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Sam fakt, że przychodza ̨ wieści z zew nat̨rz dodaje mi sił i
budzi radość.
— Czy czujesz solidarność ludzi spoza wiez̨ienia i czy jest ona w ogóle ważna? Czy
zechcesz przekazać coś naszym czytelnikom i innym, którzy Cie ̨ wspieraja?̨

— Codziennie, kiedy wywołuja ̨ moje nazwisko do odbioru listów, mam to dobre uczu-
cie, że ludzie pamietaja ̨ i wspieraja ̨mnie. W takich chwilach szary dzień skazańca nabiera
barw — i nieważne, czy list to pare ̨ zdań, czy całe wypracowanie. Sam fakt, że przychodza ̨
wieści z zewnat̨rz dodaje mi sił i budzi radość. Oglad̨am zdjec̨ia z akcji solidarnościowych
na całym świecie. Czytamwywiady, w których znani ludziemówia,̨ jak absurdalny był nasz
proces. Słysze ̨ za murem beb̨ny i okrzyki demonstrujac̨ych przyjaciół. Myśle ̨ o koncercie,
na którym cała sala śpiewa „To wszystko przeminie” („��� �������!” — piosenka ka-
peli punkowej „Pornofilmy” o procesie „Sieci”); o slamie, na którym czytano wiersze po-
parcia dla nas; o graficiarzach punktujac̨ych represje w dzisiejszej Rosji. I wtedy czuje,̨ że
to wszystko nie poszło na marne.

Jeśli dziek̨i temu wszystkiemu wiele osób zwróciło uwage ̨ na to, co wcześniej było dla
nich niedosież̨ne, niezrozumiałe i niekonieczne, to jest to okazja, aby każdy wniósł swój
wkład w walke ̨ przeciw absurdowi, przemocy i niesprawiedliwości. Ogień może osłabnać̨,
ale solidarność, jak snop jasnych iskier, nie pozwalamu zagasnać̨. Nie pozwala namopuścić
rak̨, ani pokornie pokłonić sie ̨ złu.

Kiedy komuś zWas przyjdzie do głowynapisać list do politycznegowieź̨nia, nie porzucaj-
cie tej myśli. Nie chowajcie jej w głeb̨i swojej listy zadań. Zróbcie to natychmiast. Napiszcie
oWaszychmarzeniach, o tymco kochacie. Owspomnieniach, którewywołuja ̨Wasz śmiech,
czy o wrażeniach z przeczytanej ksiaż̨ki. Bad̨źcie pewni, że ten list jest ważniejszy, niż sie ̨
Wamwydaje. Może on uratować skazańca przed okropna ̨monotonia ̨kolejnego dnia za kra-
tami — a to jest naprawde ̨bardzo ważne. Jestem bardzo wdziec̨zny tym wszystkim, którzy
wspieraja ̨ wieź̨niów politycznych, walcza ̨ o ich zwolnienie, o sprawiedliwość. W nich jest
źródło tych iskier, które nie pozwalaja ̨ aby zło pochłoneł̨o nasze życie.

Grozi nam totalitaryzm z cichego przyzwolenia wiek̨szości
— Jak zareagowałeś, usłyszawszy w pierwszej instancji tak surowe wyroki wielolet-
niego wiez̨ienia? Co Ci pomaga nie ugiać̨ sie,̨ nie tracić ducha, wytrzymać w takich
warunkach?

—Kiedy słuchałem ogłaszanych wyroków, ostatecznie przekonały mnie, że jesteśmy ka-
rani za nieposłuszeństwo. Cież̨ko w to uwierzyć i nawet teraz staram sie ̨ o tym nie my-
śleć. Takie myśli moga ̨ człowieka zadrec̨zyć i doprowadzić do szaleństwa. Nadal żyjemy w
świecie, gdzie zachcianka władców może zniszczyć życie każdego człowieka. Najbardziej
przerażajac̨e jest, że ludzie sie ̨do tego przyzwyczajaja.̨ Do wszystkiego, co sie ̨właśnie dzie-
je: pobici demonstranci i młodzi politycy; oskarżenia o terroryzm wobec niepełnoletnich;
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trucie ludzi zawadzajac̨ychwładzy; absurdalnewyroki. I znacznie, znaczniewiec̨ej niespra-
wiedliwości, okrucieństwa i brutalności, któremoga ̨stać sie ̨norma,̨ jeśli społeczeństwo po
prostu przyjmie te ̨ „nowa ̨normalność”. Tego sie ̨ boje ̨ ponad wszystko.

Grozi nam totalitaryzm z cichego przyzwolenia wiek̨szości — a potem już bed̨zie za póź-
no tłumaczyć, a nie tego chcieliśmy. Uczciwie przyznam, że coraz trudniej jest sie ̨trzymać,
nie załamywać sie,̨ szczególnie wobec tego, co dzieje sie ̨w kraju. Ale wciaż̨ żyje,̨ a na wolno-
ści czekaja ̨ na mnie przyjaciele i rodzina. Wierza ̨we mnie i mnie kochaja ̨— a wiec̨ musze ̨
wytrwać. Nie poddawać sie ̨— w imie ̨ ludzi mi drogich, w imie ̨mnie samego, w imie ̨gwiazd
na niebie i czystego powietrza, w imie ̨wolności i miłości.

