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„Będziesz miłował”. Przesłanie z 
płonącej Warszawy 

M A T E U S Z  M A T Y S Z K O W I C Z  

Fot.: groby powstańców na warszawskich Powązkach, Wikimedia Commons, CC 

O prymasie Wyszyńskim i Powstaniu Warszawskim lubię myśleć zawsze na 
początku listopada. Jego stosunek do Powstania rzuca światło na Wszystkich 
Świętych i Zaduszki. A także na sens historii Polski. 

To było latem 1944 roku, niedaleko Warszawy. W lesie leżała ranna łączniczka, 
powoli się wykrwawiała. Był więc rok ’44, a ksiądz, który natknął się na ranną 
łączniczkę, miał 43 lata. Był zatem jakby młodszy od czasu, w którym przyszło mu 
żyć. Młodszy niewiele, zaledwie o rok, wystarczająco mało, by dobrze rozumieć się z 
czasem, a zarazem na tyle dużo, by mieć więcej siły na mocowanie się z tym 
paskudnym wiekiem. Ksiądz wziął łączniczkę na ręce i dwie godziny niósł ją, aż 
dotarli tak do Lasek, gdzie był kapelanem. 

Tym księdzem był Stefan Wyszyński, intelektualista, duszpasterz, przyszły prymas, 
człowiek jakby mocniejszy od czasu, w którym żył, być może właśnie dlatego, że 
zawsze pozostawał o rok młodszy. 
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O prymasie i powstaniu lubię myśleć zawsze na początku listopada. Wyszyński i jego 
stosunek do Powstania Warszawskiego rzucają zawsze światło na Wszystkich 
Świętych i Zaduszki. Takie nasze Dziady w bibliotece, z przesuwaniem fotela od 
regału o Wyszyńskim do regału o Powstaniu. W moim Żywcu zawsze odwiedzaliśmy 
dwa cmentarze. Kiedy nie mogę pojechać w rodzinne strony, pozostają mi dwa 
regały. 

Owe dwa regały przypominają mi, że Wszystkich Świętych nie sprowadza się do 
ciepłej łuny unoszącej się nad cmentarzem, to nie jest tylko święto rodzinne, ale już 
u swego źródła przypomina nam o pierwszych świętych chrześcijaństwa, o 
męczennikach. Wszystkich Świętych było pierwotnie wspomnieniem męczenników. 

Kiedy jednak chcę sięgnąć po coś i o Wyszyńskim, i o Powstaniu, to mam kłopot, bo 
jak coś o Wyszyńskim wychodzi, to dotyczy najczęściej lat jego prymasowania. Tak 
jest chociażby ze znakomitą biografią prymasa, którą napisała Ewa Czaczkowska. Co 
nieco o powstaniu jest w wydanej niedawno zbeletryzowanej książce autorstwa 
Pawła Zuchniewicza. 

Tym razem jednak wolę sięgnąć po historyka i u historyka szukam powstańczych 
śladów przyszłego prymasa. A zatem historyk i to historyk z dużej litery, z 
charakterystycznym TW przed pseudonimem, dodajmy, jeden z kilku, który 
dopracował się takiego miana. Historyk Andrzej Micewski wydał w 1982 w Paryżu 
jedną z najciekawszych biografii wielkiego prymasa (Kardynał Wyszyński. Prymas i 
mąż stanu, Editions du Dialogue, Paryż 1982). 

Chociaż nie miał dostępu do wielu dokumentów i pewnie brakowało mu dystansu, 
napisał znakomite świadectwo. Stylistyka tek książki zawsze przypominała mi stare 
dobre hagiografie, legendy o świętych, kwiatki i inne tego rodzaju pozycje. Nie 
chodzi o to, że pisana jest na kolanach, bo dobre żywoty nigdy tak nie powstają. Nie, 
chodzi raczej o drobiazgowe przywiązanie do pojedynczych relacji, do historii, 
opowiadań o spotkaniach, przytaczaniu sytuacyjnych powiedzeń – krótko mówiąc, 
to wszystko, co buduje obraz postaci. 

Rozdzialik o okupacyjnych losach Wyszyńskiego jest pod tym względem wzorcowy, 
bo nie znajdziemy tu wielkiej analizy pod tytułem: „Przyszły prymas a wojna”, czy 
„Przyszły prymas a Powstanie”. Zamiast tego pokornie i skrupulatnie zebrane 
historie. Jedną przytoczyłem na początku, pokazuje nam ona, kim naprawdę był 
Stefan Wyszyński. Druga zaś z historii wytłumaczy zaś wszystko, co powinniśmy 
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wiedzieć o Powstaniu i co powinniśmy zrozumieć we Wszystkich Świętych i w 
Zaduszki. 

A zatem prymas Wyszyński stoi na niewielkim wzniesieniu i patrzy w stronę 
płonącej Warszawy. Silniejsze podmuchy wiatru przynoszą nie tylko zapach zgliszcz, 
ale także materialne resztki mordowanej stolicy. Ksiądz Stefan podnosi z ziemi 
jedną z takich otrzymanych od wiatru relikwii. To kawałek spalonej kartki, na której 
czytelne są tylko dwa słowa: „Będziesz miłował”. 

Wyszyński zabiera tę kartkę do Lasek i pokazuje przyjaciołom: „Nic droższego nie 
mogła nam przysłać ginąca stolica”. 

Tak się składa, że nie było to tylko przesłanie zrównywanej z ziemią Warszawy, ale 
też osobista dewiza księdza, świadectwo, że jego własny los został w tajemniczy 
sposób złączony z wiekiem, na który przychodziło mu patrzeć tam, na tym 
niewielkim wzniesieniu, w okolicy Lasek. Żeby zrozumieć jeszcze lepiej ten klucz 
hermeneutyczny, który odsłania nam tajemnicę zarówno powstania, jak i Stefana 
Wyszyńskiego, należy wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. 

Oto do przebywającej w Lasakach młodzieży, do tych młodych dziewcząt, które 
chodziły za Wyszyńskim, dociera wiadomość o wybuchu powstania. Idą więc do 
swojego kapelana, by ten powiedział im, co robić. Ksiądz nie odpowiada od razu i 
prosi o czas do namysłu. Następnego dnia rano, przemodliwszy sprawę, wzywa 
dziewczęta i mówi: „Ja bym na waszym miejscu poszedł, tam giną ludzie”. Ta 
udzielona młodym dziewczynom rada streszcza osobistą teologię przyszłego 
prymasa. Jest tu, po pierwsze, pewien dystans. W końcu Wyszyński nie podejmuje 
decyzji od razu, przeciwnie, w tak wydawałoby się niecierpiącej zwłoki sprawie prosi 
o noc do namysłu i modlitwy. Rada i wybór, który z niej wynika, jest rezultatem nie 
tyle zrywu, co przemodlenia i racjonalnego namysłu. Tradycję insurekcyjną 
przeciwstawiano nieraz ludzkiej rozumności – w przypadku przyszłego prymasa 
takiego napięcia nie ma. Ta decyzja wynika właśnie z rozumności. 

Jest to rozumność bez złudzeń, ze świadomością wielkości ofiary, a jednak – mimo 
całonocnego namysłu – wypowiadana w sposób zdecydowany i bez hamletyzowania. 
Zarazem jest to jednak wolna decyzja jednostki, która wyraża przyzwolenie na 
przyjęcie tego, co przynosi historia, na współuczestnictwo i współcierpienie. 

Ten spokój i rozwaga widoczne są także we wspomnieniu gen. „Bora” 
Komorowskiego o Mszy św. w czasie powstania, którą odprawiał pewien anonimowy 
kapłan: „Spojrzałem na księdza stojącego u ołtarza. Odprawiał nabożeństwo, jakby 
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to było w najzaciszniejszym kościółku. Za jego przydąłem obecni na mszy przestali 
zwracać uwagę na niebezpieczeństwo i modlili się spokojnie dalej, mimo coraz 
bliższych i coraz gwałtowniejszych wybuchów”. 

Po drugie, wbrew pewnym tendencjom epoki, Wyszyński chroni się przed 
demonicznym obrazem dziejów. W jego wypowiedziach o powstaniu mniej jest 
wątków demonicznych – więcej zaś wspominania o miłości. Powstanie, jak w dewizie 
kapłana, jest przede wszystkim aktem miłości. 

Aby zrozumieć tę paradoksalną myśl warto sięgnąć po tekst, który Paweł Skibiński 
napisał dla Ośrodka Myśli Politycznej (Insurekcyjny patriotyzm polskiego realisty? 
[w:] Jacek Kloczkowski (red.), Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, OMP, 
Kraków 2006). Ten tekst pozwala zrozumieć lepiej paradoks Wyszyńskiego, który 
polega na przywiązaniu tzw. politycznego realizmu a zarazem jest w nim głęboki 
podziwu dla tradycji insurekcyjnej. Oba te nurty znajdują w myśli Wyszyńskiego 
spełnienie i stają się częścią spójnego nauczania. 

Mówił: „Chociażby pozostały góry ciał, przykryte gruzami, to jeszcze te ofiary są 
małe, w porównaniu do wielkiego prawa, jakie ma człowiek, naród i ludzkość: prawa 
wolności. […] Aby je zachować i ochronić, a przez to obronić godność człowieka, jako 
istoty rozumnej i wolnej, trzeba umieć się poświęcać i składać ofiary. […] człowiek, 
który biernie przyjmuje narzuconą mu niewolę, już się właściwie deklasuje i 
przestaje być pod jakimś względem człowiekiem. I naród, który nie umie walczyć o 
swoją wolność, już się właściwie zdeklasował…” 

To zniesienie sprzeczności jest jakimś wyzwoleniem się od pogańskiego 
przeciwstawiania natury i godności. Nie ma tu ani uwielbienia masakry, ani pogardy 
tymi, którzy wybrali walkę. Pozostaje dewiza przyszłego prymasa. 

Czytając te wspomnienia i urywki wypowiedzi, poczułem jakieś wyzwolenie od tej 
całej okołopowstańczej gadaniny, od tego całego ważenia racji, nazywania dowódców 
mordercami, kwitowania złośliwością starych wiarusów, a młodym chłopakom 
odmawiania rozumności. Wyszyński, choć o rok młodszy od wieku, rozumiał go 
świetnie, a częścią tej wiedzy był szacunek do tajemnicy wydarzeń. Za nim zaś stało 
przywiązanie do czegoś jeszcze ważniejszego, czyli do człowieka jako podmiotu 
historii. Pewnych rzeczy się nie mówi ani nie pisze, jeśli grzeją nas dostatecznie 
mocno nasze papucie, a wygodny fotel pozwala na wypowiedzenie każdego 
stanowiska. Dlaczego Wyszyński, patrząc na łuny i odprawiając trupy, mógł mówić o 
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powstaniu jako akcie miłości, a jego duchowi potomkowie, żyjący bezpiecznie i w 
miarę dostatnio, doznają wylewu żółci na samą myśl o 44 roku? 

