
Zniewolony umysł na wolności 

 

 Witold Szabłowski, rocznik 1981, w reportażu „Tańczące 

niedźwiedzie” odważnie podjął się próby nakreślenia portretu ludzi, 

którzy dobrze pamiętają transformację ustrojową w Europie 

Wschodniej. Sam autor pewnie zna ten okres głównie z książek, ale 

dla większości jego rozmówców był to przełomowy moment. 

Spokojne, ustabilizowane życie rok 1989 wywrócił do góry nogami, 

zaczęły się problemy z bezrobociem, zamykanymi fabrykami, 

niepotrzebnymi bunkrami i urzędnikami z dalekiej Brukseli, którzy – 

wbrew tradycji – przekonywali, że zmuszanie niedźwiedzia do 

tańczenia to coś złego. Bo to od niedźwiedzi wszystko się zaczyna. 

 

 Szabłowski podzielił swój reportaż na dwie części – pierwsza 

to opowieść o niedźwiedziach, druga – o ludziach, pierwsza – o Bułgarii, druga – trochę o Polsce, trochę o 

Bałkanach, trochę o Ukrainie, nawet o Kubie. Bułgarscy Cyganie od wieków „opiekowali się” niedźwiedziami 

– tresowali, traktowali jak członków rodziny, nadawali imiona, dzielili się z nimi jedzeniem i alkoholem. W 

zamian za to wbijali im obręcze w nosy i ciągnęli na łańcuchu od wioski do wioski. Na widok innych ludzi, 

niedźwiedzie zaczynały groteskowy taniec, a Cyganie zbierali datki od zachwyconych gapiów. Po upadku 

komunizmu Bułgaria wstąpiła do Unii, gdzie stanowczo potępiono męczarnie niedźwiedzi, a organizacje 

walczące o prawa zwierząt odebrały Cyganom ich Wale, Isaury i Mimy. Jak jednak nauczyć zniewolone przez 

lata zwierzęta życia na wolności, jak oduczyć kłopotliwego nawyku tańczenia? 

 

 Druga część „Tańczących niedźwiedzi” to już dziewięć krótszych reportaży głównie o życiu po 

transformacji, kiedy entuzjazm opada, a demokracja okazuje się niepozbawiona wad. Szabłowski jeździł z 

autostopowiczami na Kubie, spał na londyńskim dworcu, przemycał samochody na granicy z Ukrainą, 

odwiedził albańskie bunkry, był w gruzińskim muzeum Stalina, pił herbatę z estońskimi apatrydami, rozmawiał 

z ludźmi, wypytywał, drążył, nie bał się niewygodnych pytań. Można zarzucać Szabłowskiemu, że w drugiej 

części „Tańczących niedźwiedzi” spłycił swoje reportaże, opierając się wyłącznie na rozmowach, ale to dzięki 

nim książka zachowała dynamikę. Autor pisze prosto, ale jednocześnie plastycznie, zręcznie charakteryzuje 

swoich bohaterów.  

 

 Szabłowski oparł „Tańczące niedźwiedzie” na ciekawym koncepcie – wykorzystana w pierwszej części 

opowieść o bułgarskich Cyganach stała się metaforą przywykłych do życia w paternalistycznym państwie 

ludzi, którzy musieli odnaleźć się w realiach kapitalizmu. Autor być może niepotrzebnie podkreślał drugie dno 

opowieści o niedźwiedziach – i bez tego czytelnik doszedłby do ponurego wniosku: wolność to czasem 

przywilej, z którym trudno się obejść. 
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