Łamali me skrzydła z uśmiechem
Gdy krzyk mój przechodził w wycie.
Bezradnym, zbolałym oddechem
Dziek̨uje,̨ żem został przy życiu.
(Włodzimierz Wysocki, przeł. PK)

Jaki jest sens mówić o wolności, równości i braterstwie, a
nastep̨nie zdradzić to wszystko?
— Praktycznie każdy z was dostał taki wymiar kary, o jaki wnosiła prokuratura —
najwyraźniej w dużej mierze dlatego, że nie przyznaliście sie ̨ do winy i publicznie
ogłosiliście o torturach [którym was poddano]. Patrzac̨ wstecz, czy teraz tego żału-
jesz?

— Żałować drogi, która ̨ wybrałem, to odebrać wartość wszystkiemu, przez co przesze-
dłem wcześniej i przez co musze ̨ przejść teraz. Najgorszym momentem dla mnie był ten,
kiedy poddałem sie ̨słabości i strachowi, tym samym zdradzajac̨ samego siebie. Przestałem
czuć sie ̨jak człowiek, a nienawiść do samego siebie zdominowaławszystkiemojemyśli. Ale
dziś, choć uwiez̨iony, praktycznie w czterech ścianach, wciaż̨ pozostaje ̨ tym, kim w istocie
jestem. Gdybym bowiem postap̨ił inaczej, moje życie byłoby zwykła ̨ egzystencja.̨ Jaki jest
sens mówić o wolności, równości i braterstwie, a nastep̨nie zdradzić to wszystko? Co te
słowa moga ̨ znaczyć dla ludzi, jeśli każdy może z nich zrezygnować, gdy żad̨aja ̨ tego kaci?
Im łatwiej ludziom bed̨zie zdradzać siebie i innych, im cześ̨ciej, wbrew sumieniu, bed̨a ̨wy-
pełniać zbrodnicze rozkazy, tym szybciej wszyscy staniemy sie ̨bezwolnymi niewolnikami,
których życie bed̨zie jedynie wegetacja.̨

Być może jestem winien ciszy, Być może niepotrzebnych słów.
Wmomentach paniki i rozpaczy
Mej winy ślady znajdziesz znów.
Nawet od tych, co obojet̨ni.
Wciaż̨ się spodziewam potep̨ienia
Jak każdy noszę skazy piet̨no,
Lecz wciaż̨ uwiera mnie sumienie.

4



I znów mi każe wstawać z ziemi
Złu spojrzeć w oczy z cała ̨ siła,̨
Stanać̨ w szeregu z gneb̨ionymi,
Lub się zadławić cież̨ka ̨wina.̨
(autora nie podano, tłum. PK)

Widze,̨ że jestem po właściwej stronie — po stronie światła
— Gdybyś teraz mógł sie ̨ cofnać̨ w czasie do któregoś dnia przed aresztowaniem, czy
zmieniłbyś coś zasadniczego w swoim życiu?

—Patrze ̨dziś wstecz inaczej,może bardziej dojrzale. Oczywiście, sa ̨w przeszłości rzeczy,
które chciałbym zmienić. Bardziej docenić ludzi wokół mnie, uniknać̨ błed̨ów i złych de-
cyzji, być mniej naiwnym i mniej zgorzkniałym — i wiele innych, może bardzo osobistych
spraw. Ale przyjmuje ̨swój los takim jaki jest, choćbym jak każdy żałował przeszłości. Moje
postep̨ki, błed̨y, działania, poglad̨y i daż̨enia uczyniły mnie tym, kim jestem teraz. To one
czynia ̨ nasze życie ciekawym, pełnym szcześ̨cia i bólu, światła i mroku.

Coraz cześ̨ciej uświadamiam sobie, że wybrałem droge,̨ która podaż̨a w koniecznym dla
mnie kierunku. Patrze ̨ na tych, co mnie nienawidza ̨ — nazistów, propagandystów, czeki-
stów i bandytów — i na tych, którzy mnie popieraja:̨ obrońców stacji Szijes, muzyków, ar-
tystów, wieź̨niów politycznych, nauczycieli, ludzi z mojego miasta, towarzyszy z całego
świata rodzine ̨ i bliskich. I widze,̨ że jestem po właściwej stronie — po stronie światła. I
to zrozumienie potwierdza wartość tego krótkiego etapu podróży, który już przebyłem i z
którego wyniosłem jasne wnioski i implikacje.

Co mogę powiedzieć o życiu?
Że rzecz to w sumie dość długa.
Tylko nieszcześ̨cie budzi we mnie zrozumienie,
Ale dopóki ust mi nie zatka gliniana gruda, bed̨zie się z nich rozlegać tylko dziek̨czynienie.
(Josif Brodski, 24 maja 1980 r., tł. Stanisław Barańczak)
— Na koniec sformułuj, prosze,̨ krótka ̨ dewize ̨ czy też hasło, które w tych warun-

kach pozwala Ci pokonywać trudności i wierzyć, że sprawiedliwość wkrótce zwycie-̨
ży.

Kiedy pisze,̨ że dobro zwycież̨y, nie mam namyśli pokoju na całym świecie (choć bardzo
bym tego pragnał̨). Ważne jest, że dobro zwycież̨a codziennie, dziek̨i dobrym, serdecznym
ludziom.

Dobro zwycież̨a, kiedy lekarz ratuje ludzkie życie, kiedy ktoś adoptuje dziecko z przytuł-
ku; kiedy taksówkarz ratuje demonstranta przed sadystycznymi pałkarzami, kiedy ekoak-
tywista ratuje las przed zniszczeniem, kiedy sad̨ uwalnia wieź̨nia politycznego a obrońca
praw człowieka chroni wieź̨niów przed torturami; kiedy solidarność i miłość budzi w nas
uśmiech i daje namwiare,̨ że nie jesteśmy samotni i że razemzwycież̨ymy. Dobro zwycież̨y!
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