słodki odór świeżo przetrawionej trawy. Bałkany są
bardzo biblijną krainą, w której pasterz zawsze stanowi postać centralną. Bałkański
pasterz jest nieruchomy, nieczuły na zmianę pogody, na zmianę granic, na zmianę
czegokolwiek. On obraca się wokół własnej osi. Oto centrum świata.

S

pośród wielu charakterystyk granicy środkowoeurpoejsko-bałkańskiej, muszę dopowiedzieć jedną. Jest nią notoryczny deficyt normalnych księgarni,
w których są książki, a nie tylko zeszyty i przybory szkolne. Na Bałkanach
nie kupuje się książek! Serio. Może tylko w największych miastach: Belgradzie, Sarajewie, Banja Luce, Zagrzebiu, Skopje, Podgoricy. Jakie są inne

wyznaczniki Bałkanów? Kible narciarskie (dziura w podłodze), muzyka z dominującym akompaniamentem gusle, turecka kuchnia, spóźniające się pociągi i niezdenerwowani tym faktem pasażerowie, lokotraktory. Jest ich wiele. Ale kto podróżuje na
Bałkany, przekraczając ową granicę, zawsze w innym miejscu, ma 100% pewność, że
owo przejście właśnie nastąpiło. I zaczyna inaczej myśleć, inaczej pragnąć, inaczej
oddychać.

N

ikt tak naprawdę nie rozumie Bałkanów. Ani ich mieszkańcy, ani ludzie z
zewnątrz. Zrozumienie Bałkanów jest jak wejście w posiadanie kamienia
filozoficznego. Zbliżamy się do niego, ale go nie osiągamy. Najważniejsze,
żeby nie racjonalizować tego, co z gruntu nieracjonalne, emocjonalne,
duchowe, kobiece. Bo Bałkany są kobietą. Mają swoje humory, horrory i

komedie. I nie bardzo wiadomo, co i kiedy. Kiedy pijesz rakiję, jest Ci to przynajmniej
obojętne. Trzeźwość na Bałkanach to przekleństwo. Dlatego nigdy nie trzeźwieję na
Bałkanach. I nawet muzułmanie nie trzeźwieją. Kocham je jak własną ojczyznę. Jednocześnie nienawidzę jak największego wroga. Ziemię błogosławioną i przeklętą zarazem. Nie ma w tym żadnej logiki, ale nic na to nie poradzę. Niech radzą inni. Bo logika i Bałkany to pojęcia cudownie wykluczające się.

T

rudno usłyszeć ptasi śpiew na Bałkanach. Mniej więcej tak trudno, jak znaleźć normalną księgarnię. Na Bałkanach prawie nie ma ptaków. Jeśli nawet
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pojawiają się, to chyba tylko przelotem. Nie wiedzieć czemu ptaki nie chcą zadomowić
się w tym regionie. Zastanawiam się, w jakim stopniu przyczyną są tutaj częste wojny
i krwawe jatki. Ptasi śpiew kompletnie do nich bowiem nie pasuje.

W

samym centrum Bałkanów znajduje się Kosowo. I to, co się tam dzieje
jest zapowiedzią tego, jak będą wyglądać Bałkany za kilkadziesiąt lat.
To Bangladesz i Afganistan Europy, rencista utrzymywany z amerykańskich i unijnych pieniędzy, z transferów pieniężnych albańskich
rodzin mieszkających w Europie Zachodniej. To tykająca bomba de-

mograficzna i megachaos, bo jak się okazuje, jest to pojęcie stopniowalne. Mnóstwo
ludzi poruszających się po nieznanych sobie trajektoriach, wszędzie budowy bez planu, na chybił trafił, a może się nie zawali. Na prawie każdym budynku kosowskie, albańskie i amerykańskie, czasem także niemieckie flagi. W stolicy krzyżują się ze sobą
dwie największe ulice – Matki Teresy z Kalkuty i Billa Clintona. Na części terytorium
znajduje się Monako (tak przynajmniej uważa operator komórkowy Play, witając nas
w Monako, podczas gdy siedzieliśmy przy piwie nieopodal Peciu). W Kosowie mniejszości mieszkają w swoistych rezerwatach, strzeżeni przez uzbrojonych po zęby włoskich, belgijskich, niemieckich, szwedzkich i innych żołnierzy. Serbowie są tutaj, na
ongiś własnej ziemi, gatunkiem na wyginięciu. Demograficzny walec islamu właśnie
nabiera tempa. Rakieto-minarety wystrzeliwane chyba z Teheranu lub Rijadu wbijają
się w ziemie dosłownie wszędzie. Dzwony kościelne cichną. Allah akbar. Zmierzch
zachodu. Czas umierać?