Być może Stefan Wyszyński, o rok młodszy od wieku, o wiele od niego silniejszy, 
umarł jednak za wcześnie – za wcześnie, by ten jego przeciwnik mógł zrozumieć sam 
siebie. 

Nic to jednak. Wróćmy jednak do tego obrazu płonącej stolicy i przesłania, które 
otrzymał prymas. „Będziesz miłował” – jeśli powstanie jest aktem miłości, to 
stanowi też jakiś rodzaj drogi do świętości. Może więc powinniśmy mówić o 
powstaniu wszystkich świętych. I nie chodzi o to, że każdy z jego uczestników 
zasługuje od razu na Niebo, tego przecież nie wiemy, w procesach kanonizacyjnych 
bada się zawsze cnoty poszczególnych jednostek, a nie zbiorowości, ale można też 
mniemać, że każdy, kto do powstania stanął, wybrał pewną ścieżkę, po której przed 
nim ludzie szli do Nieba. Wbrew temu, co podpowiadali rozsądni, wybrał drogę 
męczeństwa. 

Tekst został pierwotnie opublikowany w portalu Rebelya.pl, 1 listopada 2011 r. 
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Partia, kościół, Solidarność. krytyka III 
RP w tekstach rockowych po 1990 roku 

K R Z Y S Z T O F   K A R N K O W S K I  

Partia kościół solidarność bracia łączmy się w głupocie  
Obłuda drobnomieszczaństwo prowincjonalizm tu w modzie 
Biegnąc drogą ku schamieniu mając na oczach przesłony  
Przeciętny obywatelu ty ubezwłasnowolniony  
Czasem wymienią uśmiechy podpiszą porozumienia  
Pod płaszczyk kłamstwa schowani bo naród nie ma znaczenia 

(Nauka O Gównie – „PKS”) 

W swoim poprzednim, pierwszym tekście dla Polis zająłem się kwestią wpływu 
wizji Polski prezentowanej przez „Gazetę Wyborczą” i pokrewne media na 
teksty polskich muzyków rockowych. Drugi artykuł zamierzam poświęcić 
krytyce rzeczywistości polityczno – społecznej Trzeciej Rzeczypospolitej, która 
znalazła się w wielu tekstach zespołów rockowych, zwłaszcza zaś – punk 
rockowych.  

Nie można bowiem pozostawić wrażenia, że rockowi tekściarze pozostawali wobec 
rzeczywistości po roku 1989 bezkrytyczni, dopóki nie dotykali kwestii kościoła, 
prawicy czy polskiej „zaściankowości”.  Krytyka przemian i władz III RP w tekstach 
pojawiała się nie rzadziej, niż teksty „politycznie poprawne”. Co więcej, jak 
sygnalizowałem w poprzednim materiale, teksty krytyczne zdarzały się nieraz tym 
samym twórcom, których inne teksty służyły opisaniu zjawiska wpływu „GW” na 
teksty rockowe. 

Tekstów opisujących wyłącznie kwestie społeczne, zwłaszcza w punk rocku było 
wiele i nie sposób byłoby je wszystkie wymienić, stąd pisząc ten artykuł 
postanowiłem skupić się na tych, które odwołują się bezpośrednio do polityki i 
polityków. W zasadzie pomijam też tym razem wątek Lecha Wałęsy, ponieważ został 
on poruszony wcześniej. Pomijam też teksty krytyczne wobec szeroko pojętego 
„systemu”, które odnosić mogłyby się do każdej politycznej rzeczywistości. 
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 W pierwszych latach nowej rzeczywistości tematyka polityczna w tekstach 
rockowych to raczej poważne lub humorystyczne rozliczenie się z komunistyczną 
przeszłością (pierwsza płyty Big Cyca i Proletaryatu) lub teksty bardziej 
uniwersalne, choć w komunizmie jeszcze osadzone (płyty „Wszyscy przeciwko 
wszystkim” Dezertera, „45 – 89” i „Your eyes” Kultu). Wyjątkiem jest utwór 
Kolaborantów „Oczy”, niejako przepowiadający rozczarowanie ludzi nową 
rzeczywistością, który ukazał się na drugiej płycie zespołu, „Znów po stronie 
większości”. Na tej samej płycie znalazł się też utwór opisujący uzależnienie 
psychiczne byłego donosiciela od jego TW, choć oczywiście jeszcze nie pojawia się 
tam takie określenie („Kolaboranci”). Teksty, które odnoszą się już konkretnie do III 
RP pojawiają się trochę później, wraz ze wzrostem społecznych frustracji i 
rozczarowania. Z jednej strony są to głosy opisane wcześniej, ostrzegające przed 
kolejnym ograniczaniem wolności, tym razem przez kościół/prawicę, z drugiej, co 
się nie wykluczało, a nieraz uzupełniało, opisujące najpierw złe skutki polskiej 
transformacji, później zaś jej patologie.  

Jeśli nawet nie pierwszym, to pierwszym tak donośnym – nadanym na żywo przez 
TVP– protestem był występ zespołu Ga Ga (kontynuacji punkowego, słynnego w 
ostatnich latach PRL zespołu Zielone Żabki) na finałowym koncercie Jarocina 1992. 
Ga Ga nie grała typowych piosenek, utwory zespołu były to proste – nawet jak na 
punkowe standardy -podkłady instrumentalne, stanowiące tło dla w sporym stopniu 
improwizowanych przemówień lidera grupy – Smalca. Publiczność w Jarocinie, a 
wraz z nią telewidzowie, mogli usłyszeń między innymi o „małoletnich 
prostytutkach na ulicach wielkich miast” i radości ze zbliżającej się wypłaty zasiłku, 
zaś jeśli to jeszcze nie zrobiło na nikim wrażenia, wykrzyczane słowa „To kraj 
rządzony przez świnie i pełne są koryta” obojętnym już raczej zostawić nie mogły. 
Teksty trafiły chyba w oczekiwania publiczności, bo faktu wygrania przez zespół 
Jarocina i wielkiej popularności w następnych latach, mimo mało przebojowej 
formuły. nie da się wytłumaczyć tylko wcześniejszą popularnością Zielonych Żabek. 

W tym samym roku 1992 ukazała się też pierwsza powstała całkowicie po upadku 
komunizmu płyta Dezertera, na niej zaś znajdujemy dwa utwory dotyczące już 
nowej rzeczywistości. Pierwszy to „Jeszcze nie zapomniałem”, w którym nowa 
władza oskarżana jest o przejmowanie nawyków władzy poprzedniej (co jeszcze 
później ten sam zespół trafnie ujmie w słowach „Nowy system żre padlinę 
poprzedniego systemu”), drugi to krytyka nowej Polski – „Masz wolność, więc płać”. 
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W tym samym czasie coraz większą popularnością wśród punkowej publiczności, 
zwłaszcza z mniejszych miejscowości, zaczął cieszyć się zespół Nauka o Gównie, 
który, podobnie jak Ga Ga, skupił się na krytyce nowej Polski. Tym razem w parze z 
bardziej melodyjną muzyką, która kapeli przysporzyła tylu samo fanów, co 
przeciwników. Nie miejsce to jednak, by wgłębiać się w sympatie i antypatie 
muzyczne polskich punków AD 1992, warto natomiast skupić się na tekstach NOG, 
które najpierw pojawiały się na kasetach efemerycznego wydawnictwa „Fala”, by 
później, w roku 1993, ukazać się na profesjonalnie wydanej taśmie „Teraz kurde 
my”. Na tej kasecie mamy w zasadzie wszystko: antykomunizm, wyrażony bardzo 
emocjonalnym i porywającym wykonaniem „Ballady o Janku Wiśniewskim”, zawód 
„Solidarnością” widoczny w kawałku „To Solidarność sprzedaje nas”, krytykę 
początków polskiego PR, czyli wizyty Hanny Suchockiej u żołnierzy w Jugosławii, 
wreszcie atak na wszystko i wszystkich w protest songu „Katolickie społeczeństwo”. 

Nauka o Gównie zostawiła po sobie trzy oficjalne kasety, na obu późniejszych 
również powraca rozczarowanie przemianami i poczucie oszukania. Dla elit może 
być to „postawa roszczeniowa”, jednak warto posłuchać tego głosu młodych ludzi z 
niewielkiego miasta: 

Jak wygląda dzisiaj mój kraj  
W kilka lat po upadku komuny  
Ludzie smutni i bez nadziei 
Szósty rząd kolejny sejm  
Dumny palant na tronie krzyczy 
Że on nie chce on musi 
 
I gdy spoglądam na ludzi 
Po twarzy mej płynie łza  
Komu szaraki są winne 
Że tak ucieka im czas?  
 
Jak wygląda dzisiaj mój kraj  
W kilka lat po upadku komuny  
Janek Wiśniewski zginął na darmo  
Władza skorumpowana 
Za kogo ginęli stoczniowcy  
Ich własne dzieci są dzisiaj bez pracy  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Jak wygląda dzisiaj mój kraj  
W kilka lat po upadku komuny  
Socjaliści w wygodnych fotelach  
Na naszych plecach dopadli do koryt  
Umacniają policję wojsko i UOP  
Chcą nas omamić pseudowolnością 

Nie trzeba być Jarosławem Kaczyńskim, by zobaczyć pewne rzeczy. Na swojej 
ostatniej płycie, wydanej pod koniec lat 90-tych NOG śpiewała: 

(...)Kolorowe plakaty uśmiechają się do ciebie  
Radio nadaje bzdurne reklamy  
Biznesmeni złodzieje wspierają polityków  
A oni w zamian przymykają oczy(...) 

Takich głosów stopniowo było coraz więcej, nie tylko w punkowym podziemiu. 
Gdzieś w połowie między undergroundem a mainstreamem zespół Hurt śpiewał 
piosenkę „Kapitalizm”, która, choć powierzchownie mogła być odbierana jako 
krytyka tego ustroju („kurwy, kurwy uber alles/kurwy, kurwy, kapitalizm”), 
faktycznie, o czym mówił jego lider w późniejszym wywiadzie dla „Tylko Rocka” 
traktowała o uwłaszczeniu partyjnych aparatczyków. Krytyce III RP praktycznie całą 
płytę poświęcił Big Cyc („Wojna plemników”) i choć głównie była to krytyka prawicy 
i kościoła, znalazł się tam utwór powtarzający w zasadzie treść znaną już z piosenek 
Nauki. „Solidarność”, a raczej jej legenda gniła dzięki swoim elitom. 

