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Jak wiadomo od Michela 
Foucaulta, nowoczesna władza 
wyklucza i represjonuje 
inność poprzez oświeceniowy 
reżim prawdy i praktyki 
dyscyplinarne, zamieniające życie 
społeczne w Benthamowskie 
Panopticum, upodabniające do 
więzień wszystkie instytucje 
i formy stowarzyszeń.

Dyscyplinowaniu szczególnie służy nauka, 
która za parawanem tzw. obiektywizmu 
i roszczeniem do bezzałożeniowości ukry-
wa sieć interesów i represji. W istocie (choć 
my, skrzypofile, stoimy na stanowisku an-
tyesencjalistycznym i w rzekomą „istotę” 
czegokolwiek nie wierzymy) oświeceniowa 
władza-wiedza od momentu swojego po-
wstania wspiera i firmuje rozwój nowo-
czesnego społeczeństwa dyscyplinarnego 
wraz z całą jego przemocą i radykalnym 
ubeswłasnowolnieniem transgresji. W Na-
rodzinach kliniki Foucault w przekonu-
jący sposób pokazał, jak XVIII-wieczna 
medycyna doprowadziła do wykluczenia 
i zamknięcia w szpitalach-więzieniach re-
prezentantów „nierozumu”, jak nowocze-
sna, kulturowa, ale przedstawiana jako 

naturalna koncepcja chorób mentalnych 
utrwaliła, oparty na represji, porządek 
społeczny, jak naukowa, zobiekywizowana 
klasyfikacja chorób narzuciła normatywny 
dyskurs kontroli i nadzoru.
Kontynuując rozważania francuskiego 
myśliciela, warto zająć się kolejnymi, po 
medycynie, obliczami nowoczesnej wła-
dzy-wiedzy oraz formami jej wyrażania. 
Jedną z najbardziej wpływowych postaci 
oświeceniowego reżimu prawdy jest takso-
nomia biologiczna i dokonana przez Karola 
Linneusza klasyfikacja istot żywych. Tam 
właśnie, jak nigdzie indziej, ujawnia się to-
talizujący i dyscyplinarny charakter mo-
dernitas. Oto bowiem pewnym istotom, 
zwłaszcza – powiedzmy to wprost – ro-
ślinom, ze względu na dane im miejsce 
w obrębie klasyfikacji, odmawia się pra-
wa do erotycznego spełnienia, innym 
zaś – a szczególnie homo sapiens – takie 
prawo się przydaje. Wykluczenie następu-
je w dwóch fazach: najpierw jako „natural-
ny”, „naukowy”, zgodny z „obiektywnym 
porządkiem przyrody” przedstawia się 
arbitralny układ taksonomiczny. Po tym 
znaturalizowaniu konstruktu kulturowego 
następuje etap wyciągnięcia konsekwencji 
prawnych i instytucjonalnych z pierwszej 

Jakub Moroz



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
9

fazy. Rośliny poddaje się swoistej gettoiza-
cji, odmawiając im prawa do swobodnej 
ekspresji ich potrzeb seksualnych i wolne-
go dokonywania transgresji. W ten sposób 
wykluczeniu szaleńców, dokonywanemu 
przez „prawdę” medycyny odpowiada 
wykluczenie roślin przeprowadzane przez 
„prawdę” biologii. W ukonstytuowaniu 
się opresyjnej władzy-wiedzy totalizująca 
myśl i mroczna postać Karola Linneusza 
pełnią rolę porównywalną, a być może 
większą jeszcze niż rola Jeremy’ego Ben-
thama i jego wizji słynnego Panopticum. 
Linneusza określić można swobodnie jako 
prawodawcę i ojca nowoczesnego holo-
kaustu roślin.

Szczególnie dotkliwe skutki ma to dla 
skrzypu polnego – tego seksualnego prole-
tariusza roślin. Jeśli wszystkie rośliny zosta-
ją w nowoczesności poddane represjom, 
to skrzyp polny, jako najbardziej niepo-
zorna z roślin, zostaje zmarginalizowany 
w dwójnasób. W takim świecie żyjemy!

W opisanych warunkach Foucaultow-
skiego społeczeństwa dyscyplinarnego 
niemałym aktem odwagi będzie nasz co-
ming out:

Tak, jesteśmy skrzypofilami.
Oto nasz manifest:

Będziemy wyzwalać skrzyp z oków no-
woczesnej władzy-wiedzy, która odmawia 
mu prawa do seksualności!

Będziemy ujawniać, że biologia to tylko 
kulturowy konstrukt europocentrycznego, 
białego, heteroseksualnego, patriarchale-
go, burżuazyjnego chrześcijanina!

Będziemy manifestować skrzyposek-
sualną nieheteronormatywność w prze-
strzeni publicznej, organizować parady 
skrzyp – pride i kampanie informacyjne 
o emancypacyjnym potencjale miłości 
skrzyposeksualnej!

Będziemy zakładać przedszkola, gdzie 
młodzi osobnicy skrzypu wejdą w swo-
bodne interakcje seksualne z młodymi 
osobnikami homo sapiens (bo dziecię-
ca seksualność również ulega obecnie 
wykluczeniu)!

Będziemy monitorować i zgłaszać 
wszelkie przejawy skrzypofobii oraz mowy 
nienawiści wymierzonej w skrzyp!

Już niedługo emancypacja i równość 
dotrą do każdego krawężnika, każdej ga-
łązki, każdego wiejskiego pola! Ω



W 1965 roku protestancki teolog 
Harvey Cox opublikował książkę 
pod wymownym tytułem The 
Secular City: Secularization and 
Urbanization in Theological 
Perspective. Nakreślił w niej 
wizję wszechogarniających 
zmian chrześcijaństwa 
spowodowanych powstaniem 
nowoczesnych metropolii.

XX-wieczna urbanizacja, która nie tylko 
przyniosła silny rozwój miast, ale rów-
nież wpisała życia człowieka w kontekst 

obecności najnowszych technologii 
produkcji i komunikacji, miała wymagać 
zupełnie innego ujęcia religii niż dotych-
czasowe. Mieszkaniec wielkiego miasta, 
opisywany przez Coxa jako pragma-
tyczny profan skupiony na doczesno-
ści i tym, co pozwala mu ją wydajnie 
kształtować, miał być niezdolny do przy-
jęcia Boga przedstawianego za pomo-
cą pojęć zaczerpniętych z metafizyki, 
jak również jednoznacznej, skodyfiko-
wanej moralności. Jako że ludzi nie da 
się odsekularyzować i odurbanizować, 
wspólnoty chrześcijańskie wszelkich de-
nominacji powinny podążyć za zmianą 
miejskiej mentalności. Efektami miały 

Leszek Zaborowski

Duchowość 
miasta
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być sformułowanie niereligijnej wersji 
przesłania Ewangelii oraz koncentracja 
sił na zwalczaniu negatywnych zjawisk 
wielkomiejskiego życia, takich jak mate-
rializm, bieda i wykluczenie.

Cox przedstawiał nadchodzące 
zmiany z entuzjazmem jako kolejny 
etap oczyszczania przez chrześcijań-
stwo świata z bożków oraz własnej 
doktryny z obcych metafizycznych 
elementów. Wcześniej skończyło ono 
z pojmowaniem przyrody jako siedliska 

tajemniczych mocy, z ubóstwieniem 
władców i idoli. Teraz mobilny czło-
wiek epoki urbanizacji ma się oderwać 
od lokalnych, kryptopogańskich zwy-
czajów religijnych, uświęconej przez 
tradycję więzi z określonym fragmen-
tem przestrzeni oraz ciasną moral-
nością, pasującą raczej do porządku 
Prawa niż Ewangelii. Anonimowość 
wielkiego miasta daje mu jednocześnie 
prywatność i możliwość wyrwania się 
spod społecznej kontroli często opre-
sywnych wspólnot. Pozostając w cią-
głym ruchu, miałby mieć więcej wspól-
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12 nego z prorokami i apostołami, którzy 
byli raczej ludźmi drogi, niż z kimś 
przywiązanym do lokalnej, tradycyjnej 
wspólnoty.

Jak łatwo się domyślać, w swoich 
uwagach na temat przekładania Ewan-
gelii na język niereligijny Cox często 
czerpał z myśli Dietricha Bonhoeffera. 
Uwagi o pozytywnie interpretowanym, 
aktualizującym się z biegiem wieków 
sekularyzacyjnym potencjale chrześci-
jaństwa kojarzyć się nam mogą także 
z opiniami Petera L. Bergera, formuło-
wanymi, gdy ten wcielał się w rolę teo-
loga. O ile jednak kojarzenie nowocze-
snego miasta z sekularyzacją również 
nie wydaje się czymś szczególnie ory-
ginalnym, zwróćmy uwagę, że u Coxa 
jest to coś więcej – zarazem główny 
symbol, warunek i nośnik wypełnienia 
się przeznaczenia Ewangelii.

ćwierć wieku później, w książce The 
Secular City 25 years Later, wycofał 
się on jednak z części swoich diagnoz. 
Stwierdzając, że nie doceniał sił nadal 
drzemiących w tradycyjnych religiach, 
których przebudzenie i powrót do sfe-
ry publicznej stawały się coraz lepiej 
widoczne w różnych rejonach świa-
ta, obwieścił kolejny etap przekształ-
ceń chrześcijaństwa, który miał mieć 
niewiele wspólnego z niedawnymi 
wyobrażeniami badaczy sekularyza-
cji. Opisując teologię wyzwolenia oraz 
działalność ewangelikalnych prote-
stantów, w pewnym sensie antycy-
pował późniejsze, o wiele głośniejsze 

w Polsce tezy José Casanovy. O ile Cox 
usiłował część swoich wcześniejszych 
socjologicznych i teologicznych kon-
strukcji zastosować do nowej, „post-
modernistycznej” wizji religii kolejnych 
dekad XX wieku (której omawiać tu 
nie będę), w dużej mierze zneutralizo-
wał symboliczną moc wprowadzone-
go wcześniej powiązania sekularyzacji 
i miasta. Stało się to nie tylko przez 
osłabienie wcześniej postawionych 
tez czy odejście od nich, ale też jed-
noznaczne stwierdzenie historycznej 
fałszywości związku rozrostu miast ze 
słabnięciem roli religii lub jej zanikiem.

Czy jednak wielu z nas nie ma w wy-
padku dużych polskich miast odrucho-
wych skojarzeń, podobnych do moc-
no już podstarzałej i pochodzącej ze 
specyficznego okresu wizji liberalnego 
teologa? Wydaje się, że bez względu 
na to, czy chodzi o osoby wierzące, czy 
niewierzące, przywiązane do trady-
cyjnych katolickich form czy moderni-
stów, mamy tendencję do patrzenia 
na środowisko wielkomiejskie jako 
coś, w czym tkwi potężna siłą mogąca 
religię z łatwością przekształcać lub ją 
wyniszczać. A więc być, tak jak u Coxa, 
obiektem wielkich, często paradoksal-
nych nadziei lub też obaw i strachu. 
Nawet jeśli statystyki dotyczące różnic 
w religijności między miastem a wsią 
dostarczają nam tylko częściowo pod-
staw i sugerują raczej bardziej złożony 
zbiór czynników wpływających na se-
kularyzację lub jej brak.
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13Być może dlatego często słyszymy 

o „wielkomiejskim” życiu w kontekście 
pytań o przeżywanie wiary i praktyk 
religijnych. Chodzi tu zarówno o zwią-
zane z tym trudności, jak i poszuki-
wania ich specyficznych form. Wyszu-
kiwarka internetowa nie sygnalizuje 
jednak, by czymś silnie obecnym w sie-
ci były wzorce jakiejkolwiek „ducho-
wości miejskiej” – na liście obecnie 
rozchwytywanych królują oczywiście 
duchowość ignacjańska, franciszkań-
ska i ateistyczna. W wypadku „ducho-
wości w mieście” można na przykład 
trafić na ogłoszenie o spotkaniu jednej 
z Dominikańskich Szkół Wiary, ale jego 
temat – w przeciwieństwie do nazwy 
cyklu Życie duchowe w mieście i miej-
sca dyskusji – nie ma z miastem nic 
wspólnego. Następnie zaś na książkę 
pod tym samym tytułem, autorstwa 

Paula Evdokimova. Okazuje się jednak, 
że jest to prostu wykład prawosławnej 
duchowości, a tytuł pochodzi od fran-
cuskiego wydawcy, który, jak dowiadu-
jemy się ze wstępu, uznał, że najlep-
szym adresatem tej książki są właśnie 
mieszkańcy wielkich miast. Nawet 
ci, którzy nie przepadają za polskimi 
dominikanami, przyznają zwykle, że 
potrafią oni odpowiedzieć na potrzeby 
ludzi. Można by przez to odnieść wra-
żenie, że sporo jest odbiorców uznają-
cych właśnie swoje życie w mieście za 
wyznacznik poszukiwania duchowych 
wzorców. Podobnie jest w wypadku 
rozmaitych spotkań, nagrań czy aplika-
cji dla tych „zabieganych” i „w drodze”. 
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14 Za ściślej związane z tematyką  
miejską można uznać za to teksty  
o. Pierre’a-Marie Delfieuxa. Ten za-
łożyciel Monastycznych Wspólnot 
Jerozolimskich ich charyzmat oraz 
regułę obmyślił, będąc pustelnikiem 
na Saharze; wcześniej był duszpaste-
rzem akademickim na Sorbonie. Jeden 
z klasztorów, który w zamierzeniu miał 
być miejscem kontemplacji w sercu 
wielkich miast, szeroko otwartym na 
obecność i działalność świeckich, od 
pewnego czasu istnieje w Warszawie. 
Mieszkający tam mnisi i mniszki łączą 
życie modlitewne z pracą zarobkową 
poza klasztorem. Wielu dowiaduje się 
o jego istnieniu dzięki pomstowaniu 
części tradycjonalistów na jego eklek-
tyczną liturgię (zawierającą elementy 
bizantyńskie, koptyjskie i żydowskie) 
i zachwytom niektórych katolików 
„otwartych”, co jakiś czas promujących 
to miejsce w swych tekstach. Wspól-
noty są również obecne we Francji, 
w Belgii, we Włoszech, w Niemczech 
i Kanadzie.

Delfieux sporo miejsca poświęca na 
wskazanie palącej potrzeby ewange-
lizacji współczesnych wielkich miast 
z pomocą obmyślonych przez niego 
zgromadzeń. Z drugiej strony walczy 
ze stereotypem miasta jako symbolu 
grzechu. Omawiając obrazy z Apokalip-
sy i Księgi Izajasza wskazuje, że Raj ma 
być „wpisany w miasto”; przywołuje 
wizje Niebiańskiego Jeruzalem. Przy-
pomina także, że życie monastyczne od 

początku kształtowało się w związku 
z miastem, a nie na pustyni, jak mówi 
stereotyp utrwalony odczytywaniem 
żywotu św. Antoniego jako jedynego 
wzorca mniszego życia. Wystarczy tu 
wspomnieć rzymskich i jerozolimskich 
ascetów początków chrześcijaństwa, 
św. Bazylego i św. Marcina, spisują-
cych swe reguły właśnie miastach oraz 
klasztorach, które przez wieki wpływa-
ły na rozwój i kształt miejskich ośrod-
ków. Przede wszystkim zaś Bóg, nim 
„umieścił nas w miastach”, sam do 
nich zstąpił i w nich żył.

Jednocześnie dla Delfieux miasto 
jest dziś „prawdziwą pustynią”, gdyż 
panują w nim samotność, głód, pra-
gnienie anonimowości. W przeciwień-
stwie do wizji Coxa, mimo posiadania 
ważnego miejsca w historii zbawienia, 
miasto okazuje się z definicji miejscem 
duchowego zagrożenia. Mnisi, działając 
w nim, mają wystrzegać się świata, nie 
odcinając się od niego, wchodzić w nie-
go, nie zatapiając się w nim. Są tu w roli 
misjonarzy, a nie z powodu sprzyjają-
cych warunków do rozwoju duchowe-
go. Pomimo przedstawionej wcześniej 
apologii, okazuje się, że miasto wymaga 
utworzenia określonych enklaw umoż-
liwiających modlitwę i odpoczynek od 
zgiełku oraz stałej czujności. Uzasad-
niona zostaje potrzeba wybrania go 
jako miejsca swojego życia, solidarności 
z jego mieszkańcami, wydaje się jednak, 
że ostatecznie i tak w pewnym momen-
cie trzeba od niego uciec.
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do przekonania o nieokiełznanej sile 
wpływu współczesnego wielkiego mia-
sta na życie i religię, tym razem w for-
mie strachu przed jego mocą destruk-
cyjną. Wydaje się, że wielu wierzących 
podziela to wrażenie, gdy myśli się 
o ogóle społeczeństwa (często łącząc 
go z przekonaniem o aksjologicznym 
ładzie rzekomo trwale panującym na 
polskiej wsi), a jednocześnie kom-
pletnie nie czuje podobnego zagro-
żenia ze strony miasta osobiście. Nie 
ma potrzeby jakkolwiek rozumianej 
ucieczki od niego, mimo odczuwania 
go jako miejsca coraz bardziej obce-
go otwartemu przeżywaniu wiary. 
Wręcz przeciwnie, właśnie tak odczu-
wając jego charakter, wielu przestaje 
ten fakt odczuwać jako problematycz-
ny. Nie potrzebują już apologii miasta 
podobnej do tej przedstawionej przez 
Delfieux, bo pogodzili się z tym, że 
miasto jako pewien organizm jest tere-
nem wyjętym spod wpływu przesłania 
wiary. W skrajnym wypadku miłość do 
tego, co nazywa się czasem „klima-
tem” współczesnego wielkiego miasta, 
może się okazać perwersyjna. Można 
uwielbiać obecną w miejskim tłu-
mie agresję, choć samemu już dawno 
nie stłukło się na ulicy nawet butelki; 
pijaństwo, choć samemu już dawno 
nie wypiło się więcej niż dwóch setek 
wódki; miejską prostytucję, chociaż ni-
gdy się z niej nie korzysta. 

Bardzo trudno chłonąć miasto, jedno-
cześnie podświadomie nie afirmując 
jego schorowanych fragmentów, nie 
przerabiając sobie w głowie rzeczywi-
stości wyniszczonych, nieszczęśliwych 
ludzi na barwny fetysz „miejskiego ko-
lorytu”. Warto pamiętać, cytując naj-
nowszą klasykę, jak łatwo stajesz się 
miejscem, a miejsce staje się tobą.

Czy podświadomie nie myślimy 
jak Cox w lat 60., że siły drzemiące 
w mieście nie pozwalają już chrześci-
jaństwu na kształtowanie go, a jedynie 
na wystawienie się na wpływ metro-
polii? Czy kościoły nie stają się dla nas 
enklawą na kompletnie obcym teryto-
rium – co w latach 60. teolog ten uznał 
za zupełnie normalną kolej rzeczy? 
I czy zarazem, paradoksalnie, nie za-
chowujemy względem miasta odpo-
wiedniej dozy nieufności proponowa-
nej przez Delfieux? 

Kardynał Wyszyński nazywał czasem 
Warszawę „miastem pięknej miłości”. 
Przed 40 laty w październiku korono-
wał wizerunek patronki stolicy, Matki 
Bożej Łaskawej. To, jak bardzo został 
on wyparty jako symbol Warszawy, jest 
doskonałym przykładem tego, jak trud-
no myśleć nam o niej jako miejscu na-
syconym religijną treścią. Dzieje się to 
w czasach mody na patriotyzm lokalny. 
Być może odczytanie na nowo podob-
nej symboliki pomogłoby nam spojrzeć 
na współczesne miasto inaczej? Ω
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Gdy patrzy się na młodych, 
na pierwszy rzut oka widać, 
że są zakochani – patrzą sobie 
głęboko w oczy, trzymają się 
za ręce i ciągle są myślami 
przy swojej drugiej połowie. 
A co widać po wierzących?

Kazanie o takiej treści usłyszałem 
w niewielkim kościele na warmińskiej 
wsi, w moich rodzinnych stronach, od 
księdza, który słynie z tego, że wygła-
sza trzydziestosekundowe kazania, po 
czym siada w milczeniu, dając wier-
nym czas na przemyślenie tego, co 
przed chwilą usłyszeli.

Co widać po wierzących? To pytanie 
zostało ze mną na dłużej. Czy katolik 
powinien na pierwszy rzut oka odróż-
niać się od osoby niewierzącej?

Wiesz, czego nauczyłem się od nasto-
letniego chorwackiego chłopca? – zapy-

tał mnie mój tata po powrocie z urlopu 
w Dalmacji. Przeżegnał się, przechodząc 
obok kościoła. To takie proste. Przecież 
nie ma się czego wstydzić.

No właśnie. Niby nie wstydzimy 
się swojej wiary, ale jawne, publicz-
ne przyznanie się do swojego katoli-
cyzmu często wydaje się nam czymś 
niepotrzebnym, przesadnym. Ale 
skoro w rozmowie z kolegami z pracy 
możemy opowiedzieć o swojej dziew-
czynie/żonie/wczorajszym koncercie 
czy obejrzanym filmie, to co powstrzy-
muje nas przed mówieniem o swojej 
fascynacji Jezusem? Czy czasy, w któ-
rych żyjemy, czasy starcia cywilizacji, 
nie wymagają od nas ciągłego dawania 
świadectwa? To właśnie proste świa-
dectwo sąsiada czy znajomego z pracy 
lub szkoły ma największą siłę rażenia.

Świadectwo – to słowo klucz. Jeśli 
po pierwszej od wielu lat spowiedzi 
poczułeś dosłownie zdjęcie ciężaru 

Karol Jałtuszewski

Na pierwszy 
rzut oka 
nie widać, 
że kocham
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z ramion – czy powinieneś zacho-
wać to tylko dla siebie? Jeśli prze-
stałeś mieć koszmary senne po tym, 
jak ksiądz poświęcił twoje miesz-
kanie – czy masz prawo zachować 
to tylko dla siebie? Czy może raczej 
masz obowiązek podzielenia się dobrą 
nowiną?

Często wolimy nie mówić publicz-
nie o Jezusie z obawy o narażenie się 
na śmieszność lub nawet społeczny 
ostracyzm. Pytanie, czy rzeczywiście 
narażamy się wtedy na śmieszność. 
A może to druga strona wygrywa za 
każdym razem, kiedy się wstydzimy?

Człowiek, który czyni znak krzy-
ża, gdy przechodzi obok kościoła, nie 
jest z automatu lepszym katolikiem 
od tego, który znaku krzyża nie czyni. 
Ale na pewno niezdrowa jest sytuacja, 
gdy chrześcijanin chciałby się prze-
żegnać przed kościołem, ale wstydzi 
się to zrobić. Obwieszenie się różań-

cami i noszenie koszulki z wizerun-
kiem Maryi nie zabierze nas windą 
do nieba, ale mówienie bez żenady 
i wstydu o własnym nawróceniu i co 
ciekawszych momentach swojej relacji 
z absolutem skłania do refleksji nawet 
bezrefleksyjne jednostki.

Mój świętej pamięci dziadek opo-
wiadał, jak w czasach jego młodości 
panowie zdejmowali kapelusze, gdy 
autobus, którym jechali, przejeżdżał 
obok kościoła. Dziś człowiek czy-
niący znak krzyża przed świątynią 
jest wytykaną palcami ciekawostką. 
Zwłaszcza młody człowiek. Czyż nie 
nakłada to na nas obowiązku dawania 
świadectwa, dzielenia się dobrą nowi-
ną, odróżniania się w jakiś sposób od 
niewierzących?

Każdy z nas może się wstydzić wie-
lu rzeczy i momentów ze swojego ży-
cia, ale nikt nie powinien się wstydzić 
bycia członkiem Kościoła. Na każdym 
z nas spoczywa obowiązek ewangeli-
zacji. A najprostszą i najskuteczniejszą 
metodą ewangelizacji jest właśnie da-
wanie świadectwa.

Dzisiaj licealista czy student otwar-
cie mówiący o swoim katolicyzmie 
z miejsca odróżnia się od reszty. Jest 
hipsterem. To właśnie na nas, mło-
dych, w największym stopniu spoczy-
wa powinność dawania świadectwa. 
Czy może być coś lepszego niż bycie 
iskierką, która zapali naszego kumpla 
czy znajomą? Rozpalmy zatem stosy. 
Ω
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Powinniśmy się zastanowić, czy nie możemy 
wykorzystać metalu właśnie do szerzenia 
dobra. W tym wypadku dogmatyzm 
wymierzony przeciwko muzyce metalowej 
wiąże się bezpośrednio z ignorancją zarówno 
świeckich chrześcijan, jak i duchownych.

Black metal – krótkie ujęcie historyczne

Black is the night, metal we fight / Power amps set to 
explode / Energy screams, magic and dreams / Satan 
records the first note. To fragment utworu znanej 
brytyjskiej kapeli Venom, zatytułowany Black Metal. 
I chociaż to właśnie w tym kawałku niektórzy dopa-
trują się początku historii black metalu, muzycznie 
nie przypominał on ani trochę tego, czemu miał dać 
początek.

Przede wszystkim należy rozpocząć od tzw. 
pierwszej fali black metalu (BM). Można uznać, że 
miała ona miejsce w latach 80. XX wieku; to wtedy 
powoli wykreował się styl, który później przejęły 

Kościół się 
trzęsie od 
Black Metalu

Tomasz Męcki



TO
M

A
SZ

 M
ęC

K
I 

/ 
KO

śC
Ió

Ł 
SI

ę 
TR

Zę
SI

E 
O

D
 B

LA
C

K
 M

ET
A

LU
 

2
0

wszystkie grupy muzyczne nazywane później blackmetalowy-
mi. Obok kapeli Venom wskazuje się na duży wpływ duńskiego 
Mercyful Fate, szwedzkiego Bathory’ego oraz grupy Celtic Frost. 
Każdy z tych zespołów w jakiś sposób przyczynił się do powstania 
black metalu. Przykładowo to, co dziś nazywamy corpse paintem 
(malowanie twarzy na biało-czarno, przy użyciu różnych wzorów), 
zaczęło się od muzyków z Mercyful Fate.

Jednak „prawdziwy” BM zaczął się wraz z drugą falą black 
metalu, którą można umiejscowić w Norwegii. Kapele, takie jak 
Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor czy Gorgoroth, nale-
żą do klasyki „blacku”. Uformował się nowy gatunek muzyczny, 
charakteryzujący się surowym brzmieniem gitar, wokalem przy-
pominającym skrzek oraz szybką perkusją (tzw. blastami). War-
stwy liryczne były przesiąknięte nienawiścią do religii jako takiej, 
głównie do chrześcijaństwa, często nawiązywały do wątków sata-
nistycznych. Muzycy wprost przyznawali się do mizantropii czy 
niechęci do świata w ogóle. Wydawać by się mogło, że teksty ideal-
nie pasowały do mrocznej, przesiąkniętej złem muzyki.

Niestety, na samej muzyce się nie skończyło. Początki lat 90. 
ubiegłego wieku wiążą się z wieloma przerażającymi opowieścia-
mi. Varg Vikernes, twórca jednoosobowego projektu Burzum, 
zabił „Euronymousa”, muzyka Mayhem, za co został skazany na 
21 lat więzienia. Ciekawostką jest, że wyszedł po 16 latach, w 2009 
roku. Oprócz tego Vikernes, wraz z innymi muzykami, dopuścił 
się spalenia kilkudziesięciu kościołów. Wiadomo również, że mu-
zycy obmyślali plan zniszczenia katedry Nidaros, wybudowanej 
w XII w. To tylko namiastka ówczesnego klimatu panującego na 
norweskiej scenie blackmetalowej.

Jeden z kultowych utworów tego gatunku (przez niektórych 
uważany za hymn black metalu) nosi tytuł Black Metal ist Krieg 
(niem. black metal to wojna). W kontekście wydarzeń z Norwegii 
zdaje się, że pasuje jak ulał.

Black metal dziś

Obecnie BM (jak zresztą praktycznie każdy inny rodzaj muzyki 
metalowej) grany jest na całym świecie, na praktycznie wszystkich 
kontynentach. Nie ma aż tak dużej liczby fanów, jak heavy, thrash 

„Prawdziwy” BM 
zaczął się wraz 
z drugą falą black 
metalu, którą 
można umiejscowić 
w Norwegii 
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czy nawet death metal. Można powiedzieć, że – w myśl zresz-
tą założenia prekursorów gatunku – „siedzi w podziemiu”, i tam 
siedzieć powinien. Poczucie odrębności czy mentalnej izolacji to 
typowa cecha blackmetalowców, oczywiście w obrębie muzyki 
i całej mrocznej otoczki, jaką muzycy wokół siebie wytwarzają. Za-
zwyczaj, poza koncertami i albumami, które wydają, nie różnią się 
specjalnie od zwykłych ludzi. Ewentualnie stopniem wrażliwości 
(w przypadku blackmetalowców poziom wrażliwości jest zdecydo-
wanie niższy) czy kontrowersyjnymi poglądami. Zresztą, gdy przy-
pomnimy sobie o wyczynach Norwegów, cieszyć powinien fakt, że 
mało kto poszedł ich śladami i nienawiść do ludzkości zostaje na 
poziomie tekstów piosenek.

Jeżeli chodzi o Polskę, możemy się „pochwalić” naprawdę sporą 
liczbą kapel, które nie odstają poziomem od gwiazd z innych kra-
jów. Wymienić wystarczy Infernal War, Massemord, nieaktywny 
już Thunderbolt, Furię, Arkonę, Mgłę czy Kriegsmaschine. Zespoły 
te – bardzo popularne na rodzimym podwórku – często wychodzą 
poza ścisły krąg fanów black metalu, przyciągając również osoby, 

 Muzycy obmyślali 
 plan zniszczenia 

 katedry Nidaros, 
 wybudowanej w XII w.
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które na co dzień nie mają styczności z gatunkiem. Niemniej jed-
nak koncerty nadal grywane są raczej w małych klubach muzycz-
nych lub pubach, na co zresztą nikt się nie skarży. Przecież taki 
jest „klimat”.

Black metal – czy tylko satanistyczny?

Dyskusja na temat charakteru muzyki blackmetalowej nie należy 
do najprostszych. Czy BM to – oprócz warstwy muzycznej – pe-
wien konkretny przekaz? Może połączenie obu? Większość praw-
dziwych fanów gatunku nigdy nie powie, że black metal to po 
prostu muzyka. Będą argumentować, że to coś więcej, wskazując 
na pewną nadbudowę, na którą składają się pewien styl i, przede 
wszystkim, teksty utworów. Ale czy faktycznie tak jest? Nikt nigdy 
nie zdefiniował, jaki dokładnie przekaz ma nieść BM. Co więcej, 
mało kto kontestuje „blackmetalowość” kapel, które wcale nie 
są satanistyczne. Istnieje niemało zespołów, których teksty wy-
kraczają poza utarty schemat black metal – satanizm. Śpiewają 
o czasach pogańskich, o mitologiach i odwołują się do różnych sys-
temów filozoficznych. 

Innym argumentem, przemawiającym przeciwko zwolennikom 
utożsamiania black metalu z konkretnym przekazem, jest wska-
zanie na fakt, że, dla przykładu, zespołu disco polo, który pisałby 
satanistyczne teksty i przyjął mroczny image, nikt nie nazwałby 
black metalem. Ktoś mógłby zarzucić: „Okej, black metal to nie 
tylko teksty i image. Dopiero po połączeniu tego z odpowiednią 
muzyką możemy mówić o black metalu”. Jeżeli się na to zgodzić, 
wciąż pozostaje co najmniej kilkaset zespołów, które satanistyczne 
wcale nie są, a które powszechnie uważa się za blackmetalowe. 

Zapytałem jednego z muzyków grających black metal (chciał 
pozostać anonimowy), co sądzi na temat dwuznaczności w defi-
niowaniu tego gatunku.

Właśnie przez ową „dwuznaczność” istnieje wiele sporów 
na temat tego, czy dany zespół jest blackmetalowy, czy nie. 
Według jednych black metal jest gatunkiem muzycznym, 
charakteryzujący się określonymi cechami, dla drugich jest to 
dodatkowo nierozłączne z pewnym określonym przesłaniem, 

Poczucie odrębności 
czy mentalnej izolacji 
to typowa cecha 
blackmetalowców 
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często kojarzonym właśnie z antychrześcijaństwem czy np. 
wartościami narodowymi. To drugie podejście jest o tyle 
absurdalne, że zespołów grających black metal jest masa 
i tematyka tekstów jest naprawdę różnoraka, od depresyjnych, 
przez satanistyczne, do takich nietzscheańsko-podnoszących 
na duchu. Te rzeczy wydają się ze sobą sprzeczne, a jednak 
występują pod jednym sztandarem black metalu. Dlaczego? 
Ponieważ ten jest właśnie gatunkiem muzycznym. Tak 
samo do tematu podchodzi Encyclopedia Metallum 
[największa na świecie internetowa encyklopedia muzyki 
metalowej – T.M.] – przy każdym zespole, który znajduje 
się w jej bazie danych, znajdują się osobne kategorie: 
„genre” [gatunek – T.M.], gdzie wpisuje się np. black metal, 
oraz „lyrical themes” [tematyka tekstów – T.M.], gdzie 
można wpisać dosłownie wszystko, łącznie z wartościami 
chrześcijańskimi. Zdaniem jednak tych, którzy są 
zwolennikami drugiej definicji black metalu, takie zespoły 
powinno się określać mianem „unblack metal”, jako że stoją 
w opozycji do reszty gatunku.

Chrześcijański black metal

Jeżeli zgodzimy się, że black metal nie ma narzuconej konkret-
nej tematyki, dlaczego nie mielibyśmy uznać chrześcijańskiego 
black metalu? Samo pojęcie chrześcijańskiego BM uważane jest za 
oksymoron zarówno przez wielu fanów tego gatunku, jak i wielu 
chrześcijan. Obie te grupy miałyby rację, gdyby definicja muzyki 
blackmetalowej faktycznie zawężała się do zespołów z wyraźnie 
antychrześcijańskim przekazem. Tak jednak nie jest.

Kilka lat temu powstał film dokumentalny zatytułowany Light 
in Darkness. Nemesis Divina, poświęcony właśnie chrześcijańskie-
mu black metalowi. „Anonymous”, muzyk Mortification (death 
metal) oraz Horde (black metal), uważany za jednego z prekur-
sorów chrześcijańskiego black metalu, tak tłumaczy inicjatywę, 
którą podjął: Chciałem zaoferować społeczności blackmetalowej 
alternatywę, inny sposób patrzenia na świat. Sugeruje używanie 
nazwy unblack metal, która wskazuje na pewne przeciwstawie-

 Zespołu disco 
 polo, który pisałby 

 satanistyczne 
 teksty i przyjął 

 mroczny image, 
 nikt nie nazwałby 

 black metalem
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nie się temu, co – przynajmniej teoretycznie – niesie ze sobą black 
metal, odwołujący się do okultyzmu, zła i Szatana. Unblack metal 
nie różni się od black metalu pod względem muzycznym, dlate-
go w praktyce brzmią zupełnie tak samo (i de facto są tym samym 
gatunkiem muzycznym; nieraz jednak zdarza się tak, że poszcze-
gólne podgatunki black metalu definiuje się na podstawie warstwy 
lirycznej). Zrozumienie śpiewanego tekstu w dużej części przypad-
ków jest niemożliwe, dlatego też, by stwierdzić, z czym mamy do 
czynienia, powinno się odnaleźć tekst w internecie lub w książecz-
ce z płytą.

Niektóre tytuły utworów mówią same za siebie: Invert the Inver-
ted Cross, Drink from the Chalice of Blood czy Weak, Feeble and Dying 
Antichrist. Przykładowo Alone in Silence, kawałek Crimson Moonli-
ght, szwedzkiego zespołu grającego chrześcijański black metal, to 
specifyczna modlitwa, w której autor wyraża swoją nadzieję i za-
ufanie do Boga. Wokalista Crimson Moonlight, „Pilgrim”, widzi 
black metal jako muzykę, która nie ma z góry narzuconego prze-
kazu. Wyraża ona to, co poszczególne zespoły chcą, by wyrażała: 
Black metal jest narzędziem, które można wykorzystać do szerzenia 
dobra lub zła.

Tę pierwszą możliwość wybrał również szwedzki zespół Pan-
tokrator, którego nazwa odnosi się do Jezusa, Pana Wszech-
świata. Innym przykładem chrześcijańskiego black metalu, tym 
razem rodem z Norwegii, jest Antestor. Grupa została utworzona 
w 1990 roku, zatem dokładnie wtedy, gdy w Norwegii zaczynał się 
okres wspomnianej wyżej drugiej fali black metalu. Ciekawe, że 
pierwotna nazwa zespołu brzmiała Crush Evil (ang. zmiażdż zło). 

W Europie 
największym 
ośrodkiem 
chrześcijańskiego 
black metalu 
jest właśnie 
Skandynawia 
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W kontekście niebezpiecznej sytuacji, jaka panowała wtedy w Nor-
wegii, a zwłaszcza w stolicy kraju, trzeba przyznać, że muzycy dzi-
siejszego Antestora wykazali się niemałą odwagą. W początkach 
swojej kariery zespół otrzymywał wiele pogróżek od przeciwników 
chrześcijańskiego black metalu.

Również w Stanach Zjednoczonych nie brakuje zespołów grają-
cych chrześcijański BM. Bardzo popularny Frost Like Ashes obrał 
tematykę antypogańską i antysatanistyczną; muzycy w swoich 
tekstach przeciwstawiają się również aborcji. A wszystko to w for-
mie ekstremalnego black metalu.

Pewnym paradoksem wydaje się to, iż w Europie największym 
ośrodkiem chrześcijańskiego black metalu jest właśnie Skandyna-
wia. Miejsce, w którym swój początek miała najmroczniejsza  
i najbardziej przesiąknięta złem muzyka na świecie, stało się  
polem swoistej bitwy pomiędzy – traktując to z przymrużeniem 
oka – siłami ciemności i siłami światła.

Jak widzimy, chrześcijański black metal istnieje i ma się cał-
kiem dobrze. Zamiast krytykować muzykę metalową a priori, jak 
to czyni wielu chrześcijan, powinniśmy się zastanowić, czy nie 
możemy wykorzystać metalu właśnie do szerzenia dobra. W tym 
wypadku dogmatyzm wymierzony przeciwko muzyce metalowej 
wiąże się bezpośrednio z ignorancją zarówno świeckich chrze-
ścijan, jak i duchownych. Wystarczy otworzyć oczy. Być może to 
jedyna droga dotarcia do fanów black metalu, którzy w swojej 
ukochanej muzyce znajdują jedynie zło i zaprzeczenie wszelkich 
wartości. A że forma wydaje się nieodpowiednia? Jak powiedział 
św. Jan: Duch tchnie, kędy chce. Choćby i przez black metal. Ω



Mroki 
namiotu 
Abrahama.

Jakie demony się w niej kryją. Bóg to 
pierwszy freudysta. I freudysta najbar-
dziej radykalny. Dlatego Bóg przycho-
dzi do Abrahama, gdy ten samotnie 
siedzi przed namiotem. Dlatego Bóg 
nie plami się wkroczyć w ohydę ple-
mienia i pierwotnej rodziny, która 
trwa w namiocie. Bóg wręcz niszczy 
tę wspólnotę, łamie jej prawa i zrywa 
łączące jej członków emocje, popędy, 
umowy. Wygania z ciemności namiotu, 
z mroków tego najprymitywniejsze-
go z oikos. Zmusza Abrahama, który 

poczuł strach, do wyjścia z namiotu 
i każe mu spojrzeć w niebo – dopie-
ro wtedy przyrzeka mu potomstwo 
[Rdz 15, 1– 5]. Podobnie gdy w końcu 
nadchodzą jego wysłannicy, by ogłosić 
mu szczęśliwą nowinę o tym, że Sara 
powije dziecko, Abraham jest poza 
namiotem. Nie tylko siedzi już na te-
rytorium pustkowia, dodatkowo o naj-
gorętszej porze dnia [Rdz 18, 1–2], gdy 
pustynia bliskowschodnia smagana 
jest najgorętszymi wiatrami. Bóg oczy-

Dawid 
Wildstein

Lewacki teatr
Bóg nie lubi rodziny. 
Naprawdę. Bóg wie, 
jakie zagrożenie 
tkwi w rodzinie. 
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Lewacki teatr

Jakuba, by ten udał się na wygnanie. 
To tam, poza domem rodzinnym, poza 
plemieniem, uzyskuje miano Izraela, 
to tam staje się ojcem Narodu Wybra-
nego. I znów, post factum, po rozbiciu 
więzi rodzinnych Bóg je rekonstruuje, 
pozwalając zjednoczyć się braciom. 
Sytuacja się powtarza. Bóg miażdży 
rodzinę. A potem pozwala jej się odro-
dzić. Ale tylko w Swojej chwale. A jego 
Syn? Oto Jego słowa: Jeśli kto przycho-
dzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 

nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. [Łk 14,26]; oraz: Nie sądźcie, 
że przyszedłem pokój przynieść na zie-
mię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, 
ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna 
z jego ojcem, córkę z matką, synową z te-
ściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka 
jego domownicy. Kto kocha ojca lub mat-
kę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie go-
dzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej 
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. [Mt 10, 
43–37]. Jak w kontekście Starego Te-

wiście potem przywraca człowiekowi 
rodzinę. Ale po uprzednim zaznacze-
niu, kto tu rządzi. Po uświadomieniu 
jej członkom, że tylko w Bogu rodzi-
na staje w blasku chwały, a bez niego 
stacza się w odmęty mroku, nie jest 
nic warta. Człowiek ma prawo wró-
cić z pustyni, Bóg pozwala Abraha-
mowi ukoić się z powrotem w cieniu 
namiotu, ale przypomina mu jeszcze 
wielokrotnie, że owo prawo powro-
tu istnieje, póki tylko trwa świado-
mość, że pustka pustyni i gwiaździste 

niebo jest najważniejsze. Najmocniej 
przypomina mu o tym, gdy każe mu 
wznieść rękę na swego syna. I przypo-
mina o tym jego synowi, gdy ten widzi 
uniesiony nad nim sztylet. Zresztą 
Bóg doświadcza Izaaka wielokrotnie. 
Szczególnie silnie, gdy nie pozwala mu 
wybrać swego następcy, tego, które-
go umiłował, pierworodnego Ezawa. 
Gdy pozwala na oszustwo Jakuba. Bóg 
doświadcza też jego synów. Wzbudza 
nienawiść do brata w Ezawie. Zmusza 
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stamentu płytko brzmią tak często 
słyszane na mszach tłumaczenia tych-
że słów Zbawiciela. Proste interpreta-
cje, stwierdzające, że słowa Zbawiciela 
to nic więcej niż nawołania do tego, by 
dostrzegać wśród swoich bliskich tak-
że wady, bądź by zrozumieć, że Bóg to 
po prostu ta sama miłość, która umoż-
liwia kochać rodziców. Gubi się w tych 
tłumaczeniach zupełnie radykalność 
boskiej dialektyki wobec rodziny, dia-
lektyki niszczenia i tworzenia.

Problem bowiem polega na tym, 
że my wierzący, my konserwatyści, 
my prawicowcy zapomnieliśmy, cze-
mu Bóg nie lubi rodziny. Tym samym 
zapomnieliśmy o mrokach namiotu 
Abrahama. Zapomnieliśmy więc tak 
naprawdę, do czego potrzebny rodzi-
nie jest Bóg. Co najwyżej lubimy po-
wtarzać trawestację słów Mickiewicza: 
Mówisz: Niech sobie ludzie nie kocha-
ją Boga, Byle im była cnota i Ojczyzna 
droga. Głupiec mówi: Niech sobie źródło 
wyschnie w górach, Byleby mi płynęła 
woda w miejskich rurach, zmieniając 
w tych, skądinąd pięknych, wersach 
termin „ojczyzna” na „rodzina”. Dla-
tego potrzebny jest nam Warlikowski 
i Redbad Klijnstra, potrzebny nam jest 
ich teatr. 

Ale nie da się zrozumieć tych re-
żyserów bez tak nielubianej przez 
nas psychoanalizy. Warto jednak 
dostrzec, że ideologia ta przywraca 
nam pamięć tego, czym jest rodzina 
bez Boga. Pamięta o tym tak Lacan, 

jak i Freud. Bo rodzina pierwotnie to 
nic więcej jak horda. I tak horda na-
dal tkwi w każdej rodzinie. Bóg to nie 
tylko ten, który pozwala nam kochać 
rodzinę. Bóg to ten, który nas przed 
nią ratuje. Bez Boga rodzina by nas 
pożarła. Pochłonęła naszą tożsamość. 
Bo w hordzie nie istnieje naturalne 
następstwo pokoleń, ale dzika walka 
o dominację i ciągły mord – syn zabija 
ojca, ojciec syna. W tym kontekście 
horda niszczy nawet naszą koncepcję 
czasu – nie istnieje bowiem dziedzic-
two i spadek jako nagroda za szacunek 
i posłuszeństwo. Horda to struktura, 
w której nie ma stałych ról, samice 
bądź samce mogą być jednocześnie 
synami, ojcami, kochankami, gwałci-
cielami, matkami, braćmi i siostrami 
i córkami. Horda trwa, jest samowy-
starczalna, ale i hierarchia zmienia się 
w niej ciągle. Ojciec morduje synów 
i posiada córki, aż spłodzi tych, któ-
rzy zamordują jego, i posiądą kobiety 
hordy, a następnie sami zaczną siebie 
mordować i cykl się zamyka. Kazi-
rodztwo i morderstwo – dwa fun-
damenty hordy. Horda jest bytem 
zamkniętym i samowystarczalnym. 
Horda nie uznaje żadnej instancji ze-
wnętrznej, która narzucałaby jej stałą 
formę. W hordzie nie ma prawie nic 
stałego, a każdy może, w zależności 
od sprytu bądź brutalnej siły, zająć 
dowolną rolę. Istnieje tylko funkcja 
ojca hordy, który posiada wszystko. 
Jednak już sposób przejmowania tej 
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funkcji jest chaotyczny, pozbawiony 
zasad. To w tej pierwotnej przestrzeni 
następuje pierwsza z rewolucji ludz-
kich. Jak stwierdza Freud, fundamen-
talna staje się potrzeba zniszczenia 
ojca hordy i wyparcia go w przestrzeń 
mitu / transcendencji (w wersji wie-
rzącej – uznanie podległości ojca tego 
tu i teraz temu w niebiosach). Tylko 
ojciec wyparty do przestrzeni trans-
cendencji uzyskuje prawo do totalnej 
władzy. Biologiczna głowa rodziny 
staje się tylko reprezentantem. Jej 
władza jest uzyskiwana na drodze 
pokory wobec transcendencji i nią 
ograniczana. To jest akt założycielski 
świata, w którym istnieją pojedyncze, 
odróżniające się jednostki o określo-
nych rolach, w którym pojawia się 
rodzina jako fundament i schronienie, 
a nie siła destrukcyjna i groźna. Ojciec 
nadal rządzi – ale musi przestrzegać 
reguł gry. Nie jest już stworzycielem. 
Ojciec ma swoje prawa i obowiązki, 
matka swoje, córka i syn swoje. Wzór 
zachowań przychodzi zaś spoza rodzi-
ny. Następuje dzięki temu stworzenie 
społecznego czasu – gdy rola reprezen-
tanta i jego odniesienia zostaje prze-
kazywana w sposób unormowany, gdy 
pojawia się „pokojowe” następstwo 
pokoleń. W tym ujęciu jeden ze współ-
czesnych paradoksów polega więc na 
tym, że lewica dekonstruując rodzinę, 
walcząc, zapewne czasem szczerze, 
z groźną i niezrozumiałą wydawałoby 
się opresyjną figurą Ojca w niebiosach, 

pozwala Ojcu hordy, Ojcu zimmanen-
tyzowanemu powrócić. I zniszczyć 
wszystko. A Krzysztof Warlikowski 
i Redbad Klijnstra nam o tym przypo-
minają. Pokazują nam, lepiej niż kto-
kolwiek inny, czym jest rodzina odarta 
z Boga. Pokazują nam koszmar niebo-
skiej ziemi, a przez to i nieludzkiej. Ale 
pokazują nam też realne konsekwen-
cje tego, czego wymaga od nas Bóg, 
bez ubierania Go w kiczowate szatki. 

Bierzmy więc Warlikowskiego i re-
żyserów, których wyhodował, na po-
ważnie. Pokazują nam bowiem świat, 
na który boimy się spojrzeć – tym sa-
mym pozbawiając się wiedzy o cząstce 
naszej tożsamości.

Symptomatyczny jest sposób, 
w jaki przedstawia Warlikowski hie-
rofanie w swojej (A)pollonii. Sztuka ta 
jest, jak często u tego reżysera, kola-
żem różnych tekstów – w tym wypad-
ku tragedii antycznych z literaturą 
Coetzeego i opowiadaniami Hanny 
Krall. Wkraczanie transcendencji jest 
w tej sztuce ściśle splecione z de-
strukcją rodziny i jej zasad. Sacrum 
wkraczając w naszą rzeczywistość, 
zmusza do poświęcenia najbardziej 
prymarnych więzów międzyludzkich. 
Agamemnon akceptuje poświęcenie 
własnej córki Ifigenii, aby zapewnić 
zwycięstwo greckim wojskom pod 
Troją. Klitajmestra w odwecie morduje 
swojego męża. Agamemnon przed-
kłada potrzeby Innego, tych istot 
spoza rodziny, nad los własnej córki. 
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Podobnie czyni tytułowa bohater-
ka Apollonia, ratująca Żydów pod-
czas II wojny światowej. Warlikowski 
splata perspektywę antyczną i chrze-
ścijańską. Łączy je właśnie cena, jaką 
musi ponieść rodzina za otwarcie się 
na świętość. Apollonia decydując się 
na akt miłosierdzia wobec Innego, nie 
akceptując jego cierpienia, rezygnuje 
z siebie, poświęca swoje własne istnie-
nie. Niosąc pomoc Żydom, gubi samą 
siebie. Zostaje zabita przez Niemców. 
Miłosierdzie jest dla Warlikowskiego 
także hierofanią, jest wkroczeniem 
w rzeczywistość ludzką boskości, 
uczuć pozwalających rozrywać dotych-
czas krępujące (?) więzy. Miłosierdzie 
staje się formułą aktu quasi-boskiego, 
możliwego w świecie materii. Pozwa-
la zwykłej kobiecie odrzucić swoje 
biologiczne człowieczeństwo, strach 
i poświęcić siebie w akcie ostatecznego 
heroizmu, ratując tych, których nawet 
nie znała. Ale, na co zwraca uwagę 
Warlikowski, transcendencja ma też 
potencjał niszczący. Kobieta ratują-
ca Żydów poświęca swoją rodzinę. We 
wstrząsającym monologu w jednej 
z ostatnich scen córka naszej heroiny 
oskarża własną matkę. Jakim prawem 
dla obcego ośmieliła się zrezygno-
wać z opieki nad nią, z towarzyszenia 
jej przez życie, z wychowania? Jakim 
prawem ośmieliła przełożyć Innego 
nad swoje potomstwo? Jakim prawem 
poświęciła siebie, a więc pozbawiła 
córkę matki dla kogoś, kogo nawet nie 

znała? Tak w wypadku Agamemnona, 
jak i (A)pollonii transcendencja staje 
się łącznikiem między ludźmi, raz po-
zwalająca dojrzeć potrzeby wspólnoty 
i zobowiązania jednostki wobec niej, 
a więc innych ludzi, w drugim dostrzec 
cierpienie innego. Hierofania z jednej 
strony współtworzy więc człowieczeń-
stwo, staje się platformą komunika-
cji człowieka z tym, co wykracza poza 
jego rodzinę. Transcendencja tworzy 
na nowo świat – ale nie przychodzi to 
bez ofiar. Strach i cierpienie stają się 
immanentnie związane z wkrocze-
niem boskości. Hierofania u Warli-
kowskiego rozszerza ludzki horyzont 
i narzuca na niego uniwersalne obo-
wiązki, nie pozwala mu się zamknąć 
się w jego wąskiej prywatności. Ale 
cena jest okrutna. I ponoszą ją najbliż-
si tego, który uznał, że posłucha Boga.

Więc może czas odrzucić boskie 
okrucieństwo. Odwrócić się od Jego 
chorych wymagań? Od cierpienia, ja-
kie musi z sobą nieść jego wkroczenie 
w obszar naszego życia? Może czas 
wziąć siebie i swoich bliskich i odejść 
w stronę świata bez Boga, jakby 
stwierdziły co bardziej egzaltowane 
feministki?

Na to pytanie Warlikowski także 
odpowiada. W swoich Opowieściach 
afrykańskich według Szekspira pokazu-
je, w co zamienia się rodzina, któ-
ra zerwała się z uwięzi Boga, która 
powróciła do stanu wolności, sprzed 
wkroczenia w jej życie sacrum. War-
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likowski na nowo opowiada historię 
króla Leara i jego córki Kordelii. Ale 
specyficzna z nich w ujęciu polskiego 
reżysera parka. To już Lear i Korde-
lia XXI wieku. Wyrwani z kontekstu 
kulturowego, a więc i aksjologicznego, 
który stał i wypełniał dzieło Szekspira. 
Lear i Kordelia trwają w spopielonym 
świecie, gdzie upadły już wszystkie in-
stancje. Gdzie nie ma już królestw ani 
religii, ani obowiązków wypływających 
z pozycji kulturowej, jaką posiadają 
bohaterowie. U Warlikowskiego cały 
świat zostaje zamknięty w relacji Lear 
i jego córka. Kordelia poszukuje czegoś 
zewnętrznego, instancji, która pozwoli 
jej się wyrwać z kręgu rodziny. Pod-
czas całego trwania spektaklu Korde-
lia wyczekuje obcych, woła o przybycie 
przybyszów spoza jej świata, którzy 
pozwolą jej się wyzwolić. Ale nic z ze-
wnątrz nie przychodzi. Nie ma w ogóle 
zewnętrznego horyzontu. Jedyne, co 
jej pozostaje, to jej rodzina. Cały świat 
zostaje zamknięty w relacji między nią 
a jej Ojcem. W tym świecie Ojciec już 
nie reprezentuje Ojca w niebiosach, 
ale uzurpuje sobie jego pozycję. Sko-
ro nie ma niczego z zewnątrz, to też 
nie ma innego Ojca niż on sam. Staje 
się więc Panem absolutnym Kordelii. 
Zamienia się w Ojca hordy. Rodzina 
traci swój kształt. Role zaczynają się 
przeplatać. Bowiem świat bez Boga, 
pozostając absolutnie zamknięty, 
w swoim obrębie traci kształty, zamie-
nia się w plazmę. Bo u Warlikowskiego 

Lear umiera. Traci swoją moc. Córka 
przestaje być mu podległa. Wraz z roz-
wojem sztuki staje się coraz silniej-
sza od niego. Pozycje się odwracają. 
Wydawać by się mogło, że w momen-
cie, gdy osłabiona zostaje władza de-
spotycznego Ojca, pojawi się szansa 
na pojednanie. Budzi się nadzieja, że 
prawdą okaże się lewicowa, utopijna 
wiara, iż obalając okrucieństwo pier-
wotnej władzy, człowiek sam z siebie, 
swoimi własnymi siłami odbuduje na 
nowo świat – tylko sprawiedliwszy. Że 
istnieje możliwość na inny typ relacji 
niż ten zatopiony w sile i pożądaniu. 
Dlatego w pewnym momencie Korde-
lia, korzystając z słabości Ojca, usiłuje 
go zdetronizować, stać się odrębną 
jednostką i dzięki temu zbudować 
między nimi normalną podmioto-
wą relację. Stworzyć między nimi nić 
przebaczenia. Ale dzieje się coś zupeł-
nie innego – to ona zaczyna przyjmo-
wać kształty Ojca hordy. Jak stwierdza 
Kordelia: To nie ty mnie wychowałeś. To 
twój obnażony członek. Gdybym go wzię-
ła w dłoń, aby doznał Rozkoszy, uwolni-
łabym się wreszcie od ciebie. (…) Stałeś 
się kobietą. Masz dziurę. Wystarczyło-
by zwilżyć brzegi twojej rany i wchodzić 
w nią w górę i w dół, żeby rozlać nasie-
nie w twoim gardle. Utonąłbyś w sper-
mie. W hordzie pozbawionej Boga tak 
naprawdę istnieje tylko jedna pozy-
cja – potężnego, konsumującego Ojca. 
I walka o tę rolę. Bez zewnętrznego 
kontekstu nawet słowa tracą sens, po-
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zostaje posługiwanie się wściekłością 
i wrzaskiem Córki-Ojca do Ojca-Cór-
ki. Wewnętrzny bełkot, jak monolog 
Kordelii przytoczony powyżej. Wyraża 
tylko emocje – strach, cierpienie, po-
żądanie, dominacje. W obrębie rodziny 
pierwotnej giną jakiekolwiek dystynk-
cje, wszystko staje się płynne. Córka 
Leara jest jednocześnie jego Ojcem. 
Gwałci go. Ale i siebie, ponieważ nadal 
pozostaje Córką, której obraz w swo-
im Ojcu seksualnie podporządkowu-
je. Tutaj wkrada się, skądinąd stricte 
psychoanalityczny, problem pacanow-
skiego lustra. Dla Jacques’a Lacana 
moment, w którym dziecko jest w sta-
nie zauważyć swoją własną odrębność 
od rodzica, to chwila, gdy patrzy w lu-
stro i widzi siebie. Ale w świecie Kor-
delii, w świecie pełnej immanencji nie 
ma lustra, nie ma niczego spoza, które 
umożliwiłoby dystynkcję podmiotu. 
Świetnie ten problem oddaje wiersz 
Wata: „Skąd?” \ – „Od śmierci.” \ – „Do-
kąd?” – „Do śmierci.” \ „A ty?” – „Z życia. 
Do życia.” \ „Kto ty jesteś?” – „Ja jestem 
Ty.\ Jak w lustrze:\ ty jesteś moim odbi-
ciem.\ Albo odwrotnie.” \ – „Jak ustalić, 
kto czyim jest odbiciem?” \ – „Nie usta-
lisz. Lustra nie ma”. [fragment Przed 
weimarskim autoportretem Dürera]. 
Skoro lustra nie ma, więc i wyjścia nie 
ma. Nie ma śmierci, bo Ojciec wciąż 
trwa, mimo że jego biologiczny nośnik 
może obumrzeć, wciąż trwa Córka. 
Jest tylko ciągły przepływ strumienia 
biologicznej materii w tych wiecznych 

formach. Swoisty czas wiecznych po-
wrotów nietzscheański. Córka staje się 
Ojcem, Ojciec Córką – wieczny powrót 
tego samego.

Problem rodziny, która utraciła 
Boga i zdarła kotary ukrywające jej 
mroczne fundamenty, porusza także 
sztuka Przebudzenie Redbada Klijn-
stry. Jednak w przeciwieństwie do 
Opowieści afrykańskiej u Klijnstry po-
jawia się, bardzo niewyraźnie, ulotnie, 
pewien rodzaj „optymizmu”.

Historia przedstawiona w sztuce 
Przebudzenie zahacza nieco o thriller. 
Ukochany syn wyjeżdża do Azji. Nie 
daje znaku życia, zostaje uznany za 
zaginionego. Matka (wspaniała Sten-
ka) nie chce się z tym pogodzić. Nagle 
pojawia się wiadomość: syn został 
odnaleziony, ale dotknęła go amne-
zja. Gdy wraca do domu, okazuje się, 
że nie jest to dziecko bohaterki. Mimo 
to zgadza się ona, aby pozostał w jej 
domu, aż zostanie mu przywrócona 
pamięć – może wie coś o prawdzi-
wym synu? Obcy zaczyna prowadzić 
z rodziną dziwną grę – coraz bardziej 
upodabniając się do zaginionego syna. 
W pewnym momencie dramat zaczyna 
przypominać Edypa Sofoklesa à re-
bours. Edyp prowokuje matkę, usiłuje 
nad nią panować. Zaś matka w rela-
cjach z „odnalezionym” fałszywym 
synem powoli odkrywa realne relacje, 
jakie łączyły ją z jej dzieckiem – a dziś 
i z udającym go chłopcem. Niena-
wiść, pożądanie, potrzeba dominacji 
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i miażdżenia jego tożsamości, a jed-
nocześnie oddania mu się – wszystko 
się w niej kotłuje idealnie prowoko-
wane i kontrolowane przez bohatera 
udającego jej syna. Czyli jak w Edy-
pie – zostaje zerwana zasłona kryjąca 
relacje rodzinne w mroku. Współcze-
sna Jokasta wpierw przyjmuję posta-
wę, którą jej antyczna protagonistka 
wyraziła słowami: A tych miłostek 
z matką się nie strachaj; Bo wielu ludzi 
już we śnie z matkami; Się miłowało, 
ale dość szybko znów się okazuje, że 
jest to nie tylko sen, a realne emocje. 
Bohaterka Przebudzenia odkrywa, 
że ta potencja patologii i kazirodz-
twa trwa w rodzinie. Ale nie popełnia 
samobójstwa. Odwrotnie – okazuje 
się, że to jej syn już najprawdopodob-
niej nie żyje – a ona musi, przyjmując 
w tym momencie rolę Edypa u So-
foklesa – trwać z brzemieniem, z tą 
świadomością. Ta świadomość jest 
jednak wspomnianym „optymistycz-
nym” elementem. Rodzajem pociesze-
nia – pozwala bowiem matce wyzwolić 
się spod władzy manipulującego nią 
Obcego. Ale nadal zachowana zosta-
je fundamentalna różnica między jej 
losem a losem antycznego Edypa. Nie 
istnieje już żaden szerszy kontekst, 

w którym istniałaby dalsza celowość 
jej istnienia. Nie ma tej klasycznej po-
ciechy smutnej, stoickiej akceptacji fa-
tum. Nie ma katharsis. Brak horyzontu 
transcendencji, która towarzyszyła 
antycznym bohaterom w momencie 
odkrycia prawdy o rodzinie.  
Współczesna Jokasta-Edyp nie zo-
stanie wygnana z miasta, nie wyłupie 
sobie oczu – litościwie obdarowując ją 
formułą pokuty – a raczej zrozumienia 
własnego losu. Matka u Klijnstry nie 
dostaje tej szansy, nie ma możliwości 
zrozumienia tego, co ją spotkało. Tym-
czasem w obliczu odsłonięcia prawdy 
o rodzinie pozostaje człowiekowi tyl-
ko jedno – albo zaakceptować ją, tym 
samym niszcząc swoją własną tożsa-
mość, akceptując stan rodziny-ordy. 
Albo paść na kolana i zacząć się modlić 
o powrót tego, który odbuduje rodzi-
nę i nada sens jej uprzedniej destruk-
cji. Ale bohaterowie Warlikowskiego 
i Klijnstry nie potrafią wykroczyć poza 
horyzont własnej wściekłości i wrza-
sku. Jeśli gdzieś się chronią, to w ab-
surdzie. Nie mają innego oparcia. Obaj 
wymieni w tym tekście twórcy teatral-
ni bezbłędnie diagnozują rzeczywi-
stość bez Boga i jej konsekwencji. Ω



Papież Franciszek zachęca do wyjścia 
na „egzystencjalne peryferia 1”. Posta-
nowiłam zatem wyjść, zaczynając nie 
od progu kościoła, ale od skraju dzie-
dzińca pogan – od młodych ludzi, któ-
rzy ochrzczeni i wychowani w Kościele 
katolickim, w swoim dorosłym życiu 
porzucili wiarę. Czy przyszłam, by ich 
nawrócić? Dałby Bóg, aby te rozmo-
wy podziałały tak jak dialogi Sokrate-
sa 2, niemniej raz, że nie ode mnie to 

1 Idźcie w każde środowisko, aż na peryferia eg-
zystencjalne, także do tych, którzy wydają się 
najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan 
poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy po-
czuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości, 
papież Franciszek, homilia na zakończenie śDM 
w Rio de Janeiro, 28 lipca 2013 r.

2 Ateny są jak ospały koń, a ja jak giez, który 
próbuje go ożywić, J. Gaarder, Świat Zofii. Cu-
downa podróż w głąb historii filozofii, Warsza-
wa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, s. 81.

zależne 3, a dwa – trudno porównywać 
się z wielkim filozofem. To, do czego te 
rozmowy na pewno się przyczyniły, to 
obustronne ubogacenie. Jeśli zabrzmia-
ło to dla niektórych obrazoburczo, spie-
szę z wyjaśnieniem – nie przekonano 
mnie do ateizmu. Myślę, że argumenty, 
które przedstawiają ci młodzi ludzie nie 
są na tyle mocne, aby przekonały do 
porzucenia wiary kogokolwiek. Obu-
stronne ubogacenie polega na tym, że 
z rozmów tych wyraźnie wynika, gdzie 
jest problem z wiarą, czego ci ludzie nie 
rozumieją i jakie popełniają błędy, ale 
także gdzie my, katolicy, zawiedliśmy. 
Okazuje się bowiem, że ich ateizmowi 
winni są nie tylko oni sami. 

3 Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, któ-
ry podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg 
(1 Kor 3, 7).

Monika Chomątowska

Jestem ateistą.
Wierzę.



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
3

5

Gdybym miała w punktach wskazać 
główne błędy moich rozmówców, były-
by one następujące:
1.  Fragmentacja rzeczywistości i jej 

rozumienie przy pomijaniu pozo-
stałych elementów składowych. 
Brak spojrzenia integralnego.

2.  Skrajny dualizm, polegający na ro-
zumieniu duszy jako tego elementu 
ludzkiej osoby, który jeśli istnieje, 
nie ma bezpośredniego wpływu na 
sferę psychofizyczną człowieka.

3.  Brak dostatecznej wiedzy na temat 
historii chrześcijaństwa.

4.  Jednocześnie my, wierzący, dopu-
ściliśmy się takich zaniedbań, jak:

5. Zbyt słabe podkreślanie kluczowych 
prawd wiary chrześcijańskiej i hi-
storyczności zmartwychwstania.

6.  Brak dialogu ze współczesną nauką.
7.  Nieprawidłowe rozłożenie akcen-

tów w przekazie wiary – brak podej-
ścia do moralności jako do skutku 
naszej wiary, a nie czegoś wobec 
niej zewnętrznego, narzuconego.
Łatwe do zauważenia w wypowie-

dziach moich rozmówców było redu-
kowanie człowieka do biologii. Jest to 
uzasadnione wykształceniem dwojga 
z nich. Fakt ten pozwala na sfor-
mułowanie bardziej ogólnego wnio-
sku – jedną z przyczyn współczesnego 
ateizmu jest fragmentacja rzeczywi-
stości, a także fragmentacja samej 
nauki. Problem ten został zauważony 
w wykładzie inaugurującym rok aka-
demicki 2011/2012 na Papieskim Uni-

wersytecie św. Krzyża w Rzymie. Ks. 
prof. Lluís Clavell zaznaczył w nim, że 
współczesne uniwersytety zatraciły 
ducha współpracy pomiędzy poszcze-
gólnymi wydziałami i katedrami, a na-
ukowcy obracają się jedynie w wąskim 
gronie specjalistów z danej dziedziny 4. 
W mojej rozmowie z Magdą, widać to 
wyraźnie – sama przyznaje, że nie zna 
dobrze fizyki, a swoje przeświadczenie 
o nieistnieniu Boga buduje na samej 
tylko biologii, tak jakby wszechświat 
składał się jedynie z komórek i neuro-
nów. Sztuka, w tym budowanie kate-
dry Notre Dame, zostaje zredukowana 
do rodzaju zalotów. Fizyka stanowi 
zagadkę i w pewnym sensie dziedzi-
nę, której poznanie może zburzyć 
obraz świata. O wiele łatwiej uwie-
rzyć w ewolucję na poziomie mikro, 
niż przypisać przypadkowi powstanie 
złożonego wszechświata i wszystkich 
działających w nim sił. Wydaje się 
jednak dosyć przerażające, że biolog 
nie może porozumieć się z fizykiem, 
zważywszy na to, że obie dyscypli-
ny zaliczają się do nauk przyrodni-

4 In addition, fragmentation turns universities 
into a kind of human archipelago. Teaching 
and research staff in the various sciences, like 
thousands of little islands, communicate little 
between themselves because they are using 
different methods and languages and belong 
to separate departments and faculties, with 
academic Project financed and motivated in 
different ways, http://www.univforum.org/en/
content/overcoming-fragmentation-knowled-
ge-and-life.
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czych. Co o świecie jako całości mogą 
powiedzieć naukowcy z jednej strony 
tak bliskich sobie dziedzin, a z drugiej 
funkcjonujący niczym samotne wy-
spy? Bartłomiej miano nauk odbiera 
filozofii i socjologii. Czy to również nie 
jest wynikiem ograniczoności współ-
czesnego przekazu wiedzy? Szaleń-
stwem wydaje się tworzenie teorii 
społecznych z pominięciem fizjolo-
gicznych potrzeb jednostki. Równie 
nierozsądne jest zapominanie o do-
robku kulturowym i filozoficznym 
ludzkiej myśli albo sprowadzanie go 
do produktu hormonów i neuroprze-
kaźników. Profesorowie John Eccles 
(laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
psychologii i medycyny) i Daniel Ro-
binson w swojej książce The Wonder of 
Being Human zwrócili uwagę, że nie-
słuszne jest identyfikowanie procesów 
biologicznych zachodzących w ludz-
kim mózgu z umysłem. To umysł jest 
raczej odpowiedzialny za powstawanie 
konkretnych reakcji w mózgu; inaczej 
mówiąc, reakcje te są pochodną proce-
sów zachodzących w ludzkim umyśle 5. 

Fragmentacja rzeczywistości na po-
ziomie naukowym prowadzi również 
do dualistycznego rozumienia osoby 

5 We regard promissory materialism as super-
stition without a rational foundation. The 
more we discover about the brain, the more 
clearly do we distinguish between the brain 
events and the mental phenomena, and the 
more wonderful do both the brain events 
and the mental phenomena become. Promis-

ludzkiej. Twierdzi się, że dusza nie ist-
nieje w ogóle, ponieważ pewne reakcje 
i doznania dotychczas jej przypisywa-
ne mają swoje wyraźne odzwiercie-
dlenie w ciele. Jedynym, co naprawdę 
istnieje, jest w takim razie materia. 
Pogląd taki tylko pozornie jest zagro-
żeniem dla wiary chrześcijańskiej, 
gdyż wiara ta zakłada, że człowiek 
jest istotą cielesno-duchową, a dusza 
jest tak ściśle zjednoczona z ciałem, 
iż można ją nazwać „formą ciała” 6. 
Zostało to określone już na średnio-
wiecznym soborze w Vienne. To za-
tem, że myśli znajdują swoje odbicie 
w reakcjach ciała albo stan wycisze-
nia typowy dla modlitwy objawia się 
zmianą poziomu neuroprzekaźników 
we krwi, nie stanowi ani problemu dla 
katolika, ani wyzwania dla jego wia-
ry. Ciało i dusza nie są w nas niczym 
dwie wyspy oddzielone morzem, lecz 
są naczyniami połączonymi. Między 
innymi w tym twierdzeniu znajdują 
sens znaki liturgiczne, które obejmują 
także elementy modlitwy ciałem oraz 
katolicką ascezę. 

Przechodząc do trzeciego błędu 
moich rozmówców, nie sposób nie 
zauważyć, że przyznają się oni do nie-

sory materialism is simply a religious belief 
held by dogmatic materialists… who often 
confuse their religion with their science, 
http://www.goodreads.com/work/quotes/

 2568511-wonder-of-being-human-our-brain-
and-our-mind.

6 Por. kkk 365.
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znajomości historii chrześcijaństwa, 
ale także szerzej – do ograniczonej 
wiedzy teologicznej. Jeśli problem 
wiary chrześcijańskiej sprowadzony 
zostaje do odpowiedzi na filozoficzne 
pytanie o istnienie Stwórcy, z pomi-
nięciem wyraźnej i historycznej inter-
wencji Boga w osobie Jezusa, łatwiej 
ulec zwątpieniu. Chociaż rozum ludzki 
jest zdolny w naturalny sposób dojść 
do przekonania o istnieniu Stwórcy, 
to po wchłonięciu dużej ilości ide-
ologii, przekazanej pod pretekstem 
nauki, obraz, jaki dostrzega, może nie 
być wyraźny. Fakt zmartwychwstania 
zmienia perspektywę. Jeśli bowiem 
Chrystus zmartwychwstał, nawet gdy 
dotąd negowaliśmy istnienie Stwórcy, 
musimy schylić czoła przed Jego Sy-
nem, który zaprowadzi nas do samego 
Ojca. Wszystkie rozmowy zdradzają 
objawy wahania wówczas, gdy poja-
wia się pytanie o przyczynę pustego 
grobu. Można ze spokojem stwierdzić, 
że spełnia się przepowiednia proroka 
Izajasza – kamień zaciągnięty na grób 
Chrystusa staje się przyczyną upadku 
niewierzących 7. 

Oprócz tych głównych pomyłek 
w rozumowaniu młodych niewierzą-
cych, charakterystyczna wydaje się 
także ich wewnętrzna sprzeczność. 

7 On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia 
się/ dla obu domów Izraela;/ pułapką i sidłem/ 
dla mieszkańców Jeruzalem./ Wielu z nich 
się potknie, upadnie i rozbije,/ będą usidleni 
i w niewolę wzięci ( Iz 8, 14–15).

W obliczu śmierci przekonania troj-
ga z nich mogą się załamać. Zagadkę 
stanowi także fakt, że osoby szczegól-
nie „biologizujące” deklarują stosowa-
nie się do pewnych zasad moralnych, 
mimo że uważają, iż są one jedynie 
produktem ewolucji, pozwalającym 
na skuteczniejsze funkcjonowanie 
w społeczeństwie. 

Jednocześnie nie jest tak, że ate-
izm tych młodych ludzi to wyłącznie 
efekt ich pomyłek. My również jeste-
śmy za niego przynajmniej częściowo 
odpowiedzialni. Jeden z rozmówców 
wprost mówi o tym, że nikt do tej 
pory nie rozmawiał z nim na temat 
związku między zmartwychwstaniem 
ciała a moralnością chrześcijańską, 
o dowodach na zmartwychwstanie 
czy o historii chrześcijaństwa (po-
mijając jedną lekcję historii i lektu-
rę Quo vadis). Czy to jest wina tego 
młodego człowieka, czy jego rodziców, 
katechetów, kaznodziei i nauczycie-
li? Jakże często robimy z chrześcijań-
stwa papkę, dawkujemy, mierzymy, 
co już można powiedzieć, a co jeszcze 
za trudne… Mój katecheta w VI klasie 
podstawówki przedstawił tzw. dowody 
na zmartwychwstanie według klasycz-
nej apologetyki: pusty grób, rzymskie 
straże, pieczęci, świadectwo żywych 
świadków, o których wspomina św. 
Paweł, a także męczeństwo wszystkich 
apostołów poza św. Janem. Pozosta-
nę mu za to dozgonnie wdzięczna. Być 
może wielu innych księży powiedzia-
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łoby, iż to za trudne dla 12-latków. 
Podobnie jak pogląd, że – co wiąże się 
z trzecim naszym błędem – mówienie 
na katechezie czy z ambony o misty-
ce św. Jana od Krzyża albo o miłości 
św. Teresy, która nie pojmowała wia-
ry jako zasługiwania na zbawienie, 
jest zbyt górnolotne i niezrozumia-
łe dla „ogółu wiernych”. Ciekawe, że 
w pierwszych wiekach Tertulian głosił 
katechumenom dokładnie to, co dziś 
znamy jako jego pisma, zawierające 
bardzo głęboką teologię. Boża logika 
jest inna niż nasza, a Słowo Boże żywe 
i skuteczne 8, tylko trzeba mu pozwo-
lić działać. Może to, co chcemy dzisiaj 
zostawić w kroplomierzu na potem, 
poruszyłoby serca wiernych właśnie 
teraz? Może później nigdy już nie bę-
dzie takiej szansy, bo ci, do których 
mieliśmy wypowiedzieć zachowane 
słowa, już więcej nie pojawią się w ko-
ściele? Nieraz na początku, w imię 
uproszczeń, przekazujemy komuś wy-
paczoną wizję chrześcijaństwa, bliższą 
żydowskiej ortodoksji, rozumianej 
jako perfekcyjne wypełnianie przepi-
sów prawa i dążenie do doskonałości, 
a nie mówimy mu, że choć wiara bez 
uczynków jest martwa 9, to ostatecz-
nie nawet najdoskonalsze uczynki nie 

8 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne 
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, prze-
nikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, sta-
wów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca (Hbr 4, 12).

9 Jk 2, 13.

zapewnią zbawienia 10. Jest ono darem, 
dzięki Krwi Chrystusa. Być może czło-
wiek w ten sposób stłamszony własną 
nędzą „da sobie spokój z Kościołem”, 
jak Magda? Może gdyby tamtego dnia 
usłyszała, że sprawiedliwy upada sie-
dem razy na dzień 11, a chrześcijań-
stwo nie polega na perfekcyjności, ale 
na wzroście w miłości do Boga, dziś 
nie byłaby ateistką? Gdybyśmy więcej 
rozmawiali i tłumaczyli, wskazywa-
li na zmartwychwstanie Chrystusa 
i świętość ludzkiego ciała, z których 
wypływają katolickie zasady moral-
ne, może więcej młodych ludzi by je 
przyjmowało?

Dialog Kościoła z nauką rozsypał 
się wraz z Oświeceniem. Okopaliśmy 
się na swoich pozycjach i nie chcemy 
zrozumieć, że obrona chrześcijań-
stwa nie polega na podtrzymywaniu 
nieaktualnych pojęć i teorii. To, czego 
trzeba dzisiaj Kościołowi, to odważna 
rozmowa z naukowcami, pokazanie, 
że ich triumfalne okrzyki negacji Boga 
tak naprawdę nie dowodzą przegra-
nej chrześcijaństwa. Encyklika Fides et 
ratio Jana Pawła II wymaga wcielenia 
w życie. Jeśli nie pokażemy, że teo-
rie Dawkinsa wcale nie obalają wiary 
katolickiej, to nie będziemy w stanie 
utrzymać przy Kościele wielu ludzi, 

10 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wia-
rę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem 
Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił 
(Ef 2, 8–9).

11 Por. Prz 24, 16.
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którzy nie znając teologii, pójdą za 
Dawkinsem, uwiedzeni przekonaniem, 
że nauka udowodniła ateizm. Tym-
czasem wcale tak nie jest. Może gdyby 
ktoś w dzieciństwie nie zmuszał Mag-
dy do wierzenia w dosłowne brzmienie 
wszystkich fragmentów Księgi Rodza-
ju, dziś nadal by praktykowała?

Najważniejszym owocem prze-
prowadzonych rozmów jest przede 
wszystkim dostrzeżenie w osobach 
niewierzących naszych braci i sióstr, 
ludzi, z którymi warto rozmawiać, bo 
nie są pozbawionymi skrupułów zły-
mi osobnikami. W ich wnętrzu i sercu 
drzemie pragnienie szczęścia, które 
czasami pozostaje niespełnione. Są 
tego świadomi i wiążą je w jakiś spo-
sób z wiarą. Historia każdego z nich 
może stać się świętą historią spotka-
nia z Bogiem. Nieraz zdarza się, że 
po prostu nikt im nie wytłumaczył 
wiary katolickiej, nikt nie rozmawiał 
szczerze, w obustronnym zaufaniu. 
Jak zatem mieli uwierzyć i pokochać 
Chrystusa 12? Kiedy szukałam swoich 
rozmówców za pośrednictwem ate-
istycznych stron na Facebooku, poza 
jedną osobą nikt nie wyraził chęci 
uczestnictwa w wywiadzie. Ci, z który-
mi ostatecznie rozmawiałam, to bądź 
moi znajomi, bądź znajomi moich zna-

12 Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie 
uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego 
nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie 
głosił? (Rz 1, 14).

jomych. To pokazuje także, że skutecz-
ną ewangelizację, ale także zwyczajną 
szczerą rozmowę na poważne tematy 
można prowadzić tylko w atmosferze 
zaufania. Nie otwiera się serca wobec 
nieznajomych. Dlatego wielkie akcje 
ewangelizacyjne, konieczne do budze-
nia sumień, nie zastąpią bezpośred-
niej rozmowy z przyjacielem. Zarówno 
publiczne głoszenie wobec tłumów, jak 
i duchowe towarzyszenie, skupione na 
konkretnej jednostce, są komplemen-
tarnymi narzędziami ewangelizacji. 
Słowo Jezusa dociera zarówno wte-
dy, gdy jest publicznie proklamowa-
ne (przykładem może być Zacheusz), 
jak i wtedy, gdy o Mistrzu słyszy się 
z ust przyjaciela lub brata (co widać na 
przykładzie powołania Piotra i Nata-
naela do grona apostołów). Nie bójmy 
się rozmawiać z naszymi przyjaciółmi 
o wierze, także, a może tym bardziej 
z tymi, którzy są daleko od Kościoła. 
Jeśli boimy się o to, czy nasza wiara 
nie zachwieje się w kontakcie z niewie-
rzącymi, pogłębiajmy ją, abyśmy zgod-
nie z zaleceniem św. Piotra byli zawsze 
gotowi do jej obrony 13. Kto ewangelizu-
je, jest ewangelizowany, kto przekazuje 
radość wiary, otrzymuje radość 14. Ω

 

13 Por. (1 P 3, 15).
14 Papież Franciszek, homilia na zakończenie śDM 

w Rio de Janeiro, 28.07.2013.



moniKa ChomątoWsKa:  
Gdybyś miał wybrać najbliższe ci spo-
śród następujących określeń: wie-
rzący, niewierzący, wątpiący, agno-
styk, ateista, poszukujący, które byś 
wybrał?
baRtłOMieJ: 
Niewierzący.

Jak rozumiem, zostałeś ochrzczony 
w Kościele katolickim?
– Tak.

Obecnie w ogóle nie praktykujesz czy 
zdarza ci się np. ze względów rodzin-
nych iść na mszę?
– Nie praktykuję. Czasem zdarza się mi 
być na mszy przy okazji jakiejś rodzin-
nej imprezy lub święta. 

Co cię skłoniło do porzucenia prakty-
kowania? Czy to była jakaś jedna kon-
kretna sytuacja, czy wiele? Mógłbyś 
to opisać?
– Nie ma żadnego punktu przełomo-
wego. Po prostu przez jakiś czas cho-
dziłem rzadziej na msze, aż w końcu 
przestałem.

A z czego wynika twój kryzys wiary?

– Po prostu przestało to mieć dla mnie 
sens, chociaż pewnie na początku było 
też w tym trochę lenistwa.

Czyli dwa główne wątki. Sens – dla-
czego praktykowanie straciło sens? 
Czy doszedłeś po przemyśleniach do 
tego, że Bóg nie istnieje? Czy może za-
wiodłeś się w jakiś sposób na Koście-
le? Lenistwo – masz na myśli lenistwo 
duchowe, w pracy nad sobą, związa-
ne z koniecznością sprostania wyma-
ganiom moralnym czy po prostu nie 
chciało ci się iść na mszę, bo wolałeś 
wtedy robić coś innego?
– Generalnie doświadczenia zebrane 
w życiu, nauka biologii, a właściwie ob-
serwacje świata potwierdzające wiedzę, 
którą zdobyłem na studiach, doprowa-
dziły mnie do takiego wniosku. A le-
nistwo – nie chciało mi się wtedy, gdy 
byłem jeszcze, powiedzmy, wierzący.

Pojmujesz świat materialistycznie? 
Sądzisz, że nie istnieje rzeczywistość 
duchowa, a wszystko, co jest, to 
materia?
– Mniej więcej.

Poproszę o to „więcej”.

Bartłomiej
biolog, 24 lata

 / wywiady z ateistami
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– To skomplikowane. Wymaga znajo-
mości i zrozumienia teorii ewolucji i in-
nych biologicznych pojęć.

OK, pozostańmy zatem przy „mniej”. 
Czy uważasz, że dobrze znasz naucza-
nie Kościoła katolickiego?
– Myślę, że nie jest z tym źle.

Czy gdybyś nie zanegował istnienia 
Boga, byłbyś z przekonania katoli-
kiem, czy szukałbyś Boga w innych 
religiach?
– Myślę, że pozostałbym katolikiem. 
Ewentualnie mógłbym przejść na gre-
kokatolicyzm lub prawosławie.

Czyli niedaleko by cię wywiało… 
Grekokatolicyzm to część 
Kościoła katolickiego, też podlega 
papieżowi. Czyli nie ma czegoś 
takiego w nauczaniu Kościoła 
katolickiego, co – przyjmując istnienie 
Boga – odrzucałbyś?
– Wiem, że grekokatolicy podlegają 
papieżowi, ale pod wieloma względa-
mi się różnią od rzymskich katolików, 
prawda? Kilka elementów nauczania 
Kościoła, z którymi się nie zgadzam 
i miałby problemy z ich przyjęciem 
pewnie by się znalazło, ale tu muszę 
przyznać, że aż tak dużej wiedzy nie 
mam, by wymienić wszystko bez dłuż-
szej chwili refleksji.

Tak, jasne, że grekokatolicy się różnią 
od rzymskich katolików. A kwestie 

moralne? Zgadzasz się z nauczaniem 
Kościoła na ten temat?
– Niestety, tu trochę wchodzi re-
latywizm. Jeśli chodzi o moje zda-
nie o tym, jak powinni żyć ludzie, to 
w większości się zgadzam; natomiast 
mając wiedzę biologiczną i rozumiejąc 
mechanizmy, jakie nami sterują, praw-
dopodobnie nie. 

A masz jakieś konkretne zagadnienia 
moralne, co do których uważasz, że 
Kościół się w nich myli? Także na tym 
gruncie, jak to mówiłeś, „ludzkim”, 
pomijając biologię?
– Uważam, że celibat to nieszczęsny 
pomysł. 

Coś jeszcze? 
– Być może coś się znajdzie, ale w tej 
chwili nic mi nie przychodzi do głowy. 

Myślisz, że jesteśmy zdani na instynk-
ty? A co z wolą?
– Wola jest tylko krótszą lub dłuższą 
smyczą, na której trzymają nas hormo-
ny i receptory. 

Patrz, ale są ludzie, którzy potrafią 
działać wbrew instynktowi…
– Pozornie. Tu kłania się właśnie dobra 
znajomość biologii.

Nie sądzisz, że taki obraz człowie-
ka zredukowanego do chemii, fizyki 
i biologii jest bardzo płaski? Że nie 
odpowiada głębi, która w nas jest?
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– Powiedzmy, że wyrosłem 
z romantyzmów. 

Zauważasz, że twoje podejście ni-
weluje moralność, a nawet etykę? 
Jaki według ciebie jest sens istnienia 
człowieka?
– Taki, jak wszystkich organizmów, 
nie ma sensu, jest to efekt serii 
przypadków. 

To po co w ogóle taki wszechświat? 
Przy takim ujęciu, jeśli komuś się 
w życiu nie powiedzie, najlep-
szym rozwiązaniem jest eutana-
zja… A nawet człowiek, który po-
zornie jest szczęśliwy, bogaty etc., 
przecież ciągle czegoś chce, pragnie 
nieskończoności…
– No właśnie, to miałem na myśli, 
pisząc o relatywizmie. Jako człowiek 
uważam, że skoro mamy nie zabijać in-
nych ludzi, to eutanazja czy aborcja nie  
wchodzą w grę. 

Skąd w tobie w takim razie jed-
nak pewna moralność – uważasz, 
że nie należy zabijać? Czy też to 
„biologizujesz”?
– Wszystko „biologizuję”. Tylko nie 
zrozum mnie źle. W życiu posługu-
ję się tymi „ludzkimi” poglądami. 
Ale powiedzmy, że wiem, jak jest 
w rzeczywistości. 

Rozumiem, ale czy już tutaj, na przy-
kładzie samego siebie, nie widzisz 

tego dysonansu? Potrzebujemy cze-
goś duchowego…
– Sądzę, że to raczej potrzeba przy-
należności do grupy, jako że jesteśmy 
społecznym gatunkiem. 

Dodatkowo przychodzi mi do głowy 
jeszcze inne pytanie – jesteś biolo-
giem, ale przecież świat to nie tylko 
biologia, jest też dorobek np. socjo-
logii czy filozofii. On się nie mie-
ści w tak płaskim ujęciu. Co sądzisz 
o tych naukach? Społecznym gatun-
kiem są też mrówki – czy one mają 
duchowość?
– Społeczności owadów eusocjalnych 
są zbudowane na zupełnie innych za-
sadach niż ludzkie. Powiedzmy, że nie 
uważam filozofii czy socjologii w po-
wszechnym wydaniu za nauki, łagod-
nie mówiąc. 

Czy nie sądzisz, że złożoność wszech-
świata i to nie tylko na poziomie 
mikro, ale także makro, zdaje się 
sugerować istnienie jakiejś Inteligen-
cji, która kieruje procesem ewolucji? 
Czy można przypisywać przypadkowi 
powstanie toyoty? Czy na tej samej 
zasadzie można na karb przypadku 
złożyć wszechświat?
– Oczywiście, że tak. Trzeba sobie tylko 
uświadomić, że tych przypadków było 
bardzo dużo, ale miały na to jeszcze 
więcej czasu. Jak już mówiłem, wyro-
słem z romantyzmów. 
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Mnie to mimo wszystko nie przekonu-
je. Twoje spojrzenie bliskie jest filozo-
fii Oświecenia… Liczy się tylko nauka 
i to ta związana z przyrodą. Niemniej 
niektórzy z filozofów tego okresu za-
kładali istnienie duszy. Ty, jak rozu-
miem, uważasz, że dusza nie istnieje, 
a śmierć definitywnie kończy życie?
– Z założenia tak, ale nie twierdzę 
z góry, że mam rację. Mogę się prze-
cież mylić.

No właśnie… Przecież nasze poznanie 
jest ograniczone, także to naukowe. 
Boisz się śmierci?
– Nie wiem. Może bardziej samej sy-
tuacji towarzyszącej umieraniu, ale to 
instynkt. 

Wyobraź sobie, że dowiadujesz się, iż 
niedługo umrzesz. Co wtedy? Czuł-
byś lęk? Zacząłbyś ponownie myśleć 
o Bogu? Chciałbyś się wyspowiadać 
przed śmiercią?
– Nie wiem, myślę, że takie sytuacje 
mogą modyfikować poglądy na tyle, że 
cokolwiek bym odpowiedział, zmieni-
łoby się jak w kalejdoskopie. 

A czy przekonanie, że śmierć może 
kończyć wszystko, nie zakłóca twoje-
go poczucia szczęścia? W ogóle– je-
steś szczęśliwy? Nie odczuwasz pustki 
z braku duchowości? Czy realizujesz 
tę duchowość w jakiś alternatywny 
sposób?

– Nie, wręcz odwrotnie. Nie jestem 
szczęśliwy i nie sądzę, żeby taki stan 
był możliwy, w każdym razie w dłuż-
szym okresie. Mam chyba wystarcza-
jąco dużo innych rzeczy do zrobienia, 
żeby tęsknić za „duchowością”. 

Przejdźmy konkretnie do chrześcijań-
stwa. To troszkę inna religia niż np. 
hinduizm albo taoizm… Religia histo-
ryczna, co więcej, nie aż tak odległa 
w czasie jak tamte… Jezus, nauczyciel, 
ma grupkę zarówno swoich zwolenni-
ków, jak i silnych przeciwników. Umie-
ra na krzyżu – fakt historyczny. I teraz 
tak – Jego uczniowie mówią, że po 
trzech dniach zmartwychwstał. Gdy-
by w grobie nadal leżało Jego ciało, 
uczniowie byliby wyśmiani i w ciągu 
kilku godzin lub dni chrześcijaństwo 
przestałoby istnieć… Jak wytłuma-
czysz fakt pustego grobu?
– I oczywiście wszystko w tej historii 
sprzed 2000 lat jest dokładnie wyja-
śnione i udowodnione? Nie będę tego 
tłumaczył, bo nie jestem ani teolo-
giem, ani historykiem – wśród których 
zresztą, z tego, co mi wiadomo, nie ma 
zgodności co do autentyczności istnie-
nia Jezusa i zmartwychwstania. 

Co do istnienia Jezusa – żaden z po-
ważnych historyków tego nie negu-
je. Co musiałoby się wydarzyć, abyś 
wrócił do wiary? Czy gdyby ktoś cię 
np. przekonał do zmartwychwstania, 
uwierzyłbyś z powrotem w Boga?
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– Nie wiem, nie sądzę, żeby ktokolwiek 
był w stanie mnie przekonać, no chy-
ba że Bóg. Ale tak samo jak ze śmier-
cią – nie wiem, jak będzie. 

Co Bóg musiałby zrobić, aby cię 
przekonać?
– Sam nie wiem. Jeśli istnieje i jest 
taki, jak opisują Go prawdy wiary, to 
pewnie sam wie najlepiej. 

moniKa ChomątoWsKa: Gdybyś miał 
wybrać najbliższe ci spośród następu-
jących określeń: wierzący, niewierzą-
cy, wątpiący, agnostyk, ateista, poszu-
kujący, które byś wybrał?
kRZysZtOf: Ostatnio usłyszałem o so-
bie „poszukujący” i chyba to określe-
nie najbardziej przypada mi do gustu 
z wszystkich wymienionych.

OK, czyli poszukujący. Jak rozu-
miem, zostałeś ochrzczony w Kościele 
rzymskokatolickim?
– Tak, zostałem ochrzczony w Kościele 
rzymskokatolickim, z którym przez całą 

młodość czułem się związany. Wycho-
wałem się w domu, w którym Kościół 
miał szczególne znaczenie.

Czy obecnie praktykujesz? Jeśli nie, co 
cię skłoniło do porzucenia praktyko-
wania? Czy to była jedna sytuacja, czy 
wiele? Czy mógłbyś krótko to opisać?
– Nie, praktycznie nie chodzę do ko-
ścioła. Nie przystępuję do sakramen-
tów. Na pewno nie było jednego zda-
rzenia, które zmieniło moje podejście 
do Kościoła. Zwyczajnie nie zgadzam 
się z nauką Kościoła w niektórych kwe-
stiach. A jeśli mój światopogląd i prze-

Krzysztof
27 lat

Może zadziała przez ludzi? 
– Wątpię, ale może i tak. 

Myślę, że na tym zakończylibyśmy 
ten wywiad. Dziękuję Ci serdecznie za 
odpowiedzi.
– Ja również dziękuję. Ω
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konania są sprzeczne z tym, co mówi 
Kościół, obłudą byłoby nazywać siebie 
katolikiem.

Rozumiem, to przynajmniej konse-
kwentne. Jednym słowem nie cierpisz 
na schizofrenię lub hipokryzję, jak 
niektórzy niezgadzający się z naucza-
niem Kościoła (nie mylić ze zwykłą 
grzesznością i niemożnością spełnie-
nia wymogów moralnych), a mówią-
cy o sobie, że są katolikami. A czy 
uważasz, że dobrze znasz nauczanie 
Kościoła? Czy przed swoją decyzją 
o porzuceniu praktykowania w jakiś 
sposób analizowałeś to nauczanie, 
czytałeś jakieś książki, Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego (mam na myśli ten 
oficjalny, nie szkolne), rozmawiałeś na 
trudne tematy z księżmi, teologami 
lub innymi katolikami itp.?
– Przyznam szczerze, że czytałem bar-
dzo niewiele. Mam przyjaciela, który 
jest bardzo gorliwym i zaangażowa-
nym katolikiem. Co jakiś czas dostaję 
od niego jakąś książkę, artykuł, obok 
mnie nawet leży Ewangelia 2011 ze 
słowem na każdy dzień. Bardzo wiele 
rozmawiamy, zresztą rozmawiałem 
też z innymi wierzącymi osobami, tyl-
ko wszystkie te rozmowy kończą się 
tak samo, każdy zostaje przy swoim 
zdaniu i nie próbuje (lub nie potrafi) 
zrozumieć drugiej strony. Zwyczaj-
nie nie mogę pojąć, jak odmawianie 
różańca może mi pomóc w byciu lep-
szym człowiekiem. Mnie jest to zwy-

czajnie niepotrzebne. A chrześcijań-
skie wartości są na tyle uniwersalne, 
że chyba każdy powinien według nich 
żyć, bez względu na to, czy je wywo-
dzi od Boga, czy jakkolwiek inaczej się 
do nich przekonuje. Kiedyś usłyszałem 
od swojego znajomego, że wiara jest 
darem, i widocznie Bóg mnie nią nie 
obdarzył.

Tak to widzisz... Ktoś inny powie, że 
wiarę dostaje każdy (oświeca każde-
go, kto na ten świat przychodzi), ale 
nie każdy się na nią otwiera... Ale 
czy oprócz niektórych form modli-
tewnych – jak różaniec, który jest 
specyficzny dla Kościoła zachodniego, 
ale na przykład nieznany na Wscho-
dzie – jest coś, z czym się nie zgadzasz 
w nauczaniu Kościoła? Tak bardziej 
konkretnie? Inaczej mówiąc, z czym 
masz największy problem w tym 
nauczaniu?
– Nie chciałem w ogóle powiedzieć, 
że nie zgadzam się z różańcem. Jak 
rozumiem, jest to jakaś forma modli-
twy, a każdy niech modli się tak, jak 
uważa za stosowne. Z czym się nie 
zgadzam...?

Jednak kwestie form modlitwy są 
czymś, że się tak wyrażę, drugorzęd-
nym, są różne szkoły modlitwy czy 
duchowości, jeden woli różaniec, 
a drugi będzie czytał Biblię albo cho-
dził na adorację. Ale z czym się nie 
zgadzasz w taki rozstrzygający sposób, 
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że odrzucasz po prostu dany element 
nauczania?
– Najważniejsze chyba jest to, że nie 
widzę niczego złego w sytuacjach, któ-
re dla Kościoła są grzechem. Nie widzę 
problemu w antykoncepcji, nie widzę 
problemu w związkach homoseksual-
nych czy kontaktach intymnych osób 
tej samej płci, nie zgadzam się z na-
uczaniem Kościoła w kwestiach euta-
nazji i aborcji. Jak rozumiem, są to fun-
damenty. W kwestii eutanazji i aborcji 
musiałbym się dłużej wypowiedzieć, 
bo nie jest to tak oczywiste, jak to być 
może tutaj przedstawiłem.

OK, w takim razie kwestie moralne, 
głównie V i VI przykazanie. Czy ktoś 
kiedyś tłumaczył ci, z czego wynika 
takie, a nie inne nauczanie Kościoła 
w tej kwestii? Czy katolicy, z który-
mi rozmawiasz, starali ci się to wy-
tłumaczyć, czy spotykasz się raczej 
z brakiem konkretnych argumentów, 
tylko „tak, bo tak”? Czy widzisz zwią-
zek kwestii moralnych z podstawa-
mi chrześcijaństwa, jak np. z wiarą 
w zmartwychwstanie ciała, czy w ogó-
le ktoś kiedyś z tobą o czymś takim 
rozmawiał? Czy widzisz w sposobie 
argumentacji ludzi Kościoła związek 
między podstawami wiary a moral-
nością, czy dostrzegasz jakby brak pa-
trzenia na te sprawy jako kontinuum, 
tzn. że moralność wynika z głębszej 
i fundamentalnej teologii? Czy ktoś ci 
to tak tłumaczył i czy w ogóle widzisz, 

że ten związek jest podkreślany, czy 
tego ci brakuje?
– Ze słowami, którymi się do mnie 
zwracasz, mam do czynienia po raz 
pierwszy. Mam odczucie, że w ogó-
le w debacie publicznej (bo wszystko, 
o czym pisałem, jest elementem dość 
szerokiego dyskursu publicznego) nie 
padają argumenty, które choć w naj-
mniejszym stopniu pokazują zasadność 
argumentacji Kościoła. Nie słyszy się 
o fundamentach wiary, o podstawach 
teologicznych, które chociażby po-
zwoliłyby mi zrozumieć osoby, z któ-
rymi się nie zgadzam. Mam wrażenie, 
że problemy przedstawiane są bardzo 
prosto, w sposób czarno-biały, np. ży-
cie matki a życie dziecka, wolność kon-
tra moralność itp.

Czyli trafnie diagnozuję, że ze sposo-
bem argumentacji ze strony katolików 
bywa problem?
– Ja uważam, że nie ma argumenta-
cji. Jest nakazywanie, przekonywanie 
przekonanych i oddalanie się od tych, 
którzy mają odmienne poglądy. Oko-
pywanie się we własnych obozach.

Brak dialogu... Może jakieś rozwią-
zanie to „dziedziniec pogan”, któ-
ry jest od niedawna organizowany 
w Watykanie? Ostatnio Benedykt XVI 
dyskutuje listownie z jednym ze zna-
nych ateistów, co też jest chyba dobrą 
sprawą. Dobrze, a powiedz mi, czy 
jest coś, co mogłoby cię przekonać do 
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katolicyzmu? Dla Gandhiego byłoby 
to na przykład spotkanie katolika rze-
czywiście żyjącego zgodnie ze swoją 
wiarą. A dla ciebie?
– Spodobało mi się to, co powiedział 
Gandhi, choć uważam, że są katolicy 
żyjący zgodnie ze swoją wiarą, w dużej 
mniejszości, ale są.

Tak, to jego słowa, ale czy jest coś ta-
kiego, co gdyby się zdarzyło, przeko-
nałoby z powrotem do katolicyzmu 
konkretnie Ciebie?
– Trudne pytanie. Ja zwyczajnie nie 
chcę się przekonywać i też nie uwa-
żam, że żyję w jakiejś opozycji do religii 
katolickiej. Wydaje mi się, że żyję po 
prostu obok, ani z nikim nie walczę, 
ani sam nie czuję się atakowany. Podo-
bają mi się ostatnie zmiany w Koście-
le, przynajmniej te, o których się dużo 
mówi w mediach. Chodzi mi o postać 
papieża Franciszka.

Hm… Ale jednak jeśli poszukujesz, 
a w pewnym sensie każdy człowiek 
poszukuje prawdy, może się zrodzić 
w twojej głowie taka myśl: a może 
jednak? W takim przypadku coś by się 
potem musiało jeszcze stać, żebyś się 
utwierdził, że jednak. Co to by musia-
ło być? Są takie osoby, które po anali-
zie historycznej wydarzeń związanych 
ze śmiercią Jezusa doszły do wniosku, 
że jedynym rozwiązaniem zagadki pu-
stego grobu (który pusty być musiał, 
bo w przeciwnym wypadku w ciągu 

paru dni albo nawet godzin chrześci-
jaństwa by nie było, bo wystarczyłoby 
pokazać martwe ciało Jezusa), było 
zmartwychwstanie. Są tacy, którzy się 
przekonują po jakichś wydarzeniach 
w swoim życiu etc.
– Nie, no, co to za wiara, do której po-
trzebne są dowody?!

Zawsze jest w wierze właśnie „wia-
ra”, bo można mieć sto argumentów, 
a jednak ich nie przyjmować, ale jed-
nak wiara i rozum, w myśli Jana Paw-
ła II, to dwa skrzydła, wzajemnie się 
uzupełniają. Rozum pomaga wierze, 
a wiara pomaga lepiej rozumieć pew-
ne sprawy.
– W kościele św. Anny w Warsza-
wie o godz. 15 są takie słynne msze, 
kojarzysz?

Tak, z kazaniami ks. Piotra 
Pawlukiewicza…
– Dokładnie tak, kazania ks. Pawlukie-
wicza. To jest właśnie to, co zawsze 
przyciągało mnie do Kościoła.

Czyli argumentacja i ludzki język. Mó-
wienie o ludzkich problemach, a nie 
„bujanie w obłokach”. 
– Tak, bliskość i otwartość, nieunikanie 
spraw pozornie prostych.

Jeśli już byliśmy przy zmartwych-
wstaniu, czy kiedyś zastanawiałeś 
się nad początkami chrześcijaństwa, 
nad jego historycznością itd.? Na 
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początku chrześcijanie zawsze mó-
wili, że tam się wszystko zaczęło, że 
gdyby nie zmartwychwstanie, to cała 
ta moralność i wszystko byłoby bez 
sensu. Czy może nie jest tak, że my 
dzisiaj zatraciliśmy to w Kościele? Po 
części już się z tym zgodziłeś, mówiąc 
o braku tej argumentacji, nawią-
zania np. w kwestii moralności do 
podstaw chrześcijaństwa. Czy to nie 
tak, że za mało mówimy o istocie, że, 
mówiąc słowami papieża Franciszka, 
„pytamy o cholesterol ludzi, którzy 
mają rany postrzałowe”, tzn. gani-
my antykoncepcję, a nie tłumaczymy 
w ogóle, z czego to wynika? Chcemy 
przekonać do moralności kogoś, kto 
na przykład nie wierzy w zmartwych-
wstanie? Być może zaczynamy od 
końca? Uczymy całkować, gdy brak 
znajomości tabliczki mnożenia? Co 
sądzisz o takiej diagnozie? Czy my-
ślisz, że gdyby ludzie naprawdę uwie-
rzyli w te podstawy: Bóg stał się czło-
wiekiem, umarł, zmartwychwstał, to 
dużo łatwiej byłoby im przyjąć kato-
licką moralność?
– Wszystko, co wiem o początkach 
chrześcijaństwa, to jedna lekcja histo-
rii w liceum i lektura Quo vadis. Nie 
wiem, czy brak wiedzy odpycha, na 
pewno powoduje brak zrozumienia. 
Nie trzeba nazywać się katolikiem, 
żeby widzieć, iż tajemnica zmartwych-
wstania najczęściej sprowadza się do 
święcenia koszyczka i obowiązku bez-
refleksyjnej spowiedzi.

No właśnie... Czyli tak jak myśla-
łam – nie uczy się historii Kościoła, nie 
rozmawia się na ten temat, a polska 
wiara często jest pustym rytuałem, 
bardziej tradycją niż czymś popartym 
zrozumieniem.
– Nigdy o tym tak nie myślałem, ale 
być może to racja. Ludzie nie widzą 
w Kościele Boga, ale samą instytucję. 
Są do niej przywiązani właśnie trady-
cją, konwenansami, a nie starają się 
uchwycić istoty rzeczy. Nie próbują 
nawet.

