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Mur berliński upadł 28 lat temu, jednak Europa nadal 
pozostaje podzielona. Cokolwiek wydarzyło się po roku 
1989, Zachód pozostał Zachodem, a Wschód Wscho-
dem. Pasażerowie tanich linii lotniczych kursują w obu 
kierunkach w jasno określonym celu: Wschód to do-
skonałe miejsce, by zorganizować wieczór kawalerski, 
Zachód – by znaleźć pracę. Otaczają nas karykatury: 
polski hydraulik straszy ze stron zachodnich tabloidów, 
opiniotwórcze miesięczniki roztaczają widmo „nowej 
zimnej wojny”, magazyny lajfstajlowe zaś poszukują  
 „drugiego Berlina” dla hipsterów. Agata Pyzik wystę-
puje przeciwko tym stereotypom, przypatruje się prze-
szłości i współczesności, by odkryć sekretną historię 
Europy Wschodniej i jej bolesnych relacji z Zachodem. 
Masowa emigracja i kapitalizm, postpunk i obsesja na 
punkcie bloku wschodniego wywiedziona z twórczości 
Davida Bowiego, orientalizm i „samo kolonizacja”, po-
tencjał wolnościowy socrealizmu, szanse na powstanie 
niezachodniego modelu nowoczesności, a także pozy-
cja Europy Wschodniej we współczesnych trendach 
wskrzeszania „idei komunizmu”. Wszystkie te zjawiska 
(i wiele innych) pojawiają się tutaj w całej złożoności. 
Książka Biedni, ale sexy rezygnuje zarówno ze łzawej 
nostalgii za „starymi, dobrymi czasami”, jak i z rozpacz-
liwego pragnienia, by stać się „takim jak Zachód”. Tym 
samym odświeża ideę wciąż możliwej Innej Europy.

zderzenia kulturowe na wschodzie i zachodzie europy

AGATA Pyzik

Biedni, ale sexyur. 1983, dziennikarka, krytyczka, eseistka; pisze o kul
turze, sztuce, estetyce i polityce do publikacji książko-
wych oraz prasy polskiej i brytyjskiej (między innymi  
 „The Guardian”, „The Wire”, „Frieze”, „Calvert Jour-
nal”, „Dwutygodnik”, „Polityka”, „Krytyka Polityczna”,  
 „Szum”). Książka Biedni, ale sexy ukazała się pierwot-
nie w języku angielskim (Zero Books, 2014), obecnie 
autorka kończy pracę nad Tin Drum – monografią bry-
tyjskiego zespołu synth popowego Japan (Bloomsbury, 
2018). Jej zainteresowania obejmują kulturę krajów  
realnego socjalizmu i okresu zimnej wojny, transfor-
mację ustrojową w krajach postkomunis tycznych i po-
lityczne możliwości wykorzystywania kul tury popular-
nej. Mieszka w Warszawie.

aGata pyzik Agata Pyzik patrzy na nasz kawałek świata przez rzadko uży-
wane okulary. Opowiada o często toksycznych, pobłąkanych 
wzajemnych zauroczeniach pomiędzy wschodnią i zachodnią 
Europą i o tym, jakie tworzą na swój temat straszliwe baś nie 
i uwodzicielskie fantazje, wreszcie – zachęca do zastanowienia 
się, czy i jak można wyrwać się z tego błędnego koła. Jest tu 
David Bowie i Izabela Trojanowska, soc realizm i transformacja 
ustrojowa, punki, proletariusze i poeci. Świeży i potrzebny głos: 
nieczęsto tak na siebie patrzymy.

Olga Drenda

W Biednych, ale sexy pomysły interpretacyjne skrzą się jeden 
obok drugiego, książka biegnie od tematu do tematu z ener-
gią rojowiska, co stanowi przyjemne antidotum na elegancką 
tęsknotę, jaką można zazwyczaj znaleźć w tekstach o Europie 
Wschodniej. Jest tu intensywność i paląca konieczność, która 
współbrzmi z tezą autorki, że polska kultura przed 1989 rokiem 
odznaczała się wzniosłością i „nie było w niej zgody na chłam”.

Sukhdev Sandhu, „The Guardian”

Biedni, ale sexy to wspaniały przelot przez dwadzieścia kilka lat 
wymiany kulturowej między Wschodem i Zachodem, opierają-
cej się na aroganckim założeniu Zachodu, że wszyscy pragną 
stać się częścią jego systemu wartości. Obserwując te wszyst-
kie krzyżujące się prądy pożądania, zazdrości i zranionej dumy, 
Pyzik odnajduje wśród komunistycznych ruin wiele powodów 
do dumy, a patrząc wstecz, odkrywa sporo wspaniałej muzyki 
punkowej, sztuki, mody i filozoficznych alternatyw dla zachod-
niego „pędu naprzód”. 

Chris Bohn (Biba Kopf), „The Wire”
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opis książki

Wydawnictwo w Podwórku przedstawia książkę Agaty Pyzik Bied-
ni, ale sexy. Zderzenia kulturowe na wschodzie i zachodzie Europy.

Mur berliński upadł 28 lat temu, jednak Europa nadal pozostaje 
podzielona. Cokolwiek wydarzyło się po roku 1989, Zachód po
został Zachodem, a Wschód Wschodem. Pasażerowie tanich linii 
lotniczych  kursują w obu  kierunkach w  jasno  określonym  celu: 
Wschód  to  doskonałe miejsce,  by  zorganizować wieczór  kawa
lerski, Zachód – by znaleźć pracę. Otaczają nas karykatury: polski 
hydraulik straszy ze stron zachodnich tabloidów, opiniotwórcze 
miesięczniki roztaczają widmo „nowej zimnej wojny”, magazyny 
lajfstajlowe zaś poszukują „drugiego Berlina” dla hipsterów. Aga
ta Pyzik występuje przeciwko tym stereotypom, przypatruje się 
przeszłości i współczesności, by odkryć sekretną historię Europy 
Wschodniej i jej bolesnych relacji z Zachodem. Masowa emigracja 
i kapitalizm, postpunk  i obsesja na punkcie bloku wschodniego 
wywiedziona z twórczości Davida Bowiego, orientalizm i „samo
kolonizacja”,  potencjał wolnościowy  socrealizmu,  szanse  na  po
wstanie niezachodniego modelu nowoczes ności, a także pozycja 
Europy  Wschodniej  we  współczesnych  trendach  wskrzeszania  
 „idei  komunizmu”.  Wszystkie  te  zjawiska  (i  wiele  innych)  poja
wiają się tutaj w całej złożoności. Książka Biedni, ale sexy rezyg
nuje zarówno ze łzawej nostalgii za „starymi, dobrymi czasami”, 
jak  i z   ozpaczliwego pragnienia, by stać się „takim jak Zachód”. 
Tym samym odświeża ideę wciąż możliwej Innej Europy.
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przEDmoWa Do polskIEgo WyDaNIa