Oto stary jest kombatant  
Co zasługi ma wspaniałe  
Kiedyś z ludem był pod stocznią  
Noce spędzał w styropianie  

Teraz się urządził nieźle  
I ma w dupie robotników  
Co dzień kradnie ile wlezie  

I nie znosi głośnych krzyków  

Inny lider co niedawno  
Światem pracy się przejmował  
Teraz jedzie ładną Lancią  
W bagażniku kurwę schował  
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Po pijaku wali prawdę  
I przyznaje się otwarcie  
"Ja ich nigdy nie lubiłem  
Za to kocham dobre żarcie"  

ref. Wszystko gnije, wszystko gnije, wszystko gnije  
Smród unosi się, unosi się i bije  
Wszystko gnije, wszystko gnije, wszystko gnije  
Smród unosi się, unosi się i bije  

Trzeba było coś obiecać  
Ludziom, żeby głosowali  
Wolna Polska, raj na ziemi  
Demokracja i pluralizm  

Wszystko było takie proste  
Większość w bajki uwierzyła  
Chcieli mieć bogatą Polskę  
Bóg gdzieś jest, lecz forsy ni ma  

Już przestańcie protestować  
Lepiej idźcie się pomodlić  
Stulcie ryja i do pracy  
Dajcie nam trochę porządzić  

To elita polityczna  
Kiedyś w sierpniu było fajnie  
Teraz mówią na nich "oni"  
Wszyscy siedzą równo w bagnie 

Później, o czym warto pamiętać, gdy Big Cyc kojarzy się głównie z krytyką 
„moherowych beretów”, zespół ten sporo uwagi poświęcał lewicy, z naciskiem na 
małżeństwo Kwaśniewskich, którego zdecydowanie nie darzył sympatią. Na 
przedostatniej płycie pojawił się utwór o lustracji, który jest o wiele mniej znany niż 
piosenki dotyczące braci Kaczyńskich. A szkoda. 
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Kiedyś się przypadkiem dowiesz, 
Że twój kumpel zdradził cię, 
Że przez lata piłeś z kimś 
Kto majorem był w SB 

Ta dziewczyna , której twarz 
Śniła się przez wiele lat 
Opisała w swym raporcie 
Twoich marzeń barwny świat 
Nauczyciel który chciał 

Słyszeć twój wolności krzyk 
Po godzinach smutnym panom 
Opowiadał to przez łzy 

Konfidenci chodzą po ulicach 
Bez wyrzutów ,bo zaleczył wszystko czas 
Konfidenci w otwartych przyłbicach 
Pamiętajcie że agenci są wśród nas 

Kto był ścierwem ,zawsze będzie świnią 
Kto się skurwił ,zawsze będzie gnidą 

To męczyło mnie przez lata 
Skąd milicja dobrze wie, 
Że u Ciebie w ciasnej kuchni 
Skład bibuły mieścił się 

Nowak, Olin, Zapalniczka 
Politycy z pierwszych stron 
Gdy komuny siła prysła 
W europejski biją dzwon 

Również na najnowszym krążku pojawia się ten temat, a w słowach „Pół świnia, pół 
człowiek pije twoje zdrowie” trudno doszukać się sympatii dla donosicieli. Wróćmy 
do lat 90-tych. Na czołowego krytyka rzeczywistości wyrastać zaczął wówczas Kazik. 
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Na drugiej solowej płycie „Spalaj się” nie tylko podpalał zdemoralizowany sejm, ale i 
opisywał, choć bez nazwisk, mechanizm afery Art.-B („Jeden przykład fortuny z 
rodzimego kraju”), zaś na nagranej nieco później płycie Kultu „Muj wydafca” 
żonglując hasłami z kampanii wyborczej 1992 deklarował „Nie wierzę im kurwom, 
jak psom”. Rok 1992 powrócił jeszcze w jego twórczości w popularnym utworze 
„Lewy czerwcowy” inspirowanym filmem Jacka Kurskiego pod tym samym tytułem, 
którego obszerne fragmenty wykorzystano w teledysku i który grany jest do dziś.  
Przemianę zaś Polski w państwo quasi mafijne Kazik opisywał w utworach „Nie ma 
litości” (płyta „Kazik na żywo”) i mniej znanym, późniejszym „Najbardziej chciany 
bandyta w Polsce” (na płycie Kultu „Salon Recreativo”): 

Zjechał do miasta Marian Bączek  
Najbardziej chciany bandyta w Polsce  
Bezkarny mimo wszystkich zbrodni swych  
35 lat stary ton mocy złych  
Na rękach jego krew i zbrodnie  
Których się nie da udowodnić  
W orszaku jego najgorsi barbarzyńcy  
Jawią się niczem miłosierni dobroczyńcy  

Ludzie kultury i ludzie sztuki  
Posłowie i posłanki oraz ludzie nauki  
Padają na kolana od wieczora do rana  

Hańba taka nigdy nie zostanie zmazana  
Pajęcze powiązania oplatają całe ciało  
Czy możesz mi powiedzieć, że się stało za mało  
Rak, rak, rak pożera całe stado  
Brudne, zgniłe ciało pod wyjściowym mundurkiem  

Co trzeci poseł jest u niego na pensji  
To jedna z szacunkowych wersji  
Był ponoć jeden co nie dał się przekupić  
Człowiek sam nie może do życia się przywrócić  
Gdy ktoś posłuszny, źródło tryska  
Doradca w randze wiceministra  
Eminem szary zasłania słońca cień  
Za mordę cały rejon trzyma w nocy i w dzień  
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Najbardziej chciany bandyta w Polsce  
Nic nie tak złe by nie mogło być gorsze  
Potrafi w kostium dobroczyńcy też się wcielić  
Dokładnie tak jak jego ideał z Medellin  
I aby zadość stało się tradycji  
Zabić polecił generała policji  
Gdy tak się zastanowić to włos staje dęba  
Ministra sportu kula na Wale dosięga 
 
Tu już jesteśmy blisko chwilowego załamania systemu, które poprzedziły dwa inne 
głośne protest songi – brutalny i pełen wyzwisk „Virus sLd” Piersi i „Kto Cię obroni 
Polsko” KSU. Popularność tego drugiego w mediach była sygnałem pogarszających 
się dość gwałtownie nastrojów („Wyssali z wielu życie/Zabrali godność nam/
Stworzyli kraj żebraków/Twierdząc, że wszystko gra”). Utwór Kukiza zaś, choć 
posądzano go o koniunkturalność, gdyż atak ten przypuścił, gdy było to już raczej 
kopanie leżącego, również spotkał się z ciepłym przyjęciem. Kukiz zresztą i 
wcześniej nie uciekał od opisywania patologii polskiej demokracji i kapitalizmu, na 
płycie „Powrót do raju” skrytykował nawrócenia dawnych komunistów („Bolszewicy 
na mszy w pierwszych rzędach siedzą”) i opisał, tak samo ostro, jak Kazik, 
przenikanie się struktur państwa i mafii przy równoczesnym ubożeniu 
społeczeństwa („W tym kraju wszystko może się zdarzyć”). Wyśmiewał również 
elektorat SLD, a później Samoobrony w satyrycznym „Powróćże komuno” 

Powróćże Komuno w góry i nad morze  
Znowuż będzie można z pola ukraść zboże  
O, święty Józefie, zmiłuj się nad nami  
Wróć do nas Komuno drzwiami i oknami(...) 

Na powrót komuny zareagowali też Pudelsi nagrywając w 1995 roku „Czerwone 
tango”, zaczynające się od słów „Znów powróciłaś stara dziwko”. Utwór zrobił sporą 
karierę i pociągnął sprzedaż pierwszej płyty zespołu z autorskim materiałem. Do 
tematyki politycznej zespół ten wracał jeszcze w utworze „Wolność słowa”, jednak 
był to raczej nieudany, choć popularny, utwór satyryczny wymierzony w całą klasę 
polityczną. O jego wartości merytorycznej świadczyć może fragmencik 
„Niesiołowski Jerzy/w Boga już nie wierzy”. Nie wszystkie protest songi się naszym 
artystom udały.    
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Gdy tego typu teksty zespołów zaliczanych do pierwszej ligi polskiego rocka policzyć 
można było jednak na palcach obu rąk, polityką i jej krytyką cały czas żyła scena 
niezależna. Do chóru głosów rozprawiających się z polskim wariantem demokracji 
dołączyły dość szybko takie zespoły jak Alians („Tałatajstwo z Wiejskiej”) czy 
Włochaty. Ten drugi zespół, podobnie jak Alians zaliczany do nurtu 
anarchistycznego na swojej drugiej płycie nagrał prowokacyjny utwór „Trzecia 
Rzesza Pospolita”, w swoim przekazie antypatriotyczny (autorzy tłumaczyli się, że 
miała być to prowokacja przeciw neonazistowskim skinheadom, nie atak na Polskę 
jako taką), równocześnie jednak nagrali piosenkę „Bank światowy”, której retoryki 
nie powstydziłby się żaden zespół o profilu nacjonalistycznym: 

Banku Światowy, Któryś Jest W Waszyngtonie  
A Twa Potęga Mąci W Głowach Sprzedajnych Zdrajców Narodu Odpierdol Się Z 
"Pomocą" Dnia Codziennego  
Od Wszystkich Ludów Ziemi  
Przeklęte Imię Twoje Przez Cierpiących Ludzi I Narody Świata  
Twa Kurewska Imperialna Chciwość Obraca W Niwecz Glob Ziemski  
Pozostawiając Zgliszcza Tropiku, Płacz Umierających Dzieci I Matek  
Cóż Ci Winne Indiańskie Plemię Kochające Matkę Ziemię?  
Dlaczego Swe Bankierskie Oko Sycisz Jego Upodleniem?  
Dlaczego Chleba Powszedniego Odmawiasz  
Szalonemu Z Głodu Dziecku W Bieszczadach?  
Bądź Przeklęty Teraz I W Każdej Godzinie Niedoli Naszej Zawinionej Twym 
Wszetecznym Plugawieniem Ze Złotym Cielcem 

Na przełomie XX i XXI wieku zespół, czasem korzystający z pomocy tekstowej 
związanego z „Naszością” Kuby Wichra, uczcił dwiema bardzo mocnymi tekstowo 
płytami, „Zmowa” i „Dzień gniewu”. Okładkę drugiej z płyt zdobiło zdjęcie z 
pacyfikacji demonstracji pielęgniarek przez policję, zaś w tekstach usłyszeć można 
było o „koniu pociągowym Millera” i „czerwonych świniach krzyczących o wolności”.   