Tak, pewnie też stąd potem takie po-
dejście, trochę jak do urzędu, gdzieś 
znikło to myślenie o Kościele w ka-
tegoriach teologicznych, że to lud 
Boży, że następstwo apostołów itp. 
itd. Potwierdzasz moje przemyślenia. 
Czyli w sumie można powiedzieć, że 
na pewno część osób, które defi-
niują się jako niewierzące, nie jest 
niewierząca dlatego, że dokładnie to 
wszystko przeanalizowały i na bazie 
jakichś poważnych argumentów od-
rzuciły, tylko raczej odrzuciły to, co 
znalazły w realu, a znalazły nieraz coś, 
co niekoniecznie było bliskie istocie 
katolicyzmu. Jak rozumiem, na religii 
nie zajmowaliście się historią Ko-
ścioła, zwłaszcza historią pierwszych 
wieków? 
– Heh, nie. Moja religia w liceum to 
raczej poskramianie rozwydrzonej 
młodzieży. Pamiętam z religii jedno 
zdarzenie. Pytanie do księdza: „Jaka 
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jest symbolika soli?”. Cisza. Ksiądz: 
„Piszemy: sól jest symbolem życia...”. 
Tak to wyglądało, przyznasz, że mało 
przekonująco?

Jasne, że mało przekonująco. Swoją 
drogą sól jest przede wszystkim sym-
bolem braku zepsucia, bo konserwu-
je. Dawniej nie było innych konser-
wantów, tylko sól; no i sól nadaje 
smak, więc w pewnym sensie sens... 
Jajko to symbol życia. Ponadto sym-
bole się zmieniają, przecież znak nie-
sie jakąś treść, która wraz z upływem 
czasu nieraz zanika, dlatego trzeba je 
tłumaczyć w odniesieniu do historii… 
Teraz już z trzeciej i ostatniej czę-
ści wywiadu mam takie pytania: Czy 
w jakiś sposób odczuwasz brak religii 
w swoim życiu, pustkę? W jaki sposób 
zastępujesz duchowość? Czy masz ja-
kąś swoją duchowość?
– Tak, jak najbardziej. Taka jest chy-
ba natura ludzka, że potrzebujemy 
relacji z jakąś sferą metafizyczną. 
Tak mi się wydaje, że większość ludzi 
szuka kontaktu z czymś wykraczają-
cym poza doczesny świat materialny. 
Mnie osobiście chyba tej pustki nic nie 
wypełnia. Jak w życiu jest dobrze, to 
zazwyczaj się nie zastanawiamy nad 
głębszym sensem własnej egzystencji, 
żyjemy z dnia na dzień. Inną sprawą 
jest też to, że nauka Kościoła to nie tyl-
ko Kościół, ale też w wielu aspektach 
cała nasza kultura, która na wierze 
się ukształtowała. Nie chcę spłycać, 

ale zastępuję Pismo święte Mistrzem 
i Małgorzatą, tak można w przenośni 
powiedzieć. 

Rozumiem. Czy czujesz się szczęśliwy 
w swojej obecnej sytuacji? Nie chodzi 
mi tutaj o płytkie rozumienie szczę-
ścia, ale czy może jest tak, że choć 
wszystko pozornie OK, to ciągle cze-
goś ci brakuje do takiego wewnętrz-
nego poczucia szczęścia?
– Nie czuję się szczęśliwy, ale akurat 
nie wiążę tego z wiarą i religią. Nie 
wiem, czy jest sens coś tu dodawać.

Czyli twój brak szczęścia nie wyni-
ka z tego, że tak intensywnie szukasz 
w sprawach duchowych, że uważasz, 
iż dopóki nie znajdziesz odpowiedzi 
na takie lub inne pytanie, to nie bę-
dziesz szczęśliwy?
– Poniekąd tak jest, że niemożność 
poradzenia sobie z pewnymi dylema-
tami natury moralnej nie pozwala być 
w pełni szczęśliwym.

Rozumiem. I przechodząc już na sam 
koniec, dosłownie i w przenośni: czy 
uważasz, że śmierć definitywnie koń-
czy życie? Czy boisz się śmierci? Czy 
umierając, myślałbyś o Bogu, spowie-
dzi etc.?
– Tak, tego się boję, boję się, że śmierć 
to kres wszystkiego. Boję się śmier-
ci. Nie jest tak, że nie wierzę w życie 
wieczne, chodzi mi o to, że brak pew-
ności budzi lęk.
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A ten lęk przed śmiercią też jakoś ci 
zakłóca szczęście? Czy nie odbierasz 
tego tak?
– śmierć uważam za coś mało realne-
go, odległego, raczej nie wpływa na 
poziom odczuwanego przeze mnie 
szczęścia.

moniKa ChomątoWsKa:  
Pierwsze pytanie: gdybyś miał wybrać 
najbliższe ci spośród następujących 
określeń: wierzący, niewierzący, wąt-
piący, agnostyk, ateista, poszukujący, 
które być wybrał?
łukasZ: Chyba niewierzący.

Jak rozumiem, jesteś ochrzczony 
w Kościele katolickim?
– Tak.

Czy zdarza Ci się bywać w kościele, 
w jakikolwiek sposób praktykować, 
np. ze względów rodzinnych, z powo-
du tradycji, obyczaju etc.?
– Bywam w kościele tylko na ślubach 
znajomych.

Rozumiem… Co Cię skłoniło do  
porzucenia praktykowania?  
Czy to była jakaś jedna konkretna  
sytuacja, czy wiele? Czy mógłbyś  
to opisać? 
– Racjonalna analiza danych wejścio-
wych, że tak się wyrażę. I to był proces, 
nie jakieś konkretne sytuacje.

Racjonalna analiza danych wejścio-
wych? To znaczy?
– Wnioski po przemyśleniach na temat 
możliwości istnienia życia po śmierci, 
istnienia Boga itp. 

Długo trwał ten proces?
– Trudno powiedzieć. Myślę, że łącznie 
jakieś pięć–sześć lat. 

Łukasz
30 lat

Myślę, że to była ostatnia rzecz, której 
chciałam się od ciebie dowiedzieć. 
Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
– Ja również dziękuję. Ω
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Czy w tym czasie czytałeś jakieś książ-
ki, rozmawiałeś z księżmi, teologami, 
filozofami, a może innymi katolikami 
o swoich wątpliwościach, czy jedy-
nie opierałeś się na swoich przemy-
śleniach i swoich wnioskach? Jak to 
wyglądało?
– Nie, to raczej moje przemyślenia 
i obserwacje.

Czy uważasz, że dobrze znasz naucza-
nie Kościoła katolickiego?
– Tak, raczej tak.

Czy zanim odszedłeś od wiary, byłeś 
może w jakiejś wspólnocie? Czy czyta-
łeś jakieś książki religijne, Katechizm 
Kościoła Katolickiego itp.?
– Nie.

Mówisz, że nie rozmawiałeś  
z innymi, ale także nie szukałeś  
odpowiedzi w lekturach. Czy  
w związku z tym nie sądzisz, że  
twoja niewiara jest w pewnym  
sensie wiarą – wiarą w nieistnienie 
Boga?
– Nie.

Mam na myśli, że jest to jedynie two-
je wewnętrzne przekonanie, a nie 
coś, do czego doszedłeś po głębokich 
studiach.
– Jeśli już, to bliższym określeniem 
byłaby niewiara w istnienie wyższego 
bytu. Chłonięcie rzeczywistości, obser-
wacja, to podpada pod studia.

Tak, ale nasz rozum jest ograniczony 
w swoich zdolnościach poznawczych. 
Z obserwacji bez odpowiednich  
narzędzi możemy wyciągnąć  
błędne wnioski, co niejednokrotnie 
zdarzało się w historii ludzkości.  
Czy możesz przedstawić swój tok ro-
zumowania, z którego wyprowadziłeś 
stwierdzenie, że Wyższa Istota  
nie istnieje?
– Ogólnie rzecz biorąc, sprowadza się 
to do pojmowania rzeczywistości zmy-
słami i odrzucania pomysłów, których 
zmysłami zbadać się nie da.

Czyli taki skrajny sensualizm. A jak 
sobie radzisz w związku z tym ze sferą 
psychiczną człowieka? Przecież jej też 
nie da się „zobaczyć” zmysłami.
– Nie da się, aczkolwiek można ją zba-
dać doświadczalnie, wiążąc z biofizjo-
logią mózgu. 

Tak, ale wówczas i miłość sprowa-
dza się jedynie do chemii mózgu. Czy 
uważasz, że ludzkie uczucia to tylko 
produkt reakcji chemicznych?
– Jeśli rozebrać bardzo skomplikowa-
ną strukturę na części pierwsze, to tak, 
dokładnie tak jest, chemia i elektryka. 
Tak uważam.

Czyli, tak filozoficznie patrząc,  
jesteś materialistą. No dobrze,  
a podchodząc w ten sposób do  
rzeczywistości – jaki jest twoim zda-
niem sens życia człowieka? Nawet 
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substancje chemiczne mają swo-
je funkcje, a wszystko działa jak 
w szwajcarskim zegarku, w przeciw-
nym wypadku mamy chorobę. Jaka 
jest według ciebie rola człowieka 
w świecie? Co z jego, chyba wrodzo-
nym, pragnieniem nieskończono-
ści i wieczności? Czy jest ono tylko 
przypadkiem? Czy w przyrodzie są 
przypadki?
– Tak, są przypadki, jak np. mutacje 
genetyczne. Nasza rolą jest podtrzy-
manie gatunku, a te wyższe pragnienia 
są konsekwencją wyższego poziomu 
rozwoju człowieka. 

Ale po co w ogóle ten gatunek i ten 
świat?
– Ewolucja, nieskończoność przypad-
ków i kombinacji, równoległe wszech-
światy. Nie wiem. 

Nawet zakładając to wszystko, gdzieś 
powstaje pytanie: ale po co? Tym 
bardziej że nawet istniejące przypadki 
nie obalają tego, iż zasadniczo więk-
szość mutacji poprawia funkcjono-
wanie organizmów i jest sensowna. 
Tym bardziej jeśli zakładamy ewolucję 
gatunkową.
– Może to nie ma celu, może istnienie 
jest celem samym w sobie.

Tyle tylko, że się kończy, co raczej nam 
się nie podoba. Nie jesteśmy w peł-
ni szczęśliwi w tym istnieniu, mając 
świadomość jego nieuchronnego koń-

ca. Jak rozumiem, uważasz, że śmierć 
definitywnie kończy ludzkie życie. Czy 
boisz się jej? Czy świadomość końca 
zakłóca twoje poczucie szczęścia?
– Nie, bynajmniej. Uważam, że powi-
nienem wykorzystać swój czas tutaj, 
czyniąc jak najwięcej rzeczy obiek-
tywnie dobrych, zostawić jak najmoc-
niejszy ślad po sobie (w tym dobrym 
znaczeniu).

A jak definiujesz dobro? Czy da się je 
zdefiniować materialistycznie?
– Też, ale nie o to przede wszystkim 
chodzi. Dobro jest przede wszystkim 
wtedy, gdy sprawisz, że ktoś się lepiej 
poczuje, poprawisz jego sytuację, nie 
czyniąc nikomu krzywdy. 

Rozumiem. A czy w obliczu śmierci 
myślałbyś o Bogu, twoje refleksje po-
wróciłyby, chciałbyś się wyspowiadać 
czy raczej nie?
– Nie, raczej nie.

Czy w jakiś sposób odczuwasz brak re-
ligii w swoim życiu, pustkę? Czy masz 
jakąś swoją duchowość, czy po prostu 
uważasz, że coś takiego nie istnieje, 
bo wszystko co jest, to materia?
– Nie, nie odczuwam pustki. I myślę, że 
to, co nazywasz duchowością, jest po 
prostu moją psychiką. 

Jak rozumiem, brak duchowości nie 
wpływa na twoje poczucie szczęścia? 
Nie dręczą cię egzystencjalne pytania?
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– Nie dręczą mnie, bo odpowiadam 
sobie na nie tak, jak odpowiedziałem 
tobie.

A zatem jesteś wewnętrznie pewien 
swoich odpowiedzi?
– Tak. Przynajmniej odpowiedzi na 
te pytania, na które odpowiedzi 
znalazłem.

A są takie, na które nie masz od-
powiedzi? Poza poruszonym już 
tematem sensu istnienia świata 
i człowieka.
– Pewnie są, ale nie zastanawiam się 
nad tym na obecnym etapie mojego 
życia.

Myślisz, że jeszcze przyjdzie na to 
czas? Gdy się zestarzejesz? Czy to nie 
rodzaj ucieczki przed trudnymi pyta-
niami – tak przekornie zapytam?
– Nie, nie uciekam przed trudnymi 
pytaniami. 

Ale odkładasz je na później. Dobrze, 
wróćmy do Kościoła. Czy jest coś, co 
mogłoby cię przekonać do wiary? Co 
musiałoby się wydarzyć w twoim ży-
ciu, abyś znów uwierzył?
– Myślę, że raczej nie ma czegoś 
takiego.

Czy jest coś w nauczaniu Kościoła, 
z czym się nie zgadzasz i czego nie 
przyjmowałbyś, nawet gdybyś uznał 
istnienie Boga?

– Nie zgadzam się z ogłupianiem ludzi 
i dawaniem im prostych, acz niedo-
rzecznych odpowiedzi na pytania, na 
które nie umieją sobie sami odpowie-
dzieć. A także z dawaniem analogicz-
nych wyjaśnień sytuacji, których ludzie 
nie potrafią sobie sami wyjaśnić. 

Daj przykład.
– Ktoś umarł, to znaczy, że Bóg wezwał 
go do siebie, miał dla niego plan, waż-
niejszą rolę etc.

Coś jeszcze?
– Tak, takich przykładów jest wiele, ka-
tastrofy naturalne, wypadki, bankruc-
twa itd.

Hm… To bierze się z tego, że wierzy-
my w Opatrzność… Z drugiej strony 
sam Kościół przestrzega przed takim 
powierzchownym i pochopnym wy-
ciąganiem wniosków, np. zniszczył 
ich huragan – kara Boska . Niekie-
dy musimy powiedzieć „tajemni-
ca” i już. Myślę, że katolik to osoba, 
która wierzy, nawet jeśli katastrofy, 
przedwczesną śmierć i nieszczęścia 
da się wyjaśnić w sposób naturalny. 
Istotą chrześcijaństwa jest zmar-
twychwstanie Jezusa. To trochę 
wyższa szkoła jazdy niż zwykła wiara 
w Stwórcę. Co sądzisz o zmartwych-
wstaniu? Myślałeś kiedyś nad tym, 
że gdyby grób nie był pusty, to chrze-
ścijaństwo można by obalić w kilka 
godzin lub dni, a przecież wielu tylko 



AT
EI

śC
I 

/ 
W

yW
IA

D
 

5
4

na to czekało, bo Jezus miał sporą 
opozycję?
– Myślę że mogło w tym grobie być 
cokolwiek lub czegokolwiek nie być, 
nie ma żadnego wiarygodnego źródła 
historycznego, aby to potwierdzić lub 
temu zaprzeczyć. Książki, które mówią 
o rzeczach niestworzonych, ciężko 
uznawać za dowód. Myślę, że mogło 
być różnie, ale nikt tego nie potwier-
dzi w żaden sposób. Sądzę również, 
że o ile Jezus jako rzeczywista, histo-
ryczna postać mógł mieć spory wpływ 
na masy, a przez to stworzyć sobie 
wrogów, o tyle jednak doniesienia 
o jego cudach i mocach mogą być ni-
czym więcej niż spisanymi relacjami 
zabobonnych ludzi, którzy nie umie-
jąc sobie wytłumaczyć jakiejś prostej 
kuglarskiej sztuczki, przypisywali mu 
tajemne moce.

Można by przyjąć takie założenie, ale 
jeśli uczniowie opowiadali, że zmar-
twychwstał, i na tym oparli całą resz-
tę, to jedno, co jest pewne, to to, że 
nie mogło być po śmierci Jego ciała 
w grobie. Przecież nikt rozsądny nie 
uwierzyłby uczniom, gdyby pokazano 
Jego ciało. Coś się z nim musiało stać. 
Myślę, że to poważna zagadka i wiele 
wskazuje na zmartwychwstanie, oczy-
wiście jeśli nie wyklucza się istnienia 
rzeczywistości pozamaterialnej. 
– Nie chcę dyskutować na temat tego, 
co mogło lub nie zdarzyć się ponad 
2000 lat temu.

Dobrze, w takim razie, już kończąc, 
pozwól, że zapytam o coś takiego: jest 
wielu ludzi, którzy mówią, że naj-
większy problem w ich nawróceniu 
stanowią moralne wymagania Ko-
ścioła. Ty nie wspomniałeś o tym ani 
słowa. Czy gdybyś był katolikiem, nie 
miałbyś problemu z akceptacją tych 
wymagań?
– Miałbym i to spore. 

Z czym konkretnie? 
– Mam raczej liberalne podejście do 
życia. Uważam, że nie wolno ludziom 
zakazywać niczego, co nie robi krzyw-
dy drugiej osobie, a dany człowiek ma 
prawo podjąć samodzielną decyzję, 
czy chce danej rzeczy użyć bądź skorzy-
stać z danej możliwości. Konkretnie? 
Antykoncepcja, seks przedmałżeński, 
niejedzenie mięsa w piątki, niemoralne 
i niepedagogiczne postawy księży, wci-
skanie się Kościoła do polityki i jeszcze 
dużo więcej.

Czy uważasz, że katolik powinien, aby 
móc się nazywać katolikiem, w pełni 
akceptować nauczanie Kościoła? Co 
sądzisz o hipokryzji: ktoś chodzi na 
mszę, a po wyjściu wprost mówi, że 
nie zgadza się z tym czy tamtym? Czy 
to jeszcze katolik?
– Uważam, że albo się jest katolikiem, 
albo się nie jest. Jeśli idziesz na mszę, 
a potem wracasz do domu i bijesz żonę 
albo stosujesz antykoncepcję, albo 
w jakikolwiek inny sposób nie prze-
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strzegasz nakazów Kościoła, to katoli-
kiem nie jesteś.

Jednym słowem nie można prowadzić 
podwójnego życia. OK. Dziękuję ci 
serdecznie za wywiad.
– Ja również dziękuję. Ω

Magda
Doktorantka, 25 lat

moniKa ChomątoWsKa:
Gdybyś miała wybrać najbliższe ci 
spośród następujących określeń: wie-
rząca, niewierząca, wątpiąca, agno-
styczka, ateistka, poszukująca, które 
byś wybrała?
MagDa: Ateistka. Mój chłopak woli 
mnie określać jako agnostyczkę. Kie-
dyś spotkałam się jeszcze z terminem 
„monistka”, który też bardzo mi pasu-
je. Monista to człowiek, który uwa-
ża, że nie ma żadnej innej płaszczyzny 
poza płaszczyzną fizyczną – odrzu-
ca istnienie czegokolwiek, co nie jest 
materialne.

Jak rozumiem, zostałaś ochrzczona 
w Kościele katolickim? 

– Tak, jestem ochrzczona i mam kom-
plet sakramentów (chrzest + komunia 
+ bierzmowanie). 

Co cię skłoniło do porzucenia prak-
tykowania? Czy to była jakaś jedna 
konkretna sytuacja, czy wiele? Czy 
mogłabyś to opisać? 
– Tak naprawdę trudno mi to opisać, 
bo to nie był jeden moment. Myślę, że 
nie przeszłam do „kolejnego stopnia 
wtajemniczenia”. Pochodzę z ma-
łej miejscowości, należałam do kółka 
różańcowego i ogólnie dość dziarsko 
działałam w tych wszystkich dziecię-
cych formach religijności. Gdy zaczę-
łam dorastać i zobaczyłam, że istnieją 
alternatywne wytłumaczenia tego, 
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skąd się wziął świat, poczułam się 
oszukana. Nikt mi nigdy nie mówił, że 
Księgi Rodzaju nie czyta się dosłownie. 
Wiem, że Kościół tego nie proklamuje, 
ale w moim wychowaniu gdzieś tego 
zabrakło. Zrobiłam też eksperyment 
na swoich małych kuzynkach i opowie-
działam im o ewolucji, stwierdziły, że 
upadłam na głowę, muszę kłamać, bo 
słyszały do tej pory co innego o po-
wstaniu życia. W każdym razie potem 
mi się już nie udało skutecznie nawró-
cić. Ja nie widzę obecności Boga. Wra-
całam do Kościoła, bo chciałam mieć 
pieczątkę „dobry człowiek”. Kościół 
ma kilka dobrych patentów na to, jak 
tworzyć dobrych ludzi. Okazało się jed-
nak, że ta droga nie jest dla mnie. Nie 
czułam, że staję się lepszym człowie-
kiem w Kościele. Ciągle mnie męczyły 
pustka i poczucie winy.

Dużą wagę przywiązujesz, jak widzę, 
do kwestii związanych z ewolucją. Czy 
gdyby w dzieciństwie ktoś ci wytłu-
maczył, że można pogodzić ewolucję 
z istnieniem Stwórcy, odeszłabyś od 
Kościoła? A może nie, bo nie czułabyś 
się oszukana? 
– Jest to możliwe, ale tak napraw-
dę nie wiem. Nie wiem, czy mnie to 
zamknęło na wiarę, czy po prostu od 
zawsze nie posiadałam „duchowego 
zmysłu”. Wtedy chciałam Boga, który 
bezpośrednio wpływa na moje życie. 
Nauka Kościoła mówi, że Bóg to dobry 
ojciec i nie wpływa na nasze życie, bo 

nas kocha i daje wolność. Ja myślę, że 
nie wpływa, bo nie istnieje. Płaszczy-
zna duchowa wydaje mi się czymś tak 
hermetycznie oddzielonym od rzeczy-
wistości, iż stwierdzenie, że istnieje 
lub nie, wynika wyłącznie z przyjętych 
przez nas założeń. W sumie na tym po-
lega wiara. Ja zakładam, że nie istnieje.

Mówisz: Kościół ma kilka dobrych 
patentów na to jak tworzyć dobrych 
ludzi. Okazało się jednak, że ta droga 
jest nie dla mnie. Nie czułam, że staję 
się lepszym człowiekiem w Kościele. 
Ciągle mnie męczyły pustka i poczucie 
winy. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego 
to nie skutkowało w twoim przypad-
ku i z jakiego powodu odczuwałaś 
pustkę i poczucie winy?
– Trywializując: księża w swoich ka-
zaniach stosują często politykę kija 
i marchewki. Marchewką jest życie 
wieczne, kijem piekło. Wiem, że to 
niedojrzałe podejście do duchowo-
ści, ale ja w czasie mojego nawrócenia 
(było jedno, gdy miałam niespełna 20 
lat) wciąż siedziałam w tym systemie. 
Miałam wtedy bałagan w życiu, prze-
niosłam się do innego miasta i nie po-
trafiłam sobie ułożyć życia. Myślę, że 
poszłam do kościoła, bo chciałam, by 
mi ktoś wybaczył wszystkie głupstwa, 
jakie wtedy zrobiłam. Potrzebowałam 
oczyszczenia, a spowiednik jest tańszy 
niż terapeuta. Do tego przyjął moje 
„przepraszam”, gdy nie przyjęli go 
ludzie, z którymi się poróżniłam. Cho-
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dziłam do kościoła chyba niecały rok. 
Nadal nie widziałam Boga, nie miałam 
motywacji, by wdrażać w swoje życie 
to, czego uczył mnie Kościół. A jeśli 
Bóg jednak nie istnieje i to wszystko 
jest bez sensu? Wciąż czułam się nie-
wystarczająco dobra. Czułam, że cała 
ta religia mnie pogrąża, bo zamiast 
odbudowywać moje poczucie własnej 
wartości, sprawiała, że dostrzegałam 
w sobie wszystko, co najgorsze. Nigdy 
nie było wystarczająco dobrze. Myślę, 
że to jest pewien standardowy pro-
blem katolików, to się nazywa „per-
fekcyjne sumienie”, prawda? U mnie 
wszystko ugrzęzło w punkcie, że Boga 
może nie być i nie mogę budować 
na gruncie, który może mi się osypać 
pod stopami. Jak dobrze pamiętam, 
mój wniosek z „nawrócenia” był taki, 
że wolę się starać być lepsza dla ludzi 
obok mnie niż dla Boga, który nie wia-
domo, czy istnieje. Oraz że tak napraw-
dę nie obchodzi mnie życie wieczne, 
bo ja chcę być dobra, ważna dla ludzi 
i kochana teraz. Potem niech się sta-
nie, co chce.

Polityka kija i marchewki to, jak sama 
stwierdzasz, niedojrzałe podejście do 
duchowości. Mistycy, np. św. Tere-
sa, mówili, że tym, co się liczy, jest 
miłość do Boga. To On powinien być 
celem, a nie szczęście wieczne. Szczę-
ście jedynie o tyle, że On nim jest. 
Zgadzam się z tobą, że wielu chrześci-
jan ma takie podejście do duchowo-

ści, podejście „zasługiwania”, „zara-
biania” na zbawienie. Może jednak 
jest ono konieczne na początkowym 
etapie duchowego rozwoju? Trochę 
tak jak dziecko, gdy jest małe, spełnia 
polecenia rodziców ze strachu przed 
karą, a dopiero gdy dojrzeje, często 
nawet po wielu latach, rozumie, że 
nie ta kara w postaci „nie dostaniesz 
podwieczorku” była istotna, ale fakt, 
iż rodzice chcieli je uchronić od zła. 
Czy w związku z tym warto odejść na 
początku, nie dając sobie szansy na 
dalszy rozwój? 
– Faktem jest, że zanim zdałam sobie 
sprawę z tego wszystkiego, o czym 
mówisz, minęło trochę czasu, ale ja-
koś mnie to nie motywuje do powro-
tu. W obecnej sytuacji nie widzę tego, 
bym miała jakoś bardzo skorzystać na 
rozwijaniu tej sfery życia. Wydaje mi 
się, że nie mam potrzeb duchowych, 
nie odczuwam pustki duchowej. Gdyby 
tam był problem, gdybym miała jakiś 
głód, dawno bym tam poszła. Ale ja 
nie widzę problemu. Z mojego punktu 
widzenia to zmuszanie się do prakty-
kowania jest dodawaniem do mojego 
życia czegoś, co nie jest mi do niczego 
potrzebne. Kilka razy słyszałam, że po-
winnam się modlić o dar wiary, ale dla 
mnie to jest śmieszne. Mam się modlić 
do ściany, wiedząc, że to ściana?

Mówisz: Wciąż czułam się niewy-
starczająco dobra. Czułam, że cała 
ta religia mnie pogrąża, bo zamiast 
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odbudowywać moje poczucie własnej 
wartości, sprawiała, że dostrzegałam 
w sobie wszystko, co jest najgorsze. 
Nigdy nie było wystarczająco dobrze. 
Czy to również nie jest jakiś funda-
mentalny błąd w założeniach? To, co 
różni chrześcijaństwo od np. gnozy, 
to fakt, że zakładamy, iż potrzebuje-
my Zbawiciela, że sami nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć doskonałości, bo 
nasza natura ma w sobie to funda-
mentalne pęknięcie – skutki grze-
chu pierworodnego. Jednocześnie 
nie jesteśmy całkowicie źli i zepsuci. 
Akceptujemy swoją słabość i to, że 
nigdy nie będziemy idealni i potrze-
bujemy Zbawiciela, ale w Nim, dzięki 
Niemu, z Jego pomocą, nasza natu-
ra może kiedyś z powrotem zostać 
„przebóstwiona”. Czy twoje odejście 
nie jest w tym punkcie z jednej strony 
spowodowane nadmiernym ekspono-
waniem konieczności pracy nad sobą 
przez duchownych, a z drugiej strony 
jakąś ucieczką od uznania prawdy 
o swojej słabości? 
– Hm. Trochę nie wiem, jak na to 
odpowiedzieć. Idąc wtedy do kościo-
ła, chciałam, by mnie zrobił lepszym 
człowiekiem. To był ciężki okres. Nie 
wiedziałam nawet ułamka tego, co 
wiem teraz, i nie mogę odtworzyć 
w pamięci swoich myśli z tamtej chwili. 
Teraz mogę powiedzieć, że uważam, iż 
mamy sumienie. Sumienie nas moty-
wuje do bycia lepszymi, bo zawsze ta 
przestrzeń między tym, co jest, a tym, 

czego oczekujemy, pcha nas do przo-
du. Dlatego nie siedzimy w jaskini, 
tylko na Facebooku. Wiem, że tak jest, 
z filozofii i badań wewnętrznych. Je-
zus i zbawienie są dla mnie zbędnymi 
elementami w tym układzie, który bez 
nich nadal działa.

No ale sami nie damy rady dojść do 
perfekcji. Jednocześnie sumienie 
budzi poczucie winy. Trochę tak jak 
prawo dla Żydów – daje poznanie 
zła. Pragniemy dobra i doskonało-
ści. W pełni się nie da tego osiągnąć. 
Potrzebujemy kogoś, kto zdjąłby z na-
szych barków ten ciężar, powiedział, 
że widzi nasze wysiłki, a to, czego im 
brakuje, On uzupełnia za nas, czyż 
nie?
– Nie. Nie damy rady dojść do perfek-
cji, ale do niej zdążamy. Ja mam takie 
doświadczenie życiowe, że jak coś 
osiągam, to przestaje być to fajne.

Tyle że za chwilę chcesz jeszcze czegoś 
więcej, prawda?
– Tak, chcę i to jest fajne. 

Ale z tego wynika też, że w gruncie 
rzeczy nigdy nie osiągasz tego, czego 
chcesz, a jednak tego usilnie pra-
gniesz, więc chyba to istnieje. Swoją 
drogą to ciekawa ścieżka, na której 
właśnie można dojść do tego, że musi 
gdzieś istnieć Ten Perfekcyjny. Zakła-
dając, że jest też nieskończony i nie-
pojęty, wieczność nie będzie nudna. 



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
5

9

To zapewnia, że będziesz miała z jed-
nej strony ciągle przed sobą drogę do 
pokonania, a z drugiej będziesz niesa-
mowicie szczęśliwa.
– Widzisz, wskoczyłaś na poziom trans-
cendentalny. Ja raczej myślę o Bogu 
jako korzystnej ewolucyjnie racjonali-
zacji, która pomaga ludziom być bar-
dziej skutecznymi, i uważam, że mamy 
wrodzoną podatność przyjmowania 
tych wszystkich konceptów. Ludzie 
z tym żyją i są szczęśliwi, i chwała im za 
to. Ale dla mnie nie ma niczego, co nie 
jest w sieci neuronów.

Gdyby przyjąć twoje spojrzenie, lu-
dzie byliby ciekawymi istotami. Z jed-
nej strony obiektywnie panujemy nad 
przyrodą, wymyślamy rzeczy, do któ-
rych żaden kot czy orangutan nie jest 
zdolny, a z drugiej mamy w sobie tak 
beznadziejną pomyłkę, że nie potra-
fimy funkcjonować bez wymyślenia 
sobie Boga? I w tym celu zużywamy 
masę energii na świątynie, obrzędy, 
a nawet wszelką sztukę. Energii, którą 
moglibyśmy korzystniej spożytkować.
– No wiesz, w przypadku ludzi wszyst-
ko jest bezsensownym zużywaniem 
energii. Weź choćby zaloty i seks. Prze-
cież wszystko mogłoby być o niebo 
prostsze. No ale tak jest.

Wiesz, ale zaloty i seks służą przedłu-
żaniu gatunku… Malowanie „Słonecz-
ników” przez van Gogha albo budo-
wanie bazyliki Notre Dame – nie. 

– Niektóry socjobiolodzy uważają 
sztukę za pewną formę zalotów. Ktoś, 
kto maluje obrazy, projektuje budynki 
wydaje się bardziej atrakcyjny niż ktoś, 
kto tego nie robi.

A jak biologicznie tłumaczysz sumie-
nie, które, jak twierdzisz, istnieje?
– Mocno skracając, Lorenz argumen-
tuje, że sumienie powstało jako spo-
sób tłumienia agresji wewnątrzgatun-
kowej, ponieważ ludzie jako zwierzęta 
niewyposażone biologicznie w żadne 
pazury albo kły mieli bardzo słabe 
mechanizmy supresji agresji. Dopó-
ki nie nauczyli się używać narzędzi, 
bitwa na pięści nie była groźna. Ale 
narzędzia nas szybko uzbroiły i mu-
siał powstać mechanizm, który tłumił 
agresję, bo ludzie by się pozabijali. 
Dlatego sumienie nie jest tak ład-
nym i sprawnym narzędziem jak te 
u drapieżnych, które – poza okresem 
godów i koniecznością obrony teryto-
rium – nie zrobią bratu krzywdy, nie 
potrafią. No więc zyskanie sumienia 
jest dla mnie czymś w rodzaju wyjścia 
z raju. Wcześniej siedzieliśmy na drze-
wach i nie znaliśmy zła. Moje koty na-
dal siedzą w raju.

Ale przecież i kocice czasem zjada-
ją swoje małe. Sama znam osobiście 
taki przypadek. 
– Kiedy nie mają innego wyjścia. Kie-
dy oceniły, że nie będą w stanie ich 
wychować.
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Ale czasem bez powodu.
– No wiadomo, nie działa to idealnie. 
Bo nie zostało zaprojektowane! Jakby 
było zaprojektowane, byłoby idealne. 

To jest twoje spojrzenie i twoje 
rozwiązanie. Ktoś inny powie, że 
dlatego tak jest, ponieważ geneza 
sumienia jest zupełnie inna, a brak 
doskonałości w mechanizmach 
przyrodniczych to skutek grzechu 
pierworodnego.
– W każdym razie tylko ludzie są zdolni 
do tak ogromnego, bezsensownego 
zła. Każdy może mieć inne zdanie, to 
są akurat dywagacje Lorenza, które 
bardzo mi przypadły do gustu. 

Czy uważasz, że są dowody na nieist-
nienie Boga?
– Nie ma.

Czyli ateizm jest też rodzajem wiary?
– Tak, jest wyborem.

Nauka nie neguje Boga, jak uważają 
niektórzy ludzie. Przedstawia dane, 
z których można wyciągnąć takie lub 
inne wnioski.
– Bóg jest poza granicą poznania. Nie 
da się zaprojektować eksperymen-
tu, który tam sięga. Myślę, że punkt, 
w którym da się Go zanegować, jest 
tak bardzo nieosiągalny jak nieskoń-
czoność. Musielibyśmy mieć wiedzę 
absolutną o wszystkim. Nigdy nie bę-
dziemy mieli.

Siły fizyki to skądinąd ciekawa 
sprawa. Naprawdę zdaje mi się, że 
jest mało prawdopodobne, by tak 
złożony świat powstał bez żadnej 
Inteligencji. 
– No cóż, ja uważam, że jest to możli-
we. Biolodzy są ponoć do tego bardziej 
skłonni i jest mniej ateistów fizyków 
i matematyków niż biologów. Ewolucja 
nas rozpuściła, bo pokazała, że mogli-
śmy powstać bez przyczyny. Z wszech-
światem jest chyba trudniej.

No widzisz, zacznij się wgłębiać w fi-
zykę, może spotkasz Boga?
– Ogólnie nie ogarniam fizyki.

Widzisz, świat jest dużo bardziej zło-
żony, nie można go sprowadzić do 
jednego wymiaru, np. tylko do biolo-
gii, bo zwyczajnie jednowymiarowy 
nie jest. 
– Ja się staram opierać na tym, co 
wiem. Fakt, ciągle się łapie na tym, że 
znajduję jakąś generalizację tam, gdzie 
mam białą plamę. Jestem człowiekiem. 

Czy uważasz, że nauka może zastąpić 
religię? 
– Nauka nie formułuje żadnych powin-
ności w sensie moralnym i nie powin-
na się mieszać do religii, bo nie ma do 
tego kompetencji. Ponadto zabierając 
ludziom Boga, możemy ich pozbawić 
istotnego elementu życia i sprawić, że 
będą nieszczęśliwi. Myślę, że ateiści 
zawsze będą w mniejszości, i moim 
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zdaniem nie powinni zmuszać innych 
do myślenia tak jak oni.

Czy uważasz, że dobrze znasz naucza-
nie Kościoła katolickiego? 
– Myślę, że znam je lepiej niż wielu 
katolików. Mam Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego w mieszkaniu. Mój chłopak 
i najbliższa przyjaciółka są katolikami 
przez duże K, dużo z nimi rozmawiam. 
Zdarza mi się słuchać konferencji i ka-
zań przez nich podsuwanych. Chodzę 
też czasem z moim chłopakiem towa-
rzysko do kościoła. Religia w jego życiu 
jest bardzo ważna, chcę, by czuł, że go 
akceptuję takiego i wspieram. Ogólnie 
bardzo sobie cenię wiele katolickich 
wartości. Myślę, że Biblia daje nam 
wiele podpowiedzi, jak ułożyć życie, nie 
wyrządzając sobie krzywdy. Co prawda, 
nie zgadzam się z wieloma rozwiązania-
mi proponowanymi przez Kościół, ale 
je szanuję. Chociaż wychodzą z innych 
założeń niż moje, to mają sens.

Z czym masz największy problem 
w nauczaniu Kościoła? 
– Z istnieniem Boga. Bo jak się przyjmie 
założenie, że Bóg istnieje, to reszta się 
trzyma kupy. Wiem, że wielu ateistów 
ignorantów patrzy na katolików jak 
na kosmitów. Ja też czasem tak o tym 
myślę: po co robić sobie tak pod górę 
ze wszystkim, po co celibat, czekanie 
z seksem do ślubu i te szopki z sakra-
mentami. Ale tak naprawdę, jeśli się 
przyjmie, że Bóg jest, to ma sens.

Czy są jakieś elementy w nauczaniu 
Kościoła, które uważasz za nielogicz-
ne, wewnętrznie sprzeczne w sensie 
filozoficznym? 
– Te, które mam przyjąć na wiarę: ist-
nienie Boga, życie po śmierci, Trójca 
święta, Niepokalane Poczęcie, wniebo-
wzięcie i tego typu dogmaty.

Co mogłoby cię przekonać do 
wiary? Czy jest coś takiego (np. 
spotkanie osoby, która jest wierząca, 
praktykująca i rzeczywiście żyje 
wiarą; przekonanie samego siebie 
o prawdziwości zmartwychwstania 
Jezusa etc.)? 
– Gdybym potrafiła odpowiedzieć na 
to pytanie, pewnie bym już była gor-
liwą katoliczką. Przebywam wśród lu-
dzi żyjących wiarą i bardzo ich sobie 
cenię. Może mnie to nawraca w tym 
sensie, że przy nich staję się lep-
szym człowiekiem, ale nie za bardzo 
mnie to zbliża do Kościoła. Jeśli cho-
dzi o jakieś wydarzenia typu „cuda”, 
to jestem niewiernym Tomaszem. 
Wiem, że mamy skłonności do my-
ślenia przyczynowego, więc chcemy 
widzieć cel i przyczynę we wszystkim, 
co nas spotyka. Jeśli ktoś chce spo-
tkać Boga, to go spotka. Dla mnie Bóg 
jest pewnym rodzajem racjonalizacji 
wszystkiego, co nas spotyka w życiu, 
która ma nam pomóc sobie z nim 
dobrze radzić. Jestem jednak przeko-
nana, że istnieje wyłącznie w ludzkich 
głowach.



AT
EI

śC
I 

/ 
W

yW
IA

D
 

6
2

W tym kontekście powiedz mi, czy 
kiedykolwiek zastanawiałaś się nad 
zmartwychwstaniem Jezusa? Nad 
tym, że grób musiał być pusty, bo 
gdyby Jego ciało nadal tam leżało, to 
chrześcijaństwo zostałoby wyśmiane 
i obalone w kilka godzin lub dni?
– Ja Biblię czytam jako pewną historię, 
a nie raport, w którym wszystko co do 
joty jest przedstawieniem udokumen-
towanych faktów. Wiem, że była pi-
sana przez osoby stronnicze (uczniów 
Jezusa i uczniów jego uczniów), że 
nie wszystkie znane zapisy o Jezusie 
były włączone do Biblii, a ich dobór 
był w pewnym sensie arbitralny. Tak 
naprawdę nie ma dowodów na zmar-
twychwstanie, które mogłabym uznać 
za naukowe. To, czy wierzę w to, co 
jest napisane w Biblii, czy nie, jest 
efektem decyzji.

Nie wszystkie znane zapisy o Jezusie 
były włączone do Biblii a ich dobór był 
w pewnym sensie arbitralny. Chodzi 
Ci o apokryfy. Niemniej nie sposób 
nie zauważyć, że ich powstanie datu-
jemy na czas późniejszy niż np. Ewan-
gelię Marka i Mateusza. Dodatkowo 
na niekorzyść apokryfów przema-
wia fakt, że powstały w konkretnym 
środowisku – w sektach gnostyckich 
pierwszych wieków, zawierają ele-
menty pokrywające się z Ewangeliami 
uznanymi przez Kościół, ale były już 
jakąś wariacją na temat Jezusa, próbą 
nagięcia Jego nauczania pod poglą-

dy gnostyków, które to są starsze niż 
Ewangelia. Apostołowie byli naocz-
nymi świadkami, a za dużego intere-
su w fałszowaniu tekstu nie mieli… 
Poza Janem wszyscy ponieśli śmierć 
męczeńską.
– Wiem to. W sumie nie mam żadnych 
podstaw, by oskarżać Kościół o zmowę 
kłamstw. Nie posiadam takich dowo-
dów, które by mnie do tego przekony-
wały. Ale uważam, że nie mogę trak-
tować Biblii jako źródła naukowego 
mówiącego o faktach. Przecież to nie 
ma nic wspólnego z tym, czym Biblia 
jest dla wszystkich naprawdę. Nie po-
trafię rozstrzygnąć, czy zmartwych-
wstanie było, czy nie. Zresztą chyba 
nikt nie ma na to żadnych dowodów, 
bo na tym polega wiara, by ich nie 
mieć. Mój chłopak opowiadał mi wiele 
o Całunie Turyńskim. Ale ja wiem, że 
są co do niego wątpliwości. Poza tym 
gdybym oparła na nim swoją wiarę, 
tak jak kiedyś na opowieści mojej ka-
techetki o stworzeniu świata, a potem 
dowiedziała się, że to jednak niepraw-
da, to czułabym się bardzo, bardzo, 
bardzo oszukana. Jeżeli jest jakaś dro-
ga do wiary dla mnie, to z pewnością 
nie w tę stronę.

Czy w jakiś sposób odczuwasz brak re-
ligii w swoim życiu? 
– Miałam kiedyś dyskusję z moim chło-
pakiem, który uporczywie twierdził, że 
zaniedbuję życie duchowe. Do tej pory 
nie wiem, co miał na myśli. Jestem 
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prawdziwą ateistką. Nie zapełniłam 
sobie życia duchowego jakąś filozofią 
Wschodu czy jogą. Jestem sobie w sta-
nie odpowiedzieć na pytanie, skąd 
jestem i dlaczego, bez wciągania w to 
Boga. To nie są w stu procentach pew-
ne odpowiedzi, ale wystarczy mi, że 
istnieje taka możliwość. Nie mam też 
problemu z tym, że po śmierci mnie 
fizycznie już nie będzie, choć zostanę 
w pamięci ludzi, w genach moich dzie-
ci i w mojej pracy naukowej. Widocz-
nie nie odczuwam pustki duchowej, bo 
gdybym odczuwała, to raczej zdawała-
bym sobie sprawę z tego.

Czy czujesz się szczęśliwa? 
– Bardzo. Spotkałam w życiu cudow-
nych ludzi, których kocham, robię to, 
co mnie satysfakcjonuje.

Czy uważasz, że śmierć definitywnie 
kończy życie? Czy boisz się śmierci? 

Czy umierając, myślałabyś o Bogu, 
spowiedzi etc.? 
– W tym momencie życia boję się 
śmierci, bo jestem jeszcze na nią zbyt 
młoda. Nie chcę, by moje życie się 
skończyło, kiedy mam jeszcze tak dużo 
planów. Myślę, że śmierć jest natural-
ną koniecznością i kiedyś będę do niej 
podchodziła pokornie. W swojej ro-
dzinie widzę taką postawę. Nikt tu nie 
udaje młodszego niż jest. Moja babcia 
mówi o swojej śmierci z zupełnym 
spokojem. Czy nawrócę się w pode-
szłym wieku? Tak naprawdę nie mam 
pojęcia. Mam nadzieję, że nie, bo to 
by było czyste tchórzostwo. Aczkol-
wiek wiem, że nigdy się nie wie, co się 
zrobi w sytuacjach granicznych, dopóki 
się w nich nie jest. Profesor Vetulani 
powiedział kiedyś, że gdy w młodości 
deklarował ateizm, powiedzieli mu, że 
na starość mu przejdzie. Jak wiado-
mo – nie przeszło. Ω



Nie łudźmy się, większość tzw. ate-
istów to ateiści z zapomnienia, to 
ci, którym nie głosi się już Boga, nie 
głosi się Dobrej Nowiny o Synu Bo-
żym – jego życiu i zmartwychwsta-
niu. Biedacy ci nasiąkają strzępami 
ideologii o zabarwieniu naukowym 
czy filozoficznym, czasem ulegają po-
kusie życia, które wydaje się bardziej 
beztroskie, nieobciążone obowiąz-

kami moralnymi, gdy nie ma Boga. 
To pewnie dość częste – gdy brakuje 
pokarmu duchowego, pojawia się ci-
śnienie i potrzeba wyzwolenia z jarz-
ma, którego się nie rozumie. W jaki 
sposób może być ono wtedy słodkie, 
jak mówi Pan Jezus? W takiej sytuacji 
emancypacja wydaje się rzeczywistym 
wyzwoleniem. Cóż, prawdę mówiąc, 
wybór jednak nie jest prosty, skoro 

zdać sprawę  
z nadziei

Tomasz 
Rowiński
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jeden z najbardziej znanych francu-
skich filozofów ateistów i propagato-
rów ateizmu, André Comte-Sponville 
nazywa taką postawę nihilizmem lub 
barbarzyństwem. On sam jednak nie 
jest ateistą z zapomnienia. Trudno 
się dziwić takiej ocenie świadomego 
swojego życia człowieka – prywatna 
emancypacja polegająca nierzadko na 
zdradzie, porzuceniu rodziny, czasem 
na marnowaniu lat życia przy odgło-
sach gnuśnej rozrywki lub pseudo-
nauki, udaje jakiś niezwykły akt woli. 
Prawie akt zabicia Boga, o którym 
mówi Zaratustra.

Jednak jest jasne, że w wierze nie 
chodzi o moralizowanie – moralizo-
wanie kończy się właśnie ciśnieniem 
i emancypacją, odrzuceniem tego, co 
dobre, w imię autentyczności, w imię 
pełniejszych i doskonalszych doświad-
czeń. Oczywiście to charakterystyczna 
iluzja, którą dobrze opisują katarski 
spirytyzm Tristana i Izoldy, erotyczny 
mit Don Juana czy narracje o kobie-
tach Flauberta. Ale też negacja ciała 
zawarta w genderyzmie – jeden de-
mon, chciałoby się powiedzieć, bardzo 
inteligentny, w tym tkwi – on szcze-
gólnie nie cierpi tego, co wynika z na-
szego ciała: płodzenia i płci. Ten duch 
uważa się za najwierniejszego sługę 
Boga i prawdy. Równocześnie jednak 
życie chrześcijańskie, którego efektem 
są także uczynki, musi zdać sprawę 
światu z nadziei, której jest dziedzi-

cem. Ta nadzieja jest czymś silnym, 
czymś, co wymaga od „świadomych 
ateistów” (na podobieństwo „świado-
mych wierzących”) pracy w przekształ-
caniu, w zamazywaniu jej istotnego 
sensu. Pojawia się tu pewna ogólniej-
sza charakterystyka – konwersja ate-
istyczna (nie ateizm zapomnienia) jest 
możliwa wtedy, gdy zainfekujemy to, 
co chrześcijańskie, fałszywymi nutami 
niezrozumienia. Trafnie można ten 
zabieg opisać przez analogię literac-
ką. Kiedy Iluvatar, Bóg stwórca świata 
w uniwersum J.R.R. Tolkiena, zadał 
Ainurom temat muzyczny, z którego 
miała powstać Arda, czyli nasza zie-
mia, Melkor – najpotężniejszy z Ainu-
rów – zaczął wplatać w temat własne 
fałszywe wątki. Choć nie zniszczyły 
one zupełnie muzyki, to jednak utwo-
rzona ziemia była czymś innym niż to, 
co zaistniało w myśli samego Iluvata-
ra. W ten sposób w świat weszło zło, 
ale także weszło zwątpienie. Także 
zwątpienie o nadziei – fałszywe jej 
rozumienie.

 
Fabrice Hadjadj, znakomity katolic-

ki filozof, wspomina Comte-Sponvil-
le’a w swojej książce Wiara demonów 
jako twórcę ateistycznej transcenden-
cji, a jednak nie robi tego w zupełnie 
negatywnym kontekście – mówi, że 
od ateistów gorsi są ci, którzy wie-
rzą Bogu, ale mu nie służą. Taka jest 
właśnie wiara diabła – demony bo-
wiem „wierzą i drżą”. Zapewne każdy 
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z nas – chrześcijan – może powiedzieć 
o sobie, że doświadcza takich chwil, 
dni, czasem może nawet miesięcy i lat, 
kiedy nie służy. W zasadzie zatem 
wierzę Hadjadjowi w sprawie „praw-
dziwych ateistów” – skoro nie wierzą, 
to nie służą. Nie jest to jednak takie 
proste, jeśli przyjrzeć się sprawie z bli-
ska. Oczywiście powiedzieć, że szczery 
ateista lepszy jest od grzesznika, jest 
prosto, choć to wydaje się ryzykowne. 
Odpowiedzieć jednak, czy istnieje ja-
kiś prawdziwy ateizm, jest już bardzo 
trudno. Odpowiadać na pytanie, czy 
ten zbiór ateistów nie jest pusty, war-
to próbować. Hadjadj się waha – we 
wspomnianej już książce z jednej stro-
ny kreśli charakterystykę uczciwego 
ateizmu, z drugiej jednak pozostawia 
otwartą kwestię, czy przypadkiem ate-
izm nie jest tylko zawoalowaną formą 
niechęci, by służyć. Samo przyzna-
wanie się do niewiary nie jest równo-
znaczne z „niepoznaniem Boga”. Czy 
ktokolwiek w naszej cywilizacji nie zna 
Boga? Ten, kto rozpoznał Boga, może 
go przyjąć lub odrzucić – nie ma już 
dla niego ucieczki w niewiedzę. Rze-
koma niewiedza jest wymówką epoki, 
w której przyszło nam żyć.

Zachęcony swoistą rekomenda-
cją wierzącego filozofa wobec filozofa 
niewierzącego sięgnąłem po dostępną 
w języku polskim książkę pt. Ducho-
wość ateistyczna i przyznać muszę, 
że moje wątpliwości co do istnienia 

prostego ateistycznego wejrzenia 
jeszcze bardziej się pogłębiły. Książ-
ka Comte-Sponville’a jest bowiem 
kłębowiskiem niespójnych opinii, 
niedorozumianych wątków wiary i re-
ligijności katolickiej. Może gdyby była 
to propozycja na miarę książek Pier-
re’a Hadota – wprowadzająca w świat 
duchowości antycznej możliwej do 
odkrycia i dziś – duchowości w sensie 
formy, a nie w sensie romantycznych 
eterycznych widziadeł – Duchowość 
ateistyczna byłaby bardziej przeko-
nująca. Tymczasem francuski filozof 
w swojej książce o ateizmie wciąż pisze 
o religii – czasem trafnie, ale zwykle 
wyrywkowo – w ogólniejszej perspek-
tywie chybia, nie rozumie lub usil-
nie pomija znaczenia, które wręcz się 
narzucają i byłyby umocnieniem dla 
wiary i religii. Tak jakby pisać książkę 
o tym, czym jest katolicyzm, i wciąż 
w niej podkreślać, że należy wierzyć 
dlatego, że nie musimy być ateista-
mi, że ateizm nie jest nam do niczego 
potrzebny.

Jak pisze Comte-Sponville, nie po-
trzeba religii, by być moralnym, by żyć 
we wspólnocie, by być wiernym. Co 
to oznacza? Tylko tyle, że oddziela on 
to, co religijne, od tego, co w naszym 
życiu naturalne. Tymczasem wiara, ła-
ska buduje na tym, co naturalne – tak 
zostało to w tym świecie ustanowione 
przez Boga. Do religii nie należy tylko 
to, co nadprzyrodzone, ale cały świat, 
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wszelkie jego dobro. Dobre rzeczy Bóg 
zapisał w sercu każdego człowieka 
i trzeba wiele wysiłku, by to zakłamać. 
Na tym polega teodycea diabła – jest 
on przekonany, że rozumie świat le-
piej od samego Boga i chce mu służyć, 
poprawiając go. Okazuje się jednak, 
że nie wszystko w świecie ateistów 
jest takie proste – obrzędy religijne 
wszczepiające życie ludzi w życie Boga 
zachowują swoją powagę, podczas gdy 
ich świeckie odpowiedniki są jedynie 
karykaturalne i żenujące. Na to Com-
te-Sponville nie znajduje odpowiedzi. 
Potrafi to, choć niechętnie, przyznać.

Różne sprzeczności, jakie pojawiają 
się w poszczególnych wątkach książki, 
dają wrażenie dużej niewiarygodności. 
Dla mniej wprawnego czytelnika będą 
one pewnie trudniejsze do wychwyce-
nia. Wiele słów wydaje się napisanych 
nie po to, by doprowadzić czytelnika 
do prawdy, ale po to, by w jakiś spo-
sób przebić się przez jego potencjal-
ność wiary. Zabieg, który ma pokazać, 
że religia i wiara nie są potrzebne, 
jest zresztą dość sprytny – taka jest 
nasza mentalność, ludzi epoki po-
nowożytnej, która szatkuje rzeczy-
wistość, przeciwstawia sobie i zderza 
te rozłączone elementy, oceniając 
ich użyteczność poza zasadą jedno-
ści. Rysy w myśleniu autora bywają 
wyraźne – gdy w pewnym momen-
cie pojawia się argument, że „chodzi 
o prawdę”, powinno to być zaskaku-

jące. Szczególnie po wielu stronicach 
prezentowania argumentacji, którą 
moglibyśmy określić mianem konwen-
cjonalizmu. Mówiąc żartobliwie – ate-
ista chce być konwencjonalistą, gdy 
chodzi o religię, ale skłania się ku 
prawdzie, gdy pochwala ateizm. Ana-
logiczna sprzeczność jest zauważalna, 
gdy autor uruchamia odruch pochwa-
ły Oświecenia. Ludzie epoki światła 
byli przekonani o tym, że rozumowo 
można osiągnąć Prawdę. Owszem, 
była to prawda już zsekularyzowa-
na, ale wciąż pisana przez duże „P”. 
Tymczasem Duchowość ateistyczna jest 
swoistym traktatem świeckiego trady-
cjonalizmu, który moglibyśmy także 
określić mianem wierności kulturo-
wym nawykom. Może to zaskakują-
ce, ale na poziomie sposobu myślenia 
Comte-Sponville (pochwalający ho-
monarracje jako postęp) spotkałby 
się z prawicowym pogaństwem spod 
znaku Dominique’a Vennera. Trady-
cjonalizm taki nie musi być całkiem 
irracjonalny – nawet na pewno kieruje 
się on pewną racjonalnością, ale jest to 
racjonalność instrumentalna, prak-
tyczna, hobbesowska, niemająca ambi-
cji dotarcia to prawideł uniwersalnych. 
Autor Duchowości coś takiego właśnie 
mówi: jestem „wiernym ateistą”, czyli 
pozostaję wierny spuściźnie kultury 
europejskiej. Nie widać jednak w tym 
niczego więcej poza estetycznym pe-
symizmem i pragmatyzmem, cechują-
cymi też niektórych komunitarystów. 
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Pozostaje pytanie, dlaczego nie pozo-
stał wierny Bogu. Może po prostu nie 
chciał służyć.

Trzeba przyznać, że Comte-Spo-
nville różni się od pełnych resenty-
mentu i agresji „nowych ateistów”, 
którzy starają się sprawiać wrażenie, 
że ich niewiara oparta jest na pra-
wach naukowych. Co więcej, przyzna-
je – idąc za systematyką Kanta – że 
jego niewiara jest także rodzajem 
wiary. Nie będę wnikał teraz w błę-
dy samego Kanta, który chciał religię 
i wiarę uchronić przed rozumem (co 
za szalony pomysł!), odmawiając im 
wartości poznawczych. Oddzielenie 
wiary od rozumu redukuje ją do nie-
określonych wartości estetycznych 
czy uczuciowych, może psychologicz-
nych. Powiązanie z rozumem daje jej 
moc poznawczą. Taka jest cecha ro-
zumu. Takie kantowskie rozumienie 
wiary – jako mrocznych uczuć – zwy-
kle powoduje, że nazwanie ateizmu 
wiarą wywołuje reakcje emocjonalne 
i agresywne. Każdy, kto ma dostęp do 
internetu, może się o tym łatwo prze-
konać. Na tym odcinku trzeba jednak 
przyznać Comte-Sponville’owi, że ma 
tę odrobinę uczciwości, którą przypi-
suje mu Hadjadj.

Jednak główny spór z ateizmem 
dotyczy nadziei. To pytanie sam au-
tor Duchowości ateistycznej uważa za 
najistotniejsze. I właśnie na nadzieję 

przeprowadzony jest najbardziej za-
sadniczy atak. Być może bardziej za-
sadniczy niż na samego Pana Boga. By 
jednak obrzydzić nadzieję, trzeba wy-
silić wszystkie sofistyczne zdolności. 
To, co Comte-Sponville zyskał w mo-
ich oczach, rozpoznając ogólnie sens 
poznawczy swojego ateizmu, stracił, 
pisząc o nadziei. Dwie tylko możliwo-
ści mogą tłumaczyć jego ekwilibry-
stykę intelektualną – brak mądrości 
(który jest czymś innym niż brak inte-
ligencji) lub przewrotność. Czytamy, 
że tylko ten, kto jest w rozpaczy, może 
być szczęśliwy. Paradoks? Oczywiście 
w oczach Comte-Sponville’a nie. Dla-
czego? Ponieważ nadzieja to oczekiwa-
nie na szczęście i przekonanie, że się 
go nie posiada, że ono dopiero przyj-
dzie. Dlatego trzeba porzucić nadzie-
ję, by stać się szczęśliwym teraz. Tak 
tłumaczy to Spinoza. Dziwny autory-
tet dla zrozumienia wiary katolickiej 
Pomińmy to, że francuski filozof wal-
czy w tej sytuacji z własnymi wyobra-
żeniami na temat religii (w domyśle 
katolickiej, chrześcijańskiej) i odpo-
wiedzmy na ten przedziwny zarzut. 

Nadzieja rozumiana tak, jak została 
przedstawiona powyżej, jest przeciw-
stawieniem tego, co nam pozostawił 
Jezus Chrystus w swoim Kościele. To 
oczekiwanie niemogące się spełnić, 
wcielić i które filozof ateista chce przy-
pisać wierzącym, jest doświadczeniem, 
które stało się udziałem uczniów idą-
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cych do Emaus. Jakimiż byli oni ide-
alistami! Wspominali oni wydarzenia 
z Jerozolimy, ukrzyżowanie Jezusa 
i powtarzali: A myśmy się spodziewali, 
że właśnie on miał wyzwolić Izrael. Tak 
nadzieję wiary widzi ateista – dodaj-
my: ekskatolik – i albo jej zupełnie nie 
rozumie, albo mówi swoje non serviam, 
dobrze wiedząc, czemu zaprzecza. 
Złudzenia swoich uczniów – złudze-
nia próżnej nadziei, złudzenia ro-
mantycznego idealizmu – rozbija sam 
Chrystus, gdy pojawia się obok idą-
cych, wyjaśnia pisma i w końcu łamie 
chleb, wskazując na nadzieję właści-
wą – wcieloną. Liturgia, Eucharystia 
pozwalają nam zrozumieć, czym jest 
nadzieja. Choć święty Augustyn mówi, 
że szczęście nie jest możliwe w tym 
świecie, to jednak pamiętajmy, że na-
dzieja jest już uczestnictwem – nie 
marzeniem czy „spodziewaniem się” 
na podstawie uprzednich oczeki-
wań – w tym, co nadchodzi, choć jest 

jeszcze ukryte i w znacznej mierze nie-
widzialne. Przy okazji można dodać, 
że mądrość Augustyna jest większa 
niż Comte-Sponville’a. Czy bowiem 
akceptacja rozpaczy jest rzeczywiście 
szczęściem? Hippończyk uznałby to 
za koncepcję nierealistyczną, absur-
dalną i zabawną jak wiele pomysłów 
filozofów, które potrafił trafnie kry-
tykować. Akceptacja może dać spokój 
ducha, ale nie szczęście. Lecz więk-
szym szczęściem niż spokój ducha jest 
wszczepienie w Ciało samego Boga, 
przez widzialne znaki niewidzialnej 
łaski – sakramenty.

Nie chodzi przecież ani o rezygna-
cję, ani o nirwanę, ani nawet o dobre 
samopoczucie, ale o zbawienie i życie 
JEGO w nas. I ta prawda nas wyzwoli. 
Nie pozwólmy, by niewierzący opo-
wiadali nam o prawdach naszej wiary. 
Jeśli na to pozwolimy – na pewno ją 
utracimy. Ω



ATEIZM 
UROJONy

Mateusz 
Krzysztof Dziób

Debata toczona na kartach książki 
przypomina tę mającą miejsce w pretorium 
Piłata. Jej uczestnicy także zdają się 
ciągle pytać: czym jest prawda?
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Ateizm z pewnością towarzyszył ludzkości od zawsze, jednakże 
dopiero od pewnego czasu stał się swego rodzaju nową religią. Jej 
wyznawcy tak bardzo nienawidzą Boga i samej religii, że całe swoje 
życie i wysiłki poświęcają na walkę z tymi fenomenami. Zarzucają 
oni wierzącym, że religia rządzi ich życiem, podczas gdy sami wpa-
dli właśnie w sidła. Ta pułapka to nic innego jak nowy, zdogmatyzo-
wany rodzaj ateizmu. Posiada on swoich kapłanów (gdyby odbyło 
się światowe konklawe ateizmu, z pewnością niejaki Richard  
Dawkins zostałby wybrany na najwyższego kapłana tej religii), 
którzy prowadzą opozycyjną do ewangelizacji ateizację. Pojawiają 
się na billboardach, a niedługo może zagoszczą nawet w naszych 
lodówkach, których nie będziemy otwierać ze strachu przed tymi 
nowymi misjonarzami.

Debata nie dla każdego

Właśnie zagadnienia nowego ateizmu dotyczy świeżo wydana 
książka Sławomira Zatwardnickiego Ateizm urojony. W zamierzeniu 
autora miała ona być przeznaczona tak samo dla poszukujących 
i niewierzących, jak i dla chrześcijańskich apologetów. Wyszło nie-
stety jak zwykle. Poszukujących może zrazić miejscami agresywny 
język (który reklamowany jest na okładce jako „cięty humor”). Sam 
autor poniższej recenzji poczuł się trochę zniesmaczony. Na jakiej 
bowiem pozycji w dialogu ustawia się ten, kto posuwa się do tego, 
by o swoim potencjalnym interlokutorze przeciwniku mówić, po-
sługując się zdrobnieniami? Naprawdę nie rozumiem tego zabiegu, 
który Dawkinsa czyni Rychem (tudzież Rysiem), a Hitchensa Krzy-
chem (tudzież Krzysiem). Źle się to czyta. Z jednej strony mamy po-
ważną debatę filozoficzno-teologiczną, z drugiej zaś – dziecinadę.

Trochę ciężko było mi przebrnąć przez dwa pierwsze rozdziały 
wymierzone w ateistyczne pseudorozumowanie. Nie oznacza to 
jednak, że są one nieudane, wprost przeciwnie! Za to ten skiero-
wany głównie do chrześcijan i zatytułowany Bóg rzeczywisty. Ikona 
niewidzialnego czyta się już bardzo dobrze. Może jest to zasłu-
ga samego Josepha Ratzingera, którego myśl teologiczna stano-
wi zasadniczą konstrukcję owego rozdziału? Sama książka też nie 
stanowi jakiegoś novum. W zasadzie jest kompilacją – umiejętną, 
trzeba zaznaczyć – cytatów przeciwników religii i jej obrońców. 

 Ta pułapka to nic 
 innego jak nowy, 

 zdogmatyzowany 
 rodzaj ateizmu
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Możemy się pokusić o stwierdzenie, że jesteśmy świadkami debaty 
Dawkinsa (tudzież Rysia), Hitchensa (tudzież Krzysia) z Chester-
tonem, Schönbornem czy wspomnianym wcześniej Ratzingerem. 
Debata toczy się na wzór tej mającej miejsce podczas procesu nad 
Chrystusem. Sam autor mówi zresztą o dzisiejszym Kościele, że 
znajduje się on w stanie skazania na śmierć i oczekiwania na ukrzy-
żowanie. Nie brakuje wobec tego także Piłatów (tym razem w licz-
bie mnogiej) wciąż zdających się pytać: czymże jest prawda?

Do braci w wierze i do przyjaciół ateistów

A prawdy znajdziemy wiele w Ateizmie urojonym. Muszę się przy-
znać, że natrafiłem na multum głębokich myśli, o czym świad-
czy ogromna liczba poczynionych na marginesie wykrzykników. 
Wspomniany już wcześniej rozdział Bóg rzeczywisty. Ikona niewi-
dzialnego mogę z całym sercem polecić wszystkim katolikom jako 
lekturę obowiązkową w Roku Wiary. Autor w zręczny sposób łączy 
perspektywę doczesną (Kościół jako fenomen widzialny) z per-
spektywą wieczną (Kościół mistyczny). W centrum rozważań stoi 
tajemnica Wcielenia (tak słabo dziś akcentowana w liturgii!) oraz 
przebóstwienie Chrystusa. Zostaje podkreślone to, że wiara nigdy 
nie rodzi się z argumentów (które jako „przedsionki wiary” mogą 
pomóc jej niejako wykiełkować), lecz jest zawsze decyzją zrodzoną 
z wolnej woli i łaski. Przyjęcie dowodowego aksjomatu ateistów 
może nawet zabić wiarę (czy o to chodzi w ostatnim, tajemniczym 
rozdziale?). Czyż kolejnym paradoksem nie jest także to, że ci, któ-
rzy walczą z Bogiem (czyt. Rysio, Krzysio) za pomocą krzyku i ujada-
nia w odpowiedzi napotykają wyłącznie Jego milczenie? A może to 
sam Bóg obdarzył ludzkość nocą duszy?

A prawdy 
znajdziemy wiele 
w Ateizmie 
urojonym 
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Wszystkie argumenty przeciw nowym ateistom prowadzą do 
jednego wniosku. Mylą się oni metodologicznie, zakładając, że Bóg 
jest bytem należącym do tego świata. Gdy tymczasem jest On cał-
kowicie poza nim. Z tego też powodu niemożliwe jest jakiekolwiek 
empiryczne poznanie Go. Nowi ateiści wytaczają przeciw Bogu 
także argumenty dotyczące problemu zła i cierpienia. Tymczasem 
jedyną – logiczną – odpowiedzią na te zjawiska jest właśnie teolo-
gia krzyża! Zatwardnicki za podstawowe grzechy nowych ateistów 
uważa obecny u nich brak niepokoju religijnego oraz niezrozumie-
nie idei wolnej woli. Zdaje się, że genezy tej masowej apostazji 
należy upatrywać także w porzuceniu filozofii (zapewne również 
całego kształcenia klasycznego) jako dyscypliny naukowej. Pew-
nych rzeczy nie da się po prostu dowieść metodami ścisłymi – bo 
jak np. badać w ten sposób prawo?

Ateizm umacnia w wierze

O reszcie tych niesamowicie trafnych refleksji nad fenomenem no-
wego ateizmu nie będę już wspominał. Nie chcę psuć czytelnikom 
lektury, do której gorąco zachęcam. Nie dostarczy nam ona jednak 
jakichś szczególnych argumentów przeciw nowemu ateizmowi. 
Wprost przeciwnie – doprowadzi nas do wniosku, że wiara nie jest 
decyzją, lecz spotkaniem z Osobą (ach, ten Ratzinger!). Wobec 
tego musimy dokonać wyboru innych środków. Najmocniejszym 
z nich jest świadectwo życia. Wcześniej jednak musimy zastanowić 
się nad naszą wiarą i spojrzeć w głąb samych siebie. A tutaj Ateizm 
urojony może być niezwykle pomocny. Ω

Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, Wydawnictwo M, Kraków 2013

 Mylą się oni 
 metodologicznie, 

 zakładając, że Bóg 
 jest bytem należącym 

 do tego świata



           WięźnioWie  
           też płaczą 

Zdarzyło mi się, że ogromny 
wytatuowany mężczyzna 
klęknął na korytarzu przede mną 
i powiedział: Obiecuję, że już tu 
nigdy nie wrócę. Człowiek, który 
mieszkał naprzeciwko kościoła, 
ale nigdy tam nie był, 
kupił sobie brewiarz 
i odmawia go 

Z Elżbietą 
Mirską 
z Bractwa 
Więziennego 
rozmawiają 
Mateusz 
Matyszkowicz 
i Piotr Pałka
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Jaworzyńska, tuż przy placu Zbawi-
ciela. W przyziemiu jednej z kamienic 
Elżbieta Mirska robi gościom herbatę. 
Owinięta chustą, bo w przyziemiu dość 
zimno i nie ma za co ogrzać, idzie do 
niewielkiego pomieszczenia z kompu-
terem i czajnikiem. Na ścianach zdjęcia 
więźniów, którzy pomogli wyremonto-
wać ten niewielki lokal. Wykuta w mu-
rze kapliczka z Matką Boską Fatimską. 
Trochę segregatorów i książek. 

Tak wygląda siedziba Bractwa 
Więziennego. Niewielkiej organiza-
cji, o której nic nie wie nikt z placu 
Zbawiciela. 

M.M.: Jak powstało Bractwo?

E.M.: Inicjatorami byli pani Nina 
Szweycer i ks. Jan Sikorski. Ks. Sikorski 
wyjechał za granicę i tam spotkał się 
z takim międzynarodowym bractwem 
więziennym. Zapoznał się z jego dzia-
łaniem, polegającym na tym, że ludzie 
chodzą właśnie do więzienia i przede 
wszystkim ewangelizują. No i spodo-
bało mu się to. U nas akurat nastąpiły 
zmiany, które pozwoliły zaistnieć takiej 
inicjatywie.

M.M.: Na czym polega ta idea? Są 
osoby, które chodzą do więzień, i są 
osoby, które nie chodzą do więzień…

– Chodziłam, ale już nie chodzę. Sytu-
acja to wymusiła. Takie stowarzyszenie 
ma wiele obowiązków wobec róż-

nych władz. Rozmaite sprawozdania, 
księgowość, coś tam jeszcze… Muszą 
być ludzie, którzy się tymi papierami 
zajmują.

M.M.: A co robią te osoby, które 
chodzą do więzień?

– Przygotowanie do bierzmowania to 
najczęstsza akcja w więzieniach. Zgła-
szają się chętni, którzy chcieliby przy-
stąpić do sakramentu. To cykl kilkuna-
stu spotkań, zorganizowany według 
planu.

M.M.: Jak taka osoba z bractwa 
nawiązuje kontakt z więźniami? Czy 
jest to jakoś ogłaszane w więzieniach? 
Czy chodzi się od celi do celi? Jak to 
wygląda?

– Kapelan zapisuje chętnych do bierz-
mowania i daje nam listę. Potem po 
prostu przychodzimy do więzienia 
i spotykamy się. Przedstawiam się, że 
jestem z tego stowarzyszenia i że będę 
spotykać się z nimi X razy.

M.M.: Czy możliwości widzenia 
z takim więźniem są nieograniczone? 
Jak wygląda to od strony 
proceduralnej?

– Kapłan tworzy specjalną listę. Przy-
chodzimy. Oni są tam na tych różnych 
A4, B4 i innych. Idziemy do oddziało-
wego. Dajemy listę. Oddziałowy wy-
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prowadza więźniów z celi do jakiegoś 
miejsca. I tu zaczyna się kłopot, bo 
kiedyś były świetlice, a dziś ich nie ma. 
Nie ma gdzie się spotkać. Jak więźniów 
jest mało, to w końcu zostajemy w tzw. 
pokoju przeszukań. To takie maciupeń-
kie pomieszczenie, gdzie jeśli ktoś wra-
ca z przepustki, to się go przeszukuje, 
czy czegoś nie wnosi. Pokoje przeszu-
kań to mało przytulne – jeśli w ogóle 
przytulne – niesympatyczne malut-
kie pomieszczenia. Ale najczęściej 
ostatecznie siedzimy tam. A w takich 
lepszych warunkach to są świetlice. 
Zdarzało się i w pokoju wychowawcy, 
ale to już przeszłość, bo teraz są różne 
procedury, które zabraniają wchodzić 
tam, gdzie są jakieś dokumenty (a tym 
bardziej więzień nie może tam wcho-
dzić). Wiec straciliśmy takie dobre 
miejsce. 

No ale nic, przychodzimy. Strażnik 
znajduje nam jakieś miejsce i daje nam 
półtorej godziny. Zwykle mam trzy gru-
py dwu-, trzyosobowe, a to mogłaby 
być z powodzeniem jedna sześciooso-
bowa grupa. Wynika to z tzw. stref.

M.M.: Strefy to są ci więźniowie, 
którzy nie mogą się kontaktować ze 
sobą?

– To strefy izolacyjne. I te strefy teraz 
tak bardzo posiekali, kiedyś był cały 
ciąg po jednej stronie, np. parzyste 
czy nieparzyste cele. A teraz co dwie 
cele jest strefa. No to siłą rzeczy dla 

dwóch więźniów siedzę godzinę, dla 
następnych dwóch kolejną i godzinę 
dla jeszcze dwóch. Gdyby byli razem, 
mogłabym poświęcić dwie godziny dla 
sześciu osób.

M.M.: Jak wygląda taka katecheza?

– Wie pan, to wygląda różnie. Mamy 
niby jakiś plan, jak nauczyciele, co 
trzeba przerobić, przygotowany ma-
teriał. Wyobrażamy sobie czasem, 
że jeśli ktoś się zapisuje do bierzmo-
wania, to znaczy, że jest katolikiem 
i był u Pierwszej Komunii. Więc Ojcze 
Nasz umie na pewno i jeszcze jakieś 
podstawowe modlitwy, zna podstawy 
wiary. A tutaj się często zdarza, że oni 
nie mają kompletnie żadnej wiedzy. 
żadnej wiedzy i zgłaszają się do bierz-
mowania. Nasz ambitny program ma 
się do tego nijak.

M.M.: Oni zabierają głos? Pytają?

– Zdarza się, że przychodzą tam, żeby 
właśnie nas zagiąć, zdenerwować 
(śmiech). No więc różne rzeczy się zda-
rzają. Ja już się troszeczkę uodporni-
łam i nauczyłam, że pewne ich tematy 
wyprzedzam. 

M.M.: A może być tak, że oni się 
zgłaszają do tego bierzmowania, bo 
chcą osiągnąć jakieś korzyści?

– Ależ oczywiście! 
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P.P.: Jakie są ich motywacje?

– Ja bym oczywiście oczekiwała tych 
najszlachetniejszych, że oni chcą przy-
jąć sakrament bierzmowania. Ale to 
tak nie jest. Pierwsza motywacja, i to 
z reguły ta podstawowa, to chęć wyj-
ścia z celi – na cokolwiek. I jakby za 
chwilę znaleźli się świadkowie Jehowy, 
to część do nich też wyjdzie. Jeśli bud-
dyści przyjdą – to do nich też wyjdą. 
Bo chcą wyjść. Wyjść poza tę celę. Nie-
stety tak jest. Zdarza się właśnie tak, 
i to niestety nieraz mi się zdarzyło, że 
przychodzi więzień i najpierw nic nie 
mówi. Po jakichś trzech spotkaniach 
tłumaczy: Proszę pani, no ja tu przy-
chodzę, no ale nie ma mowy! Ja tam 
do spowiedzi nie pójdę i w ogóle nie! 
Ale czy mogę przychodzić? Właściwie 
mnie to nie interesuje, ale czy mogę 
przychodzić? Ja mówię, że oczywi-
ście – może przychodzić. No i jak do tej 
pory to naprawdę ani razu mi się nie 
zdarzyło tak, że ten człowiek, który tak 
powiedział, na końcu nie poszedł do 
spowiedzi. 

Chociaż różnie było. W ogóle prze-
dziwne rzeczy się działy.

M.M.: Ma pani jakieś metody 
oddzielania takich szczerych 
motywacji od nieszczerych? Albo czy 
pani to odczuwa?

– To się odczuwa. Pierwsza selekcja 
jest taka, że są tacy, którzy coś wie-

dzą, i tacy, którzy kompletnie nic nie 
wiedzą. Widać, że ktoś słucha lub tak 
sobie słucha, że ma jakieś pytania sen-
sowne lub tylko takie, jak: dlaczego 
księża się nie żenią i dlaczego jeżdżą 
jakimiś tam samochodami. I o księżach 
to jest murowany temat… Wszyscy 
więźniowie…

M.M.: Nie lubią księży.

– Tak. Nie lubią księży. I to mówią ja-
sno. Wiec teraz ich uprzedzam: Pano-
wie mieli w życiu nieszczęście spotkać 
samych tych, co to tam jakieś dziew-
czynki, pijaństwa i różne rzeczy. No a ja 
akurat spotykałam innych. To może już 
sobie zawieśmy ten temat. Ale jak tak 
zaczniemy, to pytam: A zna pan tego 
księdza?. I słyszę: No nie, ale kolega mi 
opowiadał. Na początku to może czło-
wiek się bardziej denerwuje, a teraz 
po prostu im spokojnie przyznaję, że 
może oni mają akurat rację. Oni znają 
takich – a ja nie znam.
 
P.P.: Czy to są wyłącznie wasze 
doświadczenia? To są lata praktyki? 
Czy Kościół wypracował sobie jakieś 
procedury? Gdy się wyjeżdża na 
misje do krajów azjatyckich czy 
afrykańskich, to ma się cały arsenał 
pomocy, książek naukowych, nawet 
są takie studia – misjologia, jakieś 
roczne kursy. Spotkaliśmy zakonnika, 
których był przez rok w Rzymie 
w instytucie misjologicznym. Czy 
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wobec więźniów Kościół wypracował 
sobie takie narzędzia?

Nie, właśnie nie. Choć może to ja ich 
nie znam, może jest coś takiego, ist-
nieje jakieś specjalne duszpasterstwo 
więzienne, ale my tutaj mamy tylko 
jakieś swoje wewnętrzne wskazów-
ki dla świeckiego ewangelizatora, co 
wolno, a czego nie wolno, ale to raczej 
pod kątem tych penitencjarnych rzeczy 
(co wolno, a czego nie wolno wnosić). 
Zresztą jesteśmy tam szkoleni przez 
personel. Ochrona zawsze jakieś szko-
lenia przeprowadza. Ale to jest pod 
tym kątem – no wiadomo – że zaka-
zane są grypsy, adresy, telefony, takie 
kontakty są zabronione.

P.P.: A gdyby panią poproszono 
o napisanie podręcznika dla 
takiej służby ewangelizacyjnej 
w więzieniach, to od czego by pani 
zaczęła?

– Od czego ja bym zaczęła…  
No Boże, no…

P.P.: Wstęp. Po co napisałam ten 
podręcznik? O czym przede wszystkim 
powinniście pamiętać?

– Mnie się wydaje, że podstawowa 
rzecz to życzliwość, którą człowiek po-
winien mieć w sercu, kiedy tam idzie. 
I brak jakiejś niezdrowej sensacji typu: 
kim on jest i za co siedzi – bo to musi 

być zupełnie nieobecne. A co do resz-
ty, to wydaje mi się, że trochę potrzeb-
na jest intuicja. 

Na pewno też to, że w więzieniu są 
bardzo różne grupy i człowiek musi 
mieć jakieś rozeznanie, że w tej grupie 
mówi się tak, a w tamtej inaczej. 

I wreszcie obowiązkowe punkty 
programu do przeprowadzenia. Ale oni 
sami też wyznaczają niektóre tema-
ty. Bywało tak, że mówiłam: Panowie, 
może później, bo już drugie spotkanie 
rozmawiamy nie na temat tych punk-
tów, które ja tutaj mam wypisane? 
Muszę forsować pewne kwestie, ale 
podręcznika nie umiałabym napisać. 
Bo na początku muszę zaznaczyć, że 
tak jak pan mówi: ci, którzy wyjeż-
dżają na misje, są szkoleni. Natomiast 
i ja, i zdecydowana większość wolon-
tariuszy – to nie są żadne fachowe 
siły do ewangelizowania. Ja nie mam 
nic wspólnego z katechezą. Jestem 
inżynierem.

M.M.: A Kościół pomaga?

– Nie. Ja przynajmniej tego nie widzę. 
Poszczególni kapelani traktują nas róż-
nie. Czasem nas traktują niechętnie 
z racji na… No nie wiem właściwie. Nie 
wiem, dlaczego niechętnie. Może – jak 
to czasami mówią – patrzy się na ich 
pracę i jakoś się ją ocenia. No bo siłą 
rzeczy zauważa się różne rzeczy. Ci 
więźniowie się skarżą, że nie mogą się 
dostać do księdza, że prosili i nie przy-
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szedł. To może być niesympatyczne dla 
księdza. No to może nas specjalnie nie 
lubi. Ale są tacy gorliwcy, którzy nas 
lubią. Dlatego że oni mają dużo rzeczy 
do zrobienia czy przerobienia z tymi 
więźniami, a sami nie są w stanie tego 
zrobić. Więc zlecają to nam – my im 
pomagamy, a oni nam też. W praktyce 
tak to wygląda. 

Natomiast Kościół… Mamy naczel-
nego kapelana więziennictwa, który 
zresztą jest takim opiekunem naszego 
bractwa z ramienia kurii. On był zresztą 
w tej grupie założycielskiej. W zasadzie 
największą pomoc dostaliśmy od niego. 

W praktyce tak to wygląda. Z Ko-
ściołem jako instytucją jest różnie. 
Chociaż cztery lata temu episkopat, 
chyba z racji naszej prośby – bo to 
nasze bractwo wystąpiło z inicjaty-
wą – ustanowił ogólnopolski Dzień 
Modlitw za Więźniów. Jest obchodzo-
ny co roku 26 marca.

M.M.: Teraz papież Franciszek 
w swoim nauczaniu bardzo często 
przywołuje więźniów…

– My się bardzo z tego cieszymy. Cie-
szymy się i gdzie możemy, to akcen-
tujemy to, że właśnie papież też tak 
mówił, też się zwracał do więźniów 
i też uważa ich za grupę, której warto 
poświęcić czas.

M.M.: Dlaczego więźniom warto 
poświęcić czas?

– Dlaczego? Wydaje mi się, że jest to 
duża grupa ludzi zagubionych. Już nie-
raz to sobie przemyślałam, jak chodzi-
łam do więzienia, że społeczeństwo 
powinno czuć się winne w jakimś stop-
niu za pewien odsetek więźniów, który 
się tam znalazł.

M.M.: Dlaczego?

– Bo spotkałam tam dużą grupę mło-
dych, którzy niczego dobrego od lu-
dzi nie doświadczyli. Tylko – tak jak 
w życiorysach tam mówią – zawsze 
byli najgorsi, odrzucani, wyśmiewani 
i nikt im nie chciał pomóc, kiedy tej 
pomocy potrzebowali. Po prostu taki 
ewidentny brak miłości. To może gór-
nolotnie brzmi, ale brak im też takiej 
zwykłej pomocy. Naprawdę. Jak się 
czasem prześledzi ich historie, to aż 
dziw bierze, że może być aż taka znie-
czulica. I nie mówię o tym momencie, 
jak taki człowiek już się w więzieniu 
znalazł, ale już u początku życia – jako 
dziecko np. pozbawione rodziców czy 
też z jakiegoś bardzo patologicznego 
domu. Już od początku tak się działo, 
że trudno powiedzieć, by to właśnie 
on wybierał taką drogę. Innej nie 
widział.

P.P.: A więzienie staje się 
dodatkowym piętnem.

– Oczywiście. Teraz może więcej re-
socjalizacji można się tam dopatrzy, 
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bo jednak jest dużo działań, których 
kiedyś nie było. Dużo się dzieje. Sport 
i ciekawi goście. Niemniej jednak 
obejmuje to wąską grupę osadzo-
nych. A większość… Jak mi opowiada-
li, co oni tam robią… Nie wiem, czy to 
w ogóle nadaje się do opowiadania… 
(śmiech)

P.P.: Zdecydowanie tak!

– No więc co się tam robi? Kodeks kar-
ny się zna! To są znawcy. Planują swoją 
przyszłość po wyjściu z więzienia, co 
będą robić: tu może jakiś napad, ile 
można zarobić z tego, ile za to? Trzy 
i pół roku. Chyba się nie opłaca. To 
trzeba coś innego zrobić. I zajmują się 
takim rachunkiem ekonomicznym, ile 
za to się dostaje i z którego paragrafu, 
i ile można zarobić. Mają taką swoją 
dziwną filozofię. Ale to chyba właśnie 
w więzieniu się wykształca. 

P.P.: A ci, u których pani dostrzega 
fascynacją wiarą, przestają 
kalkulować w ten sposób? Czy to się 
ma nijak do siebie?

– Wie pan, ja jeszcze biorę pod uwagę 
coś takiego jak szczerość. Ta szczerość 
wobec mnie jest, bo ja wiem…

P.P.: Ograniczona?

– Wydaje mi się, że oni są szczerzy 
wobec mnie. Nie na pierwszym czy 

drugim spotkaniu, ale gdzieś w środ-
ku tych naszych spotkań, zdarzy się, że 
przyjdzie tylko jeden, bo kolega gdzieś 
tam na widzeniu albo wyjechał, albo 
coś. I spotykamy się tak sam na sam. 
Myślę, że wtedy on się tak jakoś bar-
dziej otwiera, mówi i wydaje mi się, 
że jest szczery. I zawsze –  to jest takie 
narzucające się – w oczach tych ludzi 
widzę taką tęsknotę, że oni by chcieli, 
by to ich życie było inne. Od początku. 
I naprawdę czegoś takiego chcą. Być 
może jest to chwila jakiejś, nie wiem, 
słabości… Tak pewnie oni by to nazwa-
li. Szkoda, że tak się stało, oni by chcie-
li, żeby było inaczej. No ale jest ciężko. 
Naprawdę.

P.P.: Nasza koleżanka napisała 
tekst na podstawie wywiadów 
z więźniami w Wielkiej Brytanii. 
Tam jest kłopot z konwersjami na 
islam, który więźniowie przyjmują, 
bo wydaje się im bardziej „męski” 
niż chrześcijaństwo, które nie jest 
dla nich zbyt pociągające, bo może 
być uznane za miękkie. Pani też 
się z tym zderza? Że więźniowie 
uważają – mówiąc brzydko – że to 
religia dla mięczaków?

– No nie. Ci, którzy się do nas zgłoszą, 
to jednak wpisują się w tych chrześci-
jan, czyli… Może oni nie dyskutują ze 
mną…? Chociaż nie! Dyskutują czasami 
ze mną: a dlaczego, a jakie różnice. Nie 
mówią źle o chrześcijaństwie.
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P.P.: Mają jakiś chrześcijański back-
ground. Są z rodzin chrześcijańskich.

– Nie. Mają raczej tę świadomość, że 
przychodzą do pani, która jest jednak 
katechetką. Może nie chcą mnie ura-
zić? Ale co do tego, co pan powiedział 
o islamie, to teraz były rekolekcje dla 
kapelanów więziennych i ja byłam na 
nich. Chyba ktoś ze służby więziennej 
podnosił, że zdarzają się dość częste 
przypadki przechodzenia na islam.

M.M.: Także w polskich więzieniach?

– Tak. Kiedyś to był jeden przypa-
dek na wiele lat. A teraz się to zda-
rza. Z tym że oni jakiś inny jadło-
spis mogą mieć. Więźniom o takie 
właśnie rzeczy chodzi. Oni o islamie 
nic nie wiedzą. Kompletnie nic! No 
ale wiedzą, że można sobie załatwić 
jedzenie jakieś inne. Także dziwne to 
wszystko jest. Ale u nas podobno też 
się to zdarzało. Ale ja się nie spotka-
łam z tym nigdy. Ale, tak jak mó-
wię, u nas jest ta garstka osób, które 
świadomie mówią, że są katolika-
mi, i przychodzą. Natomiast później 
się okazuje, że ten ich katolicyzm to 
tak… nie wiadomo.

P.P.: A zdarzyło się, że któryś 
z waszych wolontariuszy – czy też 
pani – przyszedł do więzienia, do 
konkretnego więźnia i okazało się, 
że jego wiedza na temat katolicyzmu 
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i Pisma Świętego jest większa niż 
wasza? Do tego stopnia, że być może 
pojawiło się u was pytanie: Facet, to 
co ty tutaj robisz? Nie wyciągnąłeś 
z tego żadnych wniosków?

– Nie było, ale na Rakowieckiej spo-
tkałam pana z pierwszych stron gazet. 
Brał udział w aferze fOZZ.

P.P.: Żemek. Grzegorz Żemek.

– No może. Taki pan przyszedł na spo-
tkanie. Ale to nie było spotkanie do 
bierzmowania, tylko to były wakacje, 
takie spotkanie biblijne. No i ten pan…

M.M.: Czyli woli pani, żebyśmy mówili 
o nim per „pan”? 
P.P.: Ja znam tego pana. 
Rozmawiałem z nim.

– Nie jestem pewna, czy to na pewno 
to nazwisko. Ale w każdym razie ten 
pan miał dużą wiedzę na temat Stare-
go Testamentu, także bardzo męczy-
łam się z tym. Ale on nie był złośliwy, 
żeby mi jakoś szczególnie wykazać 
brak mojej wiedzy (śmiech). Niemniej 
jednak to chyba był jedyny przypadek, 
gdy wiedziałam, że ten pan zna lepiej 
Pismo święte niż ja. 

M.M.: A zdarzają się państwu 
kontakty z tymi więźniami, którzy 
w ogóle nie identyfikują się 
z katolicyzmem, chrześcijaństwem? 

– No raczej nie. Bo to jednak katechet-
ka przychodzi…

M.M.: Czyli te nawrócenia, które 
państwo obserwują, to są takie 
nawrócenia powtórne, nawrócenia 
już ochrzczonych.

– Zdarzały się takie osoby, które np. nie 
były ochrzczone (bo akt chrztu jest wy-
magany). Jeśli ktoś ma te dwadzieścia 
kilka lat i zgłosił się do bierzmowania, 
no to w założeniu jest ochrzczony i był 
u Pierwszej Komunii. Później wychodzi 
na to, że u Pierwszej Komunii nie był. 
No dobrze… No ale chrzest? No tak. 
Gdzie? Nie wie. A kto wie? Nie wiado-
mo, kto wie, bo był w domu dziecka. 
Detektyw z nas wychodzi, żeby poszu-
kać. Jak to jeden z nich tłumaczył nam, 
że był chrzczony, w „takim różowym 
kościele”. Boże… Gdzie jest jakiś różo-
wy kościół? No ale nic. Czasem bardzo 
dziwne rzeczy się zdarzały. Przykłado-
wo okazywało się, że człowiek nie jest 
ochrzczony i o tym nie wiedział. 

M.M.: Ale czy też takie wielkie 
nawrócenia państwo obserwują? 
Albo po prostu szczere nawrócenia?

– Ja nie mogę powiedzieć, że widzę 
wielkie nawrócenie. To, co widzę, to 
jest moment, chwila. Jaj wychodzę, 
to nie mam już przeważnie kontaktu 
z więźniami. A to się okazuje później. 
Takich, o których ja wiem, to jest może 
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trzech czy czterech, to są tacy, któ-
rzy już po wyjściu utrzymują kontakt 
i wiem, że – tak jak mi właśnie wczoraj 
jeden z podopiecznych powiedział: 
Mamo, w gruzach ta resocjalizacja od 
Pana Boga nie legła.

M.M.: Powiedział „mamo”, bo 
więźniowie nazywają panią mamą? 

– Nie, nikt inny mnie tak nie nazywa. 
To jest jedyny (śmiech). 

Nie, nie. Oni mówią mi „proszę 
pani”. Na początku mi mówili „siostro”. 
Na początku mnie to trochę denerwo-
wało, bo jakoś – nie wiem czemu – nie 
wydawało mi się, że to jest odpowied-
nie. żadną siostrą nie jestem. Później 
machnęłam ręką. W rezultacie jednak 
zostałam panią. Po prostu panią.

P.P.: A zdarzyło się, że któryś z tych 
więźniów wrócił do stowarzyszenia, 
by się pochwalić, że odniósł 
jakieś sukcesy życiowe? I jak takie 
najciekawsze historie wyglądały? 
Któryś z nich zaangażował się 
w Kościół, w życie? A może spotkanie 
z bractwem zainspirowało kogoś do 
zmiany stylu życia?

– No tak, właśnie tak. Człowiek, który 
mieszkał naprzeciwko kościoła, ale ni-
gdy tam nie był, kupił sobie brewiarz 
i odmawia go. To jest raczej niebywałe. 
Nawet zatrudnił się gdzieś, w drukarni 
pracował i mieszkał. Przyznał się w pra-

cy do tego, że siedział. Mówił, że właści-
ciel nieustannie przychodził sprawdzać 
go, czy czegoś nie wziął, nie zniszczył. 
Mówił, że raz szef wszedł, kiedy on od-
mawiał brewiarz. Od tej pory ani razu 
już się nie zdarzyło, aby przychodził, 
a zaufanie weszło na inny poziom. 

Są tacy, którzy opowiadają o tym. 
No i takie rzeczy, o których się pamię-
ta. Więzień mi mówi tak: Proszę pani, 
gdybym ja wiedział, że ta spowiedź 
tak wygląda, tobym spał przez te trzy 
dni, podczas których strasznie się jej 
obawiałem, i w ogóle już bym daw-
no do niej poszedł. Bo oni przeżywają. 
Bo co to będzie, jeśli on ukradł kielich 
z kościoła? Można go zwrócić? No nie 
można. Oczywiste, że nie można. Ale 
żałuje pan? – pytam. – Żałuję. – No 
to w porządku! – Jak to w porząd-
ku? – A no tak! 

Więźniowie też płaczą. Zdarzyło mi 
się, że ogromny wytatuowany mężczy-
zna ukląkł na korytarzu przede mną 
i powiedział: Obiecuję, że już tu nigdy 
nie wrócę! Facet był mocno po trzydzie-
stce. Nie wiem, co się z nim później sta-
ło. Dużo jest osób, które pod wpływem 
chwili i emocji mówią, że tylko Pan Bóg 
w ich życiu się liczy. W listach deklarują 
się jako wierzący. Niektóre z tych listów 
rozpoczynają się pozdrowieniem Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ale 
czasami robią to na pewno z czystej kal-
kulacji. Udział w stowarzyszeniu ewan-
gelicznym można jakoś dobrze zapre-
zentować swoim przełożonym.
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P.P.: A czy te listy są przeglądane 
przez służby więzienne? Czy ta 
korespondencja jest w jakiś sposób 
kontrolowana? Bo to też może nam 
pokazać, czy oni piszą pod publiczkę, 
czy też nie. Zgadza się pani z tym?

– Jeżeli to są listy aresztowanych, ale 
jeszcze nie skazanych, przed wyrokiem, 
to przechodzą przez sąd, a także przez 
cenzurę. I później, jak my odpisujemy 
tym więźniom, to też idzie to przez sąd 
i cenzurę. 

P.P.: To może jeszcze przy okazji uda 
się też nawrócić jakichś urzędników 
sądowych i więziennych?

– Kiedyś byłam na pewnej sprawie 
sądowej. Pani sędzia – nie powiem 
jednak, że ona wymagała nawróce-
nia – głównie interesowała się brac-
twem, a szczególnie tym, czy więź-
niowie naprawdę przychodzą na 
spotkania, aby się modlić. Była w szo-
ku, kiedy usłyszała odpowiedź twier-
dzącą. Zresztą zrobiła rzecz w ogóle 
niewiarygodną, na korzyść tego skaza-
nego i naszą też, bo w końcu myśmy 
się o to starali. 

P.P.: Może pani powiedzieć, co zrobiła 
na waszą korzyść?

– Występowaliśmy tam o wyrok łączny 
i chodziło o to, by był jak najmniejszy. 
I był najmniejszy, jaki tylko mógł być.

M.M.: A ta korespondencja? Oprócz 
tego, że chodzicie do więzień, 
piszecie też z więźniami. Jaki 
tutaj występuje mechanizm? Oni 
dowiadują się o bractwie i po prostu 
do was piszą?

– Tak. Kolega koledze. Czasem jest na-
pisane, że adres podał pan wychowaw-
ca albo pani psycholog, albo nawet 
oddziałowy. Takie są źródła.

M.M.: Dlaczego więźniowie do was 
piszą?

– Dlaczego piszą? Głównie dlatego, 
że spodziewają się coś dostać. To jest 
główny ich cel.

P.P.: Chodzi o rzeczy czy o jakieś 
wsparcie?

– O rzeczy. O wsparcie, w sen-
sie znaczka, koperty, listu, długo-
pisu, paczki żywnościowej, paczki 
higieniczno-odzieżowej.

P.P.: I mogą na to liczyć z waszej 
strony?

– Nie bardzo. Kiedyś bardziej, bo do-
stawaliśmy dotacje i część z nich była 
również w założeniu przeznaczona na 
to. No a teraz nie mamy dotacji i nie 
mamy takich możliwości. Natomiast 
znaczek i kopertę z reguły im odsyła-
my, żeby mieli możliwość odpisania 
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na nasz list. I później taka pierwsza 
segregacja się robi. Pierwsza katego-
ria więźniów, jeśli nie dostanie żad-
nej nadziei na to, że otrzyma paczkę, 
przestaje pisać. Natomiast jest druga 
grupa osób, które mimo że nie do-
staną paczki, to i tak będą się cieszyć 
z tego, że w ogóle ktoś będzie do nich 
pisał. Z reguły z dalszej korespon-
dencji wynika to, że oni rzeczywiście 
niczego później nie chcą. Ale mimo to 
sami im później coś wysyłamy. Bo jak 
już jest taka znajomość przez dłuższy 
czas, to wiemy też już więcej o ich 
rodzinach. Wiemy choćby, że ta kar-
ta telefoniczna posłuży nie do tego, 
żeby wymieni się za papierosy, tylko 
jeśli więzień ma żonę czy dziecko, to 
potrzebuje karty właśnie do kontaktu 
z nimi. A z kartą telefoniczną, która 
jest walutą obiegową, można sobie 
różne rzeczy załatwić. 

P.P.: Chciałem zapytać o kwestie 
winy, kary i odkupienia. Jak wygląda 
refleksja na ten temat u więźniów? 
Jak oni to traktują? Czy wejście 
w metafizykę lub w sferę religii jest 
dla nich świadomym poszukiwaniem 
sensu w tym, co zrobili, i tego, co 
może ich jeszcze w życiu spotkać? Jak 
wielu z nich rozumie swoją sytuację 
właśnie na takim poziomie? 
M.M.: Czy myślą czasem tak, że 
więzienie jest sprawiedliwą karą, 
która może dać im szansę na 
odkupienie win?

– Rzeczywiście, ku memu zdumie-
niu duża część osób nie mówi tak, jak 
obiegowo się o nich myśli, że wszyscy 
są niewinni. Rzadko się zdarza, aby 
ktoś powiedział, że jest niewinny, tylko 
wprost przeciwnie – większość z nich 
mówi, że zasłużyli sobie na tę karę. 
Wyraźnie mówią, że zasłużyli i że spra-
wiedliwie cierpią. To jest naprawdę 
duże cierpienie. 

M.M.: Czy pojawia się u nich taka 
myśl, że ofiarują to cierpienie za coś?

– To mogłabym dostrzec po jakimś 
dłuższym kontakcie, a takich za wiele 
nie mamy. Ich bez przerwy wywożą 
i przewożą. Nie wiem, z czym to się 
wiąże, ale zmieniają te jednostki na-
prawdę dosyć często. I trzeba by to 
śledzić przez jakiś dłuższy czas, żeby 
poznać to zagadnienie. Natomiast 
wymiana listów też się jakoś kończy, 
bo jak już ktoś wyjdzie, to napisze 
przeważnie ze dwa, trzy razy jakieś 
pozdrowienia. A więc myślę, że takich 
świadomych więźniów to jest jednak 
mało. Natomiast tych, którzy w ogó-
le nie rozumieją, że coś źle robią, jest 
bardzo dużo – szczególnie mam tu na 
myśli młode osoby. Takiego 18-lat-
ka spotkałam. Obchodził właśnie 18. 
urodziny i tłumaczył mi, że jego ojciec, 
który zresztą zmarł z przedawkowa-
nia, to był superojciec, bo on mógł 
w domu palić papierosy i pił alkohol, 
bo tata mu pozwalał. Wszyscy inni 



EL
żB

IE
TA

 M
IR

SK
A

 /
 W

yW
IA

D
 

8
6

mieli okropnych rodziców, bo musie-
li palić po klatkach, a on miał super. 
Tata mu dał spróbować marihuany, 
kiedy ten miał chyba z pięć lat. No 
i w ogóle super. A ponieważ ten tata 
jawił się jako cudowny człowiek, lecz 
już nie żył, to nie bardzo chciałam 
mu burzyć obraz tej jedynej osoby, 
którą kochał. Ale w końcu mu powie-
działam: Wie pan, te metody nie do 
końca zadziałały, skoro znalazł się pan 
w więzieniu. A on mi mówi tak: No 
wie pani, każdy zawód ponosi jakieś 
ryzyko. Ja pytam: Jaki to zawód? On 
odpowiada: Złodziej. Zwyczajnie mi to 
powiedział, że złodziej to jego zawód. 
Bardzo długo z nim rozmawiałam i nie 
jestem przekonana do końca, czy on 
dla świętego spokoju przyznał mi ra-
cję, że może jednak nie jest tak, jak on 
myślał, czy też nie. Albo gdy mi chłop-
cy tłumaczyli, że jak ukradną samo-
chód, to nikomu nie robią krzywdy? 
Nikomu! Jak to nikomu? No przecież 
samochód jest ubezpieczony, ten ktoś 
dostanie pieniądze z ubezpieczenia, 
więc jaka to krzywda? A jakby nie był 
ubezpieczony? Proszę pani, no to jego 
wina, że nie ubezpieczył. No cóż…

P.P.: Prowokacyjnie zapytam: czy 
można być świadomym złodziejem 
i świadomym katolikiem? Może 
istnieć coś w stylu „złodziei dla 
Jezusa” na przykład?

– Nie można. Na pewno nie można.

M.M.: A są takie sytuacje, kiedy 
więzień powie: kradnę, zabijam 
i wierzę? To znaczy: wiem, że kradzież 
jest złem, wiem, że przestępstwo, 
które popełniłem, jest złem, ale stało 
się tak, a nie inaczej, albo: nie miałem 
innego wyboru, albo: zmagam się 
w sobie i mimo wszystko próbuję 
jakoś wierzyć?

– Tak. Oni w rezultacie mówią nam, że 
żałują, że już nie będą, że się zmienią. 
Wszyscy deklarują, że się zmienią, że 
na pewno będzie inaczej. Na ile to jest 
jakoś naprawdę przez nich przeżyte, 
to trudno powiedzieć. Czasami jednak 
można wyczuć, kiedy ktoś mówi to 
z serca, a kiedy mówi to, bo wie, że ja 
tego od niego oczekuję. Chociaż czy 
ja rzeczywiście tego oczekuję? Czy ja 
wiem? Przede wszystkim chciałabym, 
żeby on oczywiście do tego świadomie 
podchodził.

M.M.: Jest też w człowieku ten 
mechanizm usprawiedliwiania się. 
Prawda? I teraz – czy są też takie 
sytuacje, w których ktoś deklaruje 
się jako katolik (mówimy tutaj 
o subiektywnych sytuacjach), jako 
osoba wierząca, a jednocześnie 
znajduje usprawiedliwienie dla tego, 
że jest złodziejem albo popełnia 
jakieś inne przestępstwo? Próbuje 
poszukać do tego jakichś innych 
racji – że ma rodzinę, że nie miał 
wyboru itp.?
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– Tak. Na pewno więźniowie powołują 
się na te wyższe racje. A to, że bieda, 
a to, że coś.
 
M.M.: Co pani mówi takim ludziom?

– Na pewno mówię, że absolutnie nie 
wolno kraść, że może można poprosić 
o pomoc, iść do jakiejś instytucji, która 
może udzielić pomocy. Na pewno ni-
gdy nie powiedziałam, że jakiekolwiek 
usprawiedliwienie jest w porządku. 

M.M.: A kusiło panią kiedyś, aby 
powiedzieć takiemu człowiekowi, że 
rozumie go pani, bo ukradł z biedy?

– Ale ja go rozumiem. Powiedziała-
bym raczej, że… Pan Bóg to rozumie. 
On na pewno wszystko rozumie. Ale 
jednak są zasady, których łamać nie 
wolno, takie jak np. dziesięć przy-
kazań, które są w ich programie 
przygotowania do bierzmowania. Te 
właśnie dziesięć przykazań przedsta-
wiam im tak, że to nie jest jakiś zbiór 
zakazów – że nie wolno, bo Pan Bóg 
grozi palcem, a jak nie posłuchasz, to 
spotka cię jakaś kara. Tylko odwrot-
nie. Mogłabym to ująć następująco: 
Ja ci obiecuję, że jeżeli nie będziesz 
kłamał, kradł, cudzołożył, to będziesz 
żył szczęśliwie.

M.M.: Przedstawia pani przykazania, 
powiedzmy – nie kradnij. Jakiś 
więzień powie: to piękne, to 

wspaniały ideał, ale niemożliwy. 
Albo powie: przecież wszyscy kłamią, 
wszyscy kradną.

– Tak, tak. Argumenty, że „wszyscy”, 
że „większość” zwykle pojawiają się 
w kontekście szóstego przykazania. 
Mówią, że przed ślubem to już jest dla 
nich najgorsza sytuacja (bo faktycznie, 
to jest ogólnie przyjęte, że w tej kwe-
stii jest ciężko) i można tutaj napotkać 
niezrozumienie. Aczkolwiek nie są na 
tyle… Bo ja wiem? Nie chcą mi robić 
kłopotu, specjalnie się już nie upierają 
przy tym, chociaż wiem, że ich absolut-
nie nie przekonałam. Jestem świado-
ma tego. Inne rzeczy – tak, a to – nie.

