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    Wszystko jest inne, niż myślicie. 
Nic nie jest takie samo, nic się nie szufladkuje, nic nie wcho-
dzi w jeden schemat. Szukano Jezusa, a ten wciąż znikał. Nie 
pozwolił nigdy, by znaleziono Go tam, gdzie był spodziewany.

Nowa Wspaniała Fronda szuka tam, gdzie nikt nie szukał, 
dociera do ludzi, którym nikt mówić dotąd nie pozwolił. Nasza 
propozycja jest bowiem prosta. Jeśli boli cię, że media stały 
się zbyt proste i zbyt głupie, jeśli nie ma w nich miejsca ani na 
wielki esej, ani okrutne jajo, to zamiast wydawać z siebie sążni-
ste analizy na temat upadku rynku prasy, zamiast dokonywać 
samospaleń i efektownych autokastracji, rób, pisz, wydawaj to, 
co chciałbyś sam przeczytać. I zbierz do tego kumpli, którzy 
może są z różnych parafii, ale czują z grubsza to samo. I to 
jest właśnie Nowa Wspaniała Fronda. Wierzcie mi, robiąc ten 
numer, myśleliśmy przede wszystkim o własnych marzeniach. 
Zresztą, zobaczycie sami, czegoś takiego na polskim rynku 
nie ma.

Sam sięgnąłem po Frondę na samym początku. Miałem 
wtedy lat czternaście i charakter dość toporny. Fronda mnie 
zmieniła. Zmieniła tak bardzo, że dziś mogę napisać do Was 
jako jej nowy redaktor naczelny. Gdyby nie Fronda, byłbym 
gdzie indziej. Może z czwartą żoną i z siódmym wyrokiem, nie 
wiem. Jedno co wiem, to Fronda zmieniła mnie tylko dlatego, 
że była nieco niegrzeczna, dzika, nieraz furiacka, ale zawsze 

Czołem!
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inna. Cytując Frondę w czasie niedzielnych obiadów, można się 
było spodziewać skandalu z prawa i lewa. Wcale nie dlatego, że 
Fronda była pośrodku. Przeciwnie. Jej dziwność wymykała się 
wszelkim schematom. Był to jakiś rodzaj imitatio Christi, który 
dla wielu stał się pierwszym impulsem do tego, by pójść tam, 
gdzie reszcie świata się nie chce.

Wierzę, że jeśli sięgnęliście po tom z Tyrmandem w slipkach 
na tle płonącej tęczy, to jesteście dziwni, nieco dzicy, nieokieł-
znani, ale w głębi duszy dobrzy z Was ludzie. Czego od Was 
chcemy? Żebyście chodzili do kościoła, płodzili dzieci, ginęli 
w powstaniach i czytali dobrą literaturę. A przy tym pozostali 
tymi, których stworzył Bóg w nieogarnionej wyobraźni swojej, 
a matka wydała na świat i kogo żadna ciotka nie zdołała upu-
pić. Tradsem, neonem lub żulem spod sklepu. Nie chcemy być 
Waszą ciotką, ale Waszą Frondą.

Jeśli już zginiecie w tym powstaniu, to pamiętajcie, idźcie 
w stronę światła, wtedy nic innego się nie liczy. Jest tylko Bóg 
i Wy, którzy do niego zmierzacie, nieśmiało i pamiętając o całym 
grzechu, w którym się taplaliście. Zostaniecie sam na sam, bez 
ciotek i wujków, bez tego wszystkiego, co tylko powierzchowne, 
naskórkowe i będziecie tak stali sobie z Bogiem naprzeciwko sie-
bie, zupełnie nadzy. Opowiecie o sobie, jak nikt wcześniej Wam 
nie pozwolił, boście dranie okrutne i zwykłe głupki.

Wtedy zapalą się kolorowe światła, stroboskopy pójdą 
w ruch i zacznie się Wasze wieczne disco.

Mateusz Matyszkowicz

PS. Przed powstaniem wykupcie prenumeratę. Bez niej Frondy 
nie będzie. Poważnie.
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Na pomysł tego manifestu wpadłem, gdy na 
jakimś weselu tańczyłem z moją Jadzią, tą 
samą, z którą zaledwie dwadzieścia lat temu 
począłem pierwszego swojego bachorka, 
gdzieś na słomie, na tyłach stodoły, w której 
uprawialiśmy nasze młodzieńcze disco. 

Jakie to były czasy, wie każdy, kto oglądał „Psy” Pasikow-

skiego i komu „Pokłosie” nie namieszało jeszcze w głowie. 

Czasy patriotycznego ludu i organicznej wspólnoty. Te cza-

sy, gdy dawni milicjanci chodzili jeszcze do kościoła, dawni 

ubecy się kryli, a moja Jadźka nosiła miniówę w grochy, 

czarne legginsy i różowy topik. Chuda wtedy była i może 

mniej apetyczna niż teraz, gdy mogę ze spokojem nazywać 

ją swoim pulpecikiem, słonikiem i bajaderką. Więc choć 

nie była jeszcze tak ponętna, to jednak siedziała w nas 

młodość – wtedy, w czasach „Psów” Pasikowskiego i zanim 

nakręcono „Pokłosie”. W czasach naszej niewinności, gdy 

u nas na wsi nie słyszał jeszcze nikt o Michniku, Rywi-

nie i Tusku. Pewnie nie słyszał o nich nawet nasz ksiądz 

proboszcz, szacowny i przewielebny Wacław, z którego 

Mirek Koszałek
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natrząsaliśmy się zawsze, gdy oglądaliśmy 

pierwsze animowane porno, takie o facecie 

i jego wacku.

Więc to nasze pierwsze animowane 

porno z czasów, gdy golizna nie miała 

jeszcze tego patosu, który nadały jej potem 

kolorowe magazyny, gdy golizna była 

samą ludowością, odwieczną i nieskażoną 

fotoszopem i bielizną za sto milionów, 

nasze porno niewinne, o którym śpiewali 

ludowi bardowie, było moralnie niewinne. 

Pozbawione jeszcze ciasnych ram, które 

narzucił na nie później przemysł rozryw-

kowy i jego tani esteci, porno wulgarne 

i pierwotne, jak wtedy, gdy na słomie 

poczęliśmy wspomnianego bachorka, tuż 

po maturze i naszym pierwszym disco. 

Moja Jadźka nie różniła się wtedy od lasek 

z ówczesnych teledysków, tych kręconych 

na zwykłym fałhaesie za domem, była 

podobnie naturalna i gibka, żadne tam, 

zboczone balety, jak to teraz jest w zwycza-

ju. Żadne francuskie porno, amerykańskie 

porno, szwedzkie porno. 

Ktoś powie, że byliśmy zepsuci, że to 

porno zatruwało nasze mózgi, że już na 

zawsze naznaczyło nas diabelskim kultem 

golizny. Niech mi zatem odpowie, dlaczego 

jestem z Jadźką dalej, dlaczego wiejska 

potańcówka po dwudziestu latach sprawia 

nam tyle samo przyjemności, dlaczego ta 

sama muza pcha nas do życia, dlaczego 

kolejne bachory poczynamy przy Szazie 

i będziemy tak robić, póki starość nie unie-

ruchomi nam stawów i dalsze fikanie stanie 

się niemożliwe. Dlaczego porno i sprośność 

z czasów po Pokłosiu psuje ludzi i rozwala 

ich małżeństwa, dlaczego w ogóle ich nie 

zawierają, a my z Jadźką pobraliśmy się 

zaraz po pierwszym poczęciu i premierze 

Psów, kiedy jeszcze „Pokłosie” nie mogło 

narodzić się nawet w najbardziej wyuzda-

nej głowie. 

Kto na to odpowie, znajdzie klucz do 

szczęścia. Kto umieści się gdzieś między 

„Psami” a „Pokłosiem”, kto znajdzie swoją 

Jadźkę i zazna z nią przyjemności nieska-

żonej późnym Pasikowskim, komu drogie 

wódy z Finlandii nie wypłuczą mózgu 

i komu od faszerowanych kurczaków nie 

sflaczeje wacek.

II.

Pytacie o grzech, to wam odpowiem. 

Prawda, grzeszyliśmy. Prawda, trudno nam 

tego grzechu żałować, choć spowiadaliśmy 

się z niego i ze wszystkich sił próbowaliśmy 

wzbudzić w sobie zalecany przez probosz-

cza żal. A jednak, gdzieś tam w środku 

niczego nie żałujemy, póki jesteśmy razem, 

a wierzę, że tak już pozostanie, póki biegają 

po zagrodzie nasze bachorki, póki w tv jest 

jeszcze kanał z naszą ukochaną muzą. Więc 

póki jest to wszystko, póty jesteśmy młodzi 

i gibcy, do kościoła chodzimy jak dawniej, 

nowego księdza lubimy, jak i starego, 
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cie. Nie rozumiecie z tego nic, bo zerwa-

liście tradycję, bo nie wiecie, jak żyli wasi 

tatusiowe i wasze dziadziusie, bo pojecha-

liście sobie gdzieś do miasta i pozwoliliście 

na to, by wasza fujara wyuczyła się na tym, 

co stało się po Pokłosiu. Jedni i drudzy 

jesteście wiktoriańskimi ciotami, spadko-

biercami późnej tradycji i późnych zboczeń. 

III.

Wasze matki i wasze narzeczone (znacie 

jeszcze to słowo?) nie przyjadą już na przy-

sięgę (znacie jeszcze to słowo?) i cały nurt 

przysięgowej poezji, tych wszystkich żali 

za utraconym domem, za dziewką, której 

miesiącami nie dacie szczęścia, udupieni 

przez sierżanta, wykąpani w kiblu. Bo po 

Pokłosiu nie ma już przysięgi dla wszyst-

kich, pozostała nielicznym szczęściarzom. 

Nie masz już poboru, nie golą ci łba, tylko 

nosisz się do emerytury z tą szopą na gło-

wie, której nie dane było poznać przysięgi.

To właśnie czasy po Pokłosiu pozbawiły 

polskość jej zmysłowości, jej przystania na 

rzeczywistość, a ukierunkowały myśli na 

wyestetyzowane kreacje chorej wyobraź-

ni. Chorej, bo jak zniknęła busola i jak 

została zerwana więź, pozostaje tylko 

fikcja, na którą radośnie przystajecie, bo 

innych punktów odniesień już nie znacie. 

Nie macie Kościoła, który mówi wam, że 

grzeszycie, i nie macie przysięgi, którą 

przeklinaliście, ale jednak wyznaczała 

chociaż nie nazywa się już Wacław i każe 

podnosić ręce na „Ojcze nasz”, jakby to 

było Guantanamo albo inna Komyła. Może 

wzburzyło was to wyznanie – że, owszem, 

seks przedmałżeński, że grzech i tak dalej. 

Ale nie pierwszy ja i nie ostatni. Tym 

jednak różnię się od większości, że w dok-

trynie niczego nie chciałbym zmieniać. 

Że biorę ten grzech z dobrodziejstwem 

inwentarza, razem z tym, że nie potrafię go 

żałować, ale nazywam cały czas po imieniu.

Nie przyszło nam nigdy do głowy, 

żeby zmieniać przykazania albo żeby je 

zapomnieć, nie przyszło nam też na myśl, 

by pouczyć księdza, że czasy się zmieniły 

i teraz wyzwoliło nas porno. Jesteśmy 

bowiem ludźmi z innego czasu – właśnie 

tego między „Psami” i „Pokłosiem”, jeste-

śmy dziećmi cudownej epoki, kiedy mogło 

wydarzyć się wszystko, a nie wydarzyło się 

nic szczególnego i do dzisiaj chwalimy za 

to Pana, do dzisiaj wznosimy za to dzięki. 

Do dzisiaj kończymy dzień Pismem, bo na 

nasze mózgi działało zupełnie inne porno, 

szczere i niewyuzdane.

Chcielibyście pewnie nie czytać już 

dalej, albo czytać wyłącznie po to, by się 

poburzyć, by wyklinać nas – o Wy, którym 

przeszkadza ta pochwała starej golizny 

i myślicie, że sięgacie do chrześcijaństwa 

lepszego niż wasi przodkowie, pozbawione-

go tej złowróżbnej i pogańskiej sprośności, 

lub Wy, co Wam mózgi zepsuło w interne-
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ona wasz czas święty, święte odliczanie 

życia, cezurę, dorosłość – ten moment, po 

którym wracacie do domu, a tam czeka na 

was brzuchata dziewka, z która bierzecie 

ślub i pędzicie dalszy żywot, jak przystało 

człowiekowi, a nie wiecznie szwędającej 

się lamie. 

Na przysiędze krzyczeliście, że Polska, 

że Ojczyzna, na Boga przysięgaliście i ta-

keście myśleli o tych swoich dziewkach już 

brzuchatych lub jeszcze niebrzuchatych, 

ale wkrótce, takie fatum, takie przezna-

czenie, taki los mężczyzny. Żeby związać 

się z jedną, żeby posuwać ją, aż wypełnicie 

ojczyznę synami, a ci po szkole pójdą zno-

wu przysięgać, że ojczyzna, że honor i na 

Boga będą przysięgać. O, cioty zasrane, co 

panterkę znacie tylko z peintbola, piasek 

z piaskownicy, a czołgi z erpegie. 

Nie wiecie, jak było między „Psami” 

a „Pokłosiem”.

IV.

W takim razie opowiem wam jeszcze o jed-

nej sprawie, pewnie o wiele bardziej dla 

was egzotycznej i niespotykanej. Zresztą, 

który z was poznał kiedyś Cygana? Takiego 

w białej koszuli z bufkami, kwiecistej 

kamizelce i czarnych spodniach alladyn-

kach. Śniadego i z hiszpańskim wąsikiem. 

Takiego, co porwał kiedyś córkę wicemar-

szałka Kerna, tego z zetchaenu (pewnie nie 

słyszeliście), a wcześniej być może oglądał 

„Psy” Pasikowskiego i tak nakręcił ten swój 

romans dla tłumu, naszą polską historię 

Lady Di. 

Cygan jest tu niezwykle ważny. Bez 

Cygana nie ma bowiem dobrego Disco. 

I chociaż w piosenkach raczej nie posia-

dał on białych dziewek, to jednak było to 

puszczanie oka, wzajemne przyciąganie 

i rodzinny dramat. Była tęsknota, uczucie, 

które jest wam obce, bo jak wyruchacie 

już tę swoją dziewczynę, to jesteście zbyt 

pijani, by cokolwiek pamiętać. A przed 

„Pokłosiem” pamiętaliśmy wszystko. 

Przed „Pokłosiem” to my mieliśmy pamięć 

jak Antoni Gucwiński i Tony Halik, jak 

Jerzy Waldorf, jak Papcio Chmiel. I bali się 

tej pamięci w Moskwie, drżeli przed nią 

Amerykanie, sikali w majty Francuzi. Na-

sza pamięć była dobra, bo siedział w niej 

cały czas Cygan, ostatni łącznik postko-

munistycznej Polski z dawnym światem.

Ogłaszamy tym samym nowy wintydż, 

nową prawicę i nową konserwę. Ogłasza-

my Disco Prawicę. Nie wiemy do końca, 

czym ona będzie. Wiemy tylko jedno. 

Jeśli jedno z naszych licznych bachorząt 

skręci, jeśli naogląda się kiepskiego kina, 

jeśli zapomni, skąd przyszło i dokąd 

zmierza, my mu przypomnimy. Pokaże-

my mu Disco Prawicę. Ω
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Można powiedzieć, że to poezja tych słabo 
docenianych w Polsce twórców wprowadziła 
mnie w krąg języka polskiego i kultury.

Utworami Bayer Full zainteresowałem się dość dawno temu. 
Było to podczas jednej z moich wizyt w Polsce, kiedy to w ra-
mach grantu Yeltzyn Foundation podjąłem się kwerendy w ar-
chiwach miejskich wschodniej części kraju, szukając materiałów 
na temat relacji między kultem żubra w polskiej literaturze a lo-
kalnymi incydentami antysemickimi i antycygańskimi. Zmęczony 
całodziennym studiowaniem archiwaliów przycumowałem na 
piwie w jednym z okolicznych barów i wtedy usłyszałem utwo-
ry poetyckie zespołu Bayer Full. Nie rozumiałem z nich wiele. 

John 
Godeville

Analiza krytycznoliteracka wczesnej twórczości zespołu Bayer Full
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Moja znajomość języka polskiego była dość słaba i ograniczała 
się do terminologii niezbędnej w pracy badawczej dotyczącej 
źródeł. Okoliczna ludność nie była też zbyt chętna do tłumacze-
nia mi zawiłości tej poezji, czułem wręcz pewną wrogość w sto-
sunku do mnie – metroseksualnego amerykańskiego intelektu-
alisty o dość zdecydowanych liberalnych poglądach, na przykład 
w kwestii praw człowieka. Polacy przypominali mi w tym spo-
łeczności romskie, tak niechętne przekazywaniu na zewnątrz 
największych skarbów swojej kultury literackiej. Tak więc cho-
ciaż Polacy ochoczo częstowali mnie piwem i paluszkami, choć 
szczerzyli do mnie zęby i powtarzali „yes, yes, yes”, to niczego 
więcej nie mogłem od nich uzyskać. Sytuacja zmieniła się całko-
wicie, gdy poznałem Joannę, osiemnastoletnią abiturientkę bia-
łostockiego liceum. To ona otwarła mnie na język polski i cier-
pliwie tłumaczyła poszczególne teksty zespołu Bayer Full, tak 

że sam szybko osiągnąłem znaczącą biegłość w języku polskim, 
pozwalającą choćby napisać niniejszy artykuł.

Można więc powiedzieć, że to poezja tych słabo docenianych w Pol-
sce twórców wprowadziła mnie w krąg języka polskiego i kultury, cze-
go niniejszy tekst niech będzie świadectwem.

Czy wróci do nas era twista? 

Czy będzie rządził znowu pop? 

Czy cały świat znów będzie śpiewał 

Przeboje w stylu rock?

Wyraźny niepokój podmiotu lirycznego, to znane wszystkim – choć 
nieraz powściągnięte wstydem – egzystencjalne rozedrganie podmiotu 
lirycznego przenosi nas na zupełnie inny poziom doświadczenia este-

Analiza krytycznoliteracka wczesnej twórczości zespołu Bayer Full

F68-print.indb   17 26.08.2013   02:18



JO
H

N
 G

O
D

E
v

IL
LE

 /
 A

N
A

LI
Z

A
 K

R
Y

T
Y

C
Z

N
O

LI
T

E
R

A
C

K
A

 W
C

Z
E

S
N

E
J 

T
W

ó
R

C
Z

O
ś

C
I…

 
18 tycznego. To, co estetyczne, zostaje tu złączone z tym, co historycz-

ne. Następuje wręcz synteza estetyczności z historycznością. Nie ma 
natomiast jedni między podmiotem lirycznym a historią czy estetyką. 
Te relacje są tu znacznie bardziej złożone i wymykają się prostym filo-
zoficznym ujęciom. Zdaje się wręcz, że Bayer Full podejmuje tu próbę 
przetransponowania doświadczenia historycznego Europy środkowej 
na tekst literacki. Jednostka pozostaje tu bez wpływu na sam pro-
ces historyczny i estetyczny. Era twista – czy wróci? Czy pop będzie 
rządził? Czy cały świat – etc. To wszystko jest względem podmiotu ze-
wnętrzne, co więcej, jak się wydaje, Bayer Full w tym utworze wyraża 
pewne zaniepokojenie, że nostalgia za zinterioryzowaną podmiotowi 
estetyką nie uzyska dopełnienia historycznego. W ten sposób rozmija 
się wewnętrzna estetyka podmiotu i historia podmiotu z zewnętrzną 
względem niego estetyką i historią.

Dlatego na przykładzie analizowanego tekstu proponuje odróżnić 
estetykę uwewnętrznioną od estetyki narzuconej. Widoczne jest tu 
zatem napięcie między indywidualnym zmysłem estetycznym a struk-
turami władzy. Niemal cała twórczość Bayer Full jest przykładem walki 
z opresyjnym systemem estetycznym, który utrwala i paternalizuje za-
stane struktury. Jak czytamy w jednym z utworów:

Morzem płynie kuter mój, 

Wśród wzburzonych fal.

Właściwe zrozumienie tego fragmentu zakłada oczywiście dogłębną 
znajomość semiotycznych tropów kultury europejskiej. Z filologiczne-
go punktu widzenia jest to jednak tekst prosty i intuicyjny, dorównują-
cy poetyce angielskich poetów metafizycznych. Autor, jak się wydaje, 
celowo skrywa tu całą swoją erudycję, literacki warsztat, by na nowo 
odsłonić źródłowe doświadczenie człowieczeństwa tej części Europy. 
Przekaz wkłada zresztą w usta bosmana, by pozostał on niezapośred-
niczony; by literacka forma nie zakłóciła swoim przeintelektualizowa-
niem i zmanierowaniem prawdy bycia.
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19Nieprzypadkowo powołuję się na to bycie. We wczesnej twórczo-
ści Bayer Full widać bowiem bardzo wyraźnie inspiracje Heideggerow-
skie. O ile bowiem wśród innych polskich poetów, mimo składanych 
deklaracji, dokonuje się zasadnicze odejście od bycia i jego zapomnie-
nie, o tyle autorzy tekstów Bayer Full zapoczątkowali trend, który 
dla polskiej poezji jest rodzajem kopernikańskiego zwrotu. Jeszcze 
w poezji Miłosza czy Zagajewskiego istnienie ujmowane jest na mo-
dłę klasycznej metafizyki i ulega ciągłej intelektualizacji, by dopiero za 
sprawą Bayer Full odsłonić w pełni jestestwo, Dasein. Nieprzypadko-
wo zresztą pierwsze wydanie „Sein und Zeit” w tłumaczeniu polskim 
Bogdana Barana zbiegło się w czasie z jednym z najbardziej płodnych 
muzycznie okresów działalności zespołu. To właśnie w tym ważnym 
dla polskiej recepcji Heideggera roku 1994 zostały wydane trzy dyski 
zespołu: „Kolorowe oczy”, „Krajobrazy”, „Idą święta”. 

O mizerocie polskiego życia intelektualnego świadczy brak podjęcia 
tej tematyki. Jest ono tak oderwane od życia, że za nic nie pochyla się 
nad Bayer Full. Jest marne, zaiste marne. Ω
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Shine: Ludzie częSto 
błędnie wyrabiają Sobie 
opinię na temat diSco poLo 
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Dlaczego właśnie disco 
polo? Jak odnajdujesz 
się w tej muzyce? Od jak 
dawna nią żyjesz? Co 
jest Twoją inspiracją?

– Przyznam szczerze, że 
nie słuchałam tej mu-
zyki od dziecka. Pozna-
łam ją, gdy przez pięć lat 
jeździłam jako tancerka 
z zespołami disco polo. 
Swoją przygodę z tą mu-
zyką rozpoczęłam w wieku 
16 lat. Było dla mnie du-
żym zaskoczeniem to, że 
mimo iż disco polo zostało 
zepchnięte przez media 
w kąt i wśród znajomych 
wstyd było się przyznać 
do jej słuchania, ma się 
naprawdę dobrze. I tak 
przyszedł moment, że i ja 
postanowiłam spróbować, 
ponieważ śpiewanie za-
wsze było moją drugą pa-

sją. Pierwszą piosenkę na-
grałam na próbę w 2009 r. 
i byłam nastawiona, że 
może to być moja pierw-
sza i ostatnia piosenka. 
Okazało się jednak, że 
piosenka „Hej, kochanie” 
się spodobała. Potem po-
wstawały kolejne, ale roz-
wijaniem swojego zespołu 
zajęłam się na poważnie 
pod koniec 2011 r., a na 
początku 2012 r. ukaza-
ły się moje pierwsze dwa 
teledyski, w tym jeden do 
najbardziej znanej mojej 
piosenki „Ejże, ejże!”.

Obecnie jestem po Iv 
roku studiów prawni-
czych. Można powiedzieć, 
że w tygodniu studiuję, 
a w weekendy jestem wo-
kalistką disco polo. Uwa-
żam, że ta muzyka ma coś 
w sobie. I co najważniej-
sze – piosenki śpiewane są 

w języku polskim. Ludzie 
często błędnie wyrabia-
ją sobie opinię na temat 
disco polo na podstawie 
jednej czy dwóch usłysza-
nych piosenek. A tak na-
prawdę, tak jak w każdym 
gatunku muzycznym, są 
i lepsze, i gorsze, oburzają-
ce i zachwycające, skoczne 
i romantyczne.

Jak łączysz to, co lek-
kie, z tym, co poważne? 
Myślę o piosence „Kto 
Ty jesteś” (fantastycz-
na!!!). Dlaczego aku-
rat ten tekst? Czym jest 
dla Ciebie Polska?

– Kiedy dostałam samą 
aranżację od producenta 
muzycznego, prawie od 
razu, po kilku przesłucha-
niach wpadł mi do gło-
wy ten pomysł. Dlacze-
go w tak nowoczesnym 
brzmieniu „usłyszałam” 
słowa patriotycznego 
wierszyka Władysława Beł-
zy, tego nie wiem. Sama 
byłam tym zaskoczona. 
Wielokrotnie zastanawia-
łam się, czy to będzie do-

Polska jest miejscem, w którym się 
urodziłam, w którym skupia się całe 
moje życie, tu cieszę się z sukcesów 
i przejmuję porażkami – mówi 
Mateuszowi Matyszkowiczowi 
Shine (Aleksandra Dąbrowska)
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22 bry pomysł, czy nie będzie 

to jednak zbyt kontro-
wersyjne. Odważyłam się 
jednak i nie żałuję. Moim 
celem absolutnie nie było 
obrażenie czyichkolwiek 
uczuć patriotycznych. Jest 
to piosenka propatriotycz-
na, tylko w nowoczesnym 
i lekkim wydaniu. Dlaczego 
nie promować miłości do 
ojczyzny w taki sposób? 
Taka jest moja propozycja 
na wyrażenie swoich pa-
triotycznych uczuć, pogłę-
bienie poczucia przynależ-
ności i więzi. Boli mnie, że 
wielu Polaków wstydzi się 
okazywać swoją miłość do 
ojczyzny, a patriotyzm jest 
niemodny.