Piątego lutego 2018 roku czas, który minął od zburzenia muru ber
lińskiego, zrównał się długością z okresem, przez  jaki ów mur stał 
(w  latach 1961–1989): 10 316 dni. Niemalże trzydziestoletni etap 
zimnej wojny, w której kontekście nadal określa się kraje położone 
na wschód od muru, wyznaczającego granicę bloku wschodniego 
i Europy Zachodniej – stał się równy epoce postkomunistycznej, cza
sowi historycznemu, którego jednak nie traktujemy dziś ani trochę 
historycznie.  Im bardziej oddalamy się od epoki żelaznej kurtyny, 
zimnej wojny i komunizmu, tym bardziej – zdaje się – cały ten okres, 
trwający 44 lata, wydłuża się w naszej percepcji, współczesność zaś 
ulega dziwnemu skróceniu, unieważnieniu. Być może zawsze trudniej 
jest odczuwać doniosłość chwili, w której się żyje, w porównaniu 
z ciężarem przeszłości; bez wątpienia  jednak obecny okres histo
ryczny w naszej części świata, określanej  jako Europa Wschodnia 
czy też Europa ŚrodkowoWschodnia, nadal nie może zyskać własnej 
substancji. Kiedy piszą o nas zagraniczne (czytaj: zachodnie) media, 
wciąż w ich analizach nasz region obdarzany  jest epitetem „post
komunistyczny”, jak gdyby epoka po roku 1989 i rozpadzie Związku 
Radzieckiego (1991) nie zyskała jeszcze odrębnej tożsamości.

Dzieje się tak może dlatego, że żyjemy w epoce historycznej, która 
sama siebie nie umie traktować poważnie. Czy też raczej: w epoce 
posthistorycznej,  jeśli zawierzyć słynnej tezie amerykańskiego filo
zofa neoliberalnego Francisa Fukuyamy, który po upadku komu nizmu 
i zakończeniu zimnej wojny ogłosił „koniec historii”. I faktycznie, kiedy 
przyszedł mi do głowy pomysł napisania tej książki, sądziłam począt
kowo, że socjalistyczna przeszłość jest okresem martwym i nikogo 
już nie interesuje.

Nad książką zaczęłam pracować w 2012 roku, w trzecim roku mo
jej emigracji do Wielkiej Brytanii. Pisałam ją po angielsku, ponieważ 
nie wierzyłam, aby w Polsce zaistniały warunki, w których mój głos 

Fragment tekstu
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byłby równie słyszalny. W sumie ta książka nie powstałaby, gdyby nie 
język angielski – stał się on dla mnie symbolicznym ruchomym „do
mem emigranta”, mogłam w nim wyrazić myśli, na które w polszczyźnie 
brakowało mi słów i odwagi. Dystans stworzył przestrzeń, w której 
wszystko nabrało dla mnie sensu i proporcji. Znalazłam je w Londynie.

Czułam, że ani sami Polacy  (czy też ogólniej: Europejczycy ze 
Wschodu), ani Brytyjczycy (czy szerzej: Zachód) nie dysponują spój
ną narracją o tym, co wydarzyło się po roku 1989. Również nasze 
odczucia i nasz aktualny wizerunek na Zachodzie (który, w opozycji 
do Wschodu, owym mitycznym Zachodem na pewno pozostał) nie 
układają się w jednolitą opowieść z tym, jak zaczęliśmy być postrze
gani na Zachodzie po roku 1991. Dołączyliśmy do niego symbolicznie 
i politycznie, ale nie mentalnie, a wydarzenia ostatnich dwóch lat 
w Polsce: wzrost nastrojów nacjonalistycznych, ksenofobicznych, 
rasistowskich, antyuchodźczych – tylko to potwierdzają. Chociaż 
żelazna kurtyna dzieląca kontynent na dwie części (biegnie od gra
nicy Półwyspu Kolskiego z Finlandią aż po granicę Bułgarii z Turcją 
na Morzu Czarnym) powinna była zniknąć 28 lat temu i nie oddzie
lać już (politycznie, militarnie, kulturowo, ekonomicznie, mentalnie) 
zwaś nionych stron zimnowojennego sporu, nadal tkwi w głowach 
i wyraża potężne różnice ekonomiczne i kulturowe.

Na pewnym etapie pracy nad książką wybrałam się do Housmansa, 
znanej księgarni „radykalnej” w Londynie, żeby upewnić się, że mam 
wszystkie materiały potrzebne do opisania zapoznanej, zmitologi
zowanej historii  radzieckiego socjalizmu. Przeżyłam szok: piwnica 
księgarni, gdzie umieszczono książki używane (wszystko za jednego 
funta), przedstawiała sobą  istny śmietnik historii. Całymi stosami 
piętrzyły się tam podarte wydania marksistowskiej teorii, czasopisma 
radykalnych frakcji Partii Pracy, które w latach osiemdziesiątych 
XX wieku fascynowały się ruchem związkowym w Polsce i Solidar
nością, magazyny, broszury, analizy polityczne, świadectwa ideologii, 
które kiedyś mogły rozpalać całe narody. Dziś reprezentowały praw
dopodobnie najbardziej niechciany fragment historii, przynajmniej tej 
dwudziestowiecznej. Czy naprawdę nikogo to już nie obchodziło?

Teraz – usłyszałam kiedyś od znajomej Polki, dobrze osadzonej 
wśród najnowszej  londyńskiej Polonii –  jesteśmy nareszcie „wolni 
i szczęśliwi”, moglibyśmy więc „pomóc” tym narodom z naszego re
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gionu, którym poszczęściło się mniej: Białorusi, Ukrainie czy Rosji. 
Skoro dołączyliśmy do grona tak zwanych normalnych krajów, czyli 
przyjęto nas do najważniejszych wspólnot militarnych  i gospodar
czych na świecie, do NATO i do Unii Europejskiej, moglibyśmy stać 
się przykładem dla pozostałych. Publicystyka, zarówno ta liberalna 
w Polsce, jak i ta zagraniczna, przez lata, zwłaszcza od wejścia Polski 
do Unii (2004), pełna była tego rodzaju protekcjonalnej retoryki.

Czy  jednak ktokolwiek  śledzący uważnie  rozwój krajów post
komunistycznych wyciągnąłby podobne wnioski? Wielka Zmiana, 
której pragnęliśmy po upadku komunizmu, nigdy nie nadeszła, czy 
może raczej: nadeszła, ale w pokracznym, niepożądanym przez nas 
kształcie. Chcieliśmy zapewne, aby Polska, niczym za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, stała się jednym z krajów zamożnego, kapi
talistycznego Zachodu, do którego tak długo aspirowaliśmy. Polska 
została co prawda  jednym z  liderów naszego  regionu, ale  jedno
cześnie ugrzęzła we wszystkich problemach typowych dla peryferiów: 
niesprawiedliwy, zwiększający nierówności, drapieżny kapitalizm, 
społeczeństwo jako źródło „jednorazowej”, taniej siły roboczej dla 
bogatszych krajów centrum, kultura pogrążona w poczuciu pod
rzędności, bezrefleksyjnie kopiująca najbardziej tandetne elementy 
kultury kapitalistycznej. Jednocześnie w Polsce  i w innych krajach 
regionu narastała istniejąca już wcześniej polaryzacja: ideologiczna, 
polityczna  i kulturowa. Polska sfera publiczna wydaje się obecnie 
bardziej podzielona niż kiedykolwiek w ciągu 28  lat, które minęły 
od końca PRL. Podobnie jest również w innych państwach dawnego 
bloku wschodniego.