P.P.: A gdy ktoś pochodzi 
z patologicznej rodziny i robi coś 
złego, to jest to często dla niego 
naturalne i nie uważa tego za zło. 
A czy są może takie ciekawsze 
sytuacje, kiedy spotykacie się z kimś, 
kto prowadził cnotliwe życie, wyszedł 
z dobrej, wierzącej rodziny, ale 
upadł potężnie i przeżywa ogromny 
problem moralny z tego powodu?

– Tacy ludzie też się zdarzają. Mówią, 
że mama mówiła, że tata… I wszyscy 
kochali i było dobrze. No ale koledzy…

P.P.: I nawet im powiodło się życiowo?

– Myślę o młodych ludziach, więc trud-
no powiedzieć, że im się jakoś powio-
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dło życiowo. Ale rzeczywiście, mają 
tę świadomość, że rodzice ich kochali 
i kochają, że wszystko było dobrze, ale 
oni zawiedli, bo wplątali się w jakichś 
kolegów czy w coś. Są też przypadki 
ludzi dojrzałych, którzy są normalny-
mi i porządnymi ludźmi, np. taki jeden 
celnik. Coś tam podpisał. Tłumaczył, że 
nawet nie było go na zmianie, że coś, 
za kogoś… W każdym razie był jakiś 
przekręt na granicy i on odsiaduje wy-
rok w więzieniu. Ogromnie przeżywa, 
bo właśnie rodzina normalna, ma dzie-
ci. I wszystko się wali. 

P.P.: Czyli jeden błąd – grzech, 
który nie wydaje się grzechem. Że 
on tak nie do końca był świadom 
tego wszystkiego, że – świadom nie 
świadom – rzeczywiście może to jest 
daleki od demoralizacji człowiek. 
Takich z pewnością też jest trochę. 
Ja na ogół spotykałem młodych ludzi 
takich właśnie zdemoralizowanych. 
M.M.: A powiedziałaby pani o kimś, 
że jest złym człowiekiem?

– Nie, nie. Naprawdę jestem głęboko 
przekonana, że każdy ma w sobie coś 
dobrego. Więźniowie bardzo, ale to 
bardzo cenią sobie okazanie sympa-
tii i współczucia. A przede wszystkim 
doceniają, gdy ktoś nie drąży, co kto 
zrobił i dlaczego. My nigdy nie pytamy 
o to, co i dlaczego.

P.P.: Pewnie sami później o tym 
opowiedzą.

– Tak.

P.P.: Są takie sytuacje, że macie przed 
sobą zdemoralizowanego, czasami 
dość prymitywnego osobnika, który 
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ma duży bagaż, dużo na sumieniu. 
A jednak pani mówi, że o żadnym 
z nich nie powiedziałaby, że to zły 
człowiek. W jakich momentach 
można dostrzec w takich więźniach 
pierwiastek dobra?

– Nie wiem. Widać u nich autentycz-
ną samotność i poczucie krzywdy. 
Ktoś powie, że to jest zasłużone. Oni 
nawet to przyznają, że sprawiedliwie 
tam siedzą. Tylko że życie ich w ogóle 
skrzywdziło i przeżywają to i tę wła-
śnie samotność i odrzucenie, a także 
napiętnowanie. Mnie jest ich po pro-
stu żal.

P.P.: Czy to uruchamia w nich 
mówienie o potrzebie pewnego 
dobra?

– Czy uruchamia? Na pewno chętnie 
słuchają. Jak jest moment wyboru imie-
nia do bierzmowania i przedstawia im 
się sylwetki świętych, to bardzo się inte-
resują, co i dlaczego… Część z nich bar-
dzo świadomie wybiera tego świętego, 
bo jest w czymś podobny do niego, coś 
ma w życiorysie z nim wspólnego.

M.M.: W listach więźniów, które 
czytałem, przewija się postać Faustyny 
Kowalskiej. To dlatego, że w katechezie 
zwraca się na nią uwagę?

– Zwraca się uwagę na koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, co jest oczywi-

ście związane z tym, że mówimy, że to 
właśnie ta Faustyna…. Oprócz Fausty-
ny jeszcze ojciec Pio ma jakieś szalone 
powodzenie u więźniów. Notabene, 
kaplica w areszcie śledczym na Biało-
łęce jest właśnie pod wezwaniem św. 
ojca Pio. Ale prawie wszyscy dochodzą 
do pytania o to, czy mam może obrazek 
ojca Pio dla nich albo coś innego z nim 
związanego. Nie wiem, dlaczego tak się 
dzieje.

M.M.: Przesłanie św. Faustyny bywa 
przekazywane w bardzo uproszczonej 
formie, trywializującej miłosierdzie. 
A to są przecież bardzo mocne teksty 
podkreślające ludzką grzeszność. 
P.P.: A ojciec Pio to był jednak mocny 
facet. 

– Dla mnie jest to trochę zagad-
ka, bo – jak mówiłam – spotkałam 
się z tym, że więzień poprosił mnie 
o Dzienniczek siostry Faustyny. Ja go 
zapytałam, czy czytał kiedyś jakąś re-
ligijną książkę. On powiedział, że nie, 
więc go odwodziłam od tego Dzien-
niczka. Mówię: wie pan, no może coś 
innego panu przyniosę? Bo tak na 
pierwszą lekturę religijną Dzienni-
czek siostry Faustyny? Nie wydawa-
ło mi się, żeby go to zachęciło, wręcz 
przeciwnie. No ale się uparł na ten 
Dzienniczek. No dobrze, przyniosłam 
mu swój Dzienniczek. Powiedzia-
łam, że to mój, że do niego zaglądam 
i chciałabym, żeby do mnie wrócił. Na 
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następne zajęcia on go nie przyniósł. 
No więc już się trochę zaniepokoiłam, 
że może na jakieś skręty poszło albo 
coś… A on mi mówi: A pani myśli, że 
to się tak łatwo i szybko czyta? No to 
się zdziwiłam. – Pan to czyta? – No 
tak. Po jakichś kilku tygodniach mi go 
przyniósł. Pytałam z niedowierzaniem 
kilka razy, czy naprawdę przeczytał 
Dzienniczek. Powiedział, że tak. Nie 
wierzyłam. Potem, gdy był na wol-
ności, kiedy już dobrze się znaliśmy, 
zapytałam, czy naprawdę przeczy-
tał ten Dzienniczek i dlaczego. On mi 
powiedział, że naprawdę go przeczy-
tał. Mówi tak: Tam jest dużo czasu, to 
można wszystko przeczytać. A oprócz 
tego, jak zacząłem czytać, to to było 
tak fascynujące, że przeczytałem do 
końca. No nie wiem naprawdę, dlacze-
go on to przeczytał. Bo ja, jak pierw-
szy raz czytałam Dzienniczek siostry 
Faustyny (jeszcze był z powielacza, bo 
to było bardzo dawno temu), będąc 
jednocześnie bardzo religijną osobą, 
to nie mogłam przez niego przebrnąć. 
Wtedy wydawało mi się, że tam są 
jakieś takie dziwne rzeczy. Teraz oczy-
wiście uważam inaczej. Ale się dziwię, 
bo ten Dzienniczek siostry Faustyny 
faktycznie ma powodzenie u więźniów 
i bardzo często o niego proszą.

M.M.: Myśli pani, że jest to jakiś 
dowód na obcowanie świętych? Że 
oni jakoś działają w tym więziennym 
środowisku?

– No zaczynam myśleć, że naprawdę 
chyba ta siostra Faustyna dotarła z Mi-
łosierdziem Bożym właśnie do tego 
środowiska.

M.M.: A ojciec Pio? Co więźniowie 
mówią o ojcu Pio? Albo na co 
zwracają uwagę? 
P.P.: No na zdolność bilokacji.

– Nie no. Pan powiedział, że to mocny 
facet. Walczył z szatanem. Ja muszę 
powiedzieć, że nie słyszałam chyba 
żadnej argumentacji, dlaczego właśnie 
ten święty.

M.M.: To w jakim kontekście pojawia 
się ojciec Pio?

– Ma pani jakiś obrazek ojca Pio? Albo 
jakąś książeczkę o ojcu Pio? – prawie 
zawsze padają takie pytania. Nie do-
ciekałam dlaczego. I to przez lata nie 
straciło na aktualności.

M.M.: Ma pani czasem  
wrażenie, że Dobry Łotr stoi  
wyżej od wielu osób, które  
pani mija na wolności?

– No pewnie. Dla mnie to jest oczywi-
ste. Zresztą to młodzi ludzie. Nawró-
cenie nie jest kwestią oceny. Człowiek 
nie może tego ocenić. Ich postawę 
względem Pana Boga oceniłabym 
znacznie wyżej niż tych osób, które 
jednak są na wolności. 
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M.M.: Dlaczego?

– Bo oni rzeczywiście szukają tego 
osobowego Boga, który byłby z nimi 
w samotności. Zresztą ja się staram 
wyrobić w nich coś takiego, że najważ-
niejsze jest złapanie tego kontaktu. 
Jesteśmy tylko „ja i Bóg” – o to w tym 
wszystkim chodzi. A te wszystkie re-
gułki? To mówię tak: słuchajcie, ja po-
noszę jakąś odpowiedzialność za to, że 
wy musicie umieć Wierzę w Boga, Oj-
cze Nasz, Zdrowaś Mario… Oni tam, jak 
później idą do spowiedzi, to narzekają, 
że a to tu się pomylą, a to tu coś… A ja 
im wtedy mówię, że to jest nieważ-
ne, to jest w ogóle nieważne. Jak się 
zainteresujesz Panem Bogiem, to się 
nauczysz, a jak się nie nauczysz, to też 
nie ma to znaczenia. I wydaje mi się, 
że właśnie oni są tacy, że to łapią.

M.M.: A często pani myśli nad 
ewangelicznym Dobrym Łotrem? 
Albo jakie myśli ma pani, kiedy czyta 
o Dobrym Łotrze?

– No jakie…? Pocieszające! Po pierw-
sze, że ta jedna chwila w życiu czło-
wieka wystarczy w takim szczerym 
zwróceniu się do Pana Boga. Zawsze 
zastanawialiśmy się nad tym, że on 
jednak okazał ogromną wiarę. Ogrom-
ną – bo nic nie wskazywało na to, żeby 

to był Bóg na tym krzyżu. I my mamy 
znacznie prościej. Natomiast on tutaj, 
w tej konkretnej sytuacji niebywale ja-
koś się zachował.

P.P.: Czyli sytuacja beznadziejna 
życiowo często okazuje się wielką 
szansą. Potrzeba jedynie takiej 
bezkrytycznej wiary. Tak jak w jego 
przypadku.

– Ale w ogóle spotykam się z taką ich 
oceną, że przemyśleli to wszystko i do-
brze, że się w tym więzieniu znaleźli. 
Bo zwrócili się do Pana Boga, a nie zro-
biliby tego na wolności. I że to im po-
maga, i że widzą w tym jakiś cel tego 
wszystkiego. Jakoś potrafią sobie wy-
tłumaczyć to, że znaleźli się w więzie-
niu, choć kiedyś uważali to za krzywdę, 
za coś, co nie powinno ich spotkać. 
I teraz cieszą się, że tam byli, bo ina-
czej ani nie poszliby do spowiedzi, ani 
by się nie modlili. A tutaj, w więzie-
niu, wszystko jest dobrze i nawet to, że 
siedzą, jest nieważne. Ważne jest tylko 
to, że spotkali Pana Boga.
 
P.P.: Myślę, że to jest dobra puenta 
naszej rozmowy.

Pijemy herbatę. 
Wychodzimy. Ω



Pani Stasiu..

Kiedy róży piękny kwiat rozkwita, 
dzień urodzin Ciebie wita. Wietrzyk nie-
sie CI życzenia, a słoneczko pozdrowie-
nia. Zaś, co najważniejsze przecie, żyj sto 
la na tym świecie.

Życzy Krystian 



Goleniów 4-09-2013 r.
Witam Bardzo Serdecznie Paniom Pani Stanisławo.

Na wstępie bardzo serdecznie i gorąco Paniom pozdrawiam Pani Stanisławo oraz 
wszystkich pracowników „Bractwa Więziennego”.

Pani Stanisławo bardzo serdecznie dziękuję Pani za artykuły piśmiennicze które 
od Pani otrzymałem w dwóch listach.

Pani Stanisławo pisze Pani żebym cos napisał o swojej sprawie a więc napisze 
obecnie jak Pani wie od 8 lat przebywam w Z.K. w ogóle ta moja sprawa była pro-
wadzona pod media żeby to nagłośnić jak na razie o warónkowe zwolnienie mogę 
się ubiegać po 25 latach ale nie zgodziłem się z decyzją Sądu i postanowiłem się od 
tego wyroku odwoływać dlatego, ze dostałem większy wyrok od głownego sprawcy 
co w naszym prawie jest nie zgodne iż osoba która pomaga w przestępstwie zacie-
rać ślady nie biorąca udziału biernego w zdażeniu nie może mieć większego wyroku 
od głównego sprawcy wyrok mogę mieć jedynie taki sam jak główny sprawca ale 
niższy ale na pewno nie może być wyższy dlatego postanowiłem walczyć o prawde 
i zaskarżyłem Sąd I instancji i II instancji do trybunały w Sztrazbórgu i sprawa zo-
stała przyjeta iż jest w aktrach sprawy dużi uchybień i niechlujstwa ze strony Sądu 
a tak że też tą sprawą zajał się Prezydent który prowadzi tę sprawę na ułaskawienie 
po części wyroku na 15 lat pozbawienia wolności jeszcze w tym roku powinna ta 
sprawa się zakończyć myślę że będzie dobrze ale to tylko na temat tej sprawy a tak 
w ogóle to u mnie jest wszystko dobrze chodzę do pracy jestem na celi jedno osobo-
wej mam cisze spokuj zachowanie mam cały czas dobre utrzymuje kątakt z Rodzi-
cami i siostrom i ze szwagrem siostra teraz szustego października ma wyznaczony 
termin do porodu chciała dziewczynke a szwagier chciał żeby y był chłopak i tak jak 
chciała siostra to będzie to już wiadomo że będzie dziewczynka.

Pani Stanisławo powoli będę kończył te parę słów w następnym liście więcej na-
piszę bo i tak zaraz będzie apel i muszę dać list do wysłania żeby pani szybko otrzy-
mała muj list jeszcze raz bardzo serdecznie Pani Stanisławo dziękuję za artykuły 
piśmiennicze i dobre słowo proszę pozdrowić wnuczków cała swoją Rodzinę i całe 
„Bractwo Więzienne”.

Pozdrawiam w modlitwie Brat Władysław

PS. Pani Stanisławo mam pytanie czy jest taka możliwośc żeby od Państwa Brac-
twa otrzymać paczkę chigieniczno odzieżowom jeżeli tak to proszę mi napisać ja 
bym wtedy Pani napisał co w takiej paczce mogę otrzymać bardzo dziękuję Sylwek.



4 I 2009 r.
Serdecznie witam!

Jest już styczeń, a ja cały czas w nerwach. Ogromnych nerwach, strachu 
i panice, co może się jeszcze bardziej nasilić po wprowadzeniu wyroku. Tutaj 
wszyscy są strasznie zazdrośni i zawistni. 

Ja naprawdę nie wiem czy wyjdę żywy z więzienia – to jest moje odczucie.
Naprawdę mam głowę pełna złych rzeczy – ci ludzie są naprawdę zdolni 

do wszystkiego. Co będzie? Czas pokaże – ale bać się. Naprawdę jest źle - a je-
żeli chodzi o warunkowe zwolnienie, to tez nic pewnego. Mam gdzieś tam 
w sobie cichutką nadzieję, że jakoś dotrwam do tego dnia, ale biorę tez pod 
uwagę fakt, iż sąd może mi odmówić.

Wszystko i tak jest w rękach Boga.
Nie podoba mi się pomysł wyprawy do mnie – do Opola.
Pani powinna oszczędzać siły i zarówno a nie fundować organizmowi ta-

kiego wysiłku.
Kamila może przyjedzie sama i wszystko załatwić.
Pozatym to jeszcze jest daleko – tutaj tydzień – to prawie miesiąc, a mie-

siąc jak rok.
Czas strasznie się wlecze i wszystko jest bardzo skomplikowane.
Ewa powiedziała ojcu – gdzie jest: Nie był zachwycony, Kazimierz zno-

wu zaczął swoje i Ewa ma tam niezły „bigos”. A tu jeszcze ja ze swoimi 
problemami.

Proszę Pani, w listach moich będzie dużo podziękowań za wszystko!!!
Naprawde nie wiem jak potoczyłoby się to wszystko gdybyśmy się nigdy 

nie spodkali. Dziwne jest życie, i dziwnie Bóg nas doświadcza.
Czasami myślę, że jest strasznie szalony w swoich planach i działaniach, . 

Czasami myślę, że nas po prostu zostawił i Go nie interesujemy.
Ale modlę się co wieczór – mimo tak ciężkich doświadczeń modlę się i pro-

szę o pomoc.
Mam nadzieję, że kiedyś mnie wysłucha.
A może ma inny plan co do mnie.
Może jest do czegoś to wszystko potrzebne.
Pani jeszcze raz serdecznie dziękuję za miłość, serce i współczucie.
Serdecznie pozdrawiam

Mirek



Szanowna 
pani, piSze 
z wiezienia
Pisaliście kiedyś z więźniem? Czy bylibyście 
gotowi zmierzyć się z tym? Czy sami 
się odnajdziecie w tym, co piszą?
Czy uklękniecie w ich intencji?
Poniżej kilka listów. Prawdziwych. 
Nie zastosowaliśmy redakcji i korekty. 
Zmienione zostały tylko informacje 
związane z danymi osobowymi.
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W-wa 23.09.2012 r.
Szanowni Panowie

(Panie Mirosławie, Jędrzeju, Pawle i Krystianie)

Pozwoliłam sobie na małą złośliwość w stosunku do Panów 
i odpisuję jeden list do wszystkich Panów taki sam.

Zastosowałem taka zbiorczą formę odpowiedzi nie dlatego, że 
4 listy były w jednej kopercie (to jak najbardziej rozumiem), ale 
dlatego, ze były to identyczne (co do kropki i przecinka)i nawet 
błędów cztery ”listy”. W dodatku z treści tych listów wynikało, 
że potraktowaliście nas Panowie jak byśmy byli jakimiś automa-
tem, do którego trzeba wrzucić określony „żeton-zapotrzebowa-
nie” i z tego automatu wyskoczą znaczki, koperty, zeszyty i co tam 
jeszcze innego „kliknąć”.

A my nie jesteśmy automatem, tylko żywymi ludźmi, co prawda 
często ledwie żywymi, bo w większości już starszymi i schorowa-
nymi, ale jednak ludźmi, którzy jako istoty ludzkie oczekują trochę 
szacunku od autora „listu”.

Słowo „list” napisałam w cudzysłowie, bo to co otrzymaliśmy 
od Panów na pewno listem nie jest. My rzeczywiście otrzymujemy 
b. b. b. dużo listów od osadzonych jak również od ich rodzin. Ale 
są to prawdziwe listy, czyli autor owego listu pisze coś o sobie, pi-
sze o swoich problemach, o swojej samotności, ufa nam.

Nie proszę o rzeczy materialne, ale o kontakt z drugim, życz-
liwym człowiekiem, który by go nie osądzał lecz pocieszył i coś 
poradził.

Po prostu ludzie CI chcą budować relacje z innymi ludźmi, któ-
rzy są na wolności.

Głównym celem statutowym naszego Stowarzyszenia „Bractwo 
Więzienne” jest ewangelizacja przeprowadzana w Z.K. – spotkania 
modlitewne, biblijne i. t. p. Niestety nie jesteśmy w stanie dotrzeć 
do wszystkich Z.K. i A.Ś. W Kędzierzynie Koźlu akurat nas nie ma.

I tylko dlatego, że nie mogę bezpośrednio skierować Panów na 
spotkania z naszymi członkami w Z.K. odpisuję tych kilka słów 
i załączam znaczek, kopertę, zeszyt i długopis (dla każdego z Pa-
nów osobno).
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niestety nie jestem 
zbyt wierzacy. 
oczywiscie jest 
tutaj kapelan, 
ale nie bylem ani 
razy w kaplicy. 
w przeszlosci 
nie mialem 
milych kontaktów 
z ksiazami i to 
chyba dlatego

Panie Adamie może warto zainteresować się, czy w Z.K. jest ka-
pelan (na pewno jest), może warto z Nim porozmawiać, pożyczyć 
jakąś książkę do czytania (zdecydowanie nie kryminał).

Proszę tez nie liczyć na jakąkolwiek pomoc materialną z naszej 
strony, bo symboliczna dotacja, którą dostajemy czasem od Pań-
stwa (o ile przebijemy się przez wszystkie bariery konkursów i zo-
staniemy zakwalifikowani do udziału w tej dotacji) jest naprawdę 
mała, i jest przeznaczona wyłącznie na cele wskazane w tema-
cie konkrtnie (no i to nie są znaczki ani paczki żywnościowe dla 
osadzonych).

W tej chwili już i tak nie mamy na koniec ani jednej złotówki 
(na jakikolwiek cel).

Toteż ten znaczek, kopertę, zeszyt funduję Panu ze swej małej 
emerytury.

Panie Adamie życzę owocnego spożytkowania czasu odby-
wania kary na jakieś głębsze przemyślenia na temat sensu życia 
człowieka.

Serdecznie pozdrawiam i Bogu polecam w modlitwie
W imieniu wszystkich członków „Bractwa Więziennego”

Stanisława M.

I tak mam wrażenie, ze za tymi 4-ma osobami kryje się tylko 
jedna. Drugi raz taki numer nie przejdzie.

1.
7 X 2012 r.

Droga Pani Stanisławo
Na początku mojego listu przesyłam serdecznie pozdrowienia 

oraz dziękuję za przesłanie mi tych rzeczy. Jednocześnie pragnę 
przeprosić za mój poprzedni „list”. Nie chcę się usprawiedliwiać, 
ale niestety zostałem źle poinformowany co do Waszego Stowa-
rzyszenie i chyba dlatego treść mojego „listu” była taka, a nie inna. 
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Postanowiłem napisać ten list, bo brakuje mi kontaktu z ludźmi 
z wolności, bo pomyślałem sobie, że Wasze Stowarzyszenie pomo-
że zrozumieć pewne sprawy, pomoże odnaleźć i uwierzyć w Boga, 
bo niestety nie jestem zbyt wierzący. Oczywiście jest tutaj kape-
lan, ale nie byłem ani razy w kaplicy. W przeszłości nie miałem mi-
łych kontaktów z księżami i to chyba dlatego. Może napiszę parę 
słów o sobie.

A więc, mam 25 lat i pochodzę z Bydgoszczy. Wychowywałem 
się w domu dziecka (od 6 roku życia) i po opuszczeniu placówki 
byłem na wolności półtora roku więc praktycznie od 19 roku życia 
siedzę w ZK. Jest to moja dróga odsiadka (pierwszy raz 4 lata), 
później 4 m-ce na wolności i obecnie siedzę 2 lata z 8 rocznego 
wyroku. Mama brata z którym raczej nie mam kontaktu i chorą 
mamę), która przebywa w Domu Pomocy Społecznej dla takich 
osób. Do mamy pisze bardzo często i dzwonię wtedy gdy mam kar-
tę, ale zbytnio nie mogę z nią porozmawiać o swoich problemach 
itp. Z wiadomych powodów. Z nikim innym nie mam kontaktu bo 
nikt raczej nie chce mieć styczności z recydywistą. Jestem uza-
leżniony od narkotyków od 12 roku życia i z tego powodu zgodzi-
łem się na terapię w ZK, na którą jadę wkrótce do Z. Tym razem 
staram się sporzytkować swój pobyt w zakładzie zapisuję się na 
różne zajęcia typu antyagresja, klub pracy itp., chodzę do psycho-
loga na rozmowy, czytam książki (głównie przygodowe i powieści). 
W Opolu grałem też na gitarze, ale tutaj nie mam takiej możli-
wości, bo nie mam własnego sprzętu. W grudniu może dosta-
nę półotworek, więc może w innym zakładzie będzie możliwość 
rozwijania tego zainteresowania. Myślę, że na początek to by było 
na tyle. Mam nadzieję, że pomimo złego początku zgodzi się Pani 
na korespondencję ze mną, ocz wyście bez jakiejkolwiek pomocy 
materialnej.

Będę czekał na odpowiedź od Pani.
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę zdrowie dla Pani oraz członków 

Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”.

Krystian
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Bylem u tej nowej 
„psycholoszki”, ale 
jakos ciezko mi sie 
z nia rozmawialo. 
Tym bardziej, 
ze jest mloda, 
piekna kobieta

2.
29 X 2011

Droga Pani Stanisławo
Może zacznę od tego, że bardzo Pani dziękuję za odpisanie 

na mój list, znaczki oraz miły prezent w postaci książki. Od razu 
przyszło mi na myśl, że ostatnia książkę którą dostałem to chyba 
w czwartej klasie podstawówki za dobre oceny, więc tym bardziej 
ucieszył mnie ten gest. Oczywiście książkę przeczytam z przyjem-
nością i myślę, że w następnym liście podzielę się z Panią refleksja-
mi na ten temat.

Obecnie czytam inną książkę i kiedy tylko ją skończę wezmę się 
za czytanie.

Pisze Pani, „że większość chłopaków pisze, że wychowali się 
w domu dziecka”. To faktycznie dziwne i pewnie w takiej sytu-
acji sam bym miał wątpliwości co do szczerości tych osób. Ja sam 
(przez te lata w Zakładzie Karnym poznałem zaledwie kilka osób, 
które od dziecka przebywały w domu dziecka. Nie wszyscy jednak 
byli „pozbawieni miłości matki”, nie niektórzy trafiali do placówki 
przez złe zachowanie czy złe oceny w szkole. W moim przypadku 
była to choroba mamy i przez to zła sytuacja materialna w domu. 
Mimo tego, przez cały okres (kiedy byłem w placówce) mama mnie 
odwiedzała i pomagała w miarę możliwości. Teraz równierz mam 
z nią kontakt głownie listowny, a kiedy tylko mam okazję to dzwo-
nię Czasami ciężko z mama się porozumieć (bo wkońcu bierze leki 
itp.), ale nawet zwykła rozmowa „o pogodzie” bardzo mnie cieszy 
i dodaje otuchy. Niestety nie wiem czy będę jeszcze chodził do psy-
chologa, bo już nie pracuje tutaj Pani, która wcześniej była tu psy-
chologiem. Byłem u tej nowej „psycholoszki”, ale jakoś ciężko mi 
się z nią rozmawiało. Tym bardziej, że jest młoda, piękną kobietą 
i chyba przez to byłem onieśmielony mówieniem o sobie i swoich 
problemach. Przez to będę musiał czekać do terapii i jedynie czy-
tać książki związanie z uzależnieniem :/ Chcę z Panią korespon-
dować i będzie mi bardzo miło z tego powodu :) Bardzo dużo daje 
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mi kontakt z ludźmi z wolności (choć nie pisze do wielu osób) i nie 
ważne, ze jest Pani „babcią”. Chciałbym Panią prosić, żeby zwraca-
ła się Pani do mnie po imieniu, a nie per Pan, wiem doskonale jak 
trudno o kontakt z młodymi osobami (dziewczynami na przykład) 
z wolności, bo już napisałem ze 30 listów do takich osób i tylko 
jedna osoba niedawno odpisała. Jest dziewczyną o rok starszą, 
z dwójka dzieci, które sama wychowuje i dostałem od niej jak na 
razie 3 listy. Niewiem jednak czy jeszcze kiedykolwiek napisze, bo 
w ostatnim liście spytała, czy brałem narkotyki itp. I że zbytnio 
nie lubi takich osób… Początkowo chciałem skłamać myśląc, że 
„po co mam pisać prawdę, jak przez to może już więcej nie odpi-
sać:. Po chwili przemyśleń stwierdziłem, że napisze prawdę między 
innymi dlatego, że nie chcę budować kolejnej znajomości na kłam-
stwie. Myślę, że dobrze zrobiłem choć boję się, że więcej do mnie 
nie napisze.

Pani Stasiu…. Chciałbym również cos o Pani wiedzieć, więc 
mam nadzieję, że napisze Pani parę słów o sobie. Cokolwiek, to 
co Pani uważa za słuszne. Zbliżają się święta i to chyba najgorszy 
okres w tym miejscu. Niestety, bo w sumie tutaj tak naprawdę nie 
obchodzi się świąt. Pomyślałem sobie jednak, ze przy tej okazji 
spróbuję pójść do spowiedzi. Nie spowiadałem się od 12-13 roku 
życia, więc ten miesiąc poświęcę na przemyślenia i przygotowanie 
się do tego. Myślę, że chyba od tego powinienem zacząć (oczy-
wiście oprócz książki od Pani). Powoli będę kończył te parę słów 
i będę czekał na odpis od Pani.

Życzę dużo zdrówka i pomyślności 

Gorące pozdrowienia dla pani oraz całego Stowarzyszenia 
„Bractwo Więzienne”

Krystian

z nikim innym nie 
mam kontaktu bo 
nikt raczej nie chce 
miec stycznosci 
z recydywista. 
Jestem uzalezniony 
od narkotyków od 
12 roku zycia
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ze pomodli sie 
pani w tych dniach 
o zdrowie dla mnie 
i o przetrwaniu 
tego trudnego 
okresu dla mnie

3.
6 XII 2011

Droga Pani Stanisławo!
Bardzo dziękuję za list i to co Pani mi wysłała (kartę tel., kartki 

św, znaczki itp.). Podziękowania również od mojej mamy, do której 
przed chwilą dzwoniłem z karty która Pani mi wysłała. Rozumiem 
to, że nie stać Pani na wysyłanie różnych rzeczy (kart, znaczków), 
dlatego proszę, aby Pani ograniczyła się do minimum jeśli o to 
chodzi. Fakt, te wszystkie rzeczy bardzo się przydaję i to jest jeden 
z niewielu sposobów kontaktowania się z najbliższymi, ale jakoś 
sobie dam radę i wystarczy mi to, że Pani chce do mnie pisać. 

Zdążyłem już wysłać do Pani list z życzeniami świątecznymi 
i w sumie nie pomyślałem, że może Pani nie mieć poprostu czasu. 
Dlatego, tym bardziej mi miło, że pamiętała Pani o mnie.

Może parę słów o tych kwestii o których Pani wspomniała. 
A więc, co do dziewczyny to niestety jest już nie aktualne. Po tym 
jak napisałem jej „prawdę o sobie” więcej nie napisała. Przykro 
mi z tego powody bo zawsze to jakiś kontakt z kobietę a przede 
wszystkim z osobą z wolność. Taki kontakt jest dla mnie bardzo 
ważny a teraz tym bardziej nie jestem pewien czy dobrze zrobi-
łem pisząc jej prawdę ;/ No cóż, tak pewnie większość kobiet by się 
zachowała na jej miejscu. O tym co Pani napisała w tej sprawie, to 
i w całości się zgadzam. W sumie aż tak daleko nie wybiegałem ~ 
wspólne Zycie itp. Więc o niczym takim nie pisałem. Udało mi się 
nawiązać kontakt z dwoma dziewczynami, które niestety siedzą 
jednak zawsze miło dostać list. Jedna dziewczynę znam z wolno-
ści, a druga to jej koleżanka.

Co do Pani psycholog, to faktycznie musiałem podjąć decyzję 
i zdecydowałem się na rozmowę z nową Panią. Okazało się, że nie 
jest tak źle i bardzo dobrze mi się rozmawiało. Zadała mi prace do 
napisania (odnośnie uzależnienia) i zdąrzyłem już zapisać się dró-
gi raz na rozmowę. Kolejny problem z głowy. 

Co do spowiedzi, to napisałem o tym w poprzednim liście.
Mimo tego, jeszcze są dwie soboty do świąt i może uda mi się 
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„dostać” do kaplicy. Bardzo dizekuję za książeczkę od spowiedzi 
i modlitewnik.

Przygotowałem się na swój sposób do tego sakramentu, a to 
na pewno przybliży mi parę bardzo ważnych rzeczy o których nie 
miałem pojęcia. Fakt „jak coś robić, to porządnie”, więcej też tak 
postaram się przygotować .

Może parę slow i tum co u mnie… A więc, całkiem niedaw-
no mama napisała mi, żebym skontaktował się z moim bratem. 
Porzyczyłem kartę tel. Bo pomyślałem, ze może coś się stało… 
Zadzwoniłem i dowiedziałem się, że bragt chce mi pomóc kie-
dy wyjdę –mieszkaniowo (bo na dzień dzisiejszy nie mam gdzie 
mieszkać) i w kwestii pracy. Bardzo mnie to ucieszyło, bo nie mam 
zamiaru wracać do Bydgoszczy, a siostra mieszka w Gdański. Wia-
domo, jeszcze daleka droga do mojego wyjścia, ale miło wiedzieć 
ze po wyjściu ktoś mi pomoże nie będę musiał kolejny raz włuczyć 
się na ulicy. Poza tym, to będzie początek nowego życia, w którym 
(mam nadzieję) nie będzie narkotyków, kradzieży, pseudoprzy-
jacieli… Poza tym nic się nie zmieniło. Książkę oczywiście zacho-
wam na pamiątkę. Może kiedyś ja będę mógł komuś ja przekazać, 
kto tak jak ja będzie zagubiony i będzie tego potrzebował. 

Powolutku będę kończył te parę słów i czekał na kolejny list od 
pani (pewnie po Nowym Roku) tym razem bardziej cierpliwie.

Gorąco Panią pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Krystian

4.
15 XII 2011

Droga Pani Stanisławo,
Na początku mojego listu przesyłam gorące pozdrowienia dla 

Pani. Nie dostałem od Pani rzadnej odpowiedzi na mój list (pod 
koniec października dostałem od Pani list z książką). Nie wiem 
czym to jest spowodowane – zaraz przychodzą mysli, że może coś 

tutaj tak 
naprawde 
nie obchodzi
 sie swiat
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Tutaj w wiezieniu 
jest wiele osób 
które zapisuja 
sie do ksiedza 
czy swiadków 
Jehowy tylko po 
to zeby wziaac np. 
papierosy czy kawe

się stało lub napisałem „cos nie tak” w moim poprzednim liście. 
Jeśli to drugie to bardzo Panią przepraszam za to ;/ Mam nadzie-
ję tez, że nic się nie stało i niebawem dostanę od Pani odpowiedź 
na tę parą słów. Szczerze mówiąc martwię się, tym bardziej że jest 
pani jedną z niewielu osób które zechciały do mnie napisać. Tak 
jak sama Pani napisała – ludzie boją się kontaktu ze skazanymi, 
więc tym bardziej powinienem szanować kontakt z Panią.

Książka, która od Pani dostałem oczywiście przeczytałem i bar-
dzo mi się podobała. Kiedy czytałem, stwierdziłem że bardzo dużo 
zdarzeń (może nie dosłownie) pasuje do mojego życia. Ucieczki 
z placówki, kradzieże, życie na ulicy – tak spędziłem 3 lata mojego 
życia. Ta książka pokazała mi, ze jest możliwie odbicie się od dna, 
że pomimo przeciwności losu jest możliwość wyjścia na właściwą 
drogę i to że nawet ktoś zepsuty do szpiku kości potrafi kochać 
i się nawrócić. Nie jest to takie proste ale ta lektura dała mi w pew-
nym sensie nadzieje na to wszystko. Dlatego też dziękuję pani za 
tę książkę. Pisałem w ostatnim liście, że pójdę do spowiedzi. Bar-
dzo chciałem to zrobić, pisałem się co co tydzień do księdza w tej 
sprawie i nic. Nie wiem, czy wyjście do kaplicy jest dla „wybra-
nych” i nawet rozmawiałem w tej sprawie z wychowawca który co 
tydzień mnie zwodził mówiąc :że nie miał czasu rozmawiać w mo-
jej sprawie”. Widocznie tak musi być i musze się z tym pogodzić.

Zbliżają się święta – najcięższy okres w tym miejscu., bo jak 
by nie było człowiek myśli o rodzinie, znajomych i wszystkich lu-
dziach którzy w wigilijny wieczór zasiadają do stołu z najblirzszy-
mi. Są to dni bardzo smutne – każdy w tych dniach bardzo mało 
mówi i zamykają się w sobie ze swoimi myślami. Każdy chce, żeby 
te dni jak najszybciej zleciały – a w rzeczywistości nie powinno tak 
być. Mam nadzieje, że Pani święta będą spokojne z najbliższymi 
i że pomodli się pani w tych dniach o zdrowie dla mnie i o prze-
trwaniu tego trudnego okresu dla mnie.

Powoli będę kończył te parę slów i mam nadzieje, że tym razem 
odpisze Pani na mój list.

Gorące pozdrowienia dla całego Bractwa Więziennego

Krystian
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5.
29 I 2012

Droga Pani Stanisławo!
Na początku mojego listu przesyłam serdeczne pozdrowienia. 

Postanowiłem napisać do Pani parę słow. – Ja z pewnością mam 
o wiele więcej czasu niż Pani, a czasem też kiedy do kogoś pisze od 
razu przychodzi smutek i złość. Może zacznę od tego, że cieszę się, 
że zaczą się już Nowy Rok – już prawie luty i za parę dni urodziny 
i zacznę 26 rok swojego życia. Szkoda, że kolejne w takim miejscu, 
jakoś zawsze się bardziej pszerzywa „wybrane” daty ;/ Co do mojej 
spowiedzi… Co prawda udało mi się pójść przed świętami do kaplicy 
ale przed tym kiedy zaczołem czytać książeczkę (przygotowanie do 
spowiedzi) stwierdziłem, że to wszystko nie jest takie proste tym 
bardziej ze przez tyle lat się nie spowiadałem. Potrzebuje chyba 
więcej czasu, żeby pewne sprawy przemyśleć i podejść do spowie-
dzi bardzo poważnie. Święta minęły mi bardzo spokojnie – troszkę 
przemyśleń, parę refleksji. Bardzo dużo o rodzinie i chyba pierw-
szy raz pomyślałem sobie w te dni – że mojej rodzinie (mamie ) 
pewnie jest rownierz przykro, że siedzę i nie mogę tak zwyczajnie 
[przyjść i złorzyć jej życzeń. Smutno mi się zrobiło, tym bardziej 
dlatego, że zawsze myślałem egoistycznie – jak mi jest źle itp. Te-
raz wogóle więcej czołem myśleć w tym kontekście i myślę, że to 
dobry „objaw”. Pisałem już pani, że koresponduję z dziewczynami 
z więzienia. Jedną co prawda znam z wolności, a drugą poznałem. 
Kasia (ta co ją poznałem) niedługo wychodzi… Jest bardzo młoda 
(ma 23 lata) ale bardzo dużo już przeszła w życiu…. Staram się jej 
pomoc doradzić w pewnych sprawach i wspierać w miarę możli-
wości. Jest bardzo sympatyczną i dobrą dziewczyną, tylko przesz 
przeszłość (alkocholizm) w rodzinie, dom dziecka) podobnie jak ja 
pogubiła się w życiu co sprawiło, ze wylądowała za kratami. Jakaś 
bliskość wytworzyła się między nami i ostatnio napisała mi, że po 
wyjściu chciała by mnie odwiedzić – porozmawiać tak normalnie 
i w ogóle. Bardzo się ucieszyłem – tym bardziej, że Nike mnie tutaj 
nie odwiedza. Pisałem też ostatnio Pani, ze prosił bym ani Pani nie 

na poczatku mojego 
listu przesylam 
gorace pozdrowienia 
dla pani
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wkoncu rzucilem 
papierosy. Glownie 
dlatego, ze ich 
nie mam

wysyłała kart itp. – Może wyjaśnię… Przede wszystkim zawsze było 
mi szkoda ludzi chorych. Moja mama jak pani wie równierz choruje 
i to chyba dlatego. Mogła by Pani te pieniążki przeznaczyć np. na 
lekarstwa i też właśnie (kiedy dostawałem od Pani znaczki itp.) taka 
myśl mnie dopadła. Oczywiście bardzo wszystko mi się przydało 
i tez mam nadzieje, że nie obdarzę Panią tym. Druga sprawa to to, 
że tez nie chciał bym aby pomyślała sobie pani, że pisze te listy tylko 
po to żeby dostać od Pani te znaczki itd. Tutaj w więzieniu jest wiele 
osób które zapisują się do księdza czy świadków Jehowy tylko po to 
żeby wziaść np. papierosy czy kawę. Nawet jest taki chłopak ze mną 
w celi, choć twierdzi, że jest osoba wierząca tylko nie zdecydowaną 
co do tego gdzie ma przynalerzeć ;./. A więc zapisuje się wszędzie 
gdzie się da i myślę, że właśnie tylko w celu materialnym. Myślę, 
że to wystarczające powody mojej prośby…. Bardzo zalerzy mi na 
korespondencji z panią, tym bardziej że w jaki sposób te parę słów 
bardzo mi pomaga. Rozumiem, że nie może Pani „często” do mnie 
pisać –wkońcu ma Pani swoje życie i obowiązki. Mimo tego mam 
nadzieje, że znajdzie Pani chwilkę czasu aby napisać do mnie parę 
słow. Aha, jestem ciekaw kiedy Pani ma urodziny?Będę kończył mój 
krotki list i mam nadzieje, że napisze pani do mnie za niedługo. 

Życzę Pani dużo zdrówka oraz uśmiechu na twarzy 
Jeszcze raz serdecznie pozdrowienia dla Pani oraz „Bractwa 

Więziennego”

Krystian

6.
13 II 2012

Droga Pani Stasiu 
Na wstępie mojego krótkiego listu serdecznie pozdrawiam. Nie-

stety troszkę choruje, ale mimo tego postanowiłem napisać parę 
słow. Bardzo dziękuję za pamięć – za życzenia urodzinowe. Jest 
Pani chyba najmilsza osobą jaka kiedykolwiek mogłem poznać 
(przykre, ze w takich okolicznościach). To bardzo miłe wiedzieć, ze 



W
Ię

ŹN
IO

W
IE

 /
 S

ZA
N

O
W

N
A

 P
A

N
I,

 P
IS

Zę
 Z

 W
Ię

ZI
EN

IA
 

10
6

mimo tego wszystkiego kros tam pamięta i mysli o mnie. Dlatego 
jeszcze raz dziękuję.

No niestety, koniec kary mam dopiero za 5 lat. Oczywiście 
wcześniej przysługuje mi przedterminowe zwolnienie, ale to do-
piero we wrześniu 2015 r. Strasznie dużo i powiem szczerze, ze 
często mam dość tego miejsca, tych ludzi i całego mojego życia. 
Tym bardziej, kiedy mama płacze kiedy zadzwonię – kiedy pisze, 
ze chciała by mnie zobaczyć. To bardzo boli, a ja nie jestem w sta-
nie niczego zrobić. Chyba tylko dzięki niej jakoś znoszę to wszyst-
ko, choć jest bardzo ciężko ;/ Bardzo ją Kocham i mam nadzieje, 
że uda mi się wytrwać do wyjścia i po tylu latach zobaczyć się 
z mamą. No dobrze, kończe to użalanie się… Jednak doszedł list 
przed 14 – zawsze od Pani dochodzą w jeden dzień, więc co dziwne 
bardzo szybko 

Mam nadzieje, ze nic się nie stało i że napisze Pani czym jest 
Pani zajęta.

A więc będę kończył tych parę słow i będę czekał na list od Pani. 
Z pewnością po nim więcej napiszę 

Jeszcze raz bardzo dziękuję pani Stasiu za wszystko 
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla Pani

Krystian

7.
24 III 2012

Droga Pani Stanisławo 
Na początku mojego pisania ślę serdeczne pozdrowienia. Nie-

stety nie doszedł od Pani list, tak więc postanowiłem wysłać te 
parę słów oraz życzenia Wielkanocne. 

Mam nadzieję, ze u Pani wszystko porządku i że nie się nie 
stało. Lub, że nie zrezygnowała Pani z pisania do mnie…. Mam na-
dzieję, ze tak nie jest. Jakoś zawsze takie myśli mi przychodzą, jak 
czekam na list od kogoś ;/ Tutaj to życie wygląda i płynie całkiem 
inaczej. Dlatego często zapominamy o tym, że rodzina czy znajomi 

Co do mojej 
spowiedzi... 
kiedy zaczolem 
czytac ksiazeczke 
(przygotowanie 
do spowiedzi) 
stwierdzieem, ze 
to wszystko nie 
jest takie proste
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pomimo tego, ze 
nie znam pani 
az tak bardzo 
jakos ufam pani

za rok niestety 
wylacza odbiór 
analogowy i tym 
samym pozbawia 
nas jedna z niewielu 
rozrywek w tym 
miejscu

mają swoje życie i różne swoje sprawy, a świat się nie kręci tylko 
wokół nas….

Pani Stasiu…. Bardzo długo zajęło mi przygotowania do spowie-
dzi… Chciałem żeby to było szczerze (tak jak Pani radziła) – wiele 
przez ten czas przemyślałem i myślę, że podjąłem dopiero teraz 
decyzję o mojej „pierwszej” spowiedzi. Tak więc wczoraj do niej 
przystąpiłem. Pomimo tego, ze ksiądz nie miał zbytnio dla mnie 
„czasu” aby porozmawiać to czuję się z tym dobrze. Chciałem żeby 
Pani o tym wiedziała – tak po prostu.

Nie będę się zbytnio rozpisywał – chciałbym żeby Pani (o ile 
znajdzie Pani chwilkę czasu odniosła się do moich wcześniejszych 
listów w miarę możliwości).

Tak po krótce co u mnie… A więc trzy i pół roku za mna i z tego 
się bardzo cieszę. Poza tym od środy po 12 latach palenia wkoń-
cu rzuciłem papierosy. Głownie dlatego, ze ich nie mam i ciągle 
musiałem się „prosić” kolegów z celi czego nie znoszę ;/ Jakoś się 
na razie trzymam i mam nadzieję, ze wytrwam. Coraz bliżej mój 
wyjazd na terapię do Opola – jeszcze jakieś półtora mies. I już się 
nie mogę doczekać. Tym bardziej, ze tam jest gitara i w końcu 
będę miał okazję sobie pograć za czym bardzo tęsknie. Będę powo-
li kończył tych parę słów i mam nadzieje, ze po świętach znajdzie 
Pani troszkę czasu aby napisać do mnie parę słów. 

Jeszcze raz gorące pozdrowienia dla Pani i całego Stowarzysze-
nia „Bractwa Więziennego” 

Życzę zdrówka dla Pani 

Krystian

8.
27 III 2012

Droga Pani Stanisławo
Dzisiaj dostałem od Pani list i postanowiłem od razu odpi-

sać. Jest mi strasznie głupio za mój poprzedni list… Przez to, ze 
napisałem o Pani rezygnacji z korespondencji do mnie. ;/ No cóż, 
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czasem takie mysli do głowy mi przychodzą, kiedy ktoś długo nie 
odpisuje. Oczywiście rozumiem to, że była i jest Pani bardzo zaję-
ta. Tym bardziej jest mi miło, że znalazła Pani chwile na napisanie 
do mnie tych kilku słów. Faktycznie, prowadzę korespondencję 
z innymi osobami (poza Panią i mamą, tylko z osobami z więzie-
nia)… Dlatego też (pomijając moją mamę) Pani listy i pisanie do 
Pani jest dla mnie bardzo ważne pomimo tego, że nie znam Pani 
aż tak bardzo jakoś ufam Pani…. Wiem, ze mogę Pani o wszystkim 
napisać – to co mnie „boli” o swoich rozmyślaniach itd. Równierz 
dzięki pani poczułem, że potrzebuję odszukać utraconej wiele lat 
temu wiary w Boga. Głownie własnie dlatego korespondencja z Pa-
nią jest dla mnie bardzo ważna, ale też oczywiści rozumiem i sza-
nuje to, ze ma Pani mnóstwo innych spraw i swoje życie. Bardzo 
mi przykro z choroby Pani ojca i pogorszenia Pani stanu zdrowia. 
Nigdy nie wiem, co napisać komuś w takiej sytuacji więc pozosta-
wia mi tylko życzyć dużo zdrowia pani i Pani tacie.

Ma Pani rację, okresy świąteczne i inne wolne dni zbytnio się 
nie różnią od innych – chyba tylko tym, że jest nudniej (wkońcu 
administracja ma wolne) i jedynym wyjściem z celi jest tylko go-
dzinny spacer. Pomimo tego miejsca będę myślał o Pani i mamie 
wtedy z pewnością poprawi mi się humor lub odwrotnie ;/ Ostat-
nio myślałem o Pani – szkoda, ze mieszka Pani tak daleko i nie ma 
możliwości na spotkania aby porozmawiać tak normalnie ;/ Z pew-
nością to by mi pomogło zrozumieć wiele spraw, a też chciałbym 
Panią poznać tak po prostu. Cóż, może kiedyś po moim wyjściu 
zgodzi się Pani. Tak w ogóle, to jeśli bym nie miał gdzie mieszkać 
(bo na dzień dzisiejszy nie mam mieszkania),to mam adres do ta-
kiego ośrodka w Warszawie „Alter-Ego”, które pomaga więźniom 
opuszczającym ZK w takiej sytuacji jak moja. Nie wiem ile w tym 
prawdy, bo ten adres dostałem od „kolegi” z celi. Jeszcze mam czas 
jeśli chodzi o te sprawy – wkońcu dopiero za dwa pół roku mogę 
dopiero ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Pani Stasiu, nie 
wiem czy wypada ale stwierdziłem, ze zapytam… Chciała by Pani, 
abym, wysłał moje zdjęcie? Z mojej strony, zawsze mi lepiej pisać 
do kogoś, kogo zobaczyłem na zdjęciu… Nie wiem czy dla Pani ma 
to jakiekolwiek znaczenie, a też nie chodzi mi o to żeby pani wy-
słała mi swoje. Jest Pani dobra kobietą i to mi wystarczy.

kiedy mama placze 
kiedy zadzwonie 
- kiedy pisze, 
ze chciala by 
mnie zobaczyc
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za pare dni Dzien 
Matki - co prawda 
nie jest pani moja 
mama ale jednak 
mama swoich dzieci

Bardzo dziękuję za książkę – oczywiście przeczytam ja na 
dniach, tylko skończę czytać tę co obecnie. Tylko, mam ja Pani 
odesłać po przeczytaniu – bo widziałem dedykacje dla Pani, więc 
pewnie to prezent? No i równierz dziękuję za znaczki, zeszyt, ko-
perty i kartę, pomimo tego że prosiłem Panią aby Pani nie wysła-
ła mi tych rzeczy (prócz książek ). Mam nadzieje, że nie obrażam 
Pani w rzaden sposób tą moją prośbą… W święta zadzwonią do 
mamy złorzyć życzenia i do brata aby zapytać czy mogła zafun-
dować mi dekoder ;/ Kurcze, kolejny problem z tą całą cyfryzacją 
i oczywiście ZK nie zafunduje takich dekoderów… za rok niestety 
wyłączą odbiór analogowy i tym samym pozbawią nas jedną z nie-
wielu rozrywek w tym miejscu ;/ No trudno, jakoś się przeżyje. 
Powolutku będę kończył ten mój list i będę czekał na kolejny list 
od Pani. Gdzieś w połowie maja będę jechał tam do Kłodzka, więc 
jeśli nie mogła by Pani napisać do mnie jeszcze tutaj, to ja napisze 
do Pani jak dojadę na miejsce.

Gorąco Panią pozdrawiam i jeszcze raz życzę dużo zdrówka 
dla Pani i Pani taty, który mam nadzieję przekroczy 100 lat życia. 
I serdeczne pozdrowienia dla całego „Bractwa Więziennego” 

Krystian

PS: Warto wiedzieć, że 26 marca to dzień modlitwy za więź-
niów… Dziękuję za pamięć podczas Mszy Św. na Jasnej Górze

9.
20 V 2012

Droga Pani Stanisławo!
Na wstępie mojego listu serdecznie pozdrawiam. Parę dni temu 

dojechałem już do nowego ZK – co prawda dopiero 15 czerwca 
mam wyznaczony termin terapii, ale cieszę się, ze już dojechałem. 
Na razie jestem na oddziale ogólnym, ale już widzę pozytywną róż-
nicę pomiędzy poprzednim, a tym zakładem. Oczywiście chodzi tu 
o to co najważniejsze podczas odbywania kary tj., jedzenie, space-
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ry, warunki w celach itp. Podobno na oddz. terapeutycznym jest 
jeszcze lepiej co bardzo mnie cieszy.

Pani Stasiu, jadąc w transporcie (bo najpierw jechałem 2 noce do 
Katowic) spotkałem znajomego. Dowiedziałem się, że na począt-
ku tego roku zmarł mój ojciec… Nigdy nie miałem z nim dobrego 
kontaktu, ale troszkę mi się smutno zrobiło – jak by nie było, to mój 
ojciec i dzięki niemu jestem na tym świecie. Mimo tego troszkę po-
czułem mm… ulgę. Nigdy nie potrafiłem mu wybaczyć tego, że bił 
mamę i że dzięki niemu poróżniła się nasza rodzina… Nigdy też nie 
było wtedy kiedy go naprawdę potrzebowałem i przez to wszystko 
czułem do niego nienawiść – chyba dlatego poczułem taka ulgę. Te-
raz już to wszystko bez znaczenia i nie będę miał okazji już mu po-
wiedzieć tego co zawsze chciałem i planowałem – takie jest życie.

Może teraz o czymś przyjemniejszym – a więc, przeczytałem 
książkę od Pani i kolejna bardzo mi się podobała. Pani to wie jakie 
książki wybierać i bardzo dziękuje jeszcze raz za nią. Mogę się po-
dzielić, że rzuciłem palenie papierosów choć i tak ich nie miałem 
więc troszkę było łatwiej. Kiedy paliłem byłem zmuszony ciągle pro-
sić o papierosa a tego bardzo nie lubię ;/ Tak więc cieszę się, ze mi 
sie udało w co nigdy nie wierzyłem. Teraz staram się namawiać in-
nych do tego, choć przyznam że nie jest to łatwe. Pani Stasiu… mam 
nadzieję, że ma Pani teraz troszkę więcej czasu i ze wszystko dobrze 
poszło z tymi rozliczeniami… I że znajdzie Pani chwilkę czasu na na-
pisanie listu do mnie na który będę czekał. Napisałem wiele listów 
w których poruszyłem parę tematów. Może po prostu zaczniemy 
tak jakby od nowa korespondencje, bo też zdaję sobie sprawę, że nie 
ma Pani po prostu czasu na doniesienie do tego wszystkiego o czym 
wcześniej pisałem. Tak po prostu będzie prościej po prostu. Powoli 
będę kończył tych parę słów i oczywiście czekał na list od Pani.

Za parę dni Dzień Matki – co prawda nie jest pani moja mamą 
ale jednak mamą swoich dzieci… Tak więc z tej okazji życzę Pani 
przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha oraz wytrwałości 
w tym co robi Pani dla ludzi – przede wszystkim dla takich jak ja 

Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam

Krystian

Dowiedzialem sie, 
ze na poczatku 
tego roku zmarl 
mój ojciec
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niestety tutaj na 
terapii nie dostajemy 
rzadnych lektur do 
czytania, a biblioteka 
tutaj jest malo 
ciekawa ;/

10.
8 VII 2012

Droga Pani Stasiu 
Bardzo ucieszył mnie list od Pani i oczywiście rozumiem to, że 

z pewnością nie ma Pani tak wiele czasu jak ja. Chciałbym rów-
nierz na początku bardzo podziękować za karty i znaczki – bardzo 
mi się przydały, bo mogłem zadzwonić do mamy i brata. Fak-
tycznie, tutaj na terapii mój czas jest o wiele bardziej wypełniony 
niż wcześniej, dlatego i ja tym razem parę dni zwlekałem z na-
pisaniem tego listu. Mimo tego zawsze czekam na listy, które za 
każdym razem bardzo mnie cieszą. Jeśli chodzi o zostanie tutaj 
w ZK, to oczywiście bardzo bym chciał pewnie jak większość tutaj. 
Dlatego to nie jest takie proste, ale wszystko się okarze pod koniec 
mojej terapii. Chciałbym tu zostać przede wszystkim dlatego, ze 
czuję się tutaj bezpieczny – wiadomo, że w Zakładach karnych są 
narkotyki a nie chcą doprowadzać do sytuacji dla mnie trudnych. 
Poza tym kontynuował bym przez cały czas terapie, co na pewno 
wyszło by mi na dobre 

Jeśli chodzi o mojego ojca to przykre że w taki sposób dowie-
działem się o jego śmierci. Mój ojciec nie utrzymywał ani ze mną, 
ani z nikim z rodziny kontaktu więc w inny sposób pewnie bym 
się o tym nie dowiedział. Mój ojciec odkąd pamiętał pił alkohol i to 
głównie przez niego rodzice się rozstali, a potniej wylądowałem 
w domu dziecka. Kiedy byłem młodszy zawsze starałem się o lep-
szy kontakt z nim, ale zawsze zawodził. Nawet na moją komunię 
potrafił przyjechać pijany ;/ Smutne to wszystko i pewnie przez to 
nie lubię o nim myśleć. Jednak postaram się pomodlić za jego du-
szę, bo z pewnością tego potrzebuje.

Tym razem udało mi się rzucić palenie z czego się bardzo cieszę. 
To była moja kolejna próba (wcześniejsze niestety nie powiodły 
się i zwykle po 2-3 dniach znów zaczynałem palić). Tak więc tym 
razem się udało i jestem przekonany, że już nigdy nie zapale pa-
pierosa. Pierwsze 2 tygodnie były ciężkie ale przeszedłem przez to 
i teraz jest dobrze. I też bardzo mnie cieszy to, że w końcu wyszło 
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coś co sobie postanowiłem – zwykle każde postanowienie szybko 
znikało. To również daje mi dużo siły. Napisałem pani „aby zacząć 
korespondencję od nowa” dlatego, że troszkę myślałem, ze nie na-
pisze więcej Pani do mnie ;/ Jeszcze w poprzednim ZK napisałem 
Pani „czy mógłbym pani wysłać swoje zdjęcie” - troszkę się wygłu-
piłem i przepraszam za to. Czasem przychodzą mi takie „mądre 
pomysły” i nie powinienem zadawać takich pytań. Terapia polega 
na pisaniu prac na różne tematy, a później omawianiu ich w gru-
pie. Nie jest to wszystko takie proste, ale postanowiłem przyłożyć 
się do tej terapii i „wyciągnąć” z niej jak najwięcej. W końcu to nie 
jest moja pierwsza terapia, ale poprzednie były niestety tak jakby 
z przymusu. Albo kuratorka groziła, ze odwiedzi mi wyrok albo 
rodzina lub dziewczyna prosili mnie o to aby pojechał do ośrodka 
i nigdy tak naprawdę sam nie chciałem przestać zarzywać. Teraz 
jest zupełnie inaczej, bo jest to moja decyzja (pomimo tego miej-
sca) i bardzo wierzę, ze uda mi się z tego wyjść. Mam już napraw-
dę dość takiego życia, ale też wiem że będzie bardzo ciężko po 
wyjściu. Tym bardziej, że nie mam mieszkania, tak naprawdę na 
dzień dzisiejszy nie mam gdzie wrócić, to że nie mam skończonej 
szkoły więc na pewno ciężko będzie znaleźć prace tym bardziej 
po odsiadce. To napewno nie sprzyja mojemu zdrowieniu. Bardzo 
dużo myślę „jak to będzie po moim wyjściu” i chyba najlepszym 
rozwiązaniem będzie chyba kolejny ośrodek. Na pewno będę po-
trzebował kolejnej terapii ale też ułatwi mi to poukładać sprawy 
związane z mieszkaniem czy prace. Tez własnie potrzebuję aby 
troszkę ktoś mną pokierował w pewien sposób bo tak naprawdę 
nie znam takiego „normalnego” życia. Nigdy go nie miałem i chy-
ba dlatego ono mnie tak przerarza. Często kiedy o tym myśle, boję 
się prostych rzeczy typu: jak przeżyc cały miesiąc wypłaty która 
zarobię, jakieś płacenie rachunków, czy jak dorobić się czegokol-
wiek w swoim mieszkaniu. Może to trochę śmieszne, ale naprawdę 
takie rzeczy mnie przerarzają a jest ich mnóstwo. Jedno na dzień 
dzisiejszy wiem – to że nie wrócę do poprzedniego ZK, ale nie 
mam pojęcia gdzie będę.

Niestety tutaj na terapii nie dostajemy rzadnych lektur do 
czytania, a biblioteka tutaj jest mało ciekawa ;/ Jednak z nudów 
czytam cokolwiek. Lubię czytać ciekawe książki, a tez nie mamy 

nawet na moja 
komunie potrafil 
przyjechac pijany ;/

w koncu to 
nie jest moja 
pierwsza terapia
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to uwielbiam 
powiesci, 
szczególnie 
o milosci. Jestem 
wrazliwym 
chlopakiem 
i bardzo odczuwam 
rozne uczucia

dekodera więc nie oglądamy telewizji. Niestety brat nie kupi mi 
dekodera – w końcu ma małe dziecko więc mnóstwo innych wy-
datków. No cóż, jestem zmuszony wytrzymać też tu 

Czy mogłaby mi Pani wysłać Biblię? Nigdy nie miałem okazji 
przeczytać tej księgi – kiedyś spoglądałem parę razy do Nowe-
go Testamentu ale nigdy całego nie przeczytałem. Bardzo chciał-
bym całą Biblię przeczytać – myślę, że to mnie bardziej przybliży 
do Boga. Chodź dzięki Pani poszedłem do spowiedzi, zacząłem 
codziennie się modlić co w pewnym sensie mi pomaga i tez od 
przyjazdu na terapię chodzę co tydzień na mszę świętą. I też gram 
na gitarze na mszy i zacząłem śpiewać trochę. Niektóre pieśni 
bardzo mi się podobają i z chęcią je gram. Co do książek to uwiel-
biam powieści, szczególnie o miłości. Jestem wrażliwym chłopa-
kiem i bardzo odczuwam rożne uczucia i często podczas czytania 
wzruszam się. Najbardziej chyba przy książce która 2 razy prze-
czytałem autorki Pauliny Simons „Jeździec Miedziany cz.1”. Ale 
też dlatego je uwielbiam, że lubię marzyc o takiej prawdziwej mi-
łości, której nigdy nie doświadczyłem. Lubię też czytać sensacje, 
thrillery i przygodowe. A te o treści religijnej również bardzo mi 
się podobały, nawet ta pierwsza trochę mnie wzruszyła i wywołała 
dużo emocji. Teraz sobie uświadomiłem, ze jest pani pierwszą oso-
bą, której powiedziałem o tym jaki jestem. Raczej staram się nie 
okazywać wzruszenia przy innych, a tym bardziej tutaj w więzie-
niu. Bardzo smutno mi się zrobiło, kiedy przeczytałem, ze ma Pani 
raka kości – cieszy mnie w tym wszystkim to, ze jego rozwój został 
zahamowany i czuje się Pani „znośnie”. Jest Pani dobrą kobietą 
i będę się modlił za zdrowie i lepsze samopoczucie dla pani. Nigdy 
nie wiem, co w takich sytuacjach mógłbym powiedzieć (czy napi-
sać ) – chodź chciałbym jakiś sposób panią pocieszyć….

Jeszcze raz Pani bardzo dziękuję za karty telefoniczne – teraz 
choć na chwilę dzwonię do mamy i będę mógł zadzwonić w dzień 
urodzin mamy, aby złożyć jej życzenia 

Tutaj na terapii mamy codziennie po 2 godz. zajęcia, poza tym 
zapisałem się na mitingi raz w tygodniu. Jest też bardzo dużo 
zajęć sportowych – siatkówka, tenis stołowy i siłownia tak więc 
staram się korzystać ze wszystkiego. Pani Stasiu, a kiedy Pani ma 
urodziny i imieniny? Pytam bo chciałbym złożyć Pani chociaż-
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by życzenia – ale też zrobić np. ładna kartkę. Trochę rysuję, teraz 
w ogóle w sumie bo nie mam zbytnio kiedy, a też nie mam przybo-
rów do tego ;/ Obecnie jestem na innym pawilonie i adres jest inny 
więc na końcu napisze nowy adres.

Mam do Pani jeszcze jedną prośbę – czy mogła by mi Pani wy-
słać 1 lub 2 mydła jak będzie Pani kolejny list do nie wysyłać? Tutaj 
dają nam 1 mydło na miesiąc i po prostu mi nie wystarcza, a kole-
ga, który ze mną jest w celi też nie ma rzadnej pomocy od rodzi-
ny. Ale też jeśli by miała Pani zamiar wysłać mi Biblie to najwyżej 
innym razem, rzeby koperta nie była za ciężka. Na tym będę koń-
czył mój list i czekał na kolejny od Pani. Mam nadzieję, ze znajdzie 
Pani chwilkę czasu na napisanie do mnie. Ale tez rozumiem, że 
ma Pani mnóstwo innych ważnych spraw na głowie. Dlatego życzę 
Pani trochę więcej wolnego czasu aby odpoczęła pani i oczywiście 
dużo zdrówka, spokoju wewnętrznego i lepszego samopoczucia za 
co będę się modlił.

Gorące pozdrowienia dla Pani i całego „Bractwa Więziennego”

Krystian

11.
11 VIII 2012

Droga Pani Stasiu!
Na początku mojego kolejnego listu przesyłam serdeczne po-

zdrowienia dla Pani oraz „Bractwa Więziennego”.
Na samym początku bardzo dziękuję za wysłanie tych rzeczy 

higienicznych – oczywiście wszystko dostałem bez problemu i je-
stem z nich bardzo zadowolony. Bardzo mi się to wszystko przyda, 
więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście również dziękuję za 
Pismo Święte i z chęcią będę je czytał. Mam tez nadzieję, ze prze-
czytanie Nowego testamentu wyjaśni mi pewne sprawy i przybliży 
mnie do Boga. Mimo tego, że pogubiła Pani karteczki cieszę się ze 
postanowiła Pani tak szybko odpisać na mój list – naprawdę Pani 
listy mi wiele daję i chyba dlatego zawsze czekam na kilka slow 

nie mam mieszkania, 
tak naprawde na 
dzien dzisiejszy nie 
mam gdzie wrócic, 
to ze nie mam 
skonczonej szkoly 
wiec na pewno 
ciezko bedzie 
znalezc prace tym 
bardziej po odsiadce
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troche to smieszne 
z tym, ze pani 
ma przepisana 
morfine oxycontin 
a ja uwalniam sie 
z uzaleznienia

od Pani. Ja też lubię pisać do pani, teraz co prawda mam o wie-
le mniej czasu niż wcześniej i wyobrażam sobie jak pani musi być 
czasem ciężko napisać do mnie czy do ludzi do których Pani pisze. 
Bardzo się cieszę, że wierzy Pani we mnie – ze w końcu normal-
ne życie. Nie ma już w moim życiu zbyt wielu osób które we mnie 
wierzą. Wiele osób starało mi się pomóc, jednak nie potrafiłem 
tego docenić i zawsze robiłem po swojemu co wyszło mi na dobre. 
No cóż, takie niestety jest uzależnienie – człowiek nie mysli racjo-
nalnie tylko liczy się zażywanie narkotyków. Czasem ma ochotę 
przeprosić za to wszystkich tych którzy starali się mi pomóc, ludzi 
których okradłem czy zraniłem…. Może kiedyś uda mi się tego do-
konać, choć na pewno trzeba do tego mnóstwo odwagi. Co prawda 
te msze św. Są tylko w tygodniu ale jestem na każdej mszy. Ostat-
ni nawet (po otrzymaniu od Pani listu) zwróciłem uwagę na czyta-
nie i faktycznie było ze starego testamentu z Księgi Mądrości.

Faktycznie było najlepiej gdybym został tutaj na oddziale tera-
peutycznym – już nie chodzi mi o te „lepsze warunki”, ale o to że 
przez cały czas kontynuował bym terapię i w pewnym sensie był-
bym tu bezpieczny. Wiadomo, że w Zakładach Karnych są narko-
tyki i boję się że w chwili załamania czy jakiś trudnych sytuacjach, 
w końcu nie dam.

No cóż, póki co jeszcze 4 m-ce terapii przede mną i może tym 
razem poszczęści mi się i będę miał możliwość zostania na tym 
oddziale. Z moim optymizmem jest ciężko, raczej myślę pesy-
mistycznie – ale za to pani ma w sobie mnóstwo optymizmu co 
bardzo mnie cieszy. Staram się jednak Wierzyc, że będzie dobrze 
i z czasem wszystko mi się ulorzy. A mój lęk przed przyszłością 
jest chyba wywołany tym, że tak naprawdę nie znam normalnego 
życia i musze się go chyba nauczyć. Co do szkoły to niestety nie 
mam skończonego gimnazjum. Miałem zamiar jechać po terapii 
do szkoły do Suwałk, ale…. Zanim tutaj przyjechałem jeszcze do 
poprzedniego ZK przyjechał stamtąd taki chłopak – dowiedziałem 
się, że tam dużo jest narkotyków i z tego powodu raczej tam nie 
pojadę bo na ten moment pomimo prawie 5 letniej abstynencji nie 
czuje się zbyt silny. Wolę nie ryzykować w ten sposób, ale jeszcze 
podejmę decyzje pod koniec terapii. Kursu tez nie mam żadnego, 
ale jeśli będzie okazja to chociaż tyle zrobię.
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Póki co będę czytał Nowy Testament i posłucham się Pani co do 
Starego Testamentu. Co do moich imienin to szczerze mówiąc nie 
jestem pewien ;/ Kiedyś ktoś mi powiedział, ze wypadają w kalen-
darzu pierwsze po urodzinach. Ale jak będę pisał list, to zapytam 
się w nim mamy. Faktycznie trochę to śmieszne z tym, że Pani 
ma przepisaną morfinę oxycontin a ja uwalniam się z uzależnie-
nia. Na szczęście nigdy nie zażywałem heroiny czy morfiny, ale 
pomimo tego strasznie mnie narkotyki wciągnęły a teraz nie jest 
to takie proste aby wyjść z tego. Całe szczęście, że zażywanie tych 
środków przeciwbólowych jest dla Pani bezpieczne – choć przykro 
mi, że skutki uboczne zażywania tych leków są takie a nie inne. 
Bardzo ciężko mi sobie wyobrazić przez co Pani przechodzi choć 
jeśli chodzi o stany depresyjne to zdarzyłem przejść przez cos ta-
kiego. Na szczęście dzień dzisiejszy jest o wiele lepiej, A mój stan 
emocjonalny jest w dalszym ciągu trochę rozchwiany. Ale na pew-
no z czasem bardziej poukłada mi się w głowie. Jest Pani praw-
dziwa optymistka i troszkę zazdroszczę Pani takiego podejście 
i takiej wiary w Boga. Ostatnio zastanawiałem się co ja bym zrobił 
w takiej sytuacji – myślę ze bardzo ten fakt by mnie załamał… 
mam nadzieję, że nie będę miał okazji się o tym przekonać. A Pani 
życzę poprawy zdrowia aby nie postępowała choroba i wytrwa-
łości z tych ciężkich chwilach. Cieszę się, ze napisała Pani kilka 
slow o sobie. Jest Pani wykształcona osoba, nawet bardzo. Jestem 
troszkę w szoku, tym bardziej kiedy przeczytałem, ze w wieku 45 
lat poszła Pani na studia pedagogiczne. Raczej nie mam kontaktu 
z ludźmi tak wykształconymi – pewnie moje bledy ortograficzne 
strasznie się rzucają w oczy, choć staram się ich nie robić. Zawsze 
marzyłem (jako dziecko) żeby skończyć studia, bo lubiałem się 
uczyć i byłem prymusem w podstawówce. W Domu dziecka za-
wsze wszyscy stawiali mnie za wzór – wyszło że nie mam nawet 
gimnazjum ukończone. Ale za to moja siostra studiowała fizykę 
a po roku przeniosła się na socjologie i zrobiła magistra. Rozu-
miem panią jeśli chodzi o Pani wnuczka Stasia i przykro mi, że nie 
miała Pani możliwości zajmować się nim więcej. Ja jestem w takim 
wieku, że chciałbym mieć swoje dzieci – jednak wiem, że najpierw 
musze uporządkować swoje życie aby w przyszłości moje dzieci nie 
musiały przechodzić przez to co ja i miały w miarę normalne życie. 

Bardzo sie ciesze, ze 
wierzy pani we mnie
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zawsze marzylem 
(jako dziecko) zeby 
skonczyc studia, bo 
lubialem sie uczyc

Pani Stasiu, będę powoli kończył mój list i czekał na kolejny list od 
Pani. Bardzo się cieszę, że Pani poznałem i od prawie roku mogę 
do pani pisać – bardzo szybko to zleciało. Mam nadzieję, ze spra-
wy „Bractwa Więziennego” w miarę dobrze się układają i tez liczę, 
ze choć trochę lepiej się Pani czuje. Będę się o Panią modlił, bo jest 
Pani naprawdę dobra kobietą i pomimo tylko takiej znajomości 
wnosi Pani wiele dobrego w moje Zycie. Dziękuję za to 

Krystian

12.
23 VIII 12 r.

Droga Pani Stasiu 
Na początku tych paru słów przesyłam pozdrowienia. Dzisiaj 

dostałem list od Pani i bardzo dziękuję za śpiewnik, który na pew-
no mi się przyda. Co prawda tylko kilka pieśni znam z niego, ale 
myślę, że z proca kolegi z którym gram na mszy św. poradzimy so-
bie. Ten kolega zna bardzo dużo religijnych pieśni, gra na mszy na 
organach i z gitarą bardzo fajnie nam to wychodzi. Ma Pani rację 
bo nie całkiem było by wysłanie tych mydełek zgodnie z przepi-
sami ale wychowawca by mi je wydał raczej bez problemu. Szcze-
rze mówiąc nie bardzo ma mi kto wysyłać takie rzeczy, dlatego 
poprosiłem Panią o wysłanie tych mydełek. W tym Zakładzie nie 
wydaję talonów i wystarczy prośbę napisać o przyjęcie i wydanie 
tych rzeczy higieniczno-odzieżowych. I ja tą prośbę oddam jutro, 
a zatwierdzona będzie w piątek. Bardzo się cieszę, że odpisze Pani 
na mój list tak szybko – może jeszcze w tym lub już w następnym 
tygodniu go dostane i tez wtedy na pewno więcej napisze. Jesz-
cze dzisiaj musze dokończyć zadanie na jutrzejsze zajecie cieszę 
się, ze podobał się Pani mój list – to pewnie dlatego, ze lubię do 
Pani pisać. Pani Stasiu, tylko proszę wysłać te rzeczy higieniczne 
w dużej kopercie, a nie paczką – w ten sposób tez mi to wszystko 
wydadzą. W ten sposób będzie o wiele taniej wysłanie tego, bo np. 
za 2 znaczki zapłaci Pani 3,20 zł a za taka paczkę 10-15 zł więc jest 
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duża różnica. I też proszę kupować w jakimś tanim sklepie aby to 
wyszło jak najtaniej.

Tak więcej jeśli Pani by mogła to prosił bym o:
-3 mydła
-pasta do zębów
-gąbka do ciała
-2 maszynki do golenia (jednorazowe)
-2pary skarpetek (nr. 42)
-2 pary slipek… tylko nie wiem jaki rozmiar… 
Dobrze, będę kończył te parę slow i czekam na kolejny list od 

pani. Na prośbę napiszę, ze te rzeczy przyjdą w liście lub pacz-
ce – tak na wszelki wypadek. 

Jeszcze raz pozdrawiam i życzę Pani dużo zdrówka i uśmiechu 
na twarzy 

Krystian

PS. A czym zajmowała się Pani zawodowo, zanim poszła Pani na 
emeryturę?

13.
9 IX 2012 

Droga pani Stasiu
Na początku mojego listu serdeczne pozdrowienia dla Pani oraz 

Bractwa Więziennego. Postanowiłem napisać tych parę słów, bo 
w końcu za parę dni są pani urodziny. Zrobiłem z tej okazji dla 
Pani kartkę z życzeniami – co prawda nie jest to arcydzieło, ale 
mam nadzieję, ze choć trochę będzie się podobać i sprawi pani 
troszkę przyjemności. Oczywiście wierszyk to nie wszystko Pani 
Stasiu… Życzę Pani z okazji urodzin przede wszystkim bardzo 
dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy i dużo wytrwałości w tym co 
Pani robi dla ludzi – dla ludzi takich jak ja i dla tych którym Pani 
pomaga swoją osoba. Przykro mi, że nie mogę złorzyć Pani oso-
biście życzeń lub chociaż telefonicznie z tego względu, ze mimo 

a czym zajmowala 
sie pani zawodowo, 
zanim poszla pani 
na emeryture?
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Bardzo duzo mysle 
ostatnio o osobach, 
które skrzywdzilem 
w swoim zyciu. 
Chodze tutaj 
na mitingi aa

tylko kontaktu listownego stała się Pani ważna osoba w moim ży-
ciu. Dzięki pani otworzyłem nowy rozdział w swoim życiu – mam 
nadzieję, ze już nigdy nie zwątpię w Boga i będę się trzymał tego 
czego się uczę i tego czego jeszcze w przyszłości się nauczę. Tak 
więc życzę pani mnóstwo zdrówka, dobrych ludzi wokół siebie 
i stu lat. Niestety ten list będzie bardzo krótki, bo mam do czwart-
ku napisać kolejna pracę terapeutyczną która sprawa mi bardzo 
duży problem ;/ Na pewno napisze więcej, kiedy przyjdzie kolejny 
list od Pani. U mnie wszystko wporzadku jak na razie :) Już nieste-
ty sam gram podczas mszy świętej, bo drugiego kolega z organami 
niestety wywieźli, Nawet zacząłem troszkę śpiewać a od tego tygo-
dnia będziemy robić sobie na świetlicy próby muzyczne oczywiście 
śpiewając pieśni katolickie. Na tym zakończę tych parę słów i będę 
czekał na kolejny list od Pani. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam.

Krystian

14.
2 X 2012

Na początku mojego kolejnego listu bardzo gorąco i serdecz-
nie Panią pozdrawiam. Bardzo cieszył mnie list od Pani (w sumie 
2 listy), które dostałem w zeszłym tygodniu – niestety nie mia-
łem kiedy wcześniej odpisać bo pisałem kolejna prace a poza tym 
zaczęły min się „nowe” zajęcia więc i kolejne prace. Tak więc może 
zacznę od tego listu, który pierwszy pani napisała. Oczywiście 
nie zwątpiłem w to, że Pani do mnie napisze. Prawdę mówiąc nie 
zwróciłem uwagi, że minął miesiąc od poprzedniego listu bo wy-
dawało mi się, ze ok. 2-3 tygodni. Cieszy mnie to, że pomimo tych 
wszystkich problemów w Pani życiu jednak pamięta Pani o mnie 
i zawsze napisze. To dla mnie bardzo dużo i oczywiście rozumiem, 
że często nie ma Pani po prostu czasu żeby napisać list.

Bardzo dużo mi dają te listy, samo pisanie ale też to co Pani 
pisze – staram się zmieniać, postępować inaczej niż kiedyś i jest 
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mi z tym bardzo dobrze. Cieszę się, że mój poprzedni list ucieszył 
panią i to, ze odpiera Pani moje listy właśnie w taki sposób. Co do 
kwestii estetyki mojego pisma, to wynik tego, że jako dziecko 
bardzo lubiałem się uczyć a w domu dziecka mielisz y takie zajęcia 
z kaligrafii więc wyrobiłem sobie pismo. Bardzo dużo osób jest 
często w szoku, że mam takie pismo a mnie to cieszy. Oczywiście 
nie podchodzę do listów jak do wypracowania. Jestem raczej 
małomównym chłopakiem, dużo emocji we mnie siedzi, których 
nie potrafię okazać, też pewnie jest wiele rzeczy, o których 
normalnie było by mi ciężko porozmawiać. Pisanie do Pani daje mi 
pewien komfort, myślę, że mogę napisać Pani o pewnych sprawach 
o których ciężko mi się rozmawia, mogę wyrazić swoje myśli 
i uczucia co w normalnym życiu jest dla mnie wielka trudnością. 
Choć tez z drugiej strony czasem boję się napisać Pani 
o czymś – boję się krytyki, tego, ze przez to jaki byłem kiedyś Pani 
może nie mieć ochoty na utrzymywanie ze mną kontaktu. Może to 
głupie ale tak mam. Ale mimo tego bardzo się cieszę z Pani opinii 
co do moich listów. Co do mojego wykształcenia to ma Pani rację 
że musiałbym je uzupełnić. Wiem, ze mnie stać aby ukończyć 
szkołę – nigdy nie miałem problemów z nauką tylko z chodzeniem 
do szkoły. Jeszcze to przemyślę, Może po terapii pojechałbym do 
szkoły do tego ośrodka. No nie wiem, ale po moim wyjściu wkońcu 
też mogę zrobić szkołę w gimnazjum dla Dorosłych ;/ Jeszcze Pani 
Stasiu pomyślę nad tym i na pewno Pani napiszę jaką decyzją 
podjąłem. Wiem, ze w przyszłości kiedy np. rodzina zobaczy, ze 
faktycznie zmieniam swoje życie znów zacznie mi ufać. Niestety 
zawsze wszystko pozostawało na obiecankach bo tak naprawdę 
nigdy nie chciałem i niedąrzyłem do zmian. Teraz wszystko robie 
aby zmienić moje życie, aby nigdy nie wrócić do zażywania 
narkotyków. Wiem, że nie będzie to łatwe ale planuje po wyjściu 
pojechać od razu do ośrodka uzależnień – w ogóle sobie póki co 
nie ufam tym bardziej kiedy będę na wolności i dlatego taka 
decyzja. Raz na pewno nie wrócę do Opola, zerwałem wszystkie 
kontakty z koleżkami pomimo tego, że pomagali mi początkowo 
finansowo. Robię dużo ze sobą i jestem szczęśliwy z tego powodu. 
Zacząłem też od jakiegoś czasu modlić się codziennie, chodzić do 
kościoła – to mi też w jakiś sposób pomaga, choć na pewno 

pisanie do pani 
daje mi pewien 
komfort, mysle, 
ze moge napisac 
pani o pewnych 
sprawach o których 
ciezko mi sie 
rozmawia
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w sobote (28 iX 
o godz. 15.00) 
odmówilem 
Koronke do 
Milosierdzia Bozego 
z Modlitewnika, 
który pani mi 
kiedys wyslala

chciałbym bardziej zaangażować się w to wszystko. Cały czas się 
uczę postępować dobrze, inaczej niż kiedyś ale wiem, ze w moim 
życiu jeszcze nie raz będę musiał podejmować różne decyzje i tylko 
ode mnie zalerzy jakie. Myślę, ze już zawsze będę miał do siebie 
ograniczone zaufanie w kwestii zażywania – ale to chyba dobrze 
bo mam taką świadomość i wiem, ze wyjście z tego nie jest prostą 
sprawą. Bardzo dużo myślę ostatnio o osobach, które skrzywdzi-
łem w swoim życiu. Chodzę tutaj na mitingi AA – przeproszenie 
czy zadośćuczynienie osobom które skrzywdziliśmy jest 9 krokiem 
Anonimowych Alkoholików. Wiem, ze wszystkich nie uda mi się 
przeprosić ale chciałbym toz robić… Chociaz tych, których znałem, 
ale to chyba dopiero po moim wyjściu uda mi się tego dokonać 
i będę do tego dążył. Tu mnie Pani zaskoczyła, jeśli chodzi o naukę 
czy przypomnienie sobie j. francuskiego. Oczywiście życzę 
powodzenia i sukcesów. I mam nadzieję, że dostane od Pani 
pocztówkę z urlopu we Francji. Ja też miałem zamiar uczyć się, ale 
języka angielskiego – teraz oczywiście nie, bo nie mam na to czasu 
zbytnio i jeszcze nie załatwiłem sobie słownika ale mam jakieś 
stare ćwiczenia i podręcznik tylko wszystko po angielsku i nie 
jestem pewien czy taka nauka przyniesie oczekiwany rezultat. 
Pani Stasiu, oczywiście nie poczuję się w żaden sposób urażony 
jeśli pokazałaby mi Pani moje błędy w pisowni. Jeśli miała by Pani 
więcej czasu to było by bardzo fajnie. Może dzięki Pani przestał-
bym robić takie błędy i nauczyłbym się poprawnej pisowni. 
Naprawdę te rzeczy higieniczne były dobre. Jestem skromny, po 
prostu…. Dla mnie nie liczy się jakoś tylko to, że cokolwiek mam. 
Tak jestem nauczony od dziecka. Bardzo Pani dziękuję za ta kartkę 
i za wszystko co Pani mi wysłała. Tym razem wyjątkowo. Karta mi 
się przydała bo zadzwoniłem do swojej mamy oczywiście ale tez do 
siostry i poprosiłem o dekoder który mi kupi. Niby nieistotna 
rzecz, ale bardzo dużo robi w więzieniu. Oczywiście w dalszym 
ciągu chodze na Msze Świętą i czytam Nowy Testament choć 
wolno mi to idzie. Ale codziennie rano chociaż parę wersetów 
czytam i staram się w wolnych chwilach w ciągu dnia przemyślać 
to o czym przeczytałem. cieszę się, ze laurka podobała się pani 
choć to na pewno nie było arcydzieło. Pisała mi Pani całkiem 
niedawno kiedy ma Pani urodziny i imieniny. Nie pisze mi Pani nic 
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głupiego – uwarzam, ze pisze Pani bardzo mądrze i nie zdarza się 
żeby było inaczej. Być może, ze zapomniała pani z powodu 
środków przeciwbólowych lub z powodu tego, że ciągle ma Pani 
mnóstwo rzeczy na głowie. Tak czasem jest i mi też takie rzeczy 
się zdarzają. Bardzo miło z Pani strony i cieszę się, ze rownierz 
jestem dla Pani bliska osobą „przyszywanym” małym synkiem. 
Przydadzą mi się te pisaki i kolorowe długopisy – po terapii mam 
zamiar znów trenować rysowanie. Miedzy innymi właśnie 
długopisami, ołówkami. Tez jakiś czas można powiedzieć, że 
utrzymywałem się z robienia różnych kartek itp. I zawsze dosta-
wałem za nie papierosy, kawę, herbatę, czy karty. Tak więc jeśli 
będzie takie potrzebowanie w przyszłości to an pewno dalej się 
tym zajmę. Co do mojej kariery muzycznej, to aniołki już są razem 
ze mną w zespole bo przylepiłem je na gitarę. Póki co mamy próby 
i śpiewamy piosenki religijne. Może i była by możliwość stworzyć 
taki zespół, ale przede wszystkim nie mam odpowiednich śpiewni-
ków z piosenkami świeckimi. Jak na razie wystarczają mi takie 
próby jakie są teraz – zaczynam śpiewać i robię duże postępy. 
W graniu też, bo początkowo myliłem się podczas mszy św. bo 
mnie stres przezwyciężał a od kiedy są próby nie mylę sw ogóle. 
Wciąż nie pale papierosów ale niestety gdzieś 2 tygodnie temu 
znów zapaliłem. Miałem taką sytuacją, trochę niemiłą bo pokłóci-
łem się z jednym chłopakiem o dekoder więzienny i ten chłopak 
chciał mnie bić przez te kłótnię. Miła być moja kolej wzięcia na 
milka dni tego dekodera i ten chłopak się wcisną, a kiedy zacząłem 
mu mówić, że to ja go miałem wziąć i w ogóle, to chciał mnie 
pobić. Odpuściłem, ale zdenerwowałem się i zestresowałem 
i zapaliłem papierosa. Niedobrze mi się zrobiło i powiedziałem 
sobie, ze więcej nie zapale. Ale czasem mam tak, ze chce mi się 
palić – kiedy pisze np. pracę czy ją czytam na zajęciach. Dużo 
emocji przy tym mi towarzyszy i to chyba dlatego. Tak więc trwam 
w swoim postanowieniu puki co. Już prawie 4 mce mojej tera-
pii – teraz dopiero zaczynam pisać trudną pracę, bo głównie 
o uczuciach, życiu duchowym to mnie przeraża, ale na pewno 
sobie poradzę. W sobotę (28 IX o godz. 15.00) odmówiłem Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego z Modlitewnika, który Pani mi kiedyś 
wysłała. Mam zamiar za niedługo pójść do spowiedzi kolejny raz 

a kiedy zaczalem 
mu mówic, ze 
to ja go mialem 
wziac i w ogóle, 
to chcial mnie 
pobic. odpuscilem



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
12

3

i zacząłem się do niej przygotowywać póki co – nie chcę tego robić 
bez przygotowania, bo myślę, ze to by było wtedy bez sensu. Coraz 
bliżej święta i z każdym dniem coraz bardziej o nich myślę. 
Smutno mi się robi bo to kolejne tutaj a nie ma wolności z rodzina. 
Niestety nic nie można na to poradzić. Nie wiem czy Pani pisałem 
wcześniej o tym – piszę listy od kilku miesięcy z dziewczyną, która 
siedzi w Zakładzie Karnym. Bardzo dużo w moich listach tłuma-
czyłem jej o narkotykach (bo też zażywała i ukończyła leczenie) 
o innych różnych rzeczach – mnóstwo rzeczy napisałem jej 
o sobie, o tym jaki jestem teraz i jak staram się postępować. 
Napisała mi w ostatnim liście, ze się we mnie zakochała i że 
chciała by mieć takiego faceta jak ja. Hmmm… Na pewno czuję 
jakieś zauroczenie jeśli o nią chodzi, ale zastanawiam się czy cos 
takiego jest możliwe jeśli się nigdy nikogo nie widziało czy nawet 
nie słyszało! Ale bardzo przyjemnie mi się zrobiło kiedy to 
przeczytałem mimo wszystko. Dobrze Pani Stasiu, będę powoli 
kończył mój list bo jest godz. 22 i zaraz będę się kładł spać, bo 
strasznie jestem zmęczony. Aha, bo bym zapomniał – ma Pani 
gorące pozdrowienia od mojej mamy. Tak więc będę czekał na 
kolejny list od Pani i mam nadzieję ze pozytywnymi wieściami. 
Życzę Pani dużo zdrowia, dobrego samopoczucia i uśmiechu na 
twarzy

Pozdrawiam

Krystian

PS. I dziękuję za długopis bo bardzo dobrze się nim pisze. A taki 
kartki mogą mi się przydać do rysowania lub do orgiami więc 
może Pani wysłać haha… 
a dlugopis wlasnie mi sie wypisal ale pisalo sie nim dobrze :)

Ω







Dlaczego 
potrzebujemy 
osłabić słowa 
o wyrzeczeniu 
się sądu? 
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Chrześcijaństwo jest zbudowane na pamięci 
o Otchłani, której zostało udzielone światło. 
Jego istotą jest rozświetlanie mroku.

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim są-
dzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmie-
rzą” (Mt 7,1 – 2). Zacytowane słowa stanowią najczęściej łamane 
wskazanie Kazania na górze. Łatwiej jest modlić się za nieprzyja-
ciół i prześladowców (Mt 5,44), nadstawić drugi policzek i oddać 
płaszcz (Mt 5,39 – 40), a nawet – wyłupić własne oko lub odciąć 
rękę (Mt 5,29 – 30), niż wyrzec się osądzania. Biblia Tysiąclecia po-
przedza początek siódmego rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza 
śródtytułem, który ma tłumaczyć jego treść: „Powściągliwość w są-
dzeniu. Obłuda”. Jezus nie mówi jednak o żadnej powściągliwości 
w sądzeniu, tylko wprost sądzenia zakazuje. Nie ma tu żadnych 
wyjątków, żadnych niejednoznaczności – to dopiero my, którzy 
nie potrafimy przyjąć słów Chrystusa, zmieniamy Jego nauczanie. 
Dlaczego potrzebujemy osłabić słowa o wyrzeczeniu się sądu?

DOBRy 
ŁOTRZE, 
MóDL SIę 
ZA NAMI!

Tomasz Herbich

 Nasz konserwatyzm 
 jest liberalny, 

 nasz socjalizm jest 
 liberalny, nawet 

 nasze chrześcijaństwo 
 jest liberalne
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Żyjemy w liberalnym świecie. Ten liberalizm, którego nie potrafi-
my odrzucić, nie jest doktryną ekonomiczną, nie jest nawet dok-
tryną polityczną – jest dominującą formacją kulturową. A kultura 
jest źródłem całego życia społecznego. Nasze podstawowe warto-
ści, zasady interakcji społecznych, ideały dobrego życia są liberal-
ne. Nasz konserwatyzm jest liberalny, nasz socjalizm jest liberalny, 
nawet nasze chrześcijaństwo jest liberalne. Gdy kolejni politycy 
czy intelektualiści deklarują się jako „konserwatywno-liberalni”, 
„socjal-liberalni” czy „liberalni katolicy”, nie czynią niczego godne-
go uwagi, a jedynie potwierdzają, że chcą pozostać takimi, jakimi 
się urodzili. Ten bowiem, kto urodził się w II połowie XX lub na 
początku XXI wieku, urodził się jako liberał.

Czym jest dzisiaj nawrócenie? Nawrócić się – znaczy dokonać 
zwrotu od liberalizmu do jedynej w warunkach europejskich alter-
natywnej propozycji kulturowej – do chrześcijaństwa. Nie tylko 
trzeba mieć chrześcijańską wiarę, lecz także zdobyć chrześcijań-
ską kulturę. Dopiero takie nawrócenie jest pełnym nawróceniem. 
Relacja między wiarą w Chrystusa a budowaniem chrześcijańskiej 
kultury jest taka, jak między wiarą a uczynkami: „Tak jak ciało 
bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” 
(Jk 2,26).

Nie musi – choć może – to oznaczać odrzucenia wszelkiego po-
litycznego lub ekonomicznego liberalizmu i ich zdobyczy. Nie cho-
dzi tu o potępienie wszystkich odmian liberalizmu, które nie są 
przedmiotem tego artykułu, tylko o podważenie stworzonej przez 
niego kultury, zbudowanej na zapomnieniu o grzechu i rozpamię-
tywaniu krzywdy. W tej naszej rzeczywistości nie ma już bowiem 
miejsca dla zbawienia.

Liberalne królestwo środka

Liberalizm jako propozycja kulturowa buduje królestwo środka. 
Charakteryzuje go silny związek z ziemią i tym, co doczesne. Naj-
wyższą wartością świata liberalnego jest przyzwoitość rozumiana 
jako właściwa, odpowiednia forma. Jego etyka jest etyką for-
my, etyką jak, która rzadziej pyta o co. Dlatego kulturowy libera-
lizm – nawet gdy łączy się z religijnością – oznacza wyrzeczenie się 

W tej naszej 
rzeczywistości nie 
ma już miejsca 
dla zbawienia 
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wielkich celów religijnych. Chrześcijańskie pragnienie zbawienia 
i otwarcie na łaskę Boga, która może dokonać cudów także w do-
czesnej rzeczywistości, jest elementem obcym w liberalnym świe-
cie. W nim dominuje to, co Mikołaj Bierdiajew nazywał duchową 
burżuazyjnością:

„W czym tkwią duchowe korzenie burżuazji? Jest to 
zbyt silna wiara w widzialny świat i niewiara w inny, 
niewidzialny świat. Burżuj jest porażony widzialnym 
światem rzeczy, wstrząśnięty nim i urzeczony. Nie odnosi 
się poważnie do wiary w inną rzeczywistość, w duchowy 
byt, nie dowierza obcej wierze. (...) Burżuj ceni niewolę 
ducha, stłamszenie ducha przez zewnętrzny skostniały 
świat, zależność od tego, co jest czasowe i zniszczalne, nie 
chce wieczności” 1

Tocząca się w naszym świecie walka o oryginalność – niezależ-
nie od wyjściowych założeń, które powinny prowadzić ją w od-
wrotnym kierunku – eksponuje moment negatywny. Dominuje 
w niej chęć odróżnienia się od innych ludzi, a nie uznanie wyjąt-
kowości każdej osoby. Rodzi to konieczność uprzedmiotowienia 
innych poprzez każdorazowe osądzanie przy użyciu kategorii na-
wiązujących do „wyższości” i „niższości”. Liberalna potrzeba ory-
ginalności została wyrażona w słowach Gawriły Ardalionowicza 
Iwołgina, jednego z bohaterów „Idioty” Fiodora Dostojewskiego:

„Pan mówi, że jestem nieoryginalny. Ale niech pan 
sobie zakarbuje, drogi książę, że dla człowieka naszych 
czasów i z naszego pokolenia nie ma nic gorszego, niż 
usłyszeć, że jest nieoryginalny, zwyczajny, pozbawiony 
szczególnych talentów i że ma słaby charakter. Pan mnie 
nawet nie raczył zaliczyć w poczet prawdziwych łajdaków 
i niech pan wie, że przez chwilę chciałem za to pana 
pożreć! Pan mnie obraził bardziej niż Jepanczyn, który 

1 M. Bierdiajew, O duchowej burżuazji [w:] tenże, Głoszę wolność, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 1999, s. 157–158.
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sądzi (i to bez gadania, bez namawiania, w prostocie 
ducha), że mu sprzedam żonę. To mnie, ojczulku, już od 
dawna doprowadza do wściekłości i dlatego potrzebuję 
pieniędzy. Widzi pan, jak będę miał pieniądze, to stanę 
się człowiekiem w najwyższym stopniu oryginalnym. 
Najpodlejszą i najbardziej nienawistną cechą pieniędzy 
jest to, że one dają nawet talent. I będą dawać do końca 
świata. (...) A Jepanczyn dlaczego mnie tak obraża? Bo się 
gniewa? Nic podobnego! Po prostu dlatego, że zbyt jestem 
nędzny. No, a w takim razie...” 2

Nowożytność stopniowo ukierunkowuje wszystkie ludzkie as-
piracje na sferę doczesną, rozrywając związek człowieka z Niebem. 
Równocześnie jednak prowadzi go także do zapomnienia o podzi-
emiu. Ono jednak – w dużo większym stopniu niż utracone Nie-
bo – daje o sobie znać, obojętne na usilne próby doprowadzenia go 
do zamilknięcia.

Podziemia naszego świata

Podziemia mają różny charakter. Obejmuję tą kategorią wszystko, 
co nie znajduje swojego miejsca w liberalnym królestwie środka. 
Podziemiem jest więc zarówno wieś, jak i taki uniwersytet, który 
jeszcze rządzi się pragnieniem poszukiwania prawdy. Najistotniej-
szym z nich (oprócz więzienia, które jest kwintesencją podziemia 
nowożytnego, choć jest szczególne, bo równocześnie pełni funkcję 
narzędzia podtrzymywania liberalnego świata) jest jednak to, któ-
re znajduje się najbliżej królestwa środka, bo jest odwrotną stroną 
liberalnego postępu cywilizacyjnego – podziemie miejskie, czyli 
świat, na którym wznosi się budowla postępu.

Anatomię tego ukrywanego, ale nieustannie obecnego podzie-
mia przedstawił Dostojewski w swoich wspomnieniach z podró-
ży po zachodniej Europie, którą odbył w 1862 roku. Eksponując 
cechy Londynu jako miasta przemysłowego (pamiętajmy o bardzo 
dużym znaczeniu Wielkiej Brytanii w ówczesnych wyobrażeniach 
o społeczeństwie industrialnym), pisał o uczuciu straszliwej po-

2 F. Dostojewski, Idiota, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2011, s. 144–145.

Londyn ma swoją 
noc, podczas której to, 
co ukryte, wychodzi 
na powierzchnię 
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tęgi, „która skupiła w jedno stado wszystkich tych niezliczonych 
ludzi, przybyszów z całego świata”:

„To wszystko jest takie uroczyste, zwycięskie i dumne, że 
aż dech zapiera. Patrzymy na te setki ludzi, na te miliony 
ludzi pokornie dążących tu z całego świata – ludzi, 
przybyłych z jedną myślą, cicho, uparcie, w milczeniu 
tłoczących się w tym kolosalnym pałacu, i czujemy, że tu 
dokonało się coś ostatecznego – i zamknęło się. Jest to 
niemal biblijny obraz, coś jak Babilon, jakieś proroctwo 
z Apokalipsy, spełniające się na naszych oczach. Czujemy, 
że trzeba wiele odwiecznej odporności duchowej i negacji, 
aby się nie poddać, nie ulec wrażeniu, nie schylić czoła 
przed faktem i nie ubóstwić Baala, czyli nie uznać 
istniejącego stanu rzeczy za swój ideał…” 3.

Ten potężny, zniewalający do oddania czci obraz triumfu nowo-
żytnej cywilizacji technicznej, w istocie jest jednak dialektyczny, 
nie jest wolny od swojego podziemia. Londyn ma swoją noc, pod-
czas której to, co ukryte, wychodzi na powierzchnię:

„W obliczu takiego ogromu, tak kolosalnej pychy 
wszechwładnego ducha, w obliczu tak uroczystej 
pełni jego dzieła – nierzadko zamiera nawet głodna 
dusza, korzy się, poddaje, szuka zbawienia w trunku 
i w rozpuście i zaczyna wierzyć, że tak właśnie powinno 
być. (…) W Londynie można zobaczyć masy w takich 
rozmiarach i w takich warunkach, jak nigdzie na świecie. 
Opowiadano mi na przykład, że w nocy z soboty na 
niedzielę pół miliona robotników i robotnic wraz 
z dziećmi zalewa całe miasto, skupiając się specjalnie 
w niektórych dzielnicach, i przez całą noc, aż do piątej 
rano, święcą sabat, to jest obżerają się i upijają jak 
bydlęta – za cały tydzień. (…) Tu widzi się już nawet nie 

3 Tenże, Zimowe notatki o wrażeniach z lata, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 
2010, s. 92–93.
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gmin, lecz zupełną utratę świadomości, systematyczną, 
pokorną, popieraną. I czuje się, patrząc na tych pariasów 
społeczeństwa, że jeszcze długo nie urzeczywistni się 
dla nich proroctwo, długo jeszcze nie otrzymają gałęzi 
palmowych i białych szat, długo jeszcze daremnie będą się 
zwracać do Tronu Najwyższego: »Dokądże, Panie«. Sami 
o tym wiedzą i tymczasem biorą odwet na społeczeństwie, 
stając się jakimiś podziemnymi mormonami, drżącymi 
pątnikami. Dziwimy się ich głupocie, nie domyślając 
się, że jest w tym odrzucanie naszego szablonu 
społecznego – odrzucanie uporczywe, bezwiedne; 
instynktowne odrzucanie za wszelką cenę dla zbawienia; 
odrzucanie pełne wstrętu dla nas i przerażenia” 4.

Noc i dzień tracą swoją zwykłą symbolikę. Noc staje się czasem 
rozpoznania, a dzień – złudzenia. Noc ma swoje światło, dzień 
zaś – swoją ciemność, miraż i oślepienie. Dostojewski właśnie 
w ludziach z podziemia, „pariasach społeczeństwa” widzi przyszły 
tłum świętych stojących przed tronem Boga (Ap 7,9), „którzy przy-
chodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka 
je wybielili” (Ap 7,14). Aby dostąpić zbawienia, trzeba się zna-
leźć poza strukturami oficjalnego świata. Nikt nie wydobył tego 
wątku twórczości Dostojewskiego tak doskonale, jak Stanisław 
Brzozowski:

„Żaden ideał, żaden postęp z jakimś ostatecznym 
usprawiedliwiającym rajem nie jest uzasadnieniem 
człowieka; wszystko to są więzienia, kłamstwa; prawdą 
jest tylko życie stwarzane przez szczery stosunek do 
samego siebie, do własnego swego twórczego, rwącego 
się w namiętności ja. Zbrodnia i grzech lepsze są 
niż kłamstwo duszy; lepsze, jeżeli zbudzi się w nich 
życie, trwalsze są, jeżeli choć zbrodnię swą tragiczniej 
bezinteresownie zdoła przeżyć człowiek” 5.

4 Tamże, s. 94–97.
5 S. Brzozowski, Kryzys w literaturze rosyjskiej [w:] tenże, Głosy wśród nocy. Studia 

Zbawienie wymaga 
równocześnie 
zdecydowanego 
potępienia grzechu 
i powstrzymania się 
od wydawania sądów 
na temat człowieka, 
którego tajemnica 
jest niezgłębiona 
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Oznacza to, że zbawienie nie jest możliwe bez zstąpienia do 
Otchłani.

Tęsknota w Otchłani

Ikona Święta Paschy ukazuje integralny związek zstąpienia do Ot-
chłani i Zmartwychwstania. Zbawienie polega bowiem na rozświe-
tleniu tego, co znajduje się w mroku. Troparion śpiewany podczas 
Wielkiej Soboty ogłasza definitywne zwycięstwo Chrystusa nad 
śmiercią i Otchłanią:

„Kiedy zstąpiłeś do śmierci, Życie nieśmiertelne, 
wtedy otchłań zmartwiała od blasku Twego bóstwa, 
kiedy zaś i umarłych podźwignąłeś z głębin otchłani, 
wszystkie moce niebios wołały: 
»Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie!«” 6.

Chrześcijaństwo jest zbudowane na pamięci o Otchłani, której 
zostało udzielone światło. Jego istotą jest rozświetlanie mroku. 
Osądzanie człowieka dlatego jest niezgodne z podstawami chrze-
ścijaństwa, że ze swej istoty zatrzymuje i utrwala stan obecny, 
blokuje zmianę, gasi ducha i nie pozwala na ujawnienie się Bożej 
idei o osobie. Jest ono nazywaniem, a jako nazywanie jest utrwa-
laniem. Zbawienie wymaga równocześnie zdecydowanego potę-
pienia grzechu i powstrzymania się od wydawania sądów na temat 
człowieka, którego tajemnica jest niezgłębiona.

Otchłań, do której zstąpił Chrystus, była miejscem oczekiwania 
na zbawienie. Uczucie tęsknoty wiąże ją z naszymi podziemiami. 
Jest ono obecne w charakterystyce Dostojewskiego. Na zbawienie 
oczekują właśnie ci, którzy znajdują się w podziemiu lub poprzez 
święte życie wstępują do Nieba. Nowożytne królestwo środka 
nie zna pamięci o zbawieniu i tęsknoty za nim, bo zapomniało 
o grzechu.

nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej, Warszawa 2007, s. 191.