Polska jest miejscem, 
w którym się urodziłam, 
w którym skupia się całe 
moje życie, tu cieszę się 
z sukcesów i przejmuję po-
rażkami. Ważna dla mnie 
jest historia, polskie tra-

dycje, to one sprawiają, że 
mam świadomość swoich 
korzeni i przynależności 
narodowej.

Czym jest dla Ciebie 
rodzina? Czy wierzysz 
w wierność? (Tu myślę 
o „Ejże...”). Czym jest 
dla Ciebie małżeństwo?

– Rodzina kojarzy mi się 
z bezgraniczną i bezintere-
sowną miłością, lojalno-
ścią i poczuciem bezpie-
czeństwa. Jest to więź 
bardzo mocna i bardzo 
ważna w moim życiu. 
Małżeństwo jest moim 
zdaniem pięknym przy-
pieczętowaniem miłości. 
To bardzo ważny krok, ale 
i potrzebny.
Jeśli chodzi o piosenkę 
„Ejże, ejże!”, nie należy jej 
słów utożsamiać z moją 
osobą. Należy ją trakto-
wać z przymrużeniem oka. 
Sama jestem w ponad 

czteroletnim związku ze 
swoim chłopakiem i cały 
czas planujemy naszą 
wspólną przyszłość. Oczy-
wiście wierzę w wier-
ność i uważam ją za jedną 
z podstaw związku.

Przy okazji 
„Ejże...” – w jakim stop-
niu inspirujecie się mu-
zyką ludową? Czy macie 
jakieś doświadczenia 
z tym gatunkiem?

– Nie był to celowy zabieg, 
ale bardzo często w tym 
gatunku muzycznym są 
inspiracje muzyką ludową, 
nawet jeśli niecelowe. Di-
sco polo jest taką trochę 
współczesną muzyką lu-
dową – jest skoczne, me-
lodyjne, często z zabaw-
nymi słowami i można się 
przy nim naprawdę dobrze 
bawić! Ω

shine: Parę słów o Mnie
Urodziłam się w Białymstoku 31 grudnia 1990 r. Mama Barbara jest emerytowaną nauczycielką języka 
polskiego, a tata Lesław emerytowanym nauczycielem historii. Mam jeszcze starszego o 10 lat brata 
Bartka. Nadal mieszkam w Białymstoku z rodzicami, jestem obecnie po Iv roku studiów prawniczych 
na Uniwersytecie w Białymstoku. Jestem autorką większości słów i melodii w swoich piosenkach.
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 w tygodniu Studiuję, 

 a w weekendy 

jeStem wokaLiStką 

diSco poLo
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25God gave Noah the rainbow sign, 
No more water, but fire next time.

„Tęcza” jest nihilistycznym antysztandarem, który 
jednak, jak każdy sztandar, oznacza terytorium. 
Za pomocą instalacji, której znaczeniem włada, 
artystka bierze w posiadanie przestrzeń miejską, 
afirmując w niej obecność jednych, zarazem 
wykluczając z niej niepożądanych intruzów.

Mało które współczesne dzieło sztuki wywołało takie kontrowersje 
jak instalacja „Tęcza” Julity Wójcik. „Wysoka na 9 i szeroka na 26 
metrów kolorowa tęcza […] z 16 tysięcy sztucznych kwiatów nawle-
czonych na stalową konstrukcję” 1. Fenomenem społecznym pozostaje 
fakt, że dzieło sztuki tak zdawałoby się niegroźne, wizualnie przy-
pominające dziecięcy rysunek, znajduje się od niedawna w samym 
sercu wojny kulturowej. W internecie każde doniesienie medialne na 
jej temat komentowane jest albo z zaskakującą pogardą i gniewem, 
albo z niemalże religijnym entuzjazmem godnym lepszej sprawy 2. 
Przynajmniej część tych reakcji zrzucić można na mniej czy bardziej 
uzasadnione skojarzenie tęczy z symbolem „gay pride”. Jednak takie 
odczytanie tego konfliktu zdaje się go zupełnie trywializować i spro-
wadzać do groteskowej komedii pomyłek. W takim ujęciu „Tęcza” 
wydaje się niewarta szczególnego zainteresowania. Powinniśmy 
choćby spróbować spojrzeć głębiej, oddając sprawiedliwość „Tęczy”, 

1 puszka.waw.pl, http://puszka.waw.pl/tecza-projekt-pl-2787.html.

2 Znakomitą ilustracją tych emocji jest oświadczenie wydane przez Instytut Adama Mic-
kiewicza po pierwszym podpaleniu instalacji, zawierający zdania, takie jak: „Kimkolwiek 
jesteś, wandalu, zniszczyłeś instalację artysty, która od pierwszego dnia pięknie zrosła 
się z naszym miastem. Zniszczyłeś dzieło sztuki, obiekt, który od blisko pół roku wywo-
ływał uśmiech na twarzach tysięcy warszawiaków, przyjezdnych z całego świata, a nawet 
kibiców”, ibid.tęcza

Tomasz 
Bardamu
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26 jako dziełu, które poprzez swój kontekst rzuca światło na pewne 
głębsze problemy społeczne. Innymi słowy powinniśmy spróbować 
potraktować przeciwników, zwolenników, konflikt społeczny, artystkę 
i instalację poważnie. W tym celu proponuję zacząć od szerszego spoj-
rzenia na twórczość autorki dzieła.

Julita Wójcik w swojej twórczości zajmuje się tematami, takimi jak 
codzienność, odrzucenie artystycznego patosu i dowartościowanie 
zwykłych ludzi. Była to też tematyka jej głośnego happeningu „Obie-
ranie ziemniaków”, w trakcie którego artystka, ubrana w fartuszek 
obierała ziemniaki w warszawskiej Zachęcie, a jej działanie legity-
mizowała i sakralizowała instytucja, w której miało ono miejsce” 3.
Artystka o wydarzeniu tym mówiła: „Nie chciałam używać wyszuka-
nego języka, narzucać patetycznej postawy. Chciałam sztukę przybli-
żyć zwykłym ludziom – żeby się jej nie obawiali, żeby traktowali to, co 
robią na co dzień, z należytym szacunkiem i nie uważali, że artyści są 
godni wyższej powagi i większego zainteresowania” 4. „Zachował się 
film rejestrujący reakcje ludzi – opowiada. – Widać, że na mój widok 
boją się wejść do środka i najpierw wpychają swoje dzieci. To taka 
próba ogniowa – czy nie będzie wstydu, jak wejdą. Potem przełamują 
kolejne bariery i wszyscy pomagają mi obierać te ziemniaki, ponie-
waż było tam jeszcze parę skrobaczek i noży” 5. Ten akt partycypacji 
publiczności w tworzenie sztuki wydaje się też ważny w likwidowaniu 
dystansu między artystą i odbiorcą 6. Podobnie przy „Tęczy” ważna 

3 Karol Sienkiewicz, „Julita Wójcik”, Culture.pl. http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-
 tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/julita-wojcik.

4 Julita Wójcik, „Julita Wójcik. Sztuka ziemniaków i karmników dla niebieskich ptaków” 
rozmowę przepr. Paulina Reiter, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wy-
sokie-obcasy/1,96856,2744808.html.

5 Grażyna Antoniewicz, „Pochwała codzienności według gdańskiej artystki Julity Wój-
cik”, „Dziennik Bałtycki”, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/745845,pochwala-
codziennosci-wedlug-gdanskiej-artystki-julitywojcik,id,t.html.

6 „Zawsze najbardziej mi zależało na tym, żeby wciągać jak największą grupę ludzi w obszar 
sztuki”, Julita Wójcik, „Tęcza łączy dwie Polski”, rozmowę przepr. Agnieszka Kowalska, 
Gazeta.pl, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,11927995,Tecza_laczy_dwie_
Polski.html.
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27była współpraca zwykłych ludzi 7. Można to odczytywać zarówno jako 
działanie edukacyjne, oswajające nieprzygotowaną publiczność ze 
sztuką, jak i bardziej ambitnie, jako próbę upodmiotowienia odbior-
cy 8. Przez współpracę przy tworzeniu dzieła i przez podniesienie do 
rangi sztuki zwykłych czynności domowych, widz stawałby się też 
artystą, pełnoprawnym uczestnikiem artystycznego dialogu 9.

Mimo tych ambicji „Obieranie ziemniaków” okazało się bodajże 
najbardziej kontrowersyjnym eventem artystycznym w dziejach III RP 
i, być może, eventem najbardziej alienującym przeciętnego Polaka. Ar-
tystka wspominała: „Okazało się, że ta spokojna i wycofana postawa 
jest równie nieakceptowana jak agresywna postać Marlin Mansona, 
który w tym samym czasie koncertował w Warszawie” 10. W innym wy-
wiadzie artystka tłumaczyła swoje niepowodzenie faktem, iż „nadal 
uważany za obowiązujący jest dziewiętnastowieczny mit artysty”. Ale 
dostrzegła też pewien sukces w fakcie, że „dialog o wyobrażeniu tego, 
czym jest sztuka współczesna, w ten sposób właśnie się rozpoczął” 11. 
Jak u mało którego polskiego artysty, widać tu uderzający kontrast 
między programowym, niemalże obsesyjnym egalitaryzmem i elitary-

7 „Za każdym razem dla artystki liczyło się to, aby w tworzeniu i przygotowaniu kwiatów 
wzięli udział okoliczni mieszkańcy. Elementy potrzebne do warszawskiej instalacji po-
wstały w ramach warsztatów w Zachęcie”, puszka.waw.pl, http://puszka.waw.pl/tecza-
projekt-pl-2787.html.

8 „Staram się pokazać, że każdy może uczestniczyć w tworzeniu sztuki współczesnej, może 
wziąć w tym udział”, Karol Sienkiewicz, „Julita Wójcik”, Culture.pl, http://www.culture.
pl/baza-sztuki-pelnatresc/-/eo_event_asset_publisher/ean5/content/julita-wojcik.

9 „Komplety koronkowych serwetek, haftowanych poduszek i obrusów są prywatnymi 
kolekcjami codziennych obrazów dla każdego, gdzie kompletuje się pasujące do siebie 
rękodzieła sztuki. Zwyczajny antyshow gdzie sztuka dzieje się każdego dnia. Dokonuje 
się przewrót w kapciach z szumem telewizora w tle”, „Julita Wójcik”, http://www.gale-
ria-arsenal.pl/wystawy/julita-wojcik.html.

10 Julita Wójcik, „Ta od ziemniaków”, rozmowę przepr. Rafał Radwański, Magazyn Sztuki 
w Sieci, http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/prezentacje/wojcik/ziemniaki/woj-
cik_radwanski.html.

11 Julita Wójcik, „»Warszawie odpowiada obraz na wpół zniszczony« mówi Julita Wójcik”, 
rozmowę przepr. Agnieszka Wilke, Gazeta.pl, http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmia-
sto/1,106540,13342852,_Warszawie_odpowiada_obraz_na_wpol_zniszczony_mowi.
html.
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28 zmem zakładanym u samych podstaw rozumowania. Sztuka z jednej 
strony jest tu czymś zwykłym, codziennym, z drugiej, czymś niezwy-
kle poważnym i istotnym 12. Wbrew deklaracjom, w praktyce artysta 
pozostaje w pozycji kapłana świętego obrządku, do którego publicz-
ność zostaje dopuszczona w drodze wyjątku i w akcie wspaniałomyśl-
ności. Ponieważ jeśli przyjmiemy, że odbiorca zostaje dopuszczony do 
działania artystycznego jako pełnoprawny uczestnik dialogu, to czy 
w sytuacji nieporozumienia powinien być jedynym oskarżonym? Czy 
nie powinniśmy przyjąć też jego perspektywy i zapytać, czemu ów 
zwykły człowiek miałby fatygować się do galerii oglądać coś, co równie 
dobrze może z większym pożytkiem zrobić sam w domu? Nawet jeśli 
istnieje trafna i banalna odpowiedź na to pytanie, w dalszym ciągu 
zaskakujące wydaje się, że pytanie nie zostało przez artystkę w ogóle 
postawione. Dla Wójcik cała wina leży po stronie odbiorcy oczeku-
jącego ładnych obrazków. Nie stawia natomiast pytania, czy jakaś 
odpowiedzialność nie ciąży też na artyście, który być może powinien 
zaoferować jakąś dla tych obrazków alternatywę. 

Co istotne dla naszych rozważań, po latach artystka uznała, że 
właśnie ta kontrowersja dotycząca istoty sztuki, interpretowana jako 
wyraz ignorancji publiczności, przyczyniła się do sukcesu happenin-
gu: „W zasadzie wtedy zaczęła się w Polsce szeroka dyskusja o sztuce 
współczesnej, czym ona właściwie jest. Dlaczego nie jest tylko ładnym 
obrazkiem, który można powiesić na ścianie” 13.

„Dziś już rzadko słyszę to pytanie: czy to jest sztuka?” – doda-
je. Ponownie może zaskoczyć użycie słowa „dialog”, zdającego się 
sugerować konfrontację dwóch opinii w celu wypracowania wspólnego 
stanowiska, zawarcia kompromisu, czy dojścia do prawdy, z sugestią, 

12 Kurator Csw Zamek Ujazdowski w Warszawie Ewa Gorządek o twórczości Wójcik napi-
sała: „Te proste czynności nabierają rangi dopiero wpisane w kontekst artystyczny, który 
z jednej strony nobilituje, z drugiej zaś pozbawia sztukę waloru elitarności. Pokazuje, jak 
może ona negocjować z rzeczywistością na równych prawach”, Ewa Gorządek, „Julita 
Wójcik”, http://kolonia-artystow.pl/article/julita-wojcik/97.

13 Julita Wójcik, „Tęcza łączy dwie Polski” rozmowę przepr. Agnieszka Kowalska, Gazeta.pl, 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,11927995,Tecza_laczy_dwie_Polski.html
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29że jedna strona nie wie, o czym mówi 14. Nazywanie dialogiem belfer-
skiego pouczania, nawet jeśli odbywa się w trakcie rozmowy, wydaje 
się jednak nadużyciem. Z drugiej strony, w świetle powyższych uwag 
można zaryzykować opinię, że nie mamy tu do czynienia z potknię-
ciem językowym, ale raczej z maskowaniem pozycji siły dyskursem 
egalitarności. Co więcej, możliwe, że ta postawa jest charakterystycz-
na dla całej twórczości artystki. Jak pisze Jacques Ranciere:

„Człowiek, jak mówi Arystoteles, jest istotą polityczną, ponieważ 
posiada mowę, która czyni wspólną sprawą kwestię tego, co sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe, podczas gdy zwierzę ma tylko głos, który sygnalizuje 
radość i ból. Cała jednak kwestia polega na tym, by dowiedzieć się, kto 
posiada mowę, a kto jedynie głos. Zawsze odmowa traktowania niektórych 
kategorii ludzi, jako istot politycznych zaczynała się od odmowy traktowa-
nia odgłosów wydobywających się z ich ust, jako dyskursu” 15.

Próbując zająć pozycję odbiorcy, trudno oprzeć się wrażeniu, że 
obawiający się sztuki „zwykły człowiek”, który zbłądziłby pod dach 
Zachęty, skonfrontowany z fotografowaną i otoczoną dziennikarzami 
artystką, otrzymującą granty i nagrody za „to, co on robi na co dzień” 
po ośmiu godzinach pracy, by nakarmić trojkę dzieci, prędzej poczuł-
by się poważnie obrażony, niż wzruszony docenieniem. Z tej „ulicz-
nej” perspektywy happening artystki wydaje się bezlitosną drwiną. 
Parodią zwykłego życia, wyrwanego z nadającego mu znaczenie 
kontekstu codziennego znoju i umieszczonego w sztucznym środo-
wisku galerii sztuki, gdzie jawi się jako bezsensowny, bezużyteczny 
rytuał. Przy bardziej ekstrawaganckiej interpretacji twórczość artystki 
można rozumieć nie jako próbę emancypacji, tylko wprost odwrotnie, 

14 „»Obieranie ziemniaków« służyło strąceniu artysty z piedestału. Jednocześnie chciałam, 
żeby widzowie wyszli z roli widza i pomogli mi »robić sztukę«. A potem każdy poczuł, 
że musi się wypowiedzieć na temat sztuki współczesne”, Julita Wójcik, „»Obieranie 
ziemniaków« nadal wszyscy pamiętają. Wywiad z Julitą Wójcik, laureatką Paszportów 
Polityki”, rozmowę przepr. Borys Kossakowski, Trojmiasto.pl, http://kultura.trojmiasto.
pl/Obieranie-ziemniakownadal-wszyscy-pamietaja-Wywiad-z-Julita-Wojcik-laureatka-
Paszportow-Polityki-n65767.html

15 Jacques Ranciere, „Estetyka jako polityka”, Warszawa 2007, s. 25.
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30 jako próbę ustanowienia władzy za pomocą przemocy symbolicznej. 
Posługując się terminologią Johna Fiske, możemy powiedzieć, że 
program Wójcik roztacza wizję demokracji semiotycznej 16. „Zamiast 
relegować widzów do pasywnego obserwowania, semiotyczna demo-
kracja umożliwiałaby poszczególnym osobom wzbogacanie bogatej 
i ekspansywnej struktury prawdziwej domeny publicznej, gdzie każdy 
uczestniczyłby w równym stopniu w ciągłym procesie kulturalnej pro-
dukcji” 17. „Publika mogłaby, w rożnym stopniu, odrzucać, subwertować 
i przekodowywać pewne symbole kulturowe, żeby wyrażać znaczenia 
bardzo rożne od tych, które zamierzał ich twórca, przez co wzmac-
niałby konsumentów, raczej niż producentów” 18. Jak jednak widzieli-
śmy, ten egalitaryzm okazuje się blefem. Widzowie mogą uczestniczyć 
w spektaklu, może im pochlebiać gest uhonorowania ich tytułem ar-
tystów dnia codziennego, czy chęć podjęcia z nimi „dialogu”. Jednak 
to dyplomowany artysta (krytyk/kurator/kulturoznawca) w dalszym 
ciągu kontroluje dyskurs, pozostaje hegemonem 19. Widzimy tu, jak 
egalitaryzm Wójcik okazuje się tak naprawdę ukrytym językowym 
ekspansjonizmem 20. Rzuca to światło na uwagę artystki, że mimo 
iż „[chciała] żeby [...] [zwykli ludzie] nie uważali, że artyści są godni 
wyższej powagi i większego zainteresowania”. To, gdy „[osiągnęła] ten 
efekt […] czasami aż się go [boi]” 21.

16 John Fiske, „Television Culture”, Nowy Jork 2001.

17 Sonia Katyal, „Semiotic Disobedience”, 84 Washington University Law Review (2006), 
s. 490.

18 Ibid. s. 489-490.

19 „Historia nieustannie dowodzi, że dyskurs jest nie tylko czymś, co tłumaczy walki i syste-
my panowania, lecz również tym, dla czego i poprzez co walczymy – jest władzą, którą 
usiłujemy zdobyć”. Michel Foucault, „Porządek dyskursu”, Gdańsk 2002, s. 8.

20 Nadmieńmy tu, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, że władza symboliczna, którą 
dysponuje artystka, nie jest naturalnie jej indywidualną własnością, tylko efektem przy-
należności do uprzywilejowanej klasy świata sztuki i tegoż struktury.

21 Julita Wójcik, „Julita Wójcik. Sztuka ziemniaków i karmników dla niebieskich ptaków”, 
rozmowę przepr. Paulina Reiter, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wy-
sokie-obcasy/1,96856,2744808.html.
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31

Z tej perspektywy dość interesująco jawi się sprawa „Tęczy” na pla-
cu Zbawiciela. Mówiąc o znaczeniu tej instalacji, autorka wspomina, 
że tęcza ma po prostu kojarzyć się pozytywnie 22, dodając, że „głów-
nym założeniem” było to, by „była całkowicie wolna od jakichkolwiek 
narzuconych znaczeń. Po prostu – aby była piękna” 23. Z pozoru 
wydaje się to zgodne z deklaracją, że miała ona pogodzić zwaśnione 
grupy warszawiaków 24. „Tęcza” jest tu symbolem pojednania pod swo-
istym antysztandarem. Ponieważ symbole wykluczają, autorka czyni 
swoje dzieło symbolem braku symboli, co wydaje się jej ceną jedności. 
Nieuniknioną konsekwencją odrzucenia wszystkiego, co mogłoby 
potencjalnie wygenerować konflikt, jest banalność i infantylizm 25. 
Jednocześnie, mimo wszystko, wybór tej symboliki wydaje się nie być 
dyktowany pragmatyzmem. Podobnie jak w przypadku „Obierania 
ziemniaków”, nie jest metodą osiągnięcia wyższego celu pojednania, 
która eksperymentalnie sfalsyfikowana byłaby albo odrzucona, albo 
korygowana. Wydaje się raczej utopijnym konstruktem. Wynikiem 
abstrakcyjnych rozważań nad wyobrażeniem autorki o idei jedności, 
który w narzuconym dyskursie funkcjonujące jako dogmat. W re-
zultacie staje się nie tyle zaproszeniem do uczestniczenia w proce-
sie nadawania znaczeń, co narzuconym tabu, którego odrzucenie, 

22 „«Tęczę» można interpretować na rozmaite sposoby, ale zawsze powinna ona nieść 
pozytywne skojarzenia”, «Tęcza” na placu Zbawiciela», „Rzeczpospolita”, http://www.
rp.pl/artykul/887958.html.

23 Ibid.

24 „Po Brukseli marzyłam, żeby znalazła się w Warszawie. Ale takim momentem, który 
mnie do tego ostatecznie przekonał, były rozruchy na pl. Konstytucji 11 listopada 2011 r. 
Bo tam ujawnił się brutalnie podział Polski. A ponieważ znałam wpływ tęczy na ludzi, 
pomyślałam, że to jest taki obiekt, który mimo oczywistych skojarzeń – z lgbt, z jedną 
ze stron – połączy i pogodzi te dwie opcje.[...] W trakcie Euro tęcza też może godzić 
kibiców przeciwnych drużyn. Tu też są emocje”. Julita Wójcik, „Tęcza łączy dwie Polski”, 
rozmowę przepr. Agnieszka Kowalska, Gazeta.pl. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa
/1,34861,11927995,Tecza_laczy_dwie_Polski.html.

25 „Specjalnie wybrałam taką formę tęczy, która będzie się kojarzyć z dzieciństwem. Wyda-
wało mi się, że właśnie taka forma będzie propozycją dla każdego”, Julita Wójcik „Wio-
sną nowa «Tęcza» na placu Zbawiciela”, rozmowę przepr. Amelia Panuszko, „Wprost”, 
http://www.wprost.pl/ar/392903/Wiosna-nowa-Tecza-na-Placu-Zbawiciela/.
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32 z pozoru paradoksalnie, oznacza wykluczenie ze wspólnoty. Narzuce-
nie znaczenia nieznaczenia okazuje się technologią kontroli. W tym 
sensie „Tęcza” jest nihilistycznym antysztandarem, który jednak, 
jak każdy sztandar, oznacza terytorium. Za pomocą instalacji, której 
znaczeniem włada, artystka bierze w posiadanie przestrzeń miejską, 
afirmując w niej obecność jednych, zarazem wykluczając z niej niepo-
żądanych intruzów. Sama autorka wspomina: „Staram się, by moja 
sztuka stwarzała możliwość albo samoidentyfikacji, albo negacji, żeby 
była w niej jakaś sprzeczność z poglądami danego człowieka” 26. „Moja 
sztuka rzeczywiście dostrzega pewne napięcia, ale nie eskaluje ich” 27. 
W innym miejscu zauważa: „w pewnym sensie, paradoksalnie, cieszę 
się, że podpalono moją «Tęczę» w Warszawie. Wzbudza wiele emocji, 
czyli mówi o czymś istotnym. To historia, która dzieje się tu i teraz, 
na naszych oczach” 28. Ponownie, pozór inkluzywnej strategii okazuje 
się ukrywać wykluczenie i kulturowy imperializm. Tabu prowokuje 
jednak do transgresji. W tym świetle należy widzieć powtarzające się 
podpalenia obiektu. 

Akty ikonoklastii często są w polskim świecie artystycznym rozu-
miane jako trywialny wandalizm albo jako autorytarny akt cenzury 29. 
O ile w poszczególnych przypadkach może to być mniej czy bardziej 
uzasadnione podejście, w przypadku „Tęczy”, której wydźwięk jest 
wybitnie konformistyczny, a oddolny i cykliczny charakter ataków 
powoduje, że łatwo rozumieć je jako głos ludu, zdaje się zaskakiwać. 
Jakakolwiek krytyka socjologiczna w kategoriach władzy powinna nas 

26 Ibid.

27 Ibid.

28 Julita Wójcik, „«Obieranie ziemniaków» nadal wszyscy pamiętają. Wywiad z Julitą Wój-
cik, laureatką Paszportów Polityki”, rozmowę przepr. Borys Kossakowski, Trojmiasto.pl, 
http://kultura.trojmiasto.pl/Obieranie-ziemniakownadal-wszyscy-pamietaja-Wywiad-
z-Julita-Wojcik-laureatka-Paszportow-Polityki-n65767.html.

29 Por. np. Izabela Kowalczyk, „Sztuka, przemoc i demokracja”, „Obieg”, http://www.obieg.
pl/artmix/1742. Artur Żmijewski twierdzi wprawdzie, że politycy „są w stanie używać 
strategii sztuki” (Artur Żmijewski, „Stosowane Sztuki Społeczne”, w: „Krytyka Polityczna” 
2007, nr 11/12, s. 16), choć stosowane przez niego implicite rozróżnienie na polityków 
używających strategii sztuki i ludzi uprawiających sztukę zdaje się niejasne.
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33jednak przygotować na taką postawę. Jasne jest, że chodzi o walkę 
o symboliczną hegemonię i monopol semiotyczny kulturowego esta-
blishmentu 30. Gdy zrozumiemy ten fakt, z łatwością zauważymy, że 
podpalenia mają charakter polityczny 31, a przede wszystkim arty-
styczny, mieszczący się w tradycji sytuacjonistycznej taktyki  
détournement 32, czy bardziej współczesnym ruchu „culture 
jamming” 33. Powinniśmy je więc rozumieć jako zamach na semio-
tyczny monopol za pomocą modyfikacji zastanych przedmiotów 
w sposób, który radykalnie zmienia ich znaczenie 34. To spostrzeżenie 
pozwoli nam dość łatwo odpowiedzieć na ewentualny zarzut uspra-
wiedliwiania wandalizmu:

30 Por. „Każdy skutek kojarzy się z władzą, a posiadania władzy sztuka obawia się najbardziej. 
Kłopot tylko w tym, że tę władzę ma. Ma władzę nazywania, definiowania, ingerowania 
w porządki kulturowe, wytwarzania nacisku na elementy struktury społecznej poprzez 
włączanie ich do artefaktów (pisząc artefakt, mam na myśli obiekt sztuki). Artefakt jest 
przecież aparatem aktywnie modelującym fragmenty rzeczywistości. Jeżeli polityka jest 
władzą nazywania, to sztuka taką władzę posiada – być może nawet wbrew własnej 
woli”. Artur Żmijewski, „Stosowane Sztuki Społeczne”, w: „Krytyka Polityczna” 2007, nr 
11/12, s. 17.

