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Hannah Maischein: Sk"d wzi"! si# pomys! na akcj# »P!onie stodo!a«? 

Rafa! Betlejewski: To ciekawe pytanie. Wszyscy pytaj" mnie raczej o to, w 
którym momencie wpad!em na pomys! zrobienia »T#skni# za Tob", 
$ydzie«. »P!onie stodo!a« traktowana jest jako kontynuacja tamtego 
projektu.  

Zacz#!o si# od skandalu z Jedwabnem. Kiedy wybuch!, od razu chcia!em 
tam pojecha%, zobaczy% to miasto. Niezwykle intryguj"ca by!a dla mnie 
sytuacja, &e w Jedwabnem by!a taka ujawniona tajemnica – niby wszystko 
wiadomo, ale nic nie wiadomo. Ani kto, ani gdzie i jak, czy w ogóle itd. 
Miasto op#tane upublicznion" tajemnic". Pomy'la!em, &e mo&na by 
spróbowa% odwo!a% si# do symboliki religijnej i stworzy% co' w rodzaju 
konfesjona!u, w którym ludzie mogliby wyzna% to, co pami#taj" lub to, co 
wiedz" na temat tamtej zbrodni, tej wspólnej, kolektywnej tajemnicy. Ale 
wyzna% w taki sposób, &eby nie mo&na by!o do tych zapisów dotrze%, &eby 
uleg!y zniszczeniu natychmiast po zapisaniu. Bardziej chodzi!o mi o 
sytuacj# samego wyznania, sprowokowanie pami#ci do zaistnienia i 
zbudowanie jakiego' obiektu, który by!by namacalnym wizerunkiem tej 
pami#ci kolektywnej, która w!a'nie zosta!a ujawniona. Mimo, &e nie ma do 
niej bezpo'redniego dost#pu, nie powstaje archiwum. To by! pierwszy 
pomys!, potem zacz"!em go konsultowa% z ró&nymi osobami. 

H.M.: Który to by! rok? 
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R.B.: 2002. Zacz"!em konsultowa% swój pomys! i – powiem szczerze – 
chyba nie by!em w stanie przeprowadzi% go logistycznie, nie potrafi!em 
podej'% do tego tematu. Przez kilka lat go upraszcza!em, w tym czasie 
zrobi!em, m.in. »T#skni# za Tob", $ydzie«. W ko(cu dotar!em do 
uproszczonej wersji, czyli stodo!y. Dla mnie stodo!a to w!a'nie rodzaj 
konfesjona!u. 

H.M.: Zatem zacz#!o si# od my'lenia o Jedwabnem, potem by!o »T#skni# 
za Tob", $ydzie« i pó)niej z tego powstawa! performance »P!onie stodo!a«. 
Przypuszczam, &e ten happening wymaga! du&o przygotowa(. Jak Pan si# 
czu!, gdy nareszcie przyszed! moment podpalenia? 

R.B.: Zacznijmy od tego, &e ca!" akcj# sfinansowa!em sam. Pomys! by! na 
tyle kontrowersyjny, &e nie da!a na niego pieni#dzy &adna fundacja czy 
stowarzyszenie, nie by!o &adnego grantu. Nie mia!em nadziei na to, &e 
dostan# jakie' wsparcie finansowe, a projekt by! wymagaj"cy, wi#c po 
prostu poszed!em do pracy, &eby kupi% stodo!#. Kiedy mia!em pieni"dze, 
posz!o ju& z górki. Miejsce znalaz!em szybko, po prostu zaintrygowa!o 
mnie jedno, w samym centrum Polski, widoczne z trasy szybkiego ruchu. 
Na miesi"c przed spaleniem stodo!y wydzier&awi!em pole, &eby by% na 
w!asnym terytorium, &eby nikt nie móg! mnie stamt"d wykopa%. Potem 
kupi!em gotow" stodo!#, któr" robotnicy w dwa dni przenie'li na pole. 
Wi#c sama organizacja nie by!a a& tak trudna, bo stodo!a nie jest obiektem, 
który si# trudno buduje, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, to zwyczajna 
ciesielska praca.  

A jak si# czu!em, kiedy j" zapali!em? Ten dzie( by! niezwyk!y. Upa! 
totalny – by!o ze 35 stopni, nieprawdopodobnie gor"co. I przez ca!y ten 
dzie(, a nawet dwa, trzy dni wcze'niej, jak stodo!a ju& sta!a, przychodzili 
do mnie ró&ni ludzie: dziennikarze, obcokrajowcy, jacy' Niemcy, Czesi. 
Stodo!a zmieni!a si# w miejsce dyskusji, wymiany my'li. Spalenie by!o 
zaplanowane na wieczór i ten dzie( by! nieprawdopodobnie pi#kny. Sama 
stodo!a by!a pi#kna, wn#trze wspaniale prze'wietlone. Du&o ludzi siedzia!o 
w 'rodku na sianie, rozmawia!o o bardzo fajnych rzeczach, poszli'my si# 
k"pa% do jeziora. I po ca!ym dniu rozmów w ko(cu wszed!em do tej stodo!y 
i j" zapali!em.  