6 Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym, wybór i tłum. H. Paproc-
ki, Wydawnictwo M, Kraków 2003, s. 105–106.
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Współczesne zapomnienie o grzechu ściśle wiąże się z pamięcią 
o krzywdzie. Dzięki temu połączeniu możliwe staje się uwolnie-
nie siebie od winy, zlokalizowanie źródła zła nie w samym sobie, 
ale na zewnątrz siebie. Ostatnią rzeczą, której człowiek liberal-
nej kultury jest w stanie doświadczyć, jest poczucie własnej winy 
i grzeszności. Problem zła jednak nie znika, pozostając w postaci 
trwałego napiętnowania tych innych, którzy skrzywdzili. Roz-
rywa to solidarność, która wyrasta z przeświadczenia, że wszy-
scy jesteśmy grzeszni. Zło nie jest już zagadnieniem społecznym, 
wspólną sprawą grzesznych ludzi, ale wyłącznie sprawą jednost-
kową, którą zawsze można zredukować do postaci jednostkowego 
nieposłuszeństwa normie. Przyzwoitość zaś wymaga zachowy-
wania wszystkich norm, a nawet zwykłych towarzyskich reguł. 
Gdy staje się ona centralną kategorią moralności, kształtuje dobre 
samopoczucie i sprawia, że zbawienie tych, którzy dopuszczają 
się zwyczajnych, „tradycyjnych” przestępstw lub zbrodni, przesta-
je być istotne. Nie ma już miejsca na współczucie dla przestępcy, 
z którym nic nie łączy zwykłych, przyzwoitych obywateli króle-
stwa środka.

W Ewangelii wg św. Łukasza ukrzyżowanego już Jezusa spo-
tykają trzy szyderstwa. Pierwsze z nich pochodzi od członków 
Sanhedrynu, drugie – od żołnierzy. Tym, który jako trzeci szydzi 
z Niego, jest jeden z dwóch przestępców ukrzyżowanych razem 
z Nim. Pod postacią tych wypowiedzi spotyka Jezusa potrójny 
osąd. W tej chwili w Jego obronie stanął jednak drugi ukrzyżowa-
ny: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za 
nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. (...) Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,40 – 42). Odpo-
wiadając mu, Jezus zapowiedział zbawienie, którego dostąpi: „Za-
prawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43).

Gdy spróbujemy wyobrazić sobie moment, w którym nawiązał 
się ten dialog – sytuację sprawiedliwie ponoszonej przez przestęp-
cę kary i doświadczanej hańby (por. Hbr 12,2), skrajnego, rady-
kalnego wykluczenia z domeny tego, co ludzkie – uświadomimy 
sobie, co wyrażały słowa przestępcy, które dały mu zbawienie. 

I Dostojewski, 
i Tołstoj na różne 
sposoby dowodzą, 
że zrozumienie tej 
prawdy nie jest 
możliwe w oficjalnym 
świecie nowożytności 
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Ukrzyżowanego zbawiła tęsknota. Nie oznacza to, że nie zbawiła 
go wiara. Tęsknota tego, który doświadcza najbardziej mrocznych 
stron ludzkiej egzystencji w świecie, jest bowiem jedyną możliwą 
manifestacją Jego wiary. Co jednak sprawiło, że właśnie łotr roz-
poznał w Jezusie Sprawiedliwego, który wstępuje do swego króle-
stwa, mimo że nikt inny nie potrafił wówczas tego dostrzec?

„Nie czyńcie jedni drugim zła, a nie będzie zła”

W wypowiedzi dobrego łotra dominuje rozpoznanie własnej 
grzeszności. Jego sprzeciw wobec szyderstwa drugiego przestępcy 
wyrasta z doświadczenia sprawiedliwie ponoszonej kary. Sytu-
acja egzystencjalna, która wpływa na zlokalizowanie zła w sobie, 
otwiera mu drogę do rozpoznania Jezusa. Dobry łotr przyjmuje 
podstawową zasadę orędzia Chrystusa, którą następująco scharak-
teryzował Lew Tołstoj:

„Bóg zszedł na ziemię; Syn Boży, osoba Trójcy Świętej, 
przyjął ciało człowieka, odkupił grzech Adama; Bóg 
ten – nauczono nas myśleć – powinien powiedzieć coś 
tajemniczego, mistycznego, co można byłoby zrozumieć 

 Jezusa spotykają 
 trzy szyderstwa
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tylko z pomocą wiary i łaski Ducha Świętego. I oto nagle 
słowa Boga okazują się tak proste, tak jasne. Bóg mówi po 
prostu: nie czyńcie jedni drugim zła, a nie będzie zła” 7.

Powyższy cytat stanowi odwrócenie zasad liberalnego świata, 
który usuwa zło poprzez zwalczanie zła innych. W miejsce nasze-
go: „Niech oni nie czynią zła, a nie będzie zła”, podstawia prze-
świadczenie o własnej grzeszności: „Gdy nie będę czynił zła, to 
nie będzie zła”. Aby rozpoznać Chrystusa i zwrócić się do Niego 
jako Zbawiciela, trzeba doświadczyć własnej grzeszności, dostrzec 
źródło zła w sobie. I Dostojewski, i Tołstoj na różne sposoby do-
wodzą, że zrozumienie tej prawdy nie jest możliwe w oficjalnym 
świecie nowożytności, a pojawia się dopiero wtedy, gdy się wystąpi 
poza nie – w naszych podziemiach, gdzie grzech i zbawienie jesz-
cze walczą ze sobą.

W poszukiwaniu podziemi

Resocjalizacyjna funkcja kary jest fikcją w warunkach liberalnej 
kultury, bowiem ta – nie w swoich założeniach, ale praktycznych 
zastosowaniach – nie może dostrzec potrzeby „resocjalizacji”, gdyż 
nie zna pojęcia solidarności wszystkich członków społeczeństwa 
w grzechu, które jest konieczne do przyjęcia odpowiedzialności 
wspólnoty za przestępcę. W naszej epoce system kar służy więc 
utrzymywaniu „przyzwoitości” królestwa środka poprzez wyklu-
czenie tego, co najbardziej jednoznacznie mu się sprzeciwia. Po-
prawa osiągalna jest niezależnie od więzienia, na zupełnie innych 
drogach. Dostrzegł to bohater „Wspomnień z domu umarłych” 
Dostojewskiego:

„Naturalnie, więzienia i system robót przymusowych nie 
poprawiają zbrodniarza, one go tylko karzą i zabezpieczają 
społeczeństwo od dalszych zamachów złoczyńcy na jego 
spokój. W zbrodniarzu więzienie i najcięższa katorga 

7 L. Tołstoj, Na czym polega moja wiara? [w:] J. Dobieszewski (red.), Wokół Tołstoja 
i Dostojewskiego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2000, s. 102.

Prawdziwe życie 
i doświadczenie 
religijne jest 
w podziemiu, czyli 
wszędzie tam, 
gdzie znajdujemy 
się poza obrębem 
królestwa środka 
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rozbudzają tylko nienawiść, pożądanie zabronionych 
rozkoszy i straszliwą lekkomyślność. Ale jestem mocno 
przeświadczony, że również i sławetny system celkowy 
osiąga jedynie fałszywy, zwodniczy, pozorny skutek. Ten 
system wysysa z człowieka soki żywotne, wyjaławia mu 
duszę, osłabia, zastrasza, a potem podaje tę wyschniętą 
moralnie mumię, tego półwariata za wzór poprawy 
i skruchy. Oczywiście, przestępca, który się targnął na 
społeczeństwo, nienawidzi go i, co gorsza, jest zdania, 
że ma rację, a winę ponosi społeczeństwo. W dodatku 
wycierpiał już karę, toteż niemal zawsze uważa, że jest bez 
mała oczyszczony, skwitowany” 8.

Aby odzyskać siłę oddziaływania i wiarygodność, teologia 
powinna pójść drogą, którą podczas swojego ziemskiego życia 
kroczył Chrystus. Trzeba wystąpić poza świat oficjalny, który 
ostatecznie odrzucił wiarę w duchowe podstawy życia, sprowa-
dzając religię do roli dodatku, który można praktykować w czasie 
wolnym. Prawdziwe życie i doświadczenie religijne jest w podzie-
miu, czyli wszędzie tam, gdzie znajdujemy się poza obrębem króle-
stwa środka. Prawdziwe życie jest na wsi, można je także spotkać 
wśród „pariasów społeczeństwa” ze wspomnień Dostojewskiego; 
zdarza się na uniwersytetach, jest w prawdziwie wielkiej literatu-
rze. Teologia powinna czerpać swoją siłę z każdego z tych miejsc, 
w których jeszcze odsłaniają się metafizyczne podstawy życia. 
Szczególne znaczenie ma jednak konfrontacja własnego orędzia 
i przeświadczeń z tym podziemiem, które zarazem podtrzymuje 
królestwo środka. Chrześcijaństwo odzyska swoją kulturotwórczą 
siłę i moc przemiany rzeczywistości, gdy nie zawaha się przed tym 
krokiem – zstąpieniem do więzienia. Ω

8 F. Dostojewski, Wspomnienia z domu umarłych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kra-
ków 2009, s. 17.
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– Jestem prawdziwym, najprawdziwszym katolikiem – powie-
dział Bobby, przeżegnał się przy tym dwukrotnie i patrzył z taką 
intensywnością, jakby jeszcze siłą umysłu chciał mnie przeko-
nać, że to, co przed chwilą powiedział, jest prawdą. Byłam na to 
przygotowana, zaraz bowiem na samym początku moich badań 
w brytyjskich więzieniach władze zapewniły mnie, że wszelkie po-
szukiwania chrześcijańskich konwertytów na islam oraz analizy 
ich radykalizmu i ewentualnych ciągot terrorystycznych są przed-
sięwzięciem bezcelowym. Powody podano mi dwa: po pierwsze 
większość więźniów miała być równie religijna, co praworządna, 
po drugie zaś większość osobników zmieniających wyznanie czy-
niła to z przyczyn koniunkturalnych. Kiedy zatem przyprowadzo-
ny do rozmównicy Bobby zaczął dyskusję ze mną od tego, że kocha 
Pana Jezusa, urodził się katolikiem, umrze katolikiem i kibicuje 
Celticowi, nie zdziwiłam się zbytnio. – Uważają, rozumie pani, że 
jedzenie halal podawane muzułmanom jest dużo lepsze niż po-
żywienie dla innych więźniów – sumitował się Henry, zarządca 
więzienia Jej Królewskiej Mości w Edynburgu. Bobby bez żenady 
potwierdził te rewelacje. Niektórzy z jego kolegów byli nawet zbyt 
zawstydzeni, żeby spotkać się ze mną twarzą w twarz. Przeprasza-
li przez strażnika, że nie przyjdą, bo im głupio. – Żadna zmiana 
religii, chodziło o żarcie i nic więcej, po wyjściu z więzienia natych-
miast wracają do chrześcijaństwa. 

Koniunkturaliści jednak nie są jedyną grupą ludzi porzucają-
cych Jezusa, jakich można znaleźć w brytyjskich więzieniach. Co 
prawda personel uważa, że bez względu na wyznanie niewielki 
odsetek więźniów to osoby aktywne religijnie, ale rozmowa z pa-
nią pastor w Shotts, jednostce o podwyższonym rygorze, kazała 
mi przypuszczać, że kryje się za tym coś jeszcze. Pastor wspo-
mniała bowiem o dwóch rzeczach. – Z jednej strony więzienie jest 
środowiskiem wysoce zhierarchizowanym i więźniowie bardzo 
pilnują swoistej drabiny społecznej, która zależy od popełnionego 
przestępstwa, stażu, powiązań więźnia, czasem jego majętności 
i ogólnej opinii, jaką się on cieszy. W tym świecie konwersja może 
być narzędziem pozwalającym przesunąć się w hierarchii o oczko 
wyżej, ponieważ chrześcijaństwo ma opinię „religii dla ciot”, co to 
tylko nadstawiają drugi policzek i bredzą o miłości. Dla kontrastu 
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islam jawi się jako religia twardzieli i wojowników i to się świetnie 
w więzieniu sprawdza. Ponadto – kontynuowała pani pastor – sys-
temowo wspiera się religie mniejszościowe. Do tego stopnia, że 
aby uprzedzić ewentualne oskarżenia o dyskryminację, można po-
wiedzieć, iż cieszą się one pozycją uprzywilejowaną. Z tych właśnie 
względów religijni oportuniści są w więzieniach dość powszech-
nym zjawiskiem – tłumaczyła. 

Oczywiście mówi się wiele o radykalizacji, szerzącym się isla-
mizmie i o tym, że więzienia stały się wylęgarnią ekstremistów 
religijnych, ale to niewątpliwe zainteresowanie służb więziennych 
islamem, przeszukiwanie więźniów idących na modlitwy i wraca-
jących z nich, monitorowanie spotkań modlitewnych i obserwacja 
imamów na niektórych więźniów działa lepiej niż niejedna kampa-
nia reklamowa. Tym bardziej że więzienia pełne są Poszukiwaczy 
Prawdy, ludzi skaczących z jednej religii na drugą, niczym z kwiat-
ka na kwiatek. Poszukiwacze czytają o judaizmie, buddyzmie i kul-
tach wiccańskich. Przechodzą przez rozmaite kościoły i wyznania 
jak przez restauracje, aż w końcu pewnego dnia decydują, że kuch-
nia islamska najbardziej przypada im do gustu – ponoć na stałe, 
ale przecież nie ma na to żadnej gwarancji. 

Młodość upłynęła Steve’owi na zażywaniu heroiny. Było to być 
może wyrazem poszukiwania właśnie, gdyż Steve od zawsze wie-
dział, że jest w życiu jakiś wyższy cel i wyższy wymiar niż to, co da 
się dostrzec oczami. Pod wpływem ojca swojej ówczesnej dziew-
czyny Steve nawrócił się; przestał pić, przestał ćpać, zaczął za to 
zadawać pytania. Powiedziano mu: Młody człowieku, nie zadawaj 
pytań, tylko rób to, co ci mówią ludzie starsi i mądrzejsi. Jeśli wierzysz 
w Chrystusa, to jest on Synem Boga. I tu pojawił się problem, bo 
dla Steve’a Jezus był tylko człowiekiem, człowiekiem z przesła-
niem, ale jednak zwyczajnym śmiertelnikiem; krzyż był drewnia-
nym obiektem przymocowanym do ściany, a zmartwychwstanie… 
Steve krzywi się. Rozumiem z tego, że ze zmartwychwstaniem to 
już w ogóle blaga, zmartwychwstania nie było, a przynajmniej jest 
mocno podejrzane. Steve przyjął islam po roku pobytu w więzie-
niu; dużo czytał, trochę rozmawiał z muzułmanami – impono-
wali mu. Pytam go, czy to trudne tak wyróżniać się na tle innych 
więźniów, bo w Glenochil, gdzie Steve odbywa wyrok, muzuł-
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manów nie jest wielu, a konwertytów tylko trzech. – Nie, jestem 
dokładnie taki sam jak inni, jak ty, jak ktoś, kto siedzi obok mnie, 
bez względu na to, czy jest on żydem, muzułmaninem, czy chrze-
ścijaninem. Moje wyznanie nie robi ze mnie innej osoby – prze-
konuje mnie Steve. – To po co je zmieniać? – indaguję. I Steve 
wyjaśnia. – Pierwszy raz zainteresowałem się islamem, kiedy po-
jechałem do pracy do Holandii, ale wróciłem stamtąd po czterech 
latach wciąż jako chrześcijanin. Potem, w więzieniu, miałem więcej 
czasu, żeby zastanowić się nad życiem i nad chrześcijaństwem. Bo 
tak – tłumaczy – jeśli wierzysz w Boga i wierzysz w Jego księgę, to 
jej nie kwestionujesz. Wszystko w księdze jest po to, żebyś mógł 
poprawić swoje życie. I ta książka jest w porządku, wiesz? Ale lu-
dzie nagle pozwalają na to, żeby ich pastor był gejem i zaczynają 
zmieniać książkę kawałek po kawałku, mówiąc: O, ten fragment 
tutaj wcale nie dotyczy naszych czasów. A ten kawałek będziemy mu-
sieli zmienić, bo nasz kolega Duncan za nim nie przepada. I kończy się 
na tym, że dopasowują książki do ludzi, zamiast robić na odwrót! 
Zacząłem się zastanawiać, co mam z tym zrobić, tym bardziej że 
nie pozwolono mi zadawać pytań, tylko miałem się ze wszystkim 
zgadzać w imię wiary. Z islamem jest zupełnie inna para kaloszy. 
Wiem, że ludzie mają mi za złe, że to mówię, ale przecież mam 
prawo do własnego zdania. Poza tym nigdy nie lubiłem tego, co 
tzw. ucywilizowani, racjonalni i naukowi ludzie zrobili z tym świa-
tem. Ludzie nie rozumieją tego, co się wokół nich dzieje, a ja chcę 
zostawić wszystko za sobą i odnaleźć prawdę – opowiada Steve. 

Tom dostał pracę w więziennym magazynie, co pozwoliło mu 
porównać jedzenie normalne i pożywienie halal dla muzułmanów. 
Nie będę jadł świństwa, skoro mogę mieć takie dobre żarcie – pomy-
ślał sobie i jak postanowił, tak uczynił. Nie fatygował się do ima-
ma, którego niespecjalnie chciał oglądać, sprawę zmiany religii 
załatwił z więzienną biurokracją. Na papierze stoi „muzułmanin”, 
więc przysługuje mu muzułmańskie jadło. Koledzy się śmieją, 
że jest chciwy; rodzina, typowo szkocka mieszanka protestanty-
zmu i katolicyzmu, za bardzo się jego machinacjami nie przejęła. 
Tom zaś jest niemożliwie z siebie dumny, dumą 22-latka, który 
oszukał system. Kończy odsiadkę za trzy tygodnie. – I to będzie 
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koniec twojego islamskiego życia? – upewniam się. – Dopóki nie 
wrócę! – śmieje się Tom. A potem mówi, że na grupy modlitewne 
nie chodzi, imama ignoruje, a religijnych oszołomów unika. Skoro 
już trafił do więzienia, to przecież nie będzie sobie z tego powodu 
wypłakiwał oczu, tylko postara się jak najlepiej ten czas spożytko-
wać i „wykorzystać ten niefart”, jak to ujął. O sobie mówi chętnie 
i dużo, o kolegach jeszcze chętniej. 

– Tu jest wielu czubków – komentuje. – W więzieniu ludzie tacy 
jak ja zmieniają religię tylko ze względu na jedzenie. Ale są też 
tacy, którzy popełnili zbrodnie tak ohydne, że zmieniają religię, 
bo myślą, że to da im przebaczenie. Tak jakby zmieniając wyzna-
nie, mogli zmienić to, kim są. Zmieniają religię… Zmieniają siebie, 
jak w jakimś teatrze, ale to tylko zasłona dymna, żeby zapomnieć 
o tym, co zrobili przed trafieniem do pudła – tłumaczy. – A ty 
widzisz tę zmianę? – pytam. – Żadnej. – odpowiada Tom bez wa-
hania. – Nie wierzę, że cokolwiek może tych ludzi zmienić i wyle-
czyć – mówi i tłumaczy, że jego zdaniem normalni ludzie chadzają 
do kaplicy i na pogadanki kościelne tylko dlatego, że to wygląda 
dobrze w papierach i pozwala szybciej się wyrwać na wolność. Ale 
czuby, zazwyczaj rekrutujące się spośród przestępców w czerwo-
nych bluzach, a więc tych, którzy popełnili najgroźniejsze zbrod-
nie, czuby biorą swoje religijne kłamstwo na serio. 

Najwyraźniej Tom nigdy nie rozmawiał z Mahometem Alim 
Szarifem. Może dlatego, że Mahomet nosił jedną z tych czerwo-
nych bluz, których Tom tak nie lubił. Zresztą „czerwone bluzy” są 
odseparowane od innych więźniów i kiedy się przemieszczają, cały 
budynek zamiera. Mnie samą na to spotkanie wyposażono w urzą-
dzenie alarmowe, a przed przeszkloną rozmównicą postawiono 
strażnika. Mahomet okazał się przemiłym i elokwentnym osob-
nikiem około czterdziestki. Na koniunkturalistów i oportunistów 
Mahomet spogląda z niekłamanym obrzydzeniem. Nawrócił się 
w więzieniu i, jak mówi, to zmieniło całe jego życie. 

– To zmieniło sposób, w jaki myślę o świecie, w jaki postrzegam 
siebie, w jaki traktuję innych ludzi. Kiedyś z powodu rzeczy, któ-
rych się dopuściłem, nie miałem dla siebie żadnego szacunku. By-
łem… Proszę wybaczyć wulgaryzm, ale mogę to powiedzieć tylko 
w jeden sposób – byłem całkowitym skurwysynem. Wyrządziłem 
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mnóstwo zła sobie i innym i z tego powodu jestem tutaj. Człowiek, 
przez którego tu jestem, był muzułmaninem. A ja go zabiłem, 
zastrzeliłem. I to… rozwaliło mi czachę, naprawdę, kompletnie 
mnie rozwaliło. Na jakiś czas zupełnie się zatraciłem, robiłem to, 
co chciałem. Nie szukam wymówek dla swojego postępowania, 
moje czyny były nieodpowiednie, nazwano je złymi i nie bez racji. 
Ale potrzebowałem przebaczenia, którego poszukiwałem. I nie 
mogłem go otrzymać, dopóki imam nie przyszedł do mnie i nie 
powiedział: Wiem, że jesteś zainteresowany islamem i bardzo dobrze, 
bo gdy go przyjmiesz, wszystkie twoje przeszłe grzechy będą automa-
tycznie zapomniane i przebaczone – tłumaczy. 

Razem z Mahometem islam przyjęła jego córka; żona natomiast 
odmówiła zdecydowanie. O ile nie przeszkadzały jej religijne fana-
berie męża, o tyle sama postawiła jasne ultimatum: albo da jej spo-
kój w tej kwestii, albo koniec z nimi. Mahomet nie mógł się jednak 
na to zgodzić, gdyż imam jasno mu wyklarował, że rodzina także 
będzie musiała przyjąć nową religię. – Moja córka była zachwyco-
na. Powiedziała mi, że z wielką chęcią przyjmie islam, bo całe życie 
chciała w coś wierzyć – wyznaje z dumą. Żona zapowiedziała mu, 
że była z nim od początku i pozostanie do samego końca, ale wia-
ry nie zmieni. Mahomet już postanowił, że po wyjściu z więzienia 
rozwiedzie się z nią, bo nie chce być w nowej religii wyrzutkiem, 
tylko szanowanym członkiem społeczności. Nie wiadomo, kiedy 
się to stanie – dostał karę dożywocia, a w więzieniu spędził już 17 
lat. Wychodząc ze spotkania z Mahometem, żałowałam tylko, że 
przez cały ten czas nikt mu nie powiedział, że upragnione przeba-
czenie było na wyciągnięcie ręki, tylko że rękę tę należało wycią-
gnąć do Jezusa, który przecież czekał w sakramencie spowiedzi. Ω



Pużaka osadzono w więzieniu w Rawiczu. 
Niejednokrotnie namawiano go, by napisał 
do Bieruta wiernopoddańczy list, który 
zapewni mu ułaskawienie. Odmawiał

W jednym z odcinków „Literatury na trzeźwo”, pro-
gramu kulturalnego emitowanego przez telewizję 
Republika, Wojciech Wencel przekonywał, że pol-
skie dzieje, szczególnie po II wojnie światowej, to 
opowieść o zdruzgotaniu i zawierzeniu. Mówił, że 
rodzima powojenna historia wpisuje się w opowieść 
o każdym chrześcijaninie, który doświadczył krzyża. 
Jest to jednak znacznie starszy motyw, nade wszyst-
ko romantyczny, wpisany w czas rozbiorów, w wi-
zerunek uwięzionej Polski, zniewolonych Polaków. 
Kultura narodowa sublimowała te doświadczenia, 
ohydę przemocy i nieukojoną nigdy rozpacz, kryjącą 
się za doznawaną krzywdą. Obraz więzienia, które 
staje się także grobem, figura człowieka uwięzionego 
i umęczonego, tak czytelna dla kolejnych pokoleń, 
wizja narodu, który czeka jak Chrystus zmartwych-
wstania – to była lekcja ostateczna.

Lekcja 
ostateczna

Krzysztof 
Wołodźko
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Mówię o lekcji ostatecznej, czy-
li takiej, która stawia człowieka poza 
fałszywymi nadziejami co do własnych 
i wspólnych losów. Stanowi ona pro-
bierz męstwa lub znikczemnienia. To 
lekcja przyjęcia największego brzemie-
nia – cierpienia i śmierci. W polskiej 
kulturze była ona z reguły opisywana 
za pomocą odwołań do chrześcijań-
stwa, ponieważ stanowiło ono przez 
wieki najbogatszy i normatywny depo-
zyt znaczeń. 

Sięgnijmy do źródeł. W Ewangelii wg 
św. Jana Jezus zwraca się do św. Piotra 
słowami: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś 
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 
a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd 
nie chcesz. A Ewangelista dodaje: To 
powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią 
uwielbi Boga. Wedle Tradycji Kościoła 
pierwszy papież został uwięziony, a na-
stępnie umarł na krzyżu, powieszony 
głową w dół. 

Zwraca uwagę ciężar słów: popro-
wadzą cię, dokąd nie zechcesz. To 
konsekwencje uwięzienia, jego groza 
i tajemnica. Czy szliście kiedyś, pro-
wadzeni przemocą, w pełni świadomi 
doznawanej niesłusznie krzywdy? Czy 
czuliście się jak Józef K.? Bo jeśli przy-
wołamy obraz z Procesu Kafki, zoba-
czymy coś bardzo uchwytnego, także 
w wymiarze dziejowym: to bezwstyd 
przemocy, która wiedzie do śmierci. 
Absurdalna zagadka, której rozwiąza-
nie jest krwawe. Tutaj myśl wprost już 

odsyła do procesów politycznych, do 
losów więźniów, zesłańców i katorż-
ników, do niesprawiedliwości, której 
ogrom paraliżuje myśl i wolę. Sprawa 
jest o wiele szersza: niezawinione wię-
zienie jest jak niezasłużone cierpienie. 
Zdruzgotanie i zawierzenie. Zdru-
zgotanie i ostateczna lekcja męstwa. 
Niezłomność uwięzionych – tajemnica, 
której ludzki wymiar przekracza pocie-
szenie, które dają historiozofie, które 
dawał Polakom romantycznym mesja-
nizm. A może to my go zbyt naiwnie 
dziś pojmujemy? Może więcej tam było 
zawierzenia niż fałszywych nadziei?

Na kartach Historii demokracji pol-
skiej w epoce porozbiorowej Bolesław 
Limanowski opisał człowieka i wy-
darzenia, które po dziesięcioleciach 
stały się kanwą songu Przemysła-
wa Gintrowskiego. Karol Levittoux 
urodził się prawdopodobnie w roku 
1820, w okolicach Kowna. Był synem 
francuskiego żołnierza, który osiadł 
na stałe w Polsce w 1813 roku, jako je-
den z tych, którzy ostali się z wyprawy 
Napoleona na Moskwę. Ojciec zginął 
pośród wielkiego zimna. Syn znalazł 
śmierć pośród ognia...

W 1839 roku Karol założył w Łu-
kowie Związek Patriotyczny, który 
stanowił część Stowarzyszenia Ludu 
Polskiego, organizacji stawiającej sobie 
za cel odrodzenie wolnej i republikań-
skiej Rzeczpospolitej. W jej ramach 
stawiano za cel likwidację przywile-
jów klasowych, zniesienie pańszczyzny 
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i uwłaszczenie chłopów. W porządku 
geopolitycznym zakładano, że przyszła 
Europa będzie kontynentem wolnych 
i solidarnych narodów, a Polska będzie 
stanowić jednym z krajów słowiańskiej 
federacji. Były to wówczas bardzo popu-
larne koncepcje, które brzmiały echem 
pieśni i armat w czasie Wiosny Ludów.

W 1841 roku sprzysiężenie zosta-
ło wykryte. Wśród aresztowanych 
znalazł się także Karol Levittoux, 
student kursów prawniczych w War-
szawie. Został uwięziony w tamtejszej 
Cytadeli, dziś już rzadko przypomina-
nym w „martyrologicznym kanonie” 
miejscu kaźni Polaków. Limanowski 
następująco opisał przebieg wydarzeń: 
Kierownikiem tego związku był Karol 
Levittoux, wielkiego hartu i niezwykłych 
zdolności młodzieniec. Dostał on dwa 
tysiące pałek, co dwa dni po czterysta, 
był głodzony, nie dawano mu spać, ale 
wszystko to wytrzymał i nikogo nie wy-
dał. Z powodu zaślubin następcy Mikoła-
ja wystarano się o uwolnienie młodzieży 
łukowskiej, ale z tej łaski wyłączono  
Levittoux. Wówczas starano się ułatwić  
mu ucieczkę i w grzbiecie książki wraz 
z listem, kluczem pisanym, przysłano 
piłkę do przerzynania krat. Przy rewizji 
więźniów, która odbywała się często, 
wpadły one w ręce żandarmów. Roz-
poczęły się więc nowe badania i nowe 
męczarnie. Levittoux, osłabiony na ciele 
i czując w sobie słabnącego ducha, z oba-
wy, aby nie wydał nikogo, podpalił swoje 
łóżko i na nim życie zakończył. Było to 

ostatnich dni lipca 1841 r. Od tego czasu 
zaprzestano dawać światło więźniom. 

Zwinięty w szmatę leży sztandar cia-
ła – opowie Przemysław Gintrowski 
o agonii Karola Levittoux. Te sztan-
dary ciał, sztandary ostatecznego 
męstwa – niezliczone.

Uzupełnię ten szkic jeszcze jed-
nym historycznym przypomnie-
niem. W 1948 roku Kazimierz Pużak, 
prominentny polityk Polskiej Par-
tii Socjalistycznej, więzień carskiego 
Szlisselburga, przewodniczący Rady 
Jedności Narodowej, która w czasie 
II wojny światowej pełniła rolę parla-
mentu Państwa Podziemnego, został 
jednym z oskarżonych w procesie  
PPS–WRN, przygotowującym grunt 
pod „połączenie” Polskiej Partii Ro-
botniczej i PPS. Do swoich sędziów po-
wiedział: Jestem rzymskim katolikiem 
narodowości polskiej. Więcej nic nie mam 
panom do powiedzenia. 

Pużaka osadzono w więzieniu 
w Rawiczu. Niejednokrotnie nama-
wiano go, by napisał do Bieruta wier-
nopoddańczy list, który zapewni mu 
ułaskawienie. Odmawiał. Nie chciał 
też zeznawać przeciw Józefowi Cy-
rankiewiczowi, przed wojną działa-
czowi PPS. Współwięzień Mieczysław 
Truszewski wspominał po latach: Był 
chory i straszliwie cierpiał. Co drugi 
i trzeci dzień był wzywany na prze-
słuchania, które trwały kilka godzin. 
Wracał zmaltretowany. Młodym z celi 
mówił: „wy, chłopcy, przeżyjecie, tylko 
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nie dajcie się sprzedać, bądźcie zawsze 
wierni ojczyźnie”. Wiele razy przeby-
wał w karcerze bez powodu. 

I wspomnienie jeszcze jednego 
świadka, Stefana Stamirowskiego: 
W Rawiczu osadzono Pużaka w pojedyn-
ce, w nieopalonej celi w piwnicach. Gdy 
strażnicy dokuczali mu, popychali go 
lub pokpiwali z niego, Pużak odnosił do 
nich bardzo łagodnie, postępował z nimi 
w sposób głęboko chrześcijański. Cierpiał 
na brak apetytu i dokuczała mu bardzo 
choroba serca. (…) Bardzo lubił młodych 
i wiele z nimi w celach rozmawiał. Miał 
w sobie dużą wyrozumiałość, pogodę 
ducha i opanowanie. Oderwany od bieżą-
cego życia politycznego, pozostał jednak 
wierny swym przekonaniom socjali-
stycznym do końca. (…) Zmarł w dniu 
30 kwietnia 1950 roku. Warto dodać, że 
Pużaka zrehabilitowano 19 kwietnia 
1989 roku, zaś w 1996 roku, w Święto 
Niepodległości, Aleksander Kwaśniew-
ski odznaczył go pośmiertnie Orderem 
Orła Białego. Jednak córka Maria nie 
odebrała odznaczenia z rąk ówczesnej 
głowy państwa. Najbliższa rodzina 
przyjęła je dopiero w 2009 roku od 
Jana Olszewskiego, doradcy prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego. 

*

Przypomnę: po śmierci Karola Levit-
toux władze carskie postanowiły, by 
więźniom nie dawano ognia do celi. 
Spójrzmy na to jako na symbol prze-
granej walki, daremnego cierpienia, 

które kaci wykorzystali jako lekcję dla 
siebie, by jeszcze bardziej pognębić 
więźniów. Ciemność, która jest klęską 
i beznadzieją. A naprzeciw niej mo-
tyw dobrze znany polskiej myśli: po 
ciemku wolność w Jego imieniu / jeden 
drugiemu obieca (Jacek Kaczmarski, 
Wigilia na Syberii). Słychać w nim echa 
proroctw Izajasza, który zapowiadał 
nadejście Jezusa Chrystusa: Ja, Pan, 
powołałem Cię słusznie, / ująłem Cię za 
rękę i ukształtowałem, / ustanowiłem Cię 
przymierzem dla ludzi, / światłością dla 
narodów, / abyś otworzył oczy niewido-
mym, / ażebyś z zamknięcia wypuścił 
jeńców, / z więzienia tych, co mieszkają 
w ciemności. Powie ktoś, że te inter-
pretacje są zbyt nieoczywiste. Ale jak 
inaczej dotrzeć do znaczenia spraw, 
nie tylko w dziejach ludzi, ale także 
wspólnot, które tworzą? Tylko przez 
odniesienie do prawd pierwszych moż-
na ocalić sztandar ciał i sens myśli wo-
bec najgłębszej ciemności świata i zła. 
Ostateczna lekcja więzienia jako pano-
wania niesprawiedliwości jest zarów-
no zgodą na tajemnicę zdruzgotania 
i cierpienia, jak i elementem misterium 
zwycięstwa, które jest dane. A które, 
ostatecznie, nie ze świata przychodzi.

Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz 
ręce swoje, a inny cię opasze i poprowa-
dzi, dokąd nie chcesz. Co jeśli to nasza 
najtrudniejsza lekcja choćby na Święto 
Niepodległości? Ω

(11 listopada 2013 r.)



Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Gesualdo się sądzi
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W naszych, do gruntu epikurejskich czasach o śmierci 
nie mówi się prawie wcale, bo stała się ona niemal 
tematem tabu, albo też w związku z coraz popularniejszym 
zjawiskiem śmierci na życzenie (na życzenie 
zainteresowanego bądź jego rodziny), tzw. eutanazji, mówi 
się o niej jako o wyzwoleniu od cierpień, czyli postrzega 
się ją na sposób Gesualda. Stąd takie podejście do niej, 
jako do upragnionego spotkania z Chrystusem, znamy 
chyba już tylko z dzieł wielkich mistyków, ewentualnie 
z przekazów Euzebiusza z Cezarei, z jego Historii kościelnej, 
w której pisze on o entuzjazmie pierwszych chrześcijan, 
którzy z pieśnią na ustach szli na męczeńską śmierć.

Carlo Gesualdo, książę Venosy (1566–1613), mistrz madrygału, od-
kryty w XX wieku przez Strawińskiego, przeniknął do świadomości 
współczesnych raczej nie dzięki swojej twórczości, ile raczej dzięki 
osobistej tragedii. Poślubił on kobietę z arystokratycznego rodu, 
Marię di Avalos, uchodzącą za piękność. Ponieważ sam ją zaniedby-
wał, zajmując się głównie muzyką i polowaniami, ta szybko znala-
zła sobie kochanka. Mąż po jakimś czasie dowiedział się o romansie 
żony i zastawił na parę pułapkę – udał wyjazd na polowanie, a po 
krótkim czasie wrócił i gdy zastał kochanków w alkowie, zamordo-
wał obydwoje. Po tym czynie zaszył się w swoim zamku w Gesualdo 
jak pająk, by, jak to wdzięcznie ujął Julio Cortázar, tkać do końca 
życia niczym pajęczynę swoje na wpół obłąkane madrygały.

Wątek namiętności, zdrady i zemsty w życiu Gesualda były in-
spiracją dla wielu różnych twórców w naszych czasach, na kanwie 
tej historii powstały np. takie dzieła, jak opowiadanie Julia Cor-
tázara Clone 1, film Wernera Herzoga Death for Five Voices czy opo-
wiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Madrygał żałobny. 

Sąd uniewinnił Gesualda, gdyż jego czyn był zgodny z ów-
czesnym kodeksem honorowym. Książę ożenił się nawet po-

1 Znakomite, bardzo konceptualne opowiadanie, którego bohaterami są członkowie 
zespołu madrygalistów (wykonujących oczywiście madrygały Carla Gesualda). Akcja 
opowiadania jest podyktowana układem Musikalischer Opfer J.S. Bacha, a każda 
postać odtwarza jeden z głosów tej kompozycji, poszczególne zaś relacje pomiędzy 
postaciami mają odwzorowywać relacje kontrapunktyczne pomiędzy głosami.
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tem powtórnie, faktem jednak jest, że jego twórczość muzyczna, 
zwłaszcza ta powstała po tym wydarzeniu, obsesyjnie krążyła 
wokół tematu śmierci. Jego niezwykle ekspresyjna muzyka, dotąd 
skupiona na oddawaniu takich namiętności, jak miłość, pożąda-
nie, zazdrość, po tamtych tragicznych wydarzeniach staje się za-
pisem osobistych cierpień autora. Teksty madrygałów opowiadają 
o zmęczeniu życiem i pragnieniu śmierci.

Z dociekań niektórych badaczy życia i twórczości księcia ma-
drygalistów można wnioskować, że nie chciał on zamordować 
swojej żony, zrobił to jednak pod presją społeczną. Po prostu 
w XVI-wiecznym Królestwie Neapolu nie mógł on tego nie zro-
bić, takie były wówczas obyczaje. O niechęci do popełnienia tego 
czynu świadczyć ma np. to, że morderstwa Gesualdo nie dokonał 
własnoręcznie, tylko przy pomocy dwóch najętych siepaczy. Zresz-
tą to właśnie miało być przyczyną schronienia się księcia przed 
ewentualną zemstą rodzin żony i jej kochanka w rodowej posia-
dłości, a nie samo zabójstwo. Ono uznawane było powszechnie za 
honorowe i dopuszczalne, za to wykorzystanie ludzi z gminu mo-
gło być już postrzegane za wielki afront.

EKSPIACJA PRZEZ MUZYKĘ

Niezależnie jednak od tego, czy Gesualdo zamordował żonę wbrew 
swojej woli, czy nie, pewne jest jedno, że do końca życia trapi-
ły go ogromne wyrzuty sumienia i reszta jego życia naznaczona 
była wielkim cierpieniem. Słychać to doskonale w jego muzy-
ce, nawet słuchacz, który nie ma pojęcia o tej smutnej historii 
kompozytora, w zetknięciu z jego muzyką od razu ma poczucie 
obcowania z burzą bardzo skrajnych emocji, w tym również tych 
najmroczniejszych.

Dla mnie jednak dużo ciekawszy niż tropienie w jego twórczości 
śladów motywów zazdrości czy zemsty jest wątek ekspiacyjnej roli 
muzyki. Gesualdo oprócz świeckich madrygałów opartych na po-
ezji miłosnej pisze także przejmującą muzykę religijną. Niezwykły 
jest zwłaszcza cykl responsoriów z tzw. Ciemnych Jutrzni, czyli 
liturgii brewiarzowej Triduum Paschalnego. 

Forma responsorium ma szczególną pozycję w liturgii brewia-
rzowej, tekst jest zwykle kompilacją różnych fragmentów tekstów 
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biblijnych i, podobnie jak forma graduału w liturgii mszalnej, ma 
na celu skłonić modlących się do zatrzymania się nad wcześniej-
szym czytaniem i kontemplacji. Za sprawą powtórzeń, a także 
wyjątkowo obrazowego i symbolicznego doboru tekstu, responso-
rium jest zatem chyba najbardziej mistycznym momentem w litur-
gii godzin. Teksty responsoriów z Ciemnych Jutrzni to prawdziwe 
perły, zarówno pod względem literackim, jak i głębi teologicznej. 
Zawiera się w nich wielowiekowa tradycja medytacji nad Męką 
Pańską, Kościół przemawia w nich głosem proroków: Izajasza, Je-
remiasza, Dawida i wielu innych, i kontempluje tajemnicę keno-
zy – dobrowolnego uniżenia się i ogołocenia Chrystusa 2.

Nie można powiedzieć, że opracowania tych responsoriów au-
torstwa Gesualda były muzyką sakralną, są one bowiem zbyt oso-
biste i ekspresyjne, by można było sobie wyobrazić zwykłe użycie 
ich w sprawowaniu liturgii. Sfera sacrum zakłada przecież oderwa-
nie od tego, co ziemskie, przeznaczenie do wyłącznego użytku  
liturgicznego, a więc także użycie tylko tych środków wyrazu, 
które przeznaczone są do sprawowania świętego kultu. Tu zaś mu-
zyka aż roi się od świeckich środków wyrazu, takich jak niepraw-
dopodobnie skomplikowana harmonika jeżąca się od dysonansów, 
obficie stosowana chromatyka, mająca podkreślać i obrazować nie-
które słowa, niespokojna rytmika będąca na usługach malarstwa 
muzycznego. Jednym słowem responsoria Gesualda są żywym 
zaprzeczeniem zaleceń odnośnie do zasad komponowania muzyki 
sakralnej, które wydał sobór trydencki pół wieku wcześniej.

Można jednak powiedzieć, że muzyka ta stanowi coś w rodzaju 
osobistej modlitwy kompozytora. Niezwykle mroczny i ekspresyj-
ny cykl responsoriów jest jak gdyby towarzyszeniem Chrystusowi 
w Jego ciemnościach. Najpierw konanie i opuszczenie w Ogrój-
cu, przez pojmanie i uwięzienie, potem sąd i Droga Krzyżowa, 
wreszcie Golgota i zstąpienie do Otchłani. Tak odczytuję tę mu-
zykę – jako próbę zadośćuczynienia Chrystusowi Ukrzyżowane-

2 Niepowetowaną stratą jest dokonana po Soborze Watykańskim ii reforma brewia-
rza, która pozmieniała teksty, a także układ liturgii brewiarzowej – w ten sposób 
poszedł w zapomnienie dorobek wielu wieków tradycji modlitwy, która łączyła 
pokolenia (i to od czasów starotestamentalnych!) we wspólnej kontemplacji.
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mu przez autentyczną, bardzo osobistą medytację i zjednoczenie 
w cierpieniu.

Szczególnie ekspresyjne jest responsorium O vos omnes, którego 
tekst oparty jest na słowach z księgi Lamentacji Jeremiaszowych:

Wszyscy co drogą zdążacie, 
przyjrzyjcie się, patrzcie, 
czy jest boleść podobna 
do tej co mnie przytłacza?  
  (Lm 1, 12)

WOLNY MIĘDZY ZMARŁYMI

Jednak przy dokładniejszym wsłuchaniu się w responsoria moż-
na także dojść do wniosku, że oddają one stan ducha ich autora. 
Gesualdo do końca żył w poczuciu winy i niejako w mroku i cieniu 
śmierci, w której upatrywał jedyne wyzwolenie z cierpień i wy-
czekiwanego wytchnienia. Stąd obsesja śmierci zarówno w jego 
utworach świeckich, jak i religijnych. Jednak sposób opracowania 
tekstu responsorium Aestimatus sum przykuwa uwagę ze wzglę-
du na dość niecodzienne potraktowanie zagadnienia śmier-
ci. Tekst tego responsorium wzięty jest m.in. z psalmu 88 i jest 
następujący:

Aestimatus sum cum descentibus in lacum: Factus sum sicut 
homo sine adiutorio, inter mortuos liber. Posuerunt me in lacu 
inferiori, in tenebrosis, et in umbra mortis.  
(Zaliczony zostałem do schodzących do grobu: Stałem się jak 
człowiek bez ratunku, wolny między zmarłymi. Złożyli mnie 
w najgłębszym grobie, w ciemności, w cieniu śmierci).

Muzyka w tym responsorium to mistrzostwo, jeśli chodzi o od-
danie mrocznego i przytłaczającego charakteru, Gesualdo tu nie 
tylko jednoczy się w cierpieniu z Chrystusem, on się z Nim utożsa-
mia. Utożsamia na zasadzie głębokiego współprzeżywania cierpie-
nia i mroku opuszczenia przez Boga. Jednocześnie na słowie liber 
(wolny między zmarłymi), muzyka nieoczekiwanie jaśnieje i szla-
chetnieje, co daje efekt wielkiego kontrastu i wrażenie spełnie-
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nia i wytchnienia. Z tego ujęcia, idącego trochę wszak w poprzek 
teologicznego rozumienia tego tekstu, wynika, że Gesualdo, żyjąc 
w nieustannych wyrzutach sumienia i w poczuciu wewnętrznej 
pustki, uważał życie w świecie za więzienie i faktycznie upatrywał 
wolności i wyzwolenia w śmierci i jej gorąco pragnął.

ŚMIERĆ BRAMĄ NIEBIOS

Upatrywanie wyzwolenia w śmierci było szczególnie popularne 
w protestanckim nurcie dewocyjnym i mistycznym XVII i XVIII 
wieku, zgodnego z luterańską zasadą Śmierć bramą niebios 3.

Ponieważ wszystkie drogi prowadzą do Bacha, także i ten trop 
zaprowadzi nas oczywiście do jego twórczości. U Bacha motyw 
śmierci pojawia się niemal zawsze, zgodnie z nurtem poezji re-
ligijnej tamtych czasów, czyli w kontekście radosnego oczeki-
wania na nią, niemal jak na przyjaciółkę, która pojawia się jako 
wyzwolicielka.

Np. w kantacie Der Himmel lacht, die Erde jubilieret (BWV 31) 
słowa będące marzeniem o śmierci kompozytor opracowuje na 
kształt słodkiej kołysanki i powierza głosowi sopranowemu, 
a w czasach Bacha partię sopranową wykonywali mali chłopcy. 
Tekst ten brzmi:

Letzte Stunde brich herein, mir die Augen zuzudrücken,  
Lass mich Jesu Freundenschein und sein helles Licht 
erblicken… 
(Przyjdź, ostatnia chwilo moja, oczy wreszcie zamknij mi. 
Abym cieszył się z Jezusem, stanął już u raju drzwi).

Jednak prawdziwą słodycz i mistyczne uniesienia słychać w naj-
sławniejszej chyba kantacie Bacha Gottes Zeit ist die allerbeiste Zeit 
(Actus tragicus, BWV 106). Genialny tekst tej kantaty ułożony jest 

3 Godna polecenia jest tu np. płyta pod tytułem Death & Devotion, nagrana przez 
Netherlands Bach Society pod dyrekcją Josa van Veldhovena, która stanowi zbiór 
kantat autorstwa niemieckich kompozytorów przedbachowskich, takich jak Bu-
xtehude, Tunder, Weckmann, Ritter. Niezwykle ciekawe jest przyjrzenie się, jak 
rozwijała się protestancka pobożność, zwłaszcza w tym jej zwierciadle, jakim jest 
muzyka liturgiczna.
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z fragmentów biblijnych, które dobrane w oryginalny sposób dają 
niezwykle teatralny efekt. Pozwolę sobie oddać w tym miejscu głos 
Albertowi Schweitzerowi, który w swojej monografii o Bachu tak 
pisze o tej kantacie:

Nie wiemy, na czyj zgon napisana została cantata żałobna 
Gottes Zeitt ist die allerbeiste Zeit (nr 106). W rodzinie 
książęcej – według badań Spitty – nie było w tym czasie 
żadnych zgonów. Musiał to być starszy jakiś człowiek, do 
którego pasowała występująca w kantacie charakterystyczna 
strofa: Mit Fried’ Und Freud’ ich fahr’ dahin – kantyk 
Symeona. (…)
Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben! (Opatrz dom 
twój, albowiem umrzesz!) – nakazuje prorok Izajasz, na co 
chór odpowiada słowami: Es ist der alte Bund (Stare to jest 
przymierze). Niebawem jednak, jakby przybiegał z innego 
świata, pojawia się sopran z końcowym okrzykiem z Objawienia 
św. Jana: Ja, komm Herr Jesu, komm (tak, przyjdź, Panie 
Jezu, przyjdź!), na co orkiestra wykonuje chorał Ich hab’ mein 
Sach’ Gott Heimgestellt (Panum poruczył sprawę moją). 
Widać krzyż na Golgocie. Dusza powtarza słowa Jezusa: In 
deine Hände befehl’ ich meinem Geist (W ręce twoje oddaję 
ducha mego), słysząc w odpowiedzi słowa zwrócone do łotra: 
Heute noch wirst do mit mir im Paradies sein (Dziś jeszcze 
będziesz ze mną w raju). Teraz pocieszona już dusza śpiewa: 
Mit Fried’ Und Freud’ ich fahr’ danin (Odchodzę stąd 
spokojnie i radośnie).

Kantata ta jest utworem żałobnym, więc naturalne jest, że poja-
wia się w niej tematyka śmierci. Dla dzisiejszej mentalności czymś 
bardzo zaskakującym jest to ujęcie, które sprowadza śmierć do 
czegoś na kształt miłosnego spełnienia, spotkania ukochanych. 
Nie na darmo głos Chrystusa, mówiący Dziś ze mną będziesz w raju 
powierzony jest partii basowej, partię duszy zaś śpiewa sopran 
(Tak, przyjdź, Panie Jezu), a następnie alt (W ręce twoje, Panie, od-
daję ducha mojego). Nawet pamiętając o tym, co pisałam wyżej, że 
zazwyczaj w czasach Bacha partie sopranowe wykonywali chłopcy, 
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nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ten dialog jest zbudowany na 
wzór dialogu Oblubieńca i Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami.

TERAZ, O PANIE, POZWÓL ODEJŚĆ SWEMU SŁUDZE W POKOJU

Ważne jest tu nawiązanie do kantyku Symeona z Ewangelii św. Łu-
kasza, który jest pieśnią radosną i pogodną, bo jest przepełniony 
radością ze spełnionych obietnic Starego Przymierza. Śmierć Sy-
meona pozbawiona jest zatem swojego dramatycznego wymiaru, 
gdyż jest przyjęciem woli Bożej. Jest zatem swego rodzaju niedo-
ścigłym wzorem w przyjmowaniu śmierci dla nas.

Do kantyku Symeona nawiązuje także inna sławna kantata Ich 
habe genung. Chyba nie ma słodszej muzyki opisującej śmierć.

W naszych do gruntu epikurejskich czasach o śmierci nie mówi 
się prawie wcale, bo stała się ona niemal tematem tabu, albo też 
w związku z coraz popularniejszym zjawiskiem śmierci na ży-
czenie (na życzenie zainteresowanego bądź jego rodziny), tzw. 
eutanazji, mówi się o niej jako o wyzwoleniu od cierpień, czyli 
postrzega się ją na sposób Gesualda. Stąd takie podejście do niej, 
jako do upragnionego spotkania z Chrystusem, znamy chyba już 
tylko z dzieł wielkich mistyków, ewentualnie z przekazów Euze-
biusza z Cezarei, z jego Historii kościelnej, w której pisze on o entu-
zjazmie pierwszych chrześcijan, którzy z pieśnią na ustach szli na 
męczeńską śmierć. Szli z pieśnią na ustach, tak jak panna mło-
da idzie na własny ślub. Bo też szli oni właśnie tak naprawdę na 
spotkanie Ukochanego. Jednocześnie nie było też w tym żadnego 
pchania się na śmierć na siłę, ci późniejsi męczennicy póki mogli, 
unikali śmierci, Euzebiusz z Cezarei podkreśla to bardzo mocno.

Jak zatem rozumieć tytułowe zapytanie: czy świat jest więzie-
niem, a śmierć – wyzwoleniem? Św. Augustyn objaśniając psalm 
141, werset: Wywiedź z więzienia duszę moją, żeby wyznawała imie-
niu twemu, tłumaczy, że to nie świat i nie ciało ludzkie są dla czło-
wieka więzieniem. Więzieniem są trudy, cierpienie i pokusy tego 
świata, których doświadczamy, a także zepsucie i zniszczalność 
ciała, to wszystko jest naszym więzieniem i o wywiedzenie z niego 
prośmy Boga. Zatem nie śmierć sama w sobie jest wyzwoleniem, 
tylko zmartwychwstanie, gdyż to w nim otrzymamy nagrodę 
i wieczne wyzwolenie od nędzy obecnego życia. Ω



Dick jest kronikarzem rozpadu. 
A jego wizja rzeczywistości 
jest taka, jak u św. Pawła. 
Stworzenie jęczy i wije się. 
Jest przepojone bólem.

Świry, dziwki, ćpuni zawsze nas fascy-
nowali. Powodów jest wiele. W koń-
cu to reprezentanci peryferii. Nie do 
końca przynależni do naszego wymia-
ru egzystencji. Osobnicy pokazujący 
nam to, co od nas odległe, co nam, 
spokojnym i grzecznym, niedostępne. 
Emigranci z innej rzeczywistości. Nio-
sący w sobie ziarenka obcego świata. 
Najlepiej takiego wyrwać z jego siedli-
ska, wypreparować i spokojnie badać 
pod mikroskopem. Czasem sądzono, 
że odkrywają przed nami utajoną po-
tencję człowieka, to, co z nami samymi 
by się stało, gdyby tylko okoliczności 
bardziej sprzyjały. Czasem sądzono, 
że tkwią w nich mistyczne promycz-
ki, że są bliżej Boga. W wersji bardziej 
zimmanentyzowanej twierdzono, że 
to właśnie oni niosą w sobie potencjał 
buntu przeciw konwenansom. Przeciw 
paskudnej burżuazji/klerowi/monar-
chii/kapitalistom/Żydom, i co tam 
jeszcze ciemiężyło prawdziwą wol-

Św. Paweł 
science fiction

ność uosabianą przez ludzi peryferii. 
Czasem fascynowali, bo to, co nienor-
malne i brzydkie, zawsze fascynuje. 
Czasem zaś po prostu traktowano ich 
jak egzotyczne stworki, które, póki 
tkwią nie w swoim naturalnym śro-
dowisku, ale w klatkach, fajnie jest 
pooglądać.

Zapewne naiwnością jest sądzić, że 
ludzie peryferii są jakoś lepsi od nas. 
Naiwnością jest gloryfikować uzależ-
nienia, szaleństwo czy przestępstwo. 
Głupotą zahaczającą o zbrodnię. Ale 
może sprawa wygląda inaczej. Może 
po prostu ludzie peryferii, ludzie  
przećpani i oszalali, schizofrenicy 
i debile, ćpuni i pisarze science fiction, 
fantasy i horroru mają tego pecha czy 
też szczęście, że dokładnie wiedzą, 
czym jest rzeczywistość. Nie jako mi-
stycy, nie jako nadludzie czy geniusze. 
Raczej jako sprawni reporterzy. Uczci-
wi wyrobnicy mediów. I dokumentują 
dla nas prawdę. O tym, że nasz świat 
jest już opanowany przez gadające 
grzyby z Yuggoth, oślizgłe, przed-
wieczne monstra z Kadath, gigantycz-
ne porosty z Betelgezy i lubiące dobry 
koks robale z Andromedy. Tyle że nie 
zauważyliśmy tego. Być może stare-

Dawid 
Wildstein
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go, dobrego świata już nie ma, czy 
też nigdy nie było. Może choć ćpuni 
i pisarze science fiction to paskudne 
typy, lepiej na nich uważać, trzymać 
z dala od nich swoje portfele i part-
nerów seksualnych. Warto jednocze-
śnie wyraźnie słuchać tego, co mają do 
powiedzenia o międzygalaktycznych 
galaretach i ich planach dotyczących 
Ziemi. Więc skoro mamy okazję, przyj-
rzyjmy się jednemu z tych podejrza-
nych typków. Philipowi Kindredowi 
Dickowi.

Był uzależniony od środków psy-
chotropowych i narkotyków, być może 
był także chory na schizofrenię (jego 
biografowie raz potwierdzają, a raz 
negują tę diagnozę). Na pewno za 
dużo pił i za często się żenił. Przez 
większość życia żył w nędzy, dopie-
ro tuż pod koniec życia uzyskał jako 
taką stabilizację. Swego czasu wie-
rzył, że Stanisław Lem był prowokacją 
komunistów, za którą kryła się grupa 
pisarzy działających na zlecenie partii 
komunistycznej, by przejąć kontro-
lę nad opinią publiczną. Pisał nawet 
w związku z tym donosy do FBI.

Urodzony w roku 1928 Dick zmarł 
w 1982 po trzech kolejnych atakach 
serca w szpitalu w Santa Ana w Kali-
fornii. Sławę zdobył po śmierci. Jego 
najbardziej znane dzieła to Ubik, Czło-
wiek z Wysokiego Zamku, a szczegól-
nie Czy androidy śnią o elektrycznych 
owcach, na podstawie której powstał 
film Blade Runner.

Z czasem wybuchła wręcz moda na 
ekranizację Dicka – Raport mniejszości, 
Impostor, Wypłata, Total Recall itd.

Nic dziwnego. Philipa Dicka cecho-
wała dość częsta u dobrych pisarzy s.f. 
przenikliwość. Bezbłędnie opisywał 
zagrożenia, jakie stoją przed człowie-
czeństwem w wyniku postępu techni-
ki. Przykładowo w kwestii rozwinięcia 
się eugeniki i aborcji, która pozwo-
li tworzyć nowe typy ludzkie i w ten 
sposób doprowadzić do nienaruszalnej 
kastowości społeczeństwa. Do wyho-
dowania i nadludzi, i podludzi. Poka-
zywał niebezpieczeństwa sztucznej 
inteligencji. Ale jeśli jest coś w Dicku  
naprawdę fascynujące, to sposób, 
w jaki opisuje on relacje między trans-
cendencją a naszym światem. Jego opis 
relacji między jednostką a sacrum.

Przy okazji warto poczynić jedną 
krótką uwagę metodologiczną, szcze-
gólnie dla znawców Dicka.  
Czemu pisząc o nim i jego wizji rela-
cji sacrum-profanum będę pomijał 
jego stricte religijne książki, takie jak 
trylogia Valis? Powodów jest kilka. Po 
pierwsze, są to najczęściej omawiane 
dzieła tego autora. Po drugie, natłok 
rozważań teologicznych i egzaltacji 
powoduje, że ciężko je jeszcze nazywać 
pozycjami s.f. A tekst ma być o jego 
science fiction. Dlatego też, że popa-
dają w bełkot i nie najwyższej klasy 
gnozę. No i na koniec – dlatego że są 
męczące, patetyczne i wyjątkowo mało 
w nich Dickowskiego humoru…
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Oczywiście Dick nie był chrześci-
janinem. I zapewne przewraca się 
w grobie, jeśli wie, że właśnie ktoś 
go próbuje opisać jako spadkobier-
cę św. Pawła w science fiction. No 
ale czy może istnieć większa zachęta 
dla recenzenta niż wizja wkurzonych 
trupów?

Stworzenie jęczy i wzdycha

Dick jest kronikarzem rozpadu. A jego 
wizja rzeczywistości jest taka, jak 
u św. Pawła. Stworzenie jęczy i wije 
się. Jest przepojone bólem. Wiemy 
przecież, że całe stworzenie aż dotąd 
jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. (List 
do Rzymian 8,22). Skażone grzechem, 
skażone cierpieniem, skażone mar-
nością Stworzenie bowiem zostało pod-
dane marności (List do Rzymian 8,19). 
A czym jest grzech? Entropią, powol-
nym upadkiem, przy ciągłym trwa-
niu. Praktycznie każde z większych 
dzieł tego autora koncentruje się na 
problemie rozpadu. Światy Dicka są 
nim przeniknięte. Bohaterowie do-
świadczają rozpadu czasu. Przestaje 
on być nie tylko linearny, ale dzieli się 
na tysiące nici, które wzajemnie się 
przeplatają, warunkują, przeczą sobie 
bądź z powrotem nagle stapiają się 
w jedno. Rozpada się też świat, ma-
teria. Rzeczywistość rozszczepia się, 
ukazuje swoje dziury, poprzez które 
wkraczają światy równoległe, mnożą-
ce się jak króliki i nawzajem przenika-
jące. W A teraz zaczekaj na zeszły rok 

bohater zostaje uwikłany w kosmiczną 
wojnę między dwiema rasami i odkry-
wa narkotyk umożliwiający podróżo-
wanie w czasie. Jednak każde zażycie 
ma wpływ tak na teraźniejszość, jak 
i na przyszłość i przeszłość, wiąże 
się z podróżowaniem po alternatyw-
nym continuum. W Trzech stygmatach 
Palmera Eldritcha bohaterowie także 
uzyskują narkotyk, który umożliwia 
im podróżowanie po wymiarach prze-
strzeni i czasu. Z biegiem wydarzeń 
to, co miało okazać się zbawieniem, 
wyzwoleniem, przynosi także fatalne 
konsekwencje. Rozbicie stałości za-
równo doświadczenia temporalnego, 
jak i przestrzeni kończy się aliena-
cją i zagubieniem. Narkotyk, jak się 
potem okazuje, to dar bądź przekleń-
stwo istoty spoza naszej galaktyki. 
W „czas poza czasem” bohater żyje 
spokojnie w małej mieścinie, rozwią-
zując dniami i nocami skomplikowane 
krzyżówki. Z czasem okazuje się, że 
tak naprawdę to, co nazywa rzeczywi-
stością, to sztuczny świat wykreowany 
przez mocarstwo prowadzące wojnę, 
a nasz bohater, rozwiązując krzyżów-
ki, nieświadomie dokonuje skompli-
kowanych obliczeń strategicznych, 
niezbędnych dla wojskowych. Wątek 
sztucznej rzeczywistości w najpełniej-
szy sposób przedstawia Dick w powie-
ści Człowiek z Wysokiego Zamku. Jest 
to historia świata, w którym Niemcy 
i Japonia wygrały wojnę. Państwa te 
podzieliły między siebie glob. Tymcza-
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sem pojawia się człowiek, pisarz, który 
ośmiela się głosić wywrotowe tezy. Że 
Niemcy wcale nie wygrały wojny. Że 
tak naprawdę naziści i Japonia ponio-
sły klęskę, a prawdziwy świat wygląda 
zupełnie inaczej…

Konsekwencją rozpadu czasu i prze-
strzeni jest ujawnienie się w pełni 
procesu ciągłego obumierania świata. 
To kolejna z fascynacji Dicka. Wszyst-
ko gnije i umiera. Wiecznie zdycha. 
Rodzi się na nowo, ale wciąż skażo-
ne. Nierealne – bo realność dla Dicka 
musi mieć walor obiektywności, musi 
być w stanie przeciwstawić się zmianie 
(warto zwrócić uwagę, jak religijna jest 
to konstrukcja). Świat jest marnością, 
jest jak u Koheleta. Świat wciąż na 
nowo umiera. Jak pod koniec Ewange-
lii św. Jana, nie wzrasta, jest tylko ago-
nią. Najbardziej ta fascynacja śmiercią 
ujawnia się w Ubiku. Grupa bohaterów 
zaczyna sobie nagle zdawać sprawę, że 
cały świat dookoła nich się rozsypuje. 
Co gorsza, okazuje się, że część z nich 
także zaczyna być dotknięta tą przy-
padłością, zaczyna gnić i rozpadać się, 
jakby się już od dawna rozkładała.

Dick odkrywa przed swoimi bo-
haterami prawdziwą naturę świata, 
a ci, co w nim trwają, muszą ponieść 
tego konsekwencje. A są one bardzo 
dotkliwe. Nie tylko uświadomienie 
sobie własnej śmiertelności. Więcej. 
Bohaterowie Dicka zdają sobie sprawę 
z braku własnej integralności – w cza-
sie czy w przestrzeni. Popadają w sza-

leństwo, gubi się ich poczucie bycia 
podmiotem. Tracą swoją autonomicz-
ną jaźń, jak w powieści Przez ciemne 
zwierciadło.

Czy Dickowskie wizje nie przypomi-
nają nam czegoś? Czy w dobie kaca po 
relatywizmie, psychoanalizie, mark-
sizmie i postmodernizmie nie jest to 
sposób, w jaki widzimy świat? Czy 
nie jest to nasza realność? Realność, 
w której nie istnieje już podmiot, 
a tylko zjawisko. W której dekonstruk-
cji poddawany jest każdy element 
naszego ja i tego, w czym dotychczas 
ono trwało – czyli kultury. Chaos do-
tyka każdego elementu egzystencji. 
Wszystko wciąż obumiera, nie istnieje 
żadna trwałość. Jak uświadamiają 
nam reklamy – żyj chwilą, nic innego 
się nie liczy. Należy się wciąż zmieniać, 
a więc wciąż obumierać. Nie jesteśmy 
w stanie niczemu nadać obiektywnej 
i ostatecznej trwałości. Trwała idea 
umiera, istnieje tylko czyste zjawisko.

Dick więc, pociągając refleksję 
św. Pawła, w wielu aspektach nie różni 
się od najmodniejszych dziś myślicieli 
i filozofów. Poza jednym fundamental-
nym aspektem.

Dick ma świadomość, że takie stwo-
rzenie tęskni. Dostrzega ono swój 
brak i nędzę. Ludzie w nim uwięzieni 
i będący jego częściami też. Jak u św.
Pawła: Bo stworzenie z upragnieniem 
oczekuje objawienia się synów Bożych. 
Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności – nie z własnej chęci, ale ze 
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względu na Tego, który je poddał – w na-
dziei, że również i ono zostanie wyzwo-
lone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć 
w wolności i chwale. (List do Rzymian 
8, 19–20)

Bohaterowie Dicka, wrzuceni w to 
uniwersum marności i zniszczenia, 
powolnego rozpadu wszystkich skła-
dowych tożsamości, sposobów per-
cepcji świata czują jednak odruchową 
pokusę zerwania tej wątłej nici, jaką 
łączy stworzenie z odkupieniem. Dążą 
do odrodzenia nowego świata, do 
zmiażdżenia skażonej, ciągle zdycha-
jącej rzeczywistości, która ich otacza. 
Bohaterowie popadają po prostu w he-
rezję Marcjona. Zanurzeni w refleksji 
św. Pawła o otaczającym ich świecie, 
przestają wierzyć, że Bóg może tkwić 
w czymś tak parszywym. Miłosierdzie 
musi się bowiem, jak u Marcjona, wią-
zać z destrukcją tego, co stworzone. 
I wtedy w grę wchodzą fałszywi, żeru-
jący na nadziei „synowie Boży”.

Bóg obiecuje życie wieczne.  
My je dajemy

Światy Dicka zaludnione są przez róż-
nych demiurgów, ofiarowujących zba-
wienie w wersji light, proste i szybkie 
spełnienie marzeń. Którzy nie każą 
czekać.

W Trzech stygmatach Palmera Eldrit-
cha świat podbija cudowny narkotyk 
reklamowany sloganem Bóg obiecuje 
życie wieczne. My je dajemy. Z czasem 
narkotyk okazuje się tworem istoty 

spoza naszego Układu Słonecznego, 
stworzenia na poły boskiego i demo-
nicznego, niezrozumiałego dla ludzi. 
Istota ta opanowuje tytułowego Pal-
mera, człowieka ze sztuczną ręką, 
szczęką i oczami. Za jego pomocą roz-
prowadza swoją substancję. Poprzez 
narkotyk doprowadza do skażenia 
całej rzeczywistości. W uderzającej, 
alegorycznej scenie jeden z bohaterów 
Trzech stygmatów rozgląda się wo-
kół siebie i dostrzega, że każdy, wraz 
z nim, zaczął posiadać cechy Palmera  
Okazuje się, że każda istota ludzka ma 
teraz sztuczną szczękę, zęby i oczy…

W Świecie Jonesa Dick opisuje 
Ziemię przyszłości rządzoną przez 
jasnowidza, który jest w stanie do-
kładnie przewidzieć każde wydarzenie 
na rok do przodu. Jednak w momen-
cie spotkania z obcą formą życia jego 
quasi-boska moc zawodzi, a dyktator 
popełnia kilka błędów, które zmusza-
ją go do popełnienia samobójstwa, 
a dla Ziemi niosą konsekwencje, które 
zmienią jej dotychczasowy los.

Zaś w Nasi przyjaciele z Frolixa 8 czło-
wiek o nazwisku Provoni wyrusza w po-
dróż kosmiczną, by powrócić na ziemię 
z nowym przyjacielem, obcym, który 
obiecuje zbawienie. W rzeczywistości 
jednak okazuje się, że obcy ma dużo 
bardziej „egoistyczne” plany wobec Zie-
mi… Okazuje się obcym demiurgiem, 
niszczącym, w imię swoich egoistycz-
nych celów, tych, co ośmielili się sądzić, 
że mogą być ziemskimi półbogami.
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Wiara, nadzieja, miłość

W Dickowskim uniwersum stwory 
spoza naszej realności, mamiące nas 
wybawieniem, nie działają dla na-
szego dobra. Zaś każdego człowieka, 
który chce stać się demiurgiem, czeka 
koniec; przegrana, klęska i upadek 
są wpisane w dynamikę tego typu 
zamierzeń. Cóż więc pozostaje czło-
wiekowi? Musi pokornie powrócić do 
stworzenia. I w tej pokorze odnaleźć 
wiarę, nadzieję i miłość. Bowiem Dick 
poważnie traktuje św. Pawła i nie chce 
go kastrować. Stworzenie jest skażo-
ne, ale nie mamy prawa go odrzucić. 
Dlatego zarówno w Trzech stygmatach 
Palmera Eldritcha, jak i w A teraz zacze-
kaj na zeszły rok, Człowieku z Wysokie-
go Zamku czy Nasi przyjaciele z Frolixa 
wyjście dla bohaterów pozostaje jedno. 
Jest nim pokora. Chyba najbardziej 
uderzający jest koniec Dickowskie-
go arcydzieła Człowiek…, gdy główna 
bohaterka, po odwiedzeniu skazane-
go na śmierć przez nazistów pisarza, 
zdaje sobie właściwie sprawę, że sama 
tkwi w świecie fikcji, w kłamstwie. Że 
wyrzucono ją na obrzeża rzeczywisto-
ści, do przestrzeni iluzji. Że właściwie, 
gdyby pociągnąć myśl Dicka do końca, 
jest ona niczym więcej niż tylko boha-
terką jakiejś chorej wizji podejrzanego 
typa. Ale mimo to postanawia trwać 
w tym świecie nadal. Nie tracić nadziei 
i wierzyć. Robić swoje. Mając oparcie 
w tym, co wykracza poza jej rzeczywi-
stość, co jest dla niej łącznikiem z tym, 

co realne. Tym, co nazywa ona „wy-
rocznią”, z książką, która odnosi się do 
prawdy. Aluzja dość oczywista.

Dobrze też oddaje perspektywę 
Dicka ostatni fragment A teraz zacze-
kaj na zeszły rok:

Zwrócił się nagle do pojazdu:
– Gdybyś miał chorą żonę…
– Ja nie mam żony, proszę pana. Au-

tomatyczne Mechanizmy nie zawierają 
związków małżeńskich, wszyscy o tym 
wiedzą.

– Jasne – zgodził się Eric. – Ale gdy-
byś był mną i miał chorą żonę, bezna-
dziejnie chorą, bez szans na wyleczenie, 
porzuciłbyś ją? Czy też zostałbyś z nią, 
nawet gdybyś przeniósł się o dziesięć lat 
w przyszłość i wiedział z absolutną pew-
nością, że uszkodzeń, których doznał jej 
mózg, nigdy nie da się cofnąć? I pozosta-
nie z nią oznaczałoby…

– Rozumiem, o co panu chodzi – wtrą-
cił pojazd. – Oznaczałoby, że całe pań-
skie życie sprowadzi się do opieki nad nią.

– Właśnie – potwierdził Eric.
– Zostałbym z nią – zdecydował 

pojazd.
– Dlaczego?
– Bo życie składa się z tak ustanowio-

nych konfiguracji rzeczywistości. Porzu-
cenie jej równałoby się stwierdzeniu: nie 
potrafię znieść rzeczywistości jako takiej. 
Muszę mieć zupełnie wyjątkowe, lżejsze 
warunki.

– Chyba masz rację – odezwał się po 
chwili Eric. – Myślę, że z nią zostanę.
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– Niech pana Bóg błogosławi – powie-
działa taksówka. – Widzę, że jest pan 
dobrym człowiekiem.

– Dziękuję – odparł Eric.
Taksówka leciała w stronę Tijuańskiej 

Korporacji Futer i Barwników.

Latająca taksówka. Elektronicz-
ny mechanizm, który przypomina 
człowiekowi o tym, że należy być… Po 
prostu dobrym. Że dobroć tkwi w po-
korze – nie wobec zła, sam akt opieki 
nad żoną jest bowiem walką z nim. 
Tak samo jak akt pozostania wiernym 
prostym lojalnościom – wobec rodziny 
i przyjaciół. Pokora tkwi w akceptacji, 
że rzeczywistość jest immanentnie 
skażona. I że mimo to warto starać 
się o błogosławieństwo Boga. Strach 
pomyśleć, co by było, gdyby nie od-
wieczna mądrość dość pensjonarskiej, 
latającej taksówki. Która, żeby spra-
wa była jasna, sama się nie hajtnęła. 
Geniusz Dicka ujawnia się też w jego 
umiejętności rozsadzania patosu od-
powiednią dozą absurdu.

Bóg tkwi w centrum uniwersum 
Dicka. Jet jego najważniejszym ele-
mentem. W ostatecznym rozrachunku 
jest to jedyny sens działania bohate-
rów Dicka. To dzięki niemu odzyskują 
oni nadzieję, wiarę i zyskują czasem 
miłość. Oczywiście taką, na jaką może 
im pozwolić to wiecznie umierające, 
wzdychające w spazmach bólu stwo-
rzenie. Miłość, która polega na opie-
kowaniu się umierającą, upośledzoną 

żoną do końca jej lub swoich dni. Ale 
tylko poprzez powrót do Boga pojawia 
się szansa na ludzką godność w tym 
wciąż rozpadającym się, umykającym 
jakiekolwiek stałości świecie, któ-
ry, mimo iż rodzi się wciąż na nowo, 
wiecznie też gnije skażony grzechem. 
Ale ten powrót, odkrycie Go wiąże się 
z całym smutkiem, jaki niesie w sobie 
pokora, zrezygnowanie z wiary w moż-
liwość wykroczenia ponad zniewolo-
ne marnością stworzenie. Nie chodzi 
tylko o człowieka, który odrzuca py-
chę stojącą za pragnieniem stania się 
demiurgiem. Bohaterowie Dicka do-
chodzą do Boga tylko poprzez skrajne 
cierpienie. To ludzie, którzy nie tylko 
zrozumieli, że nie będą półbogami. 
To też Ci, co pojęli, że równą pychą 
jest wiara w przesadną integralność 
samych siebie, podmiotu. W swoją 
integralność w czasie, w przestrze-
ni. Wiary w prawdę swoich własnych 
uczuć i myśli, w swoją świadomość 
i wolność. Zostają pozbawieni wszyst-
kich mechanizmów, które ochraniają 
ludzką myśl przed realnością świata. 
Można powiedzieć, że to ludzie, któ-
rzy na poważnie wzięli sobie naukę 
psychoanalizy, postmodernizmu czy 
poststrukturalizmu. Oraz najnow-
szych odkryć fizyki. Zrozumieli to, że 
człowiek umarł, że podmiot umarł,  
że przedmiot umarł, że jesteśmy zbio-
rem wrażeń i impresji przypadkowo 
zbieranych w czasie, że sam czas nic 
nie znaczy, że jesteśmy kotłowaniną 
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i szamotaniną nienawiści, pożądania 
i kilkunastu egzaltowanych arche-
typów. Zrozumieli, że w „tu i teraz” 
nie ma miejsca na spotkanie jednego 
człowieka z drugim i związaną z tym 
bliskość – bo wieczna zmienność nas 
samych i świata nam to uniemożli-
wia. Bo nie ma „tu” i nie ma „teraz”. 
Bohaterowie Dicka mówią o czasie 
językiem filozofa Franza Rosenzweiga. 
Teraźniejszość jest tylko strumieniem 
nieskończonej zmiany, która umyka 
jakimkolwiek możliwościom nasze-
go postrzegania. Człowiek w każdej 
chwili podlega zmianom, zaś każda 
jego obserwacja dokonuje się w cza-
sie, każdej recepcji bodźca towarzyszy 
moment, w którym przechodzi on od 
receptora do ośrodka analizującego 
sygnał. Dlatego zawsze widzimy tylko 
to, co już odeszło i zniknęło. Dlatego, 
nawet w najbardziej intymnej blisko-
ści, doświadczamy tego, czego już nie 
ma. Nie tylko gwiazdy widzimy zawsze 
w przeszłości. Tak samo innych ludzi. 
Ich też może już nie być w momencie, 
w którym odczuwamy ich istnienie. 
Jedynym zaś ratunkiem przed obez-
władniającą samotnością, która jest 
konsekwencją takiej natury stworze-

nia, jest perspektywa istnienia w tym 
świecie okruchów wieczności, którą 
może ofiarować tylko Bóg. I tylko tym 
pokornym, którzy zdecydują się służyć 
jego prawom.

W ostatniej scenie z powieści Nasi 
przyjaciele z Frolixa 8 jeden z boha-
terów, Horacy Denfeld, pozbawiony 
swoich nadnaturalnych mocy i ponad-
ludzkiej bystrości siedzi wraz ze swoją 
sekretarką w gabinecie. W pewnym 
momencie daje mu ona kiczowatą pla-
stikową figurkę przedstawiającą Boga 
w znanej nam wszystkim postaci bro-
datego dziadka z długa brodą. Philip 
K. Dick dalej pisze:

– Dziękuję pani – powiedział Denfeld.
– Za co?
– Za podarowanie mi Boga.
– W porządku – odparła. I spokojnie 

wzięła się do maszynopisania. A Horace 
Denfeld bawił się bez końca plastykową 
statuetką.

Plastikowa statuetka może się 
więc przydać. Jak i latająca taksówka. 
Zwłaszcza gdy drogę zastąpi nam mię-
dzygwiezdna galareta z Frolixa 8. Ω



Pastor był paranoikiem całe życie i trudno z całą 
pewnością orzec, w jakim stopniu sam wierzył 
w przepowiadaną nuklearną apokalipsę

Gujana jest niewielkim krajem na uboczu świata. Populacja jego 
stolicy jest porównywalna do populacji Rybnika. Populacja całego 
kraju jest nieco większa niż populacja Łodzi. Jonestown było osa-
dą na uboczu tego ubocza – w środku dżungli, ponad 200 kilome-
trów od stolicy, około 10 kilometrów od najbliższego miasteczka. 
18 listopada 1978 roku na tym poboczu historii i cywilizacji ginie 
914 obywateli Stanów Zjednoczonych, w tym amerykański sena-
tor. Aż do 2001 roku była to największa masakra w dziejach USA, 
a Leo Ryan do dziś jest jedynym amerykańskim senatorem, który 
zginął w trakcie wypełniania obowiązków służbowych. Surreali-

Bryan Kravitz, który dołączył do Peoples 
Temple w roku 1971, zwrócił uwagę na dziwne 
zachowanie Jima. Nigdy nie zdejmował okularów 
przeciwsłonecznych, powinniśmy się domyślić, że ma 
coś do ukrycia. Opowiadał o energii, którą wysysa 
spojrzenie w jego oczy.
 Forgotten Souls, Laura Woods

PEOPLES 

TEMPLE  

JIMA JONESA 

JAKO LEWACKI 

SPISEK

Tomasz 
Bardamu

Jak umierają
komuniści
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stycznego obrazu sytuacji dopełnia fakt jego historycznej izolacji. 
Przeciętny Amerykanin w dniu masakry prawdopodobnie  
po raz pierwszy w życiu usłyszał zarówno o Jonestown,  
jak i o Gujanie. 30 lat później w amerykańskiej świadomości wyda-
rzenie istnieje przede wszystkim jako źródło zwrotu drinking the 
Kool-Aid. Finalnie Jonestown stało się jednym z tych z licznych 
wątków pobocznych dziejów ludzkości, które gdy próbuje się zro-
zumieć sens wydarzeń przeszłości, albo się pomija, albo tylko 
wspomina w przypisie, by nie zaciemniały przejrzystej struktu-
ry głównej opowieści. Tradycyjnie historia jest przede wszystkim 
opowieścią o łańcuchu przyczyn i skutków, a tragedia w Jones- 
town, mimo że w dniach i miesiącach po tragedii mogło to się wy-
dawać nieprawdopodobne, nie doprowadziła ostatecznie do żad-
nych ważnych konsekwencji w innej skali niż osobistej. Z drugiej 
strony zdawała się wydarzyć spontanicznie. Nie dając się wpisać 
w żadną interesującą szerszą narrację, wygląda tak, jakby zdarzy-
ła się bez jakiejkolwiek przyczyny. Pod tym względem przypomina 
trochę te frapujące zjawiska z historii nauk ścisłych, które z jednej 
strony zdają się nie pasować w żaden sposób do panujących teorii, 
z drugiej nie są aż tak frapujące, żeby z ich powodu wyrzucać przez 
okno narzędzia dające w każdym innym wypadku doskonałe re-
zultaty. Jak dotąd Jonestown pozostaje groteskowym incydentem 
na marginesie historii. W Polsce znalazło sobie miejsce w zbiorach 
ciekawostek zapychających miejsce w kolorowych tygodnikach. 
W Stanach na stałe skojarzone zostało z pojęciem sekt religijnych, 
jak to ilustruje obecność amerykańskiego dokumentu o Jones- 
town na poświęconej religijności w USA niedawnej wystawie 
w Zachęcie. 

Faktycznie, Jim Jones, twórca i niepodzielny władca Jones- 
town, był pastorem, a jego organizacja, Peoples Temple, przynaj-
mniej formalnie, Kościołem. Nie ma też wątpliwości, że organi-
zacyjnie było to coś na kształt sekty. Jednocześnie wydaje się to 
spłaszczeniem wielowymiarowego obrazu organizacji, która w wie-
lu aspektach przekracza standardowe kategorie. Słowo „sekta” su-
geruje ruch religijny. Zaś Peoples Temple miało przede wszystkim 
charakter ruchu politycznego. Wprawdzie oba ta wątki współwy-
stępowały w organizacji, ale wątek religijny był dość odległy od 

 Aż do 2001 roku 
 była to największa 

 masakra w dziejach 
 USA, a Leo Ryan 

 do dziś jest jedynym 
 amerykańskim 

 senatorem, który 
 zginął w trakcie 

 wypełniania 
 obowiązków 
 służbowych
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tego, jaki istnieje w większości kościołów czy nawet sekt. Przede 
wszystkim dlatego, że częściowo był to lewacki spisek zorganizo-
wany przez psychopatę. 

 
Religia pełniła ważną rolę w życiu Jima Jonesa od dzieciństwa. 
Mimo że wychowany został przez ateistyczną matkę i, jeśli wie-
rzyć jego późniejszym zapewnieniom, sam ateistą był od zawsze, 
od małego zafascynowany był zewnętrznymi formami religijności. 
Szczególnie ekstatycznymi nabożeństwami zielonoświątkowców. 
Omdleniami, histerią, uzdrowieniami, „darami języków”. Odpra-
wiał własne nabożeństwa na strychu rodzinnego domu, chowając 
małe zwierzęta i czytając z podręczników szkolnych. W wieku na-
stoletnim przebrany w prześcieradło wygłaszał kazania na rogach 
ulic. Jednocześnie coraz bardziej interesował się komunizmem. 
Parę lat później bierze udział w spotkaniach Partii Komunistycz-
nej, przeżywa proces Rosenbergów (Żałowałem, że nie umar-
łem – pisał później) i grozi swojej świeżo poślubionej żonie, że 
jeśli nie przestanie się modlić, to on wyskoczy przez okno i będzie 
go miała na sumieniu (Marcelina Jones ostatecznie przestała się 
modlić. Znana w późniejszym okresie jako Matka, wybaczywszy 
mężowi tysiące romansów i próby umieszczenia jej w szpitalu psy-
chiatrycznym, skończy jako jeden z trupów w gujańskiej dżungli).

W roku 1952 Marcelina zaciąga Jonesa do kościoła metodystów, 
gdzie wywieszony jest program społeczny. Mimo deklarowanej 
wielokroć pogardy dla zorganizowanej religii Jim jest pod wraże-
niem lewicowej wrażliwości dokumentu. Dochodzi do wniosku, że 
religia może być idealnym narzędziem reformy społecznej. W swo-
ich wspomnieniach tą samą myśl ujmie bardziej dosadnie:

[Zastanawiałem się] Jak mogę zademonstrować swój 
marksizm? – Odpowiedź brzmiała: „zinfiltrować Kościół”.

Dwa miesiące później zostaje pastorem. Ponownie odwiedza 
wspólnoty zielonoświątkowców, gdzie uczy się prorokowania 
i uzdrawiania. W przyszłości obie praktyki doprowadzi do mi-
strzostwa, w latach 70. XX wieku lekką ręką „wskrzeszając” setki 
osób tygodniowo. Metodyści wydają mu się jednak zbyt konserwa-

Był to lewacki spisek 
zorganizowany 
przez psychopatę 
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tywni i oporni wobec jego planów integracji czarnej społeczności. 
Zakłada więc własny Kościół, który parokrotnie jeszcze zmienia 
nazwy i lokacje, ostatecznie w roku 1956 w Indianapolis staje się 
Peoples Temple. 

Sama nazwa organizacji jest przykładem charakterystycznej 
dla działalności Jonesa subwersji. Hasło „Świątynia Ludowa” poza 
kontekstem wydaje się niewinną apologią egalitaryzmu, choć dla 
znających kontekst skojarzenia z terminologią marksistowską są 
oczywiste. Tego typu zagrania, doskonalone przez lata, pozwala-
ją Jonesowi prowadzić naraz Kościół protestancki i ruch komuni-
styczny w jednym. Innym istotnym przykładem jest wers z Dziejów 
Apostolskich: Każdemu też rozdzielano według potrzeb. Cytat ten 
był w pewnym momencie ważnym elementem nauczania Jonesa. 
Naturalnie, osoby z minimalną znajomością marksizmu z łatwością 
rozpoznają aluzje do słynnego zdania z Krytyki Programu Gotajskie-
go. Subwersja Dziejów Apostolskich stanowiła centralny element 
doktryny Peoples Temple, ochrzczonej mianem „socjalizmu apo-
stolskiego”. Pierwotnie Jones zalecał, by zamiast grzebać w teolo-
gicznych subtelnościach, skupić się na pracy społecznej. Ideałem tej 
pracy okazywało się stworzenie wspólnoty apostolskiej. Wspól-
nota apostolska okazywała się społeczeństwem komunistycznym. 
Jednocześnie niegrzebanie się w teologicznych subtelnościach 
przybrało kształt obojętności wobec teologii, a ostatecznie jej od-
rzucenia jako „opium dla ludu”. Po przesunięciu paru akcentów 
pobożna kobiecina z amerykańskiej metropolii staje się rewolucjo-
nistką w Gujanie, przygotowującą się na inwazję faszyzmu. 

Rozumienie chrześcijaństwa jako komunizmu nie jest natural-
nie żadną nowością. Pewne elementy nauczania Peoples Temple 
można bez trudu znaleźć u wielu lewicujących ludzi Kościoła. Ge-
niusz Jonesa nie tkwił jednak w tworzeniu oryginalnych doktryn. 
Jones był geniuszem manipulacji. Zauważmy, że część owych 
pobożnych Murzynek, które w błogiej nieświadomości słucha-
ły marksistowskich interpretacji Biblii, ostatecznie będzie wal-
czyć z faszystami w Gujanie. Peoples Temple z pewnością nie było 
pierwszym Kościołem chrześcijańskim identyfikującym swoją 
wiarę z komunizmem, ale być może było pierwszą organizacją ko-
munistyczną efektywnie udającą Kościół. 

 Marcelina Jones 
 ostatecznie przestała 

 się modlić. Znana 
 w późniejszym 

 okresie jako Matka, 
 wybaczywszy mężowi 

 tysiące romansów 
 i próby umieszczenia 

 jej w szpitalu 
 psychiatrycznym, 

 skończy jako 
 jeden z trupów 

 w gujańskiej dżungli
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Choć, żeby skomplikować sprawę, dodajmy, że niezależnie od 
intencji głównego pastora, w praktyce przez lata 50. i wczesne lata 
60. organizacja miała charakter bardziej lewicującego Kościoła niż 
ruchu komunistycznego. Uzdrowienia przyciągały rzesze ludzi, 
praca społeczna – następnych, ale nieliczne kazania, w których 
pastor Jones zapominał się i chwalił Karola Marksa, konfudowały 
wiernych. Czasy się jednak zmieniały.

W roku 1966, pod pretekstem nadchodzącej wojny atomowej, 
Jones przenosi swój niewielki zbór tysiące kilometrów na zachód, 
do niewielkiego odizolowanego Ukiah w Kalifornii. Pastor był pa-
ranoikiem i trudno z całą pewnością orzec, w jakim stopniu sam 
wierzył w przepowiadaną nuklearną apokalipsę. Jak w przypad-
ku wielu innych faktów z biografii Jonesa, niełatwo oddzielić tu 
rzeczywistość od manipulacji, a manipulacje od obłędu. Z jednej 
strony wydawał się on faktycznie przekonany, że CIA, FBI i Ku-
Klux-Klan czyhają wciąż na jego życie, z drugiej paranoja i strach 
były przez niego stosowane jako techniki kontroli. Izolację od 
świata zewnętrznego członków świątyni motywował wszechobec-
nym rasizmem, homofobią i seksizmem. Fantazja o dybiących na 
członków świątyni faszystach była główną racjonalizacją perma-
nentnego stanu oblężenia kolonii w Gujanie i ostatecznie śmier-
ci jej mieszkańców. Podobnie, niezależnie od szczerości wiary 
w wojnę atomową, emigracja do Ukiah była też prawdopodobnie 
motywowana strategicznie. W Indianapolis wierni brali udział 
w życiu Kościoła, potem wracali do swoich domów, spotykali z ro-
dziną i prowadzili własne życie. Przeniesienie się na drugą stronę 
kontynentu odrywało ich od jakiegokolwiek zakotwiczenia we 
wspólnocie lokalnej, izolowało od bliskich i zmuszało do totalnej 
identyfikacji ze świątynią. Był to pierwszy krok ku stworzeniu ko-
munistycznego kolektywu. 

Inną zaletą Kalifornii lat 60. była rodząca się amerykańska 
nowa lewica. Pod koniec dekady do świątyni zaczęli napływać 
liczni lewicowi aktywiści. To dość typowy paradoks tego środowi-
ska, że mimo iż większość członków organizacji w dalszym ciągu 
rekrutowała się z czarnych przedstawicieli klasy robotniczej, bia-
łe, wykształcone dzieci klasy średniej stały się elitą ruchu. Dzięki 
czynnikom takim jak panująca wśród studentów moda na polity-

Tego typu zagrania, 
doskonalone przez 
lata, pozwalają 
Jonesowi prowadzić 
naraz Kościół 
protestancki i ruch 
komunistyczny 
w jednym 
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kowanie, często lewicujący rodzice, skłonności młodych ludzi do 
radykalizmu etc. bardzo szybko stawali się oni fanatykami sprawy. 
W latach 70. ścisłe kierownictwo składało się głównie z wywodzą-
cych się z tej grupy kobiet. Co w pewnym stopniu związane było 
też z kolejną kwestią. 

Rewolucja obyczajowa końca lat 60. otworzyła przed organiza-
cją nowe możliwości. Przedstawiony w jednej z ulotek z roku 1970 
ideał powszechnej miłości i traktowania wszystkich jednakowo, 
bez wyróżniania kogokolwiek, pełnił rolę zarówno ideału komu-
nistycznego, jak i kolejnej techniki kontroli. Przez następne lata 
Jones łączył i rozbijał małżeństwa, raz nakazując wolną miłość, 
raz totalną abstynencję seksualną. Odwołując się do modnej wów-
czas idei przeludnienia, nakazywał abortowanie każdej ewentual-
nej ciąży, w zamian zalecając adopcje. W pierwszej połowie lat 70. 
jedną z bardziej kuriozalnych technik kontroli było imputowanie 
wszystkim mężczyznom homoseksualizmu. Wielu z nich zmu-
szano do seksu, by udowodnić, że Jones ma rację. Wedle powie-
dzenia, które lubił w tych czasach powtarzać i które może dobrze 
ilustrować sytuację wewnątrz organizacji: Każdy dobry socjalista 
powinien być doskonale świadomy samego siebie, także seksualnie – co 
znaczy, że każdy socjalista powinien zostać zsodomizowany. Wedle in-
nej pouczającej historii Jones jednemu z wiernych wpierw uwiódł 
żonę. Później wyznaczył swoją byłą kochankę na drugą. W między-
czasie zmusił go do stosunku seksualnego w obecności obu kobiet. 
Później człowiek ten napisał: 

Twoje jebanie mnie w dupę było, rozumiem to teraz, 
niezbędne, bym poradził sobie z moim głęboko zakorzenionym 
strachem wobec własnej homoseksualności. Czasem czułem 
urazę, mimo że wiedziałem, iż twoje intencje były całkowicie 
czyste. (…) Jestem całkowicie przekonany, że jesteś 
najlepszym partnerem seksualnym na świecie i nie sądzę, bym 
kiedykolwiek uważał, że mogę z tobą rywalizować.

W takim klimacie chrześcijaństwo stawało się w coraz więk-
szym stopniu wyłącznie zewnętrzną fasadą Kościoła, której głów-
ną rolą było przyciąganie ubogich czarnych rekrutów. W latach 70. 

 Mimo iż większość
 członków organizacji 

 w dalszym ciągu 
 rekrutowała 

 się z czarnych 
 przedstawicieli klasy 

 robotniczej, białe, 
 wykształcone dzieci 
 klasy średniej stały 

 się elitą ruchu
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Marks, Stalin, feminizm, walka z rasizmem, wykluczeniem spo-
łecznym i religią były już stałymi elementami kazań pastora. Waż-
nym epizodem w tym okresie było rzucanie po sali Biblią, księgą, 
która utrzymywała czarnych w niewoli przez setki lat. Dostęp do 
spotkań musiał być regulowany, a w obawie przed dekonspiracją 
kandydaci na członków przechodzili dyskretne procedury wery-
fikacyjne. Zachowała się anegdotka dobrze ilustrująca tą dziwną 
sytuację. Jeden z ludzi Jonesa, próbując uspokoić starszą kobietę 
wzburzoną usłyszaną z ambony pochwałą Marksa, zaczął jej cier-
pliwie wyjaśniać, że chodziło o świętego Marka. 

W połowie lat 70. i te pozory zaczęły odgrywać mniejszą rolę, 
gdy z konserwatywnego, małego Ukiah centrum świątyni przenosi 
się do mocno lewicującego San Francisco. W tym mieście świąty-
nia w pełni przyjmuje rolę postępowego, zaangażowanego spo-
łecznie Kościoła otwartego. Jones bryluje w mediach, krytykując 
religijną nietolerancję i okazując wrażliwość społeczną (Jaką sławę 
najbardziej chciałbyś spotkać? – Sartre’a. – Jaka jest najgorsza rzecz, 
którą w życiu zrobiłeś? – Zbyt późno rozpocząłem krytykę senatora 
McCarthy’ego – odpowiadał Jones dziennikarzowi w roku 1977). 
Szybko zdobywa poparcie najważniejszych lewicowych polityków, 
aktywistów i celebrytów, takich jak gubernator Jerry Brown, bur-
mistrz George Moscone, szefowa Amerykańskiej Partii Komuni-
stycznej Angela Davis, poseł Willie Brown (który określił Jonesa 
jako „kombinację Martina Kinga, Angeli Davis, Alberta Einsteina 
i… przewodniczącego Mao”), wicegubernator Mervyn M. Dymally, 
przywódca Czarnych Panter Huey Newton, założyciel Ruchu In-
dian Amerykańskich Dennis Banks, aktorka Jane Fonda czy dzia-
łacz gejowski Harvey Milk. Dzięki tym koneksjom, Jones zostaje 
przewodniczącym komisji do spraw mieszkalnictwa i zyskuje sobie 
dalsze poparcie i sympatię jako obrońca praw lokatorów. Jedno-
cześnie torpeduje wszelką krytykę masowymi akcjami pisania lis- 
tów przez członków świątyni, adresowanych m.in. do sponsorów 
gazet. Mimo to w roku 1977 w prasie w końcu pojawia się artykuł, 
w którym byli członkowie ruchu opowiadają o praktykach Jonesa. 
Fałszywych uzdrowieniach, dziwacznych sesjach, podczas któ-
rych ich uczestnicy szczuci byli na siebie nawzajem, publicznym 
poniżaniu i biciu członków kongregacji, przepisywaniu wszystkich 

W takim klimacie 
chrześcijaństwo 
stawało się w coraz 
większym stopniu 
wyłącznie zewnętrzną 
fasadą Kościoła, której 
główną rolą było 
przyciąganie ubogich 
czarnych rekrutów 
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zarobków i zasiłków na Kościół, podpisywaniu przeróżnych do-
kumentów, od prawnego pośrednictwa i zrzeczenia się opieki nad 
dziećmi, do gwarantującego lojalność przyznania się do pedofilii. 
Pastor reaguje paranoicznie, uznaje się za ofiarę rządowego spisku 
i wraz z tysiącem zwolenników natychmiast emigruje do Gujany. 

 W Jonestown, przygotowywanej od lat „Ziemi Obiecanej”, 
wszelkie pozory zostają ostatecznie porzucone. W wychodkach 
Biblia wywieszona jest jako papier toaletowy. W ramach rozryw-
ki emituje się radzieckie propagandówki. Osada pośrodku dżungli 
zaczyna przypominać amatorski gułag. Jones przez radio całymi 
dniami czyta i interpretuje wiadomości z Radia Moskwa. Swoim 
zwolennikom każe pisać wypracowania o tym, co zrobiliby, gdyby 
rewolucja okazała się zagrożona (pewna 40-letnia entuzjastka, 
która chwilę wcześniej zaczęła używać nazwiska Lenin, pisze wy-
jątkowo długi tekst. W większej części poświęcony jest on projek-
towi seksualnej dystrakcji żołnierzy wroga, choć wspomina też 
o zamachach samobójczych) i tworzy plany w razie ataku CIA, 
w których waha się między masowym samobójstwem a emigracją 
do ZSRR, na Kubę lub do Korei Północnej. Próby ucieczki czy nie-
wystarczające przykładanie się do pracy karane są jednostką kar-
ną, biciem, wielodniowym trzymaniem w drewnianym pudle lub 
szpikowaniem narkotykami w ambulatorium. Sam Jones, naduży-
wając narkotyków od lat, pogrąża się powoli w paranoi. Raz stawia 
całą kolonię pod bronią przeciw oblegającym ją wyimaginowanym 
faszystom. Innym razem wykonuje próbę generalną masowego 
samobójstwa. Mówi coraz więcej o śmierci i o tym, że wciąż żyje 
i cierpi tylko przez wzgląd na swoich ludzi. 

 W tym czasie byłym członkom Świątyni Ludu, którzy boją się 
o swoje rodziny w Jonestown, udaje się zainteresować sprawą eks-
centrycznego kongresmena Leo Ryana, który organizuje ekspedy-
cję do Gujany. Mimo oporów Jonesa, wyprawa dociera do osady. 
Pozytywne wrażenie z pokazowego przyjęcia, które ma miejsce 
pierwszego dnia pobytu, zostaje zepsute, gdy następnego dnia po-
nad 20 mieszkańców prosi kongresmena o pomoc w opuszczeniu 
kolonii. Gdy dezerterzy wraz z delegacją Ryana docierają na lotni-
sko w pobliskim Port Kaituma, zostają zaatakowani przez Czer-
wone Brygady Jonesa. W ogniu z broni maszynowej ginie senator 

 W ogniu z broni 
 maszynowej ginie 

 senator i cztery 
 inne osoby
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i cztery inne osoby, 11 kolejnych zostaje rannych. W tym samym 
czasie pastor zbiera swoich zwolenników w głównym budynku 
i przekonuje ich, że wszystko stracone i w imię sprawy powin-
ni popełnić rewolucyjne samobójstwo. Wniesiony zostaje poncz 
zmieszany z trucizną. W pierwszej kolejności pojone są nim dzieci, 
by nie dostały się w ręce wrogów. Jones, z mikrofonem w ręku, prze-
konuje rozhisteryzowanych ludzi, by umierali z godnością. Jak na 
komunistów przystało. Nad wszystkim czuwa uzbrojona ochrona. 
Opornym substancja jest wstrzykiwana. Setki kilometrów dalej, 
w stolicy Gujany, fanatycznie oddana sprawie Sharon Amos pod-
rzyna gardło sobie i trójce swoich dzieci. W międzyczasie trzech 
zaufanych ludzi opuszcza Jonestown z walizką zawierającą pół mi-
liona dolarów, numery kont bankowych z milionami następnych 
oraz testamenty nakazujące przekazać pieniądze na konto amba-
sady ZSRR. Gujańska armia, która wkracza do osady następnego 
ranka, zastaje jedynie złożone w rzędach stosy trupów. 

Jedną z większych ironii Jonestown jest fakt, że mimo iż Peoples 
Temple było ruchem politycznym ostentacyjnie udającym religij-
ny, to organizacja ta z reguły rozumiana jest dokładnie odwrotnie. 
W literaturze spotyka się często określenia takie jak „quasi-socja-
lizm” czy „naiwny marksizm”. Faktycznie, przy pobieżnej lekturze 
kazań i wypowiedzi Jonesa, gdzie lewicowa terminologia wystę-
puje często w religijnym kontekście, można odnieść wrażenie, że 
pastor był przywódcą jakiejś amerykańskiej mutacji religii cargo, 
gdzie niezrozumienie roli pojęć czy przedmiotów czyni z nich 
quasi-religijne fetysze. Jones nie był jednak teoretykiem. Nie po-
zostawił po sobie żadnego tekstu, który można by rozumieć jako 
wykładnię doktryny Peoples Temple. Jego wypowiedzi należy za-
wsze rozumieć w ich kontekście i w poetyce przemowy, nie trakta-
tu. Jones mówi o „bogu socjalizmie”, bo porusza się w religijnym 
dyskursie. Podobnie jak pojęcia „Świątynia Ludu” czy „socjalizm 
apostolski” to chwyt retoryczny agitatora przebranego za księdza. 
Brak tu miejsca na szczegółową analizę kazań Jonesa, ale zwróć-
my uwagę, że przekonując mieszkańców Jonestown do samobój-
stwa, nie odwoływał się on do żadnych koncepcji religijnych, tylko 
do polityki. Do świadectwa, iż zgodnie z wyrażoną przez Engelsa 

W literaturze 
spotyka się często 
określenia takie jak 
„quasi-socjalizm” czy 
„naiwny marksizm” 
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myślą, socjalistyczna utopia bez światowej rewolucji musi zostać 
zniszczona przez machinę kapitalizmu. Co istotniejsze, lewicowa 
myśl była nie tylko usprawiedliwieniem działalności Jonesa, lecz 
także stosowanych przez niego mechanizmów kontroli. Otacza-
jący organizację ze wszystkich stron faszyzm racjonalizował izo-
lację. Rozbicie wewnętrznych i zewnętrznych więzi rodzinnych 
i kulturowych racjonalizowane było jako niszczenie tradycyjnej 
opresji, a utrzymywanie wyznawców w stanie ciągłego poczucia 
winy przedstawione było jako potrzeba odrzucenia zakorzenio-
nej głęboko hipokryzji konserwatywnej moralności. Jonestown 
widzieć można jako socjalizm utopijny bogatszy o doświadczenia 
stalinizmu i nowej lewicy. I może najprostszą lekcją, jaką można 
wyciągnąć z tej historii, jest pouczenie, by strzec się fałszywych 
proroków również w polityce. 

Z drugiej strony, zamiast dzielić włos na czworo i żmudnie 
oddzielać pojęcia, można argumentować, że Peoples Temple jest 
kolejną ilustracją tezy, że marzenie o idealnym społeczeństwie 
to w gruncie rzeczy eschatologia. Że oddzielanie polityki i reli-
gii, przynajmniej w niektórych sytuacjach, może być zupełnie 
arbitralną kwestią semantyczną. O ile możemy mówić o religij-
nym aspekcie trockizmu, możemy też mówić o Peoples Temple 
jako o kolejnej mutacji Kościoła Ludzkości ze złożoną hierarchią 
wtajemniczeń. W podobnym sensie możemy też rozumieć często 
deklarowaną w kazaniach boskość Jonesa. Wydaje się wątpliwe, 
że Jones wierzył w to, że dosłownie jest Bogiem, całkiem prawdo-
podobne jednak, że wierzył w swoją boskość w podobnym sensie 
jak komuniści wierzą w zbawienie. To rozumienie i wielopiętro-
wa analogia między Peoples Temple – rozumianym jako Kościół 
Ludzkości, widzącym siebie jako ruch polityczny, funkcjonującym 
jak sekta i udającym taktycznie Kościół protestancki – a Jimem 
Jonesem – paranoicznym narcyzem, widzącym siebie jako rewo-
lucjonistę, funkcjonującym jako bóstwo i udającym taktycznie pa-
stora – są o tyle interesujące, że mogą coś mówić o śnie o boskości 
współczesnego człowieka. Ω



Nie każdy pisarz musi być wielki, 
wystarczy, że pozostanie sobą. 
„Pisarze mniejsi” uczą nas właści-
wych proporcji; jak funkcjonować 
w tle, bez frustracji i z godnością. 
Mogą zostawić pojedyncze eseje, 
wiersze lub powieści, ale także 
coś jeszcze – w epoce, gdy litera-
tura faktu potężnieje względem 
fikcji, życiorys nie jest ostatnim 
argumentem w walce o miej-
sce w pamięci potomnych.