31 Por. „Ikonoklaści – konceptualiści ostrze swego ataku kierują nie tylko ku dziełu sztuki, 
ale i artyście pojmowanemu jako namaszczony kapłan, demiurg czy wrażliwe medium. 
Ich zadaniem jest ujawnianie manipulacji”. Agnieszka Gralińska-Toborek, „Idea a obraz: 
Ikonoklastyczny aspekt konceptualizmu”, w: „Sztuka i Dokumentacja” nr 6/2012.

32 „Powstałe w wyniku zastosowania techniki détournement prace, wykorzystując gotowe 
elementy spektaklu, były demonstracyjnymi wizualizacjami odmowy, «negacji spekta-
klu». Détournement „służyło realizacji sztuki zarazem ją unicestwiając [sic!]”. Łukasz 
Ronduda, „Strategie subwersywne w sztukach medialnych”, Kraków 2006, s. 63.

33 Por. Jan Lloyd, „Culture Jamming: Semiotic Banditry in the Streets”, http://www.hums.
canterbury.ac.nz/cult/research/lloyd.htm.

34 Por. „Subwersja w tym znaczeniu może być rozumiana jako pewna metodologia czy też 
technika konstrukcji dzieła artystycznego oparta na montażowej operacji dekontekstu-
alizacji i rekontekstualizacji «gotowych» materiałów wizualnych (obrazów) przejętych 
ze sfery sztuki lub szerszej kultury wizualnej. Z drugiej strony termin subwersja, w bar-
dziej powszechnym znaczeniu, konotuje rodzaj pewnej postawy krytycznej (zazwyczaj 
względem kultury dominującej). Jednak, co wydaje się szczególnie ważne, to to, iż jest 
to rodzaj postawy krytycznej formułującej swój protest z wewnątrz krytykowanej rze-
czywistości, z pozycji uwikłania w nią, a nie z «projektowanej» pozycji zewnętrznej”. 
Łukasz Ronduda. „Strategie subwersywne w sztukach medialnych”, Kraków 2006, s. 9.
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34 „Kiedy Perdo Carvajal został zapytany «Jeśli modyfikacja billboardu 
jest nielegalna, jak można ją usprawiedliwić?» odpowiedział, że mimo iż 
inni [...] mogą twierdzić, że łamiemy ich prawo wolności do wyrażania 
samych siebie, «moim prawem człowieka jest zniszczenie komunikatu, jeśli 
jest on fałszywy. Mam prawo go zmienić». To powtarzający się argument 
przedstawiany przez «culture jammerów». Uważają, że mają prawo 
zmieniać billboard, którego nigdy nie chcieli oglądać, gdy nie stać ich na 
odpowiedź za pomocą własnej reklamy” 35.

Jeśli przyjrzymy się samemu działaniu, uderza nas transparent-
ność jego symboliczności. Odsłonięcie metalowej konstrukcji, przez 
spalenie plastikowych kwiatów wykonanych przez zmanipulowanych 
wolontariuszy, którzy wierząc w kłamstwo partycypacji, zostali użyci 
jako bezpłatna siła robocza, legitymizująca działania hegemona, wy-
daje się tak oczywistą metaforą, że trzeba wykazać się złą wolą, by jej 
nie zauważyć. Różnice znaczeń możemy też zauważyć, jeśli sięgniemy 
po biblijną metaforykę, do której odwołuje się artystka. Wójcik w jed-
nym wywiadzie mówi:

„W naszym gdańskim Muzeum Narodowym właśnie po raz kolejny 
oglądałam słynny «Sąd Ostateczny» Hansa Memlinga. W głównej 
części tego ołtarza namalowana jest tęcza, na której siedzi Chrystus 
Zbawiciel. Uświadomiłam sobie, że tęcza była też symbolem przejścia 
do raju, czyli uwalniania się od trosk” 36.

Natomiast Hartmann Schedel w swoim „Liber chronicarum” tak 
opisywał symbolikę apokaliptycznej tęczy:

„Tęcza ma dwa główne kolory, nawet jeśli niektórzy mówią o sześciu 
albo czterech. Kolor wodnisty oznacza powódź, która minęła, kolor ognisty 
symbolizuje nadchodzący sąd ognia. Nie powinieneś martwić się już pierw-
szym, ale przygotować się na drugie” 37. Ogień ma tu więc też znaczenie 

35 Jan Lloyd, „Culture Jamming: Semiotic Banditry in the Streets”.

36 Julita Wójcik, „Tęcza łączy dwie Polski”, rozmowę przepr. Agnieszka Kowalska, Gazeta.pl, 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,11927995,Tecza_laczy_dwie_Polski.html.

37 Za: Bo Lindberg „The Fire Next Time”, w: „Journal of the Warburg and Courtauld Insti-
tutes”, vol. 35 (1972).
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35symboliczne, nie tylko jako moc demaskująca ukrytą za idyllicznymi 
obietnicami sztucznych rajów konkretną twardą realność panującego 
porządku (pamiętajmy, że w wielu kulturach ogień uważany jest za 
moc oczyszczającą), ale również jako element polemicznej wizji świa-
ta, gdzie realny konflikt jest ceną, jaką musimy zapłacić za raj. 

W tym momencie czytelnik, który od dłuższego czasu już śledził 
te wynurzenia z cynicznym uśmieszkiem, może spytać: „Wszystko to 
bardzo pokrętne i nawet wesołe. Pośmialiśmy się i popodnosiliśmy 
brew w niedowierzaniu, ale może już starczy? «Tęczę» regularnie 
podpala grupa anarchizujących artystów ulicznych? To marna prowo-
kacja czy wrodzony kretynizm?”. Nie zajmując stanowiska w ostatniej 
kwestii, spieszę jednak wytłumaczyć, że wcale nie musimy tu zakła-
dać aż tak szalonych hipotez. Wprost przeciwnie, możemy przystać 
na najprawdopodobniejszą, że kolejne akty były od siebie zupełnie 
niezależne, możliwe, że dokonane z rożnych motywacji i to, być może, 
jest tu najciekawsze. Otóż sądzę, że możemy tu mówić o swoistym 
memie, czy też (pozostając w używanej tu terminologii insurekcyj-
nej) o wirusie społecznym, programującym subwersywne działania 
artystyczne. Możemy to odczytać jako spisek idealny, w którym sami 
spiskowcy nie wiedzą, że są spiskowcami. Zachodzi tu, być może, 
pewne pokrewieństwo z ruchem Anonymous. Choć w tym drugim 
przypadku możemy prawdopodobnie mówić o świadomości wspól-
nych celów i koordynacji działań, tu natomiast, być może, poruszamy 
się w przestrzeni pomiędzy motywacją ideologiczną a sztubackim 
żartem. Obie te postawy możemy jednak opisać w ten sposób: infan-
tylizujące odbiorców i współtwórców dzieło Julity Wójcik spotyka się 
tu z buntem publiczności. Emancypując odbiorców, czyniąc ich rów-
norzędnymi artystce twórcami przez przekształcenie jej plastikowego, 
idyllicznego manifestu niedojrzałości i pasywności w niepokojące, 
żywe, anarchistyczne dzieło. W ten sposób autorce udało się osiągnąć 
swoje deklaratywne zamierzenie przełamania granicy między artystą, 
widzem i dziełem, wywołując tym razem realną polemikę na poziomie 
symbolicznym, zmuszając artystkę do zajęcia pozycji dyskutanta, 
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36 nie belfra. Artystka zarzuca wprawdzie oponentom, że „występują 
anonimowo, są «zakapturzeni» i oprócz tego, że ją podpalili to nie wy-
stępują z żadnym innym przesłaniem” 38, ale sama przyznaje, że „tym 
się właśnie charakteryzuje przestrzeń publiczna, że jest otwarta na 
interpretację” 39. Wydaje się, że interpretacja w kategoriach homofobii 
i lęku przed innością, często pojawiająca się ostatnio w mediach, jest 
raczej próbą uniknięcia dialogu i powrotu za bezpieczne nauczyciel-
skie biurko. Można by wprost spytać, czy alienująca wszelką opozycję 
odgórna deklaracja jedności nie jest w znacznie większym stopniu 
nasycona lękiem przed innym, próbą odebrania mu głosu? Jednak 
istotniejszym pytaniem pozostaje, czy autorkę stać na podjęcie praw-
dziwego dialogu, zamiast protekcjonalnych połajanek. Na razie, media 
informują, że następna tęcza ma być ognioodporna. Ω

38 Julita Wójcik, „Wiosną nowa «Tęcza» na placu Zbawiciela”, rozmowę przepr. Amelia 
Panuszko, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/392903/Wiosna-nowa-Tecza-na-Placu-

 -Zbawiciela/.

39 Julita Wójcik, „Tęcza łączy dwie Polski”, rozmowę przepr. Agnieszka Kowalska, Gazeta.pl. 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,11927995,Tecza_laczy_dwie_Polski.html.
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Lata 90. w hip-hopie można na-
zwać czasem opowiadania o swoim 
podwórku. O tym, że mam swoich 
ziomków, dziewczynę i palę trawę. 
Dzisiaj raperzy coraz częściej zaj-
mują się problemami całego spo-
łeczeństwa. Z czego to wynika?

– Najprościej rzecz ujmując: dorośliśmy. 
Wyczerpaliśmy proste tematy, podej-
mowane, gdy byliśmy młodzi. Duża 
część z tej naszej starej gwardii jest po 
trzydziestce, ma rodziny, dzieci, patrzy-
my na świat i chcielibyśmy go poukładać 
w zdrowy sposób. Stąd coraz częściej 
poważne tematy. Jak np. współczesna 
Polska czy historia, która jest wyrzucana 
coraz mocniej z podręczników szkolnych. 
Albo Łona, który w swoich tekstach prze-
nikliwie opisał i zanalizował sytuację lu-
dzi, którzy mają po dwadzieścia kilka lat 
i spore kredyty na głowie, co sobie myślą, 
z czym się mierzą. Jak się czują z tym, gdy 
wokół debata publiczna toczy się na zu-
pełnie nieważne tematy. W żaden sposób 
nie widzę łącznika między rapem a całą 
resztą muzyki popularnej w Polsce. Idzie-
my całkowicie pod prąd obowiązującym 
w tej muzyce trendom.

Sprzedajesz sporo płyt, na Facebooku 
masz 300 tys. fanów, a nie ma Cię w te-
lewizji. Dlaczego?

eLdo: nigdy 
nie damy 
Się ułożyć 

Przyjdzie człowiek, który 
powie ci jak się ubrać, 
przyśle ci jeszcze do 
tego stylistę. Zadecyduje 
o estetyce twojego klipu, 
o formie i treści twojej 
okładki – mówi raper Eldo 
w rozmowie z Piotrem Pałką 
i Mariuszem Majewskim
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39– Tak, nie mam problemów, żeby wypeł-
nić sale koncertowe. Sprzedaję kilkadzie-
siąt tysięcy płyt. Ostatnia była przez pięć 
tygodni najlepiej sprzedającą się płytą 
w roku, a przez piętnaście tygodni była 
w tym zestawieniu w pierwszej dziesiąt-
ce. Powody naszej szerszej nieobecno-
ści są dwa. Po pierwsze, duże wytwór-
nie muzyczne nie mają żadnego udziału 
w naszej muzyce. Nie mają żadnego pro-
centu z naszej muzyki, ponieważ 90 proc. 
polskich raperów albo wydaje swoje 
płyty samemu, albo w niezależnych wy-
twórniach. Media nie mają z nas działki, 
a jeśli nie mają z nas działki, to nie mają 
powodu, żeby nas grać.

A drugi powód?

– Nigdy nie damy się ułożyć. Duża część 
muzyki popularnej składa się z ludzi, 
którzy godzą się na to, że zostaną przez 
kogoś ukształtowani. Przyjdzie człowiek, 
który powie ci jak się ubrać, przyśle 
ci jeszcze do tego stylistę. Zadecyduje 
o estetyce twojego klipu, o formie i tre-
ści twojej okładki. Zadecyduje, w któ-
rych miejscach masz się promować, 
a które omijać. Później też zacznie wpły-
wać na treść twojej muzyki. Duża część 
twórców muzyki popularnej nie pisze 
swoich tekstów. To są tylko interpretato-
rzy. W polskim rapie to sytuacja nie do 
wyobrażenia. Jeśli zapraszasz rapera do 

wiodących mediów, nie masz nad nim 
kontroli. Jeśli będę chciał coś powie-
dzieć, uważam to za ważne, zwyczajnie 
to powiem. Oczywiście nie pomaga też 
dominujący jeszcze stereotyp rapera 
jako chuligana w szerokich spodniach 
i czapce z daszkiem.

W ramach kruszenia stereotypów, jak 
umiejscowiłbyś rap na mapie polskiej 
kultury? Jaką odgrywa w niej rolę?

– Odgrywa bardzo dużą rolę. Ostatnią 
płytę wydałem dwa lata temu. W mo-
mencie kiedy wydaję płytę, w ciągu roku 
gram 70 – 80 koncertów. To bardzo dużo. 
Nie mam też problemów, żeby wypeł-
niać sale koncertowe w dużych miastach. 
W Krakowie np. musiałem grać dwa wie-
czory z rzędu, żeby zaspokoić zaintereso-
wanie ludzi. I nie dotyczy to tylko mnie, 
ale wielu raperów w Polsce. Ta muzyka 
ma też duży wpływ na młodych słucha-
czy, o których już mówiliśmy. Pokolenia, 
które dorastały z rapem, mając lat 18 – 19, 
dostały od rapu takiego kopniaka ide-
ologicznego, że marzenia tak naprawdę 
mogą się spełniać, trzeba tylko zacząć je 
realizować, że niezależność, krytyczne 
spojrzenie na rzeczywistość są w życiu 
cennymi sprawami. I tak dalej. Wydaje 
mi się, że czym był polski rock, punk rock 
dla ludzi w latach 70. – 80., tym jest rap 
dla młodych ludzi dorastających teraz.
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40 Z tych względów trudno godzić mi się 
z sytuacją, że rap nie jest stale obecny 
w mediach. Jeżeli coś jest istotną częścią 
życia codziennego, jest silnie obecne na 
ulicy, powinno mieć to swoje odzwiercie-
dlenie w mediach. To jest niby oczywiste, 
ale u nas w Polsce zupełnie nierealizowa-
ne. Tutaj może być coś popularne wśród 
ludzi, ale ze względu na uwarunkowania 
nigdy nie będzie obecne w mediach. I to 
uważam za współczesną formę cenzury. 
Niepotrzebny jest już urząd na Mysiej.

Świat pokazywany przez czołowe me-
dia to ściema?

– Dostrzegam ogromną dozę ściemy. We 
wszystkich sferach. Począwszy od swojej 
branży, czyli od muzyki, poprzez tema-
ty społeczne i polityczne. Telewizyjne 
gwiazdy muzyczne są często zmuszone 
do występowania w centrach handlo-
wych czy na rynkach miast razem z fa-
jerwerkami, bo tam wstęp jest darmo-
wy. Widomo, że i tak przyjdą ludzie. Na 
sprzedanie biletowanego koncertu na 
300 osób nie mają szans. Ostatnio czy-
tałem tekst organizatora festiwalu jazzo-
wego w Bielsku-Białej, który wskazywał, 
że zespół Feel chciał trzy razy zagrać 
w tym mieście. Nie zagrał ani razu, bo 
nie sprzedał biletów.

Słupki rosną dzięki kontrowersjom. 
Wielu z moich znajomych zrezygnowa-

ło z telewizji. Nie oglądają i często nie 
mają w ogóle. Niektórzy ograniczają się 
do tvP Kultura i tvP Historia. Mój znajo-
my lubi też np. tv Trwam. Ceni ją za to, 
że tam rozmowa z zaproszonym gościem 
może trwać nawet godzinę. Jedna osoba 
może się swobodnie wypowiedzieć. Wy-
jaśnić jakąś sprawę, przedstawić w pełni 
swoje poglądy. To poważne podejście 
do odbiorcy. Z tych samych powodów ja 
wolę kwartalniki od tygodników.

Bardziej niż jakość muzyczna liczą się 
dziś w mediach młodość i uroda. Żeby 
coś ładnie sprzedać. Taki Pr poszedł już 
stanowczo za daleko. Przywiązanie do 
wartości, wrażliwość konserwatywna, 
mocne bronienie swoich wartości, od-
waga mówienia o swojej religijności to 
dla mediów nic atrakcyjnego. To nie są 
dzisiaj powody, aby kogoś prezentować, 
raczej do tego, żeby go zohydzić i zaata-
kować. Biorąc to wszystko pod uwagę, 
rap jest bardzo niepoprawny politycznie.

Jak Ty w ogóle zostałeś raperem, nie 
odwiodła Cię od rapu nawet filozofia, 
która raczej sprzyja głębszym anali-
zom niż prostym komunikatom, ani też 
mistycy chrześcijańscy, którymi się zaj-
mowałeś, ani islam, który wyznawałeś 
czy też wyznajesz?

– Dużo jest we mnie rzeczy, które wyda-
ją się sprzeczne ideologicznie. Jestem 
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41otwartym człowiekiem, wciąż tak na-
prawdę poszukującym. Fascynują mnie 
mistycy chrześcijańscy, którzy byli w sta-
nie całe życie poświęcić na kontakt z Ab-
solutem. To wszystko działo się, jak już 
byłem raperem. To też kwestia domu, 
w jakim wyrastałem. Mój dom jest lewi-
cowy, oboje rodzice byli beneficjentami 
sukcesu komunizmu wczesnych lat Gier-
ka, bo w tym czasie wchodzili w swoją 
dorosłość. Konformizm zbudował w nich 
poczucie, że te czasy są fajne. Przez to 
często się z nimi kłócę. Mój ojciec był 
oficerem Ludowego Wojska Polskie-
go, jednocześnie naukowcem, cyber-

netykiem. Rodzice byli i nadal są po 
lewicowej stronie barykady, ale u mnie 
w domu zawsze mogłem przeczytać 
prawdę o Katyniu czy Narodowych Si-
łach Zbrojnych.

Ojciec dobrze zna Biblię. Zawsze mo-
głem z nim o tym porozmawiać. Dla 
mnie osobiście rzeczywistość metafi-
zyczna była ważniejsza niż ta fizyczna. 
Sprawy tego świata są mniej ważne niż 
sprawy tamtego świata. Stąd też w mo-
jej edukacji ci mistycy chrześcijańscy. 
Dotarłem do nich przez fascynację twór-
czością Williama Blake’a. Później był też 
św. Jan od Krzyża, wszystko co napisał 

iSLam był kweStią formy, 
podobnie jak rap jeSt 

dLa mnie kweStią formy
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42 Karol Wojtyła. To były dla mnie bardzo 
interesujące rzeczy.

Ale jednak wybrałeś islam.

– Do islamu też docierałem przez misty-
cyzm, tyle że islamski, czyli przez sufizm. 
Poznawałem te rzeczy jako 17- czy 18-la-
tek. Islam był kwestią formy, podob-
nie jak rap jest dla mnie kwestią formy. 
W latach 90., gdy dorastałem i chciałem 
zająć się muzyką, rap był tą formą, która 
mi najbardziej pasowała. Może gdybym 
urodził się 10 lat wcześniej, to grałbym na 
gitarze. W podobny sposób islam był dla 
mnie tą formą spośród kilku religii, która 
mi najbardziej pasowała. Być może lektu-
ra „Tygodnika Powszechnego” jakoś zra-
ziła mnie do rzeczywistości chrześcijań-
skiej, dlatego że za wszelką cenę starała 
się szukać mostów i ekumenizmu, za-
miast skupiać się na trwaniu we własnej 
religii. Z perspektywy 34 lat lepiej widzę 
i rozumiem, dlaczego w wieku 18 lat po-
dejmowałem takie, a nie inne decyzje. 
Traktowałem to jednak jako sprawy for-
malne. Bo zgadzam się z twierdzeniem, 
że religie są tylko soczewkami, a światło 
jest jedno. Być może teraz wielu chrze-

ścijan oburzyłoby się, bo swoją religię 
uważają za jedyną prawdziwą. I dobrze, 
że by się oburzyło i z takimi chrześcijana-
mi chcę dyskutować. I broń Boże nie chcę 
ich na siłę przekonać.

Deklarując wcześniej islam, mówiłeś 
głośno, że w Polsce zbyt mała jest rola 
Kościoła katolickiego.

– Tak właśnie uważam. Bliska ideologicz-
nie jest mi epoka dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Może nie w polityce, ale 
w pewnej ideologii, która wtedy istniała. 
Młodzi ludzie raczej woleliby sobie dać 
w zęby na ulicy za swoje poglądy, niż się 
na siłę dopasować, albo iść za poglądami, 
które aktualnie są najbardziej modne. 
Tak jak przyjście pod Pałac Prezydencki 
rzucone przez pana Tarasa. 90 proc. tych, 
którzy tam byli, przyszli nie dlatego, że 
popierają ideologię pana Tarasa, ale dla-
tego że było to najbardziej modne spo-
łecznie wydarzenie tego dnia. Mówię to 
z własnej obserwacji. Znam wielu ludzi, 
którzy tam byli i są to osoby kompletnie 
bezideowe.

Wywiad nie został autoryzowany
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G.B. Pergolesi: Septem verba a Christo (in cruce moriente prolata)
Sophie Karthäuser, Christophe Dumaux, Julien Behr, Konstantin 
Wolff, Akademie für Alte Musik Berlin/René Jacobs
Harmonia Mundi HMC902155

René Jacobs, w młodości świetny kontrtenor, a dziś jeden z najwybitniejszych 
dyrygentów zajmujących się muzyką dawną, zafundował nam ostatnio niema-
ły prezent. Jest nim krążek z nagraniem świeżo odkrytego, a właściwie odkrytego 
osiemdziesiąt lat temu, ale niedawno dopiero przypisanego właściwemu autorowi, 
dzieła G.B. Pergolesiego. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” to zapraw-
dę utwór porażający okrutnym pięknem i głębokim skupieniem, z jakim przedsta-
wia się w nim pasję Syna Człowieczego. Na początku każdej z siedmiu, składających 
się na cykl, medytacyjnych kantat z ciszy wyłania się partia Chrystusa śpiewana 
a capella. Następnie dołącza orkiestra i – w kolejnych ariach – dusza ludzka dialo-
gująca z umierajacym Synem Bożym. Łacińska treść utworu to całkiem typowa dla 
barokowej pobożności próbka poezji o charakterze dydaktyczno-dolorystycznym. 
Ale za to te nuty, te dźwięki, rozwibrowane od cierpienia i żaru! Muzyka włoskie-
go geniusza cała skąpana jest w ogromnej, choć wcale nienapuszonej powadze 
i intensywnej, choć też wielkopostnie stonowanej, emocjonalności, precyzyjnie 
prowadzącej słuchacza od „Dimite illis” do „Consumatum est”. Niemal wszystko za-
sługuje tu na uwagę: wspaniały, dramatyczny bas Konstantina Wolffa, rozkołysane 
smyczki, solowe subtelności harfy Mary Galassi czy tryumfalna gra rogów zwiastu-
jąca chwałę zmartwychwstania, przychodzącą po nocy cierpienia i śmierci. Ani się 
spostrzeżemy, a już przeniesieni zostajemy do XvIII-wiecznego Neapolu. Trwa Wiel-
ki Piątek, w kaplicy wszystkie okna są przesłonięte, niepewnie pali się tylko jedna 
świeca. Czuć zapach kadzidła i wosku. W ławkach zebrał się tłumek ludzi, głównie 
eleganckich, ubranych na czarno kobiet. Ksiądz w fioletowych szatach klęka przed 
ołtarzowym krucyfiksem i wtedy właśnie w starych, kamiennych murach rozlega się 
muzyka. To Signore Pergolese rozpoczyna swój koncert, swą medytację o śmierci 
Boga-Człowieka. A że młodego koncertmistrza gruźlica już od dawna nie opuszcza 
choćby na krok, a w końcu, w wieku dwudziestu sześciu wiosen, ostatecznie pozba-
wi życiowych sił, to temat pobożnych rozmyślań o śmierci jest mu znany jak nikomu 
innemu i jak nikt inny nasz kompozytor potrafi zakląć trwogę umierania w piękne 
i delikatne dźwięki. Publiczność jest zachwycona. Jakub Moroz

PIGUŁY MOROZA
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Jak zrozumieć rzeczywistość Słoika? 
Najłatwiej, oglądając bollywoodzkie filmy. 
Warszawa to superprodukcja indyjskiego 

przemysłu kinematograficznego.

To film, który tworzy rzeczywistość niebędącą ani rze-
czywistością widza, ani aktora. To rzeczywistość ma-
giczna, archetypiczna w swojej treści. Rzesze Słoików 
reagują na nią tak, jak czynią to widzowie hinduskiej 
fabryki snów podczas seansu – wstają z miejsc, klasz-
czą, płaczą, wchodzą w dialog z bohaterami. Z bohate-
rami, których spotkanie na ulicy czy za witryną butiku 
wiąże się z przeżyciem mistycznym, dotknięciem bó-
stwa. Słoik idący do kina ma przeżyć coś w rodzaju za-
czarowania innym światem, za małe pieniądze próbuje 
znaleźć się w innej rzeczywistości. Co odróżnia Słoika 
od kilku milionów najniżej urodzonych Hindusów? Ci 
drudzy nie wierzą w to, co widzą na ekranie, i akceptują 
reguły gry. Ci pierwsi – nie.

I.