W tle tego procesu polaryzacji startują i lądują niezmordowane sa
moloty tanich linii lotniczych, które od 2004 roku każdego dnia wożą 
polskich i innych wschodnioeuropejskich emigrantów ekono micznych 
do pracy w zamożnych krajach zachodnich, głównie w Wielkiej Bry
tanii. Również każdego dnia brytyjskie brukowce pub likują kolejne 
rasistowskie artykuły na ich temat. Skutki polityczne stały się jasne 
w połowie 2016 roku – ponad dwa lata po publikacji anglo języcznej 
wersji tej książki – i przyjęły formę brexitu. Od czasu, kiedy prowa
dziłam badania nad dalekosiężnymi efektami emigracji, ta antyemi
grancka retoryka tylko przybrała na sile, trwała już jednak wcześniej, 
od wielu lat, a brexit wydaje się jej logicznym, choć wciąż opłakanym 
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pokłosiem politycznym. W kolejnych państwach zachodnich rola kozła 
ofiarnego coraz częściej przypada nie dyżurnym emigrantom z Afryki 
czy Bliskiego Wschodu, ale właśnie przybyszom z krajów postkomu
nistycznej Europy Wschodniej. Mieszkańcy tych krajów nie potrafią 
jednak zdać sobie z tego sprawy i wyciągnąć politycznych wniosków; 
w zamian sami popadają w coraz większą wrogość do uchodźców 
i rasizm. Unia Europejska z wyraźnym niepokojem przygląda się wzro
stowi postaw ksenofobicznych i niechęci do przyjmowania uchodź
ców (mimo wymaganych przez UE kwot), zauważalnych w ostatnich 
dwóch latach między innymi w Polsce i na Węgrzech. Coraz bardziej 
ksenofobiczna legislacja narzucana w tych krajach skutkuje z kolei 
ostracyzmem na arenie międzynarodowej. A to prowadzi do jeszcze 
większego wzmocnienia toksycznej retoryki narodowej i tolerancji dla 
antyeuropejskości czy nawet antysemityzmu. Niechęć do Polaków na 
Zachodzie rekompensujemy sobie niechęcią do innych emigrantów 
w naszym kraju, tym razem z Ukrainy. Koło się zamyka.

Czy musiało  tak  być? Czy  Europa Wschodnia,  ze wszystkimi 
nadziejami,  jakie mieli  jej mieszkańcy w chwili upadku komunizmu, 
musiała ugrzęznąć w prawicowym populizmie, nacjonalizmie, rasiz
mie, antyeuropejskości? W mojej książce, napisanej z perspektywy 
wolnej, swobodnej emigrantki w Wielkiej Brytanii, gdzie spędziłam 
sześć lat (2010–2015), z jednej strony staram się wyjaśnić, dlaczego 
odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, z drugiej zaś próbuję dowieść, 
że był to wynik szerszych przemian politycznych na całym świecie, 
a także wskazać pozytywne,  lecz zaprzepaszczone aspekty naszej 
kultury, być może mające wiele wspólnego z epoką Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej.

Trzydzieści–czterdzieści  lat temu wschodnia Europa była na us
tach wszystkich,  jednak z zupełnie  innego powodu: Zachód z za
partym tchem obserwował nasze rewolucje, obce inwazje, rewolty 
robotników. Potem, jeśli już nas chwalono, to raczej za błyskawicz
ną adaptację do wolnorynkowych reguł gry. Coraz częściej  jednak 
uznawani  jesteśmy za prawicowe zagrożenie dla  liberalnych war
tości europejskich. Coraz silniej też czuć rozczarowanie, że mimo 
pompowanych w nas funduszy europejskich, nie wykorzystaliśmy 
naszej szansy. Zwłaszcza odkąd rządzi nami prawica, Unia Europej
ska zaczęła żałować tak szybkiego przyjęcia w swoje grono krajów 
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Europy Wschodniej. Po „przyjęciu” do krajów Zachodu, aby zasłużyć 
sobie na miano pojętnych uczniów, zaczęliśmy najpierw udawać, że 
komunizm nigdy u nas nie istniał, a przynajmniej, że był powszechnie 
nieakceptowany. Mimo to, jak pokazuje przykład muru berlińskiego 
i jego ciągnąca się do dziś mitologizacja, wciąż jesteśmy zakładnikami 
niedokonanej, zafałszowanej pamięci o komunizmie. Co więcej ta 
niegdysiejsza granica między Wschodem i Zachodem rysuje się tym 
mocniej, im bardziej ujawniają się nierówności w gospodarce i wza
jemnej percepcji po obu stronach Europy. Wschód nadal uważany 
jest za część gorszą: ekonomicznie, kulturowo i pod każdym innym 
względem pozostającą daleko w tyle za Zachodem.

Sytuacji nie ułatwia fakt, że w ostatnich kilku  latach Unia Euro
pejska pogrążyła się w największym kryzysie w swojej historii: spo
sób, w  jaki potraktowano Grecję  i  inne kraje po tym,  jak wpadły 
w sztucznie wywołane tarapaty ekonomiczne i musiały za to zapła
cić; kryzys humanitarny, nieudolność w radzeniu sobie z napływem 
uchodźców i odpowiedzialność za śmierć tysięcy uciekinierów na 
Morzu Śródziemnym. Być może właśnie teraz nastał doskonały czas 
na dyskusję, czy Klub Zachodni jest faktycznie najlepszym ze świa
tów. Tak się jednak nie dzieje. Relacje Zachodu (Europa Zachodnia 
i USA) z Europą Wschodnią są nadal określane przez reguły zimnej 
wojny. Popularne opracowania – takie jak książka konserwatywnego 
publicysty Edwarda Lucasa The New Cold War (Nowa zimna wojna), 
z podtytułem Putin’s Russia and the Threat to the West, przedmową 
Normana Daviesa i pochlebną opinią Anne Applebaum na okładce – 
kontynuują rozpowszechnione przekonanie, że wschód Europy nigdy 
do końca nie otrząsnął się z „azjatyckiego despotyzmu” i naleciałości 
komunistycznego autorytaryzmu, nadal więc może stanowić zagro
żenie dla „naszej” demokracji.