Wydanie Kronosa Gombrowicza sta-
nowi koniec pewnej epoki. Bynajmniej 
nie ze względu na poziom literacki tego 
„dzieła”. To zapewne nie koniec ob-
rządku gombrowiczowskiego, ale mając 
jakiś dystans do literatury, nie sposób 
dłużej uczestniczyć w tym spektaklu. 
Ten balon musi się rozpęknąć. Bez-
krytyczni wyznawcy Gombrowicza są 
dzisiaj tak samo śmieszni, jak opisa-
ny przez niego w Ferdydurke profesor 
Pimko, są jego liberalnym rewersem. 
Ten liberalny rewers to po prostu inna 
Forma. Jednego Gombrowicza litera-
tura polska przetrzyma; co więcej – je-
den Gombrowicz jest jej niezbędny. Ale 
gdy będzie to Gombrowicz powielony, 

Czesław  
Straszewicz
Artur Nowaczewski

umasowiony i każdy literat herbu Zer-
wipludry będzie chciał być Gombrowi-
czem – to proza polska będzie opadać 
w kierunku dna. Od czasu Gombro-
wicza żaden prozaik nie rzucił takiego 
cienia na produkcję literacką swoich 
ziomków. Jeden może Lem, znany 
i w kraju, i na świecie, no ale Lem to od-
rębna kategoria albo raczej wybitność 
niemieszcząca się w zaściankowych ka-
tegoriach naszego życia literackiego.

Bohater tego szkicu wychodzi z dru-
giego planu, on się wcale na pierwszy 
plan nie pcha. Już sam fakt, że skrył się 
dopiero w drugim akapicie, że przysłonił 
go sławniejszy kolega, jest wymowny. 
Człowiek ten nazywa się Czesław Stra-
szewicz i dziś pewnie niewielu to nazwi-
sko coś mówi. Uprzedźmy – nie jest to 
geniusz pióra, nie jestem pewien nawet, 
czy jest to autor jednej książki mogącej 
się mierzyć z dziełami, które weszły do 
naszego kanonu. Wiem jednak, że jest 
to mistrz roli epizodycznej, zagranej 
znakomicie, niepowtarzalnej. Ba, nie 
jest to nawet rola, bo tu nie chodzi o grę, 
proszę ja ciebie, tu chodzi o życie.

 „Istnienie” Straszewicza jak na 
ironię zawdzięczamy właśnie Gom-
browiczowi. I wszystkie teksty 
o Straszewiczu, dopóki będzie tym 
Straszewiczem zapomnianym, tak się 
będą zaczynać. Od Transatlantyku: 
Dwudziestego pierwszego sierpnia 1939 
roku ja na statku Chrobry do Buenos Aires 
przybijałem (…) Ze mną Czesław Stra-
szewicz, towarzysz mój, kajutę dzielił, bo 
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obaj jako Literatki żal się Boże mało co 
opierzone na tę pierwszą nowego okrętu 
podróż zaproszeni zostaliśmy 1. Tak zaczy-
na się również znakomity tekst Renaty 
Gorczyńskiej Dwaj panowie na trans-
atlantyku opublikowany w dziewiątym 
numerze paryskiej „Kultury” z 1987 
roku. Wiele za nim muszę powtórzyć. 
Problem ze Straszewiczem na tym 
polega, że wymawiając to pusto dziś 
brzmiące nazwisko, zmuszony jestem 
do zaczynania całej historii od począt-
ku. A może jest to jakaś wskazówka? 
Ostatecznie jesteśmy sobą od początku 
do końca; jedni mają więcej czasu ante-
nowego, inni mniej, a jeszcze inni mają 
go w stacjach z dala od konfitur, ale 
pozostających bliżej prawdy. Może wła-
śnie taką lekcję daje nam Straszewicz? 
Jedno jest pewne – kto miał szczęście 
poznać koleje losu tego pisarza, nie 
może o nich zapomnieć.

Straszewicz to szlachcic na zagrodzie, 
równy wojewodzie, coś bardzo polskiego, 
praszczur Reja i Potockiego, wnuk Sienkie-
wicza, choć także kuzyn Wiecha (…) choć 
między innymi karykaturzysta polsko-
ści, jest nasz, swojski (…). Straszewicz to 
wczorajsza polskość oderwana od podłoża 
i promieniująca w próżni, działająca z roz-
pędu. A zatem – spóźniony?

Nie! Humor… Humor… Gdyby Stra-
szewicza obedrzeć z humoru, byłby to 
zupełnie niemożliwy, byłby duchowo i in-

1 W. Gombrowicz, Transatlantyk, posł. S. Chwin, 
Kraków 1996, s. 9.

telektualnie w rzeczywistości indolentem 
(…) gdy okoliczności druzgoczące zmusza-
ją nas do całkowitego przetworzenia się 
wewnętrznego, śmiech jest naszą ostoją. 
On wydobywa nas z nas i pozwala naszej 
ludzkości przetrwać (…). Nigdy żaden na-
ród nie potrzebował bardziej śmiechu, niż 
my dzisiaj. I nigdy żaden naród mniej nie 
rozumiał śmiechu – jego roli wyzwalają-
cej – to znowu Gombrowicz, tym razem 
z Dziennika 2. Rok 1954, niespełna rok 
po śmierci Stalina. W tym samym cza-
sie Leopold Tyrmand prowadzi w War-
szawie swój Dziennik 1954. Zbigniew 
Herbert pracuje w fabryce zabawek 
i próbuje dojrzeć na ulicy pysk nicości. 
Socrealizm słabnie, już niedługo za-
cznie się rejterada literatów od jedy-
nie słusznych artystycznych wzorców. 
Adam Ważyk zamiast wierszy o groźnej 
coca-coli, wsiądzie do niewłaściwego 
autobusu i napisze coś dla dorosłych; 
Mareczek Hłasko stawia pierwsze kroki 
w chmurach, odwilż już czuć pomału 
w kościach, ale wszyscy nadal są spara-
liżowani strachem. A w Paryżu? W 1953 
roku w Bibliotece Kultury wyszły na-
stępujące książki: Witold Gombrowicz, 
Transatlantyk, Ślub; George Orwell, 
Rok 1984; Czesław Miłosz, Zniewolony 
umysł; James Burnham, Bierny opór czy 
wyzwolenie; Czesław Miłosz, Światło 
dzienne (poezje), Czesław Straszewicz, 
Turyści z bocianich gniazd. Jerzy Gie-

2 W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, wyd. ii, 
Kraków 2004, s. 159–160.
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droyc uważnie łowi z kraju sygnały, jak 
przemycane książki są odbierane. Infor-
matorzy zasięgający języka w okupowa-
nej ojczyźnie są zgodni: ze wszystkich 
pozycji wydanych przez „Kulturę” naj-
bardziej znienawidzoną przez władzę są 
Turyści z bocianich gniazd. Nic dziwnego, 
że ta książka jest pretekstem dla passu-
su o Straszewiczu w dzienniku autora 
Ferdydurke. Co takiego wywrotowego 
się w niej znajdowało? Czemu dziś się 
o niej nie pamięta, w przeciwieństwie 
do innych wymienionych wyżej tytu-
łów, a nieznane nazwisko Straszewicza 
ni w pięć, ni w dziewięć tutaj, przez Gie-
droycia wydane, obok Orwella, Gom-
browicza, Miłosza?

Dylogia Turyści z bocianich gniazd to 
jedyne powojenne dzieło Straszewicza. 
Na dodatek wymuszone niemal przez 
upór Redaktora: Próbuję jednak raz 
jeszcze wyrwać Pana ze sjesty południo-
woamerykańskiej. Nie tylko ponawiam 
raz jeszcze prośbę o fragment powieści 
czy o nowelę dla „Kultury” (którą mam 
nadzieję, że Pan otrzymuje), ale mam 
dodatkowe prośby (…). Druga prośba to 
proszę o adres Gombrowicza, który zdaje 
się grasuje na Pańskiej półkuli. Byłbym 
bardzo zobowiązany, gdyby poza poda-
niem mi jego adresu – zechciał go Pan od 
siebie zachęcić do współpracy z moim mie-
sięcznikiem – pisze Giedroyc niedługo 
po wojnie 3. Nie ma jeszcze mitu pisma, 

3 Por. A.S. Kowalczyk, Giedroyć i Kultura, Wro-
cław 1999, s. 170.

nie ma legendy Redaktora, jest tylko on 
sam i jego najbliżsi współpracownicy, 
będą i pisarze, którzy wejdą w orbitę 
jego działań. Jednym z nich jest Stra-
szewicz, planeta mniejsza od innych, 
ale wcale nie mniej ważna. Pisarz 
zaszyty na końcu świata, w Urugwa-
ju, porażony doświadczeniem wojny, 
pisarsko nieczynny i ledwie wiążący ko-
niec z końcem.

Humor, o którym pisał Gombrowicz, 
rzeczywiście stanowi wyróżnik tej uro-
czej, trudno ją inaczej określić, książki. 
Część pierwsza – Katedra sandwiczów, 
rozgrywająca się w Ameryce Południo-
wej – stanowi owoc obserwacji pisarza 
mającego kontakt z polskimi maryna-
rzami z peerelowskich statków scho-
dzącymi na ląd w Urugwaju. Konkret 
sąsiaduje tu z groteską – ale dobrze się 
czujemy w tym świecie skreślonym do-
brotliwą ręką pisarza. On widzi wady 
rodaków – tych wszystkich prostych 
Kostków, Bogusiów, ale rozładowuje 
je śmiechem. Tworzy dystans, który 
nie niszczy; nie wytwarza komplek-
su, żółci i jadu. Jest w tym humory-
stycznym sosie i polskie bohaterstwo, 
i mesjanizmy, jest tu śmiech, ale nie 
szyderstwo. Nie ma pretensji do roda-
ków, są jacy są, i już. Kostek Napierski, 
marynarz zbiegły ze statku „Dzier-
żyński”, na emigracji swoją polskość 
pielęgnuje głównie w kuchni, zamiast 
Pana Tadeusza nosi pod pachą książkę 
kucharską. Przytoczone przez Strasze-
wicza przepisy wnoszą do narracji woń 
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konkretu. Jakby Straszewicz przewi-
dział profetycznie czasy mcdonaldyza-
cji, książka kucharska pozostaje w nich 
nie najgorszym nośnikiem polskości… 
Oto widzimy na talerzu (na talerz teraz 
spokojnie bitek sobie radziwiłłowskich, 
purée i sałaty nieskąpo nałożył) mięso. 
Ale nie mięso – bo to mięso zmienione jest, 
w śmietanie, chociaż bez kaparów! Dlacze-
go? Ponieważ mięso to zostało zaprawione 
kulturą, tylko z kultury wiekowej mogą się 
narodzić takie bitki! 4. Straszewicz z ta-
lentem odmalowuje rodzajowe scenki, 
tworzy śmieszne, ale jakże prawdziwe 
ludzkie typy, wzrusza emigrantów – bo 
rozpoznają się oni w tych rozbitkach 
na końcu świata. Bezcenne są te za-
nurzone w polskiej specyfice poszcze-
gólne spięcia, dialogi. Posłuchajmy 
Pana Maslo: Od Turków – se – zacznie. 
Ale – Turki – głupie – nie będą winowa-
te – tylko sierpy i młoty – będą winowa-
te – a od Turków – przeskoczy przez rzekę 
Złoty Róg – a od rzeki Róg do Judei – albo 
Palestyny – i w Palestynie zakreci se – ta 
wojna – u Żydów… 5. Wyobrazić sobie 
można, jakby to wypadło w filmo-
wej scenie, powiedziane z akcentem, 
z wileńska. Brakujące ogniwo między 
Szczepkiem i Tońkiem a filmami Ba-
rei… Druga część dylogii, Kociołek na 
Ziemowita, rozgrywa się w kraju, jest to 
jedyna powieść emigracyjnego pisarza 

4 C. Straszewicz, Turyści z bocianich gniazd, 
wyd. ii krajowe, Warszawa 1992, s. 22–23.

5 Tamże, s. 54.

dziejąca się w PRL. Jej głównymi boha-
terami są przygłupawi funkcjonariusze 
UB prowadzący absurdalne śledztwo. 
Mundurowe figury przypominają car-
skich urzędasów z opowiadań Gogola 
doprawionych szczyptą polskiego pro-
stactwa. Nie wiem, czy to tylko skoja-
rzenie, czy ukryty trop – w filmie Kutza 
Pułkownik Kwiatkowski z lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku milicjanci zostali 
przedstawieni wypisz wymaluj jak 
u Straszewicza. Historyjka razić może 
naiwnością, ale nie o fabułę tu chodzi, 
ale o drwinę z totalitarnego apara-
tu, samonakręcające się durne dialogi 
funkcjonariuszy, spiralę podejrzliwo-
ści, która każdego czyni podejrzanym 
i kieruje w próżnię ludzką energię. 
W kraju nikt tak nie mógł wyśmiać tej 
grozy; Gomułka kilkanaście lat później 
doczekał się swojego „Szpota”, ale lata 
stalinowskie to luka, w której można 
znaleźć Straszewicza. Pracował wtedy 
w Radiu Wolna Europa i w interneto-
wych archiwach Polskiego Radia można 
znaleźć audycje z jego głosem, jest i ra-
diowa wersja Kociołka na Ziemowita.

Straszewicz napisał książkę o kraju, 
choć nie był w Polsce od 1939 roku. Miał 
doświadczenie w udawaniu, że jego głos 
dobiega nie z końca świata, ale znad 
Wisły. To dzięki jego dwuletniej pracy 
podczas okupacji w radiostacji Świt… 
Nadawała ona z terenu Anglii, udając, 
że jest radiostacją krajową. Informacje 
o tym, jak w kraju jest, otrzymywali jej 
pracownicy dzięki licznym konspirato-
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rom. Szczególnie dramatyczny był okres 
powstania warszawskiego. Straszewicz 
wspominał: Depesze napływały co pół 
godziny. Wymagało to dużej zatwardzia-
łości, żeby je na gorąco przerabiać na tekst. 
Przerabiało się. Mówiło się. Dzień po dniu 
zrywało się gardło. Gardłem człowiek robił 
huk bomb i rozpadających się murów, oraz 
walkę, triumf i rozpacz. (…) Całe piekło 
warszawskie na małych zwitkach papieru 
przeszło przez nasze ręce. Czy te depe-
sze istnieją, gdzie jeszcze? Walki o Stare 
Miasto i ulica Piusa z jeńcami przywiąza-
nymi do Tygrysów i Panter 6 [6]. Choć byli 
w Anglii, udawali, że są w kraju. Kiedy 
tak przeżywało się wszystkie te wyda-
rzenia, nie było to już aktorstwo, to 
była czysta ekspresja empatii. „Empa-
tia” jest słowem kluczem dla pisarstwa 
i postawy Straszewicza. Nie opuściła 
go przecież również w latach stalinow-
skich. Gdyby Polacy z kraju mieli dostęp 
do Turystów z bocianich gniazd, byłaby 
to właśnie literatura ku pokrzepieniu 
serc, poprzez ten oczyszczający śmiech. 
Kpina z UB. Oprawcy niczego się tak nie 
boją jak śmieszności. Straszewicz wie-
dział, że strach jest jego największym 
tematem, który musi podjąć i go roz-
broić. Wroga nie można się bać. Trzeba 
mu podać lustro i ośmieszyć go. Oto 
dlaczego ze wszystkich pisarzy emigra-
cyjnych przez komunistów najbardziej 
był znienawidzony. Bardzo trzeźwa 
jest też jego ocena własnej i kolegów 

6 Cz. Straszewicz, O „Świcie”, „Kultura” 1953 nr 10.

po piórze sytuacji w latach pięćdzie-
siątych: Wyrobnicy pióra na emigracji 
zgodnie z nomenklaturą szerzoną w kraju, 
jesteśmy bandą, czy zgrają, a także samo 
wrogami pracującego ludu. Wprost prze-
ciwnie – nasi przedwojenni kompaniono-
wie, których losy zachowały w zdrowiu, 
gdzie się urodzili, ci niemal wszyscy mają 
wytatuowane pod łopatką ludowe stem-
ple, jak my mamy burżuazyjne piszczele 
(…). Dlatego twierdzę, że jest na odwyrt-
kę. My stemplowani tzw. wrogowie ludu 
wsiąkamy w proletariat, a stemplowani 
proletariusze grają w futbol 7. Pisarze 
emigracyjni żyją często w nędzy, kra-
jowi korzystają z przywilejów, któ-
re daje im władza ludowa, mieszkają 
w alei Róż… Którzy – emigranci czy 
krajowcy – są bliżsi zwykłym, tłamszo-
nym przez system Polakom? W kraju 
oczywiście zmarły w 1963 roku Stra-
szewicz przez cały PRL był spowity 
zasłoną milczenia, nie licząc sporadycz-
nych ataków etatowego peerelowskiego 
specjalisty od literatury emigracyjnej 
Zygmunta Lichniaka. 3 września 1981 
roku na łamach „Literatury” ten zwią-
zany z Paxem autor publikuje tekst Jak 
sobie duży Czesio wyobrażał Polskę. Ata-
kuje tam Straszewicza jako najbardziej 
przecenianego pisarza emigracji. Co 
jest winą autora Kociołka na Ziemowita? 
„Głębinową” (proszę zwrócić uwagę na 

7 Cyt. za. V. Wejs-Milewska, Wykorzenieni i wy-
gnani. O twórczości Czesława Straszewicza, 
Kraków 2003, s. 251.
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cudzysłów) intencją tej 150-stronicowej 
opowiastki – pisze Lichniak – jest – jeśli 
się nie mylę – ukazanie psychologicznych, 
boć nie politycznych (te są poza nawia-
sem relacji) mechanizmów zastraszania 
oportunizmu dwulicowości. Polaków pod-
danych presji wzajemnej nieufności, pod-
sycanej i wykorzystywanej przez różnych 
por. Gachów, majorów Bijasów i inne tzw. 
narzędzia epoki błędów i wypaczeń (…). 
Krótko mówiąc: rzecz jest o tym, jak sobie 
duży Czesio wyobraża Polskę jako kolonię 
tchórzów, zdominowanych przez UB 8. 
Lichniak przedstawia Straszewicza jako 
mało rozgarniętego, infantylnego dow-
cipasa. Ale przecież to nie jego tekstom 
„zawdzięczamy”, że Straszewicz nie 
wrócił faktycznie do kraju, także w po-
staci swoich książek. Lub raczej powrót 
ten dokonał się niezauważenie. Przy-
wrócić go naszej pamięci próbują teksty 
literaturoznawców, szczególnie Violetty 
Wejs-Milewskiej, która w „Arcanach” 
opublikowała monografię Straszewicza; 
ale to wciąż jest nasz obieg akademic-
ko-filologiczny. W TVP w serii Errata 
do biografii powstał odcinek o autorze 
Turystów…, ale wciąż występuje on ra-
czej jako cień sławniejszego Gombrowi-
cza. Oddajmy jeszcze raz głos Renacie 
Gorczyńskiej: „Czesław Straszewicz”, 
rycerski Polak, dla którego powrót stano-
wi niekwestionowaną powinność, zdaje 
się służyć jednemu tylko celowi: stworze-

8 Z. Lichniak, Jak sobie duży Czesio wyobrażał 
Polskę, „Literatura” 1981, nr 36.

niu antytezy „ja” powieściowego. Ci dwaj 
tworzą jedną z licznych par gombrowi-
czowskich będących w ciągłym zwarciu 
dialektycznym: prostolinijny Czesław 
i pokręcony Witold, ochotnik i dekownik, 
patriota i kosmopolita, śmiałek i tchórz 9.

Tyle że „Czesław Straszewicz” zro-
bił figiel towarzyszowi z „Chrobrego”, 
nie okazał się li tylko figurką, ale po 
wydaniu Transatlantyku napisał zna-
komity esej publikowany na łamach 
„Kultury”: Pióra w ukropie, albo jak 
strach nami rządzi. Przedstawia w nim 
losy trzech pisarzy emigracyjnych: 
Gombrowicza, Miłosza i swój. W bio-
grafiach tych zawierają się trzy drogi, 
którymi mogli pójść polscy pisarze 
z nastaniem wojny, a potem reżimu 
komunistycznego. Waga tego tekstu 
dorównywać może Zniewolonemu umy-
słowi Miłosza, a sprawa przedstawiona 
jest bardziej lapidarnie i bez intelek-
tualnych pokrętności, heglowskich 
ukąszeń. Straszewicz nazywa rzeczy po 
imieniu – głównym motywem działa-
nia pisarzy jest strach. I tylko „matki” 
tego strachu są różne. We wrześniu 
1939 roku strach Gombrowicza mówi 
mu: Oszczędzaj siebie! Pilnuj siebie! 
Opnij swój talent i talent swój okryj sło-
mą, właśnie jak krzew różany na czas 
zimy. Ty! Geniusz twój, a nie mięśnie 
twoje, przyrodzie potrzebne! Oplują cię 

9 R. Gorczyńska, Dwaj panowie na „Chrobrym”. 
Rzecz o Czesławie Straszewiczu i Witoldzie 
Gombrowiczu, „Kultura” 1987, nr 9.
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dzisiaj – ha! – jutro wymurują na placu 
pomnik 10. Najważniejszym dla Gom-
browicza jest chronić siebie i napisać 
wielkie dzieła, a nie bez sensu ginąć na 
wojnie. Dodajmy, że autor Ferdydurke 
miał kategorię wojskową „niezdolny 
do służby”. Nie nadawał się do służ-
by w linii, ale nie zrobił też nic, aby 
swój talent wykorzystać jakoś do walki 
w inny sposób. Straszewicz zaś tak od-
twarzał swoje dylematy: Wojny się lękaj 
i śmierci się bój – ale więcej się lękaj i wię-
cej się bój aury tchórzostwa i wyrzutów 
sumienia, bo według polskich odwiecz-
nych praw – każdy za życia wart tyle, ile 
pożytku z niego ojczyźnie. Muskuły twoje 
i twoja szarża w większej są teraz cenie 
niż twój silny talent i mózg. Doszlusuj! 
Stań w szeregu! Bądź jak wszyscy 11. Stra-
szewicz miał kategorię wojskową A i od 
służby się nie uchylał, natychmiast 
udał się do Europy i wstąpił do brygady 
generała Maczka. Tam uległ poważne-
mu wypadkowi na poligonie – przeje-
chał go czołg. W szpitalu spędził niemal 
rok, potem przez ponad dwa lata był 
redaktorem radiostacji Świt, by znaleźć 
się na koniec w Urugwaju. W tym cza-
sie, jak świadczą ci, którzy mieli z nim 
styczność, był porażony piekłem wojny, 
nie był w stanie pisać. Wojna odebra-
ła mu mowę. Zdawał sobie sprawę, 
że nie może kontynuować tego typu 

10 C. Straszewicz, Pióra w ukropie, albo strach 
nami rządzi, „Kultura” 1952, nr 2–3.

11 Tamże.

pisarstwa, jakie uprawiał przed wojną, 
a był wówczas przecież już – w wieku 35 
lat – autorem dwóch tomów opowiadań 
i dwóch powieści.

W dziennikowej polemice z jego 
tekstem Gombrowicz uważał, że ta-
lent Straszewicza nigdy nie objawi się 
w pełni, bo Straszewicz „nie ma po-
szanowania talentu”, teatralnie skła-
dając go w ofierze na ołtarzu ojczyzny. 
Autor Transatlantyku mylił się jednak, 
mierzył kolegę bowiem miarą podług 
siebie. Straszewicza co innego frapowa-
ło, nie Forma, ale to, co zabija Formę. 
Milczał – bo nie potrafił znaleźć języka, 
który wyraziłby prawdziwie doświadcze-
nie wojennego czasu. Bliski jest w tym 
Tadeuszowi Różewiczowi, tyle że Róże-
wicz potem swój język w poezji znalazł; 
Straszewicz uciekł w humor – zaczął 
pisać o sprawach poważnych w sposób 
z pozoru niepoważny. Zresztą i to bę-
dzie go łączyć z Różewiczem – u którego 
ten nurt lekki, satyryczny jest obecny od 
chwili debiutu.

Straszewicz stawia ostro pyta-
nie, jak ma się zachować polski pisarz 
w obliczu wojen i totalitaryzmów: Iść 
z diabłem, jak Miłosz, przez tyle lat, co 
trzeba – kąpać się w solucji, która twór-
czości sprzyja – dbać o geniusz swój, jak 
o jajko żywota świętego, bo dla narodu 
i kultury, i potomności jajko to jest nie-
śmiertelne i najważniejsze – czy? Czy jak 
Ferdydurke uciekać od piany nieszczęść 
i wojny, i od wścieklizny ludzkiego bestial-
stwa – i w obcym środowisku szukać dla 
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geniusz swojego zapłodnienia – czy?… 
Odrzucać podszepty wabiące od sióstr 
i braci z Gombrowiczowskiej i Miłoszow-
skiej familii i deptać niewdzięczną dróżkę, 
którą frasobliwa ojczyzna milionom swo-
ich synów wyznacza? 12.

No właśnie: czy…?
Dzisiaj inni szatani są czynni. Ale 

warto te pytania dostosować do dnia 
dzisiejszego. Dokonać ich upgrade’u. 
Współcześnie piszący zazwyczaj nie 
stawiają sobie pytań; przekonani, że iść 
z diabłem rynku trzeba, o mainstream 
zabiegać albo uprawiać mitomańskie 
bezpieczne kaskaderstwo w tabunach 
literatów. W poniedziałek zaprząta ich 
„ja”, we wtorek „ja”, w środę znów „ja”. 
Pewnie – literatura jest marginalna, nie 
ona jest głównym kanałem dystrybu-
cji kultury. Dzisiejsi literaci (ci, którzy 
doznali już wyniesienia na środowisko-
we ołtarze) nie stawiają sobie przede 
wszystkim pytania, czy milczeć. Nie 
milczą – piszą kolejne książki, niemal 
co roku wydając nowe pozycje, a mły-
ny wydawnicze przyjmują kolejne ich 
nietykalne gnioty. Prawdziwym men-
torem dzisiejszego życia literackiego 
jest Joseph Goebbels i jego maksyma: 
stokrotnie powtarzane kłamstwo staje 
się prawdą. Jeśli sto razy się wmawia, 
że Iks wybitnym pisarzem jest, ludzie 
zaczynają to kupować. Czy sami piszą-
cy nie mają dystansu, wiedzy o tym, że 
nie są tak wybitni, jak ich malują? Ich 

12 Tamże.

strachem jest niebyt, a kłamstwo ma 
im zapewnić bycie. Matka ich strachu 
podpowiada im: musisz pisać, jak ci 
zagrają, w stajni być, takiej, która za-
pewnia opiekę gazety, koncernu. Gom-
browicz nie jest ich dobrym duchem 
opiekuńczym. Bo sami myślą być jego 
reinkarnacją. A są przecież nie Gom-
browiczem, nie Miłoszem, Wojaczkiem 
ani nie bitnikiem, są zawsze tylko i wy-
łącznie sobą. Ich forma pisarza jest jak 
czek bez pokrycia.

Straszewicz nigdy nie próbował być 
większym, niż był w istocie. Pucołowa-
ta twarz, wesołe oczy pana Czesława 
budzą od razu zaufanie i sympatię. Em-
patię i dobroć ma wypisane na twarzy. 
Był to człowiek po ludzku mądry, z dy-
stansem do siebie, przenikliwy. Warto 
zapamiętać jego słowa, gdy dziś przy-
glądamy się literackiemu grajdołowi: 
Talent, nie powiem geniusz, jest czasami 
jak garb, przytłacza, wykrzywia ludziom 
fizjonomie i niektórym z nich każe brykać 
w różny sposób. (…) Prawdziwa tragedia 
i zgoła koszmarne widowisko rodzi się 
dopiero wówczas, gdy facet wykrzywia 
twarz, a nie ma pokrycia. Znałem poetów, 
pisarzy, malarzy, nie wymienię nazwisk, 
którzy robili podobne miny jak Gałczyń-
ski, Gombrowicz, jak Hłasko, a nie mieli 
nawet cienia pokrycia. Koszmar, panu po-
wiadam, dopiero prawdziwa tragedia 13. Ω

13  C. Straszewicz, Historia o lasce ze srebrną gał-
ką, audycja nadana 29 marca 1959 r. w Radiu 
Wolna Europa.



Zawołany pijak i kokainista, niestroniący od rozlicznych 
kontaktów z kobietami człowiek honoru, patriota 
i katolik, pisarz i publicysta. Sergiusz Piasecki – wielki 
nieobecny polskiego życia literackiego

Czy zdarzyło wam się spotkać ulicznego gitarzystę, który grając 
kilka prostych akordów, wprawił was w podziw? Czy spacerując po 
obcym mieście zachwyciliście się szkicami zapuszczonego artysty 
bez wieku, próbującego sprzedać świetne rysunki za kilka chwil 
z alpagą w dłoniach? Jeżeli tak, to jesteście gotowi na Piaseckie-
go. Zbyt długo ten granat leżał schowany w szufladzie. Czas go 
odbezpieczyć. 

Zawołany pijak i kokainista, niestroniący od rozlicznych kon-
taktów z kobietami człowiek honoru, patriota i katolik, pisarz 
i publicysta. Sergiusz Piasecki – wielki nieobecny polskiego życia 
literackiego. W latach 40. ubiegłego stulecia jego Kochanek Wielkiej 
Niedźwiedzicy stał się literackim wydarzeniem i przepustką autora 
do bezprecedensowego w historii Polski zwolnienia z więzienia. 
W dobie PRL-u skazany na banicję za bezwzględną działalność an-

Jakub 
Dybek

PIASECKI. 
SERGIUSZ 
PIASECKI
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tysowiecką w szeregach Armii Krajowej. Gdy jego książki podda-
wano cenzurze, wycofywano z bibliotek, zaczytane drugoobiegowe 
egzemplarze krążyły z rąk do rąk w kraju i w kręgach emigracyj-
nych. Przy okazji debiutu potraktowany przez krytykę literac-
ką niezwykle życzliwie, skończył karierę jako pisarz jednej (no, 
dwóch) książek. Na emigracji odosobniony i zapracowany. Umarł 
w nędzy i cierpieniu w północnej Walii. I na tym można by skoń-
czyć, gdyby nie to, że Piasecki to pisarz, którego twórczość wydaje 
się nie do pominięcia przy tworzeniu kanonu dobrej polskiej lite-
ratury na nowo. 

Twórca osobny, wnoszący do krajowej prozy powiew świeżości, 
napięcie. Człowiek, który zjednał sobie wielu wiernych czytelni-
ków, także poza Polską. Warto więc zadać sobie dzisiaj pytanie, 
dlaczego potrzebna jest nam pamięć o Piaseckim i jego dziele.

Tropem Rilkego

(…) niech Pan rozstrzygnie, czy musiałby Pan umrzeć, gdyby 
Pan nie mógł pisać. A przede wszystkim niech Pan pyta siebie 
w najspokojniejszej godzinie nocy: czy muszę pisać? Niech 
Pan drąży głęboko w poszukiwaniu odpowiedzi. I jeśli ta 
odpowiedź brzmiałaby twierdząco, jeśli stawiłby Pan czoło 
temu poważnemu pytaniu mocnym i prostym muszę, to niech 
Pan buduje swoje życie wedle tej konieczności; o każdej porze, 
w najdrobniejszym ułamku czasu, musi Pan poświadczać to 
pragnienie, całe Pańskie życie musi stać się jego wyrazem. (…) 
Wtedy spróbuje Pan, niczym pierwszy człowiek, mówić o tym, 
co Pan widzi i przeżywa, kocha i traci 1.

Tak pisał w liście do debiutującego Franza Kappusa Rilke, choć 
gdy wczytamy się w twórczość Piaseckiego, to zdaje się nam, że to 
jakby o nim i do niego adresowane te słowa. Czy muszę pisać? – Mu-
szę. Można odpowiedzieć nad kieliszkiem koniaku i książką, w ulu-
bionej kawiarni (koniecznie), gęsto zasnutej tytoniową mgłą (mile 
widziane). Jak przystało na aspirującego literata.

1 R.M. Rilke, Listy do młodego poety.

 Był bękartem

 Zbyt długo  
 ten granat  

 leżał schowany  
 w szufladzie
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W Piaseckim pisarz rodził się na Świętym Krzyżu, za murami 
najcięższego więzienia II Rzeczypospolitej, podczas długich bez-
sennych nocy upływających w towarzystwie współwięźniów 
i wszy. To pytanie zadało się mu, gdy żołądek zaciskał się z głodu 
jak pięść. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Czy muszę pisać w przy-
padku Sergiusza było pytaniem o to, czy nauczy się przemawiać, 
ponieważ języka polskiego nie znał. By stać się pisarzem, musiał 
odrzucić język rosyjski, w którym został wychowany, i ten wię-
zienny wolapik, jakim dotychczas posługiwał się w kontaktach 
z ludźmi. Więc powiedział to wielkie „tak” i uczył się od najlep-
szych – proroków, ewangelistów. Z Biblii oraz „Wiadomości Lite-
rackich” – jedynych dostępnych lektur za kratami. Ale sam język 
nie wystarczy, by powstała powieść. W więzieniu długopis i bru-
lion były towarem luksusowym, a szanse na ich zdobycie równe 
zeru. Piasecki jednak miał zostać pisarzem.

Podczas jednego ze spacerów więziennych w szparze między 
kamieniami Sergiusz dostrzegł zniszczoną stalówkę. Wyostrzył ją 
w celi. Atrament uzyskał z rozpuszczonego w herbacie i ślinie 
ołówka chemicznego. Następnie z uporem maniaka składał poda-
nia o papier. Po tygodniach oczekiwania na zeszyt otrzymał go. 
Był gotowy. Zaczął pisać. Najpierw od prawej do lewej, a gdy zapi-
sał cały brulion – to między wierszami, następnie w poprzek. 

Ale to już dalsza część historii – tej, do której przygotowywało 
Piaseckiego życie od dnia narodzin – więc po kolei.

Bękart

Nie sposób bowiem pisać o twórczości Sergiusza, nie odwołując 
się do jego życia, które stanowiło główne tworzywo jego książek. 
Opowiedzieć o jego życiu to napisać esej o jego pisaniu.

Był bękartem. Człowiekiem napiętnowanym od dnia naro-
dzin. Ojciec Sergiusza, Michał – zruszczały prawosławny szlach-
cic – wypędził matkę niemowlęcia, polską wieśniaczkę, gdy tylko 
dowiedział się o jej zdradzie. Po latach Piasecki tak zwierzył się ze 
swojego najwcześniejszego wspomnienia przyjacielowi:

Nocą zbudził mnie pocałunek. W ciemności ktoś poderwał 
mnie z łóżeczka, wyniósł przez okno i po drabinie w dół, 

W Piaseckim pisarz 
rodził się na Świętym 
Krzyżu, za murami 
najcięższego więzienia 
II Rzeczypospolitej 
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w otwarte pole. Kobieta, biegnąc między bruzdami, 
przyciskała mnie mocno do piersi, oddech miała głęboki. Nad 
głową tańczyły mi gwiazdy. Musiała mnie kochać, bo czułem 
się bezpiecznie w jej ramionach i blisko jej mocno bijącego 
serca. Szlochała, a obfite łzy padały na moje policzki 2.

To właśnie noc i gwiazdy, krzyk i łzy, szybkie uderzenia serca 
będą soczewką, przez którą Piasecki będzie oglądał świat. Nieuda-
ne porwanie syna było ostatnią realną próbą matki odzyskania 
chłopca, później stracili ze sobą kontakt bezpowrotnie. 

Tymczasem wychowaniem Sergiusza zajęła się kochanka Mi-
chała Piaseckiego, która odnosiła się do chłopca z okrucieństwem 
i pogardą – biła go, znęcała się nad nim psychicznie, a za najmniej-
sze przewinienia zamykała go na długie godziny w gabinecie ojca. 
Co robił wówczas kilkuletni chłopak? Czytał. Gogola, Czechowa, 
Hugo, Andrejewa. A gdy nie czytał – uciekał. Był sprytny i zwinny, 
wymykał się więc z domowego więzienia i błąkał po lasach, łąkach 
i polach. Pływał, wspinał się na drzewa, tropił zwierzęta. Obco-
wanie z naturą sprawiało mu radość i napełniało go spokojem. 
Wyrobiło w nim również specyficzną wrażliwość na okoliczności 
przyrody, która po kilkunastu latach znalazła swoje odzwierciedle-
nie na kartach jego powieści. Opisy natury w wykonaniu Piasec-
kiego to romantyzm w niezłym wydaniu. 

Sergiusz wychowany był w duchu rosyjskim, w prawosławnej 
rodzinie. Jednak w szkole często wdawał się w bójki z powodu 
przykrości, jakich doznawał od swoich rówieśników, którzy po-
gardliwie krzyczeli w jego kierunku „Lach”, „Polacziszka”. Twardy 
charakter Sergiusza nie pozwalał mu być dłużnym. Przenoszono 
go więc do kolejnych szkół za brutalne zachowanie. Niechętny nu-
dzącym go „kuciem lekcji”, wprost z ławki gimnazjalnej trafił do 
więzienia za „zbrojny” napad na inspektora gimnazjum i gospoda-
rza klasy. Z więzienia uciekł.

Doświadczenia, które ukształtowały światopoglądowo i mo-
ralnie autora Żywotu człowieka rozbrojonego, to czas zbrodniczych 
rewolucji roku 1917 przeżywany w Moskwie. W stającym się męż-

2 R. Demel, Sergiusz Piasecki 1901–1964. Życie i twórczość.

 Tymczasem  
 wychowaniem  

 Sergiusza zajęła się  
 kochanka Michała  

 Piaseckiego
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czyzną Sergiuszu, od wczesnych lat młodzieńczych wrażliwym na 
niesprawiedliwość i krzywdę, terror bolszewicki wywołuje odrazę, 
bunt i sprzeciw. Wtedy podejmuje decyzję, która zaprowadzi go 
do pisarstwa i zaważy na jego przyszłym życiu – wybiera polskość, 
a za nią katolicyzm i żarliwy patriotyzm. Zostawia rodzinę i przy-
jaciół za granicą. Wstępuje do partyzanckich oddziałów biało-
ruskich, później do polskiej Szkoły Podchorążych, następnie do 
polskiego wywiadu. Jego obsesją stanie się od tej pory walka z bol-
szewizmem, do utraty tchu, z największym poświęceniem sprawie.

Piasecki nie miał złudzeń co do tego, że komunizm przyniesie 
światu coś poza cierpieniem. Znajdziemy więc w jego książkach 
mocne i bezkompromisowe oskarżenie tej ideologii jako narzędzia 
siły dążącej do zniszczenia cywilizacji, zła udrapowanego w szaty 
kłamliwej propagandy. 

Zobaczyłem, że w imię wolności, równości i braterstwa zgraja 
oprawców gnębi 150 000 000 ludności. (…) Kto zrozumie 
straszną tragedię setek tysięcy dzieci – bezprizornych – które 
na stopie zwierzęcej, tępione przez rząd rozpaczliwie walczą 
o życie? (…) będą żywić się ze śmietników, prawem zwierza 
i instynktu kraść, rabować, wreszcie deprawować się i ginąć. 
Lub – jeśli który ocaleje – tworzyć nową kastę ludzi: ohydnych, 
podłych, lecz mających rację. To najstraszniejsze 3!

Również prześmiewcza powieść pt. Zapiski oficera Armii Czerwo-
nej, napisana przez Piaseckiego na kanwie wieloletnich obserwa-
cji bolszewików w formie pamiętnika kołchoźnianego żołnierza, 
Michaiła Zubowa, mimo że bawi celnością psychologicznego rysu 
człowieka wytresowanego przez propagandę, stanowi przerażające 
świadectwo narodzenia się homo sovieticusa:

Otóż największym moim pragnieniem jest: umrzeć dla 
chwały naszej świętej Rosji, w obecności jej genialnego 
wodza, Stalina. Wyobrażam to sobie w ten sposób: (…) 
Otóż leżę i umieram… Szkoda mi rozstawać się z życiem, 

3 S. Piasecki, Bogom nocy równi.

wprost z ławki 
gimnazjalnej trafił 
do więzienia za 
„zbrojny” napad na 
inspektora gimnazjum 
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bo – wiadomo – już i dwa zegarki mam, i walizkę, i buty 
chromowe. Ale wiem, że i po śmierci – gdy nasza potężna 
Rosja opanuje cały świat i będzie nim rządzić, likwidując 
systematycznie elementy reakcyjne – moje imię będzie wyryte 
złotymi literami na marmurowej tablicy, jako bohatera 
Światowego Związku Radzieckiego. Tak 4.

Lata 30. to czas, w którym autor Jabłuszka staje się polskim 
szpiegiem. Jednocześnie z powodu fatalnych warunków material-
nych (do służby Polsce niejednokrotnie musiał dopłacać z własnej 
kieszeni) i dzięki naturalnym skłonnościom do ryzyka para się prze-
mytnictwem. Po kilku latach służby, mimo opinii świetnego pra-
cownika, zostaje wyrzucony z wywiadu. Znów trafia do więzienia, 
tym razem aż na 11 lat, ponieważ po zdemobilizowaniu, na skraju 
wyczerpania fizycznego, podniecony zażytą kokainą dokonuje ra-
bunku (tylko dzięki dobremu prawnikowi i temu, że był agentem 
wywiadu, nie zostaje skazany na karę śmierci). W trakcie odbywa-
nia kary, przedłużanej za wstawianie się za poniżanymi więźnia-
mi, pisze swoje najlepsze powieści: Piąty etap, Kochanka Wielkiej 
Niedźwiedzicy oraz zaginioną w zawierusze wojennej Drogę pod mur. 
Sukces Kochanka…, który ukazuje się, gdy Piasecki przebywa w wię-
zieniu, staje się dla niego przepustką do wolności. Za wstawien-
nictwem pisarzy i znanych osobistości ówczesnej Polski wychodzi 
przedterminowo na wolność, by po kilku latach trafić w szeregi AK, 
gdzie będzie się zajmował wykonywaniem wyroków sądów pod-
ziemnych. Sensacyjne historie w strukturach wileńskiego państwa 
podziemnego opisał w cyklu powieściowym Wieża Babel.

To te elementy biografii autora Siedmiu pigułek Lucyfera zdo-
minują jego pisarstwo, będą z nim nierozerwalne. Piasecki będzie 
starał się opisywać życie takim, jakie je widzi i czuje – bez retuszu, 
brutalnie, z maksymalną szczerością.

Himilsbach wśród strasznych mieszczan

Piasecki pisał wściekle, na jednym oddechu. Jakby miał do siebie 
pretensje o to, że napisał dotąd za mało, jakby bezustannie czuł 

4 Tenże, Zapiski oficera Armii Czerwonej.
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czyjś oddech na karku. Wszystkie jego powieści łączy jakieś oso-
bliwe rozwibrowanie, pośpiech, gra nerwów – które nie pozwalają 
czytelnikowi odmówienia sobie przeczytania jeszcze jednego roz-
działu przed zaśnięciem. Coś, co czujecie, gdy czytacie klasyków 
literatury sensacyjnej. 

Był Himilsbachem polskiej literatury. Żył, tak jak pisał, i pisał, 
tak jak żył. Chciał, po rozlicznych życiowych przygodach, po-
święcić się wyłącznie tworzeniu. Nie dbał albo nie umiał zadbać 
o własne interesy. Nie znał świata literatów, wydawców, redakcji 
i raczej nie czynił ku temu większych starań poza standardowy-
mi kontaktami „biznesowymi”. Interesowało go tylko pisanie. Do 
tego stopnia, że gdy czytamy publicystykę Piaseckiego lub konfe-
syjne wyznania bohaterów jego powieści (porte-parole twórcy – jak 
Roman Zabawa w Piątym etapie) dotyczące warsztatu pisarza 
i dojmującego poczucia własnej miałkości intelektualnej, to są one 
tak szczere, że czujemy się chwilami zakłopotani. Oszukany przez 
Wańkowicza, Piasecki nie otrzymywał należnych mu honorariów 
za prawa autorskie do własnych książek. Nie dbał o to, przynaj-
mniej wtedy, gdy siedział w więzieniu i drżącymi rękami przeka-
zywał Melchiorowi rękopis Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Zero 
PR-u, naiwność dziecka wobec świata dorosłych, a mówimy prze-
cież o facecie z przeszłością agenta Jej Królewskiej Mości. I wła-
śnie to sprawiało, że ludzie mu wierzyli. 

Żyliśmy jak królowie, wódkę piliśmy szklankami. Kochały nas 
ładne dziewczyny. Chodziliśmy po złotym dnie. Płaciliśmy 
złotem, srebrem i dolarami. Płaciliśmy za wszystko: za wódkę 
i za muzykę. Za miłość płaciliśmy miłością, nienawiścią za 
nienawiść. 
Lubiłem swych kolegów, bo nigdy mnie nie zawodzili. Byli to 
prości, niewykształceni ludzie. Lecz czasem byli tak wspaniali, 
że stawałem zdumiony. Wówczas dziękowałem Naturze, że 
jestem człowiekiem. (…) Często w piersiach mi tchu brakowało 
z rozkoszy życia. Czasem dlaczegoś oczy się głupio załzawiły. 
Czasem ktoś brutalnie zaklął, a dziecinnie się uśmiechnął 
i twardo podał wierną dłoń. I mało było słów. Ale słowa były 
słowami i łatwo je zrozumieć mogłem (…).
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Oto Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy – fragment wstępu od 
autora do książki, która podbiła rynek wydawniczy w roku 1937 
w Polsce i za granicą. Dlaczego? Bo w tle bardzo zręcznie na-
pisanej, intrygującej historii o przemytnikach i granicy toczy 
się opowieść o prawdziwej męskiej przyjaźni, a przede wszyst-
kim o umiejętności gardzenia w życiu tym, co nie ma znaczenia. 
A znaczenia dla przemytników, złodziei – ulubionych bohaterów 
powieści Piaseckiego – nie mają na przykład pieniądze, blichtr. To 
właśnie oni, w przeciwieństwie do strasznych mieszczan, wiedzą, 
że nie można za nie kupić wszystkiego. W Kochanku… jest świet-
nie napisana scena jednej z wielu libacji alkoholowych w Mińsku, 
którą główny bohater powieści – Władek – urządził sobie z kole-
gami przed powrotem na pogranicze. I nagle podczas wyśmienitej 
zabawy notuje: 

Zbrzydło mi wszystko, i pijane, rozwydrzone, bezwstydne 
kobiety, i duszne pokoje, i woń alkoholu. (…) Widzę pijane, 
mętne oczy kolegów i ich bezmyślne uśmiechy. Widzę zapocone 
twarze kobiet. Puder ścieka im po policzkach. – Głowa mnie 
boli (…) 5.

Takich momentów w jego książkach jest wiele. Piasecki będzie 
dla was istotny, o ile zechcecie, tak jak bohaterowie jego powie-
ści, przebyć własną drogę od zwątpienia do nadziei. Od nihilizmu 
do poczucia ludzkiej godności w czasach, gdy człowiekiem się gar-
dzi. Obojętnie, czy będzie to piekło bolszewickiej rewolucji, czy 
neobarbarzyńska cywilizacja postępu A.D. 2013. Piasecki nauczy 
was od nowa przyglądać się człowiekowi, a kiedy będzie trzeba, to 
weźmie was w obronę przed ideologią, państwem i przed waszymi 
własnymi demonami. Pokaże, że życie, w którym walczycie tylko 
o „gnaty bytu”, nie jest nic warte. Wreszcie przekonacie się, że ani 
ucieczka w pusty seks, ani w narkotyki i wódkę, ani nawet w służ-
bę ojczyźnie – w dowolnej konfiguracji – nie zagłuszą wyjącej 
z samotności duszy człowieka, którą uleczyć mogą tylko zaufanie, 
prawda i miłość. 

5 Tenże, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy.

 Takich momentów  
 w jego książkach  

 jest wiele. Piasecki  
 będzie dla was istotny,  

 o ile zechcecie, tak  
 jak bohaterowie jego  

 powieści, przebyć  
 własną drogę od  

 zwątpienia do nadziei
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0 Kilka spraw do ustalenia

Weźcie w dłonie książki Sergiusza, jeżeli chcecie poczytać o praw-
dziwie wykluczonych, wykolejonych i niechcianych. Odłóżcie na 
półeczkę wódczaną psychologię Bukowskiego, broszury o pro-
blemach z tolerancją, i zamiast wędrować po mieście w geście 
protestu wobec wykluczenia cyfrowego, sięgnijcie po trylogię zło-
dziejską Piaseckiego: Jabłuszko, Spojrzę ja w okno, Nikt nie da nam 
zbawienia. Przeczytajcie o chłopaku, którego nędza zmusiła do 
podkradania jedzenia psu spod budy, o ludziach pełnych wrażli-
wości, którym kręgosłup przetrąciła wszechobecna patologia i nę-
dza. O tym, jak ludzkie kundle spuszczone z krótkiego łańcucha, 
wydane na pokusę zbrodni, próbują się na tym świecie urządzić. 
Wreszcie o tym, jak ciężko dotrzeć do głębokiej samotności zra-
nionego człowieka, który – gdy podać mu pomocną dłoń – kąsa. 
Bierzcie Piaseckiego, bo warto – dla zdrowia – upuścić trochę 
krwi z II RP jako wyidealizowanej krainy szarmantów, obyczaj-
nych kobiet i pięknej pogody. Wstrząsa w tym kontekście Żywot 
człowieka rozbrojonego. Jedna z najciekawszych pod tym wzglę-
dem powieści Piaseckiego, oskarżenie rzucone w twarz polskim 
elitom i społeczeństwu po I wojnie światowej za osobliwe laury, 
jakimi obdarzyły go po służbie na jej rzecz – bezrobociem, nędzą 
i odepchnięciem. 

Właściwie nie miałem dokąd jechać, bo rodzina moja została 
za granicą, po stronie sowieckiej. (…) Przez cały czas służby 
w wojsku miałem nadzieję, że zajmiemy znów Mińszczyznę; 
przecież na nas czekają tam setki tysięcy Polaków. Była nawet 
ku temu dobra sposobność, lecz nie wykorzystano jej. Czułem, 
że jestem oszukany. Miałem żal do tych, którym pomogłem 
wywalczyć niepodległość ich stron rodzinnych, lecz którzy 
nam – żołnierzom ochotnikom – w tym samym nie pomogli. 
Zdemobilizowano nas, po potrzebie, i wypuszczono na bruk 
bez żadnej opieki. Zabrano nawet zapasową bieliznę, płaszcze 
i owijacze. Dano tylko żołd za dekadę, nie wystarczył na 
przeżycie jednego dnia 6.

6 Tenże, Żywot człowieka rozbrojonego.

Zamiast trzymać się 
tego, co wychodziło mu 
dobrze, czyli świetnego 
zmysłu narratorskiego 
i egzotycznych dla 
czytelnika tematów, 
silił się w niektórych 
„poważniejszych” 
książkach na 
zgłębianie ludzkiej 
psychiki 



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
19

1

Rekonstruowaną z zapisków więziennych powieść, która miała 
być wydana jako pierwsza, Piasecki zdecydował się opublikować 
dopiero w 1962 r., by nie osłabiać ducha w społeczeństwie, które 
dopiero co odzyskało niepodległość. 

Ale powiedzmy sobie również to, że książki Piaseckiego są prze-
rażająco nierówne. I to nawet nie jest problem z fabułą, że niezbyt 
wyszukana i momentami chaotyczna. Cóż z tego, że i kompozycja 
i pomysł na tekst – jak w Piątym etapie – noszą znamiona cieka-
wych prób formalnych, jednak zrealizowane są fatalnie. Autor 
Człowieka przemienionego w wilka, pisząc o sprawach, które w bez-
pośredni sposób korespondowały z jego problemami i przeżycia-
mi, nasyca swoje powieści egotyzmem, spłaszcza je i pozbawia 
niezbędnego pierwiastka dystansu. Piasecki bez wątpienia był 
pisarzem utalentowanym, intuicyjnie wyczuwającym kwestie, 
które w normalnym wypadku załatwia za piszącego odpowied-
nie przygotowanie warsztatowe, jednak wydaje się, że to właśnie 
ten drobiazg nigdy nie pozwolił mu wzbić się wysoko. Również po 
przeczytaniu jego wczesnych książek i tych pisanych w później-
szym czasie, na emigracji, można wyraźnie zauważyć, że Piasecki 
nigdy nie dojrzał jako pisarz. Skazany był na rolę wiecznego debiu-
tanta. Niepewny własnego talentu, poszukiwał, dryfował – czasem 
w bardzo niekorzystne dla siebie rejony. Bo zamiast trzymać się 
tego, co wychodziło mu dobrze, czyli świetnego zmysłu narrator-
skiego i egzotycznych dla czytelnika tematów, silił się w niektó-
rych „poważniejszych” książkach na zgłębianie ludzkiej psychiki. 
A przecież rażąco mu to nie wychodziło. Brakowało mu zaplecza, 
umiejętności konstruowania wniosków, które wyszłyby poza krąg 
banału. Męczy więc, choć to złe określenie, raczej irytuje jego psy-
chologizowanie cepem. Piasecki pozostawił po sobie solidne czy-
tadła, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, w których jednak co 
chwila coś trzeszczy. 

No to siup!

Obcowanie z twórczością Piaseckiego to radość z oglądania na-
turszczyka przy pracy. Radość przyglądania się temu osobliwemu 
splotowi zdarzeń, które doprowadziły go do tego, kim był. A był 
pisarzem kilku prostych, zbyt często zapominanych prawd.

 To mógł być każdy  
 z nas – kolega  
 z pracy, daleki  

 krewny, stróż nocny  
 z pobliskiego parkingu



JA
K

U
B

 D
yB

EK
 /

 P
IA

SE
C

K
I.

 S
ER

G
IU

SZ
 P

IA
SE

C
K

I 
19

2

To mógł być każdy z nas – kolega z pracy, daleki krewny, stróż 
nocny z pobliskiego parkingu. I wydawałoby się, że takiego Pia-
seckiego potrzebujemy dzisiaj. Sergiusza, który będzie nam bliski. 
Nie odmówi, gdy zaprosimy go na kielicha, by radować się rozko-
szą życia. Gdy trzeba będzie pracować, będziemy mogli liczyć na 
jego solidność. A gdy przyjdzie nam się bić o sprawy najważniej-
sze, pierwszy podniesie pięść. 

A zresztą, znajdźcie dziś mężczyznę z charakterem Jamesa 
Bonda i otwartym na oścież sercem Forresta Gumpa. 

Bum! Ω

bibLiOgRafia:
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—, Jabłuszko
—, Spojrzę ja w okno…
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—, Zapiski oficera Armii Czerwonej
—, Żywot człowieka rozbrojonego
R. Demel, Sergiusz Piasecki 1901–1964. Życie i twórczość
K. Polechoński, Żywot człowieka uzbrojonego
R.M. Rilke, Listy do młodego poety
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DOMINACJA

Na blacie widać pod kątem ślady po palcach.  
Małe, należące do dzieci, mówią wiele  
o tym miejscu – gdy rodzice po godzinach  
wracają do domu, dzieci pod okiem babci 

już tu są, najedzone bawią się za stołem,  
wyciągają zza sofy ołówek lub jojo,  
biegają wokół krzeseł, od czasu do czasu  
przytrzymując się o blat i dosłownie wszystko 

biorą do rąk – telefon, solniczkę i kubek  
z herbatą pełen do połowy, zostawione  
przez dorosłych bez opieki, w zasięgu małych  
dłoni, na których żaden krzyk, groźba, żaden siniak 

ani bolesna rana nie robią wrażenia.  
Ślady po dorosłych – zapach perfum w łazience,  
syf przed klatką, szminka odciśnięta na szklance –  
zlewają się, tak jak dorośli, z otoczeniem.

Adrian Sinkowski



Z prof. Maciejem 
Urbanowskim 
o Sergiuszu Piaseckim 
rozmawia 
Jakub Dybek

czytałem 
piaseckiego. 
sergiusza 
piaseckiego 

pROf. MacieJ uRbanOwski 
(ur. 1965) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki. Urodził się w Krakowie, studiował polonistykę 
na uJ, gdzie pracuje od 1994 (obecnie kieruje Katedrą Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki 
uJ), jest współzałożycielem dwumiesięcznika „Arcana“. Wydał monografie „Nacjonalistyczna krytyka 
literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu lat 30.“ (1997) oraz „Człowiek głębszego podziemia. życie 
i twórczość Jana Emila Skiwskiego (2003), a także zbiory szkiców m. in. „Oczyszczenie“ (2001), „Pra-
wą stroną literatury polskiej“ (2007); przygotował też krytyczne wydanie „Pamiętnika Brzozowskie-
go“ (2007) oraz jego powieści (2011–2013).
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W przyszłym roku mija 50 lat od 
śmierci Piaseckiego. Czy ma pan 
wrażenie, że Piasecki nie istnieje 
w czytelniczej świadomości Polaków? 
A może jest zupełnie odwrotnie? 

– Mam raczej to pierwsze wrażenie, 
to znaczy, że Piasecki właściwie nie 
istnieje w świadomości czytelniczej 
Polaków. A raczej, że jakby zapadał 
się w ponowne zapomnienie. Ow-
szem – jego twórczość od lat syste-
matycznie wydaje bardzo na tym polu 
zasłużona oficyna Ltw, ponad dzie-
sięć lat temu ukazała się też bardzo 
ciekawa monografia pióra Krzysztofa 
Polechońskiego, największego dzisiaj 
znawcy tego dzieła, opublikowano 
garść recenzji i artykułów, były au-
dycje radiowe i telewizyjne. Wydaje 
mi się, że nie zmieniło to wyraźnie 
miejsca jego książek emigracyjnych, 
które nie trafiły do szerszego odbior-
cy. Wyjątkiem są, zdaje się, Zapiski 
oficera Armii Czerwonej, które cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem 
czytelników. Ale nijak to się ma do za-
interesowania z przełomu lat 80. i 90. 
XX wieku, gdy – jak podaje Polechoń-
ski – Kochanek Wielkiej Niedźwiedzi-
cy rozchodził się w kilkudziesięcioty-
sięcznych nakładach. Podobnie było 
w latach 30., gdy widziano w nim na-
wet kandydata do Nobla! Pozytywny 
z kolei sygnał to chyba powieść Marii 
Nurowskiej Sergiusz, Czesław, Jadwi-
ga, która wyszła w tym roku. Ale jej 

nie czytałem, więc nie chcę się wypo-
wiadać szerzej…

Jaki aspekt twórczości Sergiusza 
Piaseckiego wydaje się panu 
najcenniejszy?

– Kiedyś już pisałem, że Piaseckie-
go – obok np. Leopolda Tyrmanda,  
Józefa Mackiewicza czy Andrzeja  
Bobkowskiego – zaliczam do grona 
naszych literackich chuliganów, awan-
turników nawet, outsiderów i konse-
kwentnych antyliteratów, gardzących 
salonem. Naprawdę nigdy nie byłem 
obywatelem – tak zareagował na skie-
rowany doń list Instytutu Badań Lite-
rackich; bo obywatel był własnością 
pRL i państwa, kojarzył mu się z posia-
daniem mieszkania, a on takowego nie 
miał, był człowiekiem przestrzeni bez 
granic, lasu. 

Bardzo podoba mi się wpisany 
w to dzieło (i silnie z nim splecio-
ną biografię) kult niezależności oraz 
przygody. Piaseckiego i jego bohate-
rów przywiązanie do takich wartości, 
jak odwaga, męstwo, solidarność. No 
i jest wreszcie zapisany w tych książ-
kach solidny kawał naszej historii, i to 
tej najtrudniejszej. Piasecki świetnie 
rozumiał komunizm, umiał znaleźć 
artystyczny klucz do jego opisu i za-
razem pokonania go: śmiech. Stąd 
Zapiski…, ale też bardzo ciekawa, 
mało znana powieść Siedem pigułek 
Lucyfera.
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W kontekście sprzeciwu wobec 
komunizmu na prawicy mówimy 
zazwyczaj o Józefie Mackiewiczu. 
A przecież jego literatura nie ma 
waloru dobrego czytadła – jest 
wymagająca, momentami trudna, 
wysmakowana. Zupełnie odwrotnie 
do książek Piaseckiego. Wydawałoby 
się, że autor Piątego etapu ma 
większe szanse na komercyjny sukces. 

– Rzeczywiście, choć warto pamiętać, 
że dorobek Piaseckiego jest obszer-
ny i nierówny. Ale to, co w nim dobre, 
i tak nie może się przebić do świa-
domości ogółu. Mam wrażenie, że 
zwłaszcza jego rzeczy emigracyjne, 
jak cykl Wieża Babel, na to zasługują. 
Może gdyby ktoś zekranizował którąś 
z jego powieści? A jeszcze lepiej bio-
grafię, która jest sama w sobie świet-
nym scenariuszem!

Piasecki po wojnie udał się na 
obczyznę, gdzie pędził życie 
nędzarza. Czy jego dramat jako 
artysty emigracyjnego wpisuje się 
w losy twórców emigracyjnych lat 
powojennych?

– Nie, choć jest to może jeden z przy-
padków skrajnych. Ale trzeba pamię-
tać o nędzy Goetla, biedzie, w jakiej żył 
Lechoń, o monachijskim mieszkaniu 
Mackiewiczów. Oczywiście była to cena, 

jaką płacili za swoją niezależność, za 
swój konsekwentny antykomunizm,  
za niechęć wobec kolaboracji z pRL.

Piasecki nie unikał konfrontacji – jak 
wtedy, gdy napisał słynny artykuł Były 
poputczik Miłosz. Ratlerek zaatakował 
wilczura? Czy przyjęto owe oskarżenia 
w stosunku do Miłosza poważnie?

– Raczej jeden wilczur drugiego! 
Oskarżenie Piaseckiego przyjęto jak 
najbardziej poważnie i to po obu 
stronach ówczesnego sporu. Bo dla 
Lechonia na przykład była to świetna 
rozprawa z literaturą zdrady, ale dla 
Jeleńskiego już autodemaskacją Pia-
seckiego jako „prawdziwego krymi-
nalisty”. Na pewno sprawa ta sporo 
kosztowała autora Piątego etapu – jej 
efektem był między innymi brak po-
parcia ze strony wpływowego środo-
wiska „Kultury” w latach następnych. 
Ale jego pamflet jest ważny, kto wie, 
czy to nie jeden z jego najważniej-
szych czynów. Inna rzecz to prywatne, 
romansowe kulisy tej sprawy – o tym 
jest wspomniana powieść Marii Nu-
rowskiej. Tekst o Miłoszu to jednak już 
klasyka – można go znaleźć we wzno-
wionym zbiorze publicystyki Piaseckie-
go Autodenuncjacja. Książka ta zresztą 
pokazuje wilczy pazur jego prozy, dra-
pieżnej i osobnej, zwłaszcza w najlep-
szym wydaniu. Ω





Polska–Japonia. 
Pogranicze 

Japonia 
w dużej 
mierze stała 
się ofiarą 
własnego 
sukcesu
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marCin herman: Na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że nie ma bardziej odległych 
krajów i narodów niż polski i japoński. 
Geografia, doświadczenia historyczne, 
religia, poziom rozwoju gospodarczego, 
kultura. A jednak, jak wiedzą chyba 
wszyscy Polacy, Japończycy fascynują 
się arcypolską muzyką Fryderyka 
Chopina. Skąd ten fenomen?

MaRiusZ DąbROwski: Japończycy za-
razili się muzyką Chopina w drugiej po-
łowie XiX wieku, gdy po latach izolacji 
ich kraj przechodził gwałtowne zmia-
ny społeczno-ekonomiczne określane 
jako rewolucja Meiji. Ogólnie muzyka 
klasyczna zdobyła wówczas ogromną 
popularność i tak zostało do dzisiaj. 
Chopin jest postacią wyjątkową – bę-
dąc w Japonii, widziałem np. hotele czy 
sklepy, których nazwy pochodziły od 
nazwiska naszego słynnego kompozyto-
ra. Poza tym mam wrażenie, że eduka-
cja muzyczna skierowana do przecięt-
nego Japończyka jest chyba na wyższym 
poziomie niż ta, którą mamy w Polsce. 
Na przykład moja japońska żona, jej sio-
stra czy matka potrafią grać na fortepia-
nie. I nie ma w tym nic niezwykłego.

Co z kultury polskiej poza Chopinem 
intryguje i przyciąga Japończyków?

– Niestety, gdy kilka lat temu Polski 
Ośrodek Informacji Turystycznej prze-
prowadził ankietę wśród Japończyków, 
to ponad 40% respondentów odpo-

wiedziało, że nie ma żadnych skojarzeń 
z naszym krajem. Ogólnie mamy słabą 
promocję, bo np. w Japonii i całej Azji 
Wschodniej megapopularnym utwo-
rem fortepianowym – powiedziałbym 
nawet, że najpopularniejszym – jest 
„Modlitwa dziewicy” Tekli Bądarzew-
skiej-Baranowskiej. Niestety wielu 
Japończyków myśli, że jest to Rosjan-
ka! Natomiast ci, co interesują się np. 
kinem, znają Kieślowskiego czy Wajdę. 
Ogólnie jednak Polska jest dość słabo 
rozpoznawalna na Wyspach Japońskich.

A jak z literaturą?

– Mój kolega kilka lat temu napisał 
obszerną pracę o stosunkach polsko-
japońskich, w której zamieścił listę 
książek o tematyce polskiej opubliko-
wanych w Japonii. Dotyczy to tłuma-
czeń polskich pisarzy, jak również dzieł 
japońskich autorów. W sumie wyszło 
mu ponad 1200 pozycji. Dla porówna-
nia lista książek o tematyce japońskiej 
opublikowanych w Polsce do 2004 
roku zawierała prawie 1000 pozycji. 
Ogólnie nie zajmuję się kulturą czy 
sztuką, a bardziej gospodarką i poli-
tyką, więc moja ocena na tym polu 
mogłaby zafałszować rzeczywisty obraz 
kultury polskiej w japońskim obiegu.

Które kraje są popularniejsze niż Polska?

– Francja czy Włochy wydają znacznie 
większe środki na promocję. W zasa-



M
A

R
IU

SZ
 D

ą
B

R
O

W
SK

I 
/ 

W
yW

IA
D

 
2

0
0

dzie Paryż jest miastem marzeń wielu 
Japończyków. Wyidealizowany obraz 
ma jednak negatywne strony, bo łatwo 
jest się rozczarować i takie rozczarowa-
nie określane jest w Japonii „syndro-
mem paryskim”. Niektórzy Japończycy 
po powrocie ze stolicy Francji są w ta-
kim szoku, że muszą korzystać z porad 
psychologa. Polska jest na przeciw-
nym biegunie, bo w naszym przypad-
ku najczęściej pojawia się pozytywne 
zaskoczenie. Jednakże nie ma się czym 
cieszyć, bo wynika to z niskich oczeki-
wań i słabej rozpoznawalności.

Mogę jeszcze dodać, że spotkałem 
się w kręgach potomków byłych samu-
rajów z ludźmi, którzy słyszeli o pol-
skiej husarii, ale jest to przypadek dość 
wyjątkowy.

Wiadomo, że jednym z miejsc, które 
łączyło Piłsudskiego i Dmowskiego, 
była Japonia. 

– Myślę, że początek polsko-japoń-
skich kontaktów politycznych można 
wyznaczyć właśnie na 1904 rok, kiedy 
to doszło do słynnego spotkania Pił-
sudskiego z Dmowskim w Tokio. Jako 
ciekawostkę mogę dodać, że Józefo-
wi Piłsudskiemu towarzyszył wówczas 
James Douglas, którego wnuk – Jerzy 
Hardie-Douglas – jest obecnie… burmi-
strzem Szczecinka. Prowadziłem na po-
czątku października br. polsko-japoń-
skie seminarium gospodarcze właśnie 
w Szczecinku, podczas którego bur-

mistrz podkreślił, że chce kontynuować 
dzieło swojego dziadka. A jeśli chodzi 
o „japoński kierunek” w polskiej myśli 
niepodległościowej, to został on wy-
znaczony przez Rosję. Geopolityka wy-
znacza ten kierunek nadal, więc Polska 
i Japonia są naturalnymi sojusznikami.

Z Japonią kojarzony jest  
też jeszcze jeden wybitny  
Polak – św. Maksymilian Kolbe.

– Tak, św. Maksymilian Kolbe pro-
wadził na początku lat 30. XX wieku 
działalność misyjną w Nagasaki. Ale 
bardziej pamiętany przez Japończyków 
jest o. Zenon żebrowski, który przy-
był na Wyspy wraz z o. Kolbem. Zmarł 
w Tokio w 1982 roku. Bardzo szanowali 
go i pielęgnują pamięć o nim nie tylko 
japońscy chrześcijanie. Dużo pomógł 
ofiarom ataków atomowych na Hiro-
szimę i Nagasaki. Za swoją działalność 
został odznaczony przez cesarza Orde-
rem świętego Skarbu iV Klasy. Powstał 
nawet o nim film animowany.

Skoro jesteśmy przy misjonarzach, 
jak wygląda tamtejsze 
chrześcijaństwo?

– Chrześcijanie stanowią ok. 1% japoń-
skiego społeczeństwa. Katolicy liczą 
mniej więcej pół miliona wiernych, 
podobnie jak protestanci. General-
nie religia nie ma większego wpływu 
na karierę danej osoby. Katolikiem 
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jest np. obecny wicepremier i mini-
ster finansów Tarō Asō. Kilka lat temu 
premierem Japonii był baptysta yukio 
Hatoyama. W Japonii ważniejsza jest 
narodowość czy przynależność do da-
nej grupy społecznej niż sama religia, 
która pozostaje w sferze prywatności.

Japończycy mają bardzo elastyczne 
podejście do religii. Mniej więcej mie-
siąc po urodzeniu dziecko japońskie 
niesie się do chramu szintoistycznego, 
gdzie odbywa się specjalna ceremonia. 
Po latach, gdy Japończyk zawiera zwią-
zek małżeński, to bardzo często cere-
monia ślubna odbywa się w kościele 
albo budynku stylizowanym na kościół.

Stylizowanym na kościół?

– Tak. To jest bardzo modne. Japon-
ki uwielbiają białe suknie z welonem. 
Poza tym śluby chrześcijańskie są 
zazwyczaj tańsze niż szintoistyczne. 
Pogrzeb odbywa się natomiast najczę-
ściej według zasad buddyjskich. Czyli 
na przestrzeni całego życia Japończycy 
ocierają się o różne obrządki i nie do-
strzegają w tym sprzeczności. Myślę, 
że ta elastyczność jest największą ba-
rierą dla misjonarzy chrześcijańskich, 
dlatego ewangelizację Japończyków 
można uznać za mission impossible.

Na czym właściwie polega szintoizm?

– Szintoizm jest to religia najdłużej funk-
cjonująca w Japonii. Ma wiele wspól-

nego z wierzeniami dawnych Słowian, 
cechuje ją politeizm. Generalnie szinto-
izm opiera się na mitologii japońskiej. 
W pierwszej połowie XX wieku uczynio-
no z niej ideologiczny filar japońskiego 
militaryzmu, który został skutecznie roz-
bity przez Amerykanów w 1945 roku.

Czy więc Japonia jest krajem bardziej 
czy mniej europejskim niż inne kraje 
Dalekiego Wschodu, takie jak Chiny, 
Republika Korei, Wietnam itd.?

– Jeśli jako kryterium europejskości 
przyjmiemy indywidualizm, to Japo-
nia według holenderskiego socjolo-
ga Geerta Hofstede’a jest najbardziej 
europejskim krajem z wyżej wymienio-
nych. Można powiedzieć, że według 
naszych standardów jest to społeczeń-
stwo kolektywistyczne, ale jak na Azję 
Wschodnią, dość indywidualistyczne. 
Poza tym w Japonii widoczne są bar-
dzo duże wpływy amerykańskie.
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Jaki jest stosunek Japończyków do 
Ameryki?

– Wydaje mi się, że młode pokolenie 
Japończyków ma pozytywny stosunek 
do Amerykanów. Natomiast różnie 
to bywa ze starszym pokoleniem. Na 
przykład moja teściowa unika kupowa-
nia amerykańskich produktów.

A jaki jest ich stosunek do Chin, do 
Rosji, do Europy?

– Japończycy mają pozytywne nas-
tawienie do Europy. Rosję darzą sporą 
nieufnością, mam tu na myśli przede 
wszystkim stosunek do państwa, a nie 
jego obywateli. Natomiast w stosunku 
do Chin jest duża antypatia, odwza-
jemniana również przez Chińczyków. 
Tak jak to często bywa z sąsiadami.

Tak jak dla Polaków, choć z innych 
powodów, ważną cezurą w historii 
Japonii jest ii wojna światowa 
zakończona amerykańskimi atakami 
atomowymi na Hiroszimę i Nagasaki. 
Wcześniej Japończycy dokonali jednak 
wielu zbrodni porównywalnych skalą 
z niemieckimi. Jakie miejsce zajmuje 
wojna w świadomości zbiorowej 
Japończyków?

– ii wojnę światową można określić 
w Japonii jako temat tabu. Trzeba być 
ostrożnym podczas rozmów z Japoń-
czykami, aby nie wprawić ich w za-

kłopotanie. Jest też różnica między 
Niemcami a Japończykami. O ile Niem-
cy, z wyjątkiem może neonazistów, 
określają działania Hitlera negatywnie, 
o tyle Japończycy nie mają jednoznacz-
nej oceny ii wojny światowej. W opinii 
wielu z nich wojna była nieunikniona. 

Czy Japonia w latach 30. i w czasie 
wojny była państwem totalitarnym, 
jak Niemcy czy Zsrs?

– Japonia w tamtych czasach rządzona 
była przez militarystów, którzy podpo-
rządkowali sobie całe społeczeństwo. 
Poza tym państwo mocno ingerowało 
w gospodarkę, czego np. pokłosiem 
jest obecnie mocno zmonopolizowa-
ny rynek energetyczny. Na pewno nie 
było to takie państwo jak ZsRs, ale 
znacznie bliżej było mu do Niemiec. 
Trzeba pamiętać, że konstytucja japoń-
ska czy wiele ustaw wzorowanych było 
na prawie z czasów pruskich. Mój ja-
poński kolega, który studiował prawo, 
twierdzi, że kodeks postępowania ad-
ministracyjnego zastał wręcz przetłu-
maczony z języka niemieckiego.

Czy mieli w ogóle szansę wygrać 
wojnę, czy porwali się z motyką  
na słońce? 

– Japonia jest zbyt mała, aby kontro-
lować całą Azję Wschodnią i Południo-
wo-Wschodnią. Ten plan na dłuższą 
metę nie mógł się powieść, tym bar-
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dziej że kontrola samych Chin jest nie 
lada wyzwaniem. Atak na usa mu-
siał skończyć się tragicznie, bo Stany 
Zjednoczone miały ogromną przewagę 
nad gospodarką Japonii i tylko kwestią 
czasu było przestawienie tej machiny 
na militarne tory. W pewnym sensie 
można też mówić o niekorzystnym 
dla Japończyków zbiegu okoliczności. 
Niemieckie sukcesy na terenie Związku 
Sowieckiego sprawiły, że militaryści 
pod przywództwem Hideki Tōjō nabrali 
zbyt dużej pewności siebie. Przeliczyli 
się i już kilka tygodni po ataku na Pearl 
Harbor doszło do niemieckiej klęski 
pod Moskwą. Wiemy, co się później 
stało z państwami Osi.

Skąd się wziął powojenny „cud 
gospodarczy”?

– Kraj ten wydał wielu wspaniałych 
biznesmenów, takich jak Kōnosuke 
Matsushita, Akio Morita czy Sōichirō 
Honda. To przede wszystkim oni stali 
za japońskim „cudem gospodarczym”. 
śp. Margaret Thatcher, która często 
odwiedzała Azję Wschodnią, uważa-
ła, że ekonomiczny sukces Japonii ma 
więcej wspólnego z samym kapitali-
zmem niż z państwowym interwen-
cjonizmem. Aczkolwiek nie można 
pominąć także roli państwa, które po-
trafi prowadzić spójną politykę gospo-
darczą. To, czego często brakuje nam 
w Polsce. Ponadto Japonia była pod 
parasolem Stanów Zjednoczonych, 

więc nie musiała zbyt dużo wydawać 
na obronę i miała jednocześnie dostęp 
do dużego rynku zbytu.

Dlaczego więc „cud” się skończył?

– Japonia w dużej mierze stała się ofia-
rą własnego sukcesu. W niektórych 
sektorach gospodarki tak zdominowała 
świat, iż nie było realnej konkurencji. 
Pieniądze płynęły ogromnym strumie-
niem, głównie na tokijski rynek akcji 
i nieruchomości. Dokonywano wielu 
nieprzemyślanych przejęć podmiotów 
zagranicznych. Warto zaznaczyć, że 
po podpisanym w 1985 roku między-
narodowym porozumieniu waluto-
wym w hotelu Plaza w Nowym Jorku 
doszło do ogromnej aprecjacji jena 
japońskiego. Nagle pojawiła się silna 
konkurencja ze strony Chin czy Korei 
Południowej i wszystko razem powa-
liło Japończyków na kolana. Być może 
w tym szaleństwie zabrakło trochę 
pokory.

Problemem Japonii jest też załamanie 
demograficzne.

– Myślę, że problemy demograficzne 
dotyczą głównie krajów, w których po-
siadanie dzieci przestało być inwesty-
cją, a stało się w dużej mierze obcią-
żeniem. Przede wszystkim dotyczy to 
krajów w miarę bogatych, gdzie nowy 
styl życia zaczął kolidować z tradycyj-
nym modelem rodziny. Ponadto do-
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chodzi do tego fiskalizm państwowy, 
który najbardziej dotyka ludzi w wieku 
rozrodczym. Ten trend nie tylko doty-
czy Japonii. Wkrótce inne kraje znajdą 
się w podobnym położeniu.

Ostatnio coraz częściej słychać opinie, 
że Japonia jednak znowu podnosi 
się gospodarczo, ma nawet ambicje 
odgrywać większą rolę w geopolityce, 
a to Chiny zaczną słabnąć.

– Na razie nie widać, aby Chiny słabły, 
ale rzeczywiście gospodarka japoń-
ska w ostatnich kwartałach wyraźnie 
przyspieszyła. A to oznacza, że Daleki 
Wschód coraz bardziej ucieka Europie. 
Poza tym premier Abe prowadzi bar-
dzo aktywną politykę zagraniczną. Jeśli 
spojrzymy na mapę polityczną świata 
przez pryzmat szachownicy, to japoń-
scy dyplomaci próbują szachować 
Państwo środka. Innymi słowy, mamy 
bardzo ciekawą grę polityczną w tam-
tym rejonie świata.

Czy naszym najważniejszym 
partnerem na Dalekim Wschodzie 
powinna być Japonia, czy Chiny? 
A może to fałszywa alternatywa?

MaRiusZ DąbROwski:
ekspert ds. Japonii w Centrum Studiów Polska–Azja oraz członek Polsko-Japońskiego Komitetu Gos-
podarczego. Komentator wydarzeń dotyczących gospodarki japońskiej w wielu stacjach radiowych 
i telewizyjnych. Autor szkoleń dotyczących rynku japońskiego dla instytucji państwowych, jednostek 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw prywatnych.

– Należy pamiętać, że w polityce naj-
ważniejsze są interesy. W związku 
z tym Polska powinna grać zarówno 
z Japonią, Chinami, jak i Koreą Połu-
dniową. Ważna jest konkurencja i po-
siadanie alternatyw, ale trzeba robić to 
umiejętnie, mając na uwadze napięte 
stosunki między tymi państwami.

Co Polska ma w ogóle do ugrania 
w stosunkach z Japonią?

– Przede wszystkim powinny łączyć  
nas interesy gospodarcze. Obecnie 
w naszym kraju funkcjonuje prawie 
270 przedsiębiorstw z kapitałem ja-
pońskim, które utworzyły około  
40 tys. miejsc pracy. Japończycy mają 
know-how i co ważne, są inwestorami 
nastawionymi na rozwój, a nie krót-
koterminowe zyski. Z drugiej strony 
Japonia jest największym importerem 
żywności netto na świecie, a Polska 
ma ogromny potencjał na rynku rolno-
spożywczym. Zatem powinniśmy być 
jak dwa przyciągające się bieguny. Ω



ŚPIEW BOGA Z ULICy
„Jeśli kto miłuje, ten śpiewa” pisał św. Augustyn, a podobno, kto śpiewa dwa 

razy się modli. Siła śpiewu, modlitwy i łaska Boża przez wstawiennictwo św. Te-
reski, małej Edith Piaf zwróciła jej wzrok. Jej całe życie – mimo ogromnej sławy, 
którą przyniósł jej śpiew – od narodzin aż do śmierci, bliższe było ulicy i trage-
dii, niż lekkiego życia gwiazd. Za każdym razem gdy upadała, był przy niej Bóg… 
i nie poddająca się św. Tereska. Sama świętą nie była, ale w swojej niedoskonało-
ści całe życie lgnęła do Boga.

Z wielkich świętych Nowego Testamentu, z Francją bardzo silnie wiąże się po-
stać Marii Magdaleny. To właśnie uznawana za byłą cudzołożnicę, z której Jezus 
Chrystus wypędził aż 7 duchów miała przez 30 lat wieść pustelnicze życie w po-
bliżu La Sainte Baume. Tam też w małym miasteczku Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume w Prowansji, została pochowana. Z Francją współczesną z kolei bardzo 
mocno kojarzy się Edith Piaf. Ksiądz Kazimierz Orzechowski, znany z kazań, 
opartych na życiu piosenkarki, nazywa ją nawet „Magdaleną XX wieku”.

Dlaczego to porównanie? Wspaniała śpiewaczka, której życiowe losy stały się 
inspiracją licznych książek i filmów, a nawet katolickich rekolekcji, opuszczona 
przez mamę artystkę-pijaczkę i ojca który ruszał na wojnę, swoje dzieciństwo 
spędziła w burdelu. Mała Edith, która według przekazów urodziła się na ulicy, 
o czym poświadczyć może tablica na rue de Belleville nr 72 w Paryżu z napisem 
„Na schodach tego domu w wielkiej nędzy urodziła się Edith Piaf”. Niedługo po 
narodzinach trafiła do babci, burdelmamy i tam przynosiła prawdziwą radość 
„pracownicom”, które opiekując się małą jak własnym dzieckiem, choć trochę 
zmniejszały świadomość swojej tragedii.

W wieku 3 lat mała Edith Wróbelek (Piaf) traci wzrok, który dzięki modli-
twie jej babci i pielgrzymce do św. Teresy z Lisieux odzyskuje po czterech latach. 
Przyczyn pozazdrowotnych tego zdarzenia nie znany, ale nie trudno doszuki-
wać się w tym dramacie ręki Boga. Tym sposobem uchronił malutką dziewczyn-
kę przed mocniejszymi burdelowymi wspomnieniami, których i tak w ciągu lat 
przybywało wiele. Po krótkiej przerwie z ojcem na cyrkowej trasie, dziewczyna 
trafia na ulicę, gdzie śpiewem zarabia na chleb. Zawsze z pasją, mocno i z praw-
dziwym oddaniem dla tego co robiła. Czy to było pod kościołem, czy pod bramą.

To jednak nie talent i pieniądze, które z biegiem lat się pojawiły – podtrzymy-
wały Piaf na duchu. To prawdziwa wiara, szczera i żywa wiara w Boga. 

Samuel R. Pereira

cd. na str. 211
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Na przestrzeni ostatnich lat powstało 
wiele prac naukowych udowadniających, 
że Europejczycy, Amerykanie i Azjaci mają 
zupełnie inną hierarchię wartości. Przykładowo 
Chińczycy, Koreańczycy i Japończycy, przy 
całym obszarze różnic międzykulturowych 
w regionie Dalekiego Wschodu, stawiają honor 
wyżej niż uczciwość. Szacunek wobec starszych 
wiekiem i pozycją również jest tam wyniesiony 
na piedestał, a w Europie jest rzadko 
wymieniany. Polacy, Francuzi czy Belgowie 
stawiają uczciwość i szczęście rodzinne 
ponad inne wartości. Po licznych analizach 
dochodzimy do wniosku, że przyczyną tych 
różnic są nasze korzenie kulturowe, czyli 
judeochrześcijańskie dziedzictwo Europy 
oraz konfucjanizm Chin i Sinosfery.

Zachować twarz, stracić twarz, ochronić honor 
i stracić honor – te wyrażenia towarzyszą kontaktom 
biznesowym i towarzyskim w Chinach, Korei i Japo-

TWARZ AZJI 
VERSUS 
SUMIENIE 
ZACHODU

Kinga 
Dygulska-Jamro
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nii. Są niemal nierozerwalne z koncep-
tem guanxi – relacji. Przełożenie tego 
terminu na języki Zachodu jest dość 
problematyczne, a najbliższymi odpo-
wiednikami byłyby nasza reputacja lub 
przedwojenny honor Polaka, rzadko 
dziś wymieniany jako jedna z najwyż-
szych wartości. A na Dalekim Wscho-
dzie niezmiennie od pokoleń „twarz” 
jest tym, co w życiu ważne

Utrata twarzy – reputacji, plama na 
honorze – może prowadzi do głośnych 
samobójstw polityków, jak choćby 
prezydenta Korei Południowej Roh 
Moo-hyuna, który w 2009 roku rzucił 
się ze skały, po tym jak afera korup-
cyjna zawładnęła mediami, czy szefa 
koncernu Hyundai Chung Mong-huna, 
który w 2003 roku rzucił się z 12. pię-
tra siedziby firmy w Seulu, gdy wyszło 
na jaw, że zgodził się przelać na konto 
rządu Korei Północnej 100 mln dol., 
by pomóc ówczesnemu prezydentowi 
Kim Dae-jungowi w doprowadzeniu do 
szczytu Północ-Południe w 2000 roku, 
za co Kim – o, przewrotny losie – dostał 
Nagrodę Nobla. Co ciekawe, prezydent 
Roh, który zdecydował się na odebra-
nie sobie życia, był praktykującym 
katolikiem, a mimo wszystko aspekty 
kulturowe Wschodu wzięły tu górę nad 
wiarą zapożyczoną z Zachodu.

Twarz można też w Azji „pożyczyć”, 
a robi się to w ten sposób, iż będąc 
osobą nieznaną w towarzystwie lub 
biznesie, należy się publicznie poja-
wiać z osobą o „dobrej twarzy”, które 

jest naszą rękojmią. Tylko w ten spo-
sób można budować własną siatkę 
kontaktów i zdobyć zaufanie. Oczy-
wiście możliwe jest dopuszczanie się 
pewnych nieprawości, bez obaw o swo-
ją pozycję, ale tylko w taki sposób, by 
było to niezauważalne dla innych. Jed-
nym słowem, w dużym uproszczeniu 
możemy uznać, że wszystko wolno, 
dopóki inni się o tym nie dowiedzą. 
U źródła tej prostej zasady leży moral-
ność, która nie kieruje się Dekalogiem, 
ale konfucjańskim systemem filozo-
ficzno-społecznym, gdzie prawo i pięć 
zależności międzyludzkich, sformu-
łowanych w neokonfucjanizmie, mają 
regulować działanie społeczeństwa.

Są to relacje zbliżone do dawnych 
feudalnych zależności w Europie: 
między władcą i poddanym, starszym 
i młodszym przyjacielem, starszym 
i młodszym rodzeństwem, mężem 
i żoną, rodzicami i dziećmi. Wszystkie 
one są zachowywane w sferze obycza-
jów, a także form honoryfikatywnych 
w języku. Koncepcja zła oraz grzechu 
właściwie nie pojawia się tam. Liczy 
się prawo i twarz, którą można zacho-
wać lub stracić, zależnie od wywiązy-
wania się w tych relacji.

Chiński film reżysera Janqui Huo 
Nashan naren nagou (Listonosz w gó-
rach, 1999) w dość interesujący sposób 
pokazuje, jak ważny jest honor i w jaki 
sposób ojciec może się nim „podzielić” 
z dzieckiem. Jest to historia starego 
listonosza, który stara się wprowadzić 
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syna w tajniki zawodu. Przedstawia go 
mieszkańcom prowincji Hunan, dzięki 
czemu młody adept zyskuje zaufanie 
i… „dobrą twarz”. 

Z rodzimego, polskiego podwórka 
znamy wiele przypadków utraty twa-
rzy, reputacji, oszczerstw i pomówień, 
które doprowadzają do zaplanowane-
go łamania karier konkurencji. Jednak 
rzadko się zdarza, by takie sytuacje 
doprowadzały do samobójstw ofiar 
czy oszczerców, co jest nader częstą 
praktyką w Korei i Japonii. Osoby 
uznane za winne przez społeczeń-
stwo w najlepszym wypadku decydu-
ją się na publiczne przyznanie się do 
winy oraz proszą z pochyloną głową 
o przebaczenie, co – w przypadku osób 
znanych – transmitują główne stacje 
telewizyjne. 

Gwiazdy J-popu czy K-popu (japoń-
skiej i koreańskiej muzyki popular-
nej) decydują się na taki krok, by mieć 
ostatnią szansę na pozostanie w sho-
w-biznesie. Znany jest tu przypadek 
panny Minami Minegishi, gwiazdy 
zespołu AKB48, która złamała żelazną 
koreańsko-japońską zasadę zachowa-
nia dziewictwa do czasu zakończenia 
kariery. Przyłapana na randce, posta-
nowiła przyznać się do winy, ogolić 
głowę i prosić fanów o wybaczenie. 
Jednak czy można się tak rehabilito-
wać? Większość internautów była wy-
raźnie zawiedziona plamą na honorze 
dziewczyny i zadowolona z faktu, iż 
usunięto ją z zespołu.

Współczesne wystąpienia mają 
oparcie w dziejach. Historia nowsza 
światowych konfliktów pokazuje, jak 
dużą wagę przywiązuje się na Dale-
kim Wschodzie do honoru. Można tu 
przypomnieć amerykańską strategię 
pod koniec wojny na Pacyfiku, kiedy 
to Waszyngton skorzystał z wiedzy 
najlepszych specjalistów wykształco-
nych w Japonii. Amerykanie świetnie 
wiedzieli, że należy zaproponować 
cesarzowi Hirohito bezwarunkową 
kapitulację, której nigdy nie przyjmie. 
Dawało im to argument o koniecz-
ności przyspieszenia końca wojny 
poprzez zrzucenie bomby atomowej. 
W sierpniu 1945 roku zbombardowa-
no więc najpierw Hiroszimę, póź-
niej Nagasaki, a dopiero po wcieleniu 
w życie projektu Manhattan i prze-
testowaniu broni zaproponowano 
cesarzowi, że pozostanie nietykalny. 
Przypomnijmy, że wojna w Europie 
została zakończona trzy miesiące 
wcześniej, wojska japońskie wycofy-
wały się z regionu Pacyfiku, a Ame-
rykanie odszyfrowali japońskie 
wiadomości o chęci poddania się. Czy 
naprawdę trzeba było dawać Japonii 
takie ultimatum, skoro kilka dni póź-
niej, gdy przetestowano broń i w nie-
wyobrażalnych cierpieniach zginęło 
około 250 tys. osób, można było po-
zwolić cesarzowi zachować twarz? 

Specjaliści analizują wartość ho-
noru w biznesie i polityce regionu 
Dalekiego Wschodu. Interesują ich 
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10 też drobne różnice międzykulturowe. 
Jedną z najbardziej znanych teorii jest 
ta autorstwa dr Stelli Ting-Toomey 
z 1985 roku (teoria „twarzy” w nego-
cjacjach). Dotyczy ona wpływu kon-
fliktów na jednostkę oraz analizuje 
różne kultury twarzy w Chinach, Korei 
Południowej, Japonii, na Tajwanie i… 
w USA (odnosi się tutaj do reputacji). 
Ting-Toomey próbowała odpowiedzieć 
na proste pytanie: jak konflikt wpływa 
na ryzyko utraty twarzy w różnych 
kulturach. Z jej badań wynikają nastę-
pujące wnioski: 1. między Pekinem, 
Seulem, Tokio, Tajpej oraz Waszyngto-
nem istnieją wyraźne różnice w spo-

sobie zachowania twarzy i wpływu 
społeczeństwa lub konfliktu społecz-
nego na jednostkę; 2. ludzie Dalekie-
go Wschodu wykazują wyższy stopień 
pozostawania w relacjach zobowią-
zań i bardziej się z tych zobowiązań 
wywiązują niż Amerykanie. Przykła-
dowo umowy są częściej dotrzymywa-
ne w Azji niż w Ameryce, przy czym 
Azjaci szanują umowy ustne bardziej 
niż pisemne. Chińczycy, Koreańczy 
i Japończycy mają też tendencję do 
unikania konfliktów, podczas gdy 
Amerykanie je eskalują i mniej oba-
wiają się o utratę reputacji. Ω



Nadzieja, którą przez całe życie na swój sposób potrafiła dzielić się z innymi. Znany 
jest zwrot z popularnej piosenki „Je ne regrette rien” (Niczego nie żałuję) czy innej, 
który stał się tytułem filmu „La vie en Rose” (Różane życie, życie w różach). To jed-
nak nie determinacja, nie oglądanie się za siebie, czy życie wśród kwiatów dawało 
jej życie. Dawał je Bóg. Bóg o którym nie wstydziła się głośno mówić.

 „Nie trać w Bogu nadziei, zaczynaj od początku” – powtarzała. Gdy w jednym 
z wywiadów próbowano ją „zajść” pytaniem o wiarę w Boga w świetle tylu nie-
szczęść (kolejne zawody miłośne, śmierci bliskich), powiedziała z serca:  „Bóg nie 
zsyła nieszczęścia, tylko miłość”. Jej życiowym mottem było zaczynać od początku, 
nie bała się tego co trapi wielu świętoszkowatych katolików, czyli Podnoszenia Się, 
zaczynania od zera. A miała naprawdę niełatwo.

Wystarczy wspomnieć historię jej ogromnej miłości: boksera Marcela Cerdan. 
Facet, który zostawił dla niej żonę i dwójkę dzieci. Ona po wcześniejszych nieuda-
nych związkach pokochała go niesamowicie, dedykując mu nawet słynny „L’Hymne 
a l’amour”. Szalała za nim, bez opamiętania.

Być może relacja Piaf dla Cerdana to był bardziej romans, trudno ocenić, bo 
trwał jedynie dwa lata, a przerwany został tragicznie. Przed jedną z ważniejszych 
walk bokserskich chciał zrobić Edith Piaf niespodziankę i polecieć do niej do Nowe-
go Yorku, gdzie koncertowała. Na wybrany lot zabrakło już biletów, jednak młoda 
para, która wybierała się do Ameryki w podróż poślubną – odstąpiła mu miejsca. 
Maszyna rozbiła się wraz z wszystkimi pasażerami. Nowożeńcy ocaleli.

Sytuacja ta budziła w straumatyzowanej Edith wiele pytań. Czuła się winna, 
miała świadomość grzechu jakim był ich związek, a fakt ocalenia przez śmierć jej 
ukochanego młodego małżeństwa, aż krzyczał o wypisanie rachunku. Sama wtedy 
Boga zostawiła, weszła w narkotyki, alkohol, co również ostro wyhamowało jej ka-
rierę. Na koniec życia doznała krótkiej radości z młodym małżonkiem Theo Sarapo, 
z którym była ostatni rok swojego życia.

Czy Edith Piaf wiodła żywot świętej? Nie. Czy jej „uliczna” wiara małego dziecka 
z opaską na oczach może być dla nas natchnieniem? Z pewnością! „Zwierzchnik 
celników i bardzo bogaty”, „grzesznik”. Tak na kartach Ewangelii delikatnie z Za-
cheuszem obszedł się ewangelista Łukasz. A pisał przecież o konfidencie, kolabo-
rancie i złodzieju, który na krzywdzie okupowanych współziomków budował swój 
kapitał i pozycję. Najważniejsze jednak w życiu Zacheusza była wiara, która odmie-
niła jego życie. I tak ksiądz Orzechowski układając rekolekcje na podstawie życia 
Edith Piaf, mówi: „Jej życie to dobre kazanie. Ona nam mówi bardzo wiele o Bogu”. 

Ω

Śpiew Boga z ulicy, cd. ze str. 205



Moje pierwsze zderzenie 
z japońską kulturą wstydu było 
absurdalne, bo zaczęło się od 
ciastka. Obrzydliwie słodkiego 
ciastka z różowym kremem. 
„Musiało” mi smakować. Inaczej 
dług nie zostałby spłacony 
i Akane nie odzyskałaby swojej 
twarzy. Tam, gdzie w moim 
zachodnim pojęciu nie było 
żadnej winy, w wypadku Akane 
zadziałał wstyd, który domagał 
się reakcji z jej strony. 

Był rok 1999. Jako studentka japoni-
styki zawiązywałam liczne przyjaźnie 
z młodymi Japończykami, którzy uczy-
nili graniczący z brawurą krok i posta-
nowili przyjechać do Polski, żeby zmie-
rzyć się z nauką naszych „sz”, „cz”, „ż” 
itd. Akane była najambitniejsza z tego 
grona. Całe dnie spędzała zanurzona 
w słowniku i tłumaczyła wszystko, co 
wpadło jej w ręce. Starała się śledzić 
wydarzenia w Polsce, na spotkania 

przynosiła wybrany artykuł z „Wybor-
czej” – najbardziej mainstreamowa 
gazeta była w jej rozumieniu najlepszą 
gazetą. Akane deklarowała, że jej ma-
rzeniem jest praca w ambasadzie pol-
skiej w Tokio, więc czułam się w obo-
wiązku prostować różne informacje 
i kreślić jej szersze tło historyczne. 
Polemiki z najpoczytniejszą wówczas 
gazetą w Polsce Akane traktowała jako 
moją fanaberię. Taktownie nie przyj-
mowała ich do wiadomości. Aby nie 
psuć dalej stosunków polsko-japoń-
skich, postanowiłam przerzucić swoją 
energię na inne pole. Zabrałam Akane 
do Wrocławia, by poprzez sztukę wta-
jemniczać ją w polską historię. 

Wybrałyśmy się zwiedzić  
Panoramę Racławicką. Spodzie-
wałam się, że panorama zrobi na niej 
spore wrażenie, więc przyglądałam 
się z uwagą jej reakcjom. Już po chwili 
zobaczyłam, że Akane pobladła, nagle 
zzieleniała, w końcu zaczęła się lekko 
słaniać. W geście miłosierdzia nie cze-
kałam, aż konie Kossaka powalą ją cał-
kowicie, tylko posadziłam ją  
na krześle i pobiegłam po pomoc. 
Dwóch strażników przeniosło  
oszołomioną polską sztuką  

Ewa Rżysko

Japończyk 
się wstydzi
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14 batalistyczną Akane na zaplecze. Za-

serwowaliśmy jej klasyczną pozycję 
horyzontalną z nogami do góry. Po 
czym wzięły ją w obroty panie salowe 
i zaparzyły jej mocną herbatę. Ku mo-
jej ogromnej radości Akane mogła zo-
baczyć relikt pRL-u w postaci szklanek 
w drucianym koszyku. W końcu Akane 
przyszła do siebie. Wszyscy odetchnęli 
z ulgą. Strażnicy i salowe byli dumni, 
że pomogli obcokrajowcowi. Czekali na 
„dziękuję”. Tymczasem Akane z każdą 
chwilą, gdy wyglądała lepiej, jednocze-
śnie wyglądała coraz gorzej. Spuści-
ła głowę w dół i pogrążała się w nie-
ustającym przepraszaniu. Wyszłyśmy 
szybko. Naturalnie zaproponowałam, 
żebyśmy pojechały odpocząć do domu 
mojej cioci, u której się zatrzymałyśmy. 
Akane nie chciała o tym słyszeć. Zapro-
siła mnie do kawiarni i bez pytania ku-
piła mi najokazalsze ciastko z kremem. 
Sama wzięła takie samo, choć nadal 
na twarzy była lekko zielona. Dopiero 
wtedy do mnie dotarło, w jak niezręcz-
nej sytuacji ją postawiłam. Zamiast 
samej jej pomóc, usunąć ją z widoku 
publicznego w chwili jej słabości, urzą-
dziłam spektakl z nią w roli głównej. 
Akane, chcąc nie chcąc, zaciągnęła 
u mnie dług wdzięczności. Należało na-
tychmiast go spłacić. Pojawił się wstyd, 
ponieważ nie przewidziała tego, że 
poczuje się źle. Swoją słabością spro-
wadziła w jej mniemaniu kłopot na in-
nych ludzi, w tym – o zgrozo – na pra-
cowników muzeum, którzy musieli się 

oderwać od swoich obowiązków. Na 
nic zdały się moje tłumaczenia. Akane 
tonęła w przeprosinach, a ja przeły-
kałam w milczeniu różowe, słodkie coś. 

Kultura wstydu versus  
kultura winy 

Zderzenie Zachodu ze Wschodem. Zde-
rzenie kultury winy z kulturą wstydu. 
Tam, gdzie u Europejczyka lub Amery-
kanina pojawiłoby się co najwyżej za-
żenowanie, u Japończyka pojawiło się 
dojmujące uczucie wstydu, uderzające 
w to, co dla nich święte – w poczucie 
godności. Morze atramentu wylało się 
na ten temat, odkąd Ruth Benedict 
w głośnej i kontrowersyjnej książce 
Chryzantema i miecz zaklasyfikowała 
Japonię jako społeczeństwo, w którym 
zwycięża kultura wstydu. Choć książka 
Benedict pisana była na zlecenie ame-
rykańskiego rządu pod koniec ii wojny 
światowej – a mariaż polityki z nauką 
zawsze jest dwuznaczny – to jednak do 
dziś stanowi pryzmat, przez który Za-
chód patrzy na Japonię. 

Benedict była jednym z naukow-
ców, którzy podjęli się stworzenia 
charakterystyki pokonanych narodów. 
Ze względu na prowadzone działania 
wojenne amerykańska uczona nie mo-
gła pojechać do Kraju Kwitnącej Wiśni 
i na miejscu prowadzić badań antro-
pologicznych. Oparła się zatem na 
ówczesnych opracowaniach, filmach, 
literaturze japońskiej oraz relacjach 
Japończyków emigrantów, a także 
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15jeńców wojennych. Pomimo tak ską-
pych narzędzi badawczych udało jej 
się stworzyć spójny i pod wieloma 
aspektami wciąż aktualny obraz społe-
czeństwa japońskiego. Jako pierwsza 
badaczka wykazała, że to wstyd jest 
w Japonii najwyższą sankcją moralną. 
W odróżnieniu od kultur Zachodu, któ-
re wpajając absolutne normy moralne 
i opierając się na rozwoju własnego su-
mienia, zaliczane są do kultur winy. 

Wstyd wymaga zawsze jakiegoś ob-
serwatora – to krytyka otoczenia (lub 
domniemana krytyka) sprawia, że poja-
wia się poczucie wstydu. Wina nato-
miast jest przeżywana we własnym su-
mieniu, niezależnie od opinii otoczenia, 
a czasem nawet wbrew czyjejś dobrej 
opinii. Człowiek honoru na Zachodzie 
sam przyzna się do winy trapiony wy-
rzutami sumienia. Tymczasem Japoń-
czyk nie widzi problemu, dopóki jego 
niewłaściwe zachowanie nie wyjdzie na 
jaw. Wina łączy się z pojęciem grzechu, 
z którego można się spowiadać oraz 
można go odpokutować. Natomiast 
w kulturze wstydu opowiadanie o „nie-
odpowiednim zachowaniu” tylko potę-
guje uczucie wstydu. Stąd w tradycyj-
nej religii japońskiej – shintoizmie – nie 
spotykamy spowiedzi. Istotne są 
natomiast rytuały, które mają pomóc 
w zdobyciu przychylności bogów. Taka 
przychylność wydaje się wręcz niezbęd-
na, by móc funkcjonować w tak mocno 
zhierarchizowanym społeczeństwie jak 
społeczeństwo japońskie. 

Japoński system zobowiązań 

Zrozumienie zasad rządzących japoń-
skim społeczeństwem jest kluczem do 
zrozumienia pojęcia wstydu w kul-
turze japońskiej. Warto na początku 
przypomnieć o innej fundamentalnej 
różnicy między Zachodem a Wscho-
dem. Chodzi mianowicie o rolę jed-
nostki. Zachód pielęgnuje jednostkę, 
stawia ją na piedestale i domaga się 
poszanowania jej praw (których lista 
w ostatnich latach stale się poszerza). 
Indywidualizm, niezależność, samo-
dzielność – to cechy, które są podzi-
wiane i gwarantują w zachodnich 
społeczeństwach sukces. Dokładnie na 
odwrót jest w Japonii. Najważniejsza 
jest grupa – naród, firma lub społecz-
ność szkolna, bliższa i dalsza rodzi-
na. Osobiste szczęście przedkłada się 
nad dobro ogółu. Japończyk myśląc 
o sobie, widzi się zazwyczaj jako część 
większej całości. Jego miejsce w spo-
łeczeństwie jest dokładnie określone 
poprzez liczne zobowiązania i powin-
ności. Tylko należyte rozpoznanie ich 
i wypełnienie może prowadzić do god-
nego życia. 

Taki model społeczeństwa jest spu-
ścizną po czasach feudalnych w Ja-
ponii, kiedy to wykształcił się etos 
samuraja. Przełom związany z restau-
racją Meiji (1868–1912) zaowocował 
zjawiskiem nazywanym samuraizacją 
społeczeństwa. Społeczeństwo przeję-
ło od podziwianych wojowników wzor-
ce zachowań, etykę i sposób myślenia, 
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16 w którym centralne miejsce zajmowa-

ły system zobowiązań (on) oraz reguły 
dotyczące ich odwzajemniania. Ruth 
Benedict podzieliła te zobowiązania 
na dwie główne kategorie: gimu i giri. 
Zrozumienie tych zasad jest kluczowe 
w interpretacji pojęcia wstydu w ja-
pońskiej kulturze. W przypadku gimu 
nie możliwe jest pełne odwzajemnie-
nie i dług nigdy nie ulega przedawnie-
niu, ponieważ zaciąga się go wobec 
cesarza (chu), rodziców i przodków 
(ko) lub w pracy (nimmu). Natomiast 
giri dzieli się na dwie podkategorie: 
giri wobec świata i giri wobec własne-
go imienia. Giri należy do zobowią-
zań, które należy spłacić co do grosza 
w określonym czasie. Giri wobec świa-
ta zaciąga się, np. pożyczając coś od 
kogoś, otrzymując pracę lub przysługę. 
Natomiast giri wobec własnego imie-
nia nakłada na Japończyków m.in. obo-
wiązek oczyszczenia własnego imienia, 
obowiązek zawodowej kompetencji 
i bezbłędności, obowiązek okazywania 
szacunku osobom postawionym wyżej 
w hierarchii społecznej, wreszcie ha-
mowanie wszelkich przejawów emocji 
w nieodpowiednich sytuacjach. Należy 
dodać, że zobowiązania opisane przez 
Benedict stanowią rozłączne kręgi, któ-
re w przypadku nachodzenia na siebie 
mogą doprowadzić do konfliktu.