Kto nas wiedzie do tej Ziemi Obiecanej? Jaki krzew 
gorejący ujrzeliśmy, by ustawiać się raz w miesiącu 
w kolejce po swój bilet do lepszego życia? Pociąg re-
lacji Łowicz Główny–Warszawa Wschodnia za 13 pol-

Jakub Dybek
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skich złotych – myślimy za każdym 
razem, przestępując próg otwierających 
się drzwi przedziału. Praca, oczywiście. 
Praca, która stała się dziś przywilejem 
i nobilitacją, którą gonimy do utraty 
tchu. Kuszą nas też możliwości natu-
ry – powiedzmy – cywilizacyjnej. Odjazd. 
Zajmujemy miejsca, wąski kawałek ma-
terii sunącej po szynach staje się termi-
nalem, miejscem przejścia, limbo. Tam 
dokonuje się przemiana. Słońce podnosi 
się coraz wyżej ponad horyzont i teraz 
widać wyraźnie nienagannie odpraso-
wane koszule przedstawicieli handlo-
wych, niecodzienny makijaż asystentek 
Pana Prezesa i zmianę kodu językowego, 
sposób poruszania się i siedzenia, od-
dychania i postrzegania rzeczywistości. 
Napięcie mięśniowe przy każdym ruchu, 
zdenerwowanie, kłopotliwe szukanie 
wzrokiem punktu oparcia, ściągnięte 
brwi i usta. Cisza. Nie rozmawiamy ze 
sobą, jakby objęli nas kwarantanną i ka-
zali czekać na wyniki badań epidemiolo-
gicznych. Słychać tylko miarowy, cichy 
trzask kasownika i leniwy głos konduk-
tora. – Dzień dobry, bilet do kontroli 
proszę. Rozsuwa się torba, poszukiwanie 
świstka papieru, a w głębi kanapki zawi-
nięte w torebki śniadaniowe, wstydliwie 
ukrywane przetwory domowe, kosme-
tyczka, książki. – Proszę bardzo. – Dzię-
kuję. Jedziemy, pola i łąki roztaczające 

się za oknem ustępują pod naporem as-
faltu i stali. Pejzaż zmienia się niespiesz-
nie. Najpierw niskie domy jednorodzin-
ne, później pierwsze blokowiska, zjazdy 
z głównych arterii Miasta. Na pokładzie 
poruszenie, za chwilę będziemy u celu. 
Bezpańskie psy.

II.

Uniwersytet. Stoimy na korytarzu, roz-
mawiamy. Jej spuszczony wzrok, gdy 
pytam, skąd pochodzi. Rumieniec na 
policzkach, wymuszony, błagający 
o litość dziecięcy uśmiech i cicha 
odpowiedź. Zawsze wymijają-
ca. – A, taka tam wioska. – Nic 
ciekawego. – Nie będziesz wie-
dział, gdzie to jest. I tak z każ-
dym po kolei, a z im dalszych 
krańców tego nadwiślań-
skiego kraju, tym gorzej – pro-
porcjonalnie rosnący w miarę oddalenia 
od Centrum wstyd, ostry kamień w bu-
cie. Wobec tego szybka zmiana tematu. 
Za każdym razem, bo gdy poruszamy ten 
wątek, w oczach czai się jakiś niejasny 
ból, delikatne kłucie w klatce piersio-
wej. Ale porozmawiajmy jeszcze chwi-
lę, wymieńmy jeszcze kilka zdań, kilka 
spojrzeń, by dowiedzieć się, że w grun-
cie rzeczy tęsknicie za swoją wioską, za 
tymi dwiema, trzema ulicami; za matką 
zapraszającą do stołu na ziemniaki ze 

F68-print.indb   45 26.08.2013   02:18



zsiadłym mlekiem, za ojcem, któremu 
pomagaliście w sadzie albo w warsz-
tacie, zanim przyjechaliście studiować 
do Warszawy. Dowiem się, że tylko na 
Lubelszczyźnie wiosna jest tak soczy-
sta i pachnąca, a na Podlasiu spacer po 
lesie w przedwieczornym słońcu to mała 
epifania. Będziemy tak rozmawiać, aż 
w końcu przyznacie się, że jest wam źle, 
że to nie tylko tęsknota za bliskimi, ale – 
wiesz – to wszystko nie tak miało wyglą-
dać, ta „nowoczesna europejska stolica” 
tętniąca „pozytywną energią” krzyczy 
w naszym kierunku: „wypierdalać! nie 
chcemy was”.

III.

Skąd w Warszawie bierze się ta cywiliza-
cyjna zaściankowość? Skąd ta mentalnie 
zakompleksiona wyższość? Skąd w mie-
ście, które po II wojnie światowej odbudo-
wywała cała Polska, które cała Polska za-
siedlała, taka niechęć do ludzi z zewnątrz? 
Nie wszystkich, oczywiście. Stolica szero-
ko otwartymi ramionami wita dziś multi-
kulti. To z okolic Stambułu, nie daj Bóg 
z Podkarpacia. „Zakochać się w Warsza-
wie” mogą turyści z Europy Zachodniej, 
dla Słoików zostaje śmierdzący hub w po-
staci katakumb dworców kolejowych, skąd 
mogą udać się gdziekolwiek, byle dalej.

I czym to tłumaczyć? Zrozumiałą fru-
stracją tych, którzy oburzają się na fakt 

niepłacenia podatków w miejscu faktycz-
nego zamieszkania, przez kolonizujących 
miasto przyjezdnych? Wstydem, za ubo-
gimi krewnymi z prowincji, niemającymi 
odpowiedniego przygotowania towarzy-
skiego? Błagam. Tkwi w tym miejscu jakaś 
przemożna siła, sprawiająca, że „warsza-
wiacy” (zabijcie mnie, już nie wiem, kto to 
jest) nie rozumieją specyficznego położe-
nia, w jakim znajduje się ich miasto. 

Jednym z najbardziej kuriozalnych 
przykładów tego niezrozumienia była 
zainicjowana nie tak dawno kampania 
„Warszawa, tu się nie śpi”, która może 
być kluczem do odczytania motywacji 
i aspiracji „Warszawy budzącej”. Auto-
rzy kampanii, chcąc znieść zakaz ciszy 
nocnej (lub doprowadzić przynajmniej 
do jej skrócenia), patrzą z podziwem 
na hałaśliwy Berlin, jakby nie pamięta-
li o tym, gdzie przyszło im żyć. W jakiej 
zachodnioeuropejskiej stolicy statystycz-
ny Kowalski mieszka na co dzień w ści-
słym centrum miasta? Gdzie w Europie 
w centralnych dzielnicach stolic buduje 
się budynki mieszkalne? Czy w londyń-
skim City widuje się lokatorów mieszkań 
wyprowadzających na pobliski chodnik 
swoje czworonogi celem załatwienia 
porannej toalety? Nie. W Warszawie, ow-
szem. To miasto nie jest jeszcze – wzo-
rem zdecydowanej większości zachod-
nioeuropejskich stolic – li tylko centrum 
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47administracyjno-biznesowo-rozrywko-
wym. Ludzie odpływający z centrum na 
przedmieścia, by tam prowadzić swoje 
życie domowe, wciąż nie stanowią więk-
szości. Przyczyny takiego stanu rzeczy są 
wielorakie. Od całkowicie niezależnych – 
czyli czasu potrzebnego miastu do przej-
ścia kolejnych faz procesu urbanizacji, do 
tych najbardziej prozaicznych (a warun-
kujących zmianę) – czyli między innymi 
fatalnego tempa rozwoju komunikacji 
miejskiej i podmiejskiej.

Dostajemy więc, zamiast próby zrozu-
mienia rzeczywistości i szukania rozwią-
zań dających się dopasować do specyfiki 
stolicy, obrośniętą w kompleksy kliszę 
z Berlina. Budziciele z Warszawy w ar-
cyinfantylnym stylu starają się dopaso-
wać rzeczywistość do własnych wyobra-
żeń. Z załzawionymi oczętami, tupiąc 
przy tym nogami, rzucają się na ziemię 
z pretensjonalnym „my też tak chcemy!”. 
Pogarda dla „nietutejszych” staje się dziś 
symbolem tego miasta popiołów. Dlacze-
go? Bo Warszawa XXI wieku jest polem 

bitwy. Miastem, które chciałoby stać się 
młode, jędrne i pociągające, a spływa po 
kostki krwią. Miastem, które poddaje 
się bezustannej kastracji, wpuszczając 
w swój krwiobieg tylko wyselekcjono-
wane elementy, a u którego stóp tkwi 
nieujarzmiony potencjał i możliwości. To 
miasto, które kaleczy się kawałkami roz-
bitego szkła… tysięcy słoików.

IV.

Na drugim roku studiów rozmawiamy na 
tym samym korytarzu. Jesteś już wte-
dy ubrana tak, jak być ubraną wypada, 
rozmawiasz o tym, o czym rozmawiać 
należy, a do rodzinnego miasta wracasz 
trochę rzadziej i na trochę krócej niż rok 
temu. Z uśmiechem na ustach i pewno-
ścią siebie, którą nadała ci rzeczywistość 
wielkiego miasta, opowiadasz mi o tym, 
że nareszcie się „wyrwałaś”. Wiosna 
wszędzie jest taka sama. Opowiadasz 
z małą kroplą żalu na dnie duszy. Bolly-
wood, Coelho? Teraz można się pośmiać. 
Ω
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Estetyka i teologia – kiedy zestawić te słowa ze sobą, zwłaszcza 
w kontekście współczesnego życia artystycznego, to mogą się one 
wydać pojęciami biegunowo niemal przeciwnymi. Zwykło się sądzić, 
że dzisiejsza sztuka szerokim łukiem omija religię, chyba że chodzi 
o prowokację lub bluźnierstwo, zaś teologia już w oświeceniu, albo 
i nawet na samym progu epoki nowożytnej, odseparowała się od coraz 
bardziej zsekularyzowanej, obcej doświadczeniu sacrum, dziedziny 

By dostrzec wszechobecną Chwałę, wystarczy tylko 
nieco bardziej wyostrzyć wzrok, nieco inaczej nastroić 
zmysły, zrozumieć, że Boskie Piękno odnaleźć można 
niekiedy tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.

Jakub Moroz

ChWAłA 
PięKNU orAZ 
brZydoCie! 
ChWAłA PANU!
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49doznań estetycznych. W tym miejscu przywołuje się zwykle z jednej 
strony postromantyczną ideę „sztuki dla sztuki”, a więc najdalej, jak 
tylko można sobie wyobrazić, posuniętą autonomizację twórczości 
artystycznej, jej uniezależnienie względem wszystkich, w tym religij-
nych, funkcji społecznych, z drugiej zaś kierkegaardowską formułę 
„religijnego stadium życia”, czyli egzystencji dojrzałej, opartej na 
intensywnej wierze w Boga i przeciwstawionej, w myśli duńskiego  
filozofa, „stadium estetycznemu”, skupionemu na pielęgnowaniu 
form i szukaniu egoistycznych przyjemności. W pewnym sensie 
intuicję wyrażoną w obiegowej opinii, kontrastującej ze sobą religii 
i nowoczesnej sztuki, można uznać za trafną. Przez swój nadmier-
nie generalizujący charakter przynosi ona jednak więcej szkody niż 
pożytku, utrwalając stereotyp o rzekomo nieusuwalnym rozstaniu 
wymienionych dziedzin życia. Gdy bowiem nieco bardziej wnikliwie 
przyjrzeć się omawianemu zagadnieniu, to okazuje się, że za fasadą 
wzajemnej obcości nieoczekiwanie odkryć można wiele zbieżnych 
dążeń oraz tęsknotę za wzajemną bliskością zarówno sztuki i religii, 
jak i estetyki oraz teologii.

Wina artysty, wina teologa

By jednak natrafić na owe zbieżności i rozsądnie podążyć ich szla-
kiem, należy najpierw uzbroić się w odpowiednie narzędzia oraz 
ominąć te z dróg, które z pewnością nie wiodą do poszukiwanego 
celu. Chrześcijańscy krytycy zsekularyzowanej kultury nowoczesnej 
winą za jej odejście od religii obarczają niekiedy wyłącznie artystów 
i ich dzieła. Warto jednak przyjrzeć się również błędom leżącym po 
stronie refleksji teologicznej. Za jedno z najbardziej niefortunnych, 
a zarazem najsilniej i – w perspektywie historycznej – najdłużej 
obecnych, podejść do problemu można by uznać to zapoczątkowane 
w refleksji teologicznej przez protestancką reformę. Najwidoczniej-
szą, choć może dlatego też najbardziej powierzchowną jej oznaką stał 
się luterański, a jeszcze bardziej kalwiński, ikonoklazm, dosłownie 
wymiatający wnętrza świątyń z obrazów i rzeźb, nierzadko nieufnie 

 Za fasadą 
 wzajemnej obcości 

 nieoczekiwanie 
 odkryć można wiele 

 zbieżnych dążeń oraz 
 tęsknotę za 

 wzajemną bliskością 
 zarówno sztuki 

 i religii, jak i estetyki 
 oraz teologii
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50 podchodzący też do rozbudowanych form muzyki religijnej (wy-

starczy przypomnieć choćby, jak wielkie problemy ze strony liderów 
lipskiej gminy wyznaniowej miał J. S. Bach z ułożoną przez siebie 
„Pasją wg św. Jana”!). Za zewnętrznymi objawami ikonoklazmu stała 
oczywiście głębsza przyczyna, lokująca się w polu refleksji teologicz-
nej. Jej sedno leżało, jak się zdaje, w stosunku Stwórcy do stworzenia. 
Otóż, według nauczyciela z Wittenbergi, między Bogiem a światem 
istnieje nieprzekraczalna przepaść, wyrażająca się w braku jakiejkol-
wiek analogii między bytem Bożym a bytem stworzonym. Naczelną 
formą objawiania się Boga było w tym świetle zbliżanie się do świata 
sub contrario, w formie sprzeczności.

Pierwszą i najważniejszą z owych sprzeczności jest zgorszenie 
Krzyża – absolutna nędza, skrywająca absolutną potęgę. Bóg to deus 
absconditus, nie tyle odsłaniający się w swym stworzeniu i dziele zba-
wienia, ile raczej ukrywający swą Boską doskonałość przed rozumem, 
a tym bardziej przed zmysłami człowieka. Jako niepojmowalny, oka-
zuje On swą mądrość w głupocie, prawdę w postaci kłamstwa, swoją 
wolę w grzechu, łagodność i miłosierdzie w wiecznym gniewie, spra-
wiedliwość w ubóstwie, potęgę w słabości, zwycięstwo w przegranej 
Krzyża. Kontakt z Nim, całkowicie Innym, a także z Jego nieodgad-
nienie suwerenną wolą musi przyprawiać o bojaźń i drżenie. Z tych 
też powodów, jak pisał niemiecki reformator, „teologiem godnym tego 
imienia nie jest ten, kto niepoznawalne w Bogu chwyta rozumem po-
przez rzeczy stworzone, ale ten, co poznawalne i plecy Boże (visibilia 
et posteriora dei) pojmuje przez cierpienie i krzyż”. I żadna racjonalna 
refleksja nad skomplikowanymi, neoplatońskimi drabinami wzno-
szących się bytów lub nad arystotelesowską teologią naturalną nie 
doprowadzi stworzenia do swego Stwórcy. Taka wizja Bożej obecności 
neguje oczywiście średniowieczną zasadę odczytywania zdań, zapisa-
nych przez Najwyższego na kartach dwóch ksiąg: księgi Pisma i księgi 
natury, a raczej silnie przesuwa uwagę wierzących z księgi natury na 
księgę Pisma i obecne w niej Objawienie z centralnie wpisanym w nie 
skandalem Krzyża.

Protestantyzm 
zanegował w zasadzie  
kontemplację 
przyrodzonego, 
zmysłowego 
piękna, jako drogę 
zbliżania się do 
nadprzyrodzonego 
Piękna boga 
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51Luterska nieufność

Widać w tym głęboką nieufność Lutra względem greckiej filozofii, 
jako pogańskiej refleksji, niezdolnej dosięgnąć Bożej prawdy. Ukryta 
w sprzecznościach mądrość Jerozolimy, w racjonalnym świetle Aten 
jawi się jako mrok głupoty i nierozumu, zaś – przeciwnie – ateńskie 
sztuczki ratio w dziwnym, oślepiającym rozum świetle Świętego 
Miasta, nie są zdolne przedrzeć się przez paradoksy Objawienia. 
By w labiryncie uliczek Jerozolimy odnaleźć drogę do Chrystusa, 
potrzebna jest sama wiara. Żądać czegoś więcej byłoby uzurpacją 
i czystym aktem pychy. Racjonalna teologia średniowiecza jawi się 
tu niczym pigułka uspokajająca, łagodząca skandal Krzyża i odbiera-
jąca doświadczeniu bojaźni Bożej cały radykalizm. Dlatego też Luter 
skierował ostrze swej polemicznej refleksji w kierunku scholastyki, 
opartej na greckiej filozofii, a swą pracę postrzegał jako oczyszczanie 
Bożego Objawienia z naleciałości pogańskiej nauki, nałożonej na 
Słowo przez myślicieli poprzednich wieków. Zanegowana została 
w ten sposób patrystyczna teologia zaślubin między Bogiem a stwo-
rzeniem, a także scholastyczna doktryna analogia entis, analogii bytu 
pomiędzy Bogiem a światem – doktryna, zgodnie z którą kontempla-
cja dzieła stworzenia prowadzi bezpośrednio do Stwórcy. Zdaniem 
Lutra, owszem, świat głosi chwałę Boga, ale człowiek po grzechu 
pierworodnym nie jest już w stanie usłyszeć owej muzyki sfer. Teolog 
ten pisał, że z powodu pierworodnej winy „nie jesteśmy nawet godni 
słyszeć śpiewu ptaków i chrząkania świni”. W kazaniu na 12. niedzielę 
po Trójcy Świętej z 1538 roku mówił zaś: „Nie usłyszymy, nawet gdy 
cały świat i całe stworzenie będą wołać i gdy Bóg będzie się przez nie 
do nas zwracał”. W konsekwencji odrzucenia greckiego dziedzictwa 
odtrącona została również koncepcja integralnego związku prawdy, 
dobra i piękna, a ostatnia z tych idei straciła niemal swą metafizyczną 
sankcję. Prawdy Boga i Jego niepojętego Dobra nie można było połą-
czyć już więcej z pięknem, gdyż chwała Boża nie odsłaniała się w uro-
dzie kosmosu, ale – paradoksalnie i tylko za pośrednictwem oglądu 
wiary – w Krzyżu i poniżeniu Syna Bożego. Dlatego też protestantyzm 
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52 zanegował w zasadzie kontemplację przyrodzonego, zmysłowego 

piękna jako drogę zbliżania się do nadprzyrodzonego Piękna Boga. 
Stąd też późniejsze, tak silne np. u przywołanego już Kierkegaarda, 
skontrastowanie ze sobą domeny estetyki i religii. Jak nietrudno od-
gadnąć, zaciążyło ono również na stosunku teologii do sztuki. Uwiąd 
refleksji nad metafizycznie pojętym pięknem miał istotny wpływ na 
coraz mniejsze zainteresowanie, jakim teologowie, również katoliccy, 
zaczęli darzyć twórczość artystyczną.

Teologia odestetyzowana

Gdy w XVIII w. wykuwa się estetyka jako odrębna subdyscyplina 
filozoficzna, nie towarzyszy jej wzrost zainteresowania dziełami 
artystów ze strony teologów. Tak jakby nowoczesny proces powstania 
sztuki jako autonomicznej dziedziny rzeczywistości nie został przez 
teologię w ogóle zauważony, a sama twórczość nie mogła stać się peł-
noprawnym locus theologicus. Inną, nieco paradoksalną konsekwencją 
„odestetyzowania teologii” stało się jej XIX-wieczne „przeestetyzowa-
nie”, dokonane przez artystów i myślicieli romantyzmu. W wyniku, 
jak się zdaje, zapomnienia o metafizycznej tradycji rozmyślań nad 
pięknem Boga i jego ziemskimi odblaskami, w swej próbie apologii 
chrześcijaństwa, Chateaubriand zwrócił się wyłącznie ku naturalnym, 
efektownym i głównie zmysłowym aspektom estetyki teologicznej, 
zamieniając ją – jak celnie zauważa H. U. von Balthasar – na estetycz-
ną teologię, powierzchownie ograniczoną do charme’u dostojnych, 
liturgicznych szat, tajemniczej atmosfery mrocznych, klasztornych 
wnętrz i – przyprawiających o poetycką egzaltację – cudowności łaciń-
skich modlitw. Nie był to jednak tryumf teologii, ale raczej modnego 
wówczas gotycyzmu. Następny wiek w okrutny sposób zakwestiono-
wał ten typ religijno-estetycznego humanizmu, który w próbie objęcia 
i wysłowienia niezgłębionej Chwały Bożej zatrzymał się przed strasz-
liwymi doświadczeniami Auschwitz i Kołymy. W obliczu katastrofy 
XX w. humanistyczna koncepcja ludzkiego i kulturowego piękna 
chrześcijaństwa, choć ubrana w zbroję średniowiecznego rycerstwa, 
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53nie wytrzymała próby tragicznych doświadczeń. Chrześcijaństwo 
XIX-wiecznych estetów stawało bezradne wobec grozy historii XX 
stulecia, a sztuka przez nich stworzona wydawała się odtąd naiwnie 
kolorowym mirażem. Inną słabość romantycznej wizji Bożego piękna 
pokazują losy twórczości Nazareńczyków, których malarstwo miało 
być powrotem do prawdziwie uduchowionej sztuki wieków średnich, 
a stało się niestety przesłodzonym kiczem, zalewającym dziś kaplice 
oraz sklepy z dewocjonaliami w postaci niezliczonych reprodukcji 
i przeróbek.

Pomost między Stwórcą i stworzeniem

Prawdziwym odnowicielem estetyki teologicznej, po wiekach banicji 
i niefortunnych powrotów, stał się Hans Urs von Balthasar, autor 
monumentalnej „Chwały”, kilkutomowego dzieła poświęconego 
pojęciu piękna jako atrybutu Boga. Balthasar nie tylko stworzył 
własną religijną koncepcję piękna, ale też poszukiwał modeli este-
tyki teologicznej u innych myślicieli chrześcijańskich, takich jak: 
św. Augustyn, Pseudo-Dionizy, Anzelm czy Bonawentura. Sporo 
miejsca w rozważaniach szwajcarskiego twórcy zajmują sami artyści, 
którzy – po reformacyjnym wygnaniu estetyki z teologii – najpełniej 
potrafili na powrót zawiązać zerwaną nić relacji z pięknem. Wśród 
postaci o największym znaczeniu dla nowożytnej refleksji nad Bożą 
Chwałą Balthasar wymieniał m.in.: Dantego, G. M. Hopkinsa i Ch. Pe-
guy. Sam szwajcarski teolog twórczo nawiązał do scholastyki, pró-
bując ponownie przerzucić pomost między Stwórcą a stworzeniem. 
Pisząc o stworzeniu, przywrócił pojęciu analogia entis należne miejsce. 
Chodzi zarówno o zjawiska przyrody i kosmosu, jak i o ludzką kulturę 
rozumianą jako zwierciadło odbijające Chwałę Stwórcy, jak i ziemskie 
piękno jako uczestniczące w Pięknie Boga. Teologia katolicka zbliżyła 
się w ten sposób do judaistycznej teologii stworzenia, akcentującej 
przygodny byt jako dar Boga. Owym darem dla świata ma być jednak 
przede wszystkim w chrześcijaństwie postać Mesjasza, Chrystusa, 
w którym piękno Boże dokonało zaślubin z ludzką naturą. Kluczową 

 Chrześcijaństwo 
 XiX-wiecznych 

 estetów  stawało 
 bezradne wobec grozy 

 historii XX stulecia, 
 a sztuka przez nich 

 stworzona wydawała 
 się odtąd naiwnie 

 kolorowym mirażem
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54 kategorią estetyki teologicznej Balthasara jest pojawiające się tu, 

a zaczerpnięte od Goethego, pojęcie postaci. Bóg chrześcijaństwa to 
nie żaden bezpostaciowy, panteistyczny absolut, ale Bóg-człowiek, 
Chrystus, objawiający siebie oraz Ojca w konkretnej, ziemskiej po-
staci i zakładający następnie upostaciowioną w historycznej formie 
wspólnotę Kościoła. Pojęcie postaci w swym nacisku na dostrzeżenie 
wartości jednostkowych, konkretnych form istnienia, przeciwsta-
wia się oświeceniowemu racjonalizmowi, sprowadzającemu każdy 
partykularyzm historyczny i kulturowy do ogólnych praw dziejów 
lub natury. Uniwersalizm chrześcijaństwa nie jest bowiem, likwi-
dującym wszelkie przygodności, uniwersalizmem nowoczesnego 
rozumu. Patrzenie przez pryzmat postaci to pochylanie się nad 
każdym jednostkowym bytem z czułością i troską nieznaną tym, 
którzy cenią sobie wyłącznie ogólne klasyfikacje. Teolog podąża tu 
za swoim Panem, który zgodził się wcielić w konkretnych i niewiele 
znaczących z punktu widzenia mocarstwowej historii politycznej 
świata, realiach czasowo-geograficznych.