P

odróżując przez Bałkany, zawsze zadaję sobie pytanie, czy my Słowianie:
zachodni, wschodni i południowi jesteśmy rzeczywiście „wielką słowiańską
rodziną”, rozmarzoną, rozśpiewaną, nie stroniącą od alkoholu, miłującą
pokój i pracę na roli – słowem romantyczną w rozumieniu Herderowskiej
sielanki. W zasadzie można przekonująco uzasadnić obydwie odpowiedzi

– na tak i na nie.

Ł

ączy nas język, którego liczne odmiany są dla siebie nawzajem mniej lub
bardziej zrozumiałe, a nawet jeśli niezrozumiałe, to charakterystyczne
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świszczenie i szeleszczenie, ten śpiewny ton, brzmi zawsze swojsko. Łączy nas doświadczenie bycia Europejczykami drugiej kategorii (przynajmniej w oczach romańsko-germańskiego Zachodu). Mamy świadomość, że jesteśmy „na końcu kolejki”, co
świetnie widać na słynnej okładce Ewangeliarza Ottona III, przestawiającej hołd składany cesarzowi przez cztery prowincje europejskie: Romę, Galię, Germanię i Sclavinię. My Słowianie zawsze żyliśmy na obrzeżach czegoś: albo Europy, albo Azji. Łączy
nas zatem owa pograniczna mentalność, tożsamość kształtowana w ogniu walki o
utrzymanie cywilizacyjnego szańca. Słowian łączy dokuczliwe poczucie bycia niezrozumianymi (i upokarzanymi) przez Zachód. Naszą słowiańską duszę rozdzierają dwa
sprzeczne imperatywy: dołączenia do Zachodu, stania się jego częścią oraz chęć stworzenia anty-Zachodu, powrotu na Wschód, skąd pochodzimy, do swoich pól, owiec,
kóz i wszelkiego bydła, którego obecność dawała nam zawsze dziwne poczucie bezpieczeństwa. Nie lubimy abstrakcyjnych pojęć, a najbardziej nieznośnego greckorzymsko-germańskiego pragmatyzmu. Kochamy zapach świeżo przeoranej ziemi, i
widok rozkołysanej na wietrze pszenicy, z której zrobimy i chleb, i wódkę. I coś dla
żołądka, i coś dla duszy.

W

szyscy Słowianie są potencjalnymi alkoholikami. Pijemy, gdy jest nam
źle i gdy jest nam dobrze. Pijemy, bo wspominać, i by zapomnieć. Zawsze znajdujemy okazję, albo odwrotnie – ona znajduje nas. Bo my jesteśmy Narodem Wybranem, Ludem Wiecznie Pijanym, w teraźniejszości i wieczności zakochanym. Gdy się upijamy, radujemy się i pła-

czemy jednocześnie. Żaden inny lud nie opanował tej sztuki łączenia jednego z drugim, przy założeniu, że nie chodzi tutaj o śmiech przez łzy. My Słowianie kochamy
literaturę (choć nie świadczy o tym liczba księgarń), dzięki której udaje się zaczarować
nieznośną nierzadko rzeczywistość, unieważnić ją na swój sposób, zagadać – używając określenia Andrzeja Stasiuka. Ale jest to, zauważa wspomniany autor, wyłącznie
męska cecha. „Przychodzi szary, zmęczony życiem facet wieczorem do knajpy, wywala
browca i przeistacza się, kurde, w Szeherezadę. Ma okropną żonę, stary, zardzewiały
samochód, ale jak zaczyna mówić, to oczy wychodzą ci na wierzch. To jest talent,
przegadać świat, mieć opowieść, która unieważnia rzeczywistość, jest sto razy lepsza
od niej”, stwierdza Stasiuk w jednym ze swoich wywiadów. W zasadzie Słowiańszczyzna to prawdziwa ojczyzna literatów – tutaj każdy potrafi napisać książkę, tylko nie
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ma na to czasu albo chęci. Poeci i pisarze od dawien dawna stanowili narodową
awangardę, narodowych przywódców. U nas nie było, jak na Zachodzie, burżuazji.
Nam nie przewodzili dobrze wykształceni prawnicy, rasowi politycy, wymuskani na
uniwersytetach erudyci, technokraci. Myśmy od zawsze swój świat chcieli widzieć
przez pryzmat dziecięcej opowieści, baśni. Czegoś, co krzepi i budzi w nas uczucia
współprzynależności.