H.M.: I jak by!o? 

R.B.: No niezwyk!e to by!o. Niesamowite by!o patrzenie na ten moment 
wy!adowania, po&ar, ca!e napi#cie: w!adze lokalne nie zgodzi!y si# na 
akcj#, wi#c policja czeka!a, &eby mnie aresztowa%. Jakby ca!y 'wiat by! 
skoncentrowany wokó! tego, czy ja to powinienem zrobi%, czy nie. Wi#c to 
by!a taka nieprawdopodobna katastrofa. W moich oczach niezwykle pi#kna. 
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Po wspania!ym dniu, w otoczeniu bardzo interesuj"cych ludzi, w ko(cu 
dochodzi do tak spektakularnej sytuacji, która jest filmowana na &ywo 
przez ogólnopolsk" telewizj#. Niezwyk!e prze&ycie. Ju& nie mówi"c o tym, 
&e stodo!a p!onie niesamowicie szybko – od momentu pod!o&enia ognia do 
chwili, kiedy ca!a budowla sta!a w p!omieniach, min#!o 18 sekund. Mia!em 
opracowany plan ewakuacji, sposób, jak stamt"d wyj'%. Dlatego uda!o mi 
si# uciec. Ale gdyby tam by!o wi#cej ludzi, ucieczka by!aby absolutnie 
niemo&liwa. To jest tak b!yskawiczne, jest tak niesamowicie gor"co. Pot#ga 
ognia, szczególnie w tak upalny dzie(. 

Dla mnie to by!o wyj"tkowe prze&ycie. Szczególnie, &e mia!em ma!" 
komplikacj#: do podpalenia stodo!y u&y!em jednego pi#ciolitrowego baniaka 
benzyny. (Co te& pokazuje, &e to w zupe!no'ci wystarcza. Bo, nie wiem czy 
Pani pami#ta, jednym z argumentów maj"cych przemawia% za tym, &e 
Polacy, ch!opi nie mogli spali% tej stodo!y, by!o to, &e musieliby mie% bardzo 
du&o benzyny, o któr" wtedy by!o ci#&ko. Okazuje si#, &e pi#ciolitrowy 
baniak spali! stodo!# doszcz#tnie.) Wi#c jeszcze podczas ostatniej k!ótni w 
'rodku, zwi"zanej ze spaleniem stodo!y, kto' wyniós! mi baniaki i postawi! 
na zewn"trz. I ja, uciekaj"c, musia!em je stamt"d zabra%, co dostarczy!o mi 
dodatkowego dreszczu emocji. Gdybym ich nie zabra!, to by wybuch!y i 
my'l#, &e katastrofa mog!aby si# rozszerzy% na ca!e pola pokryte zbo&em.  

H.M.: W tej sytuacji chyba bardziej by! Pan zaj#ty organizacj" ni& pami#ci" 
o historii. 

R.B.: W ci"gu tych 16 czy 18 sekund chyba rzeczywi'cie bardziej by!em 
zaj#ty ucieczk" z tego miejsca ni& pami#ci" o tym, co tam si# dzia!o. 
Aczkolwiek ta pami#% by!a niesamowicie narzucaj"ca si#, bo kontekst tego 
po&aru dotyczy! mordowania ludzi, do'wiadczenia bycia wewn"trz stodo!y 
a ja by!em w 'rodku w momencie, gdy ona ju& w!a'ciwie ca!a p!on#!a. To 
jest nieprawdopodobne prze&ycie, tak przera&aj"ca sytuacja, pot#&ny gor"c. 
To daje do my'lenia. 

H.M.: Zauwa&y! Pan wtedy, jakie by!y reakcje odbiorców? 

R.B.: Widzia!a Pani film ze spalenia stodo!y? 

H.M.: Tak. 