Zarazem, choć postać Chrystusa ma kluczowe znaczenie w re-
fleksji Balthasara, to Jego przyjście na świat zostało poprzedzone 
wiekami poszukiwań ludzkości, które można uważać za antycypację 
Objawienia. Dlatego szwajcarski teolog nie odrzuca mitycznego ani 
filozoficznego dziedzictwa ludzkości, włączając je w obszar pro-
jektu estetyki teologicznej. Już u Homera i tragików, nie mówiąc 
o dziedzictwie greckiej myśli filozoficznej, można bowiem odnaleźć 
wiele intuicji o boskim pierwiastku rzeczywistości oraz obecnej 
w stworzeniu Boskiej Chwały. W opisywaniu preteologicznej este-
tyczności u starożytnych, Balthasar nie skupia się zresztą tylko na 
doświadczeniu radosnego kontaktu z sacrum. Wystarczy przypomnieć 
tragiczną twórczość Greków, przynoszącą obrazy cierpienia, które 
teolog z Bazylei traktuje jako swoistą prefigurację Pasji Chrystusa. I to 
właśnie w postaci Chrystusa, będącej archetypem wszelkiego piękna, 
wydarza się najbardziej niesamowity dramat Chwały. W Jego osobie 
wzór i najdoskonalsze wcielenie piękna dobrowolnie wydaje się na 
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55oszpecenie i zakrycie swej wspaniałości w męce i śmierci. Jak wstrzą-
sająco opisuje to Izajaszowa „Pieśń o Słudze Pańskim” (Iz 52, 13 – 15, 
53, 2 – 3): „(…) nieludzko został oszpecony Jego wygląd / i postać Jego 
była niepodobna do ludzi”. „Nie miał on wdzięku ani też blasku, / aby 
na niego popatrzeć, / ani wyglądu, by się nam podobał. / Wzgardzony 
i odepchnięty przez ludzi, / Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak 
ktoś przed kim się twarz zakrywa, / wzgardzony tak, iż mieliśmy go za 
nic”. Pasja Syna Człowieczego nie zaprzecza jednak pojęciu piękna, ale 
przenosi je na inny, wyższy poziom. Dobrowolne ogołocenie, kenosis 
Chrystusa staje się paradoksalnie znakiem jego piękna duchowego, 
emanującego z miłości, która prowadzi do ofiary i oddania życia „za 
wielu”. W ten sposób można powiedzieć, że antyczna triada Piękna, 
Dobra i Prawdy znajduje w postaci Chrystusa i w samym dramacie 
zbawienia swój najdoskonalszy wyraz.

Boża Chwała w ludzkiej brzydocie

Z teologii estetycznej Balthasara i przywołanych przez niego auto-
rów płyną ważne wnioski dla myślenia o związkach sztuki z chrze-
ścijaństwem. Po pierwsze, rozważania mistrza XX-wiecznej teologii 
niepomiernie dowartościowują sztukę i sferę doznań estetycznych, 
z całym jej postaciowym partykularyzmem, jako jedną z pełnopraw-
nych dróg zbliżania się do Boga. Idąc jednak dalej, można powiedzieć, 
że refleksja szwajcarskiego autora rewolucyjnie wywraca popularne 
sądy na temat sztuki religijnej. Jądrem owej inwersji staje się nauka 
o kenozie Chrystusa. Skoro Chwała Boża objawia się również w Krzy-
żu, to – odwrotnie niż czynił to ruch romantyczny z Chateaubriandem 
na czele – w poszukiwaniu Bożego oblicza nie wolno zatrzymać się na 
konwencjonalnych i tylko ziemskich wyobrażeniach piękna, harmo-
nii czy wzniosłości. Boska epifania nieoczekiwanie może pojawić się 
w ludzkiej brzydocie i niskim rejestrze estetycznych jakości. Jeśli 
Chrystus zstąpił na ziemię, biorąc na siebie grzech świata, i ogoło-
cił się aż do niepojętego opuszczenia przez Ojca („Boże, mój Boże, 
czemuś mnie opuścił?”), to Pana można odnaleźć w najbardziej nawet 
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56 mrocznym i „infernalnym” doświadczeniu, jakie prezentuje sztuka. 

Rzuca to inspirujące światło zwłaszcza na twórczość zrodzoną z do-
świadczenia bankructwa nowożytnego humanizmu, które stało się 
udziałem artystów, uczestników XX-wiecznych „katastrof historii”.

Warto przypomnieć tu jeszcze, że – jak zauważa wielki historyk 
literatury E. Auerbach – chrześcijaństwo już u samych swych po-
czątków w zasadniczy sposób naruszyło kanony sztuki starożytnej, 
kiedy opowieść o Synu Bożym, a więc najdoskonalszym typie bohate-
ra – umieściło w ramach Ewangelii, czyli narracji nieuczonej, spisanej 
przez ludzi bez żadnego przygotowania pisarskiego. Rozpowszech-
nienie chrześcijaństwa zatrzęsło w ten sposób podstawami antycznej 
teorii stylów literackich. Podobnie rzecz się miała w dziedzinie przed-
stawień wizualnych, w których dotychczasowy znak hańby i skrajnego 
poniżenia – krzyż – stał się insygnium Króla Wszechświata.

Symbole niepodobne

Inna jeszcze droga ku przewartościowaniu stosunku chrześcijan do 
sztuki wiedzie przez teologię apofatyczną. Otóż Dionizy Areopagita 
w traktacie „Hierarchia niebiańska” proponuje, by w mówieniu o rze-
czach Boskich, niepojmowalnych dla rozumu posługiwać się tzw. sym-
bolami niepodobnymi, czyli znakami zmysłowymi lub językowymi, 
które – niekiedy w rażący wręcz sposób – nie przystają do wyrażanej, 
duchowej treści, bo opierają się na figurach niskich lub nawet niesto-
sownych. „Jest bowiem rzeczą prawdopodobną – pisze myśliciel – że 
bardziej wzniosłe symbole mogłyby wytworzyć u niektórych błędne 
mniemanie, że substancje niebiańskie są jakimiś istotami ze złota 
i świetlistymi mężami, promieniejącymi blaskiem i urodą, odzianymi 
w przebogate szaty i pałającymi ogniem nieczyniącym szkody lub że 
posiadają różne inne podobnie piękne kształty i atrybuty, którymi 
posługuje się teologia dla zilustrowania niebiańskich intelektów.

Ażeby ocalić od tego rodzaju niebezpiecznych zapatrywań tych, 
którzy nie pojmują, że istnieje coś wyższego od piękna rzeczy widzial-
nych, wzniosła mądrość świętych autorów Pisma nabożnie zniżyła się 

religia dysponuje 
wciąż ogromnym 
potencjałem 
narzędzi i refleksji, 
zdolnych 
przywrócić sztuce 
jej metafizyczny 
horyzont 
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57do tych niedorzecznych i niepodobnych przedstawień nie po to, żeby 
te szpetne obrazy pociągały ku sobie materialną stronę naszej duszy, 
trwale ją zadowalając, ale żeby pobudzić duchowo tę jej część, która 
pożąda rzeczy wyższych, i wznieść ją, właśnie poprzez samo grubiań-
stwo tych figur, do góry, czyli takim sposobem, w którym porówny-
wanie tych niebiańskich i boskich zjawisk, do tak szkaradnych rzeczy, 
nawet ludziom tkwiącym w więzach materii, nie wydaje się czymś ani 
uprawnionym, ani też prawdziwym. Z drugiej strony, musimy także 
o tym pamiętać, że nie ma nawet jednego wśród bytów, który by 
zupełnie nie uczestniczył w pięknie. Prawdziwie bowiem mówi Pismo, 
że „wszystko jest bardzo piękne”. Strategię Dionizego można opisać, 
odwołując się do terminologii J.-L. Mariona, który mówi, że sztuka 
prawdziwie religijna to „ikony”, różniące się od „idoli” w tym, że nie 
skupiają uwagi na sobie samych, ale – choćby ze względu na swój ke-
notyczny brak ziemskiego piękna – odsyłają do duchowego wymiaru 
rzeczywistości.

Jak – mam nadzieję – wynika z powyższych rozważań, religia 
dysponuje wciąż ogromnym potencjałem narzędzi i refleksji, zdol-
nych przywrócić sztuce jej metafizyczny horyzont. I wcale nie musi 
przy tym odwoływać się do twórców otwarcie przyznających się do 
chrześcijańskiego światopoglądu lub zanurzonych w tradycyjnych 
konwencjach przedstawieniowych. By dostrzec wszechobecną Chwałę, 
wystarczy tylko nieco bardziej wyostrzyć wzrok, nieco inaczej nastroić 
zmysły, zrozumieć, że Boskie Piękno odnaleźć można niekiedy tam, 
gdzie najmniej się tego spodziewamy. Ale czyż niespodziewane olśnie-
nie nie jest jednym z imion łaski? Ω
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59Jezus zdołał zaszczepić niepokój żydowski w ciele chrześcijanina. 

Tego było trzeba (…). A Jezus nie mógł (a może nie chciał) zaszcze-

pić żydowskiej cierpliwości w chrześcijańskim ciele. Tego także 

było trzeba, tego trzeba było podwójnie, aby mógł narodzić się taki 

Pascal, by można było osiągnąć ten bezmiar strapienia, te piaskową 

pustynię, tę otchłań melancholii.

[Ci nowocześni]. Nie interesuje ich nic poza przyszłą emeryturą 

(…) Ich ideałem, o ile można tak go nazwać, jest ideał Państwa, ideał 

państwowego szpitala, olbrzymiego hospicjum, biura pogrzebowe-

go, bez zmartwień i trosk, bez myśli, bez rasy. Olbrzymi dom star-

ców. Dom pogodnej starości (…). Ten [upragniony] spokój (…), ku 

któremu ukierunkowane są wszystkie dążenia nowoczesności, jest 

samą istotą bezpłodności. Aby mieć święty spokój jutro, nie rodzi się 

dzieci dzisiaj. (…) Nowoczesność, wraz ze swoim intelektem, uczyni 

wszystko (i wszystko już uczyniła), by uciec od płodności, wolności, 

od życia, by wymknąć się tej chwili obecnej, która jest płodna, wol-

na, żyjąca”.

Charles Péguy, Załączona nota o Kartezjuszu

„Dlaczego Péguy, teraz? Co też jeszcze mamy wspólnego z katusza-
mi, które przeżywał ten syn ludu i wychowanek elitarnej École Nor-
male, dreyfusista, katolik i socjalista, prorok i desperat? 

Otóż przywołanie Péguy’ego stało się czymś niezbędnym, i nie 
wystarczy powiedzieć, że dzieło to jest aktualne: zaiste, ono na nas 
czeka. Nadeszła godzina, by wsłuchać się – dla chwili obecnej i przy-
szłej – w owe cierpkie pytania, którymi zadręczał Péguy swoją epokę. 

Nadeszła godzina, w której – o ile chcemy zrozumieć nasz 
czas – trzeba nam przerwać kwarantannę; przeczytać Péguy’ego, 
przywrócić kulturze umysłu tę wielką myśl poetycką i krytyczną, 
która zwiastuje nadejście „wszechwładnego chamstwa bez granic” 
i widzi, jak oto wykluwa się „świat, który nie tylko robi sobie żar-
ty, ale który niczego poza żartami nie robi, i który żartuje sobie na 
wszelkie możliwe sposoby, i ze wszystkiego”.
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60 Powyższe zdania pochodzą z książki Alain’a Finkielkraut’a Le mécon-
temporain. Péguy, lecteur du monde moderne [Wbrew-sobie-współczesny. 
Péguy, czytelnik świata nowoczesnego] i zostały napisane na początku 
ostatniej dekady XX wieku. Są wyrazem olśnienia, które przeżył ich 
autor pod wpływem odkrycia myśli i charyzmatu tego niezwykłego filo-
zofa i poety z przełomu poprzednich dwóch wieków. Finkielkraut, uro-
dzony w 1949 roku w Paryżu filozof francuski, syn ocalonego z KL Au-
schwitz-Birkenau polskiego Żyda, jest właśnie jednym z tych, których 
wielką zasługą jest „przywrócenie kulturze umysłu” prorockiego ducha 
Péguy’ego – i to bynajmniej nie tylko na terenie Francji.

Zakochany w Joannie d’Arc

Jak w innym miejscu zwraca on uwagę, postawa Péguy’ego i wyjątko-
wość jego misji stają się bardziej zrozumiałe, gdy są oglądane przez 
pryzmat jego muzy i alter ego, Joanny d’Arc. Joanna kocha Francję 
przez solidarność z jej ludem; jak sama mówi, „odczuwa litość wo-
bec królestwa Francji”, czułość (na ten rys zwraca uwagę pacyfist-
ka Simone Weil, kiedy wybucha wojna z hitlerowskimi Niemcami). 
Misja Joanny (i Péguy’ego) jest potrójna, a każdy z jej aspektów musi 
być rozpatrywany oddzielnie: jest rewolucyjna (w sensie jaki Péguy 
nadawał temu słowu – „solidarności z biedą” oraz „sięgnięcia do źró-
deł”, „ponownego zaczerpnięcia sił u czystych wód”, ressourcement); 
jest też chrześcijańska (tj. jej rewolucyjna empatia wobec nędza-
rzy i potępionych bierze się z miłosierdzia, a nie buntu wobec Boga); 
wreszcie narodowa, patriotyczna (co nie sprzeciwia się jej uniwer-
salizmowi, objawiającemu się u Joanny choćby współczuciem wobec 
dusz umierających w grzechu na polu walki Anglików i pragnieniem 
ich zbawienia). Kiedy dochodzi do pomieszania tych trzech aspektów, 
eklektycznego zespolenia ich szczątkowych elementów w trzygłową 
bestię, zafałszowana zostaje zarówno postać Joanny, jak Péguy’ego. 
Taki amalgamat prowadzi też do pogańskiego w swej istocie nacjonali-
zmu. On to, podobnie jak faszyzm, czy narodowy socjalizm, popeł-
niają grzech idolatrii wobec idei narodu i państwa, odwołują się do 

Niezależny duchem 
Péguy pozostaje 
takim do końca 
dla obu stron 
podziału, dla obu 
burżuazji – kościelnej 
i republikańsko- 
-antyklerykalnej 
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61„ziemi” czy „rasy” i historii w sensie biologiczno-deterministycznego 
fatum. Péguy nigdy nie był nacjonalistą w sensie tzw. „egoizmu na-
rodowego”. Na pewno można mówić o nim jako o patriocie, w sensie 
miłości do ojczyzny, owej „czułości” czy poczucia odpowiedzialności 
za to, co wielkie i piękne, także małe i słabe, a potrzebujące obrony 
i to natychmiastowej – słowem, za wspólne dziedzictwo. Jego dzie-
ło życia, periodyk Cahiers de la Quinzaine [Zeszyty dwutygodniowe] 
świadczy o tym, jak bliski był los każdego pokrzywdzonego narodu za-
łożycielowi pisma. 

Najczęściej, jako jedyny pośród współczesnych sobie wydawców 
francuskich, publikuje artykuły o nieszczęściach innych, niż te, które 
dotyczą Francji: rzeź Ormian, „krwawa niedziela” w Sankt-Petersbur-
gu, los Finlandii, Polski pod zaborami, stosunek do wszelkich przeja-
wów antysemityzmu, zaangażowanie w sprawę Dreyfusa itd.

Jednocześnie wielkie wyczucie jakie autor przejawia wobec misji 
Żydów, jako narodu wybranego (którego misja nie skończyła 
się, często to podkreślał), którego rola jest absolutnie jedyna 
i niepowtarzalna w całej historii doczesnej i wiecznej, dowodzi 
wyraźnie rozróżnienia, jakie czyni między izraelem a narodami.

W grudniu 1897 roku wychodzi jego pierwsza, „socjalistyczna” 
Joanna d’Arc; 12 lat później, w styczniu 1910 roku – Misterium Miło-
sierdzia Joanny d’Arc. Między tymi dwoma utworami dokonała się 
przemiana autora. Prawica spod znaku Barrès’a i Maurras’a trium-
fuje: „syn marnotrawny powrócił”, „dawny dreyfusista nawrócony”. 
Odpowiedzią na te próby aneksji jest Notre Jeunesse [Nasza młodość], 
która wychodzi jeszcze w lipcu 1910 roku, w której autor potwierdza 
wszystko, co napisał czy uczynił kiedykolwiek wcześniej. Po tej ripo-
ście dają mu spokój, zostaje także opuszczony przez lewicę. Nieza-
leżny duchem Péguy pozostaje takim do końca dla obu stron podzia-
łu, dla obu burżuazji – kościelnej i republikańsko-antyklerykalnej. 
Podczas kryzysu agadirskiego, wobec groźby wojny, zbliża się swą 
postawą do pozycji nacjonalizmu republikańskiego Poincaré’go, prze-
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62 czuwa bowiem nieuchronność katastrofy. Na pewno nie jest pacyfistą, 
jak dawny jego przyjaciel Romain Rolland; rozumie wojnę obronną 
z Niemcami jako konieczne oczyszczenie, jako przesiew polaryzują-
cy postawy i dający szansę na uratowanie godności Francuzów, nigdy 
jednak nie jest agresorem. W sierpniu 1914 roku jedzie na front z en-
tuzjazmem. Wydaje się, że przeczuwa śmierć: tuż przed wyjazdem 
z Paryża obchodzi kolejno na piechotę, dom po domu, wszystkich 
dawnych i obecnych przyjaciół, żegnając się i prosząc każdego o prze-
baczenie. Ginie w bitwie nad Marną 5 września 1914 roku. 

Podczas ostatniej wojny Péguy uważany był za patrona ruchu 
oporu; nikomu nie przychodzi do głowy łączyć jego osoby i dzieła 
z rządami czy duchem Vichy. To głównie w latach 50-tych XX wie-
ku utrwala się niesprawiedliwy stereotyp Péguy’ego nacjonalisty. 
Na pewno jest fenomenem: niezmiennie wierne przywiązanie Ży-
dów do tego autora (Gershom Scholem, Walter Benjamin i wielu 
innych), uznanie go za jednego z czołowych teologów chrześcijań-
stwa czasów modernizmu (Hans Urs von Balthasar), nowa lektura 
jego dzieła przez ludzi francuskiej post-lewicy (Éric Cahm, Alain 
Finkielkraut) są dowodem na wielowarstwowość i bogactwo tej 
postaci, której nie daje się przypisać żadnym schematom. 

Tajemne upodobanie

Osią ostatniego, niedokończonego i wydanego pośmiertnie eseju  
Péguy’ego Note conjointe sur M. descartes et la philosophie cartésienne [Za-
łączona nota o panu Kartezjuszu i filozofii kartezjańskiej] jest obraz dwóch 
„spacerujących przyjaciół”. Jeden jest Żydem, drugi – Francuzem i ka-
tolikiem. Ich charakterystyka wydaje się bardzo wymowna: „Tajemne 
upodobanie sprowadza ich ku sobie (…) z zakątków najbardziej tajem-
nych i (najlepiej) ze stronnictw najbardziej sobie przeciwstawnych. Nie 
mam na myśli jedynie najbardziej sobie przeciwstawnych stronnictw 
politycznych. Mam na myśli również najbardziej przeciwstawne sobie 
stronnictwa intelektualne, najbardziej ze sobą skłócone «stronnictwa 
duchowe». Obaj lubią dobrych graczy. Obaj przedkładają partnerów nad 

W sierpniu 1914 
roku jedzie na front 
z entuzjazmem. 
Wydaje się, że 
przeczuwa śmierć 
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63zwolenników. Oni rozpoznają się zanim padnie między nimi choćby 
jedno słowo. Obaj w jakiś tajemniczy sposób przejawiają upodobanie 
do przeciwnika. (…) Przypuszczamy, że obu rozświetla owo wzajem-
ne na siebie spoglądanie, że łączy ich obopólne porozumienie, ożywia 
wzajemny szacunek. Zarówno obaj razem, jak i jeden wobec drugiego, 
trwają w pewnego rodzaju zmowie: znają nieporównywalną godność 
myślenia, na przekór całej reszcie świata, na przekór wszystkim barba-
rzyńcom. Oni zdają się rozumieć, że nie ma czegoś tak ważnego i równie 
poważnego jak myśl”. Owo proste i banalne wydarzenie, gdzie dwóch 
przyjaciół – pomimo dzielących ich różnic – „filozofuje” razem, ucząc się 
„patrzeć oczami drugiego”, przekazuje fragment konkretnej rzeczywi-
stości z życia Péguy’ego. Chodzi o jego regularne spotkania z żydowskim 
przyjacielem, Julianem Bendą, w przeciągu czterech lat poprzedzają-
cych I wojnę światową. Jak sam opisuje to później Benda, po wyjściu 
z księgarni Péguy’ego siadali razem w którejś z kawiarenek bulwaru Sa-
int-Michel, a potem jedli kolację w „Closerie des Lilas”. Spacery te stają 
się także swoistym symbolem powołania Péguy’ego, profetyczną figurą 
autentycznego dialogu żydowsko-chrześcijańskiego i spotkania między 
dwoma Testamentami Biblii, któremu obok nadziei towarzyszy nie-
uchronne napięcie. 

Liczni jego biografowie, przyjaciele i krytycy stwierdzają zgod-
nie, że jego życie i cała twórczość pozostają nierozerwalnie związa-
ne z Izraelem i Kościołem zarazem. Nazywany „człowiekiem przy-
granicza” (homme aux frontières), sam nie będąc Żydem – zarówno 
poprzez swe dzieło, osobiste przyjaźnie jak i niepowtarzalną ducho-
wość – przetarł pewien samotny szlak i pozostaje bezsprzecznie jed-
nym z najoryginalniejszych pionierów autentycznego ekumenizmu. 
Dla tego pisarza Żydzi to najpierw jego konkretni przyjaciele – szkol-
ni, potem partyjni, wreszcie i „mistyczni”. Całe życie obraca się w ich 
towarzystwie, większość prenumeratorów założonego przez niego 
w 1900 roku pisma Cahiers de la Quinzaine to Żydzi. Jest to też, we-
dług niego, „naród proroków”, czy tego chcą czy nie. W Załączonej no-
cie o panu Kartezjuszu, kilka lat po własnym powrocie do katolicyzmu 

 Jego życie i cała 
 twórczość pozostają 

 nierozerwalnie 
 związane z izraelem 
 i Kościołem zarazem

F68-print.indb   63 26.08.2013   02:18



K
A

TA
R

Z
Y

N
A

 R
. 

P
E

R
E

IR
A

 /
 P

E
G

U
Y.

 C
H

W
A

ŁA
 I

Z
R

A
E

LA
 

64 napisze: „Gdy pomiędzy najlepszymi przyjaciółmi człowiek ma, tak 
jak ja, protestantów i żydów, szybko zauważa, że nie mogą oni sobie 
wyobrazić, kto to taki – katolik. A protestanci są jeszcze dalej, jeszcze 
mniej zdolni wyobrazić to sobie niż żydzi”.

Pierwsze kroki

Péguy ma szczęście do przyjaciół: wychowany na przedmieściach 
Orleanu przez matkę i babkę, dwie ubogie kobiety utrzymujące się 
z chałupniczej pracy wyplatania krzeseł (ojciec umiera zaledwie parę 
miesięcy po narodzeniu chłopca), jako wybitnie zdolny uczeń zostaje 
wcześnie zauważony i pokierowany. Dzięki ojcowskiej trosce dyrekto-
ra szkoły, pedagoga i republikanina pasjonata, otrzymuje stypendium 
i staranne wykształcenie. W młodości gorący socjalista: pierwsze swe 
kroki stawia wśród Żydów. Jego wejście w środowisko – już w école 
Normale Supérieure, do której uczęszcza od 1894 roku – następuje 
z inspiracji i w otoczeniu przyjaciół żydowskiego pochodzenia, m.in. 
bibliotekarza Lucjana Herr i licznych kolegów, takich jak choćby Al-
bert Mathiez, Albert Lévy, Leon Blum i wielu innych. Péguy pozostaje 
członkiem partii socjalistycznej aż do swojego zerwania z Unią w 1899 
roku. W międzyczasie wybucha sprawa Dreyfusa, brzemienna w mo-
ralne, polityczne i społeczne skutki nie tylko dla Francji i całego po-
kolenia młodych Francuzów. Jako klasyczny przykład antysemityzmu 
i oczywistej niesprawiedliwości będzie to dla Péguy’ego ten typ wyda-
rzenia, w którym należy zająć zdecydowaną postawę i przeciwstawić 
się złu z całą mocą. Od lutego 1898 roku pisarz bierze czynny udział 
w kampanii na rzecz rewizji wyroku skazującego: często kontaktu-
je się z Zolą i Jaurès’em, podpisuje petycje, publikuje liczne artykuły 
w prasie socjalistycznej. W maju tego samego roku zakłada księgar-
nię socjalistyczną, poświęcając na ten cel posag świeżo poślubionej 
sobie Charlotte, siostry nagle zmarłego na tyfus przyjaciela – Marcela 
Baudouin. 

Nowa księgarnia ma grupować wokół siebie zawiązaną podczas 
sprawy Dreyfusa wspólnotę młodych zapaleńców, wspomagając ich 
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65w walce przy pomocy słowa. Kiedy na „gorszącym” (jak sam go okre-
śli) zjeździe organizacji socjalistycznych w grudniu 1899 roku przegło-
sowana zostaje decyzja o wprowadzeniu wewnętrznej cenzury partii 
na publikacje jej członków, Péguy definitywnie opuszcza jej szeregi. 
Od tej pory poświęci się prawie całkowicie nowemu zadaniu: z jego 
inicjatywy powstaje periodyk i wydawnictwo Cahiers de la Quinzaine, 
do dziś uważane przez wielu za dzieło wielkie i absolutnie unikalne. 
Tutaj także większość sympatyków, współpracowników i wiernych 
prenumeratorów rekrutuje się spośród osób jeśli nie wyznania moj-
żeszowego, to przynajmniej pochodzenia żydowskiego; wystarczy 
wymienić zaledwie niektórych: Julien Benda, Bernard-Lazare, Lucien 
Lévy, Edmond-Maurice Fleg, Daniel Halévy, Jules Isaac, Edmond-
Maurice Lévy, Pierre Marcel (Pierre Marcel Lévy), Raïssa Maritain 
(żona Jacques’a), Eddy Marix, Gaston Raphaël, René Salomé, André 
Spire i wielu innych. Wśród nich wielka, niespełniona miłość po-
ety – Blanche, siostra poety Gastona Raphaëla. Péguy posiada nawet 
swojego „hebrajskiego kapelana” – jak sam nazywa bliskiego przyja-
ciela, ortodoksyjnego Żyda, Edmunda-Maurycego Lévy. 