Zwalczający korupcję i komunistów Kukiz stał się jedną z twarzy kampanii 
wyborczej Platformy Obywatelskiej, wokalista Aliansu Kazi kandydował do sejmu w 
roku 2005 z ramienia demokratów.pl, zaś Paulus z Włochatego został dyrektorem 
Muzeum Oręża Polskiego z partyjnego klucza (faktycznie uchodzi za specjalistę, jeśli 
chodzi o militaria). Na scenie niezależnej obecne są już nowe zespoły, takie jak 
Prawy Prosty, Lumpex 75 czy The Junkers, które o wiele mniej od zespołów 
grających wcześniej przejmują się polityczną poprawnością, mówiąc wprost – nie 
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przejmują się nią wcale. Można więc mieć nadzieję, że nie zabraknie tekstów, które 
zamiast głosić miłość i zachwyt nad polską rzeczywistością (lub pochylać się tylko 
nad tymi problemami, które mieszczą się w politycznej poprawności, jak czyni to np. 
Muniek Staszczyk), gdy potrzeba będą ją krytykować. A gdy koniunktura się zmieni, 
może znów usłyszymy protest songi artystów, którzy znani są szerzej, niż w 
punkowo-skinowskiej niszy.  

Tekst pierwotnie ukazał się w nieistniejącym internetowym miesięczniku Polis, w styczniu 2009 roku 
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Zaśpiewać „Gazetę Wyborczą” 

K R Z Y S Z T O F  K A R N K O W S K I  

Za komuny, gdy wszystko wydawało się oczywiste, również wśród muzyków sprawa 
była raczej jasna. Gdy całe społeczeństwo żyło podziałem my/oni, muzycy, choćby 
nawet korzystający z przywilejów akceptowanych przez reżim gwiazd, puszczali do 
publiczności oko, sugerując, że są po stronie nieprzychylnej komunistom większości. 
Ci ze starszego pokolenia raczej nie angażowali się w politykę, jednak zespoły 
wyrosłe z rockowego boomu lat 80-tych często nagrywały utwory traktowane jak 
antykomunistyczne hymny, nieraz autentycznie wartościowe i mające w swoim 
czasie bardzo dużą siłę rażenia (jak choćby „Objazdowe nieme kino” Perfectu, czy 
„Przeżyj to sam” Lombardu). Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w muzycznym 
podziemiu, gdzie zespoły były o wiele bardziej rozpolitykowane i o wiele bardziej 
bezkompromisowe. Choć olbrzymia część tamtego zrywu została zapomniana, w 
pamięci pozostały takie utwory jak „Nasza flaga” Zakonu Żebrzących („Nasza flaga 
taka dostojna/tak wyraziście krwią splamiona/symbol kłamstw i morderstw rządu/
flaga doszczętnie krwią splamiona”), „6” Ceni Nr 3 („Dzięki tym czerwonym 
świniom znowu upadam na ziemię”), czy późniejszy „Pałac” Dezertera („Środek 
Europy przygnieciony pięścią komunizmu”), wreszcie zaś najbardziej znane hymny 
Kultu, takie jak „Polska” czy „Po co wolność”. 

Po roku ’89, tak jak w polskiej polityce, tak i w muzyce – Proletaryat zaśpiewał 
„Bracia do domu, skończyło się/Bić się z komuną nie trzeba też”, i muzycy rozeszli 
się, każdy w swoja stronę. Wtedy też pojawiło się zjawisko, któremu chciałem 
poświęcić ten tekst , a które, mocno upraszczając , nazwać można 
„michnikowszczyzną” w polskiej muzyce rockowej. Przypadłość ta trapiła, co 
ciekawe, acz w kontekście polskiej polityki nie zaskakujące, tych twórców, którzy nie 
uciekali przed krytyką komunizmu, również w jego późniejszym wydaniu. Należy tu 
zaznaczyć, że cytowane teksty zostały wybrane pod kątem tego artykuły, a 
przywołanym w nim artystom zdarzały się również utwory przedstawiające 
rzeczywistość z innej strony, czasem wręcz przywołuję tu, jak w przypadku Kazika 
Staszewskiego, pojedynczą piosenkę. Na przedstawienie krytyki III RP w tekstach 
rockowych przyjdzie jeszcze czas, jednak zaznaczam, ze ocenianie przywołanych w 
tym tekście twórców wyłącznie przez pryzmat wybranych cytatów byłoby mocno 
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krzywdzące. Po tym zastrzeżeniu przyjrzyjmy się momentom, gdy elity 
intelektualne III RP i jej czołowi muzycy rockowi mówili jednym głosem. 

Gdy „Gazeta Wyborcza” ostrzegała przed polską nietolerancją, stawiając znak 
równości między prawicowością a faszyzmem, rasizmem i innymi złowrogimi 
„izmami” Big Cyc nagrał piosenkę „Strzeż się tych palantów” 

Jestem członkiem partii prawicowej 
Mam garnitur, teczkę i poglądy 
Nasze społeczeństwo nie jest całkiem zdrowe 
Anarchiści, Żydzi i wielbłądy 
Czas wziąć w ręce mocno kije 
Tak mówili na zebraniu 
I wytępić wszystkie żmije 
To będziemy szybko w raju 
Ja w to wszystko święcie wierzę 
Choć najgłupszy byłem w klasie 
Teraz jestem w silnej partii 
I mam orła w swojej klapie 
ref. Strzeż się tych palantów 
Strzeż się tych poglądów 
Strzeż się tych palantów i TY!!! 
Na spotkania ciągle chodzę 
Tam tłumaczą mi na ucho 
Kto jest dobry, a kto złodziej 
Jak bić pałą, żeby spuchło 
Dowiedziałem się już wiele 
W kraju musi być porządek 
Ksiądz też mówił to w kościele 
Po tym, jak się rozbił Fordem 
Moja mama ostrzegała 
Bym zostawił politykę 
Bo się wszyscy wokół śmieją 
Że ja wciąż jestem prawiczkiem 
ref. Strzeż się tych palantów.. 
(cytat za stroną zespołu, http://www.bigcyc.pl/) 
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Czego my tu nie mamy… Prawicowiec winiący za wszystko Żydów, chętnie 
zamieniający się w zwykłego bojówkarza (warto przypomnieć, że faktycznie istniały 
u nas wówczas takie partyjki, tworzone przez rozmaitych Tejkowskich czy 
Bryczkowskich, jednak przekładanie tego na całą prawicę jest przykładem dość 
ordynarnej manipulacji), ksiądz, szerzący nienawiść i rozbijający auto, całkiem jak w 
innym przeboju tamtych czasów, „ZchN się zbliża” Piersi; stereotyp goni stereotyp. 
Widmem ksenofobii straszył również nas i siebie Kazik Staszewski, który w 
skandalizującym „Jeszcze Polska” ostrzegał: „Coście skurwysyny uczynili z ta 
krainą?/Pomieszanie katolika z manią postkomunistyczną/Ci modlący się co rano i 
chodzący do kościoła/Chętnie by zabili ciebie tylko za kształt twego nosa/Już 
ruszyły wody z góry do jeziora zatrutego/Do jeziora nienawiści, domu smoka 
pradawnego”. Znany z wnikliwej obserwacji polityki i społeczeństwa Kazik tym 
razem chyba jednak bał się na wyrost. Później do tematu ksenofobii wrócił jeszcze w 
piosence „Setka wódki” (bonus na płycie Kultu „Muj wydafca”), wtedy jednak nie 
słychać już w tym było propagandowych naleciałości. W przypadku Kazika nie 
obawiam się zresztą o żaden koniunkturalizm, być może faktycznie tego 
wszystkiego obawiał się w roku 1992. 

W pierwszych latach III RP straszono z jednej strony nacjonalizmem, z drugiej – 
klerykalizacją. Środowisko rockowe, w większości niechętne zarówno kościołowi, jak 
i narodowcom, wpisało się w ten nurt, zarówno poszczególnymi utworami („Historii 
damy w mordę” i „Biuro” Róż Europy, „Chrześcijańscy kanibale” Big Cyca czy 
wreszcie cała płyta Kobranocki „Ku nieboskłonom” z graną do dziś w radiach 
„Hipisówką” na czele. Jednym z pól konfliktu silnie wpływającym na ówczesnych 
muzyków, była aborcja. O ile w latach 80-tych pojawiały się raczej przekazy 
antyaborcyjne (z najbardziej znanym utworem Prawo do życia, czyli kochanej 
mamusi” zespołu Prowokacja), o tyle już w latach 90-tych było różnie. 
Antyaborcyjne wątki pojawiały się u Kazika („Kobieta wyzwolona” z płyty „Spalaj 
się”, z fragmentem „Mój brzuch należy do mnie (…)Mój człowiek należy do mnie, 
ocalę go lub zniszczę”), pojawiła się jednak składanka, która miała promować ideę 
referendum w sprawie ustawy antyaborcyjnej, na której pojawiło się większość 
gwiazd ówczesnej sceny. Pojawiły się też utwory opisujące sytuację teoretycznie „z 
boku”, jednak w wymowie piętnujące hipokryzję przeciwników aborcji, np. „Ania, 
rodzice i ustawa” Sztywnego Pala Azji. Zdecydowanie prawa do aborcji bronił zespół 
Futurobnia: 

Czyj to jest ten wściekły pysk 
Ma pomysł na prawdę, wie jak żyć 
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Chce mi przy dupie postawić stróża 
Rękawiczki ma białe bo rączki są brudne 
Łapy precz od mojej macicy 
Protestanci, katolicy 
Biznesmeni, urzędnicy 
Alpiniści i rolnicy 
Nikt mi wartości narzucał nie będzie 
Gdy mnie zmusicie zejdę pod ziemię 
Mam kilka szprych, znajdzie się wytrych 
Nie do was należy ta decyzja 
Łapy precz od mojej macicy 
Mariawici i prawnicy 
Fetyszyści i kosmici 
Mędrcy, starcy i wróżbici 
Łapy precz! 
(cytat za stroną zespołu, www.futurobnia.pl) 

Dziś Lech Wałęsa jest bohaterem walki o wolność, który w pojedynkę obalił 
komunizm, jednak w pierwszej połowie lat 90-tych w dobrym tonie było mieć w 
repertuarze utwór przeciwko ówczesnemu prezydentowi. Najbardziej znane utwory 
z tej półki, czyli „100 milionów” Kazika i „Nie wierzę elektrykom” Big Cyca bronią 
się do dziś, trudno też uznać je za efekt otumanienia propagandą; o Wałęsie 
śpiewały jednak też takie zespoły jak Formacja Nieżywych Schabuff czy 
Closterkeller, a jeszcze w roku 1995 Muniek z T.Love przebój „I love you” zaczynał 
słowami „Olewam rząd, mandaty drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe/i 
jeszcze wąsacza olewam na zdrowie, prymasa w lampasach, komuny nie lubię”. Dziś 
nowy nurt inauguruje Jarek Janiszewski z Bielizny, który napisał właśnie bardzo 
słaby utwór „TW”, w którym broni Wałęsy. Ponieważ jednak od wielu lat 
Janiszewskiemu pisanie tekstów przestało wychodzić, utwór ten nie ma żadnej 
mocy i raczej nie zostanie zapamiętany, tak, jak kawałki wymienione wcześniej. 