R.B.: Tam wida% kontrowersje, s" pijani ludzie, protestuj"cy ch!opcy itd. 
Postawy by!y ró&ne: od zwyk!ego zainteresowania spektaklem p!on"cego 
budynku, czystej ciekawo'ci, po sytuacj# szoku, &e kto' stoi jak wryty i 
my'li: »Bo&e, to jest straszne«. Bo wyobra&asz sobie, &e w 'rodku jest 300, 
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400 osób, oboj#tne, ile, czy w ogóle s" jacy' ludzie, ale oni tam gin". 
Wyobra&enie sobie czego' takiego jest nieprawdopodobne. I wiele osób to 
mia!o, &e po prostu sta!o i my'la!o sobie: »No, teraz rozumiem, jaka to jest 
skala wydarzenia«. 

My'l#, &e wi#kszo'% ludzi patrzy!a na to po prostu jak na spektakl, 
sytuacj# niezwyk!": p!onie stodo!a, co' wielkiego. Niesamowite by!y 
reakcje pó)niejsze, komentarze w prasie. Wtedy uruchomi!y si# rzeczywiste 
emocje. Mam taki plan pracy teatralnej, który jest zwi"zany z 
wytwarzaniem zjawisk tak silnie oddzia!uj"cych emocjonalnie, &e ludzie 
przestaj" rozumie%, &e s" to zjawiska sztucznie wytworzone a zaczynaj" 
mie% wra&enie, &e to rzeczywisto'%, prawda, wobec której musz" si# 
opowiedzie%. 

H.M.: Taki moment katastrofy? 

R.B.: Tak. Katastrofa jest takim momentem. Z mojego punktu widzenia lub 
z punktu widzenia tego teatru, który próbuj# realizowa%, stodo!a nie 
zaskoczy!a widzów. Chcia!em doprowadzi% do sytuacji, w której nat#&enie 
emocji b#dzie tak wielkie czy tak skrajne, &e one mnie w pewnym 
momencie przerosn". To jest idealny moment dla twórcy, kiedy emocje u 
widzów ca!kowicie przerastaj" artyst#, do tego stopnia, &e staje si# zb#dny. 
Ja de facto sta!em si# zb#dny. To ju& nie o mnie chodzi!o, chodzi!o o ró&ne 
rzeczy, które si# wi"&" z t" symbolik": stodo!", sp!oni#ciem, przesz!o'ci". 
Dzie!o sta!o si# samoistne, oderwane od twórcy. Twórca w takiej sytuacji 
przestaje istnie%, widzowie zabieraj" mu dzie!o, mog" si# go pozby% w 
pewnym momencie lub powiedzie%: »To jest nasze«. Ja tego nie chc#, ja to 
chc#, broni# tego, to atakuj# i tak dalej. Wi#c w tym sensie odbiór mnie nie 
zaskoczy!, aczkolwiek argumenty, które si# pojawia!y, rzeczywi'cie 
momentami by!y zaskakuj"ce. 

H.M.: Czy w ci"gu akcji wyt!umaczy! Pan odbiorcom, do jakich wydarze( 
si# odnosi!? 

R.B.: Tak, mia!em przemow#. Do'% d!ug" i skrupulatnie wyja'niaj"c", o co 
chodzi w tym spaleniu stodo!y. 

H.M.: Wi#c wszyscy odbiorcy, którzy tam byli, wiedzieli? 

R.B.: Tak, nie mogli mie% w"tpliwo'ci, o co chodzi. Szczególnie, &e sta!em 
tam z mikrofonem i wyja'nia!em przez ca!y dzie(, pisa!a o tym prasa itd. 
Przepraszam, ale dziwaczne s" dla mnie zarzuty, które pojawi!y si# w 
prasie, &e ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, &e ja ich oszuka!em w kwestii 
tego, co tam robi#, &e to by!o nieuczciwe dzia!anie. Pomimo, &e wyg!osi!em 
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przemówienie, &e prasa o tym pisa!a, &e trzy miesi"ce wcze'niej 
zapowiedzia!em, co zrobi#, nadal pojawia!y si# argumenty, &e chc# kogo' 
oszuka%, zrobi% co' innego. To by!o dla mnie &enuj"ce. 

H.M.: Trzy miesi"ce przed happeningiem jedna z firm badaj"cych opini# 
publiczn" zapyta!a ludzi m.in. o to, co my'l" na temat planowanego przez 
Pana happeningu. Okaza!o si#, &e wi#kszo'% by!a przeciwko przede 
wszystkim z obawy o to, &e akcja zaszkodzi relacjom polsko-&ydowskim. 
Wspólnota &ydowska w Polsce równie& by!a sceptyczna. Dlaczego mimo to 
zrealizowa! Pan happening? 