W oczach Zachodu Europa Wschodnia to wciąż cywilizacyjny 
 „inny”, mimo rozpaczliwych prób naszych prokapitalistycznych libe
rałów, walczących o „pozytywny obraz” Polski w świecie (jak Donald 
Tusk). Fiasko tych wysiłków widać szczególnie wyraźnie zwłaszcza 
dziś, za rządów ich politycznych oponentów. Potwierdzają to rów
nież zwycięstwa prawicy w całej Europie Wschodniej. Wschód nadal 
budzi złe skojarzenia, jakbyśmy nigdy do końca nie mogli zmyć swo
ich nieczystych związków z komunizmem i  jeszcze wcześniejszym  
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 „nieucywilizowaniem”. Stąd usilne starania wschodnioeuropejskich 
intelektualistów,  by  umieścić  nas  choćby  symbolicznie,  jeśli  nie 
geograficznie, na Zachodzie; stąd też koncepcja Europy Środkowej, 
popularna wśród polskiej  i nie tylko polskiej  inteligencji, a forso
wana przez intelektualne symbole antykomunistycznego oporu, na 
przykład Milana Kunderę. Wystarczy  jednak rzut oka na mapę, by 
stwierdzić, że to geograficzna manipulacja. W dodatku ma ona słu
żyć nie tyle przyciągnięciu nas do Zachodu, ile raczej oddaleniu od 
Rosji. I nie ma tutaj większego znaczenia fakt, że zarówno Rosja, jak 
i kraje Grupy Wyszehradzkiej, z którymi wolimy się utożsamiać, stały 
się tymczasem w równej mierze kapitalistyczne. Co więcej, jeśli we 
wschodnioeuropejskim kapitalizmie coś nie działa lub źle się dzieje, 
pojawia się wyzysk i bieda, słyszymy często opinie, że kapitalizm ten 
to nie prawdziwy kapitalizm zachodni, tylko ponownie jakaś marna, 
wschodnia podróbka. Nie ma w tym żadnej  logiki: kiedy wskutek 
działania kapitalizmu podnosi się powierzchownie standard życia, 
okazuje się on najlepszym z możliwych systemów; kiedy jednak ka
pitalizm ponosi porażkę, wini się go za to, że jest niewystarczająco 
autentycznie kapitalistyczny.

Krytykując Rosję, opinia publiczna słusznie wytyka łamanie praw 
człowieka, cenzurę, homofobię, patologiczny system sądowniczy 
i inne formy tłamszenia demokracji. Jednocześnie rzadko kiedy sły
chać krytyczną ocenę katastrofalnego procesu wdrażania w Rosji po 
1991 roku prokapitalistycznych, wolnorynkowych reform. Zapomnia
no na przykład, że na początku lat dziewięćdziesiątych zmarło tam 
ponad 2,5 miliona ludzi więcej, niż wynosiła średnia w czasach komu
nizmu. Było to spowodowane przede wszystkim biedą, bezrobociem 
i ich następstwami, takimi jak alkoholizm. Skróciły one średnią życia 
rosyjskich mężczyzn o ponad pięć lat. Potężny kryzys ekonomiczny 
nastąpił zresztą w większości krajów postkomunistycznych, ale naj
częstszą reakcją na jego konsekwencje było wzruszenie ramionami 
i opinia, że to „musiało boleć”. W końcu popularnym określeniem 
ówczesnych reform jest sformułowanie „terapia wstrząsowa”.

Od czasu kryzysu ekonomicznego w 2008  roku w wielu miej
scach ponownie rozpoczęto dyskusje nad zaletami gospodarki so
cjalistycznej i nieśmiało powraca się do wcześniej odrzucanych tek
stów Marksa oraz socjalistycznych analiz ekonomicznych. Dyskusje 
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te pojawiają się nie tylko w wąskich, wyspecjalizowanych kręgach 
akademickich, ale również w prasie popularnej. Na łamach „New 
York Timesa” prowadzi  je Paul Krugman, a w Polsce – Rafał Woś. 
Obaj są bardzo krytyczni wobec sposobu, w jaki w krajach Europy 
Wschodniej wprowadza się od początku kryzysu tak zwaną politykę 
oszczędności i cięć. W Polsce jednak podobna debata nie ma szansy 
zaistnieć na większą skalę, zwłaszcza w obliczu toczącej się tu obec
nie wojny ideologicznej. Sprawujące rządy Prawo i Sprawiedliwość, 
pomimo deklarowanego sprzeciwu wobec podporządkowania się 
zachodniemu kapitałowi korporacyjnemu, wciąż dąży w gospodarce 
do  identycznych rozwiązań: neoliberalnych  i oszczędnościowych, 
forsuje „uelastycznianie” rynku pracy  i wprowadza udogodnienia 
dla pracodawców. Realizujemy w Polsce przestarzałe rozwiązania, 
zbankrutowane w innych krajach; nie przeszkadza nam prywatyza
cja, bańki kredytowe czy wyprzedaż mienia wspólnego. Kryzys jest 
w Polsce utrzymywany w ryzach niezmiennie poprzez politykę cięć 
na przykład w szkolnictwie wyższym czy służbie zdrowia.

Owszem, w porównaniu z Zachodem wschód Europy może wy
dawać się w wielu aspektach wciąż miejscem surowym i dość bez
względnym. Gdyby było inaczej, miliony naszych rodaków nie decy
dowałyby się od lat szukać pracy za granicą, nawet znacząco poniżej 
swych kwalifikacji.  „Przemoc to żyć za 1000 złotych miesięcznie” 
głosiło swego czasu słynne graffiti. W polskim Internecie można 
znaleźć setki forów, na których ludzie doradzają sobie nawzajem, jak 
za taką kwotę wyżywić kilkuosobową rodzinę.

Kiedyś (o czym w dzisiejszej Polsce na ogół się nie pamięta) za
chodnia lewica patrzyła w naszą stronę, licząc na to, że znajdzie u nas 
wskazówki,  jak reformować swoje socjaldemokracje, by panowała 
w nich większa równość społeczna. Jednak od lat sześćdziesiątych 
kraje bloku wschodniego popadły w ekonomiczną stag nację. Może 
więc  egzemplarze  lewicowych  brytyjskich  czasopism  o  Europie 
Wschodniej pokryły się kurzem w piwnicy Housmansa dlatego, że 
od dekad nasz region nie ma żadnego nowatorskiego, ożywczego 
pomysłu na siebie. Kiedyś – choć dla wielu zabrzmi  to  jak here
zja – staliśmy się obiektem wielkiego eksperymentu politycznego 
i społecznego, który skłonił większą część świata, nawet tego ka
pitalistycznego, do wypróbowania bardziej równościowych, kolek
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tywnych modeli polityki. Wschodnioeuropejski socjalizm, w swoich 
najlepszych  latach bezpośrednio po epoce stalinizmu, wprowadził 
na masową skalę darmowe mieszkania, szkolnictwo i służbę zdrowia, 
jako pierwszy wysłał człowieka w kosmos, eksperymentował z za
czątkami komputeryzacji, cyfryzacji i Internetu. W rezultacie wiele 
krajów uważanych wówczas za „peryferie”  i niebiorących udziału 
w zimnej wojnie postanowiło wprowadzić u siebie podobne roz
wiązania prospołeczne, a w Skandynawii czy w Wielkiej Brytanii 
próbowano metod socjalistycznych, nieznanych wcześniej w kapi
talizmie. Postrzępione stronice magazynów i książek w Housmansie 
były obrazem zapomnianej, pogrzebanej utopii, której koniec rysował 
się na horyzoncie już w czasach pierwszej Solidarności, największego 
na świecie, dziesięciomilionowego związku zawodowego. Po latach, 
choć wszystkie najważniejsze postacie polskiej polityki wywodzą 
się z jednego środowiska solidarnościowego, Lech Wałęsa wysłałby 
raczej policję z pałkami na strajkujących związkowców z organizacji, 
której sam niegdyś przewodził.