Od Wałęsy już tylko krok do tematu lustracji. Ta, jak dotąd, naszych artystów nie 
zaprzątała, przynajmniej nie jako temat tekstów. Jednak, gdy poszukać głębiej, 
znajdziemy bardzo mocny tekst antylustracyjny zespołu INRI z Piły, który sędziemu 
Nizieńskiemu poświęcił utwór „Siwy pies”. Wolę nie zgadywać, co myślą muzycy tej 
grupy o późniejszych władzach IPN, przy których Nizieński to łagodny gołąbek, 
wydający wyroki zgodne przecież z oczekiwaniami. W kontekście grupy INRI warto 
wspomnieć jeszcze o swoistym kuriozum, utworze nagranym na początku kadencji 
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Aleksandra Kwaśniewskiego, „Polska końca wieku”. Pierwsze dwie zwrotki tego 
dzieła warte są zacytowania w całości: 

Za pijanej Polski słychać dzikie wrzaski 
Mieszające się z bełkotem proszącym o łaski 
Dopóki widmo Glempa krąży w Watykanie 
Polskim faszystom krzywda się nie stanie 
Lepszy od księdza- złodzieja uczciwy ateista 
Tak jak od głupiego narodowca mądry komunista 
Kwaśniewski do Wałęsy jak mądrość do głupoty 
Aby nikt więcej w kościołach nie wciskał nam ciemnoty 
(tekst za stroną zespołu, http://www.inri.band.pl/) 

Warto zaznaczyć, że był to głos odosobniony, a gdy INRI nagrywało pochwały 
Kwaśniewskiego, z Warszawie na koncercie „Rock przeciw komunie” grały Armia, 
Farben Lehre i Voo Voo. Niedługo później Muniek Staszczyk nagrał z T.Love mocno 
krytyczne „Jest super” (Mamy ekstra rząd i super prezydenta/Ci wszyscy ludzie to 
wspaniali fachowcy/Ufam im i wiem, ze wybrałem swoją przyszłość/Za rękę 
poprowadzą mnie do Europy”). Staszczyk jednak pozostawał mocno pod wpływem 
„Gazety”, co znalazło odbicie w piosence „TP”, opublikowanej na płycie dołączonej 
do książki Mikołaja Lizuta „Punk Rock Later”. Tu Muniek krytykuje rząd 
„towarzysza Millera”, jednocześnie jednak wypominam Polakom brak dyskusji „o 
naszych zbrodniach z czasów okupacji”. Sama zaś książka to sprytna agitka za 
wejściem do UE. Choć jej głównym celem jest opisanie losów muzyków najbardziej 
znanych polskich zespołów punkowych, to jednak każdy z nich, niejako przy okazji, 
mówi, jak wielką szansę stanowi dla nas przystąpienie do Unii. Jeśli zaś mówi coś 
innego – jest cenzurowany, co spotkało Tomasza Budzyńskiego z Armii. 

Gdy szczęśliwie weszliśmy już do Unii, pojawiły się nowe zagrożenia – bracia 
Kaczyńscy, ksiądz Rydzyk, moherowe berety… A na przeciwko nim znów ci sami 
artyści, wzmocnieni nowymi posiłkami. Na pierwszej linii walki nie mogło 
zabraknąć Staszczyka. Ostatnia jak dotąd studyjna płyta T.Love, „I hate rock’n’roll” 
przynosi mocny atak na Lecha Kaczyńskiego w piosence „Mr. President” 

Hey Mr. President 
Powiedz jak Ci minął dzień 
Na mym łóżku jest Twój cień 
Podglądaczem jesteś, wiem 
Hey Mr. President 
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Nigdy nie lubiłem Cię 
Wśród okrzyków, salw i braw 
Rzucam pawia na Twój staff 
Ekscentryczny tak 
Hey Mr. President 
Mega garnitur mucha nie siada 
Leczy Ty mi dalej w głowę farmazony wkładasz 
Chcesz być mi bliski ale dla mnie jesteś śliski 
Władza jak sadza na kompleksach się osadza 
Ref: 
Więc daj mi, daj mi, daj mi, daj mi 
Boga policji i boga armii 
To wojna, wojna, wojna, wojna 
A na ekranie jego twarz spokojna 
Hey Mr. President 
Jestem gejem, jestem les 
Wiem, że nie obchodzę Cię 
Znowu oszukałeś mnie 
Hey Mr. President 
Wojna Twoją siostrą jest 
To najlepszy lek na stres 
Wie to Mefistofeles 
Mefistofeles 
Hey Mr. President 
Twoja kamera śledzi mnie teraz 
Twoja ustawa pewnie mnie dopadnie zaraz 
Może za mało cię przytulała mama 
Może Cię tata przekładał przez kolana 
Hey Master President 
Dziś fałszywie gra Twój band 
Wśród okrzyków, salw i braw 
Rozprowadzasz kiepski stuff 
Hey Master President 
Dziś za kratki wsadzisz mnie 
Mecenasi liczą cash 
Nikt nie wierzy w słowa TWE 
Hey Master President 
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Powraca też polska nietolerancja („Jazz nad Wisłą”), która według Muńka jest 
przyczyną emigracji. Większy sukces od „antykaczystowskich” utworów T. Love 
odniosły dwa utwory Big Cyca – „Moherowe berety” i „Atakują klony”. Pierwszy 
mocno lansowany przez media opisuje ojca Rydzyka i jego słuchaczy, oczywiście 
oczami politycznych przeciwników, drugi to dość żart na temat braci Kaczyńskich, 
dość zabawny i nie naruszający dobrego smaku; co jest rzadkością, jeśli chodzi o 
sposób poruszania tematu. Do tej dwójki postanowili dołączyć nowi artyści, jednak 
specjalnego sukcesu im to nie przyniosło. Pudelsi, już bez Maleńczuka, nagrali 
„Anarchię w IV RP”, będącą atakiem głównie na Samoobronę, zaś sam Maleńczuk 
zabłysnął na płycie „Koledzy” nagranej razem z Wojciechem Waglewskim tekstem 
pod tytułem „Kaczory”, tak prymitywnym, że początkowo wziąłem go za parodię. 
Niestety – przeceniłem Maleńczuka. Na krytyce PiS wylansował się hiphopowy 
projekt Masala, który swoją płytę nazwał „Obywatele IV świata”, zaś większość 
tekstów poświęcił na walkę ze straszliwym reżimem. W warszawskim podziemiu zaś 
zespół Voldenberg śpiewał o tym, ze na polecenie prezydenta w polskich miastach 
kobiety zasłaniają twarze, a ludzi rozstrzeliwuje się „za orgazm bez poczęcia” 
przekonywał też (co ciekawe w kontekście z reguły anarchizującego punk rocka), że 
w polityce nie ma żadnych spisków i układów. Jak widać, nie tylko Tomasz Lipiński 
uwierzył politykom… 

Najgłośniejszym utworem krytycznym wobec IV RP był jednak mocno lansowany 
przez wszystkie stacje utwór Lady Pank „Strach się bać”. Muzycy poniekąd 
powtórzyli w nim tezę profesora Geremka, że Polacy nie dorośli do demokracji. 
Jednak, choć w licznych prasowych wywiadach muzycy rockowi od Hołdysa, przez 
Grabaża z Pidżamy Porno, na Wojtku Wojdzie z Farben Lehre kończąc porównywali 
rządy PiS do komunizmu, lub nawet (jak Hołdys) uważali je za coś gorszego, ani 
piosenka Lady Pank, ani też żaden inny wymieniony utwór nie stał się hymnem 
pokolenia, jak wymienione na początku klasyki z lat 80-tych. 

Tekst pierwotnie ukazał się w nieistniejącym internetowym miesięczniku „Polis”, w grudniu 2008 r. 

!24



Upiór nasz najbliższy 

M A T E U S Z  M A T Y S Z K O W I C Z  

Myli się, kto myśli, że wolna jest od tego także polityka. W niej właśnie upiory 
są silniejsze niż gdziekolwiek. 

Serce ustało, pierś już lodowata, 

Ścięły się usta i oczy zawarły; 

Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata! 

Cóż to za człowiek? – Umarły. 

Serce ustało, pierś już lodowata – doświadczenie egzystencjalne, śmierć empirycznie 
potwierdzona. Ustanie akcji serca było dla naszych przodków (dla nas już 
niekoniecznie) ostatecznym świadectwem zgonu i nieodwracalności tego porządku, 
który sprawia, że rzeczy powstają i giną, ludzie rodzą się umierają. 

W VIII księdze „Państwa” Platon pokazuje, że państwo idealne jest na tym świecie 
niemożliwe. Aby zaistniało, musi bowiem powstać. A wszystko, co ma swój 
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początek, ma też koniec. Narodziny przypisują nas automatycznie do śmierci. 
Wpisują w porządek, z którego nie ma ucieczki. 

Serce ustało, pierś już lodowata – z tym nie ma polemiki, nie ma udawania, nasza 
wyobraźnia nie przyda się już na nic. Nasza bezbronność wobec śmierci jest 
niekwestionowalna jako jedna z nielicznych prawd, które pozostały. 

Te słowa jednak wypowiedzieć można, patrząc na zwłoki, na trupa, na widok, 
którego chcielibyśmy uniknąć, na coś, czego chciałoby się nie widzieć. Widzieć 
jednak nietrudno. Dosłowność tego obrazu, przypiętego do naszej kondycji tu i 
teraz, nie pozwala na polemikę. Coś żyło – nie żyje. Ale czy przestało istnieć? 

Na świecie jeszcze lecz już nie dla świata! – trup jest widoczny i ten fakt, ta unikalność 
wniebowstąpień i wniebowzięć, a powszedniość śmierci oglądanej, ta podpowiedź 
nieostateczności śmierci… 

Śmierć jest wyzwoleniem. Zmarły nie jest już dla świata – prowadzi jakby swoje 
życie, różne od naszej przyziemnej krzątaniny, wolne od konwencji, uprzejmości i 
koncesji. Zmarły prowadzi własne życie, na które już nie mamy wpływu i które nie 
będzie już dopasowane do naszych oczekiwań. Ono ino nie toczy się już przed 
naszymi oczami, nie jest spektaklem, w którym mielibyśmy jakikolwiek udział. 
Dlatego to życie umarłego jest tak bardzo odległe i bolesne dla nas. Żadna 
chrześcijańska konsolacja pogrzebowa nie jest w stanie zniwelować tego bólu, który 
łączy się ze świadomością oddalenia osoby, którą kochamy. Tu nie chodzi o 
zanegowanie nadziei zbawienia. To nie o to chodzi. Chodzi o ból, który jest tu i 
teraz. 