W sposobie patrzenia Péguy’ego na Żydów i losy Izraela, szcze-
gólnie od czasu „owej nieśmiertelnej sprawy Dreyfusa”, która była 
tu spowalniaczem dla pogłębionej refleksji nad kwestią, przewija 
się wyraźnie motyw profetycznej misji „narodu wybranego spo-
śród innych narodów”. Napisana przez niego ponad 10 lat później 
książka Notre Jeunesse [Nasza młodość] to próba rozrachunku z tym 
okresem, kiedy to „mistyka” wydarzeń zdegenerowała się, przecho-
dząc niezauważenie w „politykę”, czyli rozgałęziające się w różnych 
kierunkach gry polityczne. W tej perspektywie zarówno Francu-
zi-chrześcijanie jak i Żydzi, według autora, byli zdrajcami tej „wagi 
i rangi”. Ci ostatni nabierali częstokroć wody w usta („cała polityka 
Izraela polega na tym, żeby nie robić hałasu”), choć ich „powołanie 
mistyczne i prorockie” powodowało pewien dyskomfort i zmuszało 
na powrót do „kontynuowania w świecie swojej głośno brzmiącej, 
bolesnej misji”. Temat proroctwa i proroka jest tu spoiwem całego 

 Prorok to ten, który 
 choć na chwilę 

 sprawia, że zwycięża 
 właśnie mistyka 

 nad polityką, święte 
 szaleństwo nad 

 ludzką mądrością 
 i wyrachowaniem, 
 bezinteresowność 

 nad chłodną 
 kalkulacją
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66 utworu. Prorok to ten, który choć na chwilę sprawia, że zwycięża 
właśnie mistyka nad polityką, święte szaleństwo nad ludzką mą-
drością i wyrachowaniem, bezinteresowność nad chłodną kalkula-
cją: „Jeszcze raz szaleństwo miało odnieść zwycięstwo – w tej rasie 
wybranej – nad niepokojem i strachem. Niebawem wszyscy, lub 
prawie wszyscy, pomaszerowali. Bo kiedy jakiś prorok przemawia 
w Izraelu, wszyscy go nienawidzą, wszyscy podziwiają, wszyscy za 
nim podążają”. Prorok to ten, który budzi ze snu, samotnie woła, 
nie oczekując wdzięczności, często skupiając na sobie owoce gniewu 
i frustracji tych, których ostrzega. 

Jest nim Bernard-Lazare, jeden z pierwszych i najodważniej-
szych obrońców kapitana Dreyfusa, opuszczony niebawem przez 
większość niegdysiejszych sprzymierzeńców, zlekceważony  
i pozostawiony na pastwę ubóstwa materialnego, według  
Péguy’ego – „jeden z największych proroków Izraela”. Oto jego 
opis dowodzący niezwykłej czułości patrzenia:

„Jeszcze czuję na sobie jego spojrzenie krótkowidza, inteligentne 

i dobre, pełne niezwyciężonej, przenikliwej, światłej, oświecającej, 

świetlistej delikatności, pełne niezmordowanej, wszystkowidzącej, 

światłej, wolnej od złudzeń, nieuleczalnej dobroci. Kiedy ktoś 

nosi binokle głęboko osadzone na tłustym nosie, zagradzające, 

zasłaniające szybą dwoje dobrych oczu krótkowidza, człowiek 

nowożytny nie potrafi dostrzec, nie potrafi zobaczyć spojrzenia, 

ognia skrzesanego przed pięćdziesięcioma wiekami. Ale ja 

podszedłem blisko…”

Prorok stoi na skrzyżowaniu dwóch zwalczających się światów: 
z jednej strony porządek mistyki, z drugiej – polityki, nadprzyro-
dzone siły życia duchowego (życia Boga w sercu człowieka i w Hi-
storii) naprzeciw mocy śmierci („świętego spokoju”, wygodnego 
zainstalowania się, rutyny, zgody na umowność wszelkich warto-
ści). Motyw ten powraca u Péguy’ego wielokrotnie i dotyka samej 

Péguy przyzywa 
nieraz ów „żydowski 
niepokój”, który 
poprzez przejście 
Starego Testamentu 
w Nowy przekazany 
został chrześcijanom 
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67istoty jego egzystencjalnego doświadczenia. Cały Izrael, włącznie 
ze swoją historią po narodzeniu chrześcijaństwa, wciela tę wła-
śnie rolę, najczęściej wbrew sobie. Chciałby – niczym biblijny Jo-
nasz – uciec jak najdalej od wewnętrznego nakazu silniejszego niż 
naturalny instynkt samozachowawczy: 

„Stąd nieprawdopodobne rozdarcia, najboleśniejsze wewnętrzne 

antagonizmy, jakie mogą zaistnieć między mistyka a polityką. Lud 

kupców. I ten sam lud proroków. Jedni wiedzą za drugich, co to 

znaczy klęski. Jedni wiedzą za drugich, co znaczą ruiny; zawsze 

i zawsze ruiny; usypisko ruin; mieszkać, przechodzić pośród ludu 

ruin, pośród miasta ruin. Znam dobrze ten lud. Nie ma on na 

ciele ani jednego punktu, który nie byłby bolesny, który nie byłby 

dawnym siniakiem, dawną kontuzją, głuchym bólem, wspomnieniem 

głuchego bólu, blizną, raną, uderzeniem ze Wschodu lub z Zachodu. 

Niosą wszystkie swoje rany i wszystkie rany innych”.

Także lud Nowego Przymierza, a szczególnie niektórzy przedsta-
wiciele kleru odpowiedzialni są za popełniany na przestrzeni wie-
ków „grzech mistyczny”, grzech o obosiecznym ostrzu kompromisu 
z duchem świata i (lub) porzucenia świeckich na łup ich świeckości. 
Jak pisze Péguy, to ta właśnie wina doprowadziła do takiego stanu 
przeciętności życie duchowe chrześcijan. Także w analizie sprawy 
Dreyfusa i losu jej uczestników pisarz rozwija ten temat: „Żyła swoją 
mistyką. Umarła na skutek swojej polityki”. Opozycja ta stanie się 
jednym z centralnych tematów jego refleksji: uważa, że ten nieustają-
cy konflikt jest przyczyną straszliwego w skutkach dramatu i że to on 
rządzi pewnym „mechanizmem” wydarzeń historii. 

Niepokój Izraela

Bernard-Lazare, jako potomek i dziedzic Starego Przymierza, pozo-
staje strażnikiem jego aktualności; to także prawdziwy syn Izraela, 
który dla swoich braci, „dla wszystkich tych nieszczęśników, wszyst-

 Sam ubogi złożę 
 świadectwo na rzecz 

 ubogich Żydów
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68 kich prześladowanych był jeszcze niczym iskra, niczym zapłon po-
chodni, która nie zagaśnie już nigdy”. Człowiek, którego serce nie 
może przestać płonąć. Jest bowiem jeszcze jedna prorocka cecha Izra-
ela: niepokój zakorzeniony w bojaźni Bożej. Péguy przyzywa nieraz 
ów „żydowski niepokój”, który poprzez przejście Starego Testamentu 
w Nowy przekazany został chrześcijanom. Misja Izraela to właśnie 
być fermentem, źródłem takiej niepewności i takiego niepokoju, które 
poprzez poczucie własnej bezradności przywołują do świętej bojaź-
ni Bożej i – w konsekwencji – sprowadzają ratunek dla pierwiastka 
duchowego, otwierając na życie wewnętrzne. Ów święty niepokój, 
niemożność wygodnego zainstalowania się, pewnego rodzaju gnanie 
ku nieznanemu, jest może tego narodu główną wadą i główną zaletą 
zarazem: „Być gdzie indziej, wielka wada tej rasy, wielka utajona cno-
ta; wielkie powołanie tego ludu. Każde przejście dla nich to przej-
ście przez pustynię. Najwygodniejsze domostwa, najlepiej położone, 
z wielkich niczym kolumny w świątyni kamieni, najbardziej nierucho-
me nieruchomości, najbardziej przytłaczające budynki nie są dla nich 
nigdy niczym więcej, niż na pustyni namiot. Lud, dla którego budulec 
domostwa będzie zawsze płótnem namiotów”. 

Autor inaczej niż to robią Léon Bloy czy Paul Claudel podchodzi 
do „kwestii żydowskiej”: zamiast teologicznych dowodów czy roz-
ważań podnosi do rangi mistycznego znaku samo doczesne trwanie 
żydowskiego narodu. Walczy z antysemityzmem poprzez osobiste 
zaangażowanie w los Żydów. Mówi, że „antysemici nie znają Żydów” 
lub znają tylko bogatych. On zna prawie wyłącznie tych ubogich, 
nawet nędznych – i to oni są dla niego znakiem: „Sam ubogi zło-
żę świadectwo na rzecz ubogich Żydów. We wspólnym ubóstwie, 
w znoszonej wspólnie przez dwadzieścia lat nędzy zawsze mogłem 
na nich liczyć: zawsze okazywali się pewnymi, wiernymi, oddanymi, 
solidnymi; w swoim przywiązaniu głęboko czcili mistykę nieza-
chwianej przyjaźni. A zasługa ich jest tym większa, tym większa od 
naszej cnota, że bezustannie walczyć muszą z oskarżeniami, obwi-
niani i oczerniani przez antysemitów o to, co jest ich dokładnym 
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69przeciwieństwem”. Temat profetycznej roli Izraela w historii świata 
powróci jeszcze w ostatnim dziele Péguy’ego, urwanym w poło-
wie zdania, kiedy zmobilizowany w sierpniu 1914 roku udaje się na 
front: „Żyd jest zwyciężony od siedemdziesięciu i dziewięćdziesięciu 
wieków: w tym tkwi jego wieczna siła. A także jego wieczne zwycię-
stwo. Żyd jest nieszczęśliwy od Ewy i od Adama; poprzez swoje bez-
ustanne wygnanie stał się zapowiedzią rozproszenia: z tego wynika 
jego wieczna cierpliwość i swoiste szczęście. Żyd zmuszony jest nie-
postrzeżenie przemykać się z jednego stulecia w drugie: stąd bierze 
się wieczna sztywność jego karku”.

Bunt i posłuszeństwo

Poprzez całą biblijną historię przesuwają się wątki posłuszeństwa, 
a zarazem buntu Izraelitów wobec proroków: „nie rozpoznawanie pro-
roków przez Izrael, jednak prowadzenie Izraela przez proroków,  
to cała historia Izraela”. I znowu sprawa Dreyfusa jest tutaj symp-
tomatyczna: jej archetyp w różny sposób przewija się przez życie 
wszystkich proroków Starego Przymierza. W Nowym Testamencie 
apogeum tego starcia uwidacznia się w męczeńskiej śmierci Jana 
Chrzciciela, ostatniego z proroków i wielkiego Poprzednika nadcho-
dzącego już i działającego Pomazańca Bożego. Postacią chrześcijań-
stwa, która będzie dla Péguy’ego najwyraźniejszym wcieleniem takie-
go właśnie powołania, jest Joanna d’Arc. Poprzez całą swoją refleksję 
nad dziejami ten wybitny filozof i poeta łączy niezmiennie losy Izraela 
i chrześcijaństwa: również w nie-rozpoznawaniu proroków i świętych 
jeden jest figurą drugiego, Izrael zapowiada Kościół: „Nie rozpoznanie 
świętych przez grzeszników, a jednak (mimo to) zbawienie grzeszni-
ków dzięki świętym, to cała historia chrześcijaństwa”. 

Finkielkraut, który uważa go za „największego proroka nadziei wie-
ku XX”, ustawia jego „gwiazdę” na antypodach Nietzschego – filozofa 
rozpaczy i buntu. Péguy przez całe życie naznaczony jest cierpieniem: 
dotkliwa bieda w dzieciństwie i młodości, choroby własne i dzieci, 
niezrozumienie, nieszczęście w małżeństwie, niespełniona miłość, 
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70 z której rezygnuje dla dobra rodziny, własny temperament, nieustan-
na bliskość groźby bankructwa i neurastenii, bolesne rozczarowania 
z powodu odchodzących przyjaciół. Właściwie ciągle odkrywa nędzę 
własną i całej ludzkiej kondycji; mało kto jak on potrafi dotknąć sed-
na degradującej człowieka powolnej śmierci, zużycia sił fizycznych 
i duchowych, starzenia się, wyniszczenia: „Strata nie do naprawie-
nia, staczanie się, upadek, nieuniknione marnowanie życia. I to jest 
egzystencja właśnie, i życie i starzenie się”. Jednak fakt, że nigdy nie 
zatrzymuje się na kontemplowaniu własnego cierpienia, że nigdy nie 
przestaje pochylać się nad cierpieniem „cudzym”, że dąży do coraz 
głębszego zrozumienia misji miłowania człowieka – wszystko to spra-
wia, że właśnie na samym dnie opuszczenia i poczucia przygniatającej 
potęgi prawa śmierci odnajduje bliskość z doświadczeniem ludu Izra-
ela i proroków Biblii. 

I to ono doprowadza go w punkcie zerowym wielkiej pokusy rozpa-
czy do empatii z cierpiącym w Chrystusie Bogu-Człowieku. 

rozważanie tajemnicy „wewnętrznego życia boga”, odkrycie 
fenomenalnej wagi oraz wyjątkowości wydarzenia Wcielenia 
i kenozy Stwórcy z miłości do Stworzenia stanie się dla pisarza 
przyczyną jego własnego przylgnięcia do osoby Jezusa. 

Jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, Hans Urs von Bal-
thazar, powie o nim z mocą: „Nikt nigdy nie pisał tak po chrześci-
jańsku”. Ale znowu paradoks Péguy’ego: wielki badacz i nauczyciel 
zagadnień mistyki żydowskiej, Gershom Scholem, ma także o tym za-
dziwiającym człowieku coś bardzo osobistego do powiedzenia (słowa 
te wypowiedział w Niemczech niedługo po zakończeniu II wojny świa-
towej): „Nikt spoza świata żydowskiego nie zrozumiał tak dogłębnie 
żydowskiego losu jak Charles Péguy. Gdyby jeszcze żył, nie bylibyśmy 
tak osamotnieni”. Ω
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Karolina Skrzyńska: W oddali
Mystic MYSTCD234

Napiszę od razu, a co mi tam. Karolina Skrzyńska wydała znakomitą debiutancką 
płytę – porywajacą, baśniową i ekscentryczną, ale słowo to należy potraktować 
jako największy komplement. Ekscentrycznosć w tym wypadku polega bowiem na 
śmiałym podążaniu własną ścieżką. A jest ona doprawdy poplątana i długa. W mu-
zyce Karoliny słychać jazz, poezję śpiewaną, trochę rockowej alternatywy i sporo 
folku – zarówno tego rodzimego, jak i orientalnego. Nic dziwnego, jeśli tylko uświa-
domimy sobie, że – obdarzona mocnym, ciemnym, ale i jakoś aksamitnym gło-
sem – wokalistka tradycyjnego śpiewu uczyła się nie tylko w Polsce, ale i w Turcji. 
Kiedy dodamy do tego osobliwy dobór instrumentów (czegóż tam nie ma: skrzypce, 
gitara elektryczna, arabski oud, indyjski santur, a nawet lira korbowa), to otrzymu-
jemy w efekcie naprawdę bogatą i oryginalną fakturę dźwiękową. Dobrze, jak to 
jednak wszystko ze sobą brzmi, jak się ze sobą styka i jak pracuje? Wystarczy napi-
sać, że zaraz od pierwszej minuty nabieramy przekonania, że obcujemy z muzyką 
tworzoną bez jakiegokolwiek oglądania się na przemijające mody czy masowe ocze-
kiwania. To niby piosenki, ale bardziej jeszcze muzyczne pejzaże, w których z łatwo-
ścią można się pogrążyć. Muzyka płynie jak zmienna fala, znienacka potężniejąc do 
rozmiaru monumentalnej kaskady dźwięków lub kurcząc się do strumienia szeptów 
na granicy milczenia. Karolina nie boi się przyjemnych dla ucha melodii, ale też nie 
szczędzi odbiorcom dźwięków pełnych niepokoju, a jej utwory wymykają się kon-
wencjonalnej strukturze radiowych hitów typu: zwrotka – refren – zwrotka – re-
fren... Do tego teksty: niejednoznaczne, w ciągu poetyckich metafor szyfrujące 
chyba sporo bardzo osobistych przeżyć. W stojącej za słowami piosenek wyobraź-
ni odnaleźć można dalekie echa twórczości Tadeusza Nowaka, ulubionego poety 
autorki – na pewno nie są to bowiem teksty wywiedzione z atmosfery wielkiego 
miasta. Nie, słowno-muzyczne zaklęcia debiutantki próbują raczej zaczarować świat 
na nowo; są jak listy wysłane do słuchaczy z dalekiej krainy, w której wciąż niepo-
dzielnie rządzi mit. Nie ma tu jednak ani jednej fałszywie ckliwej nuty czy owego 
egzaltowanego sentymentalizmu, tak typowego niestety dla większości rodzimych 
wokalistek. Karolina Skrzyńska nie jest jedną z nich, lecz podąża własną ścieżką. 
Dlatego, Panie i Panowie, namawiam, ostrzegam i apeluję, tego debiutu nieznanej 
szerzej wokalistki z Gliwic nie wolno Wam przegapić! Jakub Moroz

PIGUŁY MOROZA
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Ciągłe odchodzenie od tego, co widzialne, a dążenie 
do tego, co zakryte, a tym samym trudno wyrażalne 
prowadziło Kantora do Teatru Miłości i Śmierci.

Kwestie wiary i religijności Tadeusza Kantora zawsze budziły 
zainteresowanie wśród badaczy i odbiorców jego dzieł. Nie-
wiele jednak o tym napisano, z jednej strony ze względu na 
delikatność materii, z drugiej – na pewne tabu, które spowi-
ja ten obszar myśli artysty. Kantor nie lubił, gdy sugerowano 
mu jakąkolwiek przynależność religijną, irytował się też, kiedy 
przypisywano mu niechęć wobec konkretnego wyznania. Z tak 
bliską mu ironią przyznawał: „Jestem jednocześnie i misty-
kiem i niewierzącym” 1 . Nazywał też sam siebie niewierzącym 
katolikiem, wierzącym ateistą, wierzącym niepraktykującym. 
Uważny czytelnik pism Kantora odnajdzie w nich jednak wiele 
wskazówek i niezaprzeczalnych odniesień do sfery wiary. Spo-
śród uporządkowanych przez Krzysztofa Pleśniarowicza wypo-
wiedzi wyłaniają się czasem skwapliwie ukrywane pod postacią 

1 T. Kantor, „Po mnie choćby potop”, rozmowa z P. del Giudice, „Die Tageszeitung” 
20.05.1988.

KANTor. 
od WUJA NA PLebANii

Katarzyna 
Flader-Rzeszowska
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73

metafory lub symbolu, czasem delikatnie sugerowane, a nie-
kiedy jawnie wykładane myśli, budujące oryginalną „teologię” 
Kantorowską.

Teologia Kantorowska

Krakowski artysta, który nerwowo reagował na próby umiej-
scawiania go w konkretnym systemie religijnym, pozytywnie 
ocenił wyważoną wypowiedź Marka Rostworowskiego. Podczas 
sympozjum „Sztuka i wolność” zorganizowanego w 1990 roku 
na Uniwersytecie Jagiellońskim krytyk stwierdził:

„Na koniec intrygujący wielu stosunek Tadeusza Kantora do 

religii. Tak jak każdego – jest jego własnością. Ale w jego sztuce 

motywy religijne wciąż powracają, raz poważnie potraktowane, 

a raz ironicznie, w zależności od kontekstu. Krzyż przechodzi 

różne perypetie – od drogi krzyżowej i ukrzyżowania, poprzez 

używanie go jako atrybutu, czasem noszonego obojętnie. 

Czasem oskarżającego osobę, której towarzyszy, czasem 

uświęcającego dzieło (okładka z krzyżem na egzemplarzu 

»Powrotu Odysa« użytym podczas spektaklu), aż do 

KANTor. 
od WUJA NA PLebANii

 Kantor nie lubił, 
 gdy sugerowano 
 mu jakąkolwiek 

 przynależność 
 religijną, irytował 

 się też, kiedy 
 przypisywano 

 mu niechęć wobec 
 konkretnego 

 wyznania
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74 zatknięcia go na grobie człowieka, więcej – ofiar ludobójstwa. 

Ceremonie i sutanna – do tych rzeczy stosunek Kantora jest 

ambiwalentny. Z jednej strony wychowanek wuja księdza 

jest z nimi spoufalony i używa ich dla przebrania lub teatru 

w teatrze, z drugiej istota ceremonii, zwłaszcza wypowiedziana 

muzyką, robi na nim nieraz wielkie wrażenie, które narzuca 

też widzom; z trzeciej wreszcie strony, jako w pewnym sensie 

neoromantyczny artysta, jest on wyznawcą totalnej wolności 

i z zasady „bije głową o mur” – czy to państwowy czy to 

kościelny. Mówi nawet, że teraz musi sobie poszukać jakiegoś 

muru” 2 .

Kantorowi odpowiadała bardzo niejednoznaczność wypo-
wiedzi Rostworowskiego. Warto w tym miejscu zacytować od-
powiedź artysty:

„Co to jest duch religijny? Mnie ciągle oskarżają, że jestem 

ateistą. Możliwe, że jestem ateistą. Ale zawsze twierdzę, że 

jestem bardziej religijny od tych wszystkich dewotów i dewotek 

chodzących do kościoła. Rostworowski w niezmiernie 

delikatny sposób poruszył tu sprawy najbardziej cienkie, 

które są w twórczości każdego artysty. Właściwie każdy 

prawdziwy artysta wierzy tylko w siebie samego. I uważa, że 

Bóg jest w nim. Ja wierzę, że Bóg jest we mnie (…) Ja byłem 

wychowany na plebanii. Jestem, tak jak tu powiedziano 

sfamiliaryzowany z tymi wszystkimi czynnościami, 

przedmiotami. One są dla mnie takie same. Nawet ten 

przedmiot – Krzyż – jest dla mnie jakimś takim przedmiotem 

jak – bo ja wiem – jak mój stół w nowej pracowni. Chciałbym 

w tej pracowni umieścić także ten wielki krzyż na kółkach 

2 M. Rostworowski, „Rozmowa o Kantorze”, w: „Hommage à Tadeusz Kantor”, 
 red. K. Pleśniarowicz, Kraków 1999, s. 46. 

W słowach Kantora 
jedni mogą dostrzec 
prowokację, inni 
egocentryzm 
i samouwielbienie 
graniczące 
z bluźnierstwem. 
Można z nich jednak 
także wyczytać 
tęsknotę za sferą 
sacrum, ciągłe 
mierzenie się 
twórcy z tym, co 
niewypowiedziane 
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75z „Wielopola”. Szalenie jestem wdzięczny Rostworowskiemu, że 

te sprawy tak delikatnie i tak artystycznie poruszył” 3 .

W słowach Kantora jedni mogą dostrzec prowokację, inni 
egocentryzm i samouwielbienie graniczące z bluźnierstwem. 
Można z nich jednak także wyczytać tęsknotę za sferą sacrum, 
ciągłe mierzenie się twórcy z tym, co niewypowiedziane. Kan-
tor rzadko pisał o Bogu. Może dlatego, że odczucia duchowo- 
-metafizyczne nie mieszczą się w precyzyjnych terminach, roz-
sadzają słowa i domagają się innego języka. Artysta ma jednak 
dodatkową, a raczej podstawową możliwość wypowiedzi – wła-
sną twórczość. Kantor częściej przywoływał więc obraz Stwór-
cy w malarskich aluzjach czy teatralnych scenach. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że kwestiom metafizycznym i duchowym 
poświęcał wiele spośród swoich rozważań. Czytając zebrane 
w „Pismach” wypowiedzi artysty, zaskakuje, jak często Kantor 
koncentrował się na poszukiwaniu „Niewidocznego” i „drugiej 
strony życia”.

Utrata zaufania

W pierwszym tomie „Pism” w tekście „Moja twórczość, moja 
podróż”, Kantor przyznawał się do utraty zaufania do człowie-
ka jako najwyższego gatunku. Zapisane w biblijnej „Księdze 
Genezis” wywyższenia człowieka ponad inne stworzenia, prze-
stało go przekonywać. Lata wojny kierowały twórcę ku pesymi-
stycznemu, czy jak chciało wielu, nihilistycznemu stwierdzeniu 
„dalej już nic”. Dominującym wówczas uczuciem była rozpacz. 
Jednak – jak sam podkreślał – rozpacz, jeśli nie prowadzi do 
całkowitej rezygnacji i poddania się, może być uczuciem nie-
zwykle budującym i stymulującym do działania. Kantor już 
w pierwszym okresie tworzenia rozmyślał o śmierci, zastana-

3 T. Kantor, „Interwencje”, w: Tenże, „«Dalej już nic…» Teksty z lat 1985–1990”, Tom trzeci 
Pism, Wrocław 2005, s. 156.
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76 wiając się, czy to nie ona paradoksalnie jest największą siłą mo-

tywującą człowieka i czy przez brak życia nie mówi się najpeł-
niej o życiu.

Ten „brak”, początkowo bluźnierczy, stał się 

moim wyznaniem wiary. 

Doświadczyłem działania sił jakby „z tamtej strony”, 

które wstrząsały „czystą” powierzchnią mojego OBRAZU 4 .

W analizowanym tekście artysta kilkakrotnie dawał wyraz 
przekonaniu, że istnieje jakaś wyższa konieczność kierująca 
jego poczynaniami.

Jakby jakaś RĘKA napisała tam na początku

księgę losów mego życia. 

A ja tylko stopniowo przerzucam jej karty 5 .

A jeszcze wcześniej notował:

Działałem w tym czasie (1958-60-63) 

w dużej mierze instynktownie, 

pod naciskiem bliżej mi nieznanej wtedy 

konieczności 

Tak zresztą zawsze się dzieje. 

Po latach dopiero poznajemy, że nasza twórczość 

„spontaniczna” i „indywidualna” 

była dyktowana 

przez Siłę wyższą 6 .

4 T. Kantor, „Moja twórczość, moja podróż”, w: Tenże, „Metamorfozy. Teksty o latach 
1934–1974”, Tom pierwszy Pism, Wrocław 2005, s. 15.

5 Tamże, s. 29.
6 Tamże, s. 27.
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77Znamienne, że Kantor zapisuje słowa „ręka” i „siła” du-
żymi literami, jakby nadawał im moc kreowania życia, zaś 
słowa określające jego sztukę umieścił w cudzysłowie, suge-
rując tym samym, że jego twórcze działania nie są do końca 
spontaniczne i indywidualne, bowiem naznaczone wyższą 
koniecznością.