Jednak nawet mimo akceptacji kapitalistycznego status quo i umoc
nienia się autorytarnych rządów w naszym regionie, kilka lat temu 
coś drgnęło. W 2011 roku na placu Błotnym w Moskwie odbyły 
się protesty, które dowiodły, że mimo rozpowszechnionej w prasie, 
popularnej opinii Rosjanie nie mają „despotyzmu we krwi”. W chwili 
gdy kończyłam tę książkę, zaledwie rozpoczynało się najważniejsze 
w ostatnich latach wydarzenie w naszej części Europy, czyli ukraiński 
Majdan.

Rozpad poprzedniego systemu, który tak mocno wgryzł się w naszą 
mentalność i psychikę, wytworzył większą niż gdziekolwiek indziej 
społeczną pustynię, a  jej mieszkańcy bardziej niż ktokolwiek inny 
egzys tują w kapitalistycznym „stanie natury”. Powielamy go, nawet 
żyjąc za granicą, kiedy występujemy przeciwko innym emigrantom, 
mimo że sami też nimi  jesteśmy. Z kolei nasza kultura nie chce zaj
mować się tym schizofrenicznym układem – życiem jednocześnie 
w poczuciu niższości  i wyższości. Postanowiłam napisać tę książkę 
właśnie w odpowiedzi na brak dyskusji o naszej tożsamości, ale też 
za sprawą wstydu, jaki czułam, mieszkając w Anglii – wstydu zarów
no z powodu zachowań naszych emigrantów,  jak i tych, którzy ich 
potępiali. Nie  interesowała mnie klasistowska wyższość ani wobec 
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nadużywającego alkoholu lumpenproletariatu, ani wobec gardzącej 
nim inteligencji i profesjonalistów wśród polskiej emigracji w Wielkiej 
Brytanii. Nie czułam się częścią żadnej z tych grup; nie zamierzałam 
promować wyczyszczonej, ocenzurowanej wersji „polskiej kultury”, 
a jednocześnie nie mogłam udawać, że przynależę do klasy pracującej. 
Chciałam jednak oddać im sprawiedliwość. Tak więc w niniejszej książ
ce co rusz, o czym czytelnik przekona się za chwilę, umieszczam samą 
siebie. Jest to obserwacja uczestnicząca. Widząc odpolitycznienie 
inteligencji w Polsce, zwłaszcza wśród mojego pokolenia, urodzonego 
w ostatniej dekadzie PRLu, dzięki mojej emigracji w Londynie poczu
łam niespotykaną wolność, ale też uzyskałam kapitalną możliwość 
obserwowania pierwiastka polskiego oderwanego od swojego źródła.

Dlatego właśnie uznałam, że warto powrócić do tej, być może nie
popularnej, ery sprzed roku 1989, aby ponownie odkryć ją dla siebie 
i moich rówieśników, którym – podobnie jak mnie samej – jawi się 
ona niczym czarna dziura, a także dla każdego, kto okaże zaintereso
wanie takim niestandardowym spojrzeniem na tamtą epokę; chciałam 
też sprawdzić, czego możemy się na jej przykładzie nauczyć. Zamiast 
instynktownie krytykować wszystko, co utożsamiamy z PRLem jako 
epoką zniewolenia, możemy spróbować zobaczyć w niej również 
aspekty pozytywne: mniejsze zagrożenie biedą, bezrobociem, bez
domnością czy brakiem dostępu do świadczeń socjalnych. Nie mam 
wątpliwości, że  ideologia komunistyczna, w formie praktykowanej 
w Polsce w latach 1945–1989, jest martwa. Jednak obecna ideologia 
neoliberalna wydaje mi się martwa w równym stopniu, a co więcej 
towarzyszy temu katastrofalny brak pomysłu na to, gdzie powinniśmy 
ruszyć dalej.

Kolejnym powodem, dla którego musiałam napisać tę książkę, 
jest to, że mimo mojego rosnącego zaangażowania politycznego nie 
mogłam odnaleźć się w dostępnych narracjach lewicowych, a już na 
pewno nie w tych oferowanych przez zachodnią lewicę, z jej zupełnie 
odmiennym doświadczeniem historycznym. O postkomunistycznej 
Europie Wschodniej rzadko dyskutuje się w zachodnich lewicowych 
kręgach aka demickich, być może dlatego, że jesteśmy przez nie uwa
żani za beznadziejnie reakcyjnych. Skromnymi siłami, jakimi dyspo
nuję jako autorka „Guardiana” i innych brytyjskich gazet, przez kilka 
lat starałam się zmienić to jednostronne wrażenie. Podstawowymi 
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punktami odniesienia dla zachodniej lewicy są takie wydarzenia jak 
rok 1968, mające u nas diametralnie inny przebieg niż na Zachodzie. 
Inaczej wyglądało też reformowanie socjalizmu w wykonaniu Jac
ka Kuronia czy  intelektualistów związanych z Komitetem Obrony 
Robotników, a  inaczej wśród  intelektualistów socjalistycznych we 
Włoszech czy w Niemczech Zachodnich.

Co więcej, nawet jeśli obecnie wszyscy jesteśmy zanurzeni w ka
pitalistycznym świecie postprzemysłowym, dla Staśka z Katowic 
oznacza to co innego niż dla Daia z Walii, mimo że obaj pochodzą 
z zdeindustrializowanych, sprywatyzowanych regionów górniczych. 
A jednak nie zdarzyło się jeszcze, aby brytyjscy bezrobotni przyjeż
dżali szukać pracy w Polsce, podczas gdy przeciwna sytuacja  jest 
wprost nagminna. Dzieje się tak dlatego, że w Wielkiej Brytanii nadal 
istnieją w dostatecznym wymiarze pozostałości systemu socjalnego 
rozwiniętego w czasach silnej powojennej socjaldemokracji.  I osta
tecznie wydaje się wielką ironią historyczną to, że korzystają z nich 
wszyscy, niezależnie od miejsca swojego pochodzenia. W środowis
kach zachodniej  lewicy nie znalazłam pogłębionej debaty nad tym, 
jak potoczyły się losy krajów komunistycznych, a przecież tak wiele 
można by się z naszej historii nauczyć. Najpierw bowiem próbo
waliśmy stworzyć własną alternatywę dla kapitalistycznego Zachodu, 
a później to u nas dokonał się ów turbokapitalistyczny eksperyment, 
którego pracownicy w krajach Europy Zachodniej doświadczają do
piero od wybuchu kryzysu w 2008 roku. Również u nas po jawiły się 
już w latach dziewięćdziesiątych problemy ze skrajną prawicą (jako 
reakcją na kapitalistyczną terapię wstrząsową) oraz postawy ksenofo
biczne. Rzadko kiedy jednak chcemy wyciągać z tego wnioski. Wciąż 
panuje tu aspiracyjny snobizm na zachodnie wartości, połączony z po
stawą prokapitalistyczną, albo prawicowy, reakcyjny, barbarzyński 
populizm. W obu tych wypadkach lewica nie istnieje.