R.B.: Po prostu uwa&am, &e oni byli w b!#dzie, co si# zreszt" potwierdzi!o. 
Stodo!a nie wp!yn#!a na pogorszenie stosunków polsko-&ydowskich, wr#cz 
przeciwnie – sta!a si# jakby radykaln" interwencj", ca!y czas ró&ni ludzie 
si# do tej akcji odnosz". My'l#, &e ona spe!ni!a zadanie katharsis, 
oczyszczenia pewnego przedpola. Nie mo&na udawa%, &e si# nie wie o 
Jedwabnem po tym, jak si# zobaczy!o na &ywo t# p!on"c" stodo!# czy, jak 
si# wpisze w Google »stodo!a« i obejrzy nagranie. Wydaje mi si#, &e to, co 
mi si# uda!o zrobi%, to wprowadzi% ikonografi#, czyli obraz, którego nie 
by!o wcze'niej. Tak, jak dla nazistowskiej przemocy mamy ró&nego 
rodzaju ikonografi#: obozy koncentracyjne, druty kolczaste, wie&yczki 
stra&nicze, piece krematoryjne itd. Dla tego, rzek!bym, polskiego wymiaru 
Holocaustu czy polskiego udzia!u w Holocau'cie, nie ma w!a'ciwie &adnej 
ikonografii, &adnych zdj#%, nie ma czym zilustrowa%. Wi#c teraz ju& jest i te 
zdj#cia si# co jaki' czas gdzie' pojawiaj", tzn. kto', mówi"c o tej sprawie, 
pokazuje stodo!#. Dok!adnie to chcia!em osi"gn"% i dzisiaj, jak patrz# na 
debat# publiczn" o stosunkach polsko-&ydowskich, w której nie ma ju& 
w!a'ciwie &adnego powa&nego g!osu neguj"cego polski udzia! w 
Jedwabnem, to wydaje mi si# to olbrzymim post#pem. 

H.M.: Jak Pan zauwa&y!, z pogromu w Jedwabnem nie ma publikowanych 
zdj#%. Ale dlaczego uwa&a Pan, &e obrazy tamtych wydarze( s" teraz 
polskiemu spo!ecze(stwu potrzebne? 

R.B.: Obraz jest rodzajem fetyszu. Funkcja fetyszu, czyli czego', co staje 
si# przedmiotem, w którym jest zawarta tajemnica, jest taka, by poprzez ten 
przedmiot mo&na si# by!o do czego' odnie'%. W momencie, kiedy nie ma 
przedmiotu, nie ma nazwy, ikony, bardzo trudno jest si# odnie'% do czego', 
mo&na wr#cz uzna%, &e to co' nie istnieje. Wi#c wydaje mi si#, &e tego 
rodzaju ikonografia jest bardzo potrzebna po to, &eby'my nie mogli unikn"% 
tego tematu. $eby kto' móg! nagle powiedzie%: »Prosz# bardzo, a to? I co 
teraz?«  
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H.M.: I ta ikonografia ju& jest cz#'ciej u&ywana po happeningu? 

R.B.: Zdj#cia ze stodo!y? 

H.M.: Tak. 

R.B.: Tak, jak najbardziej. 

H.M.: Ta ikonografia jest specyficzna. Obrazy Holocaustu cz#sto s" 
zwi"zane z zag!ad" industrialn": z komorami, kominami itp. Natomiast 
ikonografia stodo!y i ognia jest jakby archaiczna. Dlaczego? 

R.B.: Chodzi chyba o to, &e ten tzw. polski udzia! w Holocau'cie (…) czy 
w tej zbrodni przeciwko $ydom, mia! zupe!nie inny wymiar ni& udzia! 
niemiecki. Niemcy zbudowali industri#, ca!y przemys! zabijania ludzi i 
wprowadzili go w &ycie z niezwyk!ym rozmachem, wspieraj"c to 
pot#&nymi 'rodkami: buduj"c szlaki kolejowe i komunikacyjne, ca!" 
infrastruktur#. Natomiast polski udzia! w zag!adzie $ydów by! jakby na 
obrze&ach tej industrii. To by!o donosicielstwo, drobne kradzie&e, (…) 
gwa!ty, wykorzystywanie obecno'ci kogo' silniejszego po to, by móc 
uzyska% jak"' w!adz# nad kim' itd. Wreszcie by!a to sytuacja przemocy 
ludowej, dlatego mówi si# te& o Holocau'cie folklorystycznym, 
cha!upniczym – siedem kobiet gdzie' zabi% po prostu motyk". Ostatnio 
wysz!a ta sprawa siedmiu czy o'miu $ydówek, gdzie' na Podlasiu, które 
zosta!y zgwa!cone i zabite przez kilku podpitych facetów. I to jest polski 
Holocaust – przera&aj"cy, ale nie tak bardzo. I do tego ci"gle nie mamy – 
mimo, &e ja zrobi!em t# stodo!# – jego wizerunku. A powinni'my mie%, bo 
my'l#, &e gdyby'my si# przejrzeli w tego rodzaju zwierciadle, w obrazie 
tego napitego ch!opa, który morduje i gwa!ci kobiet#, gdyby'my mogli to 
zobaczy%, to mieliby'my do tego troch# g!#bszy stosunek emocjonalny. 