Zarazem jednak doświadczenie śmierci przybliża nam zmarłego na nowo. Nie jest 
tak, jak był wcześniej, nie jest dla nas. Powoli dojrzewamy do myśli, że teraz my 
jesteśmy bardziej dla niego. Bo dla niego podejmujemy działanie, jakby w jego 
obecności, pod jego czujnym okiem, w imię miłości, wdzięczności, zobowiązania. W 
imię porzucenia szczenięcego buntu, który nie ma już sensu. 

Cóż to za człowiek? – Umarły. – Od dawna myślę o genialności tego wersu. 
Stylistyczna doskonałość. Umarły jest człowiekiem, jest osobą i jest wśród nas. Kim 
jest ten człowiek? To dość częste pytanie. Umarły – rzadka odpowiedź. To jedna z 
rzeczy, o których nie mówimy na głos. Działamy w obecności zmarłych. Żyjemy w 
obecności upiorów. 
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Myli się, kto myśli, że wolna jest od tego także polityka. W niej właśnie upiory są 
silniejsze niż gdziekolwiek. Choć to niedemokratyczne i niegodne człowieka 
oświeconego. Ale jeśli polityka ma cokolwiek wspólnego z ojczyzną, tym bardziej 
odnosić się musi do zmarłych ojców i do tego z najsilniejszych doświadczeń. 

Niech to egzystencjalne doświadczenie towarzyszy nam w dalszej lekturze Dziadów. 
Właśnie od niego musimy zaczynać. 

Tekst został pierwotnie opublikowany w portalu Kresy.pl, 1 listopada 2010 r. 
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Nowe horyzonty dla teorii spiskowych 

J E R Z Y  K O P A Ń S K I  

Teorie spiskowe bywają różne. Ciekawe, inteligentne, niesamowite, absurdalne 
itp. W Polsce pojęcie teorii spiskowej ma walor zasadniczo dyskredytujący. 
Amerykanie wychodzą z innego założenia, fabrykując niezliczone teorie tego 
typu. Interesowanie się nimi jest w dobrym guście i dowodzi próby świadomej 
refleksji nad historią i współczesnością. W społeczeństwach ponadprzeciętnie 
rozwiniętych (jak nasze - w porównaniu do amerykańskiego prymitywu), 
teoriami spiskowymi zajmują się wyłącznie niedorozwinięte, prawicujące 
oszołomy - pisze Jerzy Kopański. 

Teorie spiskowe bywają różne. Ciekawe, inteligentne, niesamowite, absurdalne itp. 
Inne - i te są najciekawsze, są prawdziwe, czyli zmieniają swój ontologiczny status z 
teorii na praktyki spiskowe. I to nimi jest naszpikowana historia. O tym, że były 
prawdziwe dowiadujemy się stosownie później, już po uzyskaniu pewnej 
perspektywy historycznej, widząc, że ten czy inny numer, o którym się racjonalnym, 
chłodnym i analitycznym umysłom nie śniło, rzeczywiście się wydarzył. Człowiek 
światły wobec teorii spiskowych powinien zachować znaczący dystans i sceptycyzm 
poznawczy. Człowiek światły musi opanować sztukę trzymania się twardo tego, co 
widoczne, możliwe do pełnego rozeznania, trwałe (bo wynikające z wiary, że 
dzisiejsze jest wieczne), stosownie opisane w literaturze faktograficznej, wreszcie 
podlegające krytycznemu oglądowi większości. Teoria spiskowa wyznawana przez 
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większość, traci swoją istnieniową podstawę, stając się poglądem dominującym. Tak 
spisek upada - lub w ten sposób tryumfuje. 

W Polsce pojęcie teorii spiskowej ma walor zasadniczo dyskredytujący. Głosiciel 
teorii spiskowych jest podżegaczem, schizofrenikiem, nienawistnikiem, 
nieudacznikiem, który swoje nieudacznictwo próbuje przetransponować na inną, 
wyimaginowaną rzeczywistość, oczyszczając się tym samym z podejrzeń o 
nieudacznictwo. Bo cóż poradzić, gdy się człowiekowi chce i się stara, lecz złe moce 
spiskujące krzyżują mu ręce, krępują ruchy, obezwładniają. Amerykanie wychodzą z 
innego założenia, fabrykując niezliczone teorie tego typu. Interesowanie się nimi 
jest w dobrym guście i dowodzi próby świadomej refleksji nad historią i 
współczesnością. Zabójstwo Kennedy’ego, zamachy z jedenastego września, badania 
nad szczątkami ufoludków w bazie Groom Lake i mnóstwo innych przypadków jest 
obrabianych po dziś dzień na dziesiątki i więcej sposobów. Na szczęście wiemy, że 
Amerykanie to imbecyle i entuzjaści awantur, którymi raczy ich ichnie kino, więc my 
- jako społeczeństwo dojrzalsze i bardziej zaawansowane nie będziemy aberracji 
koncesjonować. Wyjątki są dopuszczalne, jeśli dotyczą one nacisków pijanych 
prezydentów i generałów na pilotów (no, ta teoria się nie potwierdziła), 
fabrykowania haków na koalicjantów i opozycję (no, ta też się nie potwierdziła). W 
skrajnych przypadkach nawet można przyjąć do wiadomości teorię zakładającą, że 
spore jak na warunki europejskie państwo istnieje tylko teoretycznie (ta teoria 
funkcjonuje ponoć nawet w kręgach wysoko postawionych urzędników 
państwowych, którzy, wedle innej, skorelowanej z nią  teorii, mają zostać wyhuśtani 
ze stanowisk przez spiskujących kelnerów). Czy ta ostatnia, wewnętrznie spiętrzona 
teoria się zrealizuje, czyli przestanie być teorią, dopiero się dowiemy. 

W społeczeństwach ponadprzeciętnie rozwiniętych (jak nasze - w porównaniu do 
amerykańskiego prymitywu), teoriami spiskowymi zajmują się wyłącznie 
niedorozwinięte, prawicujące oszołomy. Niebawem się okaże, czy neofickie (bo jest 
trochę nowych twarzy) oszołomy wieszczące wyhuśtanie Celiticu z Ligi Mistrzów to 
wyznawcy teorii spiskowych, czy tylko naiwniacy. Czy wobec tego tylko stara, 
stosownie nawiedzona gwardia zachowa prawo do oglądania spiskowych meczów? 
Tak czy owak, przeżywamy spiskowy renesans. Spisek może opiewać nawet na sześć 
spotkań fazy grupowej, co daje 540 minut czasu antenowego poświęconych praktyce 
teorii spiskowych. To chwila prawdy dla UEFA i Trybunału Arbitrażowego.  Wkrótce 
zdejmą maski. 
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Opróżnij swój portfel i żyj miliard lat. 
O książce Lawrence'a Wright'a „Droga 
do wyzwolenia. Scjentologia, 
Hollywood i pułapki wiary” 

M A C I E J  K A L B A R C Z Y K  

Wydarzenia opisane w "Drodze do wyzwolenia" są solidnie udokumentowane, 
chociaż w większość z nich aż trudno uwierzyć. Można pokusić się o 
stwierdzenie, że Lawrence Wright napisał monografię jednej z najbardziej 
kontrowersyjnych religii świata, opartej tylko i wyłącznie na radosnej 
twórczości pisarza "science fiction" – pisze Maciej Kalbarczyk. 

Wspominanie o wszechobecnym ateizmie charakteryzującym współczesne 
społeczeństwa oraz o płynących z braku żywej wiary zagrożeniach duchowych 
byłoby zbyt banalne jak na początek tekstu poświęconego książce Lawrence'a 
Wright'a. Wniosek płynący z lektury "Drogi do wyzwolenia" jest inny: wystarczy być 
dobrze zapowiadającym się pisarzem i przekonującym mówcą aby kontrolować życie 
tysięcy ludzi. Zagubieni? Niewykształceni? Wręcz przeciwnie: orędownicy 
scjentologii to przede wszystkim artyści, biznesmeni i aktorzy, chociaż nie brakuje 
również tych bardziej przeciętnych, znajdujących w niej sposób na zmianę szarego, 
pełnego trosk życia. Wszystko zaczyna się od niewinnej metody radzenia sobie z 
problemami fizycznymi i psychicznymi. 
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Przeglądając witryny sklepów internetowych można znaleźć wiele pozycji 
napisanych przez L. Rona Hubbarda – założyciela Kościoła Scjentologicznego. 
Wśród nich największą popularnością cieszy się "Dianetyka", której pierwotna 
wersja powstała w 1948 r. Po II wojnie światowej w amerykańskim społeczeństwie 
pojawiła się potrzeba skonstruowania nowego systemu religijnego, który 
odpowiadałby oczekiwaniom związanym nie tylko z budowaniem dobrych relacji w 
ramach wspólnoty, ale także z własnym, indywidualnym rozwojem. Paradoksalnie 
przyczyną duchowych poszukiwań dużej części Amerykanów był dobrobyt 
powojennych czasów i związany z nim konsumpcjonizm, który niektórzy zapragnęli 
odrzucić. Na przeciw wychodziły im niezwykle atrakcyjne dla, bądź co bądź 
purytańskiego społeczeństwa, religie wschodu. 

Co prawda na masową skalę triumfy nadal święcił protestantyzm, ale fascynacja 
filozofią buddyjską obecna w latach 50-tych m.in. w twórczości pisarzy związanych z 
ruchem "Beat Generation", stawała się coraz bardziej popularna. Wydaje się, że z 
owej potrzeby nowości skorzystał Hubbard, tworząc technikę psychologiczną (choć 
sam twierdził, że z psychologią nie ma nic wspólnego), będącą połączeniem  
pseudonaukowych teorii inspirowanych m.in. dziełami Freuda i filozofa polskiego 
pochodzenia Alfreda Korzybskiego oraz wspomnianych religii wschodu, których 
głównym celem wydaje się osiągnięcie przez człowieka stanu harmonii. Przy tym 
Hubbard mocno krytykował psychiatrię, która jego zdaniem w przyszłości mogła 
stać się powodem upadku wszechświata (z jakiego powodu – nie wyjaśnił). 

Jak wyglądała w praktyce realizacja dianetyki? Hubbard zachęcał swoich 
„pacjentów” do wyrzucenia z siebie złych wspomnień, ukrytych emocji, 
umiejscowionych głęboko w stanie podświadomości. Wykrzyczenie wszystkich 
frustracji i przeniesienie ich w ten sposób do stanu świadomości miało prowadzić do 
całkowitego oczyszczenia – ot, cała filozofia dianetyki. Z galaktycznym władcom 
Xenu przyszli wyznawcy kościoła mieli zapoznać się dopiero na dalszych etapach 
duchowego wtajemniczenia. 