Nic dziwnego zatem, że godność 
w ujęciu japońskim rozumiana jest 
jako czujność, ostrożność, umiejęt-
ność planowania. Każdy krok musi być 

dobrze przemyślany, aby nie doszło 
do ewentualnego konfliktu. Godne 
zachowanie oznacza dogłębną analizę 
wszystkich możliwych konsekwencji 
społecznych swojego zachowania, nie-
narażanie się na wstyd. Sformułowa-
nie „człowiek, który wie, co to wstyd” 
tłumaczone jest czasem jako „człowiek 
prawy” lub „człowiek honoru”. Uczucie 
wstydu pojawia się wówczas, gdy ktoś 
nie przestrzega wielu zasad rządzących 
japońskim społeczeństwem. Na wstyd 
naraża się ten, kto nie potrafi wypełnić 
ciążących na nim obowiązków wynika-
jących z on czy giri. Wreszcie zawsty-
dzeniu ulega ten, kto nie mógł prze-
widzieć różnych ewentualności. Tak 
jak moja znajoma Akane, która swoją 
niedyspozycją zakłóciła obowiązki pra-
cowników muzeum. 

Jak silnie system zobowiązań opi-
sany przez Benedict jest zakorzeniony 
w japońskim społeczeństwie, Zachód 
przekonał się podczas kapitulacji Ja-
ponii w czasie ii wojny światowej. 
Sporo analityków spodziewało się, że 
Japończycy, którzy wielokrotnie wy-
kazywali się wyjątkowym męstwem, 
poświęceniem, ale i okrucieństwem, 
będą walczyć do ostatka sił. Uważa-
no, że wielu dowódców nie przyjmie 
rozkazu kapitulacji i rozpocznie wojnę 
partyzancką. Obawiano się zamieszek 
społecznych. Tym bardziej że japońska 
administracja przez cały okres wojenny 
prowadziła dość prymitywną propa-
gandę, przedstawiając Amerykanów 
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17jako wielkoludów i potworów kaniba-
lów. Tymczasem po odczytaniu przez 
cesarza Hirohito aktu kapitulacji Ja-
ponia zmieniła się jak za naciśnięciem 
jednego guzika. Wszyscy żołnierze 
złożyli broń, a ludność wręcz entuzja-
stycznie przyjęła armię okupanta. To, 
co dla Zachodu było niepojętym opor-
tunizmem, dla Japończyków oznaczało 
coś dokładnie przeciwnego. Pozostali 
wierni chu – zobowiązaniu posłuszeń-
stwa wobec cesarza. Nawet jeśli płacili 
za to słoną cenę w postaci bezwarun-
kowej kapitulacji, choć mieli jeszcze 
siły do walki.

Sararimen – samuraj z teczką 

żywotność systemu opisanego przez 
Benedict jeszcze mocniej uwidoczniła 
się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku 
w epoce sararimenów nazywanych 
„samurajami z teczką”. Terminem „sa-
rarimen” (z ang. salary man) określa-
no pracowników wielkich korporacji, 
których codzienna praca i wysiłek 
położyły podwaliny pod gospodarczy 
cud Japonii. Ich związek z firmą był 
pełen analogii do relacji samuraj – da-
imyo (pan feudalny w średniowiecz-
nej Japonii). Sararimeni zazwyczaj tra-
fiali do danej firmy zaraz po studiach 
i pracowali w niej już do końca życia. 
Lojalność wobec firmy wyrażała się 
w przedłożeniu jej interesu nad oso-
biste szczęście czy zdrowie. Dlatego 
„wojownicy korporacji” ze stoickim 
spokojem godzili się na dwugodzinny 

dojazd do pracy, z własnej inicjatywy 
oszczędzali światło kosztem własnych 
oczu i jako normę przyjęli codziennie 
pozostawanie w pracy po godzinach. 
Drastycznym symbolem przywiązania 
do firmy stało się zjawisko karoshi, 
czyli śmierci z przepracowania. Zobo-
wiązania wobec firmy zwyciężały na-
wet z zobowiązaniami wobec własnej 
rodziny. 

W 2008 roku pociągi w aglomera-
cji Tokio aż 35 300 razy spóźniły się 
z powodu prób samobójczych. Staty-
styki udostępnione przez światową 
Organizację Zdrowia (whO) wskazują, 
że największy odsetek samobójców 
stanowią mężczyźni między 40. a 60. 
rokiem życia (rocznie w Japonii pra-
wie 30 000 osób odbiera sobie życie). 
Niestety w wielu przypadkach jest to 
kolejna pozostałość po etyce samu-
rajów. Prezesi, menedżerowie firm 
odbierają sobie życie w sytuacjach 
niepowodzenia ekonomicznego. Co 
istotne – tu wkraczamy ponownie 
w zagadnienia pojęcia wstydu – nie 
należy wiązać samobójstw z jakąś 
osobistą pomyłką tych menedżerów. 
Często nie chodzi tu o błędną decyzję 
czy nieskuteczny sposób zarządzania 
firmą. Kłopoty finansowe firmy mogą 
mieć swoje źródło w okolicznościach 
zewnętrznych, a jednak poczucie od-
powiedzialności i giri wobec własnego 
imienia nakazuje wybrać śmierć jako 
sposób na odzyskanie twarzy, czyli 
honoru. 
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18 Czego Japończycy się  

nie wstydzą 

Kto jechał rankiem tokijskim metrem, 
ten nie ma wątpliwości, jak poprzedni 
wieczór spędzili siedzący lub stoją-
cy w tłoku współcześni sararimeni. 
Odór sake uderza od samego wejścia. 
Picie alkoholu w Japonii jest trakto-
wane jako sposób na odprężenie. Ani 
rodzina, ani nikt z otoczenia nie widzi 
nic niestosownego w tym, że ktoś jest 
pod wpływem alkoholu. To raczej abs-
tynencja traktowana jest jako fanabe-
ria Zachodu. Choć należy też dodać, 
że nałogowe pijaństwo nie stanowi 
w Japonii problemu społecznego. Ja-
pończycy, na co dzień żyjący w ogrom-
nym stresie i napięciu, szukają okazji 
do czerpania przyjemności z tego, co 
cielesne. Uważają oni rozkosze ciała 
za dobro, z którego należy korzystać, 
jednak w takim zakresie, by nie koli-
dowały z obowiązkami. Benedict na-
zwała te przyjemności kręgiem ludz-
kich namiętności, które są wyłączone 
z kręgów zobowiązań i ich odwzajem-
niania. Oprócz przyjemności moralnie 
neutralnych, jak jedzenie czy tradycyj-
na gorąca kąpiel (o-furo), znalazły się 
tam przyjemności seksualne. Słynne 
japońskie hotele miłości czy rozma-
ite seksualne akcesoria zyskały swego 
czasu rozgłos w zachodniej prasie. 
Wizyty żonatych mężczyzn w domach 
publicznych, które od dawna w Japo-
nii były rejestrowane, nie stanowią 
problemu moralnego jak w pojęciu 

zachodnim i nie są traktowane jako 
zdrada małżeńska. To, co dziwi często 
obcokrajowców, to również brak wsty-
du w odniesieniu do nagości. Powścią-
gliwi i nieśmiali w kontaktach z innymi 
mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni bez 
żadnego skrępowania korzystają z łaź-
ni publicznych, które nawet jeśli nie 
są koedukacyjne, to oddzielenie czę-
ści męskiej od damskiej bywa w nich 
symboliczne. Nie widziałam też nigdy 
cienia zażenowania na twarzy poważ-
nych biznesmenów lub nastolatków, 
którzy w metrze czytali mangi z lo-
litkami jako głównymi bohaterkami. 
Nazwanie tych komiksów pornografią 
będzie eufemizmem. 

Wstyd – powierzchowne 
zachowanie czy wewnętrzne 
prawo moralne 

Japończycy poczuli się dotknięci książ-
ką Chryzantema i miecz. Według nich 
Benedict nie uchroniła się od błędu 
stronniczości i przyznała wyższość 
kulturze winy. W odbiorze człowie-
ka Zachodu wstyd kojarzony jest jako 
powierzchowne uczucie, a to z góry 
stawia go na przegranej pozycji wzglę-
dem winy, która wynika z systemu 
wartości. Ciekawą polemikę z Benedict 
podjęła Takeo Doi – jedna z czołowych 
japońskich psychiatrów – w książce 
The Anatomy of Dependence. Przeko-
nuje, że Japończykom również nieobce 
jest poczucie winy, jednak przeżywane 
jest ono zawsze w kontekście relacji 
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19międzyludzkich. Najwyraźniej moż-
na to zaobserwować w sytuacji, gdy 
Japończyk zdradza grupę, do której 
przynależy. Według Takeo pojawia się 
wówczas nie tylko wstyd jako uczucie 
związane z byciem przyłapanym na 
czymś, ale też głębokie, angażujące 
całego człowieka uczucie, wypływają-
ce z głębi – poczucie, że niepotrzebnie 
zrobiło się coś, co się zrobiło. Prowadzi 
to zazwyczaj do aktu skruchy. Dowo-
dem na to jest mocno zakorzenione 
w japońskiej kulturze słowo suma-
nai – które literalnie znaczy „przepra-
szam”, jednak zawiera w sobie również 
prośbę o przebaczenie, zakłada dobrą 
wolę drugiej strony. 

Struktura japońskiego poczucia 
winy wygląda więc następująco – od 
zdrady do aktu skruchy. Jako potwier-
dzenie takiego modelu autorka przyta-
cza anegdotę, która przydarzyła się jej 
amerykańskiemu psychiatrze podróżu-
jącemu do Japonii. Wypełniając papie-
ry imigracyjne, przeoczył jakąś rubrykę 
i został wezwany przez urzędnika biura 
imigracyjnego. żadne tłumaczenia nie 
przynosiły skutku, strażnik był nieprze-
jednany. W końcu psychiatra powie-
dział słowo „przepraszam” i zamierzał 
wytoczyć kolejne argumenty, gdy tym-
czasem urzędnik zmienił ton i zwolnił 
go. Potraktował to jako sumanai, na 
które czekał. Takeo Doi wyśmiewa to, 
że odkąd Benedict nazwała ludzi Za-
chodu społeczeństwem kultury winy, 
są oni tak opieszali w przepraszaniu. 

Wstyd, głupcze! 

Współczesny zachodni świat traci po-
czucie wstydu. Wraz ze wzrastającym 
poczuciem niezależności, skupieniu 
się na sobie, na swoich potrzebach 
i zachciankach, dajemy sobie wmówić, 
że nie mamy czego się wstydzić. Jeśli 
miałoby się pojawić jakieś niepokoją-
ce uczucie zawstydzenia, to wystarczy 
stanąć przed lustrem i powiedzieć so-
bie sto razy, że jesteśmy najlepsi, naj-
mądrzejsi, najpiękniejsi i najszlachet-
niejsi. Jeśli czegoś jeszcze możemy się 
wstydzić, to tego, że coś zdołało nas 
zawstydzić. 

Wspominam dziś z rozrzewnie-
niem swoją przygodę z Akane. Nadal 
mam przed oczami jej schyloną w ge-
ście przepraszania głowę. Tak sobie 
myślę, że wyszłoby nam na zdro-
wie, gdybyśmy dostali od Japończy-
ków porządną lekcję wstydu. Wstydu 
publicznego i prywatnego. żebyśmy 
tak wszyscy, po kolei, od samej góry 
aż po dół – jak tego japońska hierar-
chia wymaga – potrafili się ze wstydu 
zaczerwienić.Ω



Wszyscy myślimy, że 
samuraje to prawdziwi 
twardziele. To prawda. 
Ale ukrywają też 
swoją drugą naturę. 
Osób wykluczonych 
i opresjonowanych. To 
prawdziwi wyrzutkowie, 
wypchnięci przez 
okrutną kulturę poza 
nawias społeczeństwa…

Maciej 
Sienkiewicz

Znajdź mi głodnych samurajów
 Siedmiu samurajów, 
 reż. Akira Kurosawa, 1954

TANIE KINO   SAMURAJSKIE
Przed kilkoma tygodniami zostałem 
poproszony przez jednego z Re-
daktorów o tekst o kinie samuraj-
skim. Rekomendował mnie wspólny 
przyjaciel, twierdząc, że tematyka ta 
znana jest mi doskonale. Czując się 
zaszczycony, podkreśliłem jednak, 
że jestem raczej amatorem, który od 
dziecka chętnie oglądał filmy o dziel-
nych wojownikach, zaś w dobie in-
ternetowego dostępu do pradawnych 
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i zakazanych źródeł nadrobił z nawiązką zaległości przeszłych de-
kad. Proszę zatem o wyrozumiałość – i potraktowanie niniejszego 
tekstu z dystansem.

Kino samurajskie w swych rozmaitych mutacjach obecne jest 
w kulturze popularnej już od lat 20. ubiegłego wieku (Orochi, reż. 
Buntaro Futagawa, 1925), jednak realnie dotarło do świadomości 
Zachodu trzy dekady później za sprawą ikonicznych dla świato-
wej kinematografii filmów Kurosawy. Zarówno znajomość, jak 
i popularność kolejnych japońskich produkcji zarezerwowana była 
przeważnie dla koneserów bądź „wysokiego” kina artystycznego, 
bądź groteskowo przerysowanych, okrutnych, niskobudżetowych 
filmów z lat 70. Zachód nie kwapił się także do samodzielnego 
wykorzystywania tych jakże pociągających, lecz zarazem wybit-
nie hermetycznych motywów egzotycznej kultury, produkując 
praktycznie do dzisiaj obrazy – z nielicznymi wyjątkami – niszowe 
bądź kuriozalne. Rozwój wielkiego filmowego przemysłu oraz – co 
chyba ważniejsze – narzędzi marketingu, jak również nadproduk-
cja filmów równie efektownych, co łatwo przyswajalnych, zupełnie 
zawęziły pole widzenia masowego odbiorcy.

W Polsce końca lat 70. i początku 80., co akurat dobrze pamię-
tam, filmy Kurosawy były namiętnie oglądane przez ówczesne 
dziesięcio-, dwunastolatki, nie tylko ze względu na ich obecność 
w telewizji (gdzie w „ofercie programowej” były nie lada atrakcją), 
ale i w kinach – na przykład Sobowtór (Kagemusha, 1980) Kuro-
sawy dozwolony był od lat 12, klasyfikowany jako kostiumowy 
i pomimo swych prawie trzech godzin – chętnie oglądany przez 
młodzież szkolną. Lata 80. to także seriale Shogun i Musashi – lecz 
także czas, gdy kostiumowe eposy zostały ostatecznie i skutecznie 
wyparte z kin i wideotek przez nadprodukcję „filmów sztuk wal-
ki” i wszelkiej innej masowej tandety. Obecnie kino samurajskie 
w Polsce to raczej domena pasjonatów.

TANIE KINO   SAMURAJSKIE
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Nieco inaczej sytuacja wyglądała na Zachodzie, szczególnie 
w USA: tu szczególnie lata 70. przyniosły masowy dostęp do ja-
pońskich produkcji. Zgoda, dostęp głównie w podlejszych kinach, 
dostęp przede wszystkim do filmów uproszczonych i seryjnie 
produkowanych, lecz nawet takie obrazy mogły zachwycać i in-
spirować – czasem nawet za bardzo. Mowa oczywiście o Kill Billu 
autorstwa bezczelnego plagiatora, choć zręcznego rzemieślnika, 
ucierającego swe młodzieńcze wspomnienia z podrzędnych kin 
na pracowicie przeżutą pulpę – dla mniej wymagających zabawną 
i efektowną, błyskotliwą i ponadczasową, dla tych, którzy dobrze 
znają przemielone przez Tarantino oryginały – nudną, niestrawną 
i wiejącą banałem.

Wygląda na to, że flirt zachodniej machiny produkcyjnej z ki-
nem samurajskim zamknie się już niebawem czymś, co zapowia-
da się na wprost niewiarygodną chałę – na Boże Narodzenie do 
amerykańskich kin wchodzi remake wielokrotnie ekranizowanej 
w Japonii historii 47 roninów (o oryginale za chwilę). Reżyse-
ruje pan, który dotąd kręcił (ponoć efektowne) reklamówki dla 
wielkich korporacji, za scenariusz odpowiada autor m.in. Szybkich 
i wściekłych, zaś główną rolę zagra Keanu Reeves. Wcieli się w po-
stać, którą rzecz jasna dopisano do oryginalnej historii, zaś aby 
nieco ubarwić poważną, historyczną opowieść opartą na faktach, 
dodano do niej czarownice i olbrzymy. Proponuję wrócić do źró-
deł – cofnąć się w czasie.

Jakkolwiek samuraje (wojownicy) jako wyodrębniona grupa spo-
łeczna pojawili się u schyłku ukresu Yamato (prawdopodobnie na 
początku VIII wieku), większość poświęconych im filmów rozgrywa 
się w epoce Edo, czyli za panowania szogunatu Tokugawa. Pomiędzy 
rokiem 1603 a 1868 Japonia przeżyła niesamowity wzrost gospo-
darczy, rozbudowały się miasta, rozkwitała wszelaka sztuka. Jed-
nocześnie szoguni mocno ograniczyli władzę cesarską i zbudowali 
niezwykle sprawnie działający aparat administracyjny. Feudalna 
hierarchia była ściśle przestrzegana, dzieliła zaś ona społeczeństwo 
na kasty: samurajów, chłopów, rzemieślników i kupców. Powyżej był 
cesarz, szoguni i włodarze prowincji, poniżej, także ściśle określo-
ne, „brudne” profesje: sprzątacze, rzeźnicy, kaci, ale także żebracy 
i przedstawiciele „branży rozrywkowej”, jak muzycy czy prostytutki.
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Samuraje stali najwyżej w kastowej hierarchii – stanowiąc, 
w różnych okresach, nie więcej niż 4–5% społeczeństwa. Byli jednak 
podporą ściśle określonej, drobiazgowo urządzonej i zarządzanej 
struktury, jaką stanowiła Japonia przez kilkaset lat. W kinie, któ-
re zazwyczaj ma skłonność do pewnego generalizowania historii, 
upraszczania wydarzeń o zbyt wielu wątkach, zazwyczaj wychwy-
tuje się kilka motywów – poza oczywistymi, najbardziej efektow-
nymi scenami walk, także honor, samotność, wreszcie osobność 
samuraja czy ronina. Gdy uważnie przyjrzeć się tym ostatnim, 
szczególnie gdy przyjrzeć się im z pewnej określonej perspektywy, 
możemy w wielu wypadkach śmiało stwierdzić coś jeszcze.

Wykluczenie! Według definicji jest to sytuacja, w której jednost-
ka, z przyczyn pozostających poza jej kontrolą, nie jest w stanie 
uczestniczyć pełnoprawnie w życiu społeczeństwa. Nie jest to 
bynajmniej tożsame z ubóstwem, a raczej ubóstwo jest zazwyczaj 
ważną, lecz niejedyną przyczyną wykluczenia. Gdy spojrzeć z tej 
strony na wiele filmów samurajskich, okazuje się, iż kino, najważ-
niejsza ze sztuk (jak niektórzy do dziś uważają), najprawdopo-
dobniej nieświadomie wielokrotnie pokazywało losy wyrzuconych 
poza społeczny nawias nieszczęśników. Przyjrzyjmy się kilku przy-
padkom, wydających się najbardziej oczywistymi.

Trudno, aby pierwszym przykładem nie było arcydzieło świato-
wego kina, dopracowane w najdrobniejszym szczególe i analizowa-
ne nieskończoną ilość razy, uważane za jeden z najdoskonalszych 
i najbardziej wpływowych obrazów w historii kinematogra-
fii – Siedmiu samurajów (reż. Akira Kurosawa, 1954). W naszym 
kontekście marginalizacji bardziej odpowiedni wydaje się tytuł 
Siedmiu bezrobotnych. Oto społeczność ubogiej wioski, nękana 
przez rzezimieszków plądrujących i tak wątłe i niepewne zbiory, 
decyduje się wynająć do ochrony grupę roninów – pozbawionych 
pana samurajów. Wieśniacy, sami żywiący się głównie poślednim 
prosem, oferują jako zapłatę to, co mają najcenniejsze: biały ryż. 
Znajdźcie mi głodnych samurajów – mówi Gisaku, starszy wioski, 
wysyłając emisariuszy na poszukiwanie kogoś na tyle biednego 
i zdesperowanego, aby zgodził się na pracę w ekstremalnych wa-
runkach za… Cóż, za miskę ryżu. Siedmiu wykluczonych godzi się 
na tak żałosne warunki – a są zdesperowani aż tak, że nie prze-
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szkadza im bardzo duże prawdopodobieństwo okrutnej śmierci 
podczas wykonywania obowiązków.

Najpopularniejszym jednak bohaterem japońskiego kina samu-
rajskiego jest bez wątpienia Zatoichi. Niewidomy, wędrujący że-
brak, dorabiający a to jako masażysta, a to przygrywając do biesiad 
na biwie, obdarzony jest jednocześnie fenomenalnym słuchem, 
dzięki któremu potrafi pokonać w walce na miecze nawet najgroź-
niejszego przeciwnika.

Już jego nazwisko, a raczej przydomek, sugeruje marginaliza-
cję: właściwie ma na imię Ichi, ale Zato oznacza ślepca, stojącego 
najniżej w feudalnej hierarchii. Szczególnie w epoce Edo ślepcy, 
masażyści i muzycy praktycznie nie różnili się statusem od że-
braków czy chorych psychicznie – było to samo dno społecznych 
nizin. Sam Zatoichi w jednym z filmów pytany, dlaczego nie stara 
się wrócić do „przyzwoitego” życia, odpowiada w charakterystycz-
ny dla siebie sposób: [moje życie] jest jak tkwienie w bagnie. Jak raz 
wpadłeś głęboko, niełatwo jest się wydostać.

Zatoichi został osierocony jako pięciolatek, zaś w wieku lat 
ośmiu stracił wzrok. Po latach intensywnego treningu fechtunku 
przystąpił do jakuzy, gdzie, jak wspomina, zabił tak wielu ludzi 
i w tak okrutny sposób, by do końca życia cierpieć wyrzutz sumie-
nia. Niestety! W większości filmów jest ścigany bądź przez prawo, 
bądź gangsterów (z mniej lub bardziej doprecyzowanych powo-
dów) i z grymasem cierpienia sięga po miecz, by zgotować prze-
ciwnikom krwawą łaźnię.

Zatoichi zdolny jest do czynów wielkich i szlachetnych, oso-
bliwie często stając w obronie podobnie wykluczonych bądź po 
prostu krańcowo ubogich, zaś mieczem włada w sposób niemal 
nadnaturalny, ale ma i swoje słabości: jest nałogowym hazardzistą, 
a grając w kości, często oszukuje (za sprawą równie nadnatural-
nego słuchu). Lubi zajrzeć do czarki z sake, zaś jego żarty bywają 
więcej niż rubaszne.

Zatoichi jest bohaterem 26 pełnometrażowych filmów, w któ-
rych jego postać odtwarzał zawsze niezwykle popularny Shintaro 
Katsu. Opowieść o Zatoichim (reż. Kenji Misumi) powstała w 1962 
roku. Kolejne filmy pojawiały się w tempie od dwóch do czterech 
rocznie do roku 1973. W latach 1972–1974 Katsu i większość ak-
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torów występujących w dotychczasowych filmach zagrali w stu 
odcinkach serialu telewizyjnego, zaś po 16 (!) latach przerwy sam 
Shintaro Katsu wyreżyserował swoje pożegnanie z postacią w fil-
mie zatytułowanym z prostotą Zatoichi (1989, na Zachodzie znany 
jako The Blind Swordsman).

W Polsce (i zapewne także w świecie) najbardziej znana jest 
wersja nakręcona w roku 2003 przez Takeshi Kitano (który swo-
im zwyczajem zagrał główną rolę jako „Beat” Takeshi). Wysoko-
budżetowy, nagrodzony Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji 
film jest oszałamiająco efektowny, ale traktuje oryginalną histo-
rię z lekkim przymrużeniem oka. Pomiędzy przyprawiającymi 
o zawrót głowy walkami w fontannach komputerowo generowa-
nej krwi znajdziemy sporo nawiązań do współczesności, a wiele 
subtelnych żartów delikatnie sugeruje skrywane przez bohatera 
tajemnice. Całość kończy zbiorowa scena taneczna – żart zabaw-
ny, choć okrutny, gdyż wykluczonym przeważnie nie w głowie 
stepowanie.

Swoistą wariacją na temat historii Zatoichiego była seria czte-
rech filmów Mekura no oichi… (na Zachodzie: Crimson Bat) – tym 
razem główną postacią była kobieta. Aczkolwiek filmy nakręco-
ne były w duchu równościowym, nie dorównały popularnością 
oryginałowi.

Trudno chyba o osobę bardziej zmagającą się z przeciwnościa-
mi losu niż ktoś nie tylko samotnie wychowujący małe dziecko, 
ale i pozbawiony domu. Samotny ojciec, przemierzający kraj ze 
swoim trzyletnim synkiem w wózku jest bohaterem drugiej co do 
popularności historii o mistrzu miecza – Samotny Wilk i Szczenię 
(Lone Wolf and Cub). Ogami Itto początkowo pełni ważną i za-
szczytną rolę na dworze szoguna: nadwornego kata. Niestety, po 
tajemniczym i brutalnym mordzie na jego żonie (i pozostałych 
domownikach) Itto zostaje na podstawie sfałszowanych dowo-
dów (będących częścią szczwanego i misternego planu) oskarżo-
ny o zdradę, wyjęty spod prawa i zmuszony do ucieczki. Zabiera 
ze sobą jedynego ocalałego z masakry, nowo narodzonego synka 
Daigoro.

Obecnie tak okrutnie potraktowana rodzina z pewnością mo-
głaby liczyć na wszechstronne wsparcie. Niestety – Japonia pod 
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rządami szogunów z rodu Tokugawa to nie zjednoczona Europa. 
Samotny ojciec, uchodząc przed prześladowaniami, zmuszony jest 
wykonywać zdecydowanie wykluczający go ze społeczności zawód 
zabójcy do wynajęcia. Jego nieletnie dziecię po skończeniu ledwie 
roczku także zostaje wciągnięte w ten proceder. Podczas słynnej, 
licznie cytowanej sceny, przed pełzającym berbeciem ojciec kła-
dzie piłkę oraz miecz, wypowiadając znaczące słowa: Gdy wybie-
rzesz miecz – pozostaniesz ze mną. Jeśli wybierzesz piłkę – dołączysz 
do swej matki. Mały Daigoro wybiera rzecz jasna broń, zatem wó-
zeczek można już bez przeszkód wyposażyć w niewielki arsenalik 
i wieść życie „dwóch demonów”, jak Wilka i Szczenię nazywa str-
wożony gmin.

Historia ta, po raz pierwszy opowiedziana w 1970 roku w man-
dze autorstwa Kazuo Koike (scenariusz) i Goseki Kojima (ry-
sunki), stała się kanwą sześciu filmów fabularnych powstałych 
w latach 1292–74, z Tomisaburo Wakayamą (prywatnie bratem 
producenta – Shintaro Katsu, czyli najpopularniejszego odtwórcy 
Zatoichiego) w roli głównej. Fragmenty dwóch pierwszych filmów 
w 1980 roku zostały przemontowane i zdubbingowane, a następ-
nie wpuszczone na rynek anglosaski pod tytułem Shogun Assassin. 
Film zyskał status kultowego, zaś fragmenty dialogów odnaleźć 
można na płytach legendarnego hiphopowego kolektywu Wu-Tang 
Clan, w szczególności na sygnowanym przez GZA albumie Liquid 
Swords (1995).

Od 1993 do 1976 roku powstały także trzy 26-odcinkowe sezony 
serialu telewizyjnego, zaś w latach 2002–2004 kolejne trzy sezony 
kolejnego remake’u. Ostatnia seria nie została jeszcze wydana na 
DVD.

Najnowszym dotąd przykładem okrutnej marginalizacji boha-
tera jest powstałe w 2007 roku anime (na podstawie mangi Taka-
shi Okazakiego) Afro Samurai. Sam tytuł wskazuje na ostracyzm 
z powodu przynależności rasowej, ale powodów do wykluczenia 
jest więcej. Akcja anime rozgrywa się w nieokreślonej, retro-fu-
turystycznej krainie, w której zdeterminowani wojownicy to-
czą pojedynki na śmierć i życie, aby zdobyć upragnioną opaskę 
numer 1. Noszona na czole opaska jest symbolem najwyższego 
mistrzostwa i nadludzkich mocy – jednak stanowi wyzwanie dla 
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kolejnych setek mistrzów miecza. Główny bohater, Afro (któremu 
głosu udzielił, bardzo adekwatnie, Samuel L. Jackson), jest jako 
dziecko świadkiem dekapitacji swojego ojca (odcięta głowa toczy 
się w stronę przerażonego dziecka) przez nikczemnika o imieniu 
Justice. Jakby nie dość tej potwornej traumy, Justice zwraca się 
do malca słowami: Możesz rzucić mi wyzwanie, gdy będziesz gotów, 
aby stanąć do pojedynku z bogiem. Afroamerykanin, świadek śmierci 
ukochanego ojca, dziecko spaczone przez religię – także w tym wy-
padku nieszczęśnik, wyrzucony poza cywilizacyjne normy– będzie 
zmuszony wieść życie pełne stresu – i przemocy.

Powyższe przykłady to tylko kilka dowodów na społeczną mar-
ginalizację pozornie buńczucznych mistrzów miecza. W historii 
kina jest ich więcej – wspomniana wcześniej historia 47 roninów 
opowiada o grupie wyrzutków, którzy aby pomścić zamordowane-
go pana, stają do walki, w której nawet w przypadku zwycięstwa 
i tak będą zmuszeni popełnić seppuku. Kyoshiro Nemuri, bohater 
17 filmów powstałych w latach 1957–1969 cierpi z powodu pocho-
dzenia – poczęty został w urągających honorowi (i społecznym 
normom) warunkach przez japońską matkę i portugalskiego księ-
dza… Nawet w niedorzecznym westernie Soleil rouge (1971, reż. 
Terence Young, znany w Polsce jako Samuraj i kowboje) grany przez 
samego Toshiro Mifune samuraj nie może odnaleźć się w świecie 
Dzikiego Zachodu, w dodatku mając za partnerów Charlesa Bron-
sona, Alaina Delona i Ursulę Andress. Nieco inaczej ma się sprawa 
w Gohatto Nagisy Oshimy, gdzie obdarzony subtelną urodą uczeń 
szkoły samurajskiej wciąga zarówno kolegów, jak i wykładowcę 
(„Beat” Takeshi) w pełną subtelności homoseksualną intrygę. Jak 
widać, temat zasługuje na solidne potraktowanie, najlepiej w for-
mie równie solidnego tomu. To jednak pozostawiłbym prawdzi-
wym specjalistom od tematu społecznego wykluczenia. Ω



Co jakiś czas w kulturze 
zachodniej występuje ożywione 
zainteresowanie niezwykłymi 
opowieściami związanymi 
z oczekiwanym końcem świata. 

Okazuje się jednak, że kultura zachod-
nia nie jest jedyną, która przejawia 
tego rodzaju zainteresowania. Tym 
razem wypada jednak zapoznać się 
z poglądami, jakie w tych sprawach 
przejawia ta część ludzkości, która naj-
ogólniej rzecz biorą jest usytuowana 
na południu. Jak wiadomo jest to zaś 
kraina tysiąca i jednej nocy, co często 
wpływa również na rodzaj panujących 
tam mniemań, które warto wszakże 
poznać, aby wiedzieć skąd biorą się 
następnie takie, a nie inne, działania 
tamtych ludzi, skoro tak, a nie inaczej 
wierzą. 

Zostanie zatem przedstawione to, 
co jest nauczane w islamie na temat 
końca świata, ze szczególnym wskaza-
niem na postać tzw. Dajjala (czyli is-
lamskiego, o ile tak można się wyrazić, 

Antychrysta). Apokaliptyka islamska 
zawiera się w zbiorach hadisów, czyli 
spisanej w iX w. tradycji ustnej islamu. 
Podstawą do tych rozważań będą trzy 
najstarsze zbiory takich przypowieści, 
zatytułowane kolejno: „Sahih Buhkari”, 
„Sahih Muslim” i „Sunan Abu Dawud”. 

Dajjal u wrót islamu

Wspomniany Dajjal pomimo, iż znaj-
dzie się w pobliżu Medyny, to jednak 
nigdy nie ma przejść przez jej bramy, 
czyli wstąpić do miasta (co wynika za-
pewne z poglądu, iż miejsce to było 
dla Mahometa miastem ucieczki i sta-
nowi również symbol ucieczki-ukrycia 
dla wszystkich wyznawców mahome-
tanizmu). Niemniej wszyscy hipokry-
ci z Medyny mają wyjść do niego na 
zewnątrz, a w mieście pozostać tylko 
wierzący. 

Dajjal ma zachęcać ludzi do siebie 
poprzez fałszywe cuda i dużą ilość za-
pasów żywności. Tymi cudami będzie 
zaś to, że tam, gdzie ludzie przyjmą go 
i uwierzą w niego, sprawi, iż niebo da 

Apokaliptyka 
według Arabów
Jakub Szymański
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deszcz (ważna sprawa w suchym połu-
dniowym klimacie), a przez to urosną 
tam duże zbiory. Tam z kolei, gdzie go 
nie przyjmą, sprawi suszę. 

Inną sprawą będzie to, że miał-
by spowodować, iż ziemia wyda swe 
ukryte skarby (nieco dalej będzie jed-
nak wskazanie, iż wierni mają przyka-
zanie uciekania od takich nieoczekiwa-
nych „dobrodziejstw”). Lub udawać, że 
wskrzesił człowieka poprzez cyrkowe 
sztuczki takie jak „przecięcie” takiego 
delikwenta na pół, a później „złoże-
nie” go z powrotem. (Wszystkie takie 
historie zgadzają się z tym, co był opo-
wiadane u chrześcijan o fałszywych 
cudach Antychrysta i z czego Mahomet 
niewątpliwie pobrał swoją wiedzę; 
zresztą można porównać to z utworem 
dotyczącym Antychrysta, a napisanym 
w X w. przez Adsona z Monter-en-Der, 
który zebrał i przypomniał te dawne 
chrześcijańskie oczekiwania odnośnie 
co do fałszywych cudów Antychrysta). 

Wracając zaś jeszcze do owego 
pojawienia się Dajjala przed Medy-
ną, to w hadisach jest powiedziane, 
iż wyjdzie do niego również jeden 
z najlepszych ludzi na świecie i zło-
ży świadectwo, że to właśnie nie jest 
żaden cudotwórca i dobroczyńca, ale 
spodziewany zwodziciel. Dajjal za-
pyta więc obecnych, czy jeżeli zabije 
tego człowieka, a następnie wzbudzi 
go z martwych, pozyska ich wiarę? Ci 
potwierdzą, na co Dajjal zgładzi tego 
człowieka i następnie przywróci go do 

życia, oczekując przy tym aplauzu wi-
dzów. Jednakże ten ożywiony wyzna 
wówczas, iż teraz jest jeszcze bardziej 
przekonany o tym, iż ma do czynienia 
ze złym Dajjalem. Wtedy Dajjal będzie 
chciał go zabić jeszcze raz, ale nie bę-
dzie już w stanie tego dokonać. ów 
przywrócony do życia będzie się nazy-
wał Khadir. (Ta historyjka jest typowym 
przykładem islamskiego zawłaszczania 
i transformacji motywów pobranych 
od innych religii. Postać owego Khadira 
to bowiem po prostu multiplikowana 
dla islamskich potrzeb Postać Proroka 
Eliasza – on bowiem ma nadejść po-
wtórnie dla wskazania ludom świata, 
iż Antychryst to nie żaden mesjasz, 
ale zwykły zwodziciel; zaś to świadec-
two ma się skończyć męczeństwem 
Eliasza w Jerozolimie, jednakże po 
trzech dniach ma on zostać ożywio-
ny przez Ducha Bożego i wstąpić do 
nieba pieczętując tym prawdę swe-
go świadectwa przeciw Antychrysto-
wi – jak mówi o tym Apokalipsa św. 
Jana [Ap 11, 3–12]; a starotestamento-
wa Księga Malachiasza przypominała 
jeszcze o nadejściu Eliasza przed nadej-
ściem Dnia Pańskiego [Ml 3, 23–24], 
czyli końca świata). 

Jednakże powracając do islamskie-
go przekazu, to trzeba jeszcze stwier-
dzić, iż odnośnie tej zawłaszczonej 
postaci panuje tam duża niekonse-
kwencja. Mahomet mówił bowiem 
o sobie, że był pierwszym „prorokiem”, 
który przyszedł do ludów arabskich 
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nie mających dotąd swego proroka, 
tymczasem tradycja islamska nadała 
postaci owego Khadira, jakąś uprzed-
niość i wręcz ponadczasowość. I teraz 
będzie ciekawie – gdyż wedle islam-
skich opowieści ów Khadir miałby być 
towarzyszem podróży Abrahama(!), 
następnie niby był nauczycielem Moj-
żesza(!), a później jeszcze przyjacielem 
właśnie Eliasza, z którym wedle islam-
skiego „nauczania”, miał się spotykać 
raz do roku w Jerozolimie dla odpra-
wienia ramadanu(!). Należy dla po-
rządku tylko wspomnieć, iż działalność 
Abrahama datuje się na 1800 lat przed 
Chrystusem, Mojżesza na 1250 lat 
przed, a Eliasza na 850 lat przed; 
tymczasem wystąpienie Mahometa 
i rozpoczęcie się islamu to dopiero rok 
622 po Chrystusie (oto jak kolorową 
religią jest zatem islam, który w chęci 
zaabsorbowania motywów innych re-
ligii potrafi przekroczyć ramy nie tylko 
czasowe, ale również mentalne; cie-
kawe bowiem, jak ramadan mógł być 
na ponad 1500 lat przed zaistnieniem 
ramadanu?).

Wygląd i śledzenie Dajjala 
w historii 

Co do wyglądu Dajjala, to Mahomet 
twierdził, że miał powiedzieć o nim 
coś, czego nie zapowiedział jeszcze 
żaden prorok – tzn. że Dajjal będzie 
jednooki, zaś Allah nie jest jednooki. 
(Nie jest to do końca prawda, bowiem 
prorocy biblijni nie zajmowali się fi-

zycznym opisem postaci złego władcy 
końca czasów, ale takie opisy były czę-
ste w piśmiennictwie apokryficznym 
bliskiego wschodu i zapewne stamtąd 
Mahomet zaczerpną zainteresowania, 
co do fizjonomii owej mrocznej posta-
ci). Wspomnienie zaś owo przyniosło 
jeszcze jeden ciekawy efekt w przy-
szłości. Otóż kiedy powstała masone-
ria i zaprezentowała wizerunek swego 
„bóstwa”– najwyższego architekta 
wszechświata, który przedstawia wła-
śnie oko wpisane w trójkąt, mahome-
tanie poprzez proste skojarzeniu tego 
tekst z tym, że Allah, czyli ich bóg nie 
jest jednooki, zaś Dajjal jest jedno-
oki, połączyli w ten sposób masonerię 
od razu z Dajjalem. Czemu sekundu-
ją w jakiś przedziwny sposób i dalsze 
wspomnienia hadisów o Dajjalu, tzn. 
że sprowadzi on coś, co będzie przypo-
minało piekło i raj, lecz to, co będzie 
zwane rajem, będzie w istocie pie-
kłem – a to przecież każda loża masoń-
ska ma według masonów być jakimś 
odwzorowaniem świątyni Salomona, 
ale i zarazem cząstki raju, podczas gdy 
w rzeczywistości jest miejscem sek-
ciarskiego przetwarzania zagubionych 
w niej ludzi. Ponadto hadisy mówią 
jeszcze o tym, że Dajjal będzie miał 
z sobą ogień i wodę – tymczasem to 
właśnie masoneria ma w swoich rytu-
ałach próbę ognia i wody. Przedziw-
ne zatem bywają czasami skojarzenia, 
dążące z całkiem różnych przesłanek 
do jakby jednego wniosku. Poszerza-
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jąc zaś jeszcze wątek masoński w ro-
zumieniu arabskim, jest tam jeszcze 
jeden element takiego kojarzenia, ale 
już spoza hadisów, tzn. masoneria ma 
w wystroju loży i swej symbolice wize-
runek trzech kolumn. Tymczasem ma-
hometanie w swoich rytuałach w Mek-
ce mają zwyczaj tzw. kamieniowania 
szatana, który niegdyś był wyobrażany 
przez trzy bloki skalne, w które piel-
grzymi rzucali kamieniami. Było to coś, 
co powodowało częste wpadanie ludzi 
w amok i podczas zbiorowych okrążeń 
owych bloków kamiennych pielgrzymi 
często się tratowali. A zatem aktual-
nie zrezygnowano z owych trzech ka-
mieni na rzecz trzech ścian, niemniej 
dawniej, skoro świat muzułmański po 
raz pierwszy zapoznał się z symbolem 
trzech masońskich kolumn, znowu 
w naiwny, prosty i bezpośredni sposób 
skojarzył je właśnie z szatanem. 

Trzeźwość islamu

Powracając zaś do hadisów, można 
zapytać, jak muzułmanie mają nie być 
nastawieni apokaliptycznie? – skoro 
jest w nich powiedziane, że Mahomet 
i jego żona Aisza często modlili się, aby 
uniknąć utrapień Dajjala. 

Ciekawe są również ostrzeżenia Ma-
hometa skierowane do jego zwolen-
ników, aby po jego śmierci nie stali się 
oni niewiernymi poprzez podrzynanie 
gardeł i ścinanie głów jedni drugim. 
Jest to ciekawe ostrzeżenie, wzmoc-
nione jeszcze stwierdzeniem w kontek-

ście apokaliptycznym, mówiącym, iż 
koniec świata zbliży się wówczas kiedy 
muzułmański morderca nie będzie 
wiedział dlaczego morduje, a zamordo-
wany muzułmanin nie będzie wiedział 
dlaczego został zamordowany. A działo 
się to będzie z powodu ogólnej ma-
sakry i rozlewu krwi. Obydwoje zaś ci 
ludzie (mordujący i ofiara) znajdą się 
w piekle. (Trzeba stwierdzić, iż tutaj 
jest to całkiem trzeźwe stwierdzenie 
Mahometa i jako żywo przypominają-
ce opis sposobów działania obecnych 
islamskich ekstremistów, którzy często 
zupełnie bez najmniejszego powodu 
mordują siebie i innych ludzi; działanie 
zaś takie znalazło swą ocenę moralną 
również wydaną przez Mahometa – za-
sługuje na piekło; oby zatem ci, którzy 
uważają się za jego zwolenników zasta-
nowili się nad tymi wskazaniami). 

Dajjal a Antychryst 

W kolejnych opisach Dajjala jest on na-
zywany mesjaszem (ale złym). 

Mahomet stara się nawiązywać 
również do tradycji apokaliptycznych 
św. Jana, który napisał, że wszyscy 
stronnicy Antychrysta otrzymają na 
prawą rękę lub na czoło znak swej 
przynależności do Antychrysta. Tym-
czasem Mahomet przetwarza to poda-
nie, mówiąc, że to sam Dajjal będzie 
miał na czole napis oznaczający nie-
wierzącego (po arabsku: Kafir). 

Nadejście Dajjala ma być zaś bliskie, 
gdy ludzkość podzieli się na dwa obo-
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zy. Obóz wiary, w którym nie będzie 
hipokryzji. I obóz hipokryzji, w którym 
nie będzie wiary. 

Hadisy łączą nadejście Dajjala z na-
rodem żydowskim, a sam Dajjal ma 
być młodym żydem. Pojawić się ma 
gdzieś pomiędzy Syrią a Irakiem. Acz-
kolwiek wojska żydowskie, które będą 
za nim szły, mają pochodzić z Iranu 
i być przybrane w perskie szale (istne 
pomieszanie z poplątaniem, a może 
przyczynek do głębokich teorii spisko-
wych; wszakże można by też zapy-
tać, czy pierwsi mahometanie w ogó-
le wiedzieli co piszą w tych swoich 
hadisach?).

Podboje przed końcem świata

Jest tam również ciekawe wskaza-
nie rzekomych zdarzeń, które będą 
związane z nadejściem owej mrocznej 
postaci. Otóż niewiele przed tym, jak 
Dajjal pojawi się, ma nastąpić, połą-
czony wraz z wielką wojną, podbój 
Konstantynopola (hadisy były spisane 
w iX w. stąd takie nazewnictwo). Wte-
dy też Jerozolima (czyli państwo Izra-
el – które przecież nie istniało w iX w.) 
ma znajdować się w stanie rozkwi-
tu, zaś Medyna (leżąca w późniejszej 
Arabii Saudyjskiej, ale najprawdopo-
dobniej chodzi tu o cały świat arabski) 
ma znajdować się w ruinie. Zostaje 
jeszcze dodane, że wojska, które będą 
zdobywały Konstantynopol to syno-
wie Izraela. Jest to wszystko o tyle 
ciekawe, że muzułmanie pomieszali 

następnie ową zapowiedź rzekomego 
podboju przez żydów Konstantyno-
pola u końca czasów, z tym, że kiedy 
Turcy sami w 1453 r. dokonali zajęcia 
tego miasta, zaczęto w świecie islamu 
tłumaczyć to w ten sposób, że prze-
cież Mahomet zapowiedział zdobycie 
Konstantynopola, a więc „proroctwo” 
się spełniło. Oczywiście jest to siło-
we zamienianie kontekstu, aby tylko 
„udowodnić prawdziwość” zapowie-
dzi. Albo też należy zadać sobie pyta-
nie, czy żydzi u końca czasów rzeczy-
wiście mieliby zaatakować państwo 
tureckie? 

Zresztą z tym podbojem Konstan-
tynopola w owych arabskich „przepo-
wiedniach” panuje duże zamieszanie. 
Inne z hadisów mówią bowiem z kolei, 
że ci, którzy podbiją Konstantynopol 
będą składali islamskie wyznanie wiary 
i że będą to muzułmanie, a cały podbój 
nastąpi tuż przed ukazaniem się Daj-
jala u końca czasów (a więc gdzie ład 
i skład? Konstantynopol został podbity 
w 1453 r., co oznacza, że owa „przepo-
wiednia” ma znaczące braki, bowiem 
do końca świata zostało jeszcze trochę 
czasu, jak wskazuje praktyka, a tu pod-
bój już nastąpił; a poza tym, już nie 
wiadomo kto w końcu miałby według 
hadisów podbić to miasto). Według 
tej wersji wojna zacznie się od tego, 
że Rzymianie (tzn. ludzie zachodu) 
wylądują w Syrii, ale zostaną pokonani 
i wówczas muzułmanie mieliby podbić 
Konstantynopol, lecz zostać z niego 
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odwołani, bo w ich rodzinnych stro-
nach miałby pojawić się Dajjal; zatem 
podążając z odsieczą z powrotem mie-
liby go spotkać w Syrii, gdzie nastąpiła-
by konfrontacja. 

Odnośnie zaś innych zapowiedzia-
nych podbojów, to nie wszystkie takie 
wskazania Mahometa się sprawdziły. 
Mahomet zapowiedział bowiem rów-
nież arabom, iż zaatakują Rzym i pod-
biją Go, a następnie zaatakują Dajjala 
i pokonają go. 

Oczywiście była taka próba jeżeli 
nie podbicia, to na pewno splądrowa-
nia Rzymu przez arabów w 846 r., a ich 
kolejny atak został później powstrzy-
many pod Ostią, zaś Wieczne Miasto, 
a w szczególności Watykan, zyskało 
wówczas wysokie mury wybudowa-
ne przez papieża Leona iV, które miały 
strzec przed ewentualnymi przyszłymi 
takimi okolicznościami. Co zaś do po-
konania Antychrysta przez ludzką siłę, 
to nie będzie to możliwe, bowiem jak 
mówi Księga Proroka Daniela  
(Dn 8, 25) o złym władcy końca cza-
sów: „lecz bez udziału ręki ludzkiej zo-
stanie skruszony” – czyli oddziaływania 
czysto ludzkie nie wystarczą. Będzie 
potrzebne działanie sił wyższych. 

Można zatem powiedzieć, że po-
mimo, iż owe stwierdzenia zapisane 
w hadisach są przykładem typowego, 
bombastycznego islamskiego sposobu 
wysławiania, jednak traktując je w ra-
mach pozytywnych, można oczekiwać 
ze strony arabskiej nieoczekiwane-

go być może sprzymierzeńca w walce 
z ostatecznym złem, bowiem i tam są 
dobrzy ludzie. 

Zwodzenie Dajjala

Hadisy przekazują również zresztą 
ostrzeżenie przed zwodzeniem i po-
lecenie do uciekania przed Dajjalem, 
bowiem wielu ludzi przyjdzie do niego 
myśląc, że jest on wierzącym i z tego 
względu będą za nim podążali. Jeżeli 
zaś zostało użyte tutaj słowo „wierzą-
cy”, to jest ono zapewne rozumiane 
w hadisach w kontekście muzułmań-
skim. A zatem warto zastanowić się 
w jaki sposób Dajjal będzie zwodził 
mahometan? Czy będzie twierdził, 
że to on jest oczekiwanym mahdim 
(tzw. śpiącym imamem, na którego 
pojawienie się oczekuje świat mu-
zułmański, a który ma być przewod-
nikiem duchowym dla wyznawców 
tamtej religii w czasach ostatecznych)? 
W jaki sposób uda mu się pociągnąć 
za sobą mahometan, skoro tzw. Dajjal 
to w istocie tylko odbicie idei oczeki-
wanego Antychrysta, którego głów-
nym celem będzie przecież zwodzenie 
chrześcijan? W jaki sposób owej po-
staci udałoby się osiągnąć owe cele na 
tak różnych płaszczyznach? Nie są to 
pytania bez znaczenia, bowiem takie 
godzenie przeciwności musi ewentual-
nie nastąpić chociażby ze względu na 
zapowiedziane znaki apokaliptyczne. 
Przykładowo. Przed końcem czasów 
na zostać odbudowana świątynia je-
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rozolimska, w której Antychryst ma 
postawić swój posąg (tzw. ohydę spu-
stoszenia). Tymczasem Arabowie mają 
w tamtym miejscu swój meczet na 
skale, który uważają za jedno z trzech 
swoich najważniejszych sanktuariów 
religijnych i nie wydaje się, aby chcieli 
z tego rezygnować. Zatem, albo rzeczo-
nej postaci Antychrysta/Dajjala uda 
się w jakiś sposób pogodzić żydów 
z arabami (pytanie jak tego by doko-
nał?), albo po prostu wzbudzi wojnę 
pomiędzy tymi nacjami dla osiągnięcia 
swoich celów (ale jak wówczas będzie 
mógł zwodzić arabów, skoro wypowie-
działby im wojnę?). 

Powtórne przyjście Jezusa

W hadisach znajduje się kuriozalny 
opis drugiego przyjścia Jezusa u końca 
czasów. 

Jezus miałby zstąpić z nieba na 
wieżę minaretu w Damaszku(!), by 
najpierw poprowadzić muzułmanów 
w modlitwie(!), a następnie zabić 
Dajjala lancą w pobliżu miasta Lydda 
w Izraelu. 

Skąd taka „oryginalna” koncepcja? 
Z pomyłki prostych arabów. W mieście 
Lydda znajdowało się bowiem słyn-
ne sanktuarium św. Jerzego, który był 
przedstawiany jako zabijający lancą 
smoka, co symbolizowało zwycięstwo 
chrześcijaństwa nad poganizmem. Ara-
bowie przetworzyli, czy skojarzyli to, 
po swojemu i obdarzyli lancą Jezusa 
zabijającego Dajjala – taka zamiana. 

Ma On zatem zstąpić na ziemię po 
to, aby walczyć z ludami dla sprawy 
islamu(!) – (choć trudno sobie wyobra-
zić, aby Jezus Chrystus walczył w obro-
nie błędów sekciarskich – religia 
Mahometa wchłonęła bowiem na po-
czątku swego zaistnienia wiele błędów 
rozsiewanych na bliskim wschodzie 
przez pseudo-chrześcijańskich odszcze-
pieńców pierwszych wieków, chociaż-
by z sekty nestorian). Następnie Jezus 
ma złamać krzyż (czyli zniszczyć znak 
przyniesionego przez Siebie zbawienia; 
aby zrozumieć w pełni to mahometań-
skie stwierdzenie, należy zwrócić się 
do Koranu, tam bowiem jest powie-
dziane, iż Jezus nie umarł, ale wstąpił 
do nieba, podczas gdy swój wygląd 
nadał najprawdopodobniej Judaszowi; 
i tak na krzyżu miałby umrzeć Judasz 
pod fałszywą postacią Jezusa – sura 
Kobieta 4,157; wspomniana zaś sekta 
nestorian z powodu rozsiewania swych 
fałszywych poglądów została wygnana 
z Bizancjum i uciekła na bliski wschód, 
gdzie napoiła nimi oraz swą nienawi-
ścią do Bizancjum młodego Maho-
meta; stąd też brało się później wiele 
zatargów międzycywilizacyjnych, bo-
wiem muzułmanie nie byli nawet świa-
domi, iż odziedziczyli tego rodzaju fałsz 
religijny i kulturowy). 

Powracając jednak do dalszego opi-
su nadejścia Jezusa według hadisów, 
to jest tam dosyć dosadnie powiedzia-
ne, iż ma On zabić świnię (aby zrozu-
mieć to stwierdzenie, należy z kolei 
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przejść do Starego Testamentu; otóż 
podczas opisu historii Abrahama jest 
również wspomniane o jego synu, zro-
dzonym z niewolnicy Hagar, Izmaelu, 
który miał się stać protoplastom rasy 
arabskiej a poprzez dzikość swoich za-
chowań, tzn. napadanie na sąsiadów, 
został przyrównany do dzikiego osła; 
arabowie poczuli się obrażeni tym 
porównaniem i z czasem oni zaczę-
li obrzucać żydów porównaniami do 
małp, a chrześcijan porównaniami wła-
śnie do świń – taka kultura; a zatem 
zabicie świni oznacza zabicie chrześci-
jaństwa, jak zapewne rozumują mu-
zułmanie „tej nieprawdziwej religii”, 
bowiem to oni w Koranie przedstawia-
ją „prawdziwy obraz” Jezusa – takie 
ideowe muzułmańskie pomieszanie 
z poplątaniem). 

Następnie powracający Jezus miał-
by obalić podatek nakładany w krajach 
muzułmańskich na nie-muzułmanów 
(no bo po co?, jeżeli po Jego nadej-
ściu według hadisów wszyscy ludzie 
na świecie mieliby stać się mahometa-
nami – kolejny przykład, w jaki sposób 
islam stara się użyć Postać Jezusa do 
swoich celów propagandowych). Jest 
tam zresztą powiedziane, że Allah ma 
wówczas zniszczyć wszystkie religie, 
z wyjątkiem islamu. Odnośnie zaś do 
Jezusa, to ma On zabić wtedy Anty-
chrysta (Dajjala) i żyć na ziemi przez 
czterdzieści kolejnych lat, a następnie 
umrzeć(!). Muzułmanie zaś będą się 
nad Nim modlili. 

Pomimo całego miszmaszu niedo-
rzeczności ujawnionych w tych krót-
kich słowach, są tam jednak elemen-
ty wskazujące jak silnie muzułmańska 
„myśl” apokaliptyczna zależy od rozwa-
żań, które miały miejsce we wczesnych 
egzegezach chrześcijańskich i to tych 
nie najbardziej prawowiernych. Chodzi 
bowiem o owo wspomnienie, iż po za-
biciu Dajjala Jezus miałby żyć na Ziemi 
przez czterdzieści lat. Co to oznacza? 
Lub raczej: skąd się wziął taki koncept? 
św. Hieronim, wybitny tłumacz Pisma 
świętego, mieszkający w Palestynie 
w V w., zwrócił uwagę na fragment 
z Księgi Proroka Daniela (Dn 12, 11–12), 
mówiący o tym, że czas ostatecznego 
prześladowania u końca świata będzie 
trwał 1290 dni, szczęśliwy zaś ma być 
ten, kto dotrwa do 1335 dni. Jako, że 
różnica pomiędzy tymi dwoma cyframi 
wynosi 45 dni, św. Hieronim doszedł 
do wniosku, iż tyle właśnie będzie 
trwał jeszcze świat po zabiciu Antychry-
sta. Zostało to przyjęte w teologicznej 
egzegezie. Niestety niedługo potem 
pojawili się tacy, którzy zaczęli ową 
liczbę skracać do 40 dni, zaś owe dni 
tłumaczyć jako „dni roczne”, czyli lata. 
I w taki sposób koncept ten przeszedł 
do ogólnego, czy też popularnego po-
jęcia, choć był zwalczany ciągle przez 
wszystkich wybitnych teologów. Widać 
zatem, że ktoś, kto wstawił tę myśl 
w apokaliptykę arabskich hadisów miał 
do czynienia z jakimiś nie najwyższych 
lotów rozważaniami heretyków. 
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Powracając zaś do hadisów opisują-
cych „przyszłe losy” Jezusa, to ma On 
(po zabiciu Dajjala) wraz z „wiernymi” 
zamknąć się w mieście Tur, gdzie prze-
żyją oblężenie Goga i Magoga. 

Jest to kolejne islamskie przetwo-
rzenie myśli zawartej w Starym Testa-
mencie w Księdze Proroka Ezechiela, 
rozdziały 38 i 39, przy czym tam, Gog 
i Magog przybędą przeciw Izraelo-
wi – czyli znowu islamiści przywłasz-
czyli sobie koncept stosujący się do 
kogoś innego. Z kolei owo miasto Tur 
to przetworzone w hadisach święte 
miasto z Apokalipsy św. Jan  
(Ap 20, 8–9), opierające się atakom 
diabła – czyli Kościół (w ten więc spo-
sób powstają islamskie bajki, kiedy 
ktoś nie mający dostatecznej wiedzy, 
bierze się za tłumaczenie spraw, któ-
rych nie rozumie).

Jednakże ci oblegający mają zostać 
zniszczeni przez insekty zesłane na 
nich przez modlitwę Jezusa (kolejne 
przetworzenie faktycznie zaistniałej 
niegdyś i znanej na bliskim wschodzie 
historii; otóż w 338 r. miasto Nisibis 
było oblegane przez perskiego króla 
Sapora ii, jednakże na modlitwę chrze-
ścijańskiego biskupa tego miasta Jaku-
ba, perskie wojska oblężnicze zostały 
zaatakowane przez chmurę owadów, 
co doprowadziło do załamania się ich 
szyków i zakończenia oblężenia – czyli 
znowu arabska bajkowa apokaliptyka 
opiera się na chrześcijańskiej dokona-
nej rzeczywistości).

Utrapienia czasów 
ostatecznych  
według islamu 

W hadisach jest również powiedziane, 
iż Kabba (czyli miejsce w Mekce, gdzie 
znajduje się czarny kamień, będący 
obiektem muzułmańskich pielgrzy-
mek – tzw. najświętsze miejsce islamu) 
ma zostać zniszczone (a dokładnie: 
spalone) przez jakiegoś krótkonogiego 
Abisyńczyka (Etiopczyka). Pod pew-
nymi względami jest to stwierdzenie 
niezwykłe, wręcz ekspiacyjne, bowiem 
arabowie odznaczali się w ciągu histo-
rii niezwykłą pogardą do chrześcijań-
skich mieszkańców Etiopii. Zatem takie 
przyznanie, iż jeden z tych wzgardzo-
nych zniszczy najświętsze miejsce isla-
mu, jest naprawdę nieprawdopodob-
ne. Chyba, że stwierdzenie owo zostało 
zapisane, aby podsycać ową pogardę 
do Etiopczyków przez takie wskazywa-
nie, iż będą oni chcieli zniszczyć owo 
islamskie sanktuarium. 

W hadisach znajdują się również 
liczne opisy okoliczności, jaki mają 
mieć miejsce podczas dni ostatecz-
nych, kiedy to ludzie przechodzący 
obok grobów, będą wyrażali życzenie 
znalezienia się na miejscu spoczywają-
cych tam zmarłych, ze względu na nie-
szczęścia owego czasu; czy że rzeka Eu-
frat ma wyschnąć i ujawnić znajdujące 
się tam skarby złota, którego jednak 
lepiej będzie nie dotykać (bo będzie 
wywoływało pożądliwość posiadania 
i zbrodnie).
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Ciekawy jest również kierunek, z któ-
rego u końca czasów według hadisów 
miałoby nadejść zamieszanie. Według 
bowiem Mahometa rogi szatana (na-
zwane też szczytem niewiary) mają się 
u końca czasów pojawić ze wschodu 
(a więc nie z Ameryki, jak to teraz przy-
jęto w koncepcjach demonstrantów 
wychodzących na ulice islamskiego 
świata; jako że zaś terenem działalno-
ści Mahometa był półwysep arabski 
można by tylko domniemywać kogo 
miał on na myśli – Chińczyków, pań-
stwo smoka?). 

Zresztą co do tego wschodnie-
go pochodzenia Dajjala jest również 
zapisana w hadisach inna bajeczka 
z krainy tysiąc i jednej nocy (bo inaczej 
tego nazwać nie można), która wszak-
że wskazuje, iż arabowie mylą Dajjala 
(Antychrysta) z szatanem. 

Pewnego zatem dnia Mahomet miał 
ogłosić zebranie religijne, podczas któ-
rego obwieścił, iż znalazł jeszcze jedno 
„źródło” potwierdzające jego „naucza-
nia” odnośnie końca świata. Otóż miał 
to by być jakiś przeniewierczy chrześci-
janin, który przyjął islam i opowiedział 
Mahometowi, iż w swej podróży stat-
kiem po dalekich morzach (najpraw-
dopodobniej chodzi o ocean indyjski) 
dotarł do wyspy (najprawdopodobniej 
Cejlon), na której znalazł skrępowane-
go człowieka, który oświadczył, iż jest 
Dajjalem i czeka na czas swego uwol-
nienia, aby mógł się pojawić. Pomija-

jąc zatem rozwodzenie się nad przy-
czynowością powoływania spotkań 
religijnych we wczesnym islamie dla 
opowiadania takich niedorzeczności, 
należy stwierdzić, iż pod tą przykryw-
ką wschodniej opowieści, kryje się 
po prostu wspomniany islamski błąd 
religijny, którym jest mylenie diabła 
z Antychrystem/Dajjalem. Apokalipsa 
św. Jana wyraźnie wspomina bowiem 
w sposób alegoryczny o skrępowaniu 
szatana na tysiąc lat (Ap 20, 7–8), po 
czym ma on zostać uwolniony dla wal-
ki z wiernymi. 

Tymczasem mahometanie, jak zwy-
kle, odwrócili to stwierdzenie i pomy-
lili piekielnego demona z człowiekiem, 
oczekującym już rzekomo od czasów 
Mahometa na czas swego uwolnienia 
pod koniec świata – co fizycznie jest 
niemożliwe. 

W hadisach znajduje się również 
ciekawe stwierdzenie dotyczące tego, 
jaki stan będzie panował na świecie 
w momencie końca – tzn. wówczas 
Rzymianie mają uformować większość 
pomiędzy ludźmi. Znajduje się tam 
również pochwała cech rzymskich. 

Co by to miało oznaczać? Cesarstwo 
Rzymskie przecież już nie istnieje. Ale 
istnieje Kościół katolicki i cywilizacja 
zachodnia, która rzeczywiście rozprze-
strzeniła się na cały świat, zaś Kościół 
katolicki stanowi największe wyznanie 
na świecie. Zatem, czy i czas końca jest 
bliski? Ω



NARESZCIE 
WyGLąDAM JAK 
CZŁOWIEK
(OPOWIEŚć GUZIKA)

Nazywam się Joachim Guzik. Sześćdziesiąt 
dziewięć lat już chodzę po świecie i zbieram 
guziki. Teraz wrzucam je do szklanego słoja, 
takiego na pojedynczą rybkę. Wcześniej 
guziki wrzucałem do szuflad. Nie wiem, 
które są najstarsze, ciągle je mieszam. 
Wkładam rękę, mieszam i wyciągam 

jeden. Próbuję sobie przypomnieć, 
gdzie i kiedy, z jakiego bruku guzik 
podniosłem, czy ulica była ciemna, 
jesienna, skąd wracałem. Człowiek 

potrzebuje mieć solidny motyw 
w garści, że nie śnił, lecz żył. 
Ja żyłem, zbierałem guziki, 
mam dowód, mogę pokazać. 
Wie pani, nie mogłem już 
patrzeć na tę pojedynczą 
rybkę, ona całowała kamienie.

Jerzy 
Kędzierski
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Nawet w zatłoczonym autobusie znajdę miejsce siedzące. To spra-
wa zdecydowania, optymizmu i charakteru – nie wieku i łokci. 
Kiedy na przystanek podjeżdża nawalony w trzystu procentach 
autobus, można zakląć pod nosem i można pomyśleć – zobaczymy, 
czy znajdę wolne miejsce i usiądę. Człowiek potrzebuje sukcesu. 
Co do ubioru, proszę pani, to takie problemy dawno mam za sobą. 
Zawsze, ale to zawsze należy ubierać się tak, żeby nas fotografo-
wano na ulicy. 

Jechałem rowerem dość wolno. Dziwiłem się, że ktoś, kto 
jedzie za mną, nie wyprzedza mnie. W końcu zrównał się ze 
mną – taki młodzieniec z wierszy Kawafisa. Zwoje złotych loków 
kaskadowo spadające na wszystkie strony, lazur w oczach, dżem 
na ustach – pamięta pani wiersze Kawafisa? Zrównał się ze mną 
i wydukał: Dzień dobry! proszę pana, czy mógłbym mieć do pana 
prośbę? – Wal śmiało chłopcze, odpowiedziałem. Zatrzymaliśmy 
rowery. Czy pozwoliłby pan, żebym zrobił panu zdjęcie? – Jasne, po-
wiedziałem. Ustawił mnie, jakbym sam w sobie nie był dobry na 
zdjęcie. Pstryknął ze cztery razy. Potrzepał rzęsami i dał mi kwa-
dracik, takie pół pocztówki z linkiem do bloga. Pod swoim zdję-
ciem przeczytałem osiemnaście komentarzy. Żyć się chce, proszę 
pani! Jakaś Joanna napisała: Niezły strzał! Jaka harmonia kostek 
i nadgarstków!

Dziewczyna przede mną

Nic się nie zmieniło, proszę pani. W kolejkach można dostać tak 
zwanego szału lub podrywać. Ludzie poznawali się, pobierali, 
zachodzili w ciążę, rodzili dzieci – wszystko w kolejce po mięso, 
pamięta pani schyłkowy PRL? Nic się nie zmieniło, proszę pani. 
W Carrefourze, Netto, Biedronce w kolejce do kasy można oszaleć 
lub zawierać znajomości. 

Nie lubię słowa „styl”, u nas tego nie ma. Nie da się powie-
dzieć, że ktoś „w kolejce do kasy w Carrefourze stracił styl” – co 
za bzdurne zdanie. Już koło puszek z groszkiem ją zauważyłem, 
a raczej zauważyliśmy siebie – przyjemne kobieciątko. Takie tam 
dubeltowe spojrzenia, że niby etykiety długo czytamy. Spojrze-
nia z repetą. W Carrefourze wcale nie jest długa taśma przed kasą. 
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Wyłożyliśmy zakupy. Przed nami są trzy osoby. Tak jak zawsze. 
Pierwsza osoba kupuje artykuł, który ma nieaktualny kod. Trze-
ba wezwać kierownika. Kierownik musi znaleźć ten sam towar na 
półce, musi sprawdzić, dlaczego kod się nie nabija. Mijają cztery 
godziny. Dziewczyna przede mną – ta sama, ta od groszku – pa-
trzy na moje zakupy wyłożone na taśmie. Bezdotykowo czyta 
etykiety moich zakupów. Ja również bezdotykowo oglądam jej 
zakupy. Bezdotykowy poziom znajomości. Ona groszek, ja mar-
chewka, ona śmietanka, ja śledzik, ona oliwki, ja papryka. Ona 
przy kasie poprosi o zapałki, ja poproszę o cygaretki. Myśli pani, 
że nasze zakupy są kompatybilne? – zapytałem dziewczynę przede 
mną. Nie musiałem pytać. Gdyby wyjęła z torebki karteczkę, na 
której zapisała, co ma kupić, i sprawdziła, o czym zapomniała – to 
to było przy mnie, tuż za nią, wyłożone na taśmie. Tak, zanim pana 
pokroję, najpierw musiałabym pana oczyścić – mogłaby powiedzieć, 
gdyby miała styl. Ale u nas, proszę pani, kobiety ani mężczyźni nie 
mają stylu. Powiedziała: Zakupy są dla mojej babci.

Styl docelowy – Lucjan

Myśli pani, że to coś znaczy? Pozwolę sobie wyrazić opinię, że zu-
pełnie nie jest tak, jak pani powiedziała. Dżentelmenem zosta-
je się w drugim pokoleniu, a damą w piątym. Poza tym ustalmy, 
proszę, pojęcia. To, o czym pani mówi, to styl – nie klasa. Style się 
zmienia, stylami się bawi i gra. A… to jeszcze co innego, to, o czym 
pani teraz mówi, to nie są style – to są typy. Styl to duże słowo, 
proszę pani, dla wielu zbyt duże. Niech sobie pani wyobrazi, że 
jeszcze dzisiaj zdarzają się mężczyźni do tego stopnia leniwi, że 
przez całe życie nie nauczą się wiązać muszki do fraka! 

Dojrzewam powoli. Zaraz odpowiem na pani pytanie. Teraz 
bawię się w styl – mąż na jeden dzień. Wcześniej był styl – sobria 
ebrietas – trzeźwe upojenie. A zupełnie wcześniej świetnie się czu-
łem w pięknie i godnie zaprojektowanym stylu sexy ciamajdy.

Reporter-traper? Ogorzała twarz, zarost śmierdzący? Kolor 
khaki i kamizelka na naboje lub sprzęt fotograficzny? Rozbawiła 
mnie pani. Sam twórca tego stylu – Hemingway – ośmieszył go im-
potencją i samobójczym strzałem. Trzeba mieć samobójcze inkli-
nacje, żeby flanelową koszulę i zamszowe buty założyć do miasta.
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Styl docelowy – dobrze powiedziane. Znam go od dawna, powo-
li dojrzewam. Ten styl wyraża się w oczach. Nazywa się dolentem 
consolari. Są sytuacje, że do wyrażenia siebie pozostają nam tylko 
oczy. Nie trzeba zaraz z Oświęcimiem wyjeżdżać, chociaż to bar-
dzo ważna lekcja. Większość z nas skończy na szpitalnych łóżkach. 
Pozostaną nam oczy. Spojrzeniem da się strapionych pocieszyć. 
Spojrzenie – pracuję nad tym – to styl docelowy. Tę muszkę kupi-
łem za pięć złotych u Emila na fajfach na placu Wolno. Emil jak nie 
śpi, to szyje. Nie Emil, tylko Lucjan, święty Lucjan jest mistrzem. 
To ja pani powiem. Święty Lucjan był jednym z ostatnich męczen-
ników przed ogłoszeniem Edyktu mediolańskiego. Cesarz rzym-
ski Maksymilian sądził Lucjana zza zasłony, bo się bał! Mówiono, 
że Lucjan wygląda tak, że ktokolwiek na niego spojrzy, zaraz chce 
zostać chrześcijaninem, taki miał wygląd. Kiedy go sądzono, od-
powiadał: Jestem chrześcijaninem. Niczego nie żądam, niczego się nie 
obawiam. Święty Lucjan, ten to dopiero miał wygląd, styl i klasę. 
Niczego się nie obawiał.

Pianin i puste ulice 

Z tego miasta, proszę pani, da się jeszcze wyciągnąć kilka histo-
rii. Owszem, jeżeli chciałaby pani pograć w szachy, to nie jesteśmy 
w Awinionie, odradzam spacer do parku. U nas w parkach raczej 
nie zaczepia się ludzi. Opowiadał mi dawny przyjaciel, że jego 
przyjaciółka w Awinionie nie miała problemów z niedzielnymi po-
południami. Tak, tak, znamy to – charakter człowieka sprawdza 
się w niedzielne popołudnia. Przyjaciółka mojego dawnego przy-
jaciela w niedzielne popołudnia brała szachy pod pachy i spacerek 
do parku. Raz-dwa nabrała rutyny w pytaniu różnolatków: Zagra 
pani? zagra pan? zagrasz?, i pukała zgiętym palcem lub całą dłonią 
w szachowe pudło.

Wie pani, myślę, że to nie jest zły pomysł. Ja przynoszę szachy, 
a pani wybiera park.

Z tego miasta da się wycisnąć jeszcze kilka historii. Wczoraj 
napełniony filmowymi scenami z kina Charlie & Monroe z Mar-
cinem wracałem do domu. Cała ulica do wynajęcia, do odbudowy, 
jak po wojnie, po zarazie lub po nieudanym prezydencie miasta. 
Ulica tak brzydka, że młodzież nawet nie zatrzymuje się tutaj, tyl-
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ko w biegu pisze esemesy. Wie pani, są w świecie piękne miejsca, 
że młodzież specjalnie tam chodzi, by pisać w komórce. Wracałem 
z kina Charlie & Monroe wypełniony filmowymi scenami. Film był 
o francuskiej kawiarni. A szedłem, jakbym był wypełniony wyrzu-
tami. Pusta ulica upokarza mnie. Taki układ miejski. Główna ulica 
w centrum przez władze miasta zdewastowana. Zna pani podobny 
przypadek w Europie? Poniżony martwą ulicą do Biedronki docho-
dzę. Pojawia się chłopak z torbą na ramieniu. Papiery z torby mu 
wystają, artysta? – myślę sobie. W ręce niesie chleb razowy z na-
sionami, pieczywo mieszane, krojony, w woreczku foliowym. Pójdę 
za tobą, człowieku – pomyślałem sobie – dokąd mnie doprowa-
dzisz. Wie pani, ochotę na spacer miałem. Ja mam zawsze ochotę 
na spacer. A ten skubany doszedł tylko za róg, do Gwarnej i o filar 
się podparł. Ty tak ze mną? – myślę sobie. Ja na spacer, a ty na 
tramwaj się zasadzasz pod filarem? Już ja ci pokażę.

Wie pani, poświęcam płuca, śmieszność i krwiobieg dla lite-
ratury. Widzę, że chłopak pali. Podchodzę i pytam o papierosa, 
rozumie pani, traktat o sępieniu papierosów piszę. On nic, ale się 
uśmiecha. Pytam jeszcze raz, a on dalej się uśmiecha i mówi: Słabo 
mówię po polsku. Słabo, ale ładnie – myślę sobie i też się uśmie-
cham. Lubimy nasze słowa w obcych ustach. Niegłupi chłopak, 
wyjmuje z torby paczkę z tytoniem do skręcania i pokazuje, czy 
o to pytam. Biorę pierwszy raz w życiu w niezręczne dwa palce, 
nakładam na bibułkę, nie idzie mi, za dużo nabrałem, wychodzi 
mi cygaro, nie skręt. Liżę krawędzie, zakleić nie umiem. Chłopak 
bierze ode mnie, formuje z wprawą – ten to dopiero ma palce. Liże 
i podaje mi. Mówi bez naleciałości: Bardzo proszę. Pozwalam mu 
powiedzieć trzydzieści polskich słów, które zna i pięknie wypo-
wiada: Z Belgii, studiuję, skrzypce, głównie pianin – powiedział 
pianin, ale tak ładnie, że niech mu będzie pianin. Zapytałem, dla-
czego studiuje pianin w Poznaniu? Tu jest bardzo dobra akademia 
muzyczna – powiedział. Przyjechał pojazd szynowy. Belg wbiegł, 
a w biegu z uśmiechem powiedział: Do widzenia! Wbiegł do tram-
waju i wyjął z torby książkę, chlebem mi pomachał. A ten zasikany 
asfalt pod filarami nie śmierdział. 

Miałem iść swoją drogą, ale widzę oranżowy szalik na czarnym 
płaszczu wysokiego faceta. To Jan A.P. Kaczmarek przechodzi. 
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Zlot pianistów jakiś, czy co? Za tobą ja, mistrzu, chodził nie będę, 
za długie masz nogi.

Rower 

Rower wyzionął ducha. Nie wiąże się z tym szczególna historia. 
Ile cię będę wspominał, rowerze – nie obiecuję. Kto by tam słu-
chał o starym rowerze. Ostatnie spojrzenie, nikt ciebie nie chce. 
Nie jesteś potrzebny. Utyskiwania na byle nierówność nie były 
dostrzeżone. Łańcuch spadł i się nie podniesie. Koła się rozjecha-
ły, przeguby zwiotczały, dzwonek odpadł, to znaczy jego górna 
część. Rower jest stary. Rower nie człowiek – modlitwa mu  
nie pomoże.

Konewka

To ja nura! Pełne zanurzenie! To nie jest tak, że wszystkie proble-
my mam za sobą. Niedawno w kościele ksiądz głosił kazanie o sek-
sie. Pamięta pani, za naszych czasów kazania były o Panu Jezusie 
i Matce Bożej. Teraz kazania są o pornografii i o tym, co ksiądz 
w telewizji ogląda. W ławkach nasi rówieśnicy: plus minus siedem-
dziesiąt lat – ani jednej młodszej główki, wszyscy nad grobem pra-
wie. Ksiądz w średnim wieku, najmłodszy w sakralnej przestrzeni, 
kazanie głosi o seksie. Pokręciło gościa, myślę sobie, czy on nie wi-
dzi, do kogo mówi? Wie pani, pomyślałem sobie później, że może 
rzeczywiście kazanie było na temat. Ludzie do późnej siwizny nie 
potrafią rozwiązać swoich problemów. W końcu odniosłem wraże-
nie, że kazanie było na temat i na miejscu. Ktoś z ludzi w ławkach, 
myślę, zastanowił się, być może przemyślał własne błędny i w cza-
sie kazania nareszcie usłyszał coś, co pozwoli nazwać problem, 
który od lat dusi co noc. 

Niech sobie pani wyobrazi, że nie dalej jak w zeszłym tygo-
dniu mój sąsiad zupełnie ni stąd, ni zowąd w furii wykrzyczał 
mi, że dwadzieścia pięć lat temu pożyczyłem od niego konewkę, 
a oddałem przeciekającą, z dziurą! Byłem zaskoczony. Rzeczywi-
ście pamiętam, że dwadzieścia pięć lat temu pożyczałem od niego 
konewkę, ale nie wiedziałem, że oddaję z dziurą. I teraz sąsiad do 
mnie, że konewkę z dziurą oddałem! Dwadzieścia pięć lat sikał 
z konewki, nie tą dziurką, którą chciał. Dobry przykład na kaza-
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nie, prawda? Ale to nie kazanie, to życie. Ludzie do późnej starości 
nie mają rozwiązanych osobistych i sąsiedzkich problemów. Od 
sąsiada dostała mi się połajanka. Dwadzieścia pięć lat obłudnie 
mówił mi cześć, a wczoraj za tę konewkę sprzed dwudziestu pięciu 
lat chciał mnie zabić. Ale to dobrze, że w końcu nerwy mu puściły, 
chociaż nie wiem, jak dalej sprawę konewki on sobie w ostatnich 
latach życia ułoży. 

Człowiek wymaga formacji ciągłej. Do końca musi postanawiać 
i zmieniać swoje nawyki, zwłaszcza myślowe. Ja na przykład, wie 
pani, doktorem ani doktorem habilitowanym nie jestem. Po pro-
stu dużo czytam, taki nawyk, taka potrzeba. Dopiero w zeszłym 
roku, w wieku sześćdziesięciu ośmiu lat podjąłem postanowie-
nie – w pewnym sensie umartwienie adwentowe. Postanowiłem, 
że w Adwencie czytam tylko i wyłącznie książki religijne. Długo 
szukałem odpowiedniego umartwienia na czas Adwentu i dopiero 
znalazłem w zeszłym roku. To umartwienie – nie czytać wszyst-
kiego, jak leci, lecz przez czterdzieści dni czytać dzieła ascetyczne, 
mądre i pobożne – jest pozytywne, wymaga ode mnie skupie-
nia. Czytam pod przymusem, ale czytam. Forma pokuty. Kosz-
tuje mnie ona dużo, ale to jest to. Dałem nura w Adwent. Pełne 
zanurzenie!

Patron trampów

Nie umiem mieszkać. Taki się urodziłem. Nikt nie może powie-
dzieć o sobie, że jest mężczyzną, jeżeli nie posiada w domu wier-
tarki. Ja wiertarkę mam w piwnicy. Problem, proszę pani, nie 
jest w tym, czy jestem mężczyzną, czy nie, tylko w tym, że ja nie 
umiem mieszkać. W życiu nie przeczytałem żadnej instrukcji ob-
sługi, a bez tego się nie da żyć z kobietą. Kobieta musi mieszkać 
i mieć sprzęty, do których załączone są instrukcje obsługi. A we 
mnie instrukcja obsługi mogłaby wywołać depresję. Tak przypusz-
czam, chociaż w życiu żadnej instrukcji obsługi nie przeczytałem. 
Toleruję urządzenia najwyżej dwuguzikowe, dlatego nie umiem 
mieszkać i raczej wychodzę. Proszę pani, to nie jest tak, że pisarz 
chodzi po mieście, aż mu nogi w tyłek wejdą i wtedy wchodzi do 
kawiarni, i siedzi tak długo, aż go pośladki zabolą. Zupełni nie tak. 
Pisarz, proszę pani, wie. Wie, do jakiego miasta pojechać. Wie, 
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którą ulicą iść. Wie, w której kawiarni usiąść, żeby spotkać kobie-
tę taką jak pani. Pisarz nie szwenda się. To nie jest tak, że pisarz 
na rynku skupuje za bezcen historie, spekuluje i po czasie drogo 
sprzedaje. Pisarz, proszę pani, jest mądrym człowiekiem albo pisa-
rzem nie jest. Jeżeli jest się mądrzejszym od innych, to należy słu-
chać siebie, nie innych. Niech pani dobrze zauważy: pisarz słucha 
siebie. Słucha siebie i pisze teksty w rodzaju: Klasztorem moim są 
ulice, place i drogi, tabernakulum mi cały świat. Są takie kontempla-
cyjne powołania – klauzurą jest miasto. 

Jeszcze coś pani opowiem. Opowiem, jak poznałem patro-
na trampów. Jechałem pociągiem, Trzech Króli było, piątek, ale 
dzień wolny od pracy, w dodatku przed sobotą i niedzielą, więc 
w pociągu prawie pusto. Pisarz wie, do którego pustego prze-
działu wsiąść. Wie, kto zaraz do przedziału wejdzie. Tak też się 
stało. Usiadłem w pustym przedziale. Po chwili przyszedł chło-
pak, może tak z dziewiętnaście lat mógł mieć, wysoki i szczupły. 
Gdy pociąg ruszył, może tak po pół godzinie, jakoś zagadałem 
do chłopaka. Był miły. Powiedział zdanie z rodzaju tych, których 
pisarz nie zapomina. Powiedział do mnie: Ja nie umiem rozma-
wiać. A ja mu odpowiedziałem: Ja nie umiem mieszkać. Zapyta-
łem chłopaka, jakiego ma patrona, kto mu pomaga wędrować 
przez świat? Zawsze tak się przedstawiam. Mówię: Jestem Jo-
achim, a ty jakiego masz patrona? Kto ciebie prowadzi przez świat? 
Chłopak powiedział: Ooo! Patrona mam wyjątkowego, to Benedykt 
Józef Labre.

Tak poznałem patrona trampów. Tych, którzy mieszkać nie 
potrafią, bo są zbyt roztargnieni i miasto ich wzywa w dzień, 
i w noc. W podróży najważniejsze jest, żeby mieć więcej miejsca 
na nogi.

SF

Ludzie pochylają się nisko, żeby z psem się przywitać. Są tacy, 
którzy nawet przyklękną, żeby z psem się przywitać. Psy są dzi-
siaj, proszę pani, bardziej kochane niż ludzie. Życie wyprzedziło 
fantastykę. Zna się pani na literaturze fantastycznej? Co tam piszą 
o psach? Życie wyprzedziło fantastykę. Weźmy dajmy na to Japo-
nię. Po co w Japonii jest pięćdziesiąt atomowych elektrowni? Ro-
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zumiem, że się pocą i co trzy godziny muszą zmienić koszulę, ale 
oddzielna depilarka do każdego włoska? A to wszystko do prądu 
podłączyć trzeba, wszystko ma swą wtyczkę, darmo nawet robot 
nie pracuje. Człowiek, proszę pani, poszedł w odstawkę. Człowiek, 
proszę pani, dziś tylko do psa może się przytulić. Czy literatura 
fantastyczna przewidziała to? Zna się pani na literaturze fanta-
stycznej? To ja pani powiem, przyjdą takie czasy, że tylko najbo-
gatsi będą chodzili pieszo.

Ciałość

W życiu, proszę pani, jak w maratonie. Nie chodzi o to, żeby wy-
grać, tylko o to, żeby wziąć udział. Jaki smak naleśników lubi 
pani najbardziej? To znaczy z czym? Proszę pani, zdziwi to panią, 
ale jeżeli nie można uratować ducha, trzeba ratować ciało. Polak 
słucha muzyki klasycznej sześć sekund w miesiącu. Za nami jest 
oczywiście – kryje nam plecy – Albania. Tyle statystyka. Polak 
nie bierze udziału w życiu. Za Solidarności robotnik wywalczył 
nędzę dla siebie, i ot, na tym poprzestał. Ci, którzy wyjechali, są 
najmniej przedsiębiorczy, marzą, by wrócić na gotowe, i mogą, 
proszę pani, przeliczyć się. Bo w życiu Polak nie bierze udzia-
łu, Polak wznosi dla siebie więzienie. Ducha uratować się nie da, 
trzeba ratować ciało. Kościółek w tarapatach, sam w siebie za-
patrzony jak w obrazek. Zły duch pozbawia pragnień i marzeń. 
Ratować pozostało ciało. A Polak, proszę pani, walczy o nędzę 
dla siebie, organizuje marsze pod hasłem: Tylko dla przegranych. 
Robotnik na basen nie pójdzie nie dlatego, że sobie cenę biletu 
przez członków rodziny pomnoży i wyjdą mu dwie dniówki, i nie 
dlatego że żeby ręcznik do sauny wypożyczyć, to musiałby półto-
rej godziny pracować. Nie, robotnik na basen nie pójdzie, bo nie 
po to z uporem całe życie pracuje, żeby na basen chodzić i „pi-
niundze” wydawać. Ducha uratować się nie da, ciała ratować się 
nie chce. Inteligent na basen nie pójdzie, bo jak mówi, jest istotą 
lądową, poza tym trzecia wojna światowa już na sąsiedniej ulicy, 
drożeje gaz, energia i benzyna. Teraz na basen nie pójdzie, bo 
taką ma sytuację. Człowiekowi, który z uporem wznosi dla siebie 
więzienie, nie można powiedzieć nic. A więzienia, zaręczam pani, 
nigdy nie są budowane na planie krzyża. Cieszę się, że panią 



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
2

4
7

poznałem. Tak myślałem, że wybierze pani malinowe bez bitej 
śmietany. Zjemy, zjemy.

Luźno

Zapraszam panią do Kultowej na piwo. Na Wrocławskiej, dobrze 
że ogródek na ulicy nie jest zabudowany, tylko krzesła i stoliki luź-
no na chodniku wystawione, są koce i lampa ciepłem bucha. Usią-
dziemy naprzeciwko Żabki – jest tam galeria postaci. Wchodzą 
i wychodzą typy i typki. Zobaczy pani. Pani się śmieje, że siadając 
do piwa, pamiętać trzeba o tym, żeby rozluźnić pośladki… zobaczy 
pani. W Poznaniu trudno liczyć na flirt w metrze. Szukam osoby 
skromnej. Potem pójdziemy do parku Chopina, mówiłem, dotulę. 
Najpierw do parku, potem na piwo. Dobrze. Oczywiście, że zanim 
stał się park, najpierw to był klasztorny ogród, zielnik raczej, zio-
ła siali i piastowali. Zakonnicy po posiłkach z różańcami w ręku 
w kółko tu podążali. Taki warzywniak, zielniak, ziołownik, zioła 
uprawiali na domowe-klasztorne potrzeby. Teraz latem młodzież 
w zimowych czapkach pali tu jointy, też zioło. Emeryci przez gaze-
tę piją piwo, policja po cywilnemu mandaty wypisuje. Pani popa-
trzy na to drzewo, tam, gdzie ten chłopak sika. Drzewo ma dobrze 
ponad sto pięćdziesiąt lat. Pod tym drzewem sikał Napoleon. Nie 
wiedziała pani? Żartowałem, to drzewo nie ma dwustu lat. Pójdź-
my, zanim kosiarki nadjadą.

Szlif

Owszem, ułożenie bioder w czasie konsumpcji piwa ma znaczenie. 
Szczęśliwi, którzy w mądrości się ćwiczą. Od siebie dodam: szczęśli-
wi, którzy się uczą, jak usiąść lub postać przy piwie. To nie takie 
proste. Mężczyzna jak motor, musi mieć swoją chłodnicę. Szlif 
czyni różnicę. Szlif, rozumie pani? Kobietom, wybaczy pani, nie-
które kwestie ciężko tłumaczyć. Ja nie obrażam się na rzeczywi-
stość. Pani wybaczy, ale to, co niekiedy widzę na ulicach – jeśli już 
mówimy o mężczyznach – czasami mam wątpliwości. Mój sąsiad, 
na przykład, wychodzi ze śmieciami w japonkach i skarpetach. Czy 
to mróz, czy to upał, po prostu widocznie cały rok chodzi po domu 
w skarpetkach i japonkach. Pani pyta, co mnie to obchodzi, a ja 
pani odpowiadam: brrr!!
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Nigdy nie pożyczałem od żony garderoby na scenę. Żona miała 
szafę zorganizowaną według kolorów. Dla bajarza przebranie nie 
jest ważne, liczy się moc. Opowieść głuchemu słuch przywraca, 
niewidomemu rozdaje kolory, wonność rozpyla. Taka siła. Najbar-
dziej lubiłem przerabiać Andersena. W opowiadaniu baśni inte-
resuje mnie intymność. Pani ucho wybierze, do którego chciałaby 
pani, żebym baśń naszeptał. Moją baśń. Dawno, dawno temu… 
unosi nas, stajemy się lżejsi. Lżejsi i sobie bliżsi, Dawno, dawno 
temu… Pani ucho wybierze. Naszeptam, dotulę.

Szkoła płakania

Coś pani powiem. Losy świata od kilku łez zależą. Dar łez. Łza 
skruchy, bez tego chłop z miejsca nie ruszy. Łza stawia chłopa na 
nogi. Nie łza, co ja mówię, potrzeba kilku łez. Módlcie się przede 
wszystkim o dar łez. Łzy nie są przywilejem świętych. Łzy są da-
rem, łzy są łaską. Bez łez siebie nie zmienisz. 

Idzie pani?

W życiu, proszę pani, trzeba się namrugać. Znękane ciało? Ależ 
proszę pani, ciało lubi być nękane. Weźmy dajmy na to lato, wzrok 
domaga się wilgoci. Albo zima, słyszała pani o nudziarzach do wy-
najęcia? Proszę pani, ja nie zaczepkuję. Pani zaraz w jakieś dzwony 
dalekonośne uderza, co to serce… co ma do tego serce? Korzon-
ki rwą, kolana strzykają, ale mrugać trzeba. Trzeba stroić gitarę. 
Wychodzę z domu bez żadnego zadania. Reszta, proszę pani, jest 
mruganiem. Kto się nauczy, ten miałczy i mruczy. Taka naśmiesz-
ka. Umówiono mnie w Wydawnictwie Idą Parami. Idzie pani?

Świecarz

Wie pani, kwiat jest kwitnący, jakiż inny mógłby być kwiat? Myślę 
książkę naprędce spisaną słowem nowym, nieutartym, na plac 
przelękiem wprowadzić. Słowo nowe wjedzie w mowę. Kpię, niech 
się pani nie obraża, żartujemy. Tak, wymieniam złoto na błoto, 
błoto na złoto. Poeta nic innego nie robi, tylko ze złota do błota 
i wspak. Kwiat jest kwitnący, jakiż inny może być kwiat? Więd-
nący. Poeta zamienia złoto na błoto, błoto na złoto. Kość padnie, 
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jak chce. Byle chorągiewki swojej nie chować, nie chować. Szczę-
ścia przykupić, trefunku czekać, powagę przywłaszczyć. Znam 
odpowiedź, jaki zawód chciałbym mieć, gdybym żył, dajmy na to, 
w 1744 roku. Lubię się bawić myślami. Gdybyśmy żyli przed dwu-
stu sześćdziesięciu laty, byłbym świecarzem. Tak bym chciał, to 
idealny zawód dla mnie. Dziś nie ma dla mnie na świecie zawodu. 
Zostałem bajarzem, gawędziarzem i z tego nieźle żyję. Czasem, co 
dziesięć lat, książkę wypuszczę.

Grzywka i proste zasady

Teraz, proszę pani, są proste zasady. Lajk za lajk. Ty lajkujesz 
mnie, żebym ja lajkował ciebie. Jest grzywka – jest impreza. Nie 
masz grzywki – odpadasz i o imprezie jesteś informowany po 
imprezie. Jakie to proste. A piękno, proszę pani, nie ma wieku. 
Ludzie mylą poglądy z wartościami. Zastanawiam się, proszę 
pani, czy sześćdziesiąt dziewięć lat upoważnia mnie do tego, że-
bym podjął się już jakiegoś zajęcia. Lepiej umrzeć i być świętym, niż 
pracować i być zgięty. Stolarz struga, kowal kuje, a kiep kpi. Rób, rób, 
a zarobisz na grób. My, naród polski mamy hasła i przysłowia. Re-
publika złudzeń. Ale teraz, proszę pani, są prostsze reguły: lajk za 
lajk. Ty lajkujesz mnie, a ja ciebie. Nie masz grzywki – odpadasz. 
Taki life. Ale gdzie w tym wszystkim fabuła! O fabułę proszę. Wie 
pani, wczoraj z kina wracałem. Przed przystankiem młodzian do 
mnie podchodzi. Dam mu fajkę, pomyślałem sobie. A on o bilet 
pyta i mamoną brzęczy. Zaraz, zaraz – przypominam sobie. Jak 
szedłem do kina, to grał na gitarze i śpiewał pod Kapo – podoba-
ło mi się, więc teraz w gawędę z nim ruszam. I wie pani, jaką miał 
fabułę? Stypendium dostał od Unii Europejskiej na studiowanie 
ochrony środowiska od razu po angielsku. Tysiąc złotych na rękę 
co miesiąc. Ale nie będzie studiował, nie dlatego że mu się nie 
chce, tylko dlatego że niczego na tych studiach nie uczą. Takie te-
raz są fabuły. Gra pod Kapo, stypendium nie odda. Proste zasady, 
przykład idzie z telewizora. 

Sklep z planszówkami

Nie wygląda pani na kobietę, która krochmali bieliznę. A tam, 
pralka mi się źle kojarzy. Ludzie uwielbiają wdeptać sobie gwóźdź 
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w nogę, tak właśnie postępują, zaciągając kredyt. Później tylko su-
rowica lub tężec. Pani woli rozmowę o męskich kapeluszach. Kape-
lusz dla mężczyzny, proszę pani, to jak dzwon dla kościoła. Dzwon 
bije, żyje, dźwiękiem wielbi Pana. Kościół bez dzwonu to jak męż-
czyzna bez kapelusza. Kapelusz dla mężczyzny, proszę pani, to jak 
okręt na morzu. Pani popatrzy na morski horyzont – nuda. Jeśli 
na widnokręgu jest okręt – od razu inaczej imaginacja pracuje. 
Mężczyzna musi przenosić kapelusz. Nudzą mnie ludzie z prosty-
mi włosami. 

Zna pani piosenkę:

Czasem dnem okręt o grunt morski trąci 
Czasem majtek swawolny na pokładzie liną cięgi bierze 
Czasem trunek żołądkowi i wątrobie nie bardzo służący 
Czasem beczka, czasem kibić w tali nie dość pełnoletnia…

Już dobrze, przystankuję. Doły, proszę pani, to ja mam pod 
kolanami. Chodźmy nad rzekę, skarpa otrawiona. Proszę pani, 
kotwicę o księżyc zahaczyć trzeba. W górę! Zdaje się pani, pani 
nie nadąża, pani się nie trapi. Kupimy z odłożonych pieniędzy 
kostki do gry w sklepie z grami. Ułożymy nowe, wspaniałe wyra-
zy, dziesięć tysięcy opowieści przed nami. Mówiłem, skarpa nad 
rzeką otrawiona, jakie tam gałęzie uplątane. Pani nie nadąża. 
Dobrze, pójdziemy po równym, niech się pani gotuje, za chwilecz-
kę nowe rozdanie. Mówiłem, na ulicy Mielżyńskiego jest sklep 
z planszówkami.

Plany

Jutro, przepraszam, nie możemy się spotkać. Na jutro mam sze-
rokie plany modlitewne. Sąsiad pożyczek nabrał, nie radzi sobie. 
Patrzeć na to nie mogę. Muszę sąsiada obmodlić, muszę sąsiada 
porządnie obmodlić. On bardzo tego potrzebuje. Pani wybaczy, 
pani zrozumie, na jutro mam plan modlitewny. Sąsiada trzeba ob-
modlić. On jest stary, a niecierpliwi się jak dziecko. Nikt mnie tak 
cierpliwości nie nauczył jak mój sąsiad. Co ja bym bez niego zrobił.

Wszystko co mam to ścieżka, którą wydeptałem nad Rusałką. 
Ma pani własną wydeptaną ścieżkę? To błąd. W życiu trzeba ścież-
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kę wydeptać, a nie tylko chodzić po cudzych. Do tego potrzeba 
cierpliwości. Ścieżki nie wydepta się za jeden dzień ani za dwadzie-
ścia dwa dni. Tyle w nas mądrości, ile mamy cierpliwości.

Nareszcie

Chcę pani coś szybko powiedzieć i pokazać. Odwiedziłem przyja-
ciółkę we Wrocławiu. Piękna pogoda była. Spacerowaliśmy, kawę 
wypiliśmy na ulicy Kiełbaśniczej. Później siedzieliśmy na Wyspie 
Słodowej i opowiadaliśmy sobie. Piękny słoneczny dzień był wczo-
raj. Niech pani zobaczy to zdjęcie. A to drugie śmieszne i przyjem-
ne. Po spotkaniu z przyjaciółką poszedłem na mszę do kościoła 
św. Elżbiety. Potem przez Rynek na skos sunąłem w stronę dwor-
ca. Po pięknym dniu z przyjaciółką i mszy nałożyłem kaptur od 
bluzy na głowę i po skosie sunę przez Rynek. Dobiega do mnie od 
tyłu ten koleś ze zdjęcia i przez ty mówi: Przepraszam, masz bibuł-
ki? Stanąłem jak wryty i mówię: Nie mam, dlaczego miałbym mieć? 
Mam papierosy, chcesz? Powiedział, że wyglądam, jakbym miał bi-
bułki. Nie chciał papierosów, potrzebował bibułki. Nie 
mogłem mu – zaskoczony tą sytuacją – powiedzieć, 
że traktat o sępieniu papierosów piszę i na sępie-
niu bibułek się nie znam. Zapytałem, czy mogę 
mu zrobić zdjęcie. Wieczór był szczęśliwy, taka 
tajnia. Wyglądam na kogoś, kto powinien 
mieć bibułki do skrętów. Nareszcie wyglą-
dam jak człowiek, pomyślałem i sunąłem 
Świdnicką na dworzec. Zbyt późno się 
nawróciłem, proszę pani, zbyt póź-
no. O czterdzieści lat za późno. Kto 
mnie teraz Lectio divina nauczy? 
Mam sześćdziesiąt dziewięć 
lat, myśli pani, że upoważnia 
mnie to do tego, żebym pod-
jął się już jakiegoś zajęcia? Ω



PIęć 
KRóTKICH 
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Janusz 
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Barcelońskie centrum nauki leży wysoko 
nad miastem. Robert wysłał mnie do kata-
lońskiej stolicy, bym zwiedził Cosmo Caixa 
i nabrał inspiracji do dalszej pracy. Rzecz 
w tym, że ja już wiedziałem, iż centra nauki 
to nie moja bajka. Pragnę patrzeć i podzi-
wiać. Nic więcej. Interaktywne zabawy 
śmiertelnie mnie nużą. Ale, rzecz jasna, go-
dzinami przedzierałem się przez absurdalne 
matematyczne gry, wahadła, magnesy, wy-
buchające wulkany i labirynty. Obowiązek 
przede wszystkim.

Na szczęście w barcelońskim centrum 
znajdował się także fragment odtworzonej 
pieczołowicie amazońskiej dżungli. Nie-
duży, lecz pełen roślin, zwierząt i duszącej 
atmosfery tropiku. Zagłębiłem się z ulgą 
w wilgotną zieloność. Gdy stałem przy wiel-
kim akwarium poczułem, że ktoś mi się 
bacznie przygląda. Odwróciłem się nagle 
i znalazłem twarzą w pysk z ogromną, zęba-
tą rybą. Oddzielała nas tylko szyba. Po raz 
pierwszy w życiu poczułem, że ktoś widzi 
we mnie wyłącznie łakomy kąsek. Zrobiło 
mi się nieswojo. Na szczęście zobaczyłem 
już wszystko i z radością mogłem pobiec ku 
nadjeżdżającemu tramwajowi.

Barcelona czekała. Wzywały wieże Sagra-
da Familia, muzea sztuki w Palacio Nacional, 
Park Güell, Katedra. I Rambla pełna knajp, 
gdzie kelnerzy podają dobrze schłodzoną 
cavę. To był mój świat. Zjeżdżając serpen-
tynami widziałem w oddali pomarańczowe 
fale morza. Zacząłem radośnie pogwizdy-
wać. Byłem sam w nieznanym mieście. Wie-
czór świecił mi w oczy. Ω
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Wchodziłem w las coraz głębiej. Za mokrymi brzezinami Pulw, 
wśród których szukałem koźlaków i kani, teren ostro się wznosił. 
Na piaszczystych, porośniętych rzadkimi świerkami pagórkach ro-
sły, trudne do zauważenia, piaskowe prawdziwki.

Poranne słońce zaczynało przygrzewać. Mgły snuły się nad 
ścierniskami śródleśnych pól. Nigdzie się nie spieszyłem. Co kilka 
minut stawałem i patrzyłem w błękitne niebo, po którym snuły się 
leniwe cumulusy. Cisza była zupełna. Wiatr poruszał tylko lekko 
samymi szczytami drzew. Wchodziłem w wysoki, sosnowy las. Na 
jego skraju rosły wielkie dęby. Tu, wśród wilgotnych mchów, czę-
sto trafiały się podgrzybki i brązowe borowiki.

I nagle stanąłem jak wryty. Cała ściółka, pomiędzy drzewami, 
była zniszczona. Ktoś zerwał mech i zostawił po sobie tylko po-
cięte kawałki robaczywych grzybów i puszki po piwie. Gdzie nie 
spojrzałem, tam las wyglądał tak samo. Z bezsilną wściekłością 
myślałem o barbarzyńcach, którzy tak zniszczyli Puszczę. I wtedy 
nagle, bezszelestnie pojawił się tuż obok starszy mężczyzna. Był 
równie wzburzony: „Czy to Pan, panie, tak to poniszczył ?” „Ależ 
skąd, jak może Pan tak przypuszczać ? Sam jestem wstrząśnięty. 
Zawsze pamiętam, gdy trafiam na „psiaka”, co napisał Mickiewicz: 
„A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, / Zagniewany, grzyb 
złamie albo nogą kopnie; / Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztrop-
nie.” Spojrzał mi w oczy: „Tak myślałem, że to nie może być Pan. 
Jestem gajowym, byłym gajowym. Chodzę i zakrywam, to, co po-
niszczyli. Panie, puszcza jest dla wszystkich. Pan Bóg dla ludzi las 
stworzył, a ci go plugawią. I jeszcze niszczą grzyby trujące. Trujące 
dla nas – sarny i łosie je przecież chętnie jedzą”.

Pan gajowy zbierał turki dla sióstr loretanek z Warszawy. Pona-
rzekaliśmy przez chwilę zgodnie na postępujący upadek dobrych 
obyczajów i poszliśmy każdy w swoją stronę zdewastowanego lasu. 
Po tym spotkaniu poczułem się bardzo podniesiony na duchu – jak-
bym odnalazł jednego z „dawnych Polaków”. Tych, co wiedzieli za-
wsze jak się trzeba, w każdym miejscu, odpowiednio zachować.

Nigdy już więcej gajowego nie spotkałem. Ale często myślę 
o nim i, bo bardzo już był wiekowy, modlę się za niego. By mógł 
w nieskalanych, rajskich lasach zbierać grzyby i odpoczywać 
w spokoju na zielonych łąkach… Ω
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Susza trwała już od trzech lat. Pora deszczowa była coraz krótsza. 
Sawanna wysychała. Harmattan znad Sahary przywiewał tony pia-
chu. W krajach Sahelu: Mali, Nigrze, Czadzie było jeszcze gorzej. 
Najpierw zdychały stada zwierząt, potem umierali ludzie. Tysią-
cami. Ci, którzy jeszcze mogli, uciekali na południe: Tuaregowie 
z twarzami ukrytymi w błękitnych lithamach, już bez stad wielbłą-
dów, Fulanie z resztkami swych długorogich krów, Songhai z saha-
ryjskich oaz, Tibuanie z gór Tibesti. Wszyscy szukali schronienia 
w Nigerii.

Lecz i Nigeria pustynniała. Wielkie jezioro Czad zmniejszyło 
swą powierzchnię o połowę. Potężny Niger stał się wąską strugą. 
Wysychały pomniejsze rzeki i jeziora. Bez wody nie ma życia. Na 
własne oczy widziałem tragiczne potwierdzenie tej prostej prawdy.