Urodziłam się w roku 1983 i nigdy nie doświadczyłam problemów, 
z którymi borykały się starsze pokolenia żyjące w komunizmie. Ani 
traumatycznego przekraczania granic, ani budzących strach urzęd
ników czy funkcjonariuszy; nikt z mojej rodziny nie był internowany 
za walkę z systemem. Ale właśnie dzięki temu historia moja i mojej 
rodziny wydaje się interesująca, jest bowiem typowa. Nie doświad
czyłam świadomie przemian lat osiemdziesiątych, jednak w następnej 
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dekadzie byłam już wystarczająco dorosła, by zaobserwować doko
nujące się wówczas przemiany społeczne, także klasowe. Nasze życie 
zaczęło się na typowym blokowisku, gdzie chodziłam do zwykłej 
podstawówki razem z dziećmi z rodzin robotniczych. Potem moi 
rodzice wzbogacili się dzięki powstającemu w Polsce kapitalizmo
wi, przeprowadziliśmy się do segmentu, a ja trafiłam do elitarnego, 
prywatnego liceum, założonego przez byłych działaczy opozycji de
mokratycznej. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że jeśli dawni 
opozycjoniści dostrzegli alternatywę dla systemu, z którym walczyli, 
w  p r y w a t n e j  edukacji, to coś jest tutaj nie do końca w porządku. 
Różnice w poziomie kształcenia oraz w podejściu do uczniów w obu 
moich szkołach były bowiem dość zatrważające. Przez wiele lat jed
nak nie mogłam porozmawiać o tym z moimi szkolnymi kolegami.

W ostatnich latach wydaje się, że kulturalna i intelektualna lewi
ca dochodzi z wolna do głosu. Warto tu podkreślić znaczącą rolę 
Krytyki Politycznej, z której środowiska wywodzą się intelektualiści 
pełniący ważne funkcje w polskim życiu społecznym. Mimo to od 
zawsze zastanawiało mnie mizerne przełożenie naszego lewico wego 
życia kulturalnego i artystycznego na to, co myśli przeważająca część 
społeczeństwa. Być może przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w samej 
kulturze inteligenckiej w Polsce, która ukonstytuowała się przecież 
w czasach PRLu jako opozycja wobec kultury socjalistycznej. Nawet 
jeśli partia komunistyczna próbowała stworzyć własne elity,  inteli
gencja polska jako klasa społeczna zawsze zapatrzona była w Zachód, 
miała prozachodnie aspiracje i przynajmniej stylem życia i odmien
nością kulturową odwracała się od socjalistycznego ideału. Habitus 
inteligencki i jego władza po 1989 okazały się tak silne i dominujące, 
że wciąż (wraz ze swoim antykomunizmem) określa w Polsce ideały 
życia społecznego. Nawet teraz – w dobie rządów Prawa i Sprawied
liwości – nadal ma decydujący wpływ na polską kulturę, a sami ide
olodzy i kadra PiSu także wywodzi się z inteligencji, choć o poglą
dach konserwatywnych. Ostatecznie doszłam do wniosku, że polska 
inteligencja nigdy nie była naprawdę postępowa i stanowiła raczej 
grupę dbającą przede wszystkim o własne interesy. W zrozumieniu 
tego zjawiska pomogły mi podróże po krajach byłej Jugosławii, gdzie 
praktykowano inny rodzaj socjalizmu niż w Polsce. Lewica wciąż tam 
istnieje  i ma szeroki zasięg społeczny, co wiązać można z faktem, 
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że tamtejszą myśl lewicową i postępową ukształtowali jednak sami 
robotnicy, a nie intelektualiści.

Dlatego, w lutym 2018 roku, mimo wciąż niskich notowań, warto 
pokładać pewne nadzieje w odrodzeniu myślenia socjaldemokra
tycznego przez partię Razem – jedyną niepostkomunistyczną lewicę 
powstałą w Polsce po 1989 roku. Ugrupowanie to wnosi nową jakość 
do życia politycznego, cechującego się zwyczajowym inteligenckim 
antykomunizmem, który jest esencjalny dla polskiej polityki ostatnich 
trzech dekad i łączy wszystkie jej liczące się obecnie frakcje politycz
ne. Z kolei za ogromną porażkę uważam to,  jak niewielu Polaków 
utożsamia swoje poglądy, często nawet postępowe w zakresie go
spodarki czy obyczajowości, z pojęciem „lewicy”. Dopiero rządy PiSu 
i atak na prawa reprodukcyjne kobiet sprawiły, że słowo „feminizm”, 
uznawane do tej pory za elitarystyczne i „brzydkie”, przestano koja
rzyć z wąską grupą lewicowych radykałów. Co więcej, tysiące kobiet 
wyszły w tej sprawie na ulice podczas „czarnego protestu”. Nadal 
jednak typowe dla dawnego bloku wschodniego  jest coraz mniej
sze zainteresowanie tak ofiarnie wywalczoną demokracją. W całym 
regionie frekwencja w wyborach i referendach od lat utrzymuje się 
poniżej 50 procent; wyborcy nie widzą bowiem satysfakcjonującej 
reprezentacji swoich interesów w dostępnych opcjach politycznych 
ani przełożenia tychże na wyniki wyborcze.

Moja książka odnosi się również do  innego fenomenu, miano
wicie estetyzacji komunizmu. Podczas gdy sam projekt historyczny 
komunizmu został odrzucony,  ideologia ta powróciła w formie no
stalgii  i gadżetyzacji. Im większą gadżetyzację możemy zaobserwo
wać, tym większa wydaje się równoczesna obojętność w stosunku 
do przyświecającej niegdyś projektowi socjalistycznemu lewicowej 
polityki. W książce zajmuję się więc różnymi formami estetyzacji 
komunizmu jako „ostalgii”, czyli specyficznej formie skupienia się na 
(często atrakcyjnej) estetyce socjalizmu przy jednoczesnym pomija
niu jej wymiaru politycznego, co sprawia, że zostaje ona pozbawio
na swoich znaczeń. Na Zachodzie zorganizowano wielkie wystawy 
o modernizmie socjalistycznym, a w roku 2017 odbyły się obcho
dy stulecia rewolucji październikowej. Jednak  i tym razem niemal 
nie uwzględniono w nich intelektualistów czy historyków z Europy 
Wschodniej. Wystawy nie zajmowały się obecną sytuacją społecz
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nopolityczną w krajach, gdzie rewolucja się wydarzyła. W samej 
Europie Wschodniej,  trawionej przez antykomunizm i ustawy de
komunizacyjne, w myśl których pospiesznie zmienia się nazwy ulic 
i placów na bardziej „patriotyczne” – nie doszło do żadnej istotnej 
dyskusji na temat  intelektualnego czy  ideologicznego dziedzictwa 
rewolucji, być może ze strachu naszych środowisk intelektualnych. 
Jesteśmy raczej zajęci budowaniem kolejnych przerażających muzeów 
komunizmu oraz snuciem analogii między „dwoma totalitaryzmami” 
i porównywaniem cierpień ofiar komunizmu i Holokaustu, co zresztą 
wywołuje na świecie oburzenie i niezrozumienie. Obchody rocznicy 
być może najważniejszego – obok dwóch wojen światowych – wy
darzenia XX wieku ukazały bolesną i absurdalną przepaść pomiędzy 
tym, jak progresywizm, rewolucję i spuściznę komunizmu postrzega 
się na Wschodzie i na Zachodzie. Rzecz jasna, ambiwaletne odczu
cia wobec spadku po komunizmie są całkowicie zrozumiałe, jednak 
w Nowej Europie nie ma miejsca na subtelności w jego analizowaniu 
i upamiętnianiu.