H.M.: Czyli mówi"c »wizerunek Holocaustu«, ma Pan na my'li 
perspektyw#? 

R.B.: Chodzi o obraz. Ja chcia!bym po prostu zobaczy% takiego ch!opa, tak 
jak Grant Wood malowa! obraz farmerów ameryka(skich: stoi farmer z 
wid!ami, ze swoj" &on". I oni staj" si# nagle tak nieprawdopodobnie 
namacalni, ale jednak s" zmetaforyzowani przez sztuk# Hoppera. I teraz ja 
bym chcia! zobaczy% taki obraz w Polsce. Chcia!bym zobaczy% takiego 
pijanego prostaka, który gwa!ci kobiet# czy stoi na jej trupie. Nie wiem, jak 
to przedstawi%, natomiast tego rodzaju przedstawie( nie ma. 
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H.M.: Mia! Pan jakie' wzory ikonograficzne w swojej akcji, jaki' przyk!ad, 
do którego si# odwo!ywa!? 

R.B.: Trudno mi to teraz zebra%. Niew"tpliwie jedn" z najsilniejszych prac 
w polskiej sztuce dotycz"cej Holocaustu jest obóz koncentracyjny z 
klocków Lego autorstwa Libery. Natomiast to jest zupe!nie inny komentarz 
na temat Holocaustu. Teraz pojawi!o si# zdj#cie ch!opów rozkopuj"cych 
groby. Moim zdaniem mocne. Oczywi'cie teraz toczy si# dyskusja czy to 
rzeczywi'cie s" oni, czy to jest ten kontekst itd. Natomiast gdyby'my mieli 
wi#cej tego rodzaju dokumentacji, my'l#, &e to by bardzo zbawiennie 
wp!ywa!o na nasze dobre samopoczucie. 

H.M.: Rozumiem, ale o Jedwabnem mówi si# du&o od 2000 roku i to nie 
tylko w kr#gu historyków: s" filmy, jest nowy pomnik itd. Coraz wi#cej 
ludzi ma 'wiadomo'% tego, co si# sta!o w Jedwabnem i wydaje mi si#, &e 
Pan swoj" akcj# kierowa! do jeszcze innej grupy odbiorców. 

R.B.: Trudno mi powiedzie%, do jakiej grupy odbiorców si# zwraca!em, 
prawd# mówi"c próbowa!em pój'% tak szeroko, jak to tylko by!o mo&liwe. 
Dlatego ta moja akcja by!a niezwykle prosta, te& w formie, 'rodkach itd. 
Dlatego bardzo zabiega!em o to, &eby tam by!a telewizja. Kto' mi zada! 
pytanie: dlaczego ja nie zrobi!em tego happeningu w taki sposób, &e 
sfilmowa!bym go sam i pokaza! w galerii? Mog!em tak zrobi%. Ale to mnie 
nie interesowa!o. Nie interesuje mnie dotarcie do ludzi, którzy i tak ju& 
wiedz", i tak s" przekonani. Chcia!em dotrze% do ludzi, którzy siedz" przed 
telewizorami i jedz" kie!bas#. Wi#c próbowa!em i'% jak najszerzej. 
Natomiast to, co wydaje mi si# teraz niezwykle ciekawe, je&eli chodzi o 
polsk" opini# publiczn", to u'wiadomienie sobie ju& nie naszych win czy 
historii, które stoj" za Holocaustem, ale obecnej sytuacji, która dotyczy 
tego, jak bardzo wspó!cze'ni $ydzi i z Izraela, i z Ameryki nas 
najnormalniej w 'wiecie nienawidz". Tak, my'l#, &e to jest zadanie dla 
opinii publicznej w Polsce – prze!kn"% t# &ab#.  

H.M.: Happening »P!onie stodo!a« cz#sto jest zestawiany z »T#sknie za 
Tob", $ydzie«. Ta druga akcja uchodzi za du&y sukces, kilku komentatorów 
uwa&a, &e jest bardzo udana. Natomiast »P!onie stodo!a« by!a wielokrotnie 
odbierana jako prowokacja. Dlaczego? I jaka jest ró&nica pomi#dzy 
zdj#ciami pustego krzes!a i zapaleniem stodo!y? 