Pewnego dnia wyruszyliśmy na wyprawę za Bauchi. W księżyco-
wym krajobrazie tamtejszych wygasłych wulkanów znajdować się 
miało jezioro, ukryte w kraterze, a w nim krokodyle. Krokodyle!

Wulkan odnaleźliśmy łatwo. Wznosił się ostro nad pomarań-
czowo-żółtą równiną. Droga wiodła na krawędź, skąd szeroka 
ścieżka prowadziła w dół, do wioski. Ujrzano nas z daleka. W cień 
baobabów dotarliśmy otoczeni wianuszkiem radosnych dzieci. 
Wódz podniósł się z drewnianego stołeczka na powitanie. Prawie 
nie mówił po angielsku. Szybko pojął jednak, czego szukamy:

– No water, no water.
Rzeczywiście, dno krateru pokrywały popękane skorupy mułu, 

w którym chłopi wywiercili studnię. Stamtąd kobiety wyciągały 
brudną, zmąconą wodę. Pytań o krokodyle zupełnie nie rozumiał. 
Sięgnąłem do wąskiego zasobu hausańskich słów:

– Kaduna? Krokodyl?
– Aa, Massa. Ba kaduna ! Nie, Panie. Nie ma krokodyli!
Zaczął się śmiać, a w ślad za nim cała wioska. Rzeczywiście, 

jaki krokodyl, jakie wodne zwierzę mogłoby tu przeżyć. Na ziemi, 
gdzie poniewierały się tylko pękające w upale, białe szkielety. Ω
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Siedziałem ze zwieszonymi w dół nogami na najwyższym piętrze 
Palacio. Patrzyłem na Świątynię Inskrypcji, Świątynię Jaguara, 
plac do gry w pelotę. Palenque leżało u moich u stóp. Z białymi 
ścianami świątyń i pałaców kontrastowała intensywna zieloność 
selwy. Nadal nie mogłem dojść do siebie. Rzeczywistość, zazwy-
czaj, przerasta nasze oczekiwania. Lecz martwe miasto nad Oto-
lum było nieporównywalne z niczym, co do tej pory widziałem.

I powracały pytania. Jak to się stało, że z tej tak wyrafinowanej, 
niezwykłej cywilizacji majańskiej zostały tylko ruiny? Tak, zna-
ne są tłumaczenia historyków i archeologów: nieustanne wojny 
między miastami-państwami zniszczyły kruchą tkankę społecz-
ną, klimat zmieniał się niekorzystnie. Pamiętałem o potwornym 
okrucieństwie indiańskich religii Mezoameryki. Ale w obliczu 
niezwykłego piękna architektury Palenque, tak kontrastującego 
z beznadziejną współczesnością meksykańskiego stanu Chiapas, 
pytania o przyczyny równie spektakularnego, nieodwracalnego 
upadku musiały powracać.

Dżungla przyciągała. Postanowiliśmy zapuścić się w porośnięte 
gęstym lasem wzgórza. Może tam, poza utartymi szlakami, da się 
coś jeszcze odnaleźć? Było już południe, las parował. W całkowi-
tej ciszy wchodziliśmy ścieżką coraz wyżej. Po obu stronach pełno 
było resztek ruin starożytnych budowli. To oczywiste, że wiele tu 
jeszcze pozostało do odkrycia.

Rozglądając się wokół Ania spytała:
– Ciekawe, jakie tu mogą żyć zwierzęta?
W tejże chwili, zza ginącego we mgle zakrętu, pojawiło się 

dwóch Lakandonów – długie włosy, białe koszule, czarne lakier-
ki na bosych stopach, w ustach pękate cygara. Pomiędzy nimi, 
przywiązana do drąga, w ogromnej kołysce z lian, leżała cztero-
metrowa anakonda. Przeszli obok w milczeniu. Opuścił nas cały 
eksploratorski zapał. Zawróciliśmy natychmiast. Na jedno py-
tanie otrzymaliśmy ekspresową wręcz odpowiedź. Inne musiały 
zaczekać. Ω
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Czyli dzielnica cudzoziemców. Znajdowała się w każdym mieście na 
północy Nigerii. Mieszkali w niej przybysze z południa: Ibo, Joru-
bowie czy Tiw. W Zarii, w sercu Sabon Gari rozciągał się wielki targ. 
Nie znoszę targów i sklepów. Poza książkami, winem i słodyczami 
żadne inne towary nie są w stanie mnie zainteresować. Ale czasami 
muszę kupić coś do ubrania.

Nie inaczej stało się tego upalnego dnia w środku pory deszczo-
wej. Stare dżinsy zaczęły się rozlatywać i koniecznie należało kupić 
nowe. Na zaryjskim targu ubrań była niewyobrażalna mnogość. 
Zresztą kupić tam można było prawie wszystko: od trucizn wszel-
kiego rodzaju i strzegących duszy amuletów, po wielkie amerykań-
skie ciężarówki i broń. W stoiskach z kolorowymi spódnicami dla 
kobiet kłębił się tłum. Nie inaczej było w tej części, gdzie mężczyź-
ni kupowali marynarki czy spodnie. Wszędzie krążyły lub czoł-
gały się żebrzące dzieci. Ich nogi połamane były w tak wymyślny 
sposób, by wzbudzały litość. Obok straganów z owocami ulokowali 
się nie zaleczeni trędowaci. Gnijące twarze odsłaniały białe kości 
twarzowe. Ręce pozbawione palców, zręcznie chwytały rzucane 
drobniaki.

Najstraszniej w całym tym pandemonium wyglądały jatki. 
Ubrani w zakrwawione fartuchy lub nadzy rzeźnicy na drewnia-
nych platformach cięli wielkie kawały wołowiny i natychmiast pa-
kowali je w gazety czekającym stewardom i gospodyniom. Resztki 
wyrzucali na stos, nad którym krążyły setki sępów. Wśród cuchną-
cych odpadów uwijały się jaszczurki, wynędzniałe psy i ludzie. Ci, 
którzy kupić niczego nie mogli. Nad całym targowiskiem ryczały 
głośniki nadające bez przerwy agresywny, nigeryjski pop. Dżinsy 
kupiłem i miałem już tego przedsionka piekła absolutnie dość.

Wtedy go zobaczyłem. Na kupie gnijących śmieci stał na jednej 
nodze, przekrzywiając sceptycznie wielki czerwony dziób. Przy-
glądał się kłębiącym niżej tłumom. Z łysej głowy sterczała kępka 
siwych piór. Marabut. On jeden zdawał się zachowywać niezbędny 
do przetrwania w tym świecie, dystans. Przystanąłem niedaleko. 
Przez chwilę nasze spojrzenia przecięły się. Wielkie oczy mrugnę-
ły. Odchodziłem powoli, nie tak już wzburzony, jak przed chwilą. 
Dystans – tego mi było trzeba, by nie wpaść w rozpacz, widząc nę-
dzę i nieszczęścia bezsilnych ludzi. Sam równie bezsilny. Ω
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Jakoś wtoczyłem się do hotelowego lobby, 
jakoś powłóczyłem nogami, światło lamp, 
delikatne przecież, mnie oślepiło.  
Zakryłem twarz dłońmi, jakbym się bronił 
przed ciosem, kaszlnąłem ciężko, rzygliwie, 
dotarłem do stojącej w niewielkim lobby 
kanapy i na nią padłem dupskiem.

WAŁEK
Arkady 
Saulski
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To był jeden z tych mniejszych hoteli miasta uzdrowiska, właści-
wie nie hotel, tylko villa, jak to oni nad morzem nazywali z ja-
kąś debilną dumą. Jedna na drugiej villa zapychała każdą wnękę, 
każdy zaułek, Villa wlewała się swoją tandeciarską formą w każ-
dą starą kamienicę, zamieniając wyrwane właścicielom kamienne 
wspomnienie w nowy przybytek służący do snu, ruchania i napy-
chania gęby.

– Panie pośle!
Podbiega do mnie recepcjonistka, wcześniej w kanciapie ogląda-

jąca telewizję. Dupa niezła, blondynka, w tym takim niby niewyzy-
wającym, a jednak zachęcającym uniformie, jakie noszą wszystkie 
recepcjonistki. Podbiega do mnie, nie to, że z troski, widzi, żem pija-
ny, że to ten moment i po prostu nie chce, żebym na marmury villi 
narzygał, bo przecież sama będzie musiała to po mnie sprzątać.

Odsuwam ją, trochę zbyt gwałtownie, ale chuj z tym. Jakoś 
wstaję, jakoś dochodzę do drzwi bocznych, czerwonych, do kibla 
damskiego, bo bliżej. Pcham te drzwi, mijam umywalki i od razu 
do kabiny. 

Tam rzygam. Rzygam szczerze i z oddaniem, rzygam głośno, 
krztusząc się, rzygam tak, że chwilami myślę, że zaraz wnętrz-
ności też pójdą do kibla, z jakichś powodów nazwanego „muszlą 
klozetową”. 

Wreszcie kończę rzygać, opadam nieco z sił, we łbie kręci się 
jeszcze, jak to w tym stanie bywa. Wstaję. Wstaję dumny, wstaję już 
zdrowszy, sprawdzam, czy nie mam syfu na marynarce, na koszuli, 
na krawacie, a gdy widzę, że nie mam, to wstaję dumny, jakbym wła-
śnie wyrecytował całego Homera z pamięci przed Izbą Lordów. 

W lustrze nad umywalką widzę siebie. Mordę mam nalaną, jak 
to po wódzie, czy co to tam piłem, nie pamiętam. Wąs czyszczę, 
płuczę, woda mi ścieka po tej twarzy nalanej. Patrzę chwilę na ten 
biały niemal strumień wody, wsłuchuję się, bo mam takie złudze-
nie, że zaraz od tego będę trzeźwy, nawet przez chwilę wydaje mi 
się, że trzeźwieję. Potem próbuję przypomnieć sobie, co piłem 
i jaki kac mnie jutro czeka: czy będzie to kac subtelny, ale dojmu-
jący po drogich alkoholach, po łiskaczach i koniakach? Czy może 
piwny, napierdalający od rana bólem w skroniach i suchością w gę-
bie? Ale najpewniej kac zabójca, będący pomieszaniem wszystkich 
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kaców świata. Obudzę się o szesnastej, będę leżał do dwudziestej, 
wstanę na nogi dopiero na drugi dzień, a wieczorem jeszcze będzie 
mnie telepać w samolocie. 

Patrzę znów w lustro, do łba wbija się myśl, żeby sobie obiecać, 
że nigdy już tyle nie wypiję, i śmieję się na nią tylko, bo to jakiś 
chyba psychiczny mechanizm w mózgu się zawsze w ten sposób 
uruchamia. Będzie za tydzień posiedzenie, jakaś większa balanga 
i znowu będę chlał. I właściwie co z tego? Stary też chlał, dureń 
całe życie przechlał, na stare lata to był nawrócony, wielki katolik, 
„alkoholik-niepijący”, a ja wiedziałem i matka wiedziała, że to tyl-
ko po to jest taki, kurwa, rozmodlony, żeby ludzie wreszcie o nim 
lepiej myśleli, chuja kawał. A potem jak mu upierdolili po cukrzycy 
jedną nogę, potem drugą i jak wreszcie się przekręcił, to już ludzie 
nawet o nim nie myśleli, bo zapomnieli i nawet ja w końcu o nim 
zapomniałem. 

A ja przynajmniej rodzinę ustawiłem. To co – napić się nie 
mogę? Magda na studiach, porządnie, nie jak ja, żona w urzędzie 
ma pracę, Renatka jest dyrektorem, Mateusz się opierdala, ale pój-
dzie na mechanika i chuj. Więc mogę sobie wypić, jestem posłem, 
ja coś w życiu osiągnąłem, widzicie, kurwy? Jestem kimś, mogę się 
napić, zasłużyłem. 

Jeszcze raz płuczę twarz, trochę moczę włosy. Ta woda zimna 
daje wytchnienie. Jestem gruby, więc już męczy mnie stanie przy 
umywalce, to zakręcam wodę, ręce w ręcznik papierowy i wycho-
dzę. I nagle sobie coś przypominam i zimno mi się robi.

Recepcjonistka dalej stoi przy ladzie, bo nie wie, czy zawału nie 
dostałem tam w kiblu, czy co. Patrzę się na jej nogi, wyobrażam 
tyłek, ale potrząsam głową, zrzucając myśli, i znów siadam dup-
skiem na kanapie. Patrzy na mnie ta dupencja niemal z troską. Na-
jebany poseł, ale mi nowość. Zresztą, pewnie chciałaby mieć tylko 
takich bezproblemowych gości w villi jak ja, bo one tu wszystkie 
nie takie rzeczy widziały – po tyłku jej nie klepię, nie wsuwam 
w dłoń wizytówki poselskiej wieczorem z numerem pokoju. Więc 
chyba woli takich klientów jak ja. 

Potrząsam jeszcze raz głową, bo teraz to już się boję zwyczaj-
nie. Miałem czy nie miałem? Nie pamiętam, z czym wychodziłem, 
może zostawiłem w pokoju?
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– Pani! – wołam do niej, choć stoi przecież tuż przede 
mną. – Pani! Pani pamięta, kiedy wychodziłem?

Delikatne wzruszenie ramionami, pod białą bluzką rysuje się 
jeszcze bielszy stanik.

– Gdzieś tak o dwudziestej pan poseł wychodził. Zaczynałam 
zmianę – odpowiada.

– A sam byłem?
– Sam.
Jezu Chryste, najważniejsze pytanie.
– A teczkę miałem?
Bez wahania odpowiada, kiwając głową.
– Czarną, ze złotą klamrą. Tak.
Świat mi wiruje, jakbym zaraz miał znowu się porzygać. A więc 

miałem, zabrałem. Na chuj zabrałem, co mi strzeliło?! Dokumen-
ty, umowy, aneksy, listy, wezwania. Z komisji infrastruktury i ko-
misji transportu. I ze służb specjalnych.

Dobra, ja wiem, że nie powinienem wynosić poza Sejm. Ale 
jak, kurwa, nie wynieść poza Sejm?! Roboty w chuj, więcej niż się 
ludziom wydaje – trzeba przeczytać, przejrzeć, a ja nie mogę non 
stop w Warszawie siedzieć, przecież, kurwa mać, muszę też wrócić 
na Pomorze. To zabrałem.

Ale na chuj zabrałem ze sobą. Piłem, no tak. Ale z kim piłem? 
Po co piłem? Jakiś interes miałem i zabrałem? Musiałem z kolega-
mi z klubu pić albo z komisji którejś, że zabrałem. Ja pierdolę!

– Mówiłem, gdzie idę? – zapytałem ją.
Kręci głową.
– Powiedział pan poseł tylko „do widzenia” i wyszedł. 
Wciągam powietrze. Myślę.
– Telefon do mnie masz? Ma pani, znaczy.
– Nie mam.
Dyktuję jej z pamięci.
– Jakby mnie kto szukał, to pani zadzwoni. Jak ktoś przyniesie 

teczkę, to też da znać, dobra? 
Wychodzę.
Na zewnątrz ciemność walczy ze światłem. Pogoda trochę chu-

jowa – pada deszcz, ale nie deszcz prawdziwy, tylko taki deszczyk 
drobniutki, tnący wilgocią po twarzy, moczący koszulę, osiadający 
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zimnym błyszczącym szronem na marynarce. I ciemność walczy ze 
światłem. Bo noc ciemna, pochmurna, ale pomarańczowe światła 
latarni ją spychają i neony kolorowe ją spychają. Światło spycha 
ciemność, a samo drga od tego deszczyku drobnego.

Ludzi na ulicy nie ma. Toż to kurort imprezowy, klubów wię-
cej jak mieszkańców, takie miasto – wciśnięte między dwa miasta 
wielkie, miasta historii. Między miasto zabite a miasto ocalałe, 
między miasto stare a miasto młode, między miasto starca a mia-
sto dzieciaka. A między nimi wciśnięte to miasto, gdzie teraz ja 
jestem – miasto neonów, hoteli, villi, knajp, klubów, burdeli, też 
zwanych klubami, morzem i drewnianą kładką, dumnie nazwaną 
molem/przystanią jachtową. Na chuj ja tu w ogóle biuro zakła-
dałem? Pewnie, że najczęściej tu bywałem, bo okręg i wyborcy, 
matecznik wroga, więc taki kozak byłem, że w jądrze ciemności 
se biuro zakładam. Ale dziś to nie wiem, kurwa, po co mi to biuro 
akurat tutaj. Chyba lokal był tani, czy coś. Nieważne.

Samochody stoją, taksówki. Wsiadam do pierwszej z brzegu, 
mercedesa, w kolorze jakimś takim jajka rozbełtanego, choć lakier-
nik chyba usłyszał, że ma być barwa piasku plażowego. 

…Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu – jak było na począt-
ku, teraz i zawsze, i na wieki wieków…

Taksiarz ścisza modły w radiu, gdy wsiadam, odkłada gazetę 
czy krzyżówkę, sam nie wiem. Chyba krzyżówkę, bo długopis też 
odkłada.

Patrzy na mnie w lusterko.
– Dokond szanownego pana posła? – pyta.
Zatrzaskuję drzwi. Grzebię po kieszeniach.
– Na razie poproszę przed siebie – odpowiadam i wyjmuję pięć 

dych, daję mu.
Jedziemy. Wycieraczki robią szur, szur, szur, ścierając z przed-

niej szyby drobny deszczyk.
Macam się po kieszeniach, grzebię w marynarce, szukam cze-

goś, nie wiem czego. Mam ze sobą pieniądze, nawet sporo, mam 
portfel, mam telefon. Legitymację poselską też mam. Ale mu-
szę coś znaleźć, jakieś kartki, ulotki, wizytówki – może rachunki 
jakieś, musiałem brać rachunki, choćby za taksówki, żeby potem 
rozliczyć w Kancelarii Sejmu. 
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Myślę, myślę. Gdzie byłem, gdzie powiedzieć taksiarzowi, że 
ma wieźć? W knajpie jakiejś. Ale jakiej? Dużej restauracji? Chy-
ba nie – wziąłbym rachunek, żeby w domu pokazać, jak zdziera-
ją. To może w małej? Kurwa, możliwe nawet, że w biurze u kogoś 
piliśmy, bo tak też bywa. W burdelu? W burdelu na pewno nie. 
Nie chadzam. Kocham moją żonę, nie zdradzam jej, a ta asystent-
ka Łukacijewskiego to było co innego i ta społeczna z biura na 
Chmielnej to też było co innego, bo sama chciała ciągnąć. A ja tak 
to po burdelach to nie – skończony bym był, wszędzie kamery, 
kurwa, donosiciele jebani, sami koledzy nagrają i puszczą prezeso-
wi, a poza tym to tam i tak inaczej niż się przeciętnemu człowieko-
wi wydaje, bo kurwy zawsze brzydkie. Znajduję w końcu.

Mam w marynarce rachunek, z taksy akurat. 
– Panie, zatrzymaj się pan na chwilę.
Taksiarz włącza kierunek, skręca lekko, potem zjeżdża na chod-

nik, staje.
Pokazuję mu rachunek.
– Gdzieś tu jest – numer boczny tej taksy, co jechałem, znajdź 

pan – mówię mu. 
Facet bierze ode mnie i patrzy.
– No – mówi wreszcie potwierdzająco. 
Wciskam mu kolejne dwadzieścia złotych.
– Weź pan wywołaj tego swojego kolegę z tej taksy i zapytaj, 

czy mnie wiózł, gdzie i czy miałem teczkę ze sobą, dużą, czarną, 
z klamrą pozłacaną. 

Bo przecież nie złotą. Nie pojebało mnie, żeby złotem na klubie 
za ciężkie pieniądze szpanować, w końcu opozycja, to nie wypada. 

Taksiarz bierze to swoje walkie-talkie, czy jak to się u nich nazy-
wa. Wywołuje najpierw jakiś ciąg liczb. Coś mu trzeszczy i odpo-
wiada głos.

– Heniek – mówi ten mój taksiarz – czy ty wiozłeś dziś pana po-
sła na Sejm? Tego naszego, tak. Bo ja żem go wioze teraz, on tecz-
ke zgubił. Teczkę, tak. Dobra… 

Jakieś trzeszczenie dalej, z którego nic nie rozumiem, ale tak-
siarz rozumie. Kiwa głową, rzuca „dzięki, spokojnego!” i odwiesza.

– On mówi, że pana wiózł, ale bez teczki, z godzinę temu.
– A skąd dokąd?
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– Z klubu Mayday na Miodową. 
Wciskam mu kolejną dychę.
– Jedź pan do tego klubu, potem dalej rozliczymy.
To jedziemy. Ja myślę. Nerwa mam takiego, że wóda prawie 

mnie puściła. Pocieram oczy, pocieram skronie. Nie wiem, nic, 
kurwa, nie wiem. Szur, szur, szur, szur – robią wycieraczki. Deszcz 
ciągle z nieba spada, krople maleńkie jak chmary owadów. W szy-
bach wilgotnych odbijają się światła lamp i neony. Jakichś ludzi 
widzę na zewnątrz, młodych, bawią się.

Oni zupełnie nic nie wiedzą o mnie, a ja nic nie wiem o nich.
Jedziemy do tego klubu.
Radio coś cicho szepcze. Taksiarz ściszył przecież, jak 

wsiadałem. 
– Ja żem widział pana wystąpienie wtedy w Sejmie, jak pan tego 

palanta Niewiadomskiego zjechał – zagaduje mnie taksiarz. – Ja 
to bym im, panie, wszystkim betonowe tenisówki załatwił.

Kiwam głową. Nie wiem, czy coś powiedzieć, czy nie, zawsze 
wkurwiali mnie zagadujący taksiarze, ale ten jest jakoś znośny.

– Ja pana posła szanuję – mówi do mnie znów, mimo że widzi, 
jaki jestem na pół najebany i przerażony. Pewnie zresztą każdemu 
ważniakowi, którego rozpozna, tak mówi – pan mnie pewnie nie 
pamięta – gada dalej. – Ale ja żem koło pana stał w sierpniu wtedy, 
pamięta pan? Pewnie nie – kręci głową. – Ale teraz to co to tam 
znaczy… nie o take Polske walczyłem – dodaje z jakimś żalem. 

Aż musiałem się facetowi przyjrzeć. Złapałem przednie siedze-
nia, podciągnąłem się. Taksiarz był mniej więcej w moim wieku i był 
nawet mojej postury – trochę gruby, trochę, nie za bardzo. Siwy, 
krótko ostrzyżony, z gęstym wąsem, też siwym. Patrzyłem na niego 
dłuższą chwilę, starając się wyłuskać jego twarz ze wspomnień.

– Jak pan się nazywa? – zapytałem w końcu.
– Bolesław Wałek – odpowiedział.
No jasne! Pamiętałem go teraz!
– Przecież ja z panem strajk organizowałem – zakrzyknąłem 

prawie. – Pamięta pan?
– Jak żem mam nie pamiętać, panie.
Miał grupę robotników, wspominam, i inaczej wyglądał – gę-

ste, ciemne włosy, wąs też gęsty, ciemny. W sierpniu, tej pierw-
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szej nocy, szukaliśmy go. Heniek powiedział, że Bolek często na 
suwnicy siedzi, jak się najebie dzień wcześniej, i na noc do domu 
nie wraca. Był tam, faktycznie. Obudziliśmy go i mówimy: „Bolek, 
stocznię zatrzymujemy dzisiaj, tylko twoich ludzi też potrzebuje-
my”, a on bez słowa wstał, wyszedł i mówi: „Dobra panowie, dajcie 
mi piętnaście minut”. I stocznia stanęła.

– Co u pana? – pytam niepewny, czy pamięta, że byliśmy na 
„ty”, czy w ogóle teraz chce być ze mną na „ty”.

– Taksą jeżdżem teraz, nie bendem narzekać… – pauza – ale 
ten strajk to wszyscy spierdolily, panie. A ja im mówiłem, ale 
mnie nie słychaly. Odstawily mnie panie, a Nuśka przecie wtedy 
z moim piątym w ciąży była. Nic nie dostałem, nic, żadnej po-
mocy. Potem mi powiedziely, że coś tam podpisałem, to powie-
działem, że tak – że podpisałem, na odczepnego. Każdy wtedy 
podpisał. A jak Gwiazda został prezydentem, to co? Dopiero on 
im się podlizywał. On myślał, że jak on ich będzie bronił, tych 
ubeków, to oni go będą słuchaly. A to gówno! Bo oni byli sto razy 
cwansi od niego. On myślał, że oni go słuchają, że jak on ich 
broni, to ma ich w garści, a potem sam pan-że widział, jak to się 
skończyło. Co teraz mamy. Pan wie lepiej, ja się żem nie będę wy-
powiadał. Jesteśmy.

Zatrzymał się pod klubem. Wielki, błyszczący błękitem szyld 
„Mayday” oświetlał sporą grupę gówniażerii przy wejściu. Chłopa-
cy wylizani jak pedały i dziewczyny odziane jak szmaty. 

Wciskam Wałkowi trzy dychy, proszę, by poczekał na mnie, 
że wrócę, dam mu więcej. On bierze, mówi, że w porządku. 
Wysiadam.

Przeciskam się między gówniażerią, daję wielkiemu, łysemu 
bramkarzowi dwie stówy, to wpuszcza bez mrugnięcia.

Jestem w środku. Hałas, muzyka napierdala, jeszcze w życiu 
czegoś tak głośnego nie słyszałem, gówniarze i gówniary fikają 
w rytm wiochowego umpa-umpa, w powietrzu zapach perfum, al-
koholu i potu.

…Świruj, świnio, tańcz, świruj jak pojebana, pójdziemy do wuce, jak 
już będziesz pijana…

Przepycham się do baru. Rosły barman widzi mnie, chyba po-
znaje, podchodzi. Pyta, w czym pomóc.
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Mówię mu, że tu byłem, że miałem teczkę czarną, musiałem 
mieć, musiałem tu pić, bo mnie stąd odwożono taksówką.

On mówi, że jest tu całą noc, ale mnie nie było. Ja mu mówię, 
że, kurwa, musiałem być. On nie chce kłopotów, powtarza, że nie 
byłem, że jak chcę to może mi nawet puścić na zapleczu nagranie 
z monitoringu.

Macham ręką. Dobra, zamawiam szklankę łiskacza. Podaje mi. 
Daję mu z górką, za kłopoty. Piję jedną. Potem drugą i trzecią. 
Wychodzę. 

…Świruj, świnio, tańcz, to tequila sunrise, napiszę „tu byłem” ma-
gicznym długopisem…

Merc Wałka stoi, jak stał. Szarpię za drzwi, wsiadam.
…Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi…
– Kurwa, wyłącz pan te modły! – ryczę na niego, choć nie zasłu-

żył. Wyłącza zupełnie.
– Dokąd teraz? – pyta.
Myślę, myślę, myślę. 
Wypity łiskacz, jak ciepły klin, rozgrzewa w środku. Myśli płyną 

też trochę szybciej, gnane przez alkohol. 
Uspokajam się. 
– Na Miodową – mówię. – Jak tam mnie zostawiał, to tam mu-

siałem być. 
Jedziemy. Deszcz pada, nie pada, chuj wie. Sięgam po telefon, 

dzwonię.
– Karol, Karol, cześć – my piliśmy dziś, piliśmy razem…?
– Irek, cześć, to ja – czy dziś coś dawaliśmy ostrzej? Bo jest taka 

sprawa…
– Obudziłem cię, Rysiu? Aha, śpisz? W Warszawie jesteś…? Bo 

dobra… nic, bo myślałem, że razem piliśmy…
Zaraz kasa się skończy na telefonie. A kurwa mówili, żeby wziąć 

na abonament, to nie – chciałem być sprytniejszy. 
– Pan nie powinien tak na Pana Boga krzyczeć – mówi Wałek do 

mnie. Otrząsam się trochę, chowam telefon, nie będąc pewnym, 
co mu odpowiedzieć. 

– S… słucham…?
Wałek patrzy mi w oczy, w odbicie moich oczu w lusterku. Kiwa 

głową.
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– Wy myślicie, że jak ukradniecie milion, a potem z tego milio-
na dacie księdzu na monstrancję do kościoła, to jest dobrze. A dla 
Boga to gówno. Bo on widzi, widział różnych cwaniaków. Jego nie 
przekupysz. Musisz się ciągle, trwale, porządnie zachowywać. On 
nie trawy obłudników. 

A jakoś żyją. Posadzki w kościołach roztrzaskują, bijąc 
czołem, wszystkie zjazdy, wszystkie msze mają obstawione 
w pierwszym rzędzie. Kurwa, to moje koleżanki, moi koledzy. 
Ale nie ja. Renata, milionerka jebana, a w biurze wszyscy spo-
łecznie pracują, jeszcze z rachunkami kamienicznikom zalega, 
albo Olka, ta to jest – pracownica siedem lat u niej za grosze 
harowała, a jak w ciążę dziewczyna zaszła, to ta ją wyjebała na 
zbity ryj, a potem przed sądem się na Boga zarzekała, że o ciąży 
tej młodej nie wiedziała, albo jeszcze Jędrzej – o nim to mówili, 
że do Indonezji na dziwki lata, ale to nieprawda akurat. Choć na 
przemyśle to się swoje nachapał. Pan prezes, chadecki biznes-
men jebany. 

Ale ja nie, ja nie brałem, nic nie brałem. Dobra – te dwa miesz-
kania, dobra, ale to dla dzieci przecież, dzieciom chcę coś zapew-
nić. To przecież nie jest źle, prawda? Że o dzieciach myślę? 

– To nie ja… ja taki nie jestem…
– Wiem – kiwa głową Wałek. – Znam Cię. Wierzę.
Myślę chwilę o niczym.
– Włącz to radio – proszę go.
Włącza.
Witam w informacjach. Dziś wchodzi w życie ustawa o…
I znowu się wkurwiłem, jak usłyszałem ten głos. Redaktorek 

pierdolony, młoda gwiazda niezależnego dziennikarstwa. Wujek 
w partii rządzącej, matka u nas – jak się karuzela nie zakręci, ten 
zawsze na swoim. Gnój. 

Ktoś nas zatrzymuje, puka w szybę od strony Wałka. Ten uchy-
la. Słyszę kobiecy głos.

– Na Reja pan zabierze?
– Pasażera już mam. Ale Reja po drodze. Jak towarzystwo nie 

przeszkadza, niech wsiada. 
Wsiada faktycznie. Byłaby ładna, młoda dupa, ale coś w niej nie 

tak – jakaś taka odstręczająca. 
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Jedziemy. Skończyły się informacje. Leci dalej jakaś nowenna, 
litania czy apel. 

…O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia…

A ja słucham i uspokajam się w końcu. Słuchacz jakiś dzwoni 
i się modli. Dzwoni o drugiej czy trzeciej w nocy i chce się pomo-
dlić po prostu. Nic z tego nie ma – nie walczy o głosy, o kontrakt, 
o słupki dla ugrupowania. Po prostu dzwoni, bo ma taką potrzebę 
i się modli z księdzem po drugiej stronie. 

Słucham tego i jestem spokojniejszy. Spokojniej myślę, lepiej się 
czuję. Co takiego miałem w teczce. Czy jeśli nie odnajdę, to coś mi 
grozi? Nie pamiętam. Nie pamiętam nawet, po co te papiery zabie-
rałem. Jebane papiery. 

– To są głupki, co? – zagaduje mnie ta laska obok, odstręczająca 
laska, o której zapomniałem, że z nami jedzie. – Klepią te pacierze, 
a tam pewnie księdzu jakiś chłopiec ciągnie…

– Pani, co pani!? – obruszył się Wałek. Sam się na kretynkę 
popatrzyłem. 

I już wiedziałem, skąd ją znam. Agnieszka Rosłanka-Borowicz, 
szefowa „Go-Kobiety” – Fundacji na rzecz Równości, w telewizji 
czasami ją pokazywali, jak z ogniem w oczach broni ofiar pol-
skiego maczyzmu, jak załamuje ręce nad kobietami siłą zago-
nionymi do kuchennej niewoli. Sama niepracująca. Nigdy nie 
musiała – doiła grant za grantem z Unii, pensję z tego miała nie-
mal jak prezydent, a pracownice fundacji zapierdalały za darmo. 
Z biznesem też zakolegowana – walka z polskim maczyzmem 
nie przeszkadzała ignorować doniesień o pracownicach jej saba-
tu molestowanych przez kolegów sponsorów. Zresztą – z domu 
ustawiona też była…

– A co u taty słychać? – zapytałem nagle.
Obruszyła się.
– Nie żyje… – odparła.
Pokiwałem głową triumfalnie, jakbym właśnie wygrał maraton.
– Słyszałem. Zawałek się trafił. Może od tego, ile się pałą za 

nami namachał. To niezdrowe było. Jak mnie przesłuchiwał, to też 
pałą mi po nerach dał, skurwysyn…
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Czułem, jak z każdym słowem energia we mnie narasta, nie 
czułem od młodości takiej siły. Alkohol, kręcenie w głowie – chuj 
tam z tym! Siedzi obok mnie córa majora Borowicza, gnoja pier-
dolonego. Zbycha podobno to on na śmierć zapałował. Zbychu, 
zapomniałem o Tobie. Dlaczego o Tobie zapomniałem, Zbychu? 
I nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy płakać, wiedziałem tylko, że 
chcę dalej tej kurwie wyrzygiwać słowa, wyrzygałbym się na nią 
dosłownie, gdybym miał czym.

– Pan jest pijany – odpaliła po którymś moim kolejnym słowie.
– Ale ja wytrzeźwieję! – wydarłem się.
– Panie, zatrzymaj się pan, chcę wysiąść! – powiedziała gło-

śno do Wałka, ten zaciskał dłonie na kierownicy, aż mu żyły 
wychodziły. 

– Jebany Borowicz tak nery obił Sebkowi, że ten szczał przez 
rurkę, wiesz pizdo!? Twój tata tak mu zrobił, że szczał przez rurkę! 
A potem na procesie się śmiał z niego, wnioskował o przerwy, żeby 
Sebek się mógł wysikać, i się śmiał pierdolony! Twój tata, jebany, 
Twój jebany tata!

Samochód w końcu się zatrzymał. Szarpnęła za drzwi, wysia-
dła wściekła. Odeszła gdzieś w mrok, a ja dalej darłem ryja, bo tyle 
mogłem dla Was zrobić, Zbychu, Sebek, tyle mogłem zrobić dla 
Was.

– Dobrze, że zdechł! Dobrze, że zdechł, jebany! Słyszysz!? Sły-
szysz mnie!? Wypierdalaj, kurwo! Wypierdalaj, kurwo!!!

W końcu aż się zadyszałem. Aż mnie gardło piekło. Zamknąłem 
drzwi. Staliśmy chwilę. W ciszy.

– Dobrze jej powiedziałeś – rzekł w końcu Wałek.
Pokiwałem tylko głową. Suszyło mnie. Łeb napierdalał. 
– Jedziemy.
Ruszyliśmy. Tutaj miasto-między-dwoma-miastami wygląda-

ło inaczej. Tu już nie królowały światła i neony – było ciemno jak 
w dupie. Tutaj były dawne, pruskie jeszcze kamienice, ale nieod-
nowione, szare, z ciemnymi zaciekami, jak rozmazany makijaż, 
a pomiędzy kamienicami powciskane bloki, kwadratowe bryły. 
I takie to było miejsce – labirynt secesyjnych kamienic i brył kwa-
dratowych, z nadzieniem ludzkim. Jeszcze światła pojedyncze ze 
sklepów – Żabki czy sieci 34.
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– Zatrzymaj się tam – poprosiłem.
– Ale jeszcze nie 

dojechaliśmy – powiedział.
– Nieważne – wskazałem mu jeden 

ze sklepów. – Zatrzymaj się.
Stanęliśmy. Wysiadłem, wsze-

dłem do sklepu, zadzwonił dzwonek 
popchnięty drzwiami. Zjawiła się ka-
sjerka w niebieskim fartuchu, w wieku 
mojej Magdy.

– Wódkę małą – poprosiłem. Dała 
mi buteleczkę z przeźroczystym pły-
nem w środku, z czerwonym jakimś 
logo na banderoli. Dałem jej pienią-
dze, machnąłem ręką na resztę, wy-
szedłem, dzwonek zadzwonił. 

Wsiadłem do taksy, odkręciłem, 
zrywając banderolę z trzaskiem, po-
ciągnąłem solidny łyk, popaliło mnie 
trochę, ale nie kaszlnąłem. Podałem 
Wałkowi.

– Co pan, ja za kółkiem jestem!?
– Bierz, przed chwilą byliśmy na 

„ty”. Jak cię zatrzymają, to mam le-
gitymację, nic ci nie zrobią, bo to tak, 
jakbym sam jechał.
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Wziął. Upił. Pokręcił głową.
– Dawno żem czystej nie pył – odpowiedział, podając mi.
– Dobra, co? Jedziemy.
Pojechaliśmy. Ja co jakiś czas pociągałem z buteleczki, raz, dwa 

razy dałem jeszcze Wałkowi. 
Byłem jakoś spokojny, nie wiem czemu. Piłem, wódka mi nie 

wchodziła, przynajmniej nie czułem, że wchodzi – później kopnie. 
Dojechaliśmy.

Miodowa była pusta. Pusta ulica, tylko drzewa po jednej i po 
drugiej stronie, lampy świecą, budka telefoniczna, chodnik krzy-
wy, pusto. 

Wysiadam, rozglądam się.
Nic, cisza, nic, nie ma teczki, nic, kałuże, nic, w nich światło 

mgliste lamp, nic. Dzwoni telefon w budce.
Drrrrrrryn!
Drrrrrrryn!
Stoję, nie wiem, co robić.
Drrrrrrryn!
Budka, ile? Dziesięć metrów ode mnie? 
Drrrrrrryn!
Podchodzę.
Drrrrrrryn!
Wchodzę.
Drrrrrrryn!
Odbieram.
– Poznajesz mnie? – mówi głos w słuchawce. 
Choć lata minęły, choć głos się zmienił, choć w słuchawce trza-

ska, choć połączenie zniekształca, poznaję.
– Poznaję – mówię.
– Mam twoją teczkę. Odbierzesz ją sobie. Już z niej wyjąłem 

wszystko, co potrzebowałem, nie gniewam się. Tylko nie próbuj 
tego więcej. Nie próbuj tego więcej. Dworzec, za pocztą, na klepa-
nym parkingu, pamiętasz? Tak jak kiedyś. Przyjeżdżaj – i zakoń-
czył połączenie.

Stałem chwilę w budce. Uniosłem butelkę, odkręciłem, upiłem. 
Już wszystko pamiętałem.

Pamiętałem, po co zabrałem dokumenty. Z trzech komisji.
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Duży projekt infrastrukturalny, miliardowy projekt. Budowa 
kosztowna, aż za. I jego nazwisko we wszystkich dokumentach. 
Jego nazwisko.

Wziąłem, bo to by uwaliło ich wszystkich, uwaliło rząd. Gdy-
bym dostarczył prezesowi, gdyby on to miał w ręku! Rząd do roz-
wiązania, wybory od nowa. Sejm od nowa, my mamy większość, 
nawet konstytucyjną, media po naszej stronie, a ja? Ja to bym na 
prezydenta szedł. Bym szedł na prezydenta!

Trudno. Gówno tam. Było – nie ma. Trudno. Nie ma co ry-
zykować. Głupi byłeś. Wiedziałeś, że ktoś wie. A mieli nagrania 
wyrzucić. Mieli wyrzucić! Tak on mówił. A poza tym, nikomu nie 
zaszkodziłem. Nikomu nie zaszkodziłem. Bo przecież Sebka i tak 
by prędzej czy później zatrzymali, no nie? Zbychu też w końcu by 
wpadł. To nie moja wina. To nie przeze mnie. 

Wsiadam do merca. 
Mówię, gdzie jechać.
Jedziemy.
Piję sobie wódkę, bo co mam, kurwa, robić? Za oknem świat 

przemija, a ja piję sobie wódkę. 
Wyjeżdżamy z miasta-pomiędzy-dwoma-miastami i jedziemy 

do miasta młodego, miasta żywego, miasta trwałego. 
Wpadamy szybko w przelotówkę, trochę podbija auto na nie-

równościach. Mijamy ten dziwaczny obraz, gdzie po jednej stronie 
mam biedne działki, drewniane domki, sadzonki, ogródki ubogie, 
a po drugiej mam ścianę szkła i stali, nowoczesne business center, 
gdzie pracują ludzie w gajerach za tyle, co moja pensja poselska, 
gdzie ich obsługują dupencje w stringach czarnych, koronkowych. 
Tamta wtedy dupa taka była, jak jeszcze rządziliśmy, w spółce skar-
bu. Grzmociła się jak trzeba, piszczała jak trzeba, taka była, miała 
takie koronkowe stringi. Sama chciała, co ja za to mogę? Moja Re-
nata nigdy nie była Miss Polonia, ja też nie byłem amantem. A za 
komuny to bieda piszczała, nic nie było, to żonę miałem przynaj-
mniej, chociaż nie najładniejszą. A potem byłem kimś, to wiadomo, 
że chciałem sobie młode lata odbić, nie? Każdy by chciał, nie? A że 
same się kleiły, młode, chętne dupy. Każdy by se odbił, nie?

A Renata mi wybaczyła, bo raz jej powiedziałem. Wybaczyła mi, 
to co mam się tu teraz wychłostać?
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Jedziemy dalej. Ja piję sobie wódkę. Teraz jest jaśniej, bo lamp 
dużo. Tutaj w mieście młodym nastawiali tych lamp jedna na dru-
giej, jasno jak w dzień. I te budynki sprzed wojny, bryły ocalałe, 
nietknięte, bo port strategiczny i tak był daleko. Secesja, tak się to 
nazywa. Nie jestem głupi, książki kiedyś czytałem, jakąś wiedzę 
mam. 

Samochód skręca. Teraz już ulicą szeroką, do poczty przy Dwor-
cu Głównym jedziemy.

Dworzec jest. Odnowiony, złoty niemal – lata tu nie byłem. 
Bryła ta sama, ale nowy tynk dali, odnowili. I szkła pełno, co oni 
mają teraz, kurwa, z tym szkłem?

– Tam za dworcem jest poczta, widzisz? Wysadź mnie 
tam – mówię do Wałka. On kiwa głową. Jedziemy.

Zatrzymuje się na parkingu, tak jak mu kazałem. Tu mniej 
światła, bo lampy stare. Tam za dworcem powinien być bity, pia-
skowy parking, ale teraz widzę, że jakaś budowa jest. No trudno.

Kiwam głową. Patrzę na mojego kierowcę. Sięgam do marynar-
ki, wyjmuję stówę, daję mu.

– Pokryje? – pytam.
– Tak – odpowiada. – Mam jechać? 
– Jedź. Pozdrów Danuśkę – mówię tylko. 
I to tyle. Wysiadam w ciemność, w zimno, w wilgoć i jestem 

sam, pod bryłą poczty, silnik za mną warknął, merc się cofa i od-
jeżdża, a ja zostaję tu – w ciemności, w zimnie, w wilgoci. Idę.

Idąc, pociągam jeszcze łyk, jeszcze dwa łyki i pusta, butelka pu-
sta. Idę krzywym chodnikiem, wielkie płyty chodnikowe, wystają-
ce, idę. Nie pada deszcz.

Jestem za pocztą, żaden samochód nie przejeżdża, nikogo nie 
ma. Budowa. Tam gdzie kiedyś był parking, gdzie wsiadałem do 
niebieskiego poloneza, gdzie im opowiadałem, gdzie mnie na-
grywali, gdzie wysiadałem i mogłem coś potem Magdzie kupić 
albo Mateuszkowi, mojemu synkowi, Mateuszkowi. Przecież był 
szczęśliwy. Jak mu kiedyś samochodzik za te pieniądze kupiłem, 
się cieszył, miał. To źle? To źle, że chciałem, by był szczęśliwy mój 
synek? 

Ktoś z boku stoi. Jakiś młody chłopak, gówniarz, myślałem, że 
on sam przyjdzie.
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74 – Gdzie on jest? – pytam głośno, jakby domagając się, jakbym 
mógł się czegokolwiek domagać.

Nagle dostaję w plecy czymś. Znam to wrażenie, bo dostawałem 
wtedy pałą, nie raz i nie dwa, wiem, jak to jest. Ale to co innego, 
to boli tak, że nie umiem opisać, nie umiem złapać oddechu, Jezu, 
jak to boli! 

Padam w błoto, krztuszę się, a ból promieniuje z pleców, z ne-
rek na całe ciało. Widzę przed sobą śliski grunt, błoto, dalej beto-
niarkę, rów – będę fundamenty wylewać.

Ktoś pochyla się nade mną, czyjąś twarz czuję przy swojej.
– Pijany – mówi inny męski głos. Też brzmi młodo.
– Gdzie on jest!? – krzyczę. – Czemu go tu nie ma!? Kim wy 

jesteście!?
Dostaję z kopa w twarz. Nos wybucha mi krwią, wyję, obracam 

się na plecy, a oni dwaj stoją nade mną. Wyglądają tak samo jak 
tamci, wiele lat temu. Tak samo pewni siebie, tak samo spokojni, 
tak samo ich twarze są sztywne. 

– Gnoje! – krzyczę na cały głos. – Miał przyjść! Miał przyjść!
Uciszają mnie kopniakami, biją dokładnie, boleśnie, bez furii, 

bez emocji – chirurgicznie niemal. 
Potem ciągną. Pytam ich o teczkę, już się nie awanturuję. Py-

tam o niego i o teczkę, że nie tak się umawialiśmy. Ciągną mnie 
po błocie, chyba mam rękę złamaną, bo boli, ale przecież wszystko 
mnie boli. Nie proszę, bo nie będę ich prosić, ale pytam ich, gdzie 
on jest? Potem już nie pytam, bo nawet nie mogę pytać – mam 
język przegryziony, prawie odgryziony, i nawet kiedy zdawa-
ło mi się, że pytałem, to nie pytałem, tylko po prostu tak mi się 
wydawało. 

Ale też myślę sobie z jakąś taką dziwną klarownością, że mi nie 
mogą już nic więcej zrobić, bo jestem posłem. Osobą publiczną. 
Znaną z gazet, z telewizji. Nie mogą mi nic tak po prostu zrobić!

Wpadam gdzieś, śmierdzi tu betonem. Czuję wszystko i nie czuję 
nic. Oni gdzieś nade mną, światło na mnie pada, a może nie pada.

Co zrobiłem? Już nie wiem, nie wiem, co zrobiłem, ale przecież 
nigdy nic złego nikomu nie chciałem zrobić. Czy to źle, że chcia-
łem dla siebie dobrze, że chciałem dla rodziny dobrze? Nikogo tak 
naprawdę nie skrzywdziłem. 
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Jestem w rowie jakimś i nie wiem, co się dzieje. Słyszę jakieś 
maszyny, a może nie słyszę. Boli, ale już mniej. Ciepło mi się robi.

Nic nikomu nie zrobiłem. Ja to wiem, że nic nikomu złego nie 
zrobiłem. Ja zawsze chciałem dobrze. Czy to źle? Czy to źle, że 
chciałem dobrze? Leżę w śliskim rowie, ale już mi lepiej. Zawsze 
chciałem dobrze. Czy to źle? 

Czy to naprawdę źle?

Behind these walls 
you can be so self– absorbed 
Behind those eyes, no disguise 
Disguise, no you can’t disguise 
Behind this fortress of an address 
Stuck in the passion void 
With a little style full and for a while 
But you can’t turn back time
 
Dear Miami 
you’re the first to go 
Disappearing 
Under melting snow 
Each and everyone 
Turn your critical eye 
On the burning sun 
And try not to cry
 – Róisín Murphy, Dear Miami

Ω

14 września 2013 r.
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ŚWIę TA K ATARZYNA

Pomyśl, ile bez nas tracą. Rozdrapana ulica 
czeka za zakrętem, aby podrzucić samochodem, 
wepchnąć go w objęcia niewysokich traw
rosnących dziko przed wiatą, a potem minuta 

po minucie przypominać, że polskie drogi, 
nakryte od rana cieniem i chłodem, grzeją się 
wolno, nie schną na tyle szybko, aby swobodnie 
rozsiąść się w fotelu i jechać przed siebie 

bez czarnych myśli, nie zwracając uwagi 
na nic, poza ulicą. Życzenia czasem się spełniają, 
ale na pewno nie w drodze na Bodzentyn, 
nie pod Radomiem, gdzie auto zaczyna skakać

od dziur i kocich łbów, jakby tańczyło w rytmie 
disco i techno razem wziętych. Znacie to, 
prawda? Witają nas z honorami, ale na problemy
nie trzeba długo czekać. Woda w kranie 
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tylko zimna, o ile woda w ogóle ciurka, 
kuchenka nieczynna, schody idą ostro w dół, 
a od korytarza nie oddziela ich żadna barierka. 
Na górze nie jest lepiej: duszne poddasze 

nagrzewa się jak patelnia, a niewysoki strop 
oparty o filar, który nie tylko utrudnia oglądanie 
telewizora, zasłaniając połowę ekranu, 
lecz poruszanie się wokół niego grozi nabiciem 

sobie guza, podnosi na dzień dobry ciśnienie. 
Myślisz, że to koniec? Ziemia moknie od deszczu, 
leje trzeci dzień. Do archiwum pod lustrem
mało tym razem się nada, zresztą inna sprawa, 

że w szkatułce, choć bywa, że w foliowych torbach 
rzuconych luzem po mieszkaniu, niewiele 
więcej się zmieści – może tylko zdjęcie z wejścia 
na Łysicę. Widać na nim dzieci i mgłę.

Adrian Sinkowski

Toshio yoshizumi, Visage U [Undulation] 3, 
akwatinta, 1995



PALąC TRAWę NA RyKOWISKU
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„Na wieczór po Marszu Niepodległości umówiłam się 
z Anią i Damianem. Przyjechałam do nich na Pragę, 
gdzie siedziało już kilkoro znajomych. Chcesz? – pytają, 
a ja biorę ofiarowany wielkodusznie mały kwadracik 
i wszyscy jedziemy do centrum. Lądujemy 
w industrialnym wnętrzu „44”, klubu, w którym, jak 
dowodził Damian, można się poczuć jak w Berlinie. 

Stoję na antresoli ogrodzonej metalową siatką i wplatam w nią 
palce, czując, jak faktura drutów wżera mi się w dłonie. Ściany 
są ciemnoszare, wokół wirują plamy światła. Fuksja, magenta, 
chaber, biały. Didżej, za plecami którego chwieje się rozłożysta 
plastikowa palma, gra ambitne minimal techno. Z wysokiego su-
fitu zwiesza się jemioła, przenoszę wzrok na wizualizacje robione 
przez dziewczynę didżeja. Psychodeliczne kształty pulsują według 
wewnętrznej logiki, migają mi liczby, kolory, w końcu jakieś zwie-
rzęta, orientuję się, że nie widzę Anki i Damiana, husarskie skrzy-
dła, kolory sycą się i wybuchają czerwienią, palma rośnie, muzyka 
głośnieje, światło krzepnie na moment, by za chwilę wytrysnąć 
jeszcze bardziej migotliwą kaskadą. Kwas zaczął działać. Zamykam 
oczy i kieruję się do wyjścia, wymacując ręką barierkę, schodzę po 
betonowych schodach.”

PALąC TRAWę NA RyKOWISKU
Agnieszka Urbanowska
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0 Rozdział I 

youtube.com: Beach House, 

Master of None 

Gazeta.pl: Gruzja. Mobilizacja w Osetii

Google Images: Pierre-Paul Prud’hon, Acade-

mic Male Nude 

On kocha ją nie mnieee, ty nie wiesz jak 
to rani mnieee, w sercu czuję ból kochasz 
ją, nie mnieeee – fałszowała gospodyni 
imprezy, gestykulując z parodystyczną 
emfazą. Ktoś wylał na podłogę prawie 
pełną szklankę Żołądkowej, jednak 
nikt specjalnie się tym nie przejął. 
Wszyscy byli pijani, większość roz-
bawiona. Szybko i pobieżnie wytarto 
podłogę, przekrzykując się propozycja-
mi nowych piosenek do zaśpiewania.

Pan Jeeezus już się zbliiiiiża, już 
puuuka do mych drzwi – zaintonował 
z miną skupioną i skromną, zdradza-
jącą byłego ministranta, wyraźnie 
przegięty chłopiec. Ponad pół pokoju 
przyłączyło się, niemiłosiernie wycią-
gając górne dźwięki.

Mój wzrok wyłuskał stojącego przy 
oknie pięknego mężczyznę. Stał na tle 
różowo-złotego nieba, nad dachami 
kamienic na Dietla powoli przedzierał 
się lipcowy świt. 

(…)
Tymczasem moja przyjaciółka Ola 

wyprostowała się na baczność, wznio-
sła oczy ku niebu i niezbyt mocnym, 
lecz pełnym determinacji głosem ru-
szyła: Nie rzucim ziemi skąd nasz róó-
ód – nie damy pogrześć mooooowy.

– Polski my naród polski ród – kró-
lewski szczep piastoooowy – uzupełnił 
kampowo, wspierając się tekstem na 
ekranie i wersją karaoke na youtube, 
chórek przy laptopie.

Trudno mi było powiedzieć, czy 
Adonis spod okna obserwuje wszystko 
z wesołą wyrozumiałością, czy z lekką 
ironią. Mógł też być po prostu pija-
ny, tak jak ja. Kręciły się wokół niego 
jakieś dziewczęta i jacyś chłopcy, ale 
trzymał ich na dystans. Potem gdzieś 
zniknął. Zamajaczył mi jeszcze przez 
chwilę w kącie pokoju, gdy polegując 
na materacach dogorywaliśmy przy 
trawie, a w tle leciał Master of None 
Beach House. Pomyślałam wtedy, że 
musi być starszy niż mi się w pierw-
szej chwili wydało.

(…)
Wynurkowałam z zatopionej 

w mroku Mostowej i szybko dotarłam 
do Eszewerii, gdzie siedzieli już Ola 
z Łukaszem oraz paru innych znajo-
mych. Przedstawiono mi Ksenię, która 
przyjechała na weekend z Warszawy, 
żeby odwiedzić chłopaka.

– Ksenia studiuje na prywatnej 
uczelni plastycznej i zanosi się na to, 
że niedługo będzie miała swoją pierw-
szą wystawę! – zarekomendowała Ola. 

– Gratuluję! Chętnie posłucham 
czegoś więcej. 

– To dokumentacja fotograficzna 
zabiegu zmniejszenia biustu – zaczęła 
wyjaśniać Ksenia. – To był ciężki okres 
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w moim życiu, i to była dla mnie tera-
pia. Oprócz tego, że to było wtedy dla 
mnie ucieczką od tego, co boli, że leci 
krew, że nie mogę się wyprostować, 
mam w sobie sączki, dreny i inne takie 
rzeczy, obce, dla mnie to była terapia, 
te zdjęcia to była terapia.

– Bez sztuki ja bym już pewnie daw-
no była w wariatkowie albo na tamtym 
świecie – pokiwała głową Ola. Moja 
współlokatorka studiowała reżyserię, 
wszystkie jej projekty krążyły wokół 
ponurego obrazu rodziny i motywu 
choroby psychicznej rodzica. Głupio 
byłoby mi krytykować tę monotonię, 
wiedząc, że wywodzi się z faktycznych 
przeżyć autorki.

Tymczasem Ksenia zaczęła opowia-
dać siedzącej obok koleżance, o, jak 
zrozumiałam, swoim chłopaku.

– Trzeba go było trochę zachęcić, 
ale na pewno uznał, że warto było, 
w końcu te cholernie drogie kulki gej-
szy na coś się przydały. Wyciągnęłam 
go z tej imprezy, prawie rzuciłam na 
łóżko i powiedziałam, że chcę go mieć 
tu i teraz.

– A powiedziałaś mu, że go 
kochasz?

– Szczerze? Nie miałam śmiałości.
Dyskusja dziewcząt znalazła się 

chyba w martwym punkcie, bo zapyta-
ły, czym ja się zajmuję i nad czym chcę 
teraz pracować.

– Przygotowuję film do teczki na 
intermedia. Chodzi mi po głowie coś 
pod roboczym tytułem Salon mię-

sny. Nieznośna ciężkość ciała. Myślę 
o tym, żeby przedstawić męskie ciało 
w zwielokrotnieniu, w formie wideo, 
w którym estetyka nadmiaru i nador-
ganizacji będzie się zderzała z estety-
ką brzydoty. Mężczyzna nagi, żywy, 
lecz tkanina skóry będzie odsłaniać, 
jak w podręcznikach do anatomii, mię-
śnie i narządy wewnętrzne. Przeeste-
tyzowany kicz urody i ciało otwarte. 
Ciała zwarte w stosunku seksualnym. 
Wśród nich przechadza się kobie-
ta – ubrana, ubrana w całe warstwy 
ubrań, obwieszona girlandami biżute-
rii, z karykaturalnym makijażem i gi-
gantyczną, nad-dopracowaną fryzurą. 
Być może wprowadzę tam jeszcze ciało 
Sarmaty: opasłe, spocone, wąsate…

– Tylko nie wprowadzaj go w ja-
kimś kontekście historycznym – mówi 
Ola. Ola mówi zawsze, że wszystko już 
było, a my żyjemy po historii. Zapew-
niam ją, że nie zamierzam. 

– A co ciebie najbardziej interesu-
je? – pyta Olę Ksenia.

– Uwielbiam obserwować siebie i lu-
dzi, reakcje, ukryte motywy, wieczną 
patologię relacji między nimi. Uwiel-
biam pracować z emocjami, tylko one 
mnie interesują. No i jeszcze język.

– Ach ten Kraków – uśmiecha się 
Ksenia. – Wierzycie tu jeszcze w sztu-
kę niezaangażowaną.

– Łukasz pasjonuje się polity-
ką – Ola kiwa głową w jego stro-
nę. – A ja uważam, że posiadanie 
konkretnych poglądów jest dla mnie, 
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jako artystki, przekreślające. I będę 
tego bronić. Robienie ze sceny trybuny 
do ideologicznej połajanki jest jakimś 
nieporozumieniem.

Ksenia kiwa koncyliacyjnie głową, 
a rozmowa schodzi na inny temat. 
Posiedzieliśmy jeszcze trochę, ale 
większość musiała nazajutrz wstać do 
pracy lub na zajęcia, więc niebawem 
się pożegnała.

Rozdział XXII

Gazeta.pl: Lech Kaczyński nie żyje. Katastrofa pre-

zydenckiego samolotu

youtube.com: The Kills, Good night, 

bad morning

Google Images: Herbert James Draper, 

The Lament for Icarus

Wstałam późno, sprawdziłam pocztę 
i listę zadań, które kalendarz wyznaczał 
na 10 kwietnia. Przeczytałam wiado-
mości, których okrucieństwo i absurd 
przewyższały przeciętny poziom, umy-
łam zęby, nie dojadłszy śniadania. Po-
rozmawiałam przez telefon z Olą.

– Myślisz, że w 39 też się tak zaczy-
nało? – mówię na koniec.

– Nie bądź niemądra, Rosjanie 
nie mieliby w tym żadnego interesu, 
na pewno nie zrobiliby tego w taki 
sposób.

Siedząc przed laptopem, wypali-
łam papierosa o ohydnym waniliowym 
smaku.

Miałam poczucie, że oglądam 
kiepski film political fiction albo 

uczestniczę w internetowym żarcie, 
polegającym na trollowaniu omg Eddy 
Murphy IS DEAD. 

Coś się w tym wszystkim nie zga-
dzało, jakby zaatakowała nas prze-
szłość, którą przecież okiełznaliśmy 
i oswoiliśmy, obudowując ją w schlud-
ne ramy obchodów okolicznościowych, 
wyliczonych akapitów w podręczni-
kach, wymierzonych akademickich 
klatek Wajdy. Ustaliliśmy język mó-
wienia o tym, zostawiliśmy to – z po-
czuciem wykonania obowiązku. 

A teraz – dalej? Znowu? Jak to 
rozumieć i co z tym zrobić, zanurzyć 
ręce w glinie sprzed lat, między guziki 
i czaszki, ale ile jeszcze tej narodowej 
golgoty? Słaby żart losu, bardzo słaby, 
ryzykowna konwencja, robić coś w ro-
dzaju sequela.

Prezydent. Moje myśli wróciły do 
2005 roku, do pierwszych i ostat-
nich wyborów, w których wzięłam 
udział. Pamiętam wielką ekscytację 
i nadzieję na „koniec polski Michni-
ka i Rywina”, na prawdziwie nowy 
i lepszy rozdział, co można uspra-
wiedliwić wyłącznie tym, że miałam 
osiemnaście lat i byłam na hormo-
nalnym haju w związku z Michałem. 
Jak wszyscy wahałam się między 
Tuskiem a Kaczyńskim, ale żyliśmy 
w przekonaniu, że i tak przecież bę-
dzie koalicja. W końcu, niewykluczo-
ne że pod wpływem Michała, padło 
na Kaczyńskiego. I poza drobiazgami 
nie miałam powodów, by tego żało-
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wać, jeśli chodzi o samą prezydentu-
rę. Ale mogę się też mylić. W końcu 
jakiś czas po tym, jak z planowanej 
koalicji nic nie wyszło (po dziś dzień 
nie jestem pewna, jak to się stało) 
i było tylko gorzej, zainteresowanie 
polityką ograniczyłam do omiata-
nia wzrokiem nagłówków w inter-
necie. Tak mi zostało do dziś, i było 
mi z tym dobrze. To, co działo się po 
tamtych wyborach, zmęczyło mnie.

Opublikowano pełną listę pasaże-
rów. W punkcie 81 niebieskie hiper-
łącze, w które kliknęłam w zasadzie 
odruchowo, z powodu nazwiska, które 
znałam. Zamrugałam. 

Michał Trawiński. Michałtrawiń-
skimichałtrawińskimichałtrawiński. 
Może zbieżność imion i nazwisk?! 
Jak Michał mógłby się tam znaleźć, 
absurd. Michał i jego prawie dwa me-
try, zgrabna sylwetka, żarty wypo-
wiadane żywym, rześkim głosem. 
Niedorzeczność. 

Szukam informacji, Michał Trawiń-
ski: student historii i filologii rosyj-
skiej, przewodniczący stowarzyszenia 
Młodzież Pamięta, członek rodziny 
katyńskiej.

Kurwa, kurwa, wchodzę na jego 
profil na Facebooku – jego posty nie 
pokazywały mi się od dawna, ukry-
łam je, bo natrętnie przypominały 
o przeszłości.

Michał Trawiński (21 hours ago)
Z prezydentem do Katynia! Kto by po-

myślał? (45 osoby lubią to)

Patrzę na profil człowieka, który 
nie żyje.

Zadzwonił telefon. Koleżanka 
z liceum. – Już wiesz? – pyta, a ja na-
prawdę nie wiem, co odpowiedzieć. 
Pozwalam jej obiecać, że zawiadomi 
mnie o terminie pogrzebu.

Bezmyślnie wracam do komputera 
i przez dwie godziny czytam o kata-
strofie, zupełnie jakbym mogła wy-
grzebać żywego Michała spod stosów 
stron internetowych. 

(…)

Rozdział XXIII

youtube.com: Bonnie Prince Billy, You Will Miss 

Me When I Burn 

Gazeta.pl: 150 tys. ludzi na pogrzebie prezydenc-

kiej pary

Google Images: Frank Cadogan Cowper, 

La belle dame sans merci

Dwa dni później niewiele się zmie-
niło. Pojawiły się za to spekulacje 
co do nacisków prezydenta bądź 
generała Błasika i sugestie, że we 
krwi mieli alkohol. Gucio dziś miał 
wrócić z Warszawy. Na Facebooku 
opublikował: 

Gustaw Maj:
Mam powyżej uszu zbiorowej histerii. 

Nie żałuję prezydenta „spieprzaj dziadu” 
i nie rozumiem, jak można żałować ho-
mofoba. Żal mi tych ludzi, ale brakowa-
ło mi w tym samolocie Ziobry, Rydzyka 
i paru innych. Po śmierci JP II też szam-
pana otwierałem! (2 osoby lubią to)
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Z zażenowaniem zastanawiałam 
się, co sobie pomyślą moi znajomi. 
Chociaż może nie miałam czego się 
obawiać: być może jako dupa face-
ta, któremu zdarza się sypiać z męż-
czyznami, ich szacunek straciłam już 
dawno.

Zadzwoniłam do Gucia: – Opanuj 
się trochę.

– Ja się swoich poglądów nie wsty-
dzę. A najbardziej na świecie nie lubię 
hipokryzji.

Po kilku godzinach wpis jednak 
znikł. Gdy Gucio wrócił do domu, at-
mosfera między nami była dość chłod-
na. W końcu nie zdzierżył i sprzed 
komputera zawołał: 

– To jest jakaś pieprzona polityczna 
nekrofilia!

– Ale o co ci chodzi?
– O to masochistyczne lubowa-

nie się tematem śmierci, cholernie 
niezdrowe i świadczące o frustracji. 
A przy tym naiwność, bo żywy mówią-
cy o śmierci zawsze będzie naiwny. I to 
w tym lepszym wypadku, bo w gor-
szym temat śmierci będzie dla niego 
tanią egzaltacją albo jakimś sztafażem, 
teatralnym atrybutem. 

– A jeśli „nekrofilia” pozwala umiej-
scowić się w szerszej całości, może na-
wet wspólnocie?

– Ona tylko sprawia, że nie ma 
się satysfakcji z życia. Żyć należy tu 
i teraz – wyłączył komputer i poszedł 
zmywać naczynia. – A tego emocjo-
nalnego terroryzmu, robienia z życia 

publicznego czegoś w rodzaju mauzo-
leum Lenina po prostu nie trawię. 

– To dlaczego usunąłeś tamte 
wpisy? Przestraszyłeś się, że wyciek-
nie i zaszkodzi Ci na uczelni? Trochę 
tchórzowskie.

– Odważna się znalazła – gwałtow-
nie wrzucił naczynia do zlewu, odwró-
cił się i popatrzył mi w oczy. – Akurat 
ty żyjesz w nieustannym lęku, że coś 
zburzy twój obraz siebie, który sobie 
wypracowałaś. Że powiesz zbyt wiele 
i nie tak jak trzeba. Nie masz prawa 
mnie oceniać.

Wyszłam z domu, minęłam Ju-
bilat, który rozkładał się na brzegu 
Wisły jak PRL-owski potwór morski 
i zajrzałam do Dominiki na Zwierzy-
niecką. Było to jedno z tych wesołych 
studenckich mieszkań, w których nie-
mal z zasady się nie sprząta, a mimo 
to wszyscy chętnie tam przesiadują; 
głównymi meblami są materace i te-
lewizor w kuchni, zaś przed wizytami 
właścicielki ściany w popłochu zasła-
nia się bohomazami lokatorów, żeby 
ukryć dramatyczne plamy po winie.

Współlokator Dominiki oglądał te-
lewizję, przez otwarte drzwi uchwy-
ciłam silących się na socjologiczny 
dystans ekspertów w studio. – Ludzie 
potrzebują konwencji przeżywania, 
więc zwracają się ku obrzędom ko-
ścielnym i rytuałom patriotycznym. 
Żeby nie powiedzieć – bogoojczyźnia-
nym – mówi jeden z nich. – Takie sche-
maty dają poczucie bezpieczeństwa.



FR
O

N
D

A
 6

9
 /

 Z
IM

A
 2

0
13

 
28

5

– Nie mogę sobie znaleźć miejsca, odkąd to się stało – mówię.
– Serio? – Dominika uśmiecha się niepewnie, z niedowierza-

niem. – Ja nie do końca taki odbiór rozumiem. Nawet gdybym 
uwierzyła jakoś w tę teorię spiskową, to co z tego? Na świecie giną 
co roku miliony osób. Jako ofiary masowych mordów, z głodu, 
dla pieniędzy, z czystej nienawiści. Ta jedna zbrodnia jest w takim 
razie znikoma w skali świata – patrzę na nią, myśląc, że to ironia, 
jednak Dominika jest cały czas poważna. – Czemu ma służyć jej 
rozgrzebywanie i rozpamiętywanie? Miliony, miliardy ludzi mają 
o wiele gorzej niż Polacy. Zamiast użalania się trzeba walczyć o to, 
żeby świat się zmienił, żeby ludzie nie ginęli z głodu, od wojny czy 
AIDS.

Dominika wysłała mi potem na Facebooku zaproszenie do wzię-
cia udziału w proteście przeciw pogrzebowi na Wawelu. Mówimy 
„nie” histerycznemu patriotyzmowi. Żałobę nosi się w sercu – widnia-
ło w opisie wydarzenia.

A może zorganizować coś takiego w Warszawie, zrobić demonstrację 
pod domem matki Kaczyńskiego? – podrzuca jeden z uczestników. 

Dostałam też zawiadomienie o terminie pogrzebu Michała. My-
ślałam o tym, co mówili uczeni panowie w TVP, i zastanawiałam 
się, jak ja powinnam przeżywać. Chyba chciałabym to robić tak jak 
bohaterka La belle dame sans merci Cowpera: w centrum obrazu ko-
bieta w czerwieni, wokół przestylizowana sceneria z biało-czerwo-
nymi makami i kupa złomu u jej stóp, blaszane kawałki skrzydeł 
i kadłuba. 

Chciałam siedzieć i lamentować.
Brakowało mi teatralnych gestów, bo od czasu pogrzebów róż-

nych członków rodziny wiedziałam, że śmierć jest tak naprawdę 
groteskowa. Zwykło się myśleć o jej patosie, dojmującej powadze, 
majestacie tej ostatecznej sprawy. Ostatecznie jednak człowiek 
zawsze ląduje przed otwartą trumną w „sali pożegnań”, położo-
ną na stylonowej falbance w kolorze bladego seledynu, patrząc na 
sztuczne lilie stojące w kącie. W trumnie leży obca osoba, dobrana 
w sposób pełen dobrej woli – tak, by fizycznie była maksymalnie 
podobna do tej żywej sprzed paru dni; być może przeprowadzono 
casting, a co najmniej przejrzano bazę zdjęć; rysy leżącego pokry-
wa solenna, choć niezgrabna charakteryzacja. 
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Potem zaś idzie się pochodem za 
urną wielkości wazonika na tulipany, 
onyksową lub w kolorze rozbielone-
go groszku. Może też być metalowa, 
z jakimś zdobieniem – kwiatek, krzyż. 
Otacza ją wianuszek czerwonych 
różyczek z zielonym dekoracyjnym 
przybraniem. 

Trumny Michała z dość oczywi-
stych względów nie otworzono. Sta-
łam przed nią, myśląc o spalonym 
ciele, a potem, nie wiedzieć czemu, 
o generałowej Zajączkowej, o której 
kiedyś opowiedział mi Gucio: Dzień 
rozpoczynała od kąpieli w wannie z lo-
dowatą wodą. Jadła owoce, warzywa 
i to najczęściej surowe lub ochłodzone 
po ugotowaniu, bo gorących potraw nie 
brała w ogóle do ust. Dla utrzymania 
dobrej kondycji odbywała codzienne 
dziesięciokilometrowe spacery i jeździła 
konno. Przez całe życie sypiała przy sze-
roko otwartych oknach, trzymając pod 
łóżkiem chłodzące balie z bryłami lodu. 
By zupełnie nie zamarznąć, otulała się 
na noc sarnią skórką (najlepiej młodą). 
Reżim, jaki sobie narzuciła, przynosił re-
zultaty – o jej młodym wyglądzie słysza-
ła cała Europa.

Na szczęście Michał był katolikiem, 
więc pogrzebowy rytuał religijny zdo-
łał nieco zrównoważyć groteskowe 
ubóstwo całej sytuacji. Zdarzyło mi się 
bowiem dwa razy brać udział w świec-
kim pogrzebie: raz upływał on w świ-
drującej ciszy, a drugi pod znakiem 
nieotamowanych wzruszeń: odczyta-

no wiersze (Kot w pustym mieszkaniu, 
Śpieszmy się kochać ludzi), były sponta-
niczne deklaracje żalu i tęsknoty, a na 
koniec odtworzona została piosenka 
Dżemu.

Gucio zauważył leżący na biurku 
projekt La belle dame sans merci w mo-
jej wersji. – Zostaw to dla siebie – mó-
wił. – Straszny kicz, zobaczysz to 
sama, jak opadną emocje. Będziesz się 
tego wstydzić. 

– Ale czy kicz świadomy, że jest ki-
czem, to wciąż kicz? – spytałam. Jed-
nak w końcu faktycznie schowałam do 
szuflady.

W mediach mówiono o przygotowa-
niach do pogrzebu prezydenta. Mieli 
przybyć przywódcy krajów z całego 
świata, ale niebo zasnuła czarna wul-
kaniczna chmura. Ruch lotniczy nad 
Europą został wstrzymany. Czytając 
o tym, walczyłam z jakimś literackim 
déjà vu, przecież, na miłość Boską, nie 
żyjemy w kiepskim poemacie roman-
tycznym. Dlaczego nie urodziłam się 
w Stanach Zjednoczonych, myślałam, 
jedząc moją porcję pierogów w barze 
„Drops”. Byłabym szczęśliwą blond-
włosą Teksanką, radośnie chodzącą po 
polu kukurydzy. Historia mojego kraju 
zawierałaby pogodne, a w najgorszym 
razie krzepiące epizody. Patrzyłam 
przez okno, jak smutni ludzie wchodzą 
do sąsiedniej „Dżakarty” na piwo za 
czwórkę i rozmowy o wulkanicznym 
pyle. 
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Osiemnastego kwietnia, po waha-
niach, wybrałam się w końcu na mszę 
żałobną. Było bardzo ciepło; tamo-
wane przez barierki olbrzymie ławice 
ludzi sunęły na Błonia, Rynek i pod 
Wawel (wyłapałam kilka znajomych 
twarzy), wszędzie kręciły się służby 
porządkowe, a ja chcąc nie chcąc wra-
całam myślami do pogrzebu papieża. 

Przez długi czas o tych dwóch ty-
godniach własnej egzaltacji po jego 
śmierci nie mogłam myśleć inaczej 
niż z niechęcią. Mój smutek był wtedy 
prawdziwy, niewątpliwie. Myślałam, 
że coś wielkiego się skończyło. Na 
warsztatach dziennikarskich pisałam 
patetyczny artykuł, w którym po-
brzmiewało przekonanie, że nic już 
nie będzie takie samo. Wspominałam 
to z niedowierzaniem, bo przecież 
wszystko wróciło do najnormalniej-
szej normy. Nie mam pojęcia, co mia-
ły znaczyć te marsze ze świeczkami, 
przypinki, niekończące się odśpiewy-
wania Barki. Musiałam wtedy czuć 
jakieś emocje, których potem nie po-
trafiłam przywołać. 

Co do samego papieża, za jego życia 
byłam na jednej czy dwóch mszach na 
Błoniach. Musicie od siebie wyma-
gać, tam po maturze chodziliśmy na 
kremówki. Przez niedzielne kazania 
w kościele przewijały się opowieści 
z życia Karola Wojtyły, anegdoty, bu-
dujące przykłady. Szkolne wyjście na 
„Człowieka, który został papieżem”, 
hagiografię dla ubogich. Mglisty ob-

raz miłego dziadunia w telewizyjnych 
migawkach, obejmującego egzotyczne 
dzieci. Oblicze ziemi, tej ziemi.

Po mszy, której wysłuchałam wśród 
łopoczącego flagami ogromnego tłu-
mu, trumny na lawecie odprowadzo-
no pod Wawel. Tam oddano wystrzały 
armatnie. W głowie pobrzmiewało mi 
Boże, coś Polskę. Ręce złamawszy na 
pancerz. Biją w topory pobłękitniałe 
od nieba, w tarcze rude od świateł biją 
pachołki służebne. Przeogromna cho-
rągiew, co się wśród dymów koleba.

Rozdział XXVIII

youtube.com: The Knife, Silent Shout 

Gazeta.pl: Bronisław Komorowski prezydentem

Google Images: Cepelia, Gobelin „Lato”

Z którejś z moich wycieczek w Polskę 
wróciłam z gorączką. Gucio popa-
trzył i zaczął pod nosem mruczeć coś 
o skrajnej głupocie, ale wziął mnie za 
rękę, położył do łóżka, napoił i za-
aplikował leki. W chorobie obecność 
drugiej osoby rozpieszcza, można 
wtedy marudzić jak duże dziecko, tro-
chę bezwładne, kulące się przy ciele 
matki. Zasypiając, słyszałam z dołu, 
jak rozmawia przez telefon o ostatnich 
wydarzeniach politycznych i mówi coś 
o „polskim wesołym miasteczku”.

W ciężkim, podobnym do majaków 
śnie zobaczyłam gigantyczną karuze-
lę, której centrum stanowiło gniazdo 
z dwoma bocianami. Odchodziły od 
niego potężne ramiona, na ich koń-
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cach przytwierdzono solidne siedziska z plastiku, pomalowane 
na jaskrawe, mało szlachetne kolory. Uformowane były w ludzkie 
kształty, można było siedzieć na Lechu Wałęsie, Chopinie, Piłsud-
skim, Małyszu, Bolesławie Chrobrym albo papieżu, powiewającym 
połami swojej białej szaty. Wszyscy oni rozciągali usta w wykośla-
wionym uśmiechu, szczerząc zbyt duże zęby, z których tu i ów-
dzie odkruszyła się farba. Pomiędzy ramionami karuzeli wiły się 
roślinne dekoracje z drewna: maki, kłosy, chabry. Karuzela zaczęła 
wirować, stapiając ze sobą kształty i kolory, a ja przewracałam się 
niespokojnie. Nie mogłam przy niej zostać i nie mogłam się obu-
dzić. Zorientowałam się, że stoję przed wielką huśtawką rżniętą 
w motywy łowickie, przeznaczoną dla dwóch osób. Jacyś ludzie 
wsiadają, jedna osoba z jednej strony, wybiera wydrążony brzuch 
wąsatego grubasa, druga sadowi się po stronie przeciwnej, w łonie 
mężczyzny w białej peruce. Huśtawka zaczyna się poruszać, unosi 
do góry wąsacza, a wtedy przypudrowany elegant uderza o zie-
mię, potem pozycje zmieniają się; odchodzę, bo za uchem ryczy 
mi żubr, ale to chyba tylko ktoś w kostiumie żubra, z pyska można 
zaczerpnąć waty cukrowej. 

Wszystko dzieje się coraz szybciej, gdzieś ponad mną z zawrot-
ną prędkością przemyka rollercoaster. Łapię się na zdziwieniu, co 
to za sztuczka techniczna, bo gdy kolejka zjeżdża na dół, przybiera 
barwę popiołu, kurczy się w sobie, maleje, jakby przepraszała, że 
istnieje; a gdy unosi się do góry, opromienia ją mistyczne światło 
i wydaje się, że nawet metal, z którego jest zrobiona, zmienia się 
w eter. Nagle czuję, że coś skapnęło mi na rękę, zerkam i widzę 
kroplę krwi, która najwyraźniej spadła z wspinającej się na wyżyny 
kolejki. Z krwi wyrasta miniaturowa lilijka.

(…)

Rozdział XXIX

youtube.com: Lao Che, 

Mars – Anioł Choroby 

Gazeta.pl: Awantura o krzyż

Google Images: Kazimierz Sichulski, 

Szalony kabaret
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Wybrałam się Warszawy odwiedzić 
znajomą parę i obejrzeć najgłośniejszy 
spektakl ostatnich miesięcy. Opo-
wiadał o szwaczkach w XIX-wiecznej 
Łodzi. Czas akcji, jak pisano w recen-
zjach, był jednak kategorią umowną. 
Minimalistyczną scenografię tworzy-
ła wielka metalowa klatka i tworzące 
dodatkowy wymiar telebimy, zwie-
lokrotniające akcję w ironicznym cu-
dzysłowie. Reżyser, koncesjonowany 
skandalista w średnim wieku, posta-
wił na dekonstrukcję: obyczajowości, 
poprzez rozebranie aktorów i wprowa-
dzenie wątków lesbijskich, oraz naro-
dowych i religijnych mitów, włączając 
do sztuki scenę modlitwy na kloze-
cie czy hostii sprzedawanej jako LSD. 
Ważne były również kontrowersyjne 
detale, takie jak spłuczka z korony 
cierniowej i wtyczki analne w biało-
czerwonych barwach.

Część publiczności z ukontentowa-
niem kiwała głowami, jednak więk-
szość poziewywała. Trochę żałowano, 
że nikt demonstracyjnie nie opuścił 
widowni. 

Po spektaklu do mnie, Ani i Da-
miana dołączyła Ksenia i poszliśmy 
razem do Gesslera. Po dobrych kilku 
wódkach za cztery złote uparli się, 
że zaprowadzą mnie pod Pałac, że-
bym mogła zobaczyć, jak to wszystko 
wygląda.

W pierwszej chwili w oczy rzuciły mi 
się tylko znicze, rozlana, niespokojna, 
płonąca magma; pomarańcz, magenta, 

chaber, biel. Potem oczywiście krzyż 
i tłum ludzi. Jedna grupa, wyizolowana 
barierkami z blachy, klęczy z zamknię-
tymi oczami. Zauważam, połyskujące 
szkaplerze z Matką Boską na piersiach 
niektórych, inni trzymają w dłoniach 
różańce. Mają w sobie rys świętych ze 
starych obrazów i rys groteski.

Ponad ich głowami pojawiają się 
niewyraźne kuliste kształty: to bańki 
mydlane, puszczane przez ludzi do-
magających się przeniesienia krzyża. 
Bańki rosną, pęcznieją, pojawiają się 
balony, bielejące na ciemnym niebie, 
wreszcie wielka dmuchana piłka, którą 
przerzucają się uczestnicy protestu. 

Ania pokazuje nam w tłumie te-
lewizyjnego celebrytę, cieszącego się 
wątpliwą sławą oryginała i katolickie-
go oszołoma. Podobno są i politycy, 
mówi. Obok nas przemyka kilka star-
szych kobiet, chłopak z flagą, dziew-
czyna w kolorowej peruce i znana 
aktorka.

– Ofiary katastrofy zostały upa-
miętnione indywidualnie bądź zbio-
rowo – wychwytuję jej wypowiedź dla 
telewizji – a to jest narzucenie myśle-
nia, że jest tylko jedna prawda i jedno 
rozwiązanie. A w rzeczywistości nie 
ma jednej prawdy, jest 96 różnych 
prawd. 

Mam wrażenie, jakby wszyscy byli 
figurkami przesuwającymi się w wiel-
kiej, złoconej szopce.

– Wykorzystanie krzyża do walki 
politycznej to dzieło szatana! – woła 
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starszy mężczyzna z długimi siwymi 
włosami, wyraźnie skandując każde 
słowo. Ma w sobie coś z kaznodziei, 
obwieszczającego rychły koniec świa-
ta. – Jarosławie Kaczyński – wzy-
wa – opamiętaj się! 

– Podskocz, jeśli jesteś przeciw 
krzyżowi!!! – rozlega się obok nas. 
Chłopak w koszulce z napisem „Je-
stem chłopakiem Jarka” zaczyna 
skakać, razem z nim inni, w rytm „Ko-
lorowych jarmarków”, które popłynęły 
z przenośnego odtwarzacza. 

– Miejsce drewna jest w lesie! Na 
krzyż są wydzielone miejsca!

– Wydzielone miejsca to są na sza-
lety i palenie papierosów – stwierdza 
krzepki pięćdziesięciolatek. 

Od strony obrońców płyną śpiewa-
ne chóralnie pieśni wojskowe, potem 
Rota i Jezu, ufam Tobie. Ludzie pod 
krzyżem modlą się, przeciągając słowa 
i kołysząc się do przodu i tyłu. 

– Żenada – komentuje Ania.
– Może – mówię powoli, nie mogąc 

oderwać wzroku od tego migotliwego, 
rozchybotanego spektaklu. – Ale praw-
dę mówiąc, zastanawiam się czasem, 
czy dokładnie tak samo nie mówiono 
o Rejtanie, który rozdzierał koszulę.

– Weź, Gaja, co ty w ogóle mó-
wisz – protestuje Ania. – To są jacyś 
fanatycy, biedni ludzie, weź w ogóle 
posłuchaj, jak oni mówią, jak wygląda-
ją. To są ludzie, którym nie wyszło po 
89, niewykształceni, kościół jest pewnie 
jedyną rozrywką, jaką mają w życiu.

– Z tego co pamiętam, to wy też 
chodziliście całe lata do kościoła. 

– Ja dojrzałem do zmiany, dzi-
siaj stwierdzam, że nie wierzę 
w Boga – kręci głową Damian – ani 
w instytucje, które mówią ci, jak żyć 
i lepiej od ciebie wiedzą, co dla ciebie 
dobre. Gdyby nie było religii – zapala 
się – nie byłoby bydła i przepychanek, 
ludzie by zrozumieli, że nie trzeba się 
kłócić, można na spokojnie porozma-
wiać. Bez agresji.

– Skoro mnie wywołujesz do tabli-
cy – zwraca się do mnie Ania – to ja 
wyznaję zasadę „żyj i daj żyć innym”. 
Chodzę do kościoła, jak czuję potrze-
bę. Wierzę, ale normalnie, bez prze-
sady. Wszyscy wiemy, jak się kończą 
ekstremizmy.

– Ale nie czujecie jakiejś symboliki 
w tym, że ktoś zostaje prezydentem 
i jego pierwszą decyzją jest usunięcie 
krzyża? W tej sytuacji, po wcześniej-
szych wyborach? Przecież wiedział, jak 
to zostanie odebrane, jaki to będzie 
gest wobec poprzednika, jakie sta-
nowisko wobec roli chrześcijaństwa 
w świecie?

– Miejsce krzyża jest w kościele. 
Chrześcijaństwo niech sobie będzie 
prywatną sprawą każdego, bez eks-
pansji na ulice. Tego krzyża tutaj uży-
wa się do polityki – włącza się Ksenia.

– A państwo polskie powinno pa-
miętać, że obowiązuje je rozdział od 
Kościoła. Ale oczywiście nie pamię-
ta – stwierdza Damian.
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– Tylko zastanawiam się, gdzie 
jest granica między polityką a czymś 
większym.

– Czym?
– Nie wiem, przyzwoitością, uczci-

wością, poczuciem obowiązku. Toż-
samością. Pamięcią – z ociąganiem 
formułuję słowa.

Damian nie podjął jednak tema-
tu. – W Polsce zamiast rozdziału pań-
stwa od Kościoła mamy Kościół, który 
jest samodzielnym państwem! Które 
się ciągle miesza! – mówi oskarżyciel-
sko. – Może gdyby zerwali chociaż 
z celibatem, to nie byłoby tych gwał-
tów, pedofilii. 

– Ojcze nasz, któryś jest w nie-
bie… – płynie spod krzyża. Modli-
twa szybko zostaje zagłuszona przez 
okrzyki z drugiej strony.

– Jest krzyż, jest impreza!! Krzyże 
do kościoła, bydło do obory!

– I to wam się podoba? – pytam.
– Oczywiście, że nie, przecież mó-

wię, że przesada w każdą stronę jest 
zła – obrusza się Ania. – Ale właśnie 
dlatego powinni modlić się w kościele, 
tam by nikt nie przeszkadzał, nikt nie 
zagłuszał.

– Precz, krzyżacy! – rozlega się 
obok nas. 

– Wiara, męstwo, prawość – próbu-
je skandować druga strona.

– Precz z krzyżami, na stos z mohe-
rami – krzyczy grupka w koszulkach 
„Nie płakałem po papieżu”. 

Ludzie spod krzyża podnoszą trans-
parent “Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże 
na niebie, zapomnij o mnie”. Po chwili 
zaczynają śpiewać Boże, coś Polskę.

– Moi znajomi Czesi uważają, że my 
w Polsce nie mamy poczucia humo-
ru – odzywa się Ksenia. – Jeśli o naro-
dzie, to od razu musi być śmiertelna 
powaga, Rota, oczy ku niebu, pacierz 
i patos.

– Ale przecież w tym happenin-
gu tutaj nawet nie ma nic zabawne-
go – mówię, ale przerywa mi człowiek 
skandujący przez tubę:

– Nadszedł czas na powstanie prze-
ciwko klerykalnej okupacji Polski. Wy-
walczmy normalność w naszym kraju!

– Jakiej okupacji? W Polsce 
mieszkają głównie katolicy! – wda-
je się w dyskusję mężczyzna koło 
trzydziestki.

– Chyba nigdy pan nie żył w nienor-
malnym kraju – dorzuca stojąca przy 
nim kobieta. 

Mimo woli zaczynam się przysłu-
chiwać tym rozmowom, jest ich woko-
ło coraz więcej. Potem przypominam 
sobie, co mówiła Ksenia. – Mamy na-
prawdę długą tradycję humorystycz-
nego podejścia do polityki – odzywam 
się. Żeby nie sięgać bardzo daleko, po-
patrz na piosenki i dowcipy ze stanu 
wojennego. 

Ksenia otworzyła usta, by odpowie-
dzieć, ale jej uwagę przykuła unosząca 
się w powietrzu pluszowa kaczka, fru-
wająca z rąk do rąk.
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– WC kaczka! – rozległo się. Kawa-
łek dalej nad głowami stojących ukazał 
się przybity do krzyża szmaciany miś. 

Ze strony obrońców dobiega 
okrzyk:

– Małpy, pajace! Służalcy Kremla!
– Komoruski won do Rosji! – zapa-

lają się ludzie spod krzyża
– Nie dajmy się sprowokować – pró-

buje mitygować jeden z nich.
Uwagę wielu zwraca bardzo pi-

jany mężczyzna, który zatacza się 
i w końcu wpada w znicze. Zanurza się 
w nich, brodzi w kwiatach, zdjęciach, 
małych krzyżykach, depcząc je z roz-
machem. Potem zaczyna ruszać bio-
drami w przód i tył. – Ruchać się pod 
krzyżem! – woła. Wzbudza zaintereso-
wanie policjantów, ale grupa skandu-
je: – On nic nie robi!

Policjanci stoją chwilę i odchodzą. 
Pluszowego misia zastępuje krzyż 
z puszek po piwie Lech. – Zimny Lech 
na krzyż! – rozlega się wśród śmiechu.

– Witaj światło z Gabaon, coś 
zwycięstwo dało, 
Z Ciebie Słowo Przedwieczne 
w ciało się przybrało. 
Aby człowiek z padołu powstał 
wywyższony, 
Niewiele od Aniołów jest on 
umniejszony. 
Słońca tego promieńmi Maryja 
jaśnieje, 
W poczęciu swym, jak złota zorza 

światłem sieje. 
Między cierniem lilija kruszy łeb 
smokowi, 
Piękna jak w pełni księżyc, świeci 
człowiekowi. 
– Jam sprawiła na niebie, aby 
wschodziła światłość nieustająca, 
– I jako mgła okryłam wszystką 
ziemię.

Jakiś człowiek obok mnie rozpina 
rozporek, świetlista struga moczu spa-
da na znicze, leje się, błyszcząc, knoty 
syczą i gasną. 

– Przestań! – odzywam się głośno, 
właściwie krzyczę.

– Że też nie boisz się śmiesz-
ności! – mówi Ksenia z cieniem 
dezaprobaty.

Potem zostawiam ludzi pod krzy-
żem samym sobie i wszyscy idziemy 
do domu.

(…) Przed snem przejrzałam jeszcze 
wiadomości (awantury pod Pałacem, 
zdecydowanie bardziej medialne niż 
przeprowadzana w tym czasie pod-
wyżka podatków, były tematem domi-
nującym) i Facebooka.

Gustaw Maj:
Afera z krzyżem – A TO POLSKA 

WŁAŚNIE. Prowadzę właśnie ożywioną 
korespondencję zawodową z pastorem 
kalwińskim. Co za cudowny, normalny, 
światły człowiek! Nie to, co te katolskie 
plebany. (Tak, owszem, jestem nietole-
rancyjny. Katolicyzmu nie trawię.)
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– Nie widzisz, że krzyż to też symbol 
wartości uniwersalnych? – napisałam 
w komentarzu.

– Uwierz, że Bóg czy diabeł to dla 
mnie wyłącznie myślowe konstrukty, 
mity kultury, jak Prometeusz czy Don 
Juan. Zwłoki na kawałku drewna powin-
ny zniknąć z miejsc publicznych.

Zamknęłam okno, żałując, że nie 
mogę trzasnąć drzwiami.

Przed powrotem do Krakowa zaj-
rzałam jeszcze pod Pałac. Zostałam 
wylegitymowana przez straż miejską 
i postałam chwilę, patrząc, jak z zbiera 
i wywozi znicze, dogaszając te, któ-
re jeszcze się paliły. Jadąc do domu, 
miałam w głowie obraz nocnej magmy 
oraz trzask i gruchot, z jakim rano 
znikały z zimnych, suchych płyt chod-
nikowych, pełne twardej, zakrzepłej 
stearyny. Ω



HISTORIA 
PISANA 
WSTyDEM

Krzysztof 
Wołodźko

Judt, nieżyjący już angielski pisarz i historyk związany 
z lewicą, postanowił – w duchu polemik Orwella 
z sowieckimi kolaborantami wśród inteligencji – przyjrzeć 
się fenomenowi współuczestnictwa ludzi z Zachodu 
w budowie pozytywnego mitu radzieckiego komunizmu.

Historia niedokończona – książka, której napisanie wymagało 
znacznego kunsztu historyka (idei) i uczciwości intelektualnej.  
Logiczny, bezpardonowy, wnikliwy rozrachunek z pokoleniem inte-
lektualistów francuskich, którzy oddali swoje myśli i pióra w służbę 
Rosji Radzieckiej, totalitarnej ideologii i praktyce tego państwa. Tej 
miary praca bardzo jest potrzebna także na gruncie polskim. Ale 
czy powstanie? 

Judt, nieżyjący już angielski pisarz i historyk związany z lewicą, 
postanowił – w duchu polemik Orwella z sowieckimi kolaboranta-
mi wśród inteligencji – przyjrzeć się fenomenowi współuczestnic-
twa ludzi z Zachodu w budowie pozytywnego mitu radzieckiego 
komunizmu. Jak stwierdzał: jego książka jest esejem o braku inte-
lektualnej odpowiedzialności, studium kondycji etycznej inteligencji 
w powojennej Francji. To tamtejsi luminarze i „wyrobnicy” my-
śli wpływali na wizję Rosji Radzieckiej w oczach zachodniej opinii 
publicznej. Ich opinie kontrolowały terytorium kulturowe, okre-
ślały język dyskursu publicznego, kształtowały uprzedzenia i język 
odbiorców. 
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Praca Judta nie jest próbą mglistych dociekań przyczyn, inte-
lektualną analizą skoncentrowaną na „stanach umysłu”. Otrzymu-
jemy przede wszystkim rzeczowy opis wydarzeń i ich społecznych 
uwarunkowań. To one są punktem wyjścia, probierzem czynów, 
opinii i złudzeń. Znamienna jest choćby część druga z otwierającym 
ją rozdziałem Procesy pokazowe. Terror polityczny w zwierciadle 
Europy Wschodniej, 1947–1953, okraszona wymownym cytatem 
z Moliera: Tutaj najpierw wieszają człowieka, a dopiero potem go 
sądzą. Judt ukazuje te haniebne wydarzenia, podwójnie je oświe-
tlając: najpierw analizuje ich „lokalną specyfikę” i cechy wspólne 
sytuacji krajów „demokracji ludowej”. Później rysuje typy reakcji ze 
strony francuskich intelektualistów na niewygodne fakty.

W okresie 1944–1956 istniały cztery możliwe odpowiedzi na 
stalinizm – uważa autor Historii niedokończonej. Pierwsza: odrzu-
cenie, czyli odmowa przyznania komunizmowi jakiejkolwiek wiary-
godności. Ludzie, którzy na to się decydowali, jak Raymond Aron, 
przyjmowali na siebie piętno pariasów: W politycznym i kulturo-
wym kontekście tamtych lat oznaczało to wyrzucenie poza główny 
nurt życia intelektualnego.

Druga możliwa strategia, sytuująca się na antypodach pierwszej, 
to akceptacja (casus Aragona i innych francuskich komunistów). 
świat radziecki obserwowano w tym przypadku przez podwój-
ny filtr: zwyczajnie przeczono pogłoskom o obozach koncentra-
cyjnych, torturach, procesach pokazowych. A gdy nie dało się już 
negować faktów? Tłumaczono je zgodnie z logiką stalinowską czy 
„leninowską”. Jednak, jak zaznacza Judt, w takiej sytuacji: napraw-
dę wartościowi byli dla stalinistów nie ci intelektualiści, którzy się 
przyłączali, ale sympatycy dostarczający wiarygodności swoim po-
parciem i niezależnym statusem myślicieli, uczonych i dziennikarzy.

Trzecią grupę stanowili ludzie, którzy początkowo udzielali 
wsparcia komunistom, ale – dla różnych przyczyn – odeszli od nich, 
nie chcąc służyć za tzw. pożytecznych idiotów. Ich los nie był godny 
pozazdroszczenia – stawali się przedmiotem nieustannych ataków 
ze strony swoich dawnych „towarzyszy”. Skoro komunistyczna lewi-
ca w republikańskiej Francji nie mogła, na modłę Stalina, fizycznie 
unicestwiać „heretyków”, „uciekała się do ciągłych publicznych po-
tępień”, które zdecydowanie pogarszały sytuację atakowanych.
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Jak podkreśla Judt, najistotniejsza dla zrozumienia francuskie-
go klimatu intelektualnego lat 1944–1956 jest czwarta grupa/stra-
tegia postępowania. Dotyczyła ludzi, którzy chcieli wytłumaczyć 
stalinizm, afirmując ustrój komunistyczny. Mowa tu o postaciach 
tak znanych jak „guru egzystencjalizmu” Jean-Paul Sartre czy „ka-
tolicki personalista” Emmanuel Mounier: Stało przed nimi zada-
nie szczerego (przynajmniej w ich odczuciu) rozważenia wszystkich 
komunistycznych okropieństw i takiego ich objaśnienia, by oca-
lić doświadczenie i projekt godny ich marzeń i możliwe do obrony 
w języku filozoficznym i etycznym. Właśnie tacy ludzie mieli najbar-
dziej znaczący wpływ na opinię publiczną Zachodu w początkach 
zimnej wojny.

Znamienne, w jaki sposób próbowano nadać jawnej niespra-
wiedliwości walory właściwego, wręcz koniecznego postępowania. 
Mounier, komentując moskiewskie procesy, totalizm komunistycz-
nego ustroju, pisał w roku 1947: Z perspektywy bezpieczeństwa 
publicznego cały naród znajduje się w łodzi ratunkowej. Państwo 
jest wszędzie, gdyż musi wszystkiego strzec. (…) Psychologia oskar-
żonego, jego jednostkowe przeznaczenie, blednie wobec przezna-
czenia kolektywnego, gdyż w tym momencie to ostatnie staje przed 
alternatywą życie lub śmierć. Mamy tu zatem do czynienia ze 
szczególnym przewartościowaniem: racje oskarżonych jednostek 
to subiektywizm i „psychologia”, racja stalinowskich prokurato-
rów – to dziejowa konieczność. 

Judt widzi tu jednak coś więcej, prawdziwą skazę na etycznym 
i intelektualnym doświadczeniu francuskich myślicieli: patologiczny 
kult przemocy. Cześć dla przelewu krwi miała oczywiście swoje zra-
cjonalizowane granice: wyznaczało je to, co stanowiło o (wyobra-
żonych) celach i pożytkach sowieckiego komunizmu. Historiozofia 
szła w parze z codzienną praktyką pokazowych procesów i hor-
rorem miejsc kaźni rozsianych od „ludowej” Polski, przez sowie-
tyzowane Czechy i Węgry, po najmroczniejsze, nigdy nieopisane 
zakamarki Rosji Radzieckiej. Gdy nieliczni, ale wpływowi gardłowali 
za przemocą, rzesze „nieważnych” ludzi dawały gardła pod nóż.

Wszystko to działo się jednak nie bez konsekwencji. Judt, opi-
sując sumę przewin francuskich intelektualistów wobec Europy 
Wschodniej (zapatrzenie w siebie, arogancja, mniej lub bardziej 
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subtelne formy zaślepienia i samooszukiwania), ukazuje także 
stopniowo rosnące rozczarowanie Francją ze strony środkowoeu-
ropejczyków. Angielski pisarz, może także dzięki wyspiarskiemu 
dystansowi, lakonicznie i precyzyjnie określa źródła tego nieza-
dowolenia: sowietyzowane narody Starego Kontynentu zostały 
wykluczone ze swojego kręgu kulturowego nie tylko przez ko-
munistyczny totalitaryzm. Jak stwierdza: Komuniści pozbawiali 
[inteligencję Europy środkowo-Wschodniej – k.w.] kultury narodo-
wej, zaś samozwańczy strażnicy dostępu do uniwersalnej kultury 
europejskiej. 

Dlaczego odmawiano głosu ludziom z „gorszej Europy”? Po-
nieważ ich wiedza o rzeczywistości kompromitowała i wyostrzała 
złudzenia francuskiej inteligencji. Kłamstwo wygrywało z praw-
dą, czerpiąc z dobrodziejstw porządku liberalnej demokracji. Gdy 
wiara w komunizm już upadała, wciąż cenzurowano prawdę, by 
zachować twarz, społeczne uznanie, przywilej autorytetu… Czy nie 
znamy podobnej taktyki ze strony „właścicieli prawdy” w iii Rze-
czypospolitej? Czy i u nas, już po Okrągłym Stole, nie budowano 
(nie)przekonywujących narracji, służących bardziej usprawiedliwia-
niu kłamstw i niesprawiedliwości niźli afirmacji i zadośćuczynie-
niu prawdzie o minionych dziesięcioleciach? „Ojcowie założyciele” 
iii Rp, rekrutujący się także z szeregów „rozczarowanych komuni-
zmem” opozycjonistów, bardzo skrupulatnie pilnują historii, nawet 
jeśli programowo głoszą ahistoryzm…

Historia niedokończona to opowieść pisana wstydem. Ale także 
krzepiąca – jako znak i dowód, że prawda zawsze znajduje świad-
ków i nawet po dziesięcioleciach wraca w całym splendorze po-
zwalającym odróżniać dobro od zła. Ω

T. Judt, Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944–1956, Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2012



Czasem zdarza mi się 
napisać jakiś utwór z myślą 
o liturgii, ale są to krótkie 
utwory, z uwagi na to, że 
liturgia ma swoją formę 

Z Pawłem Łukaszewskim 
rozmawia Aleksander Kłos

         muzyka 
         śWięta 

Czym jest dla pana sacrum w muzyce?

– To bardzo szerokie zagadnienie. Za-
węźmy je może do czegoś, co jest mi 
szczególnie bliskie, czyli do muzyki 
sakralnej, choć i to określenie nie jest 
łatwo definiowalne. Zastanawiamy się, 
jaka powinna być muzyka święta, czym 
jest, gdzie się kończy, gdzie znajdują 
się jej początki. Jest ona z jednej strony 
muzyką dla Pana Boga, a z drugiej dla 
człowieka. Służyć może jego uboga-
ceniu, dowartościowaniu, osiągnięciu 
wewnętrznego spokoju, poczuciu pięk-
na, kontaktu z Bogiem – to są właśnie 
dla mnie wartości nadrzędne w całej 
mojej twórczości. Staram się być blisko 
muzyki, na którą możemy się otworzyć 
albo zamknąć. Pisałem teksty na temat 
muzyki sakralnej, czytałem dokumen-
ty Kościoła o niej, badałem, co pisali 
w różnych dokumentach papieże i jakie 
są postanowienia Soboru Watykańskie-
go ii. Myślę, że jej głównym celem jest 
ubogacanie człowieka, dawanie mu 
nadziei, wiary w to, że będzie lepiej, że 
jest życie wieczne.

Nie ogranicza się pan jedynie do 
muzyki sakralnej.

– Nie chcę funkcjonować jako twórca 
wyłącznie muzyki chóralnej. Zajmu-
je się też innymi jej rodzajami: solo-
wą, kameralną, orkiestrową. Mam na 
koncie liczne wykonania i zamówienia 
na komponowanie muzyki instrumen-
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talnej, ale moją pasją, sposobem na 
życie, na postępowanie jest muzyka 
sakralna. To nie tylko komponowanie 
dzieł, ale też to, co dzieje się wokół, 
czyli inni twórcy, ich dzieła, nagrania, 
koncerty, partytury, brzmienie, prze-
słanie, przestrzeń – to jest mój świat.

Jak pan ocenia muzykę, która często 
jest grana w świątyniach? Myślę 
o tych wszystkich chórkach z gitarami, 
służącymi do wygrywania jednego 
taktu, do dodawania do piosenek 
popowych religijnego tekstu.

– Istnieje duży rozdźwięk pomiędzy 
tym, co się dzieje w świątyniach pod-
czas liturgii, i muzyką, która jest wy-
konywana na koncertach – a szkoda. 
Oczywiście, czasem zdarza mi się napi-
sać jakiś utwór z myślą o liturgii, ale są 
to krótkie utwory, z uwagi na to, że li-
turgia ma swoją formę. Trzeba wszyst-
ko zmieścić w danym czasie, tworzyć 
na niezbyt rozbudowane składy, co 
powoduje też zawężenie własnych 
aspiracji. Muzyka sakralna jest czymś 
ponad. Przecież nie redukuje się ona 
jedynie do utworów chóralnych, nie są 
nią też tylko utwory na głos z organa-
mi, pieśni. Co jednak zrobić z utwo-
rami np. na gitarę, tak haniebnie uży-
waną w polskich kościołach? Dla mnie 
to w ogóle nie jest muzyka sakralna, 
tylko muzyka użytkowa o tematyce re-
ligijnej. Nawet – jestem o tym przeko-
nany – nie jest to muzyka liturgiczna. 

Mamy przecież chorał gregoriański, 
polifonię, które dokumenty Kościoła 
stawiają bardzo wysoko.

Muzyki sakralnej nie słuchają 
tylko osoby głęboko wierzące, ale 
także obojętne wobec religii czy 
nawet wrogo do niej nastawione. 
Przyznają się one do tego, że nie 
dbają o przekaz tekstowy, ale urzeka 
ich sama muzyka. W ten sposób jest 
ona oderwana od jej duchowego 
źródła, a dla takiego człowieka to już 
chyba nie jest żadne sacrum, tylko co 
najwyżej jakaś forma mistyki.