Wierzę, że lata pomiędzy konferencją w Jałcie i upadkiem żelaz
nej kurtyny wytworzyły  jednak spójną, wspólną narrację, w której 
odnaleźć się mogą obie strony zadawnionego konfliktu. Chorwacka 
pisarka Dubravka Ugrešić powiedziała kilka lat temu w wywiadzie, 
że rozpad Jugosławii oznaczał dla niej kres politycznej i kulturowej 
tożsamości, co z kolei, w skali całych Bałkanów, stało się przyczyną 
wybuchu nacjonalistycznych konfliktów. W mojej książce próbuję 
przywrócić pewne utracone, zapomniane aspekty naszej (nie tylko 
polskiej) tożsamości, ale bardziej międzynarodowej (obejmującej cały 
dawny blok wschodni, i wczoraj, i dziś), choć niezwiązanej z aspira
cjami do wyimaginowanego Zachodu. Mieszkając w Europie Zachod
niej w drugiej dekadzie XXI wieku, zdałam sobie sprawę, że nasze 
marzenia i wyobrażenia dotyczące Zachodu nie są wcale socjalistycz
nym przeżytkiem z czasów, kiedy żyliśmy w zamknięciu. Mit Zachodu 
trwa nadal, a my wciąż przypisujemy mu cudowne cechy  i mamy 
wobec niego wybujałe oczekiwania. Być może właśnie rozczarowanie 
tym, co kraje zachodniej Europy uczyniły w czasach zimnej wojny ze 
swoim bardziej równościowym, sprawiedliwym kapitalizmem oraz 
utraconymi zdobyczami socjaldemokracji – napędzało mnie w trak
cie pisania. Chciałam jeszcze raz zestawić warunki, w jakich żyliśmy 
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równolegle – my w bloku wschodnim, karmiący się wyobrażeniami 
Zachodu, i sam Zachód, który spoglądał na nas z lękiem i fascynacją. 
Jednocześnie starałam się powiedzieć, że to, co w tamtym systemie 
było wartościowe, powinno pozostać ważnym elementem naszej 
tożsamości.

Podczas pisania odkryłam między innymi, że istniało wiele sposo
bów rozpowszechniania estetyki komunizmu na świecie za pomocą 
popkultury. Tytuł książki zaczerpnęłam ze sloganu niegdysiejszego 
burmistrza Berlina Klausa Wowereita. Pod koniec lat dziewięćdziesią
tych zrewolucjonizował on sposób myślenia o tym mieście, mówiąc, 
że Berlin  jest „poor but sexy”: ma zapewne różne niedostatki  i  jest 
zrujnowany po zjednoczeniu, cechuje go jednak olbrzymia atrakcyj
ność i niepodważalne historyczne znaczenie, którymi nie dysponują 
inne europejskie stolice. Po upadku muru Berlin był miastem pustym 
i zdewastowanym, odstraszał potencjalnych mieszkanców nieprzyja
zną atmosferą. Jednak po przeniesieniu stolicy zjednoczonego kraju 
z Bonn do Berlina miasto to miało stać się symbolem sukcesu  in
tegracji. Wskutek pompowania znacznych funduszy europejskich 
w miasto  i  jego infrastrukturę, gdzie pamięć o traumatycznej prze
szłości (komunistycznej i nazistowskiej) była bardzo istotna, Berlin 
zatracił jednak to, co było w nim najatrakcyjniejsze: swój buntowniczy 
wdzięk, przyciągający w czasach zimnej wojny rzesze młodych ludzi 
z Zachodu, zanim jeszcze miastem zainteresowali się hipsterzy. 

Między innymi o tych właśnie młodych ludziach jest ta książka. 
Przyglądam się w niej powodom, dla których Europa Wschodnia, 
symbolizowana przez podzielone murem miasto, jawiła się jako coś 
atrakcyjnego i tajemniczego. Przechodząc od polityki do sztuki, pró
buję pokazać, w  jaki sposób obydwa bloki były ze sobą  intymnie 
związane, a wskutek braku obiektywnych informacji na swój temat 
musiały uruchomić fantazję i zacząć śnić o sobie nawzajem. W ten 
sposób żelazna kurtyna wygenerowała prawdziwą „fabrykę snów” 
albo marzeń (jeśli mogę pozwolić sobie na to zapożyczenie popular
nego określenia Hollywood, które nakręcało kulturę tej epoki). Od 
magazynu „Life” po technologię komputerową, od sztuk wizualnych 
do mody, od mody do polityki, od muzyki pop do sytuacji politycz
nej – zajmuję się tutaj miejscami, w których oba światy łączyły się 
ze sobą. A głównym ich spoiwem stała się kultura.
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Pierwszy rozdział przenosi nas do teraźniejszości: świata pozornie 
zjednoczonego, bez granic, bez podziałów, gdzie wszyscy mieli być 
równi. Jednak nadal miazmaty przeszłości determinują w nim to, kim 
jesteśmy. Sprawdzam tu, w jakim stopniu przeszłość obu zwaśnio
nych obozów zimnej wojny przetrwała do dziś i nadal określa naszą 
sytuację polityczną,  strukturę  społeczną, postawy  indywi dualne 
i zbio rowe. Zastanowiam się też nad polityką pamięci, przemianami 
społecznymi i tym, jak powinniśmy sobie radzić – a może po prostu 
wcale nie powinniśmy sobie „poradzić”? – z przeszłością. 

Rozdział drugi wiedzie nas do Berlina, Warszawy i Moskwy, czyli 
głównych symbolicznych miejsc kulturowej zimnej wojny  i  jej ma
gicznej transformacji. Opisuję tutaj,  jak  lęki przenikające tę epokę 
(zagrożenie wojną  i nuklearnym armagedonem), ale także obecne 
w niej nadzieje na nowy,  lepszy świat wyglądały po obu stronach 
muru: jak młodzi ludzie na Zachodzie fantazjowali o totalitaryzmie, 
a ich wschodnioeuropejscy rówieśnicy wymyślali sobie obraz szczę
śliwego, atrakcyjnego Zachodu, znając go tylko z legend i wspólnie 
uczestnicząc w zbiorowej halucynacji, która stworzyła fascynującą 
popkulturę. 

Rozdział trzeci opowiada o jeszcze głębszych „krainach snu” i psy
chologii Wschodu. Dokonam w nim swoistej psychoanalizy Wschodu 
jako stanu umysłu oraz mitów z nim związanych: geograficznych, 
genderowych, religijnych, filozoficznych i  literackich. Co to znaczy 
być mentalnie „wschodnim”? Czy Zachód to „normalność”? Pomaga 
mi w tym mroczny rumuński filozof Emile Cioran, za którym wdzieram 
się aż do bebechów naszej traumatycznej historii. 