Skuteczność metody, stanowiącej podstawę utworzonej potem scjentologii, miały 
potęgować sesje audytowania, dzięki którym ich uczestnicy, oprócz odzyskania 
spokoju i radości z życia, mogli rzekomo zwiększać swój poziom inteligencji, 
ulepszyć zdolności komunikacyjne, a nawet doświadczyć eksterioryzacji – poczucia 
przebywania poza własnym ciałem. Sesje mogli przeprowadzać tylko wyedukowani 
przez Hubbarda audytorzy z organizacji "Sea Org" – elitarnej jednostki, której 
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członków można określić mianem odpowiedników kapłanów w chrześcijańskich 
kościołach. A jak wiadomo dobry audyt kosztuje – płaci rzecz jasna zamawiający. 

Erich Fromm, z którego dzieł także czerpał pełnymi garściami Hubbard, mocno 
krytykował dianetykę za brak zrozumienia złożoności natury ludzkiej. Podobnie 
środowiska psychiatrów, tak bardzo potępiane przez autora nowej metody, uznały ją 
za fikcyjną naukę, opartą na bujnej wyobraźni pisarza science fiction. Naukowcy nie 
byli jednak w stanie uporać się ze wzbierającą falą popularności dianetyki, która 
trafiła na żyzny, amerykański grunt zdolny do wchłonięcia każdego, nawet 
najbardziej kontrowersyjnego systemu filozoficznego. 

W kolejnych latach Hubbard poddawał swoją metodę ulepszeniom. Dopiero na tym 
etapie w doktrynie zaczęły pojawiać się skrajnie niedorzeczne elementy, które 
przywodzą na myśl założenia twórców Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Nie 
sposób pozbyć się wrażenia, że Hubbard coraz śmielej podążał w kierunku wcielania 
w życie scenariuszy swoich fantastycznych powieści: głosił, że człowiek jest w stanie 
siłą woli zmuszać przedmioty do przesuwania się, a po sesjach audytowania i 
osiągnięciu stanu "clear" może odczytywać myśli i skłaniać do określonych działań 
ulicznych przechodniów. Czerpiąc inspiracje z buddyzmu twierdził również, że 
jednostka żyje w kilku wcieleniach – dlatego przysięgę służenia w "Sea Org" 
kandydaci składali na miliard lat. Co ciekawe podczas wizyty w Chinach Hubbard 
śmiał się z niedorzecznych jego zdaniem praktyk mnichów buddyjskich. Z jego 
bogatego życiorysu ciężko jednak wywnioskować na ile stworzona przez niego 
religia była dobrze przemyślaną kreacją, pozwalająca jak się później okazało zarabiać 
ogromne sumy pieniędzy, a na ile sam autentycznie wierzył w wymyślane przez 
siebie historie. Może jednak wierzył? W końcu podczas jednej z ekspedycji z "Sea 
Org" szukał skarbów ukrytych przez siebie w poprzednim wcieleniu... 

W książce Lawrence'a Wright'a czytelnik znajdzie nie tylko obszerną biografię L. 
Rona Hubbarda. Ogromne znaczenie w kontekście sukcesu jaki bez wątpienia 
odniosła utworzona ostatecznie w 1954 r. scjentologia mieli hollywoodzcy celebryci: 
m.in. John Travolta, Tom Cruise i Chick Corea. Dla każdego z nich scjentologia 
okazała się receptą na zawodowy sukces. Momentami zapominali o swoim kościele, 
trzymali go na dystans, ale zawsze wracali, najczęściej z ogromnymi pieniędzmi 
przelanymi na konto organizacji. Autor poświęca ich historiom wiele miejsca, 
wplatając je w burzliwie dzieje kościoła, nieustannie szukającego ratunku właśnie w 
gwiazdach Hollywood – ich autorytet niejednokrotnie sprawiał, że kościół unikał 
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dotkliwych kar ze strony wymiaru sprawiedliwości czy po raz kolejny otrzymywał 
ulgę podatkową, która tak naprawdę mu się nie należała. 

W lekturze chyba najciekawszy i najstraszniejszy zarazem, oprócz wybijającej się 
mani wielkości Hubbarda, jest opis sposobów w jakie scjentolodzy 
podporządkowywali sobie członków kościoła. Właściwie niezależnie od pozycji w 
organizacji każdy mógł popaść w niełaskę u przywódcy i trafić do tzw. "obozu 
rehabilitacyjnego", który niewiele różnił się od znanych nam z historii obozów 
koncentracyjnych: wycieńczająca praca, głodówki i przede wszystkim trwałe 
pozbawienie wolności. Interwencje FBI nie pomagały – większość osób uparcie 
twierdziła, że są w obozach z własnej woli. Ujawnienie prawdy byłoby dla nich 
równoznaczne z degradacją w hierarchii i ogłoszeniem przez władze kościoła 
"jednostkami antyspołecznymi", a w scjentologicznym świecie to oznacza, ni mniej 
ni więcej, wieczne potępienie. Odważni decydowali się jednak na opuszczenie 
więzienia i zerwanie kontaktów z religią. Opisane przez Wright'a historie ucieczek z 
obozów mogłyby posłużyć za scenariusz dobrego filmu sensacyjnego. 

Wydarzenia opisane w "Drodze do wyzwolenia" są solidnie udokumentowane, 
chociaż w większość z nich aż trudno uwierzyć. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
Lawrence Wright napisał monografię jednej z najbardziej kontrowersyjnych religii 
świata, opartej tylko i wyłącznie na radosnej twórczości pisarza "science fiction". 
Szkoda tylko, że wyrzucone na koniec tekstu przypisy uniemożliwiają w czasie samej 
lektury bieżące monitorowanie źródeł – ta drobna uwaga o charakterze edycyjnym 
nie wpływa jednak na samą treść, do której ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. 
Autorowi udało się dotrzeć do osób znajdujących się swego czasu w bezpośrednim 
otoczeniu założyciela kościoła. Wywiady ze świadkami i czynnymi uczestnikami 
tamtych wydarzeń są niezwykle wiarygodnym źródłem – dość duża objętość książki 
świadczy o ich dobrym wykorzystaniu. 

Podsumowując, warto podłechtać nieco nasze europejskie ego i zwrócić uwagę na 
skuteczne blokowanie rozwoju scjentologii u naszych zachodnich sąsiadów. W 
Niemczech scjentologom prawnie zabroniono pełnienia funkcji państwowych, po 
premierze bojkotowano film "Mission: Impossible" z Tomem Cruise'em w roli 
głównej, a także odwoływano zaplanowane koncerty Chicka Corei. Na początku lat 
90-tych 70% obywateli opowiedziało się za całkowitym zakazaniem działalności 
organizacji, którą bez ogródek nazwano manipulującą ludzkim zachowaniem sektą. 
W odpowiedzi Amerykanie porównywali ówczesny rząd niemiecki do Hitlera, 
dyskryminującego a potem mordującego żydów, ale niemieckie władze w żaden 
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sposób się tym nie przejmowały, oceniając scjentologów jako niebezpieczną grupę 
mającą destrukcyjny wpływ na społeczeństwo. Pozostałe europejskie państwa 
również nie podeszły entuzjastycznie do nowej religii, chociaż scjentolodzy nadal 
próbują budować na starym kontynencie swoje wpływy (działają również w Polsce). 

Póki co wszystko wskazuje na to, że droga do wyzwolenia biegnie głównie przez 
Hollywood, a ludźmi zdolnymi do uwierzenia w Xenu i moc audytowania są głównie 
Amerykanie. Nie ulega wątpliwości, że historia Hubbarda i jego pseudonaukowej 
religii mogła zdarzyć się tylko w Stanach Zjednoczonych – odmienność tamtej 
kultury wyziera z kart książki na każdym kroku. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w 
państwach europejskich wyraźnie wyznaczona w prawie granica pomiędzy religią, a 
sektą taką pozostanie – zbyt liberalne pod tym względem ustawodawstwo 
amerykańskie sprawia, że z podatku zostaje zwolniona organizacja zamykająca 
swoich członków w przymusowych obozach pracy. Aż chciałoby się użyć pseudo-
ironicznych argumentów lewicowych publicystów: takie rzeczy tylko w USA – 
ojczyźnie wolności i demokracji. Osobiście sądzę jednak, że nie tutaj jest pies 
pogrzebany: może po prostu zazdrościmy Hubbardowi merkantylistycznego i 
organizacyjnego talentu? W ojczyźnie kapitalizmu nie można było przejść obojętnie 
obok tak wybitnie zaradnej jednostki. 

Lawrence Wright, Droga do wyzwolenia. Scjentologia, Hollywood i pułapki wiary, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015 
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Nie ma ucieczki od postmodernizmu. O 
książce Widzieć -Wiedzieć Jacka 
Mrowczyka 

J O A N N A  W A L  
 

Najnowsza książka Przemka Dębowskiego i Jacka Mrowczyka to obowiązkowa 
pozycja dla wszystkich projektantów związanych z branżą kreatywną. Zbiór 
blisko czterdziestu tekstów na temat designu tłumaczy historie sztuki dobrego 
projektowania. Bez znajomości podstaw tych teorii nie można przejść do 
praktyki - pisze Joanna Wal. 

Książka składa się esejów najważniejszych teoretyków i praktyków designu, takich 
jak: Laszlo Moholy-Nagy, El Lissitzky, Max Bill, Jan Tschichold, Jeffery Keedy, Eml 
Ruder, Paul Stiff, Ellen Lupton, Agata Szydłowska, Krzysztof Lenk, Michael Rock, 
Paul Rand, Rick Poynor, Andrew Blauvelt i wielu innych. Antologia wyjaśnia 
zjawiska zachodzące w świecie designu oraz formowanie nowoczesnej myśli 
projektowania od początku XX wieku. 

Wszystko zaczęło się od awangardy. Wejście z rozmachem w wiek XX przyniosło 
rewolucję w sztuce oraz dało początek nowym środkom wyrazu. „W pierwszej 
dekadzie XX wieku pod wpływem zdobyczy awangardy w sztuce także i 
projektowanie graficzne podjęło wyzwanie, by stworzyć język na miarę nowych 
czasów. Funkcjonalność, rezygnacja z ornamentu, uniwersalność to główne cechy 
modernizmu”. Eseje prowadzą czytelnika przez wiek XX od Nowej Typografii Jana 
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Tschicholda w latach dwudziestych, przez szwajcarski styl typografii lat 
pięćdziesiątych, aż po eksperymenty Wolfganga Weingarta z lat siedemdziesiątych. 
Książka pokazuje jaki sposób myślenia i postrzegania świata przyjmowali giganci 
projektowania wzorniczego. 