– Może się jednak okazać, że jest to 
pewna szansa dla tych ludzi. Skoro ta 
muzyka do nich trafia, to być może 
także treści w niej zawarte prędzej czy 
później do nich dotrą. Zawsze może się 
zdarzyć, że ktoś sięgnie po książeczkę, 
przeczyta teksty i zacznie się zastana-
wiać, o co w tym wszystkim chodzi. To 
tak jak z obrazem – można powiedzieć, 
że jest on ładny i kolorowy, ale być 
może, przypatrując się dłużej, dostrze-
żemy coś jeszcze. To też jest związa-
ne z samym chrześcijaństwem, które 
jest dziś odrzucane, więc nie ma się 
co dziwić, że muzyka jest marginalizo-
wana albo przynajmniej poddawana 
redukcji. Takie są współczesne trendy. 
Ja stawiam muzykę wyżej niż słowo, 
chociaż przecież na początku było sło-
wo (śmiech), ale to było Słowo u Boga. 
Muzyka może być, i w moim przekona-
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niu jest, wspaniałym medium do kon-
taktów z Kosmosem.

Kiedy zaczęła się pana fascynacja 
muzyką sakralną?

– Urodziłem się w Częstochowie, mój 
ojciec zmarł bardzo młodo, miałem 
wtedy dziesięć lat. Pamiętam, jak prze-
glądałem jego partytury i znalazłem 
utwór o tematyce religijnej – Litanię 
do Madonny Treblińskiej do tekstu 
Brandstaettera. Dzieło było niedokoń-
czone i przez wiele lat myślałem, że 
kiedyś mógłbym je uzupełnić. Później 
naszła mnie refleksja, że może to jest 
taki testament dla mnie, że ojciec, gdy-
by żył, skupiłby się właśnie na tej mu-
zyce. To był czas, kiedy zaczynała się 
Solidarność, w październiku kardynała 
Karol Wojtyła został wybrany na papie-
ża, a mój ojciec umarł pół roku wcze-
śniej. Wpłynęło na mnie też otoczenie 
i czas, w którym żyłem, stan wojenny, 
akcje milicji przeciwko Kościołowi, re-
ligii, ludziom, którzy podążali na Jasną 
Górę. Widziałem te kordony funkcjo-
nariuszy, z samochodami, z armatkami. 
Pamiętam, jak moi koledzy i koleżanki 
opowiadali w szkole, że poprzednie-
go dnia, wracając wieczorem z apelu 
jasnogórskiego, zostali zaatakowani 
przez milicję. Jednocześnie to były cza-
sy Polskiego Requiem Pendereckiego 
i jego Agnus Dei napisanego na wieść 
o śmierci kardynała Wyszyńskiego, do 
tego Kilar: Exodus, Angelus, Kościelec, 

Górecki i jego iii Symfonia i utwory 
chóralne – to była otoczka, która dała 
mi bodziec do obrania tej drogi. Na 
moje dorosłe decyzje miało oczywiście 
wpływ wychowanie w domu, gdzie 
religia była czymś naszym, własnym, 
oczywistym, byłem lektorem w koście-
le, ministrantem. Ten nurt stał mi się 
bardzo bliski. Oczywiście była też War-
szawska Jesień, na której bywałem, 
miałem mnóstwo płyt z tego festiwa-
lu, książki programowe z wielu lat, ale 
jakoś specjalnie mnie to nie pociągnę-
ło. Zawsze szukałem najpierw piękna, 
a potem dopiero dokonywałem analiz.

Jaka muzyka, oprócz tworzonej za 
pana życia, odegrała największy rolę 
w ukształtowaniu pana muzycznego 
gustu?

– Nie doszedłem do muzyki z pomi-
nięciem jakichś etapów kształcenia. 
W moim przypadku wszystko rozpo-
częło się w ognisku muzycznym, kiedy 
miałem pięć lat. I potem przechodzi-
łem wszystkie etapy, łącznie ze szkołą 
podstawową, z działem młodzieżo-
wym, liceum muzycznym, potem aka-
demia, doktorat, habilitacja. Byłem 
wiolonczelistą i na różnych etapach 
poznawałem działa największych twór-
ców, oczywiście suity Bacha, dużo ka-
meralistyki Brahmsa, Rachmaninowa, 
Prokofiewa, Schuberta, Mendelssoh-
na, koncerty wiolonczelowe Haydna, 
Saint-Sëansa, Schumanna – to wszyst-
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ko chłonąłem jako wykonawca. Grałem 
w trio fortepianowym, byłem 16 lat 
chórzystą i korepetytorem Chóru atk. 
Pracowałem w chórze Filharmonii Na-
rodowej, śpiewałem Polskie Requiem 
i Pasję Pendereckiego. Tych utworów 
było bardzo dużo, to wszystko uformo-
wało moje preferencje artystyczne.

A jeśli chodzi o muzykę sakralną 
wielkich mistrzów z przeszłości? Bach, 
Pergolesi, Palestrina?

– Niekoniecznie, raczej późniejsi, 
choćby Strawiński i jego Symfonia 
psalmów i Msza na instrumenty dęte 
i chór. Wielki wpływ wywarły na mnie 
Viii Symfonia Mahlera, msze Bruck-
nera, ii Symfonia „Lobgesang” Men-
delssohna, a także muzyka brytyjska. 
Miałem to szczęście, że nigdy nie mu-
siałem grać albo pisać tego, czego nie 
chcę, czego nie lubię. Nie tworzę też 
muzyki po to, żeby się przypodobać 
publiczności. Jestem wolnym kompo-
zytorem, zawsze pisałem tak, jak czuję. 
Publiczność musi mieć możliwość wol-
nego wyboru. Najczęściej tę wolność 
ograniczają krytycy, starając się kształ-
tować upodobania słuchaczy.

Wspomniał pan o muzyce 
brytyjskiej. Właśnie na Wyspach 
pańska twórczość wydaje się 
najbardziej doceniona. Tamtejsze 
chóry i najwybitniejsi dyrygenci 
wykonują pana utwory, ukazują się 

płyty, choćby w tak prestiżowym 
wydawnictwie, jakim jest Hyperion.

– Rzeczywiście nie narzekam na kon-
takty z brytyjskimi wykonawcami. Mia-
łem szczęście być wykonywanym we 
wspaniałych salach i katedrach. Mam 
tam wydawców, otrzymuję zamówie-
nia. Jednak w tym wszystkim ważne 
jest także i to, że to Anglicy mnie do-
strzegli i zapraszali. Nikogo nie musia-
łem naciskać ani namawiać do zainte-
resowania się moją twórczością. Nie 
miałem też wsparcia ze strony polskiej 
w mojej karierze na Wyspach. Elgar, 
Vaughan Williams, Britten– bardzo ce-
nię tych kompozytorów. A ze współ-
czesnych choćby Tavener czy James 
MacMillan, którzy potrafią w niektó-
rych swoich utworach głęboko dotknąć 
tajemnicy sacrum. Anglicy mają wspa-
niałych specjalistów piszących muzykę 
chóralną: Johna Ruttera, Boba Chilcot-
ta, Willa Todda, Gabriela Jacksona, Jo-
nathana Dove. Mają też i sir Andrzeja 
Panufnika.

Szkoda, że jego muzyka jest tak mało 
doceniana w kraju, bardzo rzadko 
wykonuje się i nagrywa jego utwory, 
choć cieszy się poważaniem wśród 
największych.

– Bardzo możliwe, że gdyby nie wy-
emigrował na Wyspy, to dziś jego 
twórczość znalazłaby szerszy rezonans 
w Polsce. Nasza polityka nagraniowa 
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traktowana jest wybiórczo, po zna-
jomości. Moje utwory spotykają się 
z odzewem zachodniej publiki, tam są 
wydawane moje płyty, nie mam pro-
blemów ani z wykonywaniem swojej 
muzyki, ani z prawykonaniami. Nie-
dawno w Rydze odbyło się pierwsze 
wykonanie mojej iii Symfonii Sympho-
ny of Angels, napisałem Resurrectio na 
zamówienie z Niemiec (prawykonanie 
miało miejsce w tym roku w Kolonii), 
a teraz piszę Requiem na zamówienie 
z Wielkiej Brytanii (w przyszłym roku, 
w sierpniu, zabrzmi po raz pierwszy na 
festiwalu Presteigne w Walii).

Jak pan ocenia politykę promocyjną 
polskiej muzyki poważnej za granicą?

– Instytucje, które się tym zajmu-
ją, mają za zadanie pokazać, jaka jest 
polska muzyka współczesna. Wydaje 
mi się, że niektóre z nich popełniają 
jednak błąd, polegający na tym, że na 
siłę starają się udowodnić, iż jesteśmy 
bardzo awangardowi i taki właśnie jest 
kierunek rozwoju społeczeństwa. Na 
taką promocję idzie dużo pieniędzy 
i one się znajdują! Ale ja nie widzę, żeby 
to było tam przyjmowane. Oczywiście, 
powinniśmy promować polską muzy-
kę , ale często kończy się to na jednym 
koncercie, a później nic się nie dzieje. 
Dziwnym trafem wychodzi na to, że 
robi się wszystko, by pokazać, że Polska 
nie jest krajem chrześcijańskim tylko 
liberalnym, że co prawda katolicyzm był 

kiedyś religią dominującą, ale to było 
dawno i to jest historia, był papież, ale 
już go nie ma. środowiska decydujące 
o środkach na kulturę promują pewne 
wartości, ale innych nie chcą zauwa-
żać. Moja muzyka w Anglii, Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych jest doskonale 
odbierana. Otrzymuję wiele e-maili od 
ludzi, którzy chcą ze mną o niej rozma-
wiać, pytają o nuty. Pomimo promo-
wania wizji postępowej Polski nasz kraj 
wciąż jest odbierany przez pryzmat: ka-
tolicyzmu, papieża, Solidarności, Lecha 
Wałęsy – ale my zamiast tego pokazu-
jemy, że jesteśmy wielce awangardowi, 
liberalni i europejscy, i takie też muszą 
być nasza muzyka, literatura, film, hi-
storia, a nawet nasze dzieci. Czy nie 
przerabialiśmy tego już kiedyś? Przecież 
jest czymś normalnym w demokracji, że 
także ta druga strona ma prawo się wy-
powiedzieć, być zauważona. W Stanach 
to byliby również obywatele, u nas 
to ciemnogród i moherowe berety. 
Przecież Polacy walczyli o to, by mieć 
możliwość wyboru, a tu się okazuje, że 
wolność i demokracja jak najbardziej, 
ale jedynie wtedy, gdy się myśli tak, jak 
należy. Przez to wciąż dużo tracimy…

Podobny los spotkał przecież 
iii Symfonię Góreckiego, która została 
ponownie odkryta dopiero  
na Wyspach i wtedy podbiła świat.

– Była napisana w 1976 roku, a od-
kryto ją na nowo dopiero w latach 
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90. w Anglii, dzięki płycie wydanej na 
Zachodzie.

Jak w Polsce muzyka sakralna jest 
odbierana przez publiczność? Jest 
zainteresowanie? 

– Utwory sakralne spotykają się ze 
świetnym przyjęciem publiczności. 
Wielu polskich kompozytorów miało 
premiery na festiwalu Gaude Ma-
ter, który obserwuję od ponad 20 
lat. Problemem jest to, że jest coraz 
mniej miejsc, gdzie ona może roz-
brzmiewać. Festiwale borykają się 
z ogromnymi problemami finansowy-
mi. Myślę, że ważną rolę w promocji 
muzyki sakralnej, nie tylko religijnej 
i liturgicznej, mógłby pełnić Kościół, 
ale niestety tego nie robi. Jako kom-
pozytor muzyki sakralnej piszę ją dla 
siebie i Pana Boga. Instytucje mają 
inne priorytety.

Ta muzyka chyba często niezbyt 
pasuje do podniosłego nastroju, jaki 
powinien panować podczas liturgii?

– W muzyce sakralnej, zachowując 
pewne zdobycze naszej tradycji i kul-
tury, dążymy do piękna, a także do 
jak najwspanialszej liturgii. Niedawno 
mówił o tym arcybiskup Hoser – litur-
gia musi być święta i ma być piękna, 
jak najpiękniejsza. Dla mnie to jest nie-
porozumienie, jak do tej podniosłości 
można wprowadzać tak płytką i tanią 

muzykę, często tworzoną i wykonywa-
ną przez ludzi, którzy są do tego nie-
przygotowani. Po co są w takim razie 
kompozytorzy, co oni mogą do tego 
wnieść? Czy w Polsce rzeczywiście bra-
kuje światłych umysłów? Aż nie chce 
mi się w to wierzyć.

To zastanawiające, tym bardziej że 
w Polsce chrześcijaństwo jest o wiele 
silniejsze niż choćby na Wyspach czy 
w Niemczech.

– Niestety, nie potrafiliśmy uszanować 
polskiego dorobku muzyki sakralnej, 
mecenatu Kościoła nad muzyką – prze-
cież ona przez tyle wieków rozwijała 
się właśnie w Kościele. Zdarzały się 
okazje, że pisano z jakiejś ważnej oka-
zji nowy utwór. Myślałem, że takim 
momentem będzie np. beatyfikacja 
księdza Popiełuszki, beatyfikacja Jana 
Pawła ii albo śmierć pana prezyden-
ta i tak wielu wspaniałych osób pod 
Smoleńskiem – nie doszły mnie słuchy, 
żeby ktoś napisał jakieś nowe requ-
iem. A może znowu to niepoprawne 
politycznie?

Mamy rok Lutosławskiego, wcześnie 
był rok Miłosza, wspominamy Star-
szych Panów, Marka Grechutę – nieraz 
zastanawiam się, kogo w ten sposób 
będziemy honorować z naszego po-
kolenia za, dajmy na to, 50 lat? Czy 
wtedy Sejm ogłosi rok Kuby Woje-
wódzkiego czy Marii Peszek?! To jest 
nieporozumienie. To są te zdobycze 
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demokracji i kultury, o które walczyły 
poprzednie pokolenia?!

Czy to, że w tym roku otrzymał pan 
kolejnego już Fryderyka, nie mówiąc 
już o innych nagrodach, może 
wpłynąć na to, że pana muzyka zyska 
większe zainteresowanie krajowych 
krytyków czy organizatorów festiwali?

– Proszę pana… w kwietniu dostałem 
Fryderyka, a to jest pierwszy wywiad, 
którego od tego czasu udzielam. Nie, 
nie otrzymałem żadnych propozycji, 
ale jestem do tego przyzwyczajony 
i nie zamartwiam się.

Jak pan patrzy na współczesną 
muzykę? Jak pan sądzi, ku czemu ona 
dąży, w jaki sposób chce wpływać na 
odbiorcę, jakie wartości pielęgnuje?

– Dla mnie muzyka jest wartością 
i pięknem, ale dla wielu jest antywar-
tością i antypięknem. Obecnie łączy się 
bardzo różne trendy i nieraz celowo 

zaciera różnice pomiędzy rozrywką 
a muzyka poważną. Czego człowiek 
potrzebuje w dzisiejszych czasach? 
Wygląda na to, że wiara jest mu już 
niepotrzebna, że ma żyć chwilą, po-
wierzchownie i cieszyć się, że ma pełną 
lodówkę, telewizor, że pojedzie na wy-
cieczkę do Egiptu, jest człowiekiem no-
woczesnym. Jeżeli ludzie wyznają takie 
wartości, to i tworzona dziś muzyka 
będzie w większości taka. Skupianie się 
wyłącznie na człowieku i uświęcanie 
wyłącznie człowieka, ale zanegowa-
nie tego, że jest Bóg, nie prowadzi do 
niczego dobrego. Uważam, że muzy-
ka jest w dalszym ciągu odpowiedzią 
na trudne czasy, na frustrację, na brak 
słońca, ciepła. Jak powiedział Górec-
ki: piękno jest potrzebne, by człowiek 
nie pogrążył się w rozpaczy. Szkoda, że 
współcześni artyści tak rzadko kierują 
się tym przesłaniem. Ω

paweł łukasZewski: 
Studia muzyczne odbył w warszawskiej Akademii Muzycznej, w klasie wiolonczeli Andrzeja Wróbla 
i w klasie kompozycji Mariana Borkowskiego. Ukończył także podyplomowe Studium Dyrygentu-
ry Chóralnej w Bydgoszczy i Studium Menadżerów Kultury przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Komponuje przede wszystkim muzykę sakralną, która wykonywana jest na wielu festi-
walach w kraju i za granicą, otrzymał za nią wiele nagród kompozytorskich. Prowadzi założony przez 
siebie zespół „Musica Sacra”. Jest stałym wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
i gościnnym wykładowcą w Chile. Zajmuje się również działalnością organizatorską, animatorską i po-
pularyzatorską w dziedzinie muzyki popularnej.



Nowości wydawnicze Frondy:

Dziesięć książek, 
które każdy 
konserwatysta 
musi znać oraz 
cztery nie do 
pominięcia i jedna 
uzurpatorska
Benjamin Wiker
488 stron
EAN: 9788364095009
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Cena: 39,90 zł

Czy poglądy Arystotelesa – kilka tysięcy lat później – nadal kształtują 
światową politykę? Na czym polega geniusz Ortodoksji? Dlaczego Władca 
pierścieni J.R.R. Tolkiena jest lekturą konserwatywną, a Atlas zbuntowany 
Ayn Rand już nie? I czy faktycznie Shakespeare miał serce po prawej stronie, 
a jeśli tak, to czego może nas to nauczyć? Benjamin Wiker przekonuje, że 
konserwatywna mądrość zawarta w wybranych książkach – oraz właściwe 
jej wykorzystanie – pomogłyby odrodzić nawet najbardziej przegniłą rze-
czywistość. W niezwykle wciągającym wywodzie dowodzi, że podobnie jak 
złe idee mają złe konsekwencje, dobre idee ulepszają świat.
W tej serii ukazało się także: Benjamin Wiker, Dziesięć książek, które zepsuły 
świat. Ponadto pięć innych, które temu dopomogły



     życzliWi 
     cristeros 

Całe polityczne podłoże 
wojny wydanej przez 
meksykański rząd Kościołowi 
sprowadzone jest w filmie 
wyłącznie do cech 
osobowościowych jednego 
człowieka, który znalazł się 
na szczycie władzy. Film nie 
zawiera nawet najmniejszej 
aluzji do ideologicznego 
oblicza ani samego 
Callesa, ani establishmentu 
rewolucyjnego państwa

Panie Profesorze, duże uznanie 
u polskich widzów zdobył film 
Cristiada. Na ile jest to obraz 
przekazujący prawdę historyczną, 
a na ile fikcję? 

– Film Wrighta jest oczywiście życzli-
wy cristeros (którzy zresztą na to za-
sługują), ale nie ma w nim natrętnej 
i niezgodnej z prawdą propagandy. Nie 
ukrywa też ciemniejszych epizodów, 
których nie brakuje w żadnym ludzkim 
przedsięwzięciu, jak podpalenie pocią-
gu z przygodnymi pasażerami w środ-
ku przez księdza J. Reyesa Vegę czy 
nierycerski strzał w plecy bezbronnego 
żołnierza oddany przez słynnego El Ca-
torce („Czternastkę”), czyli Victoriana 
Ramíreza. 

Niemniej, oprócz pewnych fak-
tograficznych nieścisłości, budzi on 
niemało wątpliwości co do interpre-

Z prof. Jackiem 
Bartyzelem rozmawia 
Mateusz Rawicz
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tacji zdarzeń, która (pomimo przed-
stawienia grozy zdarzeń) idzie w kie-
runku złagodzenia ich sensu w duchu 
politycznej i niestety także eklezjalnej 
„poprawności”. Wyjdźmy tu od same-
go początku filmu, który zaczyna się 
wyświetleniem tekstu zawierającego 
zdumiewający eufemizm, iż „niepew-
ne relacje” pomiędzy rządem Meksyku 
a Kościołem katolickim pogorszyły się, 
kiedy prezydent Plutarco Elías Calles 
wydał restrykcyjne prawa antykle-
rykalne. W rzeczywistości cały okres 
zarówno rewolucji, jak i jej „instytucjo-
nalizacji” po uchwaleniu w 1917 roku 
nowej konstytucji, znaczony jest nie 
„niepewnością”, lecz fizyczną prze-
mocą – mordami księży i świeckich 
katolików, wypędzaniem biskupów, 
zamachami bombowymi na świątynie 
oraz drakońskim ustawodawstwem 
antykatolickim (nieraz wręcz absurdal-
nym, jak zakaz całowania kapłanów 
w rękę). Cała różnica pomiędzy Calle-
sem i jego poprzednikami, jak genera-
łowie prezydenci: Venustiano Carranza 
czy Álvaro Obregon, sprowadza się do 
tego, że tamci w pewnym momencie 
cofali się (z różnych, dość zawikłanych 
powodów) przed ostatecznymi konse-
kwencjami, natomiast Calles poszedł 
o jeden most dalej, wprowadzając do 
kodeksu karnego przepisy wykonawcze 
do nie w pełni stosowanego dotąd pra-
wa. Całe polityczne podłoże wojny wy-
danej przez meksykański rząd Kościo-
łowi sprowadzone jest więc w filmie 

wyłącznie do cech osobowościowych 
jednego człowieka, który znalazł się na 
szczycie władzy. Film nie zawiera na-
wet najmniejszej aluzji do ideologicz-
nego oblicza ani samego Callesa, ani 
establishmentu rewolucyjnego pań-
stwa. Ani razu nie padają w nim takie 
słowa, jak liberał, jakobin czy socjali-
sta, a przecież tak właśnie określali się 
meksykańscy rewolucjoniści. Jeszcze 
bardziej znamiennym przemilczeniem 
jest uniknięcie wskazania nadrzędnej 
siły sprawczej wojny z Kościołem, czyli 
masonerii, do której należeli wszyscy, 
bez wyjątku, funkcjonariusze reżimu. 
Która spajała wszystkie frakcje obozu 
rewolucyjnego – od liberałów, poprzez 
jakobinów i socjalistów (jak sam Cal-
les), aż po elementy wprost bolsze-
wizujące. I która wreszcie, co najważ-
niejsze, zupełnie nie ukrywała swojego 
autorstwa programu zniszczenia Ko-
ścioła, jawnie się tym chlubiąc.

Innego rodzaju zastrzeżenia, lecz 
równie poważnej natury, musi budzić 
przedstawienie w filmie sylwetki jedne-
go z głównych (i autentycznych) „boha-
terów pozytywnych”, czyli bł. Anakleta 
Gonzaleza Floresa. To, że ta świetla-
na postać odmalowana jest wręcz na 
kolanach, nie zmienia faktu interpre-
tacyjnego fałszu. Anacleto González 
Flores – wybitny intelektualista i spraw-
ny organizator zarazem, założyciel Zjed-
noczenia Ludowego w stanie Jalisco, 
autor strategii bojkotu ekonomicznego 
reżimu, ale również drugi szef politycz-
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ny powstania – zaprezentowany został 
w filmie jako ideologiczny pacyfista, 
programowo przeciwny walce zbroj-
nej. Mówi on: Musimy znaleźć pokojo-
we rozwiązanie, nie będziemy walczyć, 
a już po jego śmierci jedna z bohaterek 
należących do wspomagających criste-
ros Brygad św. Joanny d’Arc wypowia-
da stereotypowy frazes pacyfistyczny: 
Anacleto miał rację, przemoc prowadzi 
donikąd. U podstaw tej interpretacji 
leży bez wątpienia autorytet naukowe-
go konsultanta filmu, którym był prof. 
Jean Meyer. ów historyk francuskiego 
pochodzenia, związany z Meksykiem, 
jest bez wątpienia wybitnym uczo-
nym, bodaj najlepszym znawcą historii 
Kościoła w tym kraju, ale ma również 
swoje osobiste poglądy, które w wy-
padku bł. Anakleta wyraził w biografii 
zatytułowanej znamiennie Człowiek, 
który chciał być meksykańskim Gan-
dhim. Błąd jego interpretacji polega 
na wyciągnięciu fałszywych konkluzji 
z prawdziwego faktu, tj. stosowania 
taktyki oporu cywilnego, dopóki ist-
nieje nadzieja, że może on przynieść 
pozytywne rezultaty. Ale pokojowy 
opór (resistencia pacífica) przeciwko 
opresorom Kościoła, który wybrał zra-
zu i organizował Anacleto, nie miał nic 
wspólnego z ideologią pacyfistyczną, 
lecz wypływał z nauki moralnej Kościo-
ła, która w walce z tyranią nakazuje 
wypróbować najpierw wszystkie środki 
pokojowe (i legalne). Jako doskonały 
znawca tomizmu González Flores kie-

rował się także wskazówkami Akwi-
naty, który uczył, że opór czynny jest 
moralnie dozwolony wówczas, kiedy 
odpowiedzialność za jego skutki weź-
mie jakiś autorytet publiczny i kiedy 
roztropna analiza sytuacji wskaże real-
ne szanse powodzenia takiego oporu. 
Dopóki wobec dysproporcji sił takiej 
szansy nie widział, powstrzymywał wy-
buch powstania. Kiedy ono jednak i tak 
spontanicznie wybuchło i kiedy biskupi 
dali na nie, acz w ostrożny i warunko-
wy sposób, przyzwolenie, Anacleto nie 
wahał się przystąpić do niego i stanąć 
na jego czele, jak prawdziwy żołnierz 
Kościoła Wojującego, którego pisma 
(na czele z Plebiscytem męczenników) 
także dowodzą, że był człowiekiem 
walki z szatańską trójcą, jak pisał, wro-
gów katolicyzmu: protestantyzmem, 
masonerią i rewolucją.

Jednak najpoważniejsze ze wszyst-
kich zastrzeżenie trzeba zgłosić wobec 
ostatniej sceny filmu, będącej przecież 
kodą zawierającą przesłanie twórców 
do widzów. Oto z udekorowanego ko-
ścioła wychodzą odświętnie ubrane 
dzieci, zapewne po pierwszej komunii, 
i wyświetlany jest napis informujący, 
iż dzięki zawartym układom (arreglos) 
biskupów z rządem kościoły w całym 
Meksyku zostały otwarte, a następ-
ny napis na obrazku w sepii informu-
je o beatyfikacji męczenników przez 
Benedykta XVi w 2005 roku. Przesłanie 
to jest więc hiperoptymistyczne i widz 
musi wyjść z kina z przekonaniem, że 
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chociaż meksykańscy katolicy cierpieli 
strasznie, to jednak ofiara męczenni-
ków i bohaterstwo cristeros nie poszły 
na marne, bo wszystko dobrze się 
skończyło.

Reasumując, można powiedzieć, że 
religijny sens cristiady został tu pod-
dany dyskretnej i subtelnej na ogół 
obróbce w duchu „posoborowym”. 
Przesłanie encykliki Quas primas 
o społecznym królowaniu Chrystu-
sa – które wyznaczało sens cristia-
dy – zostało tu przefiltrowane przez 
„ducha” deklaracji o wolności religij-
nej Dignitatis humanae. Cristeros nie 
walczyli jednak o to – a przynajmniej 
nie tylko o to – aby rząd zezwolił ka-
tolikom na wyznawanie ich wiary bez 
obawy prześladowań. Nie walczyli 
o „rząd demokratyczny”, który zagwa-
rantuje swobodę wyznawania religii, 
tym bardziej jakiejkolwiek – to była co 
najwyżej indywidualna pozycja gen. 
Enrique’a Gorostiety, cristero agnosti-
co, który dopiero przechodził przemia-
nę duchową w toku walki – lecz o rząd 
katolicki. Celem cristeros było zmie-
cenie z powierzchni ziemi bezbożnej, 
masońskiej tyranii i ponowne złożenie 
Meksyku pod stopy Chrystusa Kró-
la, tak jak było za czasów kolonialnej 
Nowej Hiszpanii i jeszcze na począt-
ku niepodległego Meksyku, którego 
konstytucja stanowiła, że jego religią 
publiczną jest i będzie religia katolicka, 
apostolska i rzymska. Jednoznacznie 
świadczy o tym Konstytucja criste-

ros z 1 stycznia 1928 roku, w której 
pierwszym artykule naród meksykań-
ski uznaje i składa hołd Bogu Wszech-
mogącemu i Najwyższemu Stwórcy 
Wszechświata oraz postanawia, że 
najwyższą władzę w Meksyku będzie 
sprawował Chrystus Król. W obrazie 
Wrighta rozbrzmiewa nieustannie ów 
piękny okrzyk: ¡Viva Cristo Rey!, ale 
skoro nie artykułuje on owego celu, to 
traci swoją substancjalną treść; wyraża 
jedynie to, że Chrystus króluje w ser-
cach powstańców. Tymczasem oni bili 
się o to, aby On królował też w mek-
sykańskim państwie, w jego ustawach 
i urzędach, w szkołach i we wszystkich 
aktach publicznego hołdu.

Poleciłby Pan ten film widzom?

– Pomimo powyższych krytycznych 
uwag Cristiadę sam obejrzałem, jesz-
cze przed jej oficjalnym wejściem do 
dystrybucji, dwukrotnie. Muszę od 
razu wyznać, że jest to film, do którego 
z pewnością będę pragnął powracać. 
Pewne nierówności dramaturgiczne czy 
zmienność konwencji gatunkowych nie 
wpływają na ogólne wrażenie, że jest 
to obraz mocny, po wielokroć wstrząsa-
jący wręcz, zachwycający rozmachem 
scen batalistycznych, urodą plenerów, 
umiejętnym operowaniem kontrasta-
mi światła i mroku, starannością detalu 
kostiumów i rekwizytów. I oczywiście 
wybornym aktorstwem takich reno-
mowanych gwiazd, jak Andy García, 
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10 Eva Longoria, Peter O’Toole, Eduardo 
Verástegui czy Rubén Blades. Rewela-
cyjny jest także debiutant Maurizio Kuri 
jako najmłodszy męczennik cristiady, 
14-letni José Sánchez del Río. Jego Via 
Crucis po ziemi posypanej solą, którą 
musi przemierzać stopami obdartymi 
ze skóry, to scena dorównująca Pasji 
Mela Gibsona, i trudno powstrzymać 
łzy, oglądając męczeństwo tego dziecka 
i jego heroiczną wierność do końca.

W polskiej kulturze temat prześla-
dowań wiary w Meksyku jest mało 
znany. Przybliża go m.in. Melchior 
Wańkowicz w zbiorze reportaży W ko-
ściołach Meksyku i Graham Greene 
w powieści Moc i chwała.

– To prawda, lecz trzeba zaznaczyć, że 
kiedy rozgrywały się te dramatyczne 
wydarzenia, to budziły one w Polsce 
żywe i współczujące zainteresowanie 
opinii katolickiej. świadectwem tego 
są nie tylko reportaże Wańkowicza, 
ale również inne opracowania, także 
tłumaczone, jak A. Bora Prześladowa-
nie Kościoła katolickiego w Meksyku, 
O męczeńskim Meksyku czy o. A. Dra-
gona sJ Za Chrystusa Króla. Żywot 
ks. Michała Augustyna Pro sJ. Mało 
znanym, ale przykrym faktem jest 
natomiast to, że kiedy Stolica Apo-
stolska zwróciła się poufnie do rządu 
polskiego z prośbą o wywarcie nacisku 
kanałami dyplomatycznymi na władze 
meksykańskie celem odstąpienia od 

ich drakońskiej polityki, nasz MsZ nie 
wykazał zainteresowania tą kwestią.

Podstawą rozpoczęcia walki z religią 
katolicką była konstytucja z 1917 r. 
Jakie antyreligijne postanowienia 
zawierała meksykańska ustawa 
zasadnicza?

– Wraz z uchwaleniem 5 lutego 1917 r. 
nowej konstytucji Meksyku rozpoczę-
ło się to, co można nazwać instytu-
cjonalizacją antykatolickiego terroru, 
dotychczas (tj. od wybuchu rewolucji 
Mmeksykańskiej w 1910 roku) w zasa-
dzie spontanicznego. Do najbardziej 
restrykcyjnych postanowień zaliczyć 
należy: narzucenie obligatoryjne-
go nauczania laickiego w szkołach 
wszelkiego typu oraz zakaz zakładania 
i kierowania szkołami podstawowymi 
jakimkolwiek zakonom lub kapłanom 
(art. 3); zakaz składania ślubów zakon-
nych (jako uwłaczających godności jed-
nostki), a w konsekwencji – tworzenia 
zakonów monastycznych (art. 5); zakaz 
wszelkich aktów kultu poza świąty-
niami (art. 24); pozbawienie Kościo-
ła wszelkiej własności nieruchomej, 
łącznie ze świątyniami, które stawały 
się własnością państwa i mogły być 
jedynie udostępniane – pod nadzorem 
urzędników – na potrzeby „ministrów 
kultu” i wiernych; a przede wszyst-
kim pozbawienie osobowości prawnej 
wszelkich ugrupowań religijnych, nazy-
wanych kościołami (art. 130). W kon-
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11sekwencji tegoż „ministrowie kultu” 
mieli być odtąd traktowani jako indy-
widualne osoby wykonujące swój za-
wód i poddane prawom bezpośrednio 
ich dotyczącym, co oznaczało m.in. re-
glamentację liczby duchownych przez 
legislatury stanowe, zakaz zbiorowego 
uczestnictwa przez kapłanów w jakich-
kolwiek zgromadzeniach, nawet pry-
watnych, oraz uprawiania „propagan-
dy religijnej”, a nawet krytykowania 
„praw fundamentalnych kraju i jego 
władz”. Księża zostali pozbawieni bier-
nego i czynnego prawa wyborczego 
oraz prawa spadkobrania testamento-
wego. Wydawnictwom periodycznym 
o charakterze konfesyjnym zakazano 
komentowania krajowych wydarzeń 
politycznych oraz informowania o ak-
tach władz państwowych, w szczegól-
ności tych, które dotyczą bezpośrednio 
funkcjonowania instytucji publicznych. 
Zakazano też tworzenia ugrupowań 
politycznych oraz stowarzyszeń  (w tym 
związków zawodowych), których sama 
nazwa lub jakakolwiek pośrednia 
wskazówka mogłaby odnosić się do 
jakiegokolwiek wyznania religijnego. 
Z formalno-prawnego punktu widze-
nia Kościół katolicki przestawał zatem, 
w świetle nowej konstytucji, istnieć.

Dlaczego do prześladowań wiary 
katolickiej doszło w Meksyku? Jakie 
mechanizmy przyczyniły się do 
tego? Czy inne wyznania również 
prześladowano?

– Nie jest prawdą, iżby prześladowa-
niom w Meksyku podlegały na równi 
wszystkie wyznania. Oczywiście mek-
sykańscy rewolucjoniści byli ateistami, 
wyznającymi „światopogląd naukowy”, 
bądź to w wersji pozytywistycznego 
scjentyzmu, bądź to marksistowskiej. 
Lecz w praktyce ich działania były wy-
mierzone wyłącznie w Kościół kato-
licki. Stosunki reżimu z protestantami 
i żydami można określić wręcz jako 
obustronnie serdeczne. Już zresztą od 
XiX wieku wszystkie rządy liberalne 
otwierały na oścież drzwi do Meksyku 
przed protestanckimi „misjonarzami” 
z usa, słusznie upatrując w tym jed-
ną ze ścieżek do dekatolicyzacji kraju. 
Pierwszy z rewolucyjnych prezyden-
tów Carranza został nawet nagrodzony 
przez Związek Ewangelicki za „zasługi” 
w tym względzie. Meksykańscy rewo-
lucjoniści i masoni byli nieubłaganymi 
wrogami jednej konkretnej religii – ka-
tolickiej, nienawidząc w katolicyzmie 
tego wszystkiego, co specyficznie 
katolickie: powszechności, hierar-
chiczności, kapłaństwa, sakramentów, 
rzymskości (i w kontekście kulturowym 
stricte meksykańskim – hiszpańsko-
ści). Dochodził do tego bowiem u nich 
rys specyficznie „nacjonalistyczny”, jak 
wynurzał się jeden z generałów Callesa 
pewnemu księdzu: Wasza sekta kato-
licka podobałaby mi się bardziej, gdyby 
była narodowa, czyli gdybyście to wy 
sami nominowali papieża, który byłby 
Meksykaninem. Nie należy zapomi-
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12 nać, że Calles próbował także dokonać 
schizmy w Kościele, patronując utwo-
rzeniu tzw. Katolickiego Apostolskiego 
Kościoła Meksykańskiego, która jednak 
objęła tylko trzynastu księży.

Prześladowania przejawiały się nie 
tylko w prawnej walce z katolicy-
zmem, władze sięgnęły również po 
terror fizyczny… Czy to była realizacja 
słów S.A. Tejedy, który powiedział: 
Chwyciliśmy Kościół za gardło i zrobi-
my wszystko, aby go udusić?

– Od czasu zwycięstwa rewolucji mek-
sykańskiej, która pochłonęła około po-
łowy miliona ofiar (acz rewolucjoniści 
mordowali się też nawzajem), terror 
antykatolicki przychodził falami i cofał 
się: jego apogeum przypadło na rok 
1921. Aktów terrorystycznych oficjalnie 
nie dokonywały jednak władze cywil-
no-wojskowe (co zresztą jest rozróż-
nieniem czysto formalnym, albowiem 
wszyscy przywódcy państwowi, w tym 
prezydenci, byli wojskowymi), tylko 
posługiwały się one w tym celu głów-
nie bojówkami masońskimi (Antykle-
rykalna Federacja Meksykańska) oraz 
związkowymi (Regionalna Konfede-
racja Robotników Meksykańskich, na 
której czele stał fanatyczny Luis N. Mo-
rones, zresztą najbliższy przyjaciel Cal-
lesa). Reforma kodeksu karnego miała 
umożliwić instytucjonalizację terroru 
środkami administracyjno-sądowy-
mi, lecz wybuch powstania w gruncie 

rzeczy stanął temu na przeszkodzie, 
zmuszając reżim do powrotu do stoso-
wania metod pozaprawnych, przede 
wszystkim okrutnych pacyfikacji.

Z czego wynikała nienawiść władz do 
wiary i Kościoła katolickiego?

– Bez wątpienia była fanatyczna i ir-
racjonalna, przekraczająca poziom 
wrogości motywowanej interesa-
mi politycznymi czy ekonomicznymi 
albo pospolitym antyklerykalizmem. 
Meksykańscy jakobini będący, jak już 
zaznaczono, wolnomularzami mieli au-
tentyczne poczucie misji „wyzwolenia 
człowieka” z religijnego „zabobonu”. 
Francuski dyplomata Ernest Legarde 
po rozmowie z Callesem zauważył, że 
prezydent przedstawiając swoją wizję 
walki z Kościołem, popadł w ton apo-
kaliptyczny i mistyczny. O stanie du-
cha rewolucjonistów, którzy dokonali 
podboju państwa, świadczą wypowie-
dzi uczestników konwencji konstytu-
cyjnej w Querétaro, podczas debaty 
nad artykułami szczególnie wymierzo-
nymi w religię i Kościół. Na przykład 
przewodniczący komisji konstytucyjnej 
gen. Francisco J. Múgica twierdził, że 
nauczanie religijne degeneruje i mo-
ralnie, i fizycznie, a kler jest najbardziej 
perwersyjnym wrogiem ojczyzny, toteż 
istnieją powody, dla których Meksyka-
nie mają prawo nawet eksterminować 
tę hydrę i nie powinni spocząć, dopóki 
nie doprowadzimy do zniknięcia nie-
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13wielkiej liczby wampirów, którą mamy 
w Meksyku, dopóki nie zdołamy ich 
zgładzić. Deputowany Román Rosas y 
Reyes wołał: Na zawsze musi zniknąć 
ta bezwstydna tyrania, która przez tyle 
wieków upodlała rasę meksykańską; 
na zawsze zniknąć musi ten degradują-
cy wpływ, który przez tyle wieków cier-
pień i łez wywierali na masy bezwiedne 
ci okropni inkwizytorzy ludzkiego su-
mienia, ci wieczni wyzyskiwacze tajem-
nic domowych, te plugawe i oszukań-
cze nietoperze, które schylały wszystkie 
czoła, te ohydne ośmiornice, które 
pochłaniały nie tylko bogactwo, nie tyl-
ko wiarę, nie tylko uczucie; ale również 
działanie, impuls, światło, także praw-
dę. Wtórował mu deputowany (zresztą 
poeta) Alfonso Cravioto, popisując się 
dewizą w stylu Diderota: Jeśli braknie 
sznurów do wieszania tyranów, moje 
ręce zaplotą wątpia zakonnika (si cuer-
das faltan para ahorcar tiranos, trias 
de fraile tejerán mis manos). Socjalista 
Enrique Recio wnioskował też o wpro-
wadzenie konstytucyjnego zakazu 
spowiedzi, tym samym zaś wyzwolenia 
ludu meksykańskiego ze szponów prze-
biegłego zakonnika, czyniącego się pa-
nem sumień po to, by rozwijać swą nik-
czemną pracę prostytucji. Wniosek ten 
nie przeszedł tylko dzięki temu, że inny 
deputowany Fernando Lizardi, który 
wprawdzie zgodził się z twierdzeniem 
o niemoralności spowiedzi, zauważył, 
że są różne czyny niemoralne, jak np. 
masturbacja, których zakazywanie by-

łoby jednak absurdem ze względu na 
trudność wyegzekwowania zakazu.

Co było główną przyczyną wybuchu 
cristiady, antykatolickie prawa czy 
terror państwowy?

– Bez wątpienia, mimo wszystko „do-
ciśnięcie śruby” legislacyjnej przez 
penalizację zapisów konstytucyjnych. 
Terror fizyczny katolicy jakoś przetrzy-
mywali, bo miał on zresztą charak-
ter falowy – nadchodził i cofał się, 
natomiast reforma kodeksu karnego 
stwarzała już permanentną sytuację 
bez wyjścia. Taka zresztą była inten-
cja Callesa, który zdawał sobie sprawę 
z tego, że to musi spowodować opór, 
i celowo prowokował powstanie py-
szałkowato, licząc na to, że miażdżąc 
je bez trudu i w zarodku, odbierze 
na zawsze wolę oporu. W rozmowie 
ostatniej szansy (21 sierpnia 1926 roku) 
z biskupami Ruizem i Diazem, którzy 
prosili o przynajmniej odroczenie wy-
konania dekretu reformującego kodeks 
karny, Calles odpowiedział im: Poka-
żę panom, iż kwestia nie istnieje, gdyż 
jedyny [problem], który moglibyście 
stworzyć, to rozpocząć bunt przeciwko 
rządowi, a wówczas rząd będzie dosko-
nale przygotowany, żeby was zwycię-
żyć. Powiedziałem już, iż macie pano-
wie tylko dwie drogi: podporządkować 
się prawu, a jeśli nie jest ono zgodne 
z waszymi zasadami, to rozpocząć 
walkę zbrojną i próbować obalić rząd, 
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14 aby ustanowić nowy, który podyktu-
je prawa zgodne z panów sposobem 
myślenia; w drugim jednak przypadku, 
powtarzam, jesteśmy doskonale przy-
gotowani, aby zwyciężyć.

Cristiada była sukcesem czy klęską?

– Akurat wtedy, gdy powstańcy osiągali 
coraz większe sukcesy, zostali oni po-
stawieni w sytuacji bez wyjścia, bo od-
mowa złożenia broni groziła im eksko-
muniką kościelną, co było szczególnie 
bolesnym paradoksem, zważywszy, że 
celem powstańców była realizacja pro-
gramu papieża Piusa Xi z encykliki Quas 
primas, czyli ustanowienie Chrystusa 
Królem Meksyku. Po złożeniu broni na-
tychmiast wymordowano około 5 tys. 
powstańców, w tym 500 dowódców, 
czyli modus vivendi okazał się – jak się 
wyraził przeciwny układom bp José 
Manríquez y Zárate – modus moriendi, 
a katolicy znaleźli się pod płytą grobo-
wą narzuconą przez jankeski imperia-
lizm. Tylko gdyby Kościół meksykański 
rzeczywiście odzyskał trwałą i stabilną 
wolność, a nie tylko chwilową swobodę 
ściśle reglamentowanego kultu, moż-
na by twierdzić, że krew męczenników 
przyniosła owoce. Chyba najtrafniej-
szą ogólną ocenę skutków zgaszenia 
walki w chwili, gdy pojawiła się szansa 
na zwycięstwo, dał przewodniczący 
LDnLR – Rafael Ceniceros, mówiąc, iż 
zaprzepaszczono tę zdobycz cristiady, 
iż katolicyzm cierpliwy, uległy, anemicz-

ny i tchórzliwy [wcześniejszych gene-
racji] (paciente, resignado, anémico y 
cobarde [de generaciones anteriores]) 
został zastąpiony przez katolicyzm sku-
teczny, żywotny, płomienny, wojow-
niczy i zaczepny (se ha trocado en un 
catolicismo operante, vivo, ardente, ba-
tallador y agresivo), który budził strach 
jego wrogów.
 
Jaki był stosunek hierarchów 
katolickich do powstania, biskupów 
meksykańskich i Stolicy Apostolskiej?

– Najogólniej mówiąc, zróżnicowany 
i zmienny. Początkowo, kiedy wszystkie 
środki pokojowe oporu zostały przez 
katolików wyczerpane, opór czynny, 
acz ostrożnie, zaaprobował sam papież 
Pius Xi w encyklice Iniquis afflictisque 
z 18 listopada 1926 roku, gdzie napisał: 
Cóż więc pozostało świętym Duszpa-
sterzom, jeśli – jak to postanowili – za-
równo w swoim, jak i w imieniu ludu 
działać w kierunku obalenia niegodzi-
wych praw? Powstanie jawnie wspiera-
li zwłaszcza: metropolita Guadalajary, 
abp Francisco Orozco y Jiménez oraz 
biskupi: Leopoldo Lara y Torres z Ta-
cámbaro, José de Jesús Manríquez y 
Zárate z Huejutli i José María González 
y Valencia z Durango. W późniejszym 
okresie jednak przewagę w Episkopacie 
zyskała linia ugodowa, którą reprezen-
towali metropolita Morelii, abp Leopol-
do Ruiz y Flores i ordynariusz Taba-
sco, bp Pascual Díaz y Barreto. To oni 
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15właśnie, z błogosławieństwem Piusa 
Xi, który polecił im przyjąć ogólnikowe 
propozycje Callesa złożone za pośred-
nictwem amerykańskiego ambasadora 
Dwighta W. Morrowa, zawarli 21 czerw-
ca 1929 roku za plecami powstańców 
układy (arreglos) z rządem.

Co zawierały układy (arreglos)?

– Biskupi zobowiązali się odwołać 
„strajk” religijny i uznać konstytucję 
z 1917 roku, natomiast rząd zadeklaro-
wał, iż nie jest intencją ani Konstytucji, 
ani innych praw, ani rządu Republiki 
zniszczyć tożsamości Kościoła kato-
lickiego, ani żadnego innego, ani też 
wtrącać się w jakikolwiek sposób do 
ich funkcji duchowych (destruir la iden-
tidad de la Iglesia católica, ni de ningu-
na otra, ni intervenir en manera algu-
na en sus funciones espirituales), oraz 
obiecał, że ustanowione prawa będzie 
stosował bez tendencji sekciarskiej 
(sin tendencia sectarista) i uprzedze-
nia (prejuicio). Odnośnie do pewnych 
artykułów prawa, które zostały źle 
zrozumiane (En referencia con ciertos 
artículos de la ley, que han sido mal 
compren didos) zawieszono obowiązek 
rejestracji księży, dopuszczono naucza-
nie religii w kościołach, obywatele uzy-
skali prawo petycji w sprawie refor-
my konstytucji, Kościołowi obiecano 
zwrócić część kościołów. Powstańcom 
natomiast prezydent Emilio Portes Gil 
udzielił „ustnej gwarancji” amnestii.

Dlaczego wybuchła druga cristiada?

– Nie minęło kilka miesięcy, a sytuacja 
Kościoła i katolików uległa jeszcze więk-
szemu pogorszeniu aniżeli przed wybu-
chem powstania. W latach 30. wszyscy 
biskupi zostali albo aresztowani, albo 
wypędzeni z kraju, a liczbę księży mo-
gących „wykonywać zawód” ograni-
czono administracyjnie do 333 w całej 
federacji. Kolejny prezydent Abelar-
do L. Rodríguez groził, że wszystkie 
kościoły zostaną zamienione w szkoły 
i „warsztaty proletariackie”. W niektó-
rych stanach kult katolicki został w ogó-
le zakazany i zastąpiony (jak w Tabasco, 
gdzie rządził osobisty „wróg Boga i al-
koholu”, gubernator Tomás Garrido Ca-
nabal) oficjalnym kultem masońskim. 
Bojówki „Czerwonych Koszul” mordo-
wały bezkarnie księży i świeckich. Rzą-
dy stanowe organizowały „kampanie 
defanatyzacyjne” i „chrzty socjalistycz-
ne”, a co najważniejsze – do konsty-
tucji wprowadzono w 1934 roku zapis 
o obowiązkowej „edukacji socjalistycz-
nej” (czyli ateistycznej) na wszystkich 
szczeblach nauczania, łącznie z uniwer-
sytetami. Nie kto inny, jak współodpo-
wiedzialny za arreglos bp Díaz (wów-
czas już arcybiskup – prymas Meksyku) 
dał najwymowniejsze świadectwo ich 
skutków, pisząc do papieża w 1935 
roku: Kościół meksykański umiera.

Reakcją na to była właśnie tzw. 
druga cristiada, nazywana zresztą po 
prostu „drugą” (la segunda), z rzeczow-
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16 nikiem jedynie domyślnym, ponieważ 
nie miała ona już wsparcia ze strony 
Kościoła, a kierującą nim politycznie 
(tak jak pierwszą) Narodową Ligę Obro-
ny Wolności Religijnej zmuszono do 
rezygnacji z przymiotnika „Religijna”. 
Na czele la segunda stał gen. Aurelio 
Azevedo, zaś jej politycznym liderem 
był „intelektualista cristero” Miguel 
Palomar y Vizcarra. To powstanie miało 
już znacznie mniejszy zasięg liczbowy 
i terytorialny, więc nie miało szans na 
zwycięstwo, niemniej „ostatni criste-
ro” – Federico Vázquez – został zastrze-
lony dopiero pod koniec 1941 roku.

W książce „Krzyż pośrodku 
Księżyca” przedstawia Pan genezę 
i dzieje Narodowego Związku 
Synarchistycznego. Jaki miał cel? Jaka 
to była organizacja pod względem 
ideowym, politycznym i liczbowym? 

– Narodowy Związek Synarchistyczny 
(Unión Nacional Sinarquista), założony 
oficjalnie 23 maja 1937 roku w stolicy 
stanu Guanajuato – León, został wy-
łoniony ze sekcji 11. (obywatelsko-spo-
łecznej) podziemnej organizacji kato-
lickiej (kontrolowanej przez episkopat 
za pośrednictwem wydelegowanych 
jezuitów) pod nazwą Baza. Autorem 
tej niecodziennej nazwy – greckiego 
neologizmu „synarchizm” będącego 
antonimem do „anarchii” i oznaczają-
cego „z władzą, z autorytetem” – był 
prof. Ceferino Sánchez Hidalgo. Synar-

chizm, założony przez 137 osób, rozwi-
jał się błyskawicznie i swoje apogeum 
osiągnął w 1942 roku, kiedy liczbę jego 
członków szacuje się nawet na 560 tys., 
co oznacza, że do uns należał co 16 do-
rosły mieszkaniec Meksyku. Wywołało 
to oczywiście panikę wśród sfer rzą-
dowych, które wszystkimi dostępnymi 
środkami zaczęły „bronić demokracji” 
przed „faszystowskim zagrożeniem”. 

Celem uns była kontynuacja walki 
o przekształcenie Meksyku w państwo 
katolickie, ale metodami cywilnymi: sa-
moorganizacja, edukacja (w tym tajne 
nauczanie religijne dzieci i młodzieży), 
formacja duchowa i intelektualna, zdy-
scyplinowanie i umundurowanie (ale 
bez broni), przemarsze i demonstracje, 
co oznaczało gotowość na męczeń-
ską śmierć. Była ona zresztą udziałem 
wielu synarchistów, w tym założyciela 
organizacji – „pierwszego męczennika” 
(proto-martyr) José Antonia Urquizy. 
Ten heroiczno-mistyczny etos synarchi-
zmu wyrażał w szczególności jego naj-
wybitniejszy przywódca i szef w latach 
1940–1941 – Salvador Abascal. W sen-
sie ideowym synarchizm można okre-
ślić jako ruch kontrrewolucyjny, ultra-
katolicki, hispanistyczny, autorytarny, 
nacjonalistyczny i tradycjonalistyczny.

Synarchiści osiągnęli swój cel?

– Niestety, w 1944 roku doszło w uns 
do rozłamu na podwójnym tle: stosun-
ku do Stanów Zjednoczonych, które 
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17(tradycyjnie wrogie meksykańskiemu 
katolicyzmowi) nagle zaczęły prezen-
tować się jako „dobry sąsiad”, oraz 
kurateli Kościoła nad ruchem (którego 
szeregowi uczestnicy nie mieli pojęcia, 
że jest on kierowany przez tajną orga-
nizację kontrolowaną przez episkopat). 
Od tego czasu istnieją dwie organizacje 
występujące pod tą samą nazwą, z któ-
rych jedną potocznie nazywa się „nie-
zależną” (independiente) – od Kościo-
ła, drugą zaś „dysydencką” (disidente). 
Druga z nich, bliższa zasadom pierwot-
nym ruchu, przestała praktycznie ist-
nieć w 2008 roku, pierwsza natomiast 
spadła do poziomu około 50 tys. człon-
ków, nadto zaś uległa ideologicznej 
transformacji w kierunku chadeckim, 
a następnie lewicowo-komunitary-
stycznym. Główny cel ruchu – reka-
tolicyzacja państwa meksykańskie-
go – nigdy zatem nie został osiągnięty. 
Zresztą od czasu Soboru Watykańskie-
go ii przestała nim być zainteresowana 
również hierarchia kościelna. Jeżeli na-
tomiast weźmiemy pod uwagę cel mi-
nimalny, czyli ochronę katolików przed 
prześladowaniami i prawo do edukacji 

religijnej, to oczywiście nikt w Meksy-
ku nie jest już z tego powodu szykano-
wany, a prawo rodziców do religijnego 
wychowania swoich dzieci jest w zasa-
dzie respektowane.

Jak obecnie wygląda sytuacja 
katolików w Meksyku?

– Elementarną wolność kultu przy-
wrócono w 1938 roku; wkrótce także 
zaczęto stopniowo wycofywać się 
z „edukacji socjalistycznej”. Ale aż do 
1992 roku Kościół nie posiadał w Mek-
syku osobowości prawnej ani własno-
ści budynków kościelnych, zaś nosze-
nie sutanny w miejscu publicznym 
wciąż pozostawało wykroczeniem. Kie-
dy tę osobowość uzyskał – to jako zwy-
kłe „stowarzyszenie religijne”. Wpro-
wadzona tym samym ścisła separacja 
państwa od Kościoła utrzymana zosta-
ła również w dwunastoletnim okresie 
(2000–2012) rządów chadecko-ne-
oliberalnej pan, a co więcej, dopiero 
teraz, w marcu 2012 roku, dopisano 
w konstytucji określenie „laicka” do 
definicji Republiki. Ω

pROf. Jacek baRtyZeL: 
(ur. 1956) – dr hab., teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzyna-
rodowych UMK; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios 
Hispánicos Felipe ii; członek Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza; autor kilkunastu książek oraz 
kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych, ostatnio opublikował: Krzyż pośrodku Księżyca. 
Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque 
(1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012); laureat nagród naukowych i kulturalnych, w tym Nagrody KLIO; 
kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
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19Zestawić dwa gatunki muzyczne, które 
dzieli prawie wszystko. Muzyka, tek-
sty, wykonawcy, upodobania i jeszcze 
wiele innych rzeczy. To zadanie będzie 
naprawdę bardzo trudne. Nokaut 
w pierwszej rundzie może być bli-
ski. Mój sekundant zwany Mózgiem 
trzyma biały ręcznik, który może być 
rzucony na matę w każdej chwili, ale 
nie musi. Przygotowywałem się do 
tej walki całe życie. Czytałem wywia-
dy, oglądałem teledyski, chodziłem 
na koncerty, rozmawiałem ze słucha-
czami. W trakcie „treningu” miałem 
wiele pięknych snów. W tych snach 
byłem głównym bohaterem. Musiałem 
bardzo dużo pisać i śpiewać. Teksty 
przychodziły do mnie z olbrzymią ła-
twością. Wena stała się moją najlep-
szą przyjaciółką. Lekcje śpiewu były 
traumatycznym przeżyciem. Pianino, 
nauczycielka i ja. Potem pozostała 
scena. Mój jeden wielki, osobisty sąd 
ostateczny. Na scenie zamiast śpiewać, 
melorecytowałem, ludziom się spodo-
bało i przy tym zostałem. To trwało 
i trwało, aż zmieniła się moda i wróci-
łem do śpiewania. Mój sen stał się hi-
storią. Wszystko, co dobre, szybko się 
kończy. Przysłowie wygrało. Czy nadal 
chcę stawiać obok siebie tych dwóch 
gigantów muzycznych, za którymi stoi 
olbrzymia rzesza słuchaczy? Czy to nie 
jest walka z wiatrakami? Jak to mawia 
mój dziadek: Trzeba być twardym, 
a nie miętkim. Tak też zrobię. Let’s get 
ready to rumble! Właśnie spełniło się 

Każdy z nas w swoim życiu 
próbuje dokonać rzeczy 
niemożliwych. Poprzez ciężką 
pracę i wytrwałość niektórym 
szczęśliwcom się to udaje. Ich 
radość jest obecna wszędzie. 
Zrobić coś, czego jeszcze nikt 
nie dokonał – fascynujące. 
Może i ja spróbuję. 
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moje małe marzenie, poczułem się 
przez chwilę jak konferansjer bok-
serski. Pozdrawiam Michaela Buffera 
i Krzysztofa Ibisza. Krzysiek, byłeś na-
prawdę dobry. Pojedynek stoczą dwa 
gatunki muzyczne. W lewym narożniku 
szczery i bezkompromisowy rap vel  
hip-hop. W prawym narożniku swoj-
skie i melodyjne disco polo. Szczęki za-
łożone, rękawice dopasowane.  
Czas zacząć starcie.

Disco polo, zwane przez niektó-
rych muzyką chodnikową, powstało na 
początku lat 80. XX wieku. Do stwo-
rzenia nowego gatunku przyczyniły 
się głównie zabawy weselne. Dużą 
rolę odegrały wówczas elektroniczne 
instrumenty klawiszowe, na których 
artyści mogli komponować swoje hity. 
Popularność naszego dobra narodo-
wego bywała zmienna. Od organizo-
wania największych gal w telewizji, po 
bycie persona non grata w polskim 
przemyśle muzycznym, by potem po-
wrócić w wielkim stylu. Parafrazując 
wielki hit – disco polo tu jest i tańczy 
dla mnie. Odchodząc lekko od tematu, 
chciałbym wam co jakiś czas opisywać 
historie ze swojego życia, gdyż mają 
one olbrzymi związek z tematem arty-
kułu. Moje wczesne dzieciństwo, czyli 
druga połowa lat 90. Już wtedy po-
szukiwałem dobrej muzyki. Przygodę 
z muzyką zacząłem od króla popu Mi-
chaela Jacksona. Pamiętam to uczucie, 
kiedy pierwszy raz włożyłem kasetę 
Dangerous do odtwarzacza. śpiewanie 

hitów w języku, który znałem tylko ja. 
Mierne odtwarzanie charakterystycz-
nych kroków króla. Musiało to bardzo 
śmieszyć moich rodziców. Ale Micha-
el już mi się znudził. Przepraszam cię, 
królu, postanowiłem znaleźć sobie 
nową rozrywkę. Telewizor – duże pu-
dło, a w nim kolorowe obrazki zmie-
niające się jak w kalejdoskopie. Jeden 
z tych obrazków przykuł moją uwagę. 
Na ekranie widniał wielki napis DiscO. 
Głośne, melodyjne, w miarę szybkie, 
to co dzieci lubią najbardziej. Kiedy 
byłem niegrzeczny, mama włączała 
mi teledyski i mały Bartuś był od razu 
w siódmym niebie. Do dziś pamię-
tam programy poświęcone disco polo 
i towarzyszące im charakterystycz-
ne czołówki, które podśpiewywałem 
w przedszkolu. Disco Relax i Disco Polo 
Live były moim stałym punktem każde-
go weekendu obok niedzielnego obia-
du z rodziną. To był mój mały świat, 
w którym się odnajdywałem. Ach, to 
były czasy wielkiej popularności disco 
polo, które bardzo szybko wróciły. Na-
dal takie same szczere i prostolinijne 
teksty o miłości albo teksty o najlep-
szych imprezach na całym ziemskim 
padole. Do wyboru, do koloru, co kto 
lubi. Starzy wyjadacze, czyli Bayer Full, 
Boys, Akcent, utrzymują się w czołów-
ce gwiazd disco polo. To na ich kon-
certy przychodzą tłumy i płacą (sic!) 
za bilety. O takich frekwencjach mogą 
pomarzyć polskie gwiazdeczki pop. 
Pozostają im dni buraka pastewnego 
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albo dni znoszonych majtek. Polskie 
media wyczuły pieniądze, które kryją 
się pod nazwą „disco polo”. Najczęściej 
oglądanym kanałem muzycznym przez 
widzów nie jest MtV, które już dawno 
powinno pozbyć się litery M w nazwie, 
tylko Polo tV. Obecne na multipleksie 
i obecne w wielu polskich domach. 
Kiedy przyjeżdżam na wieś do moich 
znajomych, często w ich telewizorach 
można obejrzeć Polo tV. Rozgłośnie ra-
diowe też przypomniały sobie o disco 
polo. Kiedy słuchacze częściej słucha-
ją muzyki za pośrednictwem inter-
netu, warto przypomnieć o sukcesie 
utworu zespołu Weekend Ona tańczy 
dla mnie. Ponad 70 mln wyświetleń 
teledysku na youTubie mówi samo za 
siebie. Radio Plus o charakterze spo-
łeczno-religijnym postanowiło zmie-
nić format muzyczny soft ac (łagodne 
przeboje) na format disco, co okazało 
się olbrzymim sukcesem. Sieć radiowa 
Radio Plus zanotowała wzrost udzia-
łów w rynku radiowym o 430%. To się 
nazywa strzał w dziesiątkę. Disco polo 
ma się dobrze i niech tak pozostanie. 
Warto walczyć o prawdziwie polską 
muzykę.

Rap – zamienne określenie hip- 
-hop – powstał na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku w nowojorskich dzielni-
cach. W tym artykule jednak skupimy 
się na polskim rapie.

Kto zapoczątkował rap w Polsce? 
Kto był pierwszym raperem w Pol-
sce? Trudno znaleźć odpowiedzi na te 

pytania. Część osób uważa, że klu-
czową datą jest rok 1983 i wydanie 
pierwszego singla przez pierwszego 
rapera Franka Kimono. Jest to postać 
wykreowana przez jednego z najlep-
szych polskich aktorów Piotra Fron-
czewskiego. Projekt Franek Kimono 
miał być w założeniu pastiszem kultury 
disco. Jak to bywa z pastiszem, został 
potraktowany bardzo poważnie przez 
osoby, które doskonale się bawiły przy 
utworach King Bruce Lee karate mistrz, 
Ja jestem menago, Dysk dżokej. Iden-
tyczna sytuacja ma miejsce dziś, kiedy 
parkiety polskich dyskotek podbija pa-
stiszowy zespół disco polo Bracia Figo 
Fagot. Ich największy hit Bożenka śpie-
wała cała Polska. Bracia kilka miesięcy 
temu wydali nową płytę Eleganckie 
chłopaki, która podbija serca nie tylko 
fanów muzyki disco polo. 

Kolejna grupa osób twierdzi, iż Kult 
Kazik Staszewski był pierwszym rape-
rem w Polsce. Pierwszy solowy album 
lidera zespołu Kult Spalam się wydany 
w 1991 roku według nich zapoczątko-
wał działalność polskiego rapu na pol-
skiej scenie muzycznej. Kto ma rację 
w tym sporze? To pytanie pozostanie 
na razie bez odpowiedzi.

Przełomowym momentem dla pol-
skiego rapu był debiut fonograficzny 
Liroya. Album Piotra Marca Alboom 
został wydany jako kaseta 10 lipca 1995 
roku, a na płycie kompaktowej 4 sierp-
nia. Wydawnictwo promował singiel 
Scyzoryk. Tekst utworu opisuje miasto 
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Kielce, skąd pochodzą „scyzoryków”. 
Kawałek Liroya wspomogli członkowie 
grupy Wzgórze ya-Pa 3, która uważa 
się za prekursora gatunku rap w Pol-
sce. W nagraniu albumu uczestniczyli 
bardzo znani polscy gitarzyści: Grze-
gorz Skawiński i Robert „Litza” Frie-
drich. Lider Kombii uatrakcyjnił swoimi 
charakterystycznymi riffami kawałek 
Scyzoryk. Natomiast „Litza”, gitarzysta 
zespołu Luxtorpeda, uczestniczył w na-
graniu utworu Who’s Tha Boss. Do 
końca 1995 roku sprzedano 500 tys. 
egzemplarzy płyty i kasety Alboom. 
Wydawnictwo pokryło się podwójną 
platyną. O takich nakładach możemy 
teraz pomarzyć. 

W bieżącym roku obchodzi jubile-
usz 20-lecia działalności artystycznej 
jeden z najpopularniejszych raperów 
w Polsce – Peja. Początki jego ka-
riery sięgają roku 1993, kiedy wydał 
ze swoją grupą Slums Attack Demo 
Staszica. Po tym wydawnictwie ka-
riera Pei nabrała rozpędu. Najwięk-
szy sukces poznański raper odnoto-
wał w roku 2001, kiedy Slums Attack 
wydał swój piąty krążek Na legalu. 
Album sprzedał się w nakładzie po-
nad 100 tys. egzemplarzy. Duża w tym 
zasługa filmu Blokersi w reżyserii Syl-
westra Latkowskiego, w którym Peja 
zagrał jedną z głównych ról obok ra-
pera Eldo. Nie można też zapomnieć 
o singlu Głucha noc, od którego wielu 
młodych słuchaczy rozpoczęło swoją 
przygodę z polskim hip-hopem. 

A jego imię czterdzieści i cztery. Ka-
towicka grupa Kaliber 44, prekursorzy 
psycho-rapu, mieli bardzo duży wpływ 
na rozwój polskiej sceny hiphopowej. 
Skład powstał w 1994 roku z inicjaty-
wy braci Michała i Marcina Martenów. 
W późniejszym czasie do Kalibra 44 
dołączył już nieżyjący Piotr „Magik” 
Łuszcz. Za gramofonami wspierał ich 
jeden z najlepszych polskich didżejów 
DJ Feel-X. W takim składzie zostały 
nagrane dwa albumy „Księga tajem-
nicza. Prolog” i „W 63 minuty dokoła 
świata. Osiągnęły one olbrzymi sukces. 
W 1998 roku w wyniku nieporozumień 
na tle artystycznym z pozostałymi 
członkami grupy Magik odszedł z gru-
py Kaliber 44. Również w 1998 roku 
oficjalnym członkiem formacji został 
Sebastian Filiks znany jako  
DJ Feel-X. W 2000 roku grupa wyda-
ła trzeci album 3:44. Po tym albumie 
skład zawiesił swoją działalność. Abra-
dab nagrywa solowe albumy, Joka po-
rzucił rapowanie, DJ Feel-X rozpoczął 
współpracę z innymi raperami. Jednak 
po 13 latach rozłąki Kaliber 44 wznowił 
działalność artystyczną. W nadchodzą-
cym roku ma wyjść nowa płyta forma-
cji. Kaliber 44 obok takich zespołów, 
jak Molesta Ewenement, Slums Attack 
czy Nagły Atak Spawacza, może się 
poszczycić dorobkiem ponad 150 tys. 
sprzedanych płyt.

Nie możemy też zapomnieć o war-
szawskiej scenie hiphopowej, w skład 
której wchodzą Molesta Ewenement, 
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Zip Skład, 3 h Warszawski Deszcz, 
Grammatik i wiele innych. Polecam za-
poznanie się z ich twórczością. Hip- 
-hop przez dłuższy czas nie był obecny 
w mediach w przeciwieństwie do di-
sco polo. Ten stan zmienił się w 1993 
roku. W Radiu Kolor można było po-
słuchać audycję Kolorszok prowadzo-
ną wspólnie przez Bognę świątkowską 
i DJ-a 600V, producenta wielu polskich 
albumów hiphopowych. Nie możemy 
też zapomnieć o Druhu Sławku, który 
prowadził audycję Rap Time w radiu 
Rh Kontakt.

Kiedy zostały już przybliżone syl-
wetki obu zawodników, czas znaleźć 
ich wspólne cechy. O, znajdą się takie. 
Wierna grupa fanów, która często bawi 
się wieczorem na dyskotekach przy di-
sco polo, za dnia słucha rapu. Kolejną 
wspólną cechą jest szczery przekaz. 
Raperzy często głosem przeciętnego 
obywatela mówią o rzeczach istotnych. 
Takie teksty bezpośrednio trafiają do 
serc słuchaczy. Ach, żeby politycy słu-
chali rapu, może coś by się zmieniło 
w kraju. Teraz tylko pozostaje czekać. 
Artyści disco polo prostymi słowami 
opisują miłość i inne uczucia. Nie uży-
wają zbyt wielu nietrafionych środków 
literackich, które nader często są uży-
wane przez gwiazdeczki pop. Kolejną 

wspólną cechą obu gatunków jest siła 
internetu. Użytkownicy i jednocześnie 
słuchacze promują swoich ulubionych 
muzyków za pośrednictwem, jak to 
się zwykło mówić, nowych mediów. 
Facebook, youTube, Twitter to chleb 
powszedni fanów disco polo i rapu. 
Strony raperów na Facebooku mają 
ponad kilkaset tysięcy polubień, tele-
dyski hiphopowe i discopolowe mają 
po kilkanaście milionów wyświetleń, 
co przejawia się olbrzymią frekwencją 
na koncertach. Raperzy i artyści disco 
polo rzadko kiedy widzą puste sale. 
Na sprzedaż płyt ci wykonawcy też 
nie mogą narzekać. Kiedy łódzki raper 
O.s.t.R. w ciemno mogę się zakładać, 
że jego album wyląduje na pierwszym 
miejscu list sprzedaży. Wielu innych 
raperów też zna to uczucie. I bardzo 
dobrze. 

W starciu dwóch gigantów ogła-
szam remis. Nie ma przegranych, są 
tylko sami zwycięzcy. I pamiętajmy, 
drodzy czytelnicy, o promocji dobrej 
polskiej muzyki, gdzie liczą się prawdzi-
we emocje, szczery przekaz i bezkom-
promisowość Pozbądźmy się stereoty-
pów, bo te zamiast poszerzać, blokują 
nasze muzyczne horyzonty. Ω



Doświadczenie mówi, że im krótsza 
konferencja, tym lepszy samochód

 
W zeszłym roku byłem na prezentacji samochodów pewnej francu-
skiej marki. Prezentacje samochodowe zawsze wyglądają podob-
nie – przyjazd, konferencja prasowa, kolacja, picie, następnego 
dnia jazdy testowe. Dziennikarz motoryzacyjny musi mieć na-
prawdę dobrze działającą wątrobę, by w ciągu paru godzin pozbyć 
się z krwi alkoholu – utrata prawa jazdy czy więzienie mogłyby 
bardzo utrudnić pracę.

Doświadczenie mówi, że im krótsza i konferencja, tym lepszy 
samochód. W tym przypadku było inaczej, ale po kolei. Kwar-
tet smyczkowy, spektakl światło i dźwięk, brakowało chyba tylko 
żonglujących słoni. Później przemówienia. Dość dziwnej jak na 
dzisiejsze czasy treści. Samochody są NAPRAWDĘ wysokiej jakości. 
Używamy PRAWDZIWEGO aluminium, PRAWDZIWEJ stali. Wraże-
nie było takie, że przemawiający byli tak zdziwieni tym, iż ich fir-
ma próbuje robić porządne samochody, że musieli się z kimś tym 
zdziwieniem podzielić.

JAK  
SAMOCHóD  
TO TyLKO  
KATOLICKI

Marcin 
Kędryna
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Inna sprawa, że próby zrobienia przez Francuzów porządnego 
samochodu przypominają historię mauzoleum Teodoryka w Ra-
wennie. Jego budowniczowie naoglądali się antycznej archi-
tektury, niestety nie potrafili zbudować kopuły, więc przykryli 
mauzoleum obrobionym na kształt kopuły kamieniem.

Ale co właściwie dziwnego w tym, że jakaś francuska firma pró-
buje zrobić porządnie samochód?

Otóż to, że większość europejskich producentów próbuje nam 
sprzedawać wszystko, tylko nie samochody. Sprzedaje nam opo-
wieści o ekologii, bezpieczeństwie, pięknych widokach i mnóstwie 
innych rzeczy.

Jakiś czas później poleciałem na Sycylię na premierę samocho-
du niemieckiego. Nawet bardziej niż niemieckiego. Ale o tym po-
tem. Podróż z przygodami, bardzo poszerzająca horyzonty.

Utwierdziłem się w przekonaniu, że, po pierwsze, w TVN pra-
cują również porządni konserwatyści. Po drugie, że kryzys we 
Włoszech to jakaś ściema (daj mi, Panie Boże, taką biedę sycylijską 
w miejsce sukcesu wtedy tak rozgłaszanej „zielonej wyspy”). Po 
trzecie, na wieczornym pijaństwie poznałem Łotysza, zresztą pol-
skiego pochodzenia.

Tak się zagadaliśmy, że zostaliśmy sami (my dwaj, czarnoskóry 
kelner i nieograniczona ilość alkoholu).

Łotysz zrobił mi krótki kurs historii swojej ojczyzny. Do końca 
życia pamiętał będę, że w 1939 roku było ich dwa miliony. Kiedy 
odzyskali niepodległość w 1991 roku, został milion. Powiedział 
też, że gdyby ich było, jak Polaków, milionów prawie czterdzieści, 
Rosjanie nie mogliby spać spokojnie.
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Obiecałem mu, że wszystkim będę opowiadał o tym, że Sowieci 
wykończyli połowę z nich. Również dlatego teraz o tym piszę. Na 
koniec – nie bójmy się tego słowa – pijani staliśmy nad huczącym 
morzem i płacząc, co rusz padaliśmy sobie w ramiona, obiecując, 
że kiedy Ruskie ruszą, to jeden stanie obok drugiego, bo jeżeli my 
o sobie zapomnimy, nikt inny nam nie pomoże.

Takie rzeczy tylko na prezentacjach luksusowych marek.
Kilka godzin wcześniej prezentacja samochodu trwała kwa-

drans. Trzech panów wyszło, powiedziało, że zrobili nowe auto, 
podało kilka szczegółów technicznych i zostawiło nas z samocho-
dem. Nikt nie mówił, że samochód jest NAPRAWDĘ wysokiej jako-
ści, bo dla wszystkich oczywiste było, że tak jest.

Z czego to wynika? Z etyki. Niemiecki – w tym przypadku ba-
warski – inżynier wie, do czego służy samochód. Wie, że ludzie 
nie kupują aut po to, żeby uratować planetę, tylko żeby się po niej 
poruszać. Wygodnie, bezpiecznie, czerpiąc z tego satysfakcję. Że 
projektując, będzie się starał, by jego samochód miał jak najmniej-
szy wpływ na środowisko i był jak najbardziej ekonomiczny – to 
rzecz dodatkowa.

Jak to jest możliwe, że w Niemczech wciąż wbrew zaleceniom 
Komisji Europejskiej na autostradach nie ma ograniczenia pręd-
kości? Zapytajmy raczej, dlaczego inne kraje tak na ograniczanie 
prędkości naciskają. Niemieckie autostrady do najlepszych nie na-
leżą. A jakoś nie słychać, żeby się tam odbywał Armagedon. Więc 
o jakość dróg raczej nie chodzi.

Umiejętności kierowców? Coś w tym może być. Słyszałem 
o obywatelu Szwecji, który jechał z Gdańska dwieście kilometrów 
przez sześć godzin, bo nie potrafił wyprzedzać. Kierowca z trzy-
dziestoletnim stażem.

Ale Szwecja to bardzo specyficzny kraj. Poczyta człowiek krymi-
nały, od razu wie, że i z faszyzmem się jeszcze nie rozliczyli, a jak 
do teatru pójdzie – to się dowie, że tam w tych rodzinach to dziw-
nie bywa.

Inna sprawa to wpływy budżetowe. Wieziony kiedyś byłem 
przez Austrię w kolumnie samochodów. Kierowcy, jedni z lep-
szych, z jakimi miałem w życiu do czynienia, przekraczali do-
puszczalną prędkość o dobre 60 km/godz. Austria znana jest 
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z dotkliwości drogowej policji. Kierowca zapytany, czy się nie 
boi mandatu, odpowiedział, że wszyscy w kolumnie są z zawodu 
policjantami. Powiedział, że to prawda, że austriacka policja jest 
bezwzględna. Ale chodzi o prostą rzecz – pieniądze dla budżetu. 
Nie bezpieczeństwo czy cokolwiek innego. Po prostu: pieniądze. 
Powiedział też, że uważa, iż wyższy limit prędkości zwiększyłby 
bezpieczeństwo – i bardzo dobrze to uzasadnił. Ale wpływy budże-
towe to też nie najważniejszy powód.

Wyobraźmy sobie, że nasz kraj produkuje samochody. Te samo-
chody nie są najlepsze, ale nasze. Mamy świadomość, że zupeł-
nie się nie nadają do szybkiej jazdy. Ale chcemy je sprzedawać. 
Powinniśmy pracować nad poprawieniem ich jakości, ale po co 
wymyślono marketing? Wytłumaczymy klientom, że nasze auta są 
specjalnie dla nich stworzone. Niestety nie wytrzymują konkuren-
cji z lepszymi samochodami produkowanymi za granicą. Zwłasz-
cza przy szybkiej jeździe. Co tu robić? Mamy ministra spraw 
zagranicznych, mamy swoich ludzi w Brukseli. Zakażmy jeździć 
szybko – wtedy może nikt nie rozpozna, że nasze samochody nie 
są tak dobre, jak opowiadamy.

Stary, rasistowski dowcip brzmi: dlaczego niemieckie samocho-
dy są lepsze od francuskich? Bo Turcy pracują lepiej niż Arabowie. 
Kiedyś to było nawet śmieszne. Dziś już chyba nie.

Uważam, że niemieckie samochody są lepsze od francuskich, bo 
niemieckie są robione porządnie. Zgodnie z etyką.

Francuskie nie.
Francuzi używają polityki do walki z motoryzacyjną konkuren-

cją. A jak im się uda zrobić porządne auto – sami się dziwią. Swoją 
drogą najlepszy francuski samochód, jakim kiedykolwiek jecha-
łem, produkowany jest w Austrii.

Najlepsze niemieckie samochody to Audi, BMW, Mercedes i Por-
sche. Audi i BMW to firmy bawarskie.

Jak powszechnie wiadomo, Bawaria to kraj katolicki. Jeżeli 
do tych dwóch marek dołożymy auto francuskie robione w Au-
strii – też katolickiej – możemy powiedzieć, że większość najlep-
szych samochody robią… Kto? No? Tak! Bardzo dobrze. Katolicy.

Może to trochę naciągane, ale w zbożnym celu.
Cóż, si Deus nobiscum, quis contra nos? Ω



Film Jobs o założycielu korporacji 
Apple ledwie dotyka głębszej roli 
największego kreatora narzędzi 
w sektorze informacji. Steve 
założył coś w rodzaju religii, 
swoją sektę technologiczną. 

Teologia 
Steve’a Jobsa

Krzysztof 
Kłopotowski
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czy jest czegoś wart, chce się wyka-
zać. Często buntem. 

Seks najwyższą technologią

Steve czuł w głębi duszy, że nie pro-
wadzi ludzi ku Bogu prawodawcy. Mu-
siał wiedzieć, że przewodzi rebelii na 
wielką skalę, że zamierza nas wyzwo-
lić z bezpiecznego ładu. Te spekulacje 
o pracy jego umysłu zostały pobudzo-
ne wymownym symbolem. Dlaczego 
dał korporacji nazwę Apple? Dlaczego 
jabłko miało być nadgryzione? Cze-
mu hasło najbardziej konsekwentnej 
kampanii reklamowej brzmiał Think 
different, „myśl inaczej”, innymi sło-
wy „zostań herezjarchą”. I dlaczego 
najsławniejszy spot reklamowy „Rok 
1984” w reżyserii Ridleya Scotta wpro-
wadzał na rynek komputer Macin-
tosh w tymże roku jako bunt przeciw 
bożyszczu? Oto widzimy tłum szarych 
proletów maszerujących miarowo, 
wtem wbiega dziewczyna i niespodzia-
nie rzuca młotem w ogromny ekran, 
z którego przemawia Wielki Brat, idol 
totalitarny. Szkło sypie się, idol niknie. 
To przypomina postępek Abrahama, 
który rozbił idole swego ojca Teraha. 
Jego gwałt na starych bogach wpro-
wadził do historii nowego, Jedynego. 
Natomiast komputer Macintosh rozbił 
monopol ibM, wówczas idola informa-
tyki. I powołał nowego boga oraz jego 
kościół, sektę Apple. 

Co oznacza to nadgryzione jabł-
ko? Oczywiście jest to symbol sek-

Trochę jak Mojżesz; ten z kolei skodyfi-
kował – z niejaką pomocą z góry – mo-
noteizm etyczny. Zły charakter Jobsa 
przypomina impulsywny charakter 
Mojżesza. To cecha proroków, gdyż wi-
dzą dalej i żądają od nas więcej, uno-
sząc się gniewem, jeśli nie dorastamy 
do ich wizji. Mojżesz kazał zabić trzy 
tysiące grzeszników za to, że oddawa-
li się orgiom i kultowi złotego cielca 
pod jego nieobecność, gdy on rozma-
wiał z Bogiem na górze Synaj. Jobs nie 
przelewał cudzej krwi; żyjemy w cywili-
zowanych czasach. Był jednak bez-
względny dla miernot: szydził z nich, 
krzyczał i wyrzucał na bruk. Jeden 
i drugi miał żelazną wolę, narzucając 
ludziom dążenie do doskonałości. Je-
den nie stroniąc od przemocy wobec 
swojego ludu. Drugi – przemocą psy-
chiczną wobec pracowników i kusze-
niem klientów.

Jaka jest konstrukcja psychiki pro-
roków? Czy ma ich gnać tęsknota 
za ojcem? Najwięksi są praktycznie 
sierotami. Ich pochodzenie nie jest 
całkiem pewne. Mojżesz wiedział, 
że znalazła go w koszyku płynącym 
Nilem córka faraona. Znajda musiał 
myśleć, że powinien zasłużyć na po-
zycję w świecie. Jezus poczęty z Ojca 
Niebieskiego, którego przecież nikt 
na oczy nie widział, czy był niepewny 
siebie? Jobs, adoptowane przez parę 
Amerykanów dziecko, które oddali 
rodzice muzułmanin i katoliczka, miał 
kompleks niższości. Sierota, wątpiąc, 
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su zakazanego Adamowi i Ewie przez 
Boga, aby zachować ich w błogostanie. 
ów owoc rósł na drzewie wiadomo-
ści dobrego i złego. Co to za wspania-
ła metafora! Seks może być użyty na 
dobre i na złe, jak młot, jak nóż, jak 
komputer. Seks to najwyższa techno-
logia. Stwarza nowego człowieka, czyli 
najbardziej skomplikowany obiekt, jaki 
znamy. Jeszcze nie wiemy dokładnie, 
jak to się dzieje, ale się dowiemy, żeby-
śmy mogli odtworzyć ten proces w do-
wolnym materiale, zamiast w mięsie. 
Bo wiecie co? Mięso jest przestarzałe! 
Za łatwo się psuje. Mówili nam dziado-
wie o „cudzie życia”. A ja powiadam, 
że cud jest tylko nieznaną technologią. 
Jak te żelazne ptaki, które miały latać 
po niebie, co w połowie XiX wieku wy-
dawało się cudem. A przecież poznali-
śmy technologię lotu maszyn cięższych 
od powietrza. Co teraz rozpozna-
my jako pierwsze – przemianę wody 
w wino czy prokreację świadomych 
istot w dowolnym materiale? Jabłko 
zostało nadgryzione. Czyli nic już nie 
odbierze nam seksu, tak jak nic nie 
zatrzyma rozwoju technologii. A z na-
rzędzi najcudowniejszy jest komputer. 
Wgryza się w to, co powołało świat: 
w Słowo. W informację. 

Jeżeli Jobs nie był pozerem, to 
musiał rozumieć, jaką rolę odgrywa 
w dziele stworzenia. Pierwszy Macin-
tosh kosztował 666,66 dolara. Najbliż-
szy mu wtedy wspólnik Steve Wozniak 
tłumaczy, że to on wymyślił cenę gdyż 

lubi układy trójkowe. Koszt produk-
cji 548 dolarów oraz marża dały mu 
trzy szóstki. Ale czy jedynie dlatego, że 
łatwo wpadają w oko? Jobs dorzucił 
na końcu 66 centów, jako imprimatur 
intuicji wspólnika. Wiedział, że przy-
padła mu rola zbuntowanego anioła, 
który obala naturalny porządek. Grał 
rolę kusiciela, tworząc najbardziej po-
żądane – poza samochodami wielkich 
stylistów – obiekty technologii. Bo 
łatwość obsługi iPoda, iPhone’a, iPada 
w połączeniu z elegancją i fizycznym 
pięknem daje użytkownikom boskie 
poczucie mocy. Pamiętam swój pierw-
szy kontakt z iPhone’em, kiedy dotyka-
nie ekranu palcem otwierało mi nowe 
sfery świata. Dla mnie był to jeszcze 
cud, gdy dla Jobsa już tylko rozpozna-
na technologia. 

Sekta jabłka

Zachwyt, podziw, szczęście to uczu-
cia, jakie chciał wzbudzać w ludziach 
swymi urządzeniami. Zaś iPod, iPhone, 
iPad to dziś parafernalia kultu Ap-
ple. świątynie sekty – sklepy – stoją 
w wielu miastach świata. Jedni wierni 
poświęcają mnóstwo czasu, koczując 
w kolejkach, aby jako pierwsi zdobyć 
nowe technoobjawienia. To klien-
ci. Inni wierni rezygnują z połowy 
zapłaty, żeby uchodzić za kapłanów: 
sprzedawcy. 

Najważniejsze skrzyżowanie ulic 
w Nowym Jorku, przy Piątej Alei, na 
wprost najdroższego hotelu Plaza zdobi 
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kilkupiętrowe szklane pudło ze znakiem 
unoszącym się w powietrzu – nadgry-
zionym jabłkiem. Ale to tylko wejście 
do świetlistej katakumby, dokąd pro-
wadzą szklane, kręte schody i zjeżdża 
szklana winda. Wewnątrz, na prostych 
stołach z jasnego drewna, leżą cudne 
iPody, iPhone’y, iPady. Nad stołami po-
chylają głowy młodzi wyznawcy, łącząc 
się przez dotykanie sakralnych obiek-
tów z nowym wymiarem świata, cyber-
przestrzenią. ścianę po prawej zajmuje 
„bar geniuszy”. Jest to lada, tu mło-
dzi kapłani w niebieskich uniformach 
objaśniają profanom tajemnice kultu. 
W innych sklepach zwie się to punktem 
napraw i porad. Lecz tutaj nie mamy do 
czynienia z towarem, lecz raczej ikona-
mi. Po katakumbach krążą misjonarze, 
też w niebieskich uniformach. Nama-
wiają profanów, aby przystąpili do zgro-
madzenia przez kupno obiektów. W ję-
zyku sekty nazywa się ich specjalistami 
zamiast wulgarnie – sprzedawcami. 
A podobnych świątyń najbardziej po-
dziwianej korporacji amerykańskiej jest 
kilkaset. Ta w Nowym Jorku jest otwar-
ta na oścież dla wiernych i niewiernych 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
365 dni w roku, by przenigdy nie ustała 
adoracja nadgryzionego jabłka. 

O pracy w Apple’u marzy mnó-
stwo młodych ludzi, gdyż wzbudza on 
poczucie misji wobec rodzaju ludzkie-
go. I co się dziwić, że każdy sprzedaw-
ca w sklepie firmowym daje z siebie 
wszystko: przeciętnie 473 tys. dolarów 

przychodu rocznie, ponad dwa razy 
więcej niż u konkurencji z branży elek-
tronicznej. Najlepsi upychają sprzętu 
za trzy miliony dolarów rocznie. Każda 
stopa kwadratowa sklepu przynosi 
przeciętnie 5647 dolarów sprzedaży, 
prawie dwa razy więcej niż kolejnej 
firmy, a jest to sławny jubiler Tiffany 
obok, na rogu Piątej Alei i 57. Ulicy. 
Jednak sprzedawca Apple’a zarabia 
12 dolarów za godzinę, gdy w Tiffany 
ma 15,60 dolara na godzinę i jeszcze 
komisowe od wszystkiego, co sprzeda. 
Przywilej przynależności do sekty Ap-
ple kosztuje „specjalistę” około 25 tys. 
dolarów rocznie; o tyle więcej zarobił-
by w sklepie konkurencji, też sprzeda-
jąc iPody, iPhone’y, iPady, lecz obok 
sprzętu profanów, peceta, no i nie 
w świątyni. Wiara w Steve’a, nadzieja 
postępu, miłość do technologii także 
tu czynią cuda. 

Wiek maszyn duchowych

Steve Jobs wprowadził do informatyki 
erotyzm, wzbudzając w ludziach pożą-
danie wobec komputera. To już było 
i jest, a co będzie? Ułatwił zadanie 
innemu prorokowi, byśmy łatwiej od-
dali się maszynom w niemal miłosnym 
transie. To wymaga większej wyobraź-
ni. Ray Kurzweil wieszczy nam następ-
ny etap – uduchowienie urządzeń, któ-
re Jobs obdarzał seksapilem. 

Kurzweil wykazał, że postęp tech-
nologii następuje w tempie wykładni-
czym. Na wykresie jest to linia krzywa, 
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która powoli się podnosi i nagle strzela 
w górę. Dlatego na stały odcinek czasu, 
długość życia ludzkiego, gwałtownie 
przypada coraz więcej zmian, aż wyda-
ją się niewiarygodne. Ale dotąd świat 
nie zmieniał się tak szybko! To niemoż-
liwe! Cóż nam zapowiada drugi prorok 
w książce The Age of Spiritual Machi-
nes (Wiek maszyn duchowych)? 

Za dziesięć lat komputer za 1000 
dolarów będzie miał zdolność obli-
czeniową bliską ludzkiemu mózgowi. 
Trójwymiarowe przekazy w okularach 
i soczewkach kontaktowych i aparaty 
słuchowe będą głównym sposobem 
kontaktu z innymi osobami, kompu-
terami, internetem i rzeczywistością 
wirtualną. Ludzie zaczną nawiązywać 
stosunki z automatycznymi osobami 
w roli opiekunów, nauczycieli, a także 
kochanków. Komputery zaczną maso-
wo zdawać test Turinga, czyli dadzą na 
pytania odpowiedzi, jakby miały inteli-
gencję ludzką.

Za 40 lat powszechna stanie się 
nanotechnologia; pozwoli wytwarzać 
wszystko ze wszystkiego, np. żywność 

z piachu. Roje nanorobotów będą 
używane do tworzenia widzialnych, 
słyszalnych, a także dotykalnych pro-
jekcji ludzi i przedmiotów w rzeczy-
wistości tak zwanej realnej, nie tylko 
wirtualnej. 

Pod koniec stulecia nastąpi zjedno-
czenie ludzkiego myślenia z inteligen-
cją sztuczną, stworzoną przez ludzi. 
Zaniknie wyraźny rozdział między nami 
a komputerami. Większość istot świa-
domych nie będzie miała stałej formy 
fizycznej. Liczba ludzi korzystających 
ze sztucznego oprogramowania będzie 
znacznie większa niż osób korzystają-
cych z wrodzonych, opartych na neu-
ronach procesach umysłowych, choć 
będą korzystać z implantów ogromnie 
zwiększających zdolności poznawcze.

Pojęcie długości życia straci sens dla 
stworzonych przez nas istot wszech-
mocnych, wszechwiedzących, wszech-
obecnych, które obejmą ziemię. A to 
znaczy też… Tak. To znaczy praktycz-
ną nieśmiertelność zbuntowanych 
aniołów. Ω



Nowości wydawnicze Frondy:

Dla sprawy
G.K. Chesterton
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Oprawa: twarda 
Cena: 34,90 zł

„Katolicyzm jest prześladowany stulecie po stuleciu przez irracjonalną nienawiść, 
która wyszukuje sobie coraz to nowe racje”.

G.K. Chesterton
„Dla sprawy” to jedna z najważniejszych książek w dorobku G.K. Chestertona, 
wybitnego angielskiego pisarza i publicysty. Jest w niej dowcip i humor, ale 
też wojowniczość, boz awarte w niej eseje miały być z założenia polemiczne 
i kontrowersyjne. Chesterton, idąc pod prąd modnych idei, wyjaśnia, dlaczego 
porzucił protestantyzm, dlaczego świecki światopogląd nie wystarcza dla 
stworzenia cywilizacji, a także dlaczego konformizm jest dziś nazywany odwagą, 
a bezmyślność stanowi typową cechę współczesności.

Nowość w srebrnej 
serii „Fides et ratio”
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Tomasz Bardamu (ur. 1983), filo-
zof, artysta, hejter internetowy. 
Mieszka w Warszawie. Zajmuje 
się końcem świata, teletranspor-
terami i grubym feminizmem.

Dr Monika Gabriela  
Bartoszewicz, ukończyła stosunki 
międzynarodowe na wydzia-
le Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersyte-
tu Łódzkiego oraz International 
Security Studies na University 
of St Andrews (Szkocja), gdzie 
następnie podjęła badania 
doktoranckie. Jej doktorat do-
tyczył zagadnień tożsamości 
i przynależności rozpatrywanych 
z perspektywy bezpieczeństwa 
a szczególnej analizie poddane 
w nim zostało potencjalne zagro-
żenie terrorystyczne stwarzane 
przez europejskich konwerty-
tów na islam. Interdyscyplinarne 
badania nad tym zagadnieniem 
dr Bartoszewicz prowadziła 
w Szkocji, Anglii, Holandii, Danii 
i Polsce. W roku 2005 uzyskała 
stypendium w Centre for Trans-
atlantic Studies w Maastricht 
(Holandia). W 2007 została 
przyjęta jako stażystka w Centre 
for the Study of Terrorism and 
Political Violence, a w roku 2009 
jej praca akademicka została 
nagrodzona prestiżową Russell 
Trust Award.  
Asystent naukowy przy projekcie 
esyM, innowacyjnym, między-
narodowym projekcie badaw-
czym dotyczącym radykalizacji 
młodzieży na kontynencie euro-
pejskim. W roku 2011 przepro-
wadziła niezależne badanie dla 
Scottish Prison Services dotyczą-

ce radykalizacji konwertytów na 
islam w warunkach więziennych.

Bartosz Boruciak (ur. 1992), 
dziennikarz muzyczny, radio-
wiec, student. Prowadzi audycję 
„Strzał w Dziesiątkę” w Radiu Be-
mowo Fm. Publikuje w blogpu-
blika.com i wnas.pl. W wolnych 
chwilach szyje na basie gdzie 
tylko da się i wali w bębny.

Monika Chomątowska 
(ur. 1989), doktorantka Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, zdarza się jej publikować 
w „Christianitas”; pasja – nauka 
społeczna Kościoła, apologe-
tyka, Ojcowie Kościoła, piesze 
wędrówki; w prywatnych kate-
goriach eklezjalnych jednego 
z kolegów (dzielących Kościół na 
lewicę i prawicę według stosun-
ku do Mszału Pawła Vi), znajduje 
się między lewicą kościelnej pra-
wicy, a prawicą kościelnej lewicy 
(uważa, że skoro łączy je ten sam 
Pontifex, to jest między nimi 
most i warto na nim stać). Tak 
czy owak wie jedno, że z Kościoła 
ruszać się nie zamierza i taką de-
cyzję poleca też innym.

Jakub Dybek (ur. 1991), student 
i notoryczny pisarz, interesujący 
człowiek. Prywatnie haevymeta-
lowy perkusista.

Dr Kinga Dygulska-Jamro, po-
litolog i koreanista. Studiowała 
w czołowych ośrodkach nauko-
wych w Polsce, Korei Południo-
wej, Hiszpanii. Biegle posługuje 
się koreańskim, angielskim i hisz-
pańskim. Przez kilka lat była ko-

respondentem „Rzeczpospolitej” 
w Seulu. Obecnie pracuje nauko-
wo na Uniwersytecie Kalifornij-
skim w Los Angeles (ucLa).

Mateusz Krzysztof Dziób 
(ur. 1991), bloger, publicysta 
„Teologii Politycznej” i ponoć 
student. Kiedyś kopał krzyże 
i nagrywał deathmetalowe płyty. 
Później zamienił bass na różaniec 
i pióro. Wciąż pomiędzy Tryden-
tem a Watykanem.

Tomasz Herbich (ur. 1988), teo-
log, filozof i politolog, dokto-
rant na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz w Instytucie 
Filozofii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Jego praca magisterska 
„Apokaliptyczny obraz socjali-
zmu rosyjskiego w «Biesach» 
Fiodora Dostojewskiego” została 
niedawno opublikowana w for-
mie e-booka. Współpracuje 
z „Teologią Polityczną”.

Marcin Herman (ur. 1976), 
zastępca redaktora naczelne-
go portalu Rebelya.pl. Mieszka 
w Gdańsku.

Karol Jałtuszewski, Niepopraw-
ny optymista o kontrowersyjnej 
urodzie i wątpliwym poczuciu 
humoru. Dziennikarz Telewi-
zji Republika, student Teolo-
gii, basista i Krzyżowiec. Jeden 
z dwóch fanów Manchesteru 
City w Polsce.

Antonina  
Karpowicz-Zbińkowska, doktor 
nauk teologicznych, muzyko-



log, stale współpracuje z re-
dakcją „Christianitas”, mieszka 
w Warszawie.

Marcin Kędryna (ur. 1972), publi-
cysta (czy jak się dziś podpisuje 
bezrobotnych pracowników me-
diów). Pisuje teksty z pogranicza 
technologii i stylu życia. Uwielbia 
tematykę motoryzacyjną, jed-
nocześnie nie ukrywa, że się na 
niej nie zna. Odpowiedzialny za 
okładkę „Zakaz pedałowania”. 
Orędownik odbudowy tęczy na 
pl. Zbawiciela. Jak również cało-
palenia jej z okazji różnych świąt.

Jerzy Kędzierski, bibliofil, bukini-
sta, paremiolog. Autor powieści 
„Opowieść mężczyzny, który za-
rabia śpiąc”.

Krzysztof Kłopotowski, krytyk fil-
mowy i publicysta, autor książki 
„Obalanie idoli”, w tV Republika 
prowadzi magazyn filmowy. 

Janusz Kotański, historyk, poeta, 
autor scenariuszy filmów doku-
mentalnych. Współpracownik 
Muzeum Jana Pawła ii i Prymasa 
Wyszyńskiego. Stale publikuje 
w miesięczniku „W sieci historii”. 
Ostatnio opublikował książki: 
„Prymas Wyszyński w służbie 
Boga, człowieka i narodu”, „Na-
groda dla księdza. Rzecz o bł. 
ks. Jerzym Popiełuszce” i tomik 
wierszy „Nic niemożliwego”.

Mateusz Matyszkowicz, filozof, 
absolwent uJ, tłumacz św. To-
masza z Akwinu („De regno”), 
eseista („śmierć rycerza na 
uniwersytecie”), redaktor na-

czelny „Frondy”, redaktor „Teo-
logii Politycznej” i szef portalu, 
kontrowersyjny hodowca ziół 
i pomidorów.

Tomasz Męcki, tajemniczy blon-
dyn, zniewalacz serc niewie-
ścich i świetny kompan. Studiuje 
filozofię.

Jakub Moroz, teatrolog, czy-
telnik, słuchacz, widz, miłośnik 
twórczości J.S. Bacha i J. La-
skowskiego, w końcu i redak-
tor („Pressje”, „Fronda”), bez 
nałogów, schludny, o słusznych 
przekonaniach.

Wojciech Mucha, dziennikarz 
„Gazety Polskiej Codziennie”, 
członek redakcji kwartalnika 
„Fronda”. Kibic i były gniazdowy 
Cracovii.

Aleksander Kłos (ur. 1983) absol-
went serbistyki i Studiów Europy 
Wschodniej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Dziennikarz por-
talu polskieradio.pl, publikował 
m.in. w „Gazecie Polskiej”, „Opcji 
na Prawo”, „Tygodniku Solidar-
ność”, „Wiara.pl” i „Naszym Gło-
sie”. Mieszka w Warszawie.

Piotr Pałka (ur. 1981), 
znany warszawski bon vivant 
i nosiciel znaczka. Założył portal 
Fronda.pl, a potem Rebelya.pl 
i już tu przycumował. Wicena-
czelny kwartalnika „Fronda”.  
Nigdy nie był w więzieniu.

Samuel R. Pereira, dziennikarz 
„Gazety Polskiej Codziennie”, re-
daktor „Frondy”, prezenter stacji 

tVn48, ulubieniec premiera Do-
nalda Tuska i lobby antyportugal-
skiego w Polsce.

Tomasz Rowiński (ur. 1981), hi-
storyk idei, publicysta, redaktor 
„Christianitas” i „Frondy”, dzien-
nikarz portalu Fronda.pl. Autor 
książek: „Spór o Rymiewicza” 
(2012), „Jak odzyskać wiarę?” 
(2012), „Czy żyjemy w czasach 
apokalipsy?” (2012), „Aniołowie 
i kosmici” (2011), „Zawód: egzor-
cysta” (2011). Nie-hipster, trads.

Ewa Rżysko, absolwentka japo-
nistyki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, zawodowo od 11 lat 
związana z trzecim sektorem.

Arkady Saulski (ur. 1987), uro-
dzony w kraju bez ryngrafów 
i szabel za to pełnym rozmaitych 
szemranych „autorytetów moral-
nych”. Publikował w „Nowej Fan-
tastyce”, „Frondzie”, „Pressjach”, 
„Teologii Politycznej”. Członek 
zespołu redakcyjnego wGospo-
darce.pl, dziennikarz „Gazety 
Bankowej” i publicysta wNas.pl. 
Pisze dla wPolityce.pl, Stefczyk.
info, Rebelya.pl, wSumie.pl.

Maciej Sienkiewicz (ur. 1970), DJ, 
muzyk, dziennikarz. Gra nowe 
techno i starego hardrocka. Już 
czwarty rok mieszka w Łobzie 
(między Drawskiem i Ińskiem, 
lub Szczecinem i Koszalinem). 
Ceni azjatyckie kino i brytyjską 
telewizję. żona Joanna zajmuje 
się ogrodem, a w wolnych chwi-
lach pisze scenariusze i książki. 
Syn Marcel ma lat 19, syn Lucjan 
niespełna dwa.



Adrian Sinkowski (ur. 1984), 
poeta, publicysta. Redaktor cza-
sopism „Wyspa” oraz „Fronda”, 
rzecznik prasowy Centrum Myśli 
Jana Pawła ii. Publikował 
m.in. w pismach: „Odra”, „Twór-
czość”, „Kresy”, „Czas Kultury”, 
„Pressje”, „Topos”, „Kultura Libe-
ralna”, „Fraza”. Autor, a potem 
uczestnik programu o książkach 
„W czuły punkt” emitowanego 
w Foksal Eleven. Stypendysta  
m.st. Warszawy (2013), laureat 
projektu Połów dla poetów przed 
debiutem książkowym (2011), 
wyróżniony w konkursie Dolina 
Kreatywna w dziedzinie literatu-
ry (2008). Mieszka w Warszawie. 

Sonia Szostakiewicz (ur. 1971), 
wieloletnia redaktor „Frondy”. 
Mieszka pod Warszawą. 

Jakub Szymański (ur. 1970), 
specjalizuje się w tematyce doty-
czącej angelologii, demonologii 
i mrocznych kultów. Jest auto-
rem licznych książek i artykułów.

Agnieszka Urbanowska 
(ur. 1988), skończyła kompara-
tystykę na uJ pracą magisterską 
o pensjonarkach. Ma słabość do 
memów z Ryanem Goslingiem, 
XiX-wiecznej ramoty i poszu-
kiwania zdrowych napojów 
energetyzujących. Dotychczas 
publikowała recenzje i szkice 
(w „Pressjach”, „Dekadzie Lite-
rackiej” i „Polonistyce”). „Paląc 
trawę na rykowisku” to jej debiut 
literacki.

Maciej Urbanowski (ur. 1965), 
historyk literatury polskiej, kry-

tyk literacki. Urodził się w Kra-
kowie, studiował polonistykę 
na uJ, gdzie pracuje od 1994 
(obecnie kieruje Katedrą Kry-
tyki Współczesnej na Wydziale 
Polonistyki uJ), jest współza-
łożycielem dwumiesięcznika 
„Arcana”. Wydał monografie 
„Nacjonalistyczna krytyka li-
teracka. Próba rekonstrukcji 
i opisu nurtu lat 30” (1997) oraz 
„Człowiek głębszego podziemia. 
życie i twórczość Jana Emila 
Skiwskiego” (2003), a także zbio-
ry szkiców m.in. „Oczyszczenie” 
(2001), „Prawą stroną literatury 
polskiej” (2007); przygotował też 
krytyczne wydanie „Pamiętnika 
Brzozowskiego” (2007) oraz jego 
powieści (2011–2013).

Dawid Wildstein, filozof, wice-
szef działu opinii w „gpc”, publi-
cysta mediów „Gazety Polskiej”, 
rzecznik prasowy Forum żydów 
Polskich, inicjator i animator 
inicjatywy „Warszawa – miasto 
dwóch powstań”, wicenaczelny 
„Frondy”. Dziara się.

Krzysztof Wołodźko, publicysta 
„Nowego Obywatela”. Znany 
z kolaboracji z licznymi tytułami 
prawicy, aczkolwiek bardzo sobie 
ceni pisanie do magazynu „kOn-
takt” i miesięcznika „Znak”. 
Nie-hipster, miłośnik tiszirtów 
z nadrukami.

Leszek Zaborowski (ur. 1986), 
absolwent socjologii, członek ze-
społu „Teologii Politycznej”. Uro-
dził się i mieszka w Warszawie.


