
Reportaż z secondhandu  

Czasy secondhandu. Koniec czerwonego człowieka 

Swietłany Aleksijewicz wpisuje się w sytuację we 

współczesnej Rosji. Wspomnienia bohaterów książki 

tłumaczą tęsknotę wielu Rosjan za radzieckim imperium, ich 

radość z odzyskania Krymu oraz ogólny zachwyt nad 

polityką prezydenta Władimira Putina. Rozmowy autorki z 

„sowkami” pokazują, jakim szokiem i porażką dla wielu 

była zmiana ustroju w latach 90., jak wiele Rosjan nie 

potrafiło odnaleźć się w nowym systemie. Aleksijewicz 

prowadzi nas po wszystkich zakątkach byłego ZSRR, 

przytacza opowieści Białorusinów, Ormian i opowiada o konfliktach, które wybuchły po upadku 

imperium. Ludzi, z którymi rozmawia łączy jedno – poczucie porażki. Wszyscy bohaterowie, 

zarówno ideowcy, jak i ci, którzy nigdy w komunizm nie wierzyli, zawiedli się transformacją 

ustrojową. Historie zebrane przez Aleksijewicz pozwoliły mi trochę lepiej zrozumieć, co dzieje 

się w głowach dzisiejszych Rosjan.  

Niestety jest to jedyny atut Czasów secondhandu. Jest to książka po prostu przegadana. 

Na początku przeżycia bohaterów wciągają czytelnika w trudny świat lat 90. Monologi oddane 

są w bardzo emocjonalny sposób, Aleksijewicz wiernie przekazuje odczucia ludzi, z którymi 

rozmawiała. Czytając czuje się, w którym momencie głos się komuś załamał, a które zdarzenia 

były zbyt trudne do opisania. Czytelnik może poczuć się jak w często opisywanej przez autorkę 

rosyjskiej kuchni, w której toczą się wszystkie poważne rozmowy. Jednak z czasem 

bohaterowie zlewają się w jeden opis, niedokończone zdania nużą i trudno nadążyć za 

opowieścią.  

Czasy secondhandu. Koniec czerwonego człowieka pozostawia po sobie wrażenie 

niezredagowania, a ilością wielokropków jakie się w niej znalazły można spokojnie obdzielić 

kilka tomów.  Przez to sam reportaż jest jak z secondhandu – autorka ograniczyła się jedynie do 

spisania opowieści swoich bohaterów. Również fakt, że Aleksijewicz dobierała rozmówców 

według jednego klucza – niezadowolonych z życia w kapitalizmie – nie pomaga w odbiorze. W 

pewnym momencie historie zaczynają przypominać za długą piosenkę, w której melodia nigdy 

się nie zmienia.  
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