R.B.: My'l#, &e »T#skni# za Tob", $ydzie« jest po prostu projektem 
afirmacyjnym, jest pozytywne. Polacy widz" si# na tych zdj#ciach i mówi": 
»Ale my jeste'my fajni«. Prosz# bardzo, stoimy wokó! krzes!a, jeste'my 
odwa&ni, potrafimy powiedzie%, &e t#sknimy za $ydami itd. Przekraczamy 
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pewne granice, ale w pozytywny sposób, dajemy o sobie pozytywny obraz. 
Natomiast stodo!a jest niestety negatywna, bo pokazuje nasz obraz 
negatywny, przypomina o rzeczach, które by!y bardzo okrutne, okropne. I 
dlatego wydaje mi si#, &e stodo!a jest znacznie trudniejsza w odbiorze, w 
tym sensie, &e nie bardzo ktokolwiek chce si# z ni" identyfikowa%.  

H.M.: Wspólnota &ydowska te& by!a troch# sceptyczna i niezbyt 
zadowolona z tej pracy. 

R.B.: To zale&y, o których $ydach mówimy. Ja rozmawia!em z wieloma i 
opinie by!y bardzo podzielone. Wydaje mi si#, &e powiedzenie, &e polscy 
$ydzi czy te& wspólnota &ydowska w Polsce – je&eli w ogóle co' takiego 
istnieje, bo $ydzi s" bardzo podzieleni – by!a niezadowolona, nie jest 
uzasadnione. S!ysza!em bardzo du&o g!osów za i wiele przeciw. Wydaje mi 
si#, &e ton negatywnym komentarzom nadawa!y dwie osoby, które 
niezwykle agresywnie dzia!a!y przeciwko projektowi, przyjecha!y na akcj#, 
wypowiada!y si# w filmie. Potem mo&na by!o odnie'% wra&enie, &e ten g!os 
by! powszechny. Natomiast i Schudrich, i wiele osób ze strony gminy 
&ydowskiej, z którymi rozmawia!em, mówi!o o tym projekcie bardzo 
pozytywnie. Spotyka!em si# z $ydami w gminie &ydowskiej, którzy 
mówili, &e tak, &e trzeba to zrobi%. $e oni maj" dosy% chowania g!owy pod 
kocem i udawania, &e wszystko jest OK, &e mo&e trzeba w ten sposób 
spo!ecze(stwem polskim wstrz"sn"%. Tego rodzaju g!osów by!o bardzo 
wiele. Mia!em wsparcie od indywidualnych $ydów, nie mówi"c ju& o 
$ydach w Izraelu, którzy jak si# dowiaduj" o stodole, zawsze s" 
wstrz"'ni#ci, mówi": »Wreszcie«. To samo w ko(cu by!o z wieloma 
$ydami w Stanach Zjednoczonych, którzy byli bardzo pozytywnie 
nastawieni do ca!ej akcji. Wi#c wydaje mi si#, &e wra&enie, &e 'rodowiska 
&ydowskie w Polsce by!y przeciwne, bierze si# z ostrej postawy 
pojedynczych osób, w tym $ydów, którzy narzucili pewien ton oraz 
konkretnych negatywnych komentarzy w prasie.  

H.M.: Ambasador Izraela, profesor Szewach Weiss, powiedzia! na temat 
Pana happeningu, &e nie chcia! os"dza% sztuki, jednak wyda!o mu si#, &e na 
pami#% ofiar jest miejsce przy pomniku. Mo&na mie% wra&enie, &e w 
sprawie Jedwabnego pami#% ofiar i pami#% sprawców nie mo&e mie% tego 
samego miejsca, &e trzeba je rozdzieli%. 