W „Zanikaniu przedmiotu” 7  – tekście powstałym około 
roku 1966 – artysta wyrażał przekonanie, że myśl ludzka nie 
jest tylko produktem mózgu, ale „jednym z nielicznych sy-
gnałów innego układu” wymykającego się naszym zmysłom. 
Układu, któremu dawał nazwę „transcendentu”. Trzeba też 
przywołać fragment znacznie późniejszego, bo udzielonego 
w 1987 roku w związku z premierą cricotage’u „Maszyna mi-
łości i śmierci”, wywiadu. Kantor przyznawał wówczas:

Gdy robiłem »Powrót Odysa« nie miałem żadnego planu. Nigdy 

nie robię sobie planu. Ten plan pozostawiam zawsze sferom 

sił wyższych. Tam jest zawarty plan. Ja go tylko wykonuję. 

Na scenie działam tylko w całkiem niewielkim, niewielkim 

wycinku. Działa przestrzeń kosmiczna. Na tej małej scenie 

muszę wykonywać bardzo precyzyjne ruchy, by wyjść 

naprzeciw innym siłom. Nie mogę zostać medium pogrążonym 

we śnie 8 .

Dążenie do niewidzialności

Kantor poprzez działania artystyczne pragnął dotrzeć, by po-
służyć się określeniem Levinasa, do niewidzialności. „Niewi-
dzialność nie oznacza braku stosunku, lecz zakłada odniesienie 

7 T. Kantor, „Zanikanie przedmiotu”, w: Tenże, „Metamorfozy…”, dz. cyt., s. 324.
8 T. Kantor, wypowiedź w: K. Dermtz, „«Jestem pesymistą». Rozmowa z Tadeuszem Kan-

torem polskim twórcą teatralnym”, „Süddeutsche Zeitung” 11.06.1987.
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78 do tego, co nie jest dane, czego adekwatna idea nie istnieje” 9 . 

Wydaje się, że dokładnie o tym pisał Kantor w 1988 roku.

Ciągle ten księżyc 

i jego strona 

n i e w i d o c z n a! 

czy można zobaczyć coś od strony niewidocznej? 

czy istnieje taka strona? 

Niewidoczność. 

Niewidzialność 10 .

Autor oczywiście nie dawał odpowiedzi. Pozostawiał siebie 
i czytelnika z pytaniem otwartym. Ujawniał tu jednak za-
dziwienie i wątpliwość – ważne kategorie poznawcze, które 
przenosił do praktyki scenicznej. Nie można według Kantora 
uzyskać satysfakcjonującej odpowiedzi na postawione powyżej 
pytanie. Można jednak, poprzez twórcze działania, podejmo-
wać wysiłki przybliżania się do prawdy. Kantor czynił tak od 
początku swojej drogi twórczej. W 1961 roku w tekście zaty-
tułowanym „Czy możliwy jest powrót Orfeusza!!!!!!” pisał, że 
zainteresowanie się artystów malarzy tzw. planem wewnętrz-
nym, a nie planem widzialnym stało się najbardziej radykalną 
rewolucją od czasu kubizmu 11 . Było to – jego zdaniem – wiel-
ką, ale niebezpieczną i pełną ryzyka przygodą. Sam zmierzał 
jednak do niej nieustannie. Ciągłe odchodzenie od tego, co 
widzialne, a dążenie do tego, co zakryte, a tym samym trudno 
wyrażalne prowadziło Kantora do Teatru Miłości i Śmierci.

9 E. Lévinas, „Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności”, przełożyła M. Kowalska, 
Warszawa 1998, s. 19.

10 Tamże, s. 25.
11 T. Kantor, „Czy możliwy jest powrót Orfeusza !!!!!!”, w: Tenże, „Metamorfozy…”, dz. cyt., 

s. 181.
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79Ryszard Nycz stwierdzał, że kluczową cechą nowoczesnej 
twórczości jest „wyrażanie niewyrażalnego” 12 . Motyw niewyra-
żalności wypełniał nie tylko dzieła Novalisa czy Hegla, ale tak-
że myślicieli współczesnych – Derridy i Lyotarda. Estetyka nie-
wyrażalności doprowadziła twórców do koncepcji dzieła jako 
epifanii. Dla modernistów sztuka przestała być naśladownic-
twem, a zaczęła być ekspresją. Artysta zaś przestał być tym, kto 
naśladuje naturę, lecz naśladuje twórcę natury. Zajmujący się 
tymi zagadnieniami filozof Charles Taylor stał na stanowisku, 
że romantyków, symbolistów, modernistów i awangardzistów 
XX wieku zaczęła łączyć koncepcja dzieła sztuki jako epifanii 13 . 
„Terminem tym określam właśnie koncepcję dzieła sztuki jako 
miejsca ujawnienia, uobecniającego coś, co inaczej jest niedo-
stępne, a co ma najwyższe moralne i duchowe znaczenie; ujaw-
nienia, które objawiając coś, być może również to coś definiują 
lub dopełniają” 14 . Wydaje się, że teoretyczne rozważania i twór-
cze działania Kantora – jednego z najważniejszych awangardzi-
stów – zmierzały właśnie do ujawniania rzeczywistości niewi-
dzialnej, a zarazem niewyrażalnej. Z poczucia pustki i tęsknoty 
Kantor wyprowadzał przekonanie o jakiejś obecności. Czasem 
nazywał ją nieznaną Siłą, innym razem koniecznością, niekiedy 
Niewytłumaczonym, rzadko Bogiem. Jedno jest pewne – prze-
kraczanie „progu widzialnego” było jego wewnętrzną koniecz-
nością, jako człowieka i jako artysty. Ω

12 R. Nycz, „«Wyrażanie niewyrażalnego» w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnie-
nia)”, w: „Literatura wobec niewyrażalnego”, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998, 
s. 80.

13 Zob. Tamże, s. 98.
14 Ch. Taylor, cyt. za: R. Nycz, „«Wyrażanie niewyrażalnego» w literaturze nowoczesnej 

(wybrane zagadnienia)”, dz. cyt., s. 98.

 estetyka 
 niewyrażalności 

 doprowadziła 
 twórców do koncepcji 

 dzieła jako epifanii
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W czerwcu 1984 r. Tadeusz Kantor na 
zaproszenie szwajcarskiej Akademii 
Sztuki Teatru wyjechał do Lozanny, aby 
poprowadzić tam trzymiesięczne warsz-
taty, zakończone pokazem stworzonego 
w tym czasie spektaklu. Artysta zabrał ze 
sobą grupę stałych współpracowników, 
która na czas letniej pracy została posze-
rzona o grono szwajcarskich studentów 
aktorstwa. Zgodnie z planem, na począt-
ku września 1984 została zaprezentowa-

„być TU i TAM!”. 
KoNieCZNie!

Charles Darwin

Kiedy światła na widowni 
gasną, stopniowo coraz 
głośniej z ciszy wyłania się 
dźwięk klarnetu, wyraźnie 
grający klezmerską melodię. 
Po chwili ostro wbija się 
w nią katolicki chorał
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81

„być TU i TAM!”. 
KoNieCZNie!

na premiera sztuki „Być tu i tam!” – chyba najmniej znanego dzieła 
krakowskiego malarza, dopiero ostatnio wydobytego z niepamięci za 
sprawą odnalezienia archiwalnego zapisu filmowego sztuki i wydania 
okolicznościowej książki ze wspomnieniami i komentarzami twórców 
biorących udział w projekcie.

 Dziwić musi, że spektakl doczekał się tak nikłej recepcji w kra-
ju zaraz po swoim powstaniu i nie jest odnotowywany w żadnej (!) 
monografii poświęconej Kantorowi. Tym większe zdziwienie ogarnąć 
musi każdego obserwatora naszego życia teatralnego, gdy uświado-

mi sobie, że z całą pewnością w przypadku „Być tu i tam” mamy do 
czynienia z dziełem bardzo wybitnym i zarazem bardzo osobistym, 
a przy tym w najbardziej chyba bezpośredni sposób odsłaniającym 
religijne zaangażowanie Tadeusza Kantora. Tytułowe „tu i tam” w alu-
zyjny, hasłowy bowiem sposób wyraża problem rozpięcia egzystencji 
ludzkiej między dwoma światami: tym widzialnym i tym niewidzial-
nym, między sacrum i profanum.

 Wszystko rozpoczyna się w głębokiej ciszy. Kiedy światła na 
widowni gasną, stopniowo coraz głośniej z ciszy wyłania się dźwięk 
klarnetu, wyraźnie grający klezmerską melodię. Po chwili ostro wbija 
się w nią katolicki chorał, obie melodie rozbrzmiewają dysonansowo, 

 dziwić musi, że spektakl doczekał 
 się tak nikłej recepcji w kraju 

 zaraz po swoim powstaniu i nie 
 jest odnotowywany w żadnej (!) 

 monografii, poświęconej Kantorowi
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82 ostro, jakby ścierając się ze sobą w walce. W tym czasie zza krwi-

stoczerwonej kurtyny wychodzi Kantor prowadzący za sobą dwóch 
zupełnie podobnych do siebie mężczyzn, jednego w stroju rabina, 
a drugiego przebranego za katolickiego biskupa. Mężczyźni stają na 
skraju sceny, tuż przed widownią. Z ich ust pada, kilkakrotnie, obse-
syjnie powtarzane hasło: „Być tu i tam! Tu i tam!”. Słowom towarzy-
szą gesty – cyrkowe, nachalnie ilustracyjne wskazywanie palcem do 
góry i do dołu. Od razu dostajemy więc zarys tej geografii mitycznej, 
o którą chodzić będzie w spektaklu. Po chwili też „duchowni” odsła-
niają kurtynę, za którą czai się grupa aktorów z krzyżami. W tym 
„dewocyjnym tłumie”, jak określono go w programie sztuki, da się 
dostrzec obok ludzi również manekiny, trzymające drewniane krzyże. 
Grupa przemierza scenę dookoła w rytm procesyjnego pochodu. 
Część osób pielgrzymuje na kolanach, inne na stojąco. Rozlega się 
tradycyjna polska pieśń pielgrzymkowa. Na tym tle Tadeusz Kantor 
czyta swój manifest:

„Ewangelia – Ten wielki mit, jakże podobny do Czystej Sztuki, 
żywiący przez tysiąclecia naszą kulturę, / czyli naszą egzystencję, /  
przetrawiony przez jej epoki, odradzający się nieustannie,/ w naszym 
wieku został zepchnięty na peryferie cywilizacji / Świętej Techniki, 
Konsumpcji i Polityki. / Nie jest jednak jeszcze wszystko straco-
ne. / Peryferie nie oznaczają wcale upadku ani poniżenia. W moim 
prywatnym słowniku istnieje termin Realności Najniższej Rangi. / Te-
ren zarezerwowany (nielegalnie) dla Sztuki. / A więc dla wszystkich 
najwyższych wartości ludzkich. / Peryferie mają tam swoją wysoką 
rangę. / Eksplozje owego mitu manifestujące się w miejscach najbar-
dziej nieoczekiwanych działają w gruncie rzeczy nie gdzie indziej wła-
śnie, jak na tych peryferiach. / Mówiąc językiem sztuki i poezji: / na 
biednym podwórku dzieciństwa, / w żałosnym kącie, / gdzie kryjemy 
nasze najskrytsze nadzieje, naszą wyobraźnię, / naszą zagrożoną 
„ludzkość”, / naszą „osobowość”, / i – prawdopodobnie – / tylko 
tam / możemy być ocaleni”.

Zza krwistoczerwonej 
kurtyny wychodzi 
Kantor prowadzący 
za sobą dwóch 
zupełnie podobnych 
do siebie mężczyzn, 
jednego w stroju 
rabina, a drugiego 
przebranego za 
katolickiego biskupa 
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83 Zaraz po przeczytaniu manifestu Kantor zaczyna ustawiać na sce-
nie poszczególne epizody Ewangelii. Spośród aktorów wybiera postaci 
apostołów i Matki Boskiej, Piłata, Zacheusza, faryzeuszy, w końcu 
samego Chrystusa. Będzie toKantorowska, osobista i awangardo-
wa zarazem wersja Pisma, ocalona w sztuce, w „biednym pokoiku 
wyobraźni” artysty. W konstrukcji spektaklu widać wpływy różnych, 
bliskich artyście estetyk: Bauhauzu, konstruktywizmu, maeterlinc-
kowskiego symbolizmu, pojawiają się też aluzje do Wyspiańskiego 
i surrealizmu. Nie ma tu jednoznacznej chronologii ani prostego 
przechodzenia między scenami, bo Kantorowska wyobraźnia rządzi 
się własnymi prawami, które określić można jako magiczne i nieprze-
widywalne. Stąd całość przypomina trochę dziecięcą zabawę, w której 
porządek budowany jest inaczej niż poprzez wprowadzenie „dorosłe-
go” porządku faktów. Wszystko jest tu zarazem odważne i szalone. 
By przyjąć ten spektakl, należy choć na chwilę utożsamić się z logiką 
zaczarowanej, dziecięcej zabawy, ale czyż Chrystus nie kazał swym 
uczniom naśladować dzieci i czyż R. Guardini lub G. van der Leeuw nie 
wskazywali na fenomen gry z jej niepragmatyczną bezinteresowno-
ścią jako na ważne źródło liturgii, zbliżające ją tym samym do sztuki?

 Na koniec, kiedy już Ewangelia zostanie odegrana, aktorzy raz 
jeszcze stawiają widzów przed tym wymagającym postulatem, raz 
jeszcze, niczym testament przedstawienia rozlegają się słowa: „Być 
tu i tam!” – nie tracić z oczu tej innej, pozaświatowej przestrzeni, 
uczynić z niej dla siebie ważny punkt odniesienia, być dzieckiem, 
to znaczy zdobyć się na szaleństwo, na ryzyko pójścia za czymś, co 
przekracza prostą kalkulacę zysków i strat. To jak chodzenie po linie 
rozpiętej między niebem i ziemią, jak wrzucanie do skarbony ostat-
niego, „wdowiego grosza”, jak recenzowanie spektaklu, który nigdy 
nie zaistniał. Ω

 Zaraz po przeczytaniu 
 manifestu Kantor 
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85Kościół jawi się jako ostatni bastion 
modernizmu! I ostatni wierzy w sztukę. Ale po 
Benedykcie nadchodzi Franciszek, a ten jeszcze 
nie powiedział ostatniego słowa o kiczu.

Pamiętam wieloletni spór, jaki wiodła moja babcia 
z mamą w sprawie pustej ściany nad wersalką. Zda-
niem babci powinien tam był zawisnąć święty obraz 
godziwych rozmiarów, coś w rodzaju „Pan Jezus naucza 
z łodzi” albo „Święta rodzina” (ta z małym Jezuskiem 
karmiącym pieska, winogronami i św. Józefem z deska-
mi w tle). Ewentualnie dwa obrazy serca Pana Jezusa 
i Matki Boskiej. No już ostatecznie „widoczek” (babcia 
bowiem odróżniała obrazy, które z definicji były święte, 
od widoczków, a więc jeleni, gór, jezior itd.).

Ściana nad wersalką pozostała do dziś pusta, bowiem 
mama wciąż uważa, że nie ma obrazu, który byłby god-
ny tam zawisnąć, a jeśli już, to jej na niego nie stać. Dla 
babci natomiast cena sztuki, w tym sakralnej, nie była 
problemem i kilka gotowych reprodukcji w celu zapeł-
nienia ściany zakupiła na odpustach (bezskutecznie).

Jezus w kuchni

Pamiętam też zdziwienie, kiedy odwiedzając koleżankę 
artystkę, spostrzegłam u niej w kuchni wspomnianego 
Jezusa w łodzi, jakby gdyby nigdy nic. Koleżanka była 
średnio wierząca. Było to wiele lat przed tym, zanim 
przeczytałam „Notatki o kampie” Susan Sontag.

Przypominam sobie także wysiłki mojego księdza 
proboszcza, gdy miałam dziewięć lat, który nie chcąc 
popaść w kicz, zamówił jako pamiątkę Pierwszej 
Komunii św. coś w rodzaju płaskorzeźby w drewnie, 
przedstawiającej Matkę Boską z Jezusem na ręku. 
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86 Niestety, plan powiódł się połowicznie, ponieważ Maryja była słodka 
jak marzenie i wedle rysów twarzy mogła mieć najwyżej dziewięć 
lat – sam zaś „drzeworyt” okazał się odbitką identyczną dla wszyst-
kich stu pięćdziesięciu pierwszokomunijnych dzieci. Pamiętam też 
moje zdziwienie, gdy w zeszłym roku moje dziecko przystępujące do 
Pierwszej Komunii w jednej ze stołecznych parafii dostało, jak gdyby 
nigdy nic, obrazek Pana Jezusa pukającego do drzwi kościoła. Rzecz 
żywcem zdjęta z tego wizerunku, który otrzymała w dniu Pierwszej 
Komunii moja mama (wisi u babci). Tyle że obecnie ten sam obrazek 
jest za szkłem i zawiera elementy posypane jakimś opalizującym bro-
katem. Do tego dziecko otrzymało różaniec zrobiony ze sztucznych 
brylantów.

Dużym przeżyciem była dla mnie też wizyta w Kałkowie w Świę-
tokrzyskiem, gdzie zabrała mnie dumna rodzina podczas odbywanej 
przeze mnie wizyty. Jest to sanktuarium podobne do licheńskie-
go – z licznymi pomnikami, salami tematycznymi, różańcem roz-
miarów człowieka. Nie mogłam wprost uwierzyć, że możliwe jest 
nagromadzenie takiej ilości kiczu w jednym miejscu.

Te przykłady pokazują nie tylko awans społeczny przykładowej 
rodziny (którego wskaźnikiem jest m.in. stosunek do sztuki), co raczej 
jakieś zapętlenie. Kicz był, i mimo wysiłków wielu, nie chce odejść. 
I o ile moja mama (nowoczesność) mogła go potępić w czambuł, 
odrzucając prymitywną estetykę babci (ludowa przednowoczesność) 
na rzecz Prawdziwej Sztuki, o tyle ja (ponowoczesność) muszę zacho-
wać w tym potępianiu umiar. Inaczej bowiem narażę się na zarzut 
elitaryzmu, modernizmu oraz antydemokratyzmu. Albo zacofania 
(musiałam się ugryźć w język i ukryć szok, jaki przeżyłam, ujrzawszy 
na egzaminie studentkę teologii z bransoletką składającą się z głów 
Jezusa w koronie cierniowej).

Ale nie tylko polityczna poprawność sprawia, że jestem ostrożna 
z potępianiem kiczu. Też doświadczenie – ogromne zdziwienie, że 
więcej można przeżyć podczas nabożeństwa w parafii, wśród dzieł 
wizualnych nie najwyższych lotów, z fałszującym chórem i dwa razy 

dziecko otrzymało 
różaniec zrobiony 
ze sztucznych 
brylantów 
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87szybciej śpiewanym pieśniami niż w czasie starannie wybranej, 
trzygodzinnej liturgii w jednej z najbardziej estetycznie wysubli-
mowanych wspólnot w Warszawie. I to wcale nie dzięki plastikowej 
figurze Chrystusa na krzyżu, która do niedawna spędzała mi sen 
z powiek – ale pomimo niej.

Kościół jest elitarny, a nadzieją jest Franciszek

Czytając słynny „List do artystów” 1 można się przekonać, że Ko-
ściół nadal żywi wielkie uznanie dla „sztuki przez duże S”. Kategorie 
piękna, autentyczności, o których pisze w owym liście Jan Paweł II, 
przywołują pojęcia rozwijane przez nowożytną estetykę, dodatkowo 
nadbudowując nad tym klasyczne hasło: „od piękna do prawdy”.  
To zaufanie pokładane w sztuce jednoznacznie pokazuje, że Kościół 
opowiada się po stronie tzw. kultury wysokiej niczym najbardziej wy-
trwała awangarda, Kościół wciąż pracuje nad definicją sztuki. W do-
kumentach Kościoła nie znajdziemy więc w żadnym razie artykulacji 
potrzeby estetycznego uładzenia, upiększenia, uproszczenia sztuki 
sakralnej – choć wszyscy wiemy, jakimi krętymi ścieżkami podąża 
współczesna sztuka. Nie znajdziemy więc wytycznych, by pomniki 
były „godne” albo by „cieszyły oko”, aby nie komplikować, aby być 
czytelnym dla „zwykłego wiernego”. Jest za to wezwanie do ciężkiej 
pracy, do podjęcia trudu artystycznego zmierzenia się ze światem 
takim, jaki on jest – tu i teraz. Zbawienie nie może być załatwione 
z góry przez kicz.

Kościół, w osobie Jana Pawła II, akceptuje trudną sytuację współ-
czesnej sztuki, tej niewiernej żony – choć przecież kiedyś jej związek 
z sacrum był tak zgodny i szczęśliwy. Choć ideałem byłoby, 
by artyści w symbiozie z Kościołem, jak w dawnych wiekach, ukazy-
wali świat zbawiony, przemieniony („macie ukazywać bogactwem 
swego geniuszu, że świat jest odkupiony przez Chrystusa” 2), to rów-

1 Jan Paweł ii, „List do artystów”, 4 kwietnia 1999, http://www.opoka.org.pl/biblioteka-
/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html – dostępność 16 lipca 2011.

2 Ibid.
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88 nie w porządku okazuje się – pisze Wojtyła – nawet przedstawianie 
zła czy zanurzanie się artysty w mroczne zakamarki duszy, które każe 
odbiorcom sztuki wyczekiwać na odkupienie. Dodajmy, że Jan Paweł 
II kontynuuje tu myślenie Pawła VI, który przepraszał za oleodruki 3. 
Takiej argumentacji nie powstydziłby się Adorno czy Ortega y Gasset, 
narzekający na bunt mas.

Dziwne to wszystko, zwłaszcza że kryzys sztuki wysokiej najpierw 
się ujawnił przecież w Kościele – gdy nastąpiło rozejście się dróg 
Kościoła i sztuki, przez wieki idących wszak ramię w ramię. Wtedy 
sztuka, tak jak nauka, oderwała się od sacrum (można to nazwać 
za Weberem odczarowaniem świata). Przez całe dziesięciolecia się 
z tego cieszono w środowiskach postępowych i wolnomyślicielskich. 
Któżby przewidział nastanie w świeckiej humanistyce epoki „zaan-
gażowanych” estetyków, którzy, jak choćby Arnold Berleant, psioczą 
na Kanta i jego bezinteresowną kontemplację sztuki zamiast jej 
zaangażowanego odbioru, czy jak Richard Shusterman, krytykują, 
na pragmatyczny sposób, oderwanie sztuki od życia. Sztuka bowiem 
dzisiaj ma właśnie służyć życiu jednostek i społeczności. Wtórują im 
zaangażowani antropolodzy i kulturoznawcy, dla których – co oczywi-
ste – nie tylko zaciera się całkowicie podział na to, co wysokie i niskie, 
ale i to co „wzniosłe i wysublimowane” traci wręcz rację bytu. Sztuka 
powinna służyć egzystencji człowieka – nawet wierzącego. I doszło 
do tego, że nawet tak neutralne światopoglądowo grono, jak polscy 
kulturoznawcy z SWPS, broni kiczu licheńskiego.

Kościół w dziedzinie oficjalnego stosunku sztuki jest zbyt eli-
tarny, okazuje się za mało demokratyczny, jak na dzisiejsze czasy. 
Demokracja wciąż jest potężnym ciosem dla Kościoła we wszystkich 
sferach – od polityki i relacji międzyludzkich (ach, te nieistniejące 
rady parafialne…) po dziedzinę sztuki. Demokracja do Kościoła jest 
wprowadzana (powoli) z zewnątrz i zawsze jest czymś nowym, do 
czego trzeba się odnieść. Dlatego to antropolodzy, etnografowie i kul-

3 Zob. aas 56 (1964), s. 441.
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89turoznawcy bronią dziś kiczu – również tego religijnego; to oni ujmują 
się za prostym „ludem Bożym” – wstyd! Oto w tomie wydanym przez 
prof. Wojciecha Bursztę z SWPS znajdziemy artykuł pod tytułem 
(nomen omen) „Zbawienny kicz”. Napisany nie z wyżyn teologii, ale 
z nizin antropologii pochylającej się nad ludem wierzącym. Z artykułu 
badaczki kultury Joanny Jessy uczymy się, jak szanować „lud prosty” 
i że sztuka, w szerokim sensie, powinna służyć ludziom, służyć do-
świadczeniu.

Kościół jawi się jako ostatni bastion modernizmu! I ostatni wierzy 
w Sztukę. Ale po Benedykcie nadchodzi Franciszek, a ten jeszcze nie 
powiedział ostatniego słowa o kiczu. Może Franciszek będzie bardziej 
kiczowaty – skoro już powstają na jego temat różne „kwiatki”…

Ludowa sztuka szczęścia, czyli jak lewacy bronią 
katolików

Rehabilitacja „kiczu religijnego” przez raczej liberalne i niezależne 
środowisko rodzimego culture studies dokonuje się przez wskazanie jego 
powiązania z kulturą ludową, której jest on – jakby nie patrzeć – kon-
tynuatorem. Joanna Jessa analizuje sanktuarium licheńskie – wedle 
niektórych sanktuarium kiczu – używając wszystkich kategorii, które 
na oznaczenie kultury ludowej wymienił Stefan Czarnowski czy inni 
etnografowie polskiego ludu: nacjonalizm wyznaniowy, charakter 
społeczny, gromadzki, silne związki z życiem codziennym, sensualizm 
i bezpośredniość, magiczność, rytualność, tradycyjność, szacunek dla 
autorytetów 4. To wszystko, może uzupełnione o współczesny plastikowy 
rozmach i kolor, wyolbrzymione i feeryczne, na ponowoczesny sposób 
symulakryczne i odlotowe – ale wciąż siermiężne, tradycyjne, poprawne 
teologicznie, wciąż, jak pisze badaczka, „skrojone na miarę współczesne-
go Polaka-katolika”. I służące praktyce, doświadczeniu – łączące tradycję 
z nową mentalnością ponowoczesnego artysty, który zwiedza, kolekcjo-
nuje wrażenia, przeżywa szok i wciąż otwiera się na nowe przeżycia.

4 J. Jessa, „Zbawienny wpływ kiczu, czyli jeszcze raz o związkach kiczu i religijności ludowej 
na przykładzie Sanktuarium Licheńskiego”, w: „Kiczosfery współczesności”, op. cit.