Rozdział  czwarty omawia możliwości  estetyki  socjalistycznej, 
a zwłaszcza realizmu socjalistycznego, najbardziej stabuizowanej 
estetyki upadłego systemu. Przyglądam się tu także kilku istotnym 
problemom czasów socjalistycznych: czy rzeczywiście narzucanie 
kultury przez władze zawsze ma skutek traumatyczny? Co jest jego 
przeciwieństwem w kulturze kapitalistycznej  i pluralistycznej? Czy 
realizm stanowi specyficzny produkt socjalizmu i dlaczego? Czy w es
tetyce realistycznej można odnaleźć coś pozytywnego, co pomoże 
nam zrozumieć obecny moment historyczny? 

Ostatni, piąty rozdział opowiada o kulturowym i technologicznym 
wyścigu Wschodu i Zachodu podczas zimnej wojny. Nikita Chrusz



przedmowa do polskiego wydania

czow versus John F. Kennedy, szlachetny egzystencjalizm i jazz kontra 
kultura młodzieżowa, pop, rock and roll i Elvis, socjalistyczne starania, 
by podążać za kapitalistycznymi modami, i skutki tego procesu, wy
stawy światowe, kultura materialna, prasa próbująca lansować ideały 
Zachodu. Wszystko to składa się na mały słownik kultury czy też 
(używając określenia Leopolda Tyrmanda): „cywilizacji komunizmu”, 
przedstawionego od strony zazwyczaj pomijanej. Zastanawiam się tu 
również, co to znaczy być artystą w reżimie socjalistycznym i jakie są 
ukryte warunki „wolnej twórczości”. Sprawdzam, jakie twórcze skutki 
mogła mieć kultura „zrób to sam” w czasach rynkowych niedoborów 
i jaką kreatywność wyzwalała. 

Przeszłość i teraźniejszość, plany czasowe będą się tu nieustannie 
przeplatały i mieszały. Zapomniane wspomnienia powrócą z siłą wy
partego. Johnny Rotten w utworze Holidays in the Sun nihilistycznie 
tęsknił za czasami wojny, pragnął, by historia ponownie nabrała cię
żaru, który pomógłby mu zrozumieć miejsce jego pokolenia w czasach 
wzmożonej zimnej wojny  i kryzysu politycznego końca  lat siedem
dziesiątych XX wieku. Dziś ta historia powtarza się w zaskakująco 
wielu szczegółach. Jeśli masz podobne pragnienia jak Johnny, drogi 
Czytelniku, podążysz za mną.

Agata Pyzik, luty 2018
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Mur berliński upadł 28 lat temu, jednak Europa nadal 
pozostaje podzielona. Cokolwiek wydarzyło się po roku 
1989, Zachód pozostał Zachodem, a Wschód Wscho-
dem. Pasażerowie tanich linii lotniczych kursują w obu 
kierunkach w jasno określonym celu: Wschód to do-
skonałe miejsce, by zorganizować wieczór kawalerski, 
Zachód – by znaleźć pracę. Otaczają nas karykatury: 
polski hydraulik straszy ze stron zachodnich tabloidów, 
opiniotwórcze miesięczniki roztaczają widmo „nowej 
zimnej wojny”, magazyny lajfstajlowe zaś poszukują  
 „drugiego Berlina” dla hipsterów. Agata Pyzik wystę-
puje przeciwko tym stereotypom, przypatruje się prze-
szłości i współczesności, by odkryć sekretną historię 
Europy Wschodniej i jej bolesnych relacji z Zachodem. 
Masowa emigracja i kapitalizm, postpunk i obsesja na 
punkcie bloku wschodniego wywiedziona z twórczości 
Davida Bowiego, orientalizm i „samo kolonizacja”, po-
tencjał wolnościowy socrealizmu, szanse na powstanie 
niezachodniego modelu nowoczesności, a także pozy-
cja Europy Wschodniej we współczesnych trendach 
wskrzeszania „idei komunizmu”. Wszystkie te zjawiska 
(i wiele innych) pojawiają się tutaj w całej złożoności. 
Książka Biedni, ale sexy rezygnuje zarówno ze łzawej 
nostalgii za „starymi, dobrymi czasami”, jak i z rozpacz-
liwego pragnienia, by stać się „takim jak Zachód”. Tym 
samym odświeża ideę wciąż możliwej Innej Europy.

zderzenia kulturowe na wschodzie i zachodzie europy

AGATA Pyzik

Biedni, ale sexyur. 1983, dziennikarka, krytyczka, eseistka; pisze o kul
turze, sztuce, estetyce i polityce do publikacji książko-
wych oraz prasy polskiej i brytyjskiej (między innymi  
 „The Guardian”, „The Wire”, „Frieze”, „Calvert Jour-
nal”, „Dwutygodnik”, „Polityka”, „Krytyka Polityczna”,  
 „Szum”). Książka Biedni, ale sexy ukazała się pierwot-
nie w języku angielskim (Zero Books, 2014), obecnie 
autorka kończy pracę nad Tin Drum – monografią bry-
tyjskiego zespołu synth popowego Japan (Bloomsbury, 
2018). Jej zainteresowania obejmują kulturę krajów  
realnego socjalizmu i okresu zimnej wojny, transfor-
mację ustrojową w krajach postkomunis tycznych i po-
lityczne możliwości wykorzystywania kul tury popular-
nej. Mieszka w Warszawie.

aGata pyzik Agata Pyzik patrzy na nasz kawałek świata przez rzadko uży-
wane okulary. Opowiada o często toksycznych, pobłąkanych 
wzajemnych zauroczeniach pomiędzy wschodnią i zachodnią 
Europą i o tym, jakie tworzą na swój temat straszliwe baś nie 
i uwodzicielskie fantazje, wreszcie – zachęca do zastanowienia 
się, czy i jak można wyrwać się z tego błędnego koła. Jest tu 
David Bowie i Izabela Trojanowska, soc realizm i transformacja 
ustrojowa, punki, proletariusze i poeci. Świeży i potrzebny głos: 
nieczęsto tak na siebie patrzymy.

Olga Drenda

W Biednych, ale sexy pomysły interpretacyjne skrzą się jeden 
obok drugiego, książka biegnie od tematu do tematu z ener-
gią rojowiska, co stanowi przyjemne antidotum na elegancką 
tęsknotę, jaką można zazwyczaj znaleźć w tekstach o Europie 
Wschodniej. Jest tu intensywność i paląca konieczność, która 
współbrzmi z tezą autorki, że polska kultura przed 1989 rokiem 
odznaczała się wzniosłością i „nie było w niej zgody na chłam”.

Sukhdev Sandhu, „The Guardian”

Biedni, ale sexy to wspaniały przelot przez dwadzieścia kilka lat 
wymiany kulturowej między Wschodem i Zachodem, opierają-
cej się na aroganckim założeniu Zachodu, że wszyscy pragną 
stać się częścią jego systemu wartości. Obserwując te wszyst-
kie krzyżujące się prądy pożądania, zazdrości i zranionej dumy, 
Pyzik odnajduje wśród komunistycznych ruin wiele powodów 
do dumy, a patrząc wstecz, odkrywa sporo wspaniałej muzyki 
punkowej, sztuki, mody i filozoficznych alternatyw dla zachod-
niego „pędu naprzód”. 

Chris Bohn (Biba Kopf), „The Wire”