R.B.: By% mo&e, nie jestem pewien. W ogóle nie jestem pewien, czy da si# 
stworzy% polityk# pami#ciow" i czy to jest dobre. Polityk# w stylu: tu ci, tu 
tamci, wy w tym miejscu ju& nie a wy w ogóle nie. Jest to te& pytanie o 
wolno'% indywidualnej pami#ci np. o moj" wolno'%. Co ja mog#, co mi 
wolno zrobi% z moj" pami#ci", z tym, co odczuwam w stosunku do pami#ci, 
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która zosta!a mi przekazana? Ja wychodz# z za!o&enia, &e jest lepiej je&eli 
pami#% udaje si# sprywatyzowa%, czyli kiedy ludzie zaczynaj" by% 
odpowiedzialni za pami#%, rozumie%, &e to ich dotyczy, &e to ty masz 
pami#ta% a nie jakie' pa(stwo czy instytucja. W ogóle, bardzo mi si# 
podoba prywatyzowanie 'wiata, tak&e przekazów p!yn"cych z narracji itd. 
Wydaje mi si#, &e to, co by!o bardzo trudne w stosunkach polsko-
&ydowskich, to to, &e pami#% by!a w du&ej mierze zinstytucjonalizowana, 
nale&a!a do kogo' – tam oni staj" przy pomniku, sk!adaj" kwiaty, nas to nie 
interesuje, nie dotyczy, to nie jest nasza pami#%. Wi#c niew"tpliwie to, co ja 
zrobi!em, to sprywatyzowanie pewnej symboliki Holocaustu, zaw!aszczenie 
jej, powiedzenie: »To teraz nale&y do mnie i zrobi# z tym, co zechc#«. 
Wydaje mi si#, &e to wzbudza pewnego rodzaju agresj# czy niech#%, bo ja 
zaw!aszczam te& co' od ciebie i mówi#: »Prosz# bardzo, ja co' z tym 
zrobi#«. By!y takie komentarze: »Czy za nim stoi jaka' instytucja, kto go 
popiera, czy on wyst#puje w czyim' imieniu, jakiej' grupy?« Wi#c pytanie: 
czy grupa lub instytucja ma wi#ksze prawo do wypowiedzi ni& 
indywidualna osoba? By% mo&e, ale chyba nie zawsze. I kolejne pytanie: 
gdzie jest nasza indywidualna odpowiedzialno'% za pami#%? 

H.M.: A Pan, jako performer, bierze odpowiedzialno'% za t# akcj#? 

R.B.: Tak, chyba tak. 

H.M.: Pod jakim wzgl#dem? 

R. B.: Na pewno pod takim, &e podpisuj# j" swoim imieniem i nazwiskiem, 
mówi#: »To ja zrobi!em a nie kto inny, wi#c bior# za to pe!n" 
odpowiedzialno'%. To jest moja wersja a teraz ty lub ty mo&ecie zrobi% co' 
innego. Prosz# bardzo, róbcie co', ja ju& zrobi!em, wasza kolej«. Mój akt 
oznacza te&, &e nie zawsze musimy tylko czeka%, a& burmistrz, prezydent, 
premier, szko!a, ko'ció!, kto', jaka' instytucja co' za nas zrobi. $e mo&emy 
sami co' zrobi%. 

H.M: A zak!adaj"c, &e ministerstwo proponuje Panu stworzenie pomnika 
polskiej pami#ci Jedwabnego, podj"!by si# Pan tego? 

R.B.: Oczywi'cie, bardzo ch#tnie.  

H.M.: Dlaczego? 

R. B.: Chyba dlatego, &e teraz co' na ten temat ju& wiem, uruchomi!em w 
sobie pewien proces, przez to jestem du&o bardziej do'wiadczony i 
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dojrza!y. Oczywi'cie nie mówi#, &e gdyby by! taki konkurs, to ja od razu 
musia!bym wygra%, ale bardzo ch#tnie bym na ten temat my'la!. 

H.M.: A ma Pan teraz, w tej chwili, jaki' pomys!, jak taki pomnik móg!by 
wygl"da%? 

R.B.: S"dz#, &e wróci!bym do koncepcji, któr" mia!em kiedy', &eby 
spróbowa% opowiedzie% te historie, które mamy jeszcze w pami#ci i &eby je 
w jaki' sposób zamrozi% w postaci obiektu. Wyobra&a!em sobie taki obiekt, 
który jest rodzajem pomnika w!a'nie, w którym zapisana jest pami#%, ale 
nie ma mo&liwo'ci dost#pu do niej. 

H.M.: Taka pami#% traumatyczna?  

R.B.: Tak. 

H.M.: Pan rozumie swoje prace jako dekonstruktywistyczne. Czy »P!onie 
stodo!a« te& by!a dekonstruktywistyczna? 

R.B.: To trudne pytanie. Na pewno by!a to dekonstrukcja samej stodo!y, bo 
by!o zniszczenie. By!o to te& zniszczenie pozosta!o'ci mnie, tego polskiego 
ignoranta. Je'li tak to rozumie%, to tak, jest to dekonstrukcja. 

H.M.: Jest Pan zadowolony z tego projektu? 

R.B.: Tak, bardzo. 

H.M.: Przed happeningem »P!onie stodo!a« powiedzia! Pan, &e w jaki' 
sposób wszyscy jeste'my mieszka(cami Jedwabnego. Podobne s!owa 
skierowa! Pan do mieszka(ców Zawady – mówi"c, &eby nie przejmowali 
si# faktem, &e happening odbywa si# w ich miejscowo'ci. Czy to znaczy, &e 
ta symboliczna stodo!a mog!aby sp!on"% wsz#dzie – wsz#dzie w Polsce, na 
ca!ym 'wiecie? 