Nowa Typografia dała początek myślenia o sztuce projektowania fontów. Była 
odpowiedzią na panujący marazm w początkach XX wieku. Pierwsze prace nad 
udoskonaleniem metod twórczych miały miejsce w latach 30-stych w Niemczech, 
Związku Radzieckim, Holandii, Czechosłowacji, Szwajcarii i Węgrzech. Nowa 
koncepcja zakładała zwrócenie uwagi na potrzeby człowieka, skierowanie na 
funkcjonalność, komunikacje słowa i obrazu oraz elastyczność metod 
projektowania. Trzeba pamiętać, że rozwój designu nie byłby możliwy bez silnego 
wpływu malarstwa abtrakcyjnego, które wyznaczyło nowe nurty i spojrzenie na 
sztukę. „Impulsem do nowego rozwoju typografii w Europie był dadaizm oraz 
działalność Marinettiego […]. Jeszcze dziś dadaizm jest przez wielu, którzy nie 
podjęli wysiłku zrozumienia jego dynamiki, uważany za bzdurę, dopiero w 
przyszłości w pełni zostanie doceniona pionierska praca przedstawicieli tej szkoły: 
Hausmannam Heartfielda, Grossa, Hulsenbecka i innych”. Pierwsze ulotki 
drukowane przez dadaistów były dokumentami, w których wykorzystano zasadę 
Nowej Typografii. Typografia Konstruktywistyczna - Nowa Typografia   wymuszała 
uwolnienie od tradycji, odrzucenie archaizmu, akademizmu i dekoracyjności. 
Zwracała się w kierunku geometryzacji, stosowania prostych form i krojów pisma. 
Postawiono na prosty przekaz - tekst musi być przede wszystkim funkcjonalny. 

Schyłek XX wieku przynosił powoli zmianę i był zapowiedzią nowej ery postępu. 
„Naszedł czas autoekspresji, co zbiegło się z rozpowszechnieniem techniki cyfrowej 
(…). Na łamach branżowych magazynów w USA i Wielkiej Brytanii w "legibility 
wars" – wojnach o czytelność – ścierali się zniesmaczeni obrońcy starego porządku i 
pełni pasji orędownicy przemian”. Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnych 
eksperymentów formalnych. Design nabiera rozpędu. Dzięki technologii DTP i 
rozpowszechnienia komputerów praca grafików staje się łatwiejsza i szybsza. 
Istotne, że nowy sposób myślenia o projektowaniu zerwał ogniwo łączące 
modernizm z awangardą. „Etyka modernizmu, czy raczej – należałoby powiedzieć – 
modernistyczna ideologia, była ideologią walki, nieustającej bitwy z całym złem 
stworzonego przez industrializację w minionym wieku. Modernizm był 
zobowiązaniem przeciw chciwości, komercjalizacji, wyzyskowi, wylgaryzacji, 
tandecie. Modernizm był i wciąż jest poszukiwaniem prawdy i moralnej pełni, 
kulturowej stymulacji i umysłowego wzbogacenia”. 
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Trzeba pamiętać, że   osiągnięcia w sztuce projektowania nie przypisuje się jedynie 
Niemcom i Węgrom – Polacy także mają swój niemały udział w rozwoju polskiej 
sztuki użytkowej. Mowa tu oczywiście o polskiej szkole plakatu, która w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zrobiła furorę na świecie. „Polskie plakaty 
filmowe (...) należą do najpiękniej i najbardziej twórczo projektowanych w przemyśle 
sztuki filmowej. Większość z nich prezentuje styl świadczący o tym, że ich autorzy 
nie mieli do dyspozycji gotowych wzorów dostarczonych przez producenta, dzięki 
czemu mogli posłużyć się własną wyobraźnią. Wiele z tych plakatów ma bardzo 
„artystyczny” wygląd i większość z nich jest podpisana (...)”. 

Wydawać by się mogło, że osiągnięcia schyłku XX wieku to szczyt możliwości 
współczesnej techniki. Wkrótce po tym designerzy poszli o krok dalej. Nadszedł czas 
na reklamę. Już pod koniec lat osiemdziesiatych agencja reklamująca auta Subaru 
otworzyła nową erę w komunikacji. Reklama telewizyjna, w której na ekranie 
wyświetlały się litery, była dużym przełomem w przemyśle ruchomych obrazów. 

Lektura Przemka Dębowskiego i Jacka Mrowczyka przedstawia jeszcze jedno 
ciekawe zagadnienie – obala mit Bauhausu, prestiżowej niemieckiej szkoły 
projektowania. Zarzuca jej opozycyjność wobec wszystkiego, potępiania 
intelektualizmu akademickiego w dziedzinie sztuki, skupienie tylko wokół rozwoju 
języka formy, koloru i obrazu. „Bauhaus niewzruszenie hołdował tradycyjnej 
niemieckiej świadomości klasowej, akcentującej rozdział między klasami 
pracującymi a wykształconymi i zamożnymi”. 

„Widzieć/Wiedzieć....” to kompendium wiedzy o historii designu i rozwoju myśli 
projektowania, w której wyraźnie widać zaznaczony także polski akcent.Ta 
obowiązkowa pozycja powinna znaleźć się na liście każdego miłośnika kreatywnych 
rozwiązań typograficznych, drukarskich, reklamowych czy architektonicznych. 
Solidna dawka designu w pigułce już od pierwszych stron otwiera przed 
czytelnikiem nowe przestrzenie intelektualnej podróży w czasie, którą każdy 
powienien przeżyć. 

Jacek Mrowczyk, Widzieć/wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Krakter 2015 
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Mateusz K. Dziób o "Uległości" Michela 
Houellebecqa: Antychryści uśmiechają 
się najpiękniej 

M A T E U S Z  K .  D Z I Ó B  

Jeśli islam zapanuje nad Europą, to wyłącznie w sposób całkowicie pokojowy. 
Nie należy się bać radykałów, ale tych, którzy wszem i wobec oznajmiają swoje 
umiarkowanie - pisze Mateusz K. Dziób. 

Boimy się “uchodźców” i wydaje nam się, że ich powódź obróci w perzynę Europę. 
Mądrzy po szkodzie, szukamy analogii do napływu ludów barbarzyńskich, które 
zniszczyły niegdyś Imperium Romanum. Mamy do tego prawo, bowiem obrazy, 
które oglądamy budzą w nas grozę. Informacje o pułapce (czy jak chcą inni - koniu 
trojańskim) zastawionej przez ISIS - także. Nie na darmo, państwo islamskie wydaje 
miliony na propagandę. Egzekucje odzianych w pomarańczowe kostiumy skazańców 
nagrywane są najnowocześniejszym sprzętem i mają  niemal reżyserski rozmach. 
Islamiści zbudowali własne Hollywood produkujące filmy, które mają nas zastraszyć. 
Nie możemy przejść obok tego obojętnie. 

Ale nie ma się czego bać. “Uchodźcy” są w pewnym sensie niegroźni. Sami 
zaaplikowali nam szczepionkę na siebie. Jesteśmy przeczuleni na ich punkcie. Żaden 
z islamskich fundamentalistów nie stanie nigdy na czele europejskiego rządu. Nie 
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czeka nas żadna rewolucja kulturowa, ani nie grożą nam żadne masowe konwersje 
na islam. 

Jeśli islam opanuje Europę to stanie się to w sposób całkowicie pokojowy i odbędzie 
się to w blasku fleszy i przy aprobacie większości społeczeństwa. Taką diagnozę w 
swojej powieści “Uległość” stawia Michel Houellebecq. Wykreowany przez niego 
Mohammed Ben Abbes, lider Partii Muzułmańskiej dochodzi do władzy nie w 
wyniku przewrotu, dżihadu ani żadnych intryg, a przeciwnie - demokratycznie 
zostaje wybrany prezydentem Republiki Francuskiej. I to w momencie, w którym 
zamieszki w muzułmańskich dzielnicach przybierają na sile. 

Swój sukces zawdzięcza umiarkowaniu. Brzmi “łagodnie, mile dla ucha” i na swoich 
słuchaczy działa niemal hipnotyzująco. Obywatele odnoszą wrażenie, że “nie ma 
powodu do niepokoju bo nie dzieje się nic nowego”. Na tle islamskiego przywódcy, 
jego kontrkandydatka Marie Le Pen wygląda jak nawiedzona oszołomka, która na 
dodatek nie posiada - w przeciwieństwie do swojego oponenta - podstawowej wiedzy 
z zakresu public relations. Ben Abbes nie jest rewolucjonistą, a swoje poglądy 
przedstawia tak, że wydają się one strasznie atrakcyjne. Nawet dla kogoś, kto nie 
żywi jakiejś specjalnej sympatii do islamu. 

Trudno nie zauważyć, że lider Partii Muzułmańskiej jest niemal modelowym 
antychrystem występującym w powieściach typu “theological fiction”. Do władzy 
dochodzi w sposób tak samo pokojowy jak tytułowy bohater “Krótkiej opowieści o 
Antychryście” Włodzimierza Sołowjowa. Mohammed, podobnie jak Imperator u 
Sołowjowa, cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym (jak żaden inny prezydent 
w historii) i podobnie kreuje siebie na orędownika zgody i pokoju. Jest głodny 
władzy i władzę tę zdobywa. Nie ukrywa także swoich planów, których zaczątkiem 
jest restauracja koncepcji Cesarstwa Rzymskiego w postaci Unii na Rzecz Regionu 
Morza Śródziemnego (z krajami takimi jak Turcja, Maroko, Tunezja i Algieria pod 
egidą... Francji). Jednak największa ambicja Muhammada Ben Abbesa to zdobycie 
stanowiska pierwszego pochodzącego z wyboru prezydenta Europy. Imperatora i 
Abbesa łączy ich jeszcze jedno - obaj panowie są w podobnym (mają ok. 40 lat) 
wieku. 

W książce Houllebecqa Francuzi z całkowitą “uległością” przyjmują islamski system 
wartości. Nie protestują przeciw nadchodzącemu szariatowi - bo jak niby, skoro to 
wszystko nie jest złe, a wprost przeciwnie - podane w atrakcyjnej oprawie jest 
całkiem atrakcyjne? Pamiętajmy, aby mieć oczy otwarte nie tylko na to, co budzi w 
nas strach. Przejmujmy się “uchodźcami” i radykałami, ale jeszcze bardziej tymi, 
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którzy wszem i wobec głoszą swoje umiarkowanie i uśmiechają się najpiękniej. Bo 
tak właśnie działają antychryści. 

Michel Houellebecq, Uległość, Wydawnictwo WAB, 2015
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