S

łowianie uwielbiają kolektywizm. To nas bardzo zakotwicza na Wschodzie.
I nawet, jeśli nam, Polakom skądinąd słusznie wydaje się, że jesteśmy narodem indywidualistów, to przecież nasz indywidualizm jest doświadczeniem przeżywanym na wskroś zbiorowo, kolektywnie. Upajamy się nim nie
w pojędynkę, ale ogólnonarodowo. Żywimy niechęć do zwierzchności, do

władzy odbierającej choćby część naszej umiłowanej wolności. Zamordyzm, który
gdzie niegdzie się na mapie Słowiańszczyzny pojawia, jest tylko nieudolną próbą zakrzyczenia tej prawdy. Bo przecież nawet słowiańskie słowo „przywódca” nie pochodzi
od czasownika „przewodzić” tylko od „tego, który siedzi przy wódce”. Prawda? Oryginalnym ustrojem Słowiańszczyzny jest demokracja wiecowa.

P

ierwszorzędną cechą wszystkich Słowian jest narzekanie. Ma ono wiele
wspólnego z powszechnym wśród Słowian alkoholizmem. Narzekamy zawsze, bez względu na okoliczności. Gdy jest nam dobrze, i gdy jest nam źle.
Gdy odnosimy sukces, i gdy sromotnie przegrywamy. Narzekanie to nasza
religia, w której szczególna rola przypada uroczystym celebracjom naro-

dowych nieszczęść. Uwielbiamy wprost sycić się doznanymi ranami, porażkami i klęskami. Jeszcze bardziej kochamy się w licytacjach, kto ma gorzej, kogo bardziej
skrzywdziła Historia i najwięksi wrogowie. I ta właśnie zbiorowa celebracja Nieszczęścia oraz Krzywdy sprawia, że stajemy się umiarkowanie szczęśliwi, czego jednak nie
wolno nam wprost powiedzieć. Litania narzekań nie ma właściwie swojego końca (początku w zasadzie też nie). Narzekamy na kształt ładu światowego i na to, że sąsiadowi
coś się udało. Na rządzących, których sami wybraliśmy i na tzw. system, który nie
wiadomo skąd się wziął (bo w czasach, gdyśmy wszyscy żyli na jednym wielkim pastwisku go przecież nie było). Narzekamy, bo boimy się, że gdy przestaniemy, świat
stanie się nieznośnie bezproblemowy. A my bez problemów i wiecznego kombinowa-
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nia po prostu nie możemy żyć. Gdy mówimy „nie ma problemu” to znaczy, że jest
problem, i to najczęściej niemały. Nie rozumiemy, dlaczego Amerykanie i większość
przedstawicieli zachodnich narodów, są zawsze przymusowo uśmiechnięci. Denerwuje nas to zakłamanie.

A

le równie wiele nas, Słowian dzieli. Dzieli nas religia (choć słowiańscy muzułmanie w niemałej części przynajmniej nie porzucili słowiańskich tradycji, a zwłaszcza alkoholu i wieprzowiny). Dzieli nas stosunek do Rosji, która dla jednych nadal jest „Dębem, pod którym znajdują schronienie małe
narody słowiańskie”, a dla innych mongolsko-tatarskim azjatyckim dra-

pieżnikiem udającym naród słowiański. Dzielą nas tradycje, którym kształt nadały
kilkusetletnie okupacje – rosyjska, turecka i austriacko-niemiecka. Na lepszych i gorszych, jak na targu niewolników, dzieli nas Zachód, jednych wpuszczając do przedsionka, innych trzymając na mrozie i deszczu przed swoimi rezydencjami. Dzielą nas
bezsensowne wojny i konflikty, w których wyrzynamy się nawzajem ku radości Rosji i
Zachodu. Dzieli nas idiotyczny wyścig szczurów, w którym Czechom i Słoweńcom wydaje się, że już dawno dogonili Zachód.
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