R.B.: Na ca!ym 'wiecie chyba nie, bo ta praca dotyczy jednak polskiego, 
folklorystycznego, Holocaustu. Czy mo&na przy jej u&yciu 
zuniwersalizowa% przemoc w stosunku do jakiej' grupy ludzi, przemoc 
etniczn"? Trudno mi powiedzie%. Natomiast niew"tpliwie »P!onie stodo!a« 
dotyczy Polski i polskiego samopoczucia w odniesieniu do tego,, czym by! 
Holocaust. Nigdy nie my'la!em o tym, &eby zrobi% happening w 
Jedwabnem czy blisko Jedwabnego, bo w moim odczuciu to zaw#zi!oby ten 
projekt do dzia!ania stygmatyzuj"cego mieszka(ców: »Oni spalili, prosz# 
bardzo, w ten sposób, tutaj w!a'nie teraz poka&#, jak oni spalili«. To by 
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by!a rekonstrukcja policyjna. A mnie bardziej interesowa!o stworzenie 
zjawiska uniwersalnego dla Polaków. Funkcjonuj" etykiety: »Polak« i 
»Niemiec«. B#d"c Niemcem w jakim' sensie podczepiasz si# pod etykiet# 
nazistów a ja, b#d"c Polakiem, podczepiam si# pod etykiet# zbrodniarzy z 
Jedwabnego. I nie ma na to rady, nie ma przed tym ucieczki, nie mog# 
powiedzie%: »To jacy' inni Polacy, wiesz, mnie to nie interesuje«. Przez to, 
&e korzystam z tej etykiety, mówi# o sobie: »Jestem Polakiem«. To 
oznacza, &e musz# te& z tym dyskutowa%, robi% co'. 

H.M.: Powiedzia! Pan, &e chcia! w swojej akcji mówi% tylko o Polakach i 
$ydach, nie o Niemcach. Dlaczego kontekst okupacji niemieckiej i 
sowieckiej jest tu niewa&ny?  

R.B.: Dobre pytanie, nigdy mi go nikt nie zada!, ciekawe. Czy kontekst 
okupacji niemieckiej jest tutaj wa&ny? Ca!a ta sytuacja nie wydarzy!aby si#, 
gdyby nie okupacja niemiecka, tu nie ma w"tpliwo'ci. Natomiast okupacja 
niemiecka w &aden sposób nie usprawiedliwia tamtego dzia!ania, niestety. 
Nie jest tak, &e ja mog# powiedzie% dzisiaj: »Gdyby nie Niemcy, to Polacy 
by tego nie zrobili, wi#c to jest wina Niemców«. To tak nie dzia!a, to jest 
jednak wina Polaków. Oni to zrobili spontanicznie, chcieli to zrobi%. I ma!o 
tego, wykorzystali bardzo prosty mechanizm, polegaj"cy na tym, &e je&eli 
pojawia si# rodzaj stygmy, stygmatyzacji, czyli takiej np. gwiazdy Dawida, 
któr" trzeba nosi% czy okre'lenia »gej«, to korzystaj"c z autorytetu kogo' 
silniejszego, od kogo ma si# wsparcie, np. w przypadku gejów – Ko'cio!a, 
mo&na dokona% przemocy na geju. Ja nie znosz# tego rodzaju postawy. 
Wydaje mi si# wyj"tkowo ohydna. OK, Niemcy byli w Polsce, dokonali 
stygmatyzacji, dali legitymacj# dla przemocy, ale to, &e teraz kto' z tego 
korzysta, wydaje mi si# po prostu paskudne. Jestem absolutnie 
zbulwersowany tak" sytuacj" i s"dz#, &e wiele osób czuje podobnie. 
Okropna jest dla nich sytuacja, &e tak si# dzieje i b#dzie si# dzia!o. Tak, &e, 
jeszcze raz powtórz#, niemiecka i sowiecka okupacja w &aden sposób nie 
t!umacz" tej stodo!y. Niestety. 

H.M.: Ma Pan plany, &eby kontynuowa% t# tematyk#? 

R.B.: $ydowsko-polsk"? Nie, dlatego, &e zrobi!em ju& do'% du&o i nie 
chcia!bym zosta% zaszufladkowany jako artysta polsko-&ydowski lub 
odnosz"cy si# tylko do tej tematyki. Wydaje mi si#, &e zrobi!em to, co 
zrobi!em i chyba wystarczy. 

H.M.: Dzi#kuj# bardzo za rozmow#. 

 