Antropolodzy 
 zwracają katolikom 
 uwagę na to, że kicz 
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90 To nie do wiary – ale właśnie antropolodzy zwracają katolikom 
uwagę na to, że kicz jest bliski teologii. Sztuka współczesna jest zbyt 
pogmatwana i udziwniona, by dobrze służyć katolikom, a więc na-
prowadzać na prawdy wiary – piszą antropolodzy. Bardziej użyteczny 
jest więc kicz. I choć może rację miał Jerzy Nowosielski, narzekając, 
że sztuka nie jest dziś zdolna ukazać sacrum, że może lepiej szukać 
sacrum w pejzażach… i choć doceniamy jego starania intelektualne, to 
rzeczywistość pokazała, że wierni nie czuli się dobrze w jego awan-
gardowo urządzonej, choć pięknej świątyni. Dlatego też badaczka 
z aprobatą przytacza informację ze strony internetowej licheńskiego 
sanktuarium, że jego twórców nie interesują opinie krytyków sztuki, 
ponieważ celem Lichenia jest „przekazać prawdę o grzechu, odkupieniu, 
zdradzie i miłości” 5. Wartości nie muszą więc już wykuwać się mozol-
nie w doświadczeniu artysty, jak chciał Broch, Dewey czy Jan Paweł II, 
by wymienić kilku – wystarczy je wszczepić w materię, pokolorować, 
opatrzyć – koniecznie! – podpisem, żeby nie było już żadnych wątpli-
wości… Na czym polegałoby tu oszustwo kiczu? Właśnie na tej zdradzie 
doświadczenia artysty, na tym geście, by wpisać w materię coś, co nie 
zaistniało w doświadczeniu, by wpompować prawdę w gipsową figurkę 
i jeszcze ją w dodatku polakierować. Kicz, nazywany często kłamstwem, 
jak się okazuje, może być na usługach teologicznej prawdy.

Tymczasem jeszcze niedawno, bo w nowoczesnych latach 60. 
XX wieku, Andrzej Banach, który już poświęcił kiczowi religijnemu 
fragment swojej książki o kiczu, dowodził, że przesłodzone i upięk-
szone dewocjonalia przynoszą wiernym uśpienie, odpoczynek, 
zamiast teologicznej niepewności, Chrystusowego miecza 6. Taka 
argumentacja, „pachnąca” Adornem, Marcus’em, dziś już nie przystoi. 
Nie mówi się już o „uśpieniu mas” – tylko np. o zindywidualizowanej 
konsumpcji, która pozwala na realizację późnonowoczesnego wyzwa-

5 http://www.lichen.home.pl/index.php?t=page&dzial=1&sekcja=4&id=13, dostępność 
15.vii.2011. Zwróciła na to uwagę Jessa – zob. tejże, „Zbawienny wpływ kiczu”, op. cit., 
s. 135.

6 A. Banach, „O kiczu”, Wyd. Literackie, Kraków 1968.
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91nia „stawania się sobą” poprzez zakup produktów niepowtarzalnych 
i indywidualnie dobranych 7. Skoro więc dobierzemy indywidualnie 
religijny gadżet, zarzut „uśpionej masy” okaże się chybiony.

Pierwszy – i bardzo samotny – głos broniący kiczu ze strony ludzi 
przychylnych Kościołowi można było usłyszeć w latach 80. ubiegłego 
wieku, podczas debaty na łamach „Znaku”. Po raz pierwszy gremialnie 
skrytykowano święte obrazki – po raz pierwszy też pojawił się wątek 
obronny, gdy ks. Jan Pasierb odpowiedział: „Nie tylko sztuka jest 
zwierciadłem życia. Kicz jest nim także” 8. Dzisiaj ten wątek śmiało 
jest rozwijany przez badaczy kultury – mamy prawo lubić kicz i do-
brze się przy tym bawić. Zgodnie z tym Joanna Jessa analizuje sank-
tuarium w Licheniu, pokazując, że jego ikonosfera realizuje wszystkie 
cechy wymienione przez A. Molesa, który w kiczu widział „sztukę 
szczęścia” 9: niedostosowanie, kumulację, synestezję i komfort. Kumu-
lacja widoczna jest w ogromnym przepychu, bogactwie, nagromadze-
niu elementów, feeryczności sanktuarium 10, które przypomina niemal 
cudowności Las Vegas, a pielgrzymi – ich bywalców. Mamy tam też 
synestezję – „wzrok atakowany jest przez tysiące impulsów, słuch 
zajmuje muzyka rozmaitego autoramentu i szereg innych dźwięków. 
Nawet zmysły stojące niżej w hierarchii ukształtowanej przez tradycję 
europejską bywają angażowane. Licheń to miejsce pełne «zadań do 
wykonania», kolekcjonowania doznań, ścieżek turystycznych, których 
przejście składa się w efekcie na odpowiednie przeżycie religijne (…)” 11. 

7 Jeden z wielu przedstawicieli takich poglądów, Gilles Lipovestky, sądzi, że kultura kon-
sumpcyjna sprzyja indywidualizacji, dostarcza środków do nakreślania jednostkowej 
tożsamości z użyciem rzeczy – rzeczy stają się nie źródłem alienacji, ale wolności – zob. 
J. Barański, „świat rzeczy. Zarys antropologiczny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2007, s. 316.

8 J.S. Pasierb, „Glossa o kiczu”, „Znak” nr 4 (353), s. 487–490.
9 A. Moles, „Kicz, czyli sztuka szczęścia”, A. Szczepańska, E. Wende (tłum.), Warszawa  

1978.
10 J. Jessa, „Zbawienny wpływ kiczu”, op. cit., s. 135. „Licheń sprawia wrażenie totalne. 

Wszystko to daje poczucie przesytu, ale też chyba niedosytu, pielgrzym bowiem prześli-
zguje się oczami po tych elementach, podobnie jak turysta, który – dajmy na to – z po-
śpiechem przebiega przez kolejne sale w galerii Luwru (…)”, ibid.

11 Ibid.

 „Nie tylko sztuka jest 
 zwierciadłem życia. 
 Kicz jest nim także”
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92 Licheń dobrze oddaje kolejną cechę kiczu – przeciętność – bo trafia 
w „średnie gusta”, potwierdza wiele stereotypów i utartych sche-
matów myślenia, zaspokaja przewidziane wcześniej oczekiwania 12.
Eksponowane tam malunki, rzeźby są oszałamiające, błyszczące, 
wielkie, pozłocone oraz jednoznaczne – na wszelki wypadek opatrzo-
ne szczegółowymi pouczającymi opisami.

Zamiast estetycznej perspektywy kiczu, pojawia się więc dziś coraz 
częściej perspektywa „kiczu w kulturze”. Jej wyznacznikiem jest 
ponowoczesna obrona zabawy, bycia dzieckiem, odrzucenie moderni-
stycznych pretensji i powagi. Zwolennicy kiczu operują tu pojęciem 
kampu zaproponowanym przez Susan Sontag. Pojęcie kampu jedno-
znacznie waloryzuje kicz jako świadomą zabawę kiczem, wpisywanie 
się w logikę wszechobecnej estetyzacji, rehabilitację przyjemności, 
jaką może dać forma, zabawa formą, gadżet, śliczne coś. Wystarczy 
odrobina ironii, świadomości, by usprawiedliwić zabawę i radość, 
którą dają rożne gadżety, w tym religijne. Cieszą się z nich dzieci 
i cieszy się dziecko w nas, o ile jeszcze istnieje i o ile mu na to pozwoli-
my – a więc Jezus mrugający okiem, święty odmierzający temperaturę 
czy urocze święte obrazki czy inne aniołki. Cieszyć się pozwala dzi-
siejsza ponowoczesna kultura, w której upadają podziały na wyższość 
niższość (ach, jakby się ucieszył Gombrowicz), dorosłość i dziecin-
ność, dojrzałość i niedojrzałość. Ale pod jednym warunkiem – świa-
domej ironii, zabawy formą. Kamp religijny? Czemu nie. Przykładem 
niech będzie ewangelizacja wizualna proponowana przez społeczność 
„Frondy”, którą chyba można określić mianem kampowej. Jeśli widzi-
my na okładce robotniczy wulgarny gest połączony z hasłem „Poza 
Kościołem nie ma zbawienia”, wiemy, że cytat ten w jakimś sensie 
jest prawdziwy, ale w dużej mierze jest grą znaczeniami, jest gestem 
autoironicznym – na który mogą pozwolić sobie osoby o nowocze-
snych poglądach, ale jednocześnie posiadające sporą wiedzę na temat 
teologii. Tak wyrafinowane przykłady twórczego użycia kultury maso-

12 Ibid., s. 135–136.

Joanna Jessa 
analizuje sanktuarium 
w Licheniu, 
pokazując, że jego 
ikonosfera realizuje 
wszystkie cechy 
wymienione przez 
A. Molesa, który 
w kiczu widział 
„sztukę szczęścia” 
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93wej w Kościele należą jednak do wyjątków, a w przeważającej mierze 
religijny kicz pozostaje kiczem naiwnym (choć swoją drogą – ciekawe, 
czy znajdą się tacy, którzy odczytają rysunek z „Frondy” dosłownie?).

Kicz jako kenoza?

Inną waloryzację kiczu proponuje ksiądz prof. Andrzej Draguła, który na 
łamach „Tygodnika Powszechnego” chwalił niedawno gipsowe figurki 13. 
Przywołuje aprobatywne wobec kiczu, jako służącego religii, koncep-
cje francuskiego filozofa Jean-Luc Mariona, operującego względem 
kiczu kategorią „sztuka kenotyczna”. Jest to koncepcja niesłychanie 
szokująca – oto rozpatrywany jest kicz w kategoriach kenozy. A więc 
dobrowolnie wyrzec się można także piękna, prostoty, klasycznej formy 
i proporcji? A więc odważne i szczere poszukiwanie prawdy i piękna 
w dzisiejszym świecie, którego nie da się już postrzegać w kategoriach 
pankalii, gdzie artysta w pocie czoła szuka i nawet błądzi, tworząc 
dzieła – nic dziwnego – skomplikowane i trudne w odbiorze… Wszystko 
to należy odrzucić dla gipsowej figurki wcale nie z lenistwa czy prymity-
wizmu (jak chciał Banach), ale w szczerym akcie wiary, aby nie zakłócało 
kontaktu z sacrum, nie stawało na drodze pomiędzy patrzącym a Niewi-
dzialnym? Niesłychanie mocne założenie – a i trochę chyba przewrotne. 
Blisko stąd do dwuznacznego zachwytu Bunuela z jego „Drogi mlecznej” 
nad ukazującą się postacią Matki Boskiej z różańcem, czy scenką piłują-
cego deski św. Józefa, albo dzieci recytujących twarde słowa z konstytu-
cji soborowej: „Niech będzie wyklęty…”. To chyba bardziej przypomina 
kamp, w tej jego świadomość i utraconej niewinności, a w którym nie 
brak zachwytu nad prostym i niewinnym ludem, jak u Gombrowicza.

W kampie jednak chodzi o dobrą zabawę – w kiczu religijnym zaś 
o dobre, „poważne” przeżycie. Jednak znajdziemy również wiele podo-
bieństw. Przede wszystkim… pokorę. W kampie wyrzekamy się na dobre 
marzeń o wielkiej sztuce i Formie (znów by Gombrowicz odetchnął 

13 A. Draguła, „Pochwała gipsowej figurki”, „Tygodnik Powszechny”, 10.v.2011. O tym, że 
kiczowate dzieła lepiej uobecniają dziś sacrum, pisała już H. Bortnowska – zob. także, 
„Kicz i świętość”, „Znak” 84, nr 353, s. 494.

 Cieszą się z nich 
 dzieci i cieszy się 

 dziecko w nas, o ile 
 jeszcze istnieje i o ile 

 mu na to pozwolimy – 
 a więc Jezus 

 mrugający okiem, 
 święty odmierzający 

 temperaturę czy 
 urocze święte obrazki 

 czy inne aniołki
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94 z ulgą): akceptując religijny kicz, wyrzekamy się zaś marzeń, że sztuka 
mogłaby jeszcze ukazać sacrum, że ludzką ręką pisana forma może nas 
przybliżyć do Tajemnicy. Mówimy więc – lepiej niech już będzie forma 
słaba, ta przynajmniej nie zasłania wielkiej Treści. Kampowcy zaś 
mówią: lepiej niech będzie śmieszny kicz, za to akuratny i uroczy, niż 
pretensja do Sztuki, niż nieudane kandydowanie do wzniosłości, do wiel-
kich ideałów ludzkości. Lepiej bawić się czymś „tak brzydkim, że aż uro-
czym”, niż ryzykować, że to piękno, do którego z trudem dążymy, okaże 
się niegodne wielkich ideałów. Paradoksalnie więc postmodernistyczny 
upadek ideałów Oświecenia (również związany z ideałem piękna, w któ-
re wierzył jeszcze Adrono), może spotkać się ze zgodą na upadek ideału 
sztuki sakralnej, „która już nigdy nie dorówna dziełom Michała Anioła” 
(tak jak na próżno już czekamy na nowego Homera w krainie „wszystko 
już było”). Kenotyczny kamp jest zarazem bezpieczny dla „maluczkich”, 
jak i poważny – i tylko to go od kampu różni. Brzydota już nie śmieszy, 
ale przywołując kategorię kenozy, uświadamia ludzką dolę, której nie 
uniknął nawet Bóg-człowiek. Używamy jej więc, by patrzeć na Niewi-
dziane niczym przez palce, nie zatrzymując się na tym, co niedoskonałe. 
Pomoże w tym znana forma, tak dobrze znana, że niemal niewidzialna. 
Tyle że kamp zatrzymuje się na tym, co estetyczne, wydobywa formę 
i bawi się nią, by pochłonąć się w zabawie i zapomnieć o pustce – nie 
ma nic poza formą i zabawą, a skoro brak Formy, bawmy się formami. 
W kiczu religijnym akceptujemy tę samą miernotę, niedoskonałość – ale 
po to, by pójść dalej… Jeśli nazwiemy to pokorą wierzącego inteligenta, 
który docenia „niskość”, to i, w pewnym sensie, wielbiciel kampu jest po-
korny – wyrzekając się z kolei marzeń o wielkości człowieka i jego dzieł. 
On też zniża się jak dziecko – staje się jak dziecko? Bo się bawi.

Doceniając kicz, w pewnym sensie, stajemy się dziećmi w dzie-
dzinie sztuki. W głębokim atawizmie zaczynamy cenić to samo co 
dzieci – co jest przesłodzone, zbyt łatwe (a przecież dorośli, jak pisał 
metaforycznie y Gasset, w przeciwieństwie do dzieci potrzebują 
„twardych kęsów” kultury). Pozwalamy sobie być dziećmi. Doceniamy 
to, co się błyszczy i migoce. Co jest ładne i przyjemne dla oka. Dzieci 

Pojęcie kenozy 
zmienia perspektywę. 
Wielbiciele kiczu, 
niewyrobieni 
artystycznie 
współparafianie to 
teraz bracia, których 
trzeba znosić – obok 
przeklinających 
małolatów czy 
śmierdzących 
kloszardów 
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95też lubią kamp (choć nie są świadome). Ale to samo dotyczy współ-
czesnej „kiczowej” sztuki sakralnej – zniżmy się do niej jak dzieci, 
aby i nam się spodobała. Pokornie. Przy okazji mamy tu Chrystusowe 
docenienie dziecka.

Przywołanie kenozy być może pomoże tolerować mało subtelnego 
proboszcza, patrzeć przez palce na plastikowe figury, na estetyczne 
ubóstwo. Kiedyś pisałam ironicznie o „współczesnych męczennikach”, 
którzy muszą znosić w kościele kicz 14. Pojęcie kenozy zmienia perspek-
tywę. Wielbiciele kiczu, niewyrobieni artystycznie współparafianie to 
teraz bracia, których trzeba znosić – obok przeklinających małolatów czy 
śmierdzących kloszardów (więc Innych – powie przedstawiciel culture 
studies). Jeśli zaś estetyczne wysublimowanie ma być czymś, 
co mnie oddala od miłości – odrąbię je chętnie i wyrzucę precz. Jeśli 
figurka gipsowa służy szczerej wierze brata – to czyż nie jest cenna?

A więc miłosierdzie dla kiczarzy – na więcej już się zdobyć nie 
mogę, oglądając plastiki. Zbyt szokujące wydaje mi się natomiast 
porównanie kiczu do ikony, jakie proponuje ks. Draguła.  
Niby ta sama logika schematu, symbolizm, piękno obiektywne, a nie 
estetyczne, „niezasłanianie sacrum” przez świeckie prawidła estety-
ki – a jednak czy prostota nie staje się w kiczu czasem prostactwem, 
pójściem na skróty? Mamy w kiczu rzeczy przeciwne wschodniej iko-
nie: przesyt, ozdóbki, śliczność. Ale być może kicz to ikona na miarę 
Zachodu – za karę po wiekach „wyższej sztuki” i zbytniego wyrafino-
wania, gdzie Rafael przesłaniał Madonnę. Ω

14 Emaus.

 doceniając kicz, 
 w pewnym sensie, 

 stajemy się dziećmi 
 w dziedzinie sztuki
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Znajomi opowiadali mi o różnych 
dziwach i cudach, jakie mają 
miejsce czasem na Jasnej Górze. 
Podobno rzeczy straszniejsze niż 
w Białymstoku się tam dzieją 
nawet. Podobno moderna jakaś tam 
zarazem i wiocha straszna. I podobno 
przez kilka dni w roku miejsce to 
staje się królestwem najgorszego 
z obciachów, przypału Wszechświata, 
przy którym nawet Białystok 
staje się królestwem stylu. Otóż 
w sierpniowych dniach zbiera się tam 
zlot ludzi w sandałach i skarpetkach.

Ruszyłem więc oglądać dziwy te niesa-

mowite. I byłem na Jasnej Górze. Więcej, 

byłem na Jasnej Górze i 15 sierpnia oglą-

dałem wkroczenie pielgrzymek do miasta. 

I rzeczywiście widziałem rzeczy dziwne 

i niepojęte. Faktycznie! Widziałem skar-

petki i sandały. Dresy i trampki. Widzia-

Dawid Wildstein

odA do SKArPeT 
i SANdAłóW

łem pląsające brudne rusałki z kwieciem 

we włosach. Widziałem ludzi tańczących 

do rapowanej wersji „Ojcze nasz”. Widzia-

łem babcie i dziadków godziny czekających 

na słońcu, by przybić piątkę z pielgrzy-

mami. Widziałem obraz Maryi otoczony 

różowymi balonikami. Widziałem grupę 

śpiewającą „Hava Nagila” i tańczącą po cha-

sydzku. Słyszałem różne wersje modlitw 

katolickich wykonane w rytmie disco, di-

sco polo, techno, rocka i hip-hop. Widzia-

łem pielgrzyma niosącego wielką, białą, 

pluszową lamę. Lama patrzyła na mnie 

czarnymi oczami. Widziałem podskakują-

cych dookoła krucyfiksu księży i sztandary 

wznoszące w niebo cytaty z Pisma Świę-

tego. Uderzano w tam-tamy przystrojone 

piórkami. Widziałem różańce wszelkich 

kolorów i materiałów… I świecące obrazki 

Jezusa i świętych. Widziałem kółka handlu 

wymiennego karteczkami z wizerunkiem 

Matki Zbawiciela.
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No, plemiona jakieś murzyńskie.

Chciałoby się napisać, że to kicz i he-

rezja. I jakieś gusła nieprzystojne. Ale tak 

nie było. Owszem, nie rozumiałem tego 

rytuału i faktycznie, brak mu było tej do-

stojności, do jakiej się przyzwyczaiłem. 

Ale nie był to kicz, bo ci ludzie tam obec-

ni byli w stanie złożyć realny hołd temu, 

w co wierzą. Obdarzyć przedmiot swej mi-

łości realnym szacunkiem. A nie istnieje 

przecież kicz, który wiązałby się z hołdem 

i szacunkiem.

Chciałbym napisać, że to jakiś obciach 

i estetyczna żałość. Oj, na pewno wie-

le można im zarzucić. Często banalizację 

i niezamierzoną groteskę. Ale na serio – czy 

coś do tego stopnia podmiotowe, bowiem 

ostatnie, co tych ludzi interesowało, to opi-

nia takich jak ja, może być obciachem? Byli 

niezależni od moich wątpliwości i poczucia 

społecznego wstydu.

Chciałbym napisać, że to wszystko takie 

płytkie i niegodne intelektualisty. Ale pro-

blem taki, że widziałem też momenty, gdy 

wszystko cichło. I jedyne, co pozostawało, 

to klęcząca, skupiona i milcząca wspólnota.

No i te skarpety i sandały.

Chyba czas napisać odę do skarpet i san-

dałów. Na poważnie.

No bo problem taki, że ciężko sobie wy-

obrazić prawdziwą podmiotowość i nieza-

leżność bez nich…

Warto bowiem przypomnieć dwie 

pierwsze, najstarsze pielgrzymki. Może 

zapomnieliście, ale była to ta Abrahama 

i Mojżesza. To w pielgrzymce konstytuowa-

ła się wspólnota zdolna nieść Słowo Boże. 

To w momencie wygnania z materialnego 

domu Lud Boży dostrzegł to, co przerasta 

i przekracza ten świat, immanencję, ma-

terię. Zrozumiał swój związek ze Słowem. 

Naród odkrył siebie, swoją prawdziwą 

esencję – i tym samym stał się wybranym 

– na ziemi jałowej, podczas pielgrzymki po 

pustyni, pozbawiony tego, co jest niezbęd-

ne, by istniał naród. Ziemi i pożywienia.  

To na wygnaniu lud chroniący Pismo 

Święte nauczył się niezależności i pod-

miotowości, jaką daje Słowo. Odnalazł to 

w pielgrzymowaniu, nie w siedzeniu na 

tyłku i analizowaniu mądrych ksiąg bądź 

w rytuałach odprawianych w świątyni, 

postawionej na konkretnej, nawet świętej, 

ziemi. Lud Boży. I tu wkraczają z całą mocą 

sandały i skarpety.

 Bowiem pielgrzymki te, śpiewając, 

ciesząc się i płacząc, ubierając się w dziw-

ne stroje, odprawiając nieprzystojne gusła 

i uderzając w tam-tamy, dreptały sobie po 

pustyniach bliskowschodnich. I co do jed-

nego mogę was, drodzy czytelnicy, zapew-

nić, bowiem sam trochę przewędrowałem 

po ścieżkach pustynnych Izraela i Jordanii. 

Więcej niż 10 kilometrów nie przejdziecie 

w sandałach bez skarpetek…  Ω
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Antonina 
Karpowicz-

-Zbińkowska

bach 
i Chwała
Przyjemność obcowania z pięknem, w tym 
wypadku z pięknem muzyki, jest tak wielka, że 
może nam ona nawet przysłonić Boga. Jesteśmy 
wszak istotami o zaburzonej wewnętrznej harmonii 
władz i nie panujemy nad swoimi pożądaniami 
do tego stopnia, że nawet będąc w kościele 
i słuchając pięknej muzyki religijnej, możemy 
bardziej skłaniać się ku stworzeniu niż ku Stwórcy.
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99A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 

wśród nas. i oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 

ojca, pełen łaski i prawdy (J 1,14). Te sło-

wa z Ewangelii według św. Jana, podob-

nie jak zresztą pozostałe pisma Janowe, 

są aż ciężkie od ogromu znaczeń teologicz-

nych, które się w nich zawierają. Styl św. Jana 

Ewangelisty nie ma w tym względzie równych so-

bie – w cudowny sposób podejmuje on wątki znane 

ze Starego Testamentu i posługując się wewnętrznym 

kodem symboliki i obrazów biblijnych (ach, chociażby to 

niesłychane rozwinięcie obrazów z Księgi Ezechiela w Apoka-

lipsie!), dopełnia i domyka je tak, że oczom uważnego czytelnika 

ukazuje się ukryty wymiar sensu tego, co jest mu już dawno znane.

Nie sposób dobrze zrozumieć tego, co Ewangelista miał na myśli, 

nie znając ksiąg Starego Testamentu, tak jak nie sposób zrozumieć do-

brze Starego Testamentu bez dopełnienia, które ma on w Nowym. I tak, 

w przywołanych słowach, Ewangelista nawiązuje do wędrówki Izraeli-

tów do Ziemi Obiecanej, kiedy to Pan Bóg mieszkał wśród swojego ludu, 

a ukazywał mu się właśnie w swojej chwale, która widziana była jako słup 

dymu, a w nocy jako słup ognisty. To była widzialna forma chwały Bożej.

Chwała Boża ma więc to do siebie, że z jednej strony objawia Boga, 

a zarazem Go skrywa. Gdyż Boga samego w Jego istocie nikt zobaczyć nie 

może (Prawdziwie Tyś bogiem ukrytym – Iz 45,15).

Teofania

Św. Jan Ewangelista pisząc o Synu Bożym, porównuje zatem Jego ukazy-

wanie się w ziemskim życiu do tamtego ukazywania się Boga i możliwości 

oglądania Jego chwały. Całe ziemskie życie Pana Jezusa można rozpatry-

wać w kategoriach objawienia Bożej chwały, teofanii. Ta chwała Boża, ob-

jawiona w życiu i dziele Pana Jezusa, ma również to do siebie, że zarazem 

objawia i skrywa Bożą istotę.

 Chwała boża 
 ma więc to do 

 siebie, że z jednej 
 strony objawia 

 boga, a zarazem 
 Go skrywa
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Ta Boża obecność w świecie ma swoją kontynuację w postaci Euchary-

stii. To również chwała Boża – ukazuje ona Go i zarazem ukrywa 1.

Jednocześnie powyższe słowa z Ewangelii Janowej są w pewnym sen-

sie punktem wyjścia dla wielkiego traktatu teologicznego Hansa Ursa von 

Balthasara – herrlichkeit – Chwała, w którym rozpatruje on właśnie życie 

i dzieło Jezusa Chrystusa w kategoriach objawienia Bożej chwały, chwały, 

będącej również objawieniem Bożego piękna.

O ile Boża świętość odnosi się raczej do Jego transcendencji, to chwała 

Boża raczej do Jego immanencji. To prawda, że Stwórcę od stworzenia 

oddziela przepaść, niemniej jednak poznać Boże piękno można, szukając 

Go w stworzeniu. Stworzenie bowiem odbija w sobie, jak w lustrze, swego 

Stworzyciela. Jeżeli w świecie można odnaleźć tyle piękna, to jak piękny 

jest Ten, który to wszystko stworzył! (Cała ziemia pełna jest Jego chwa-

ły – Iz 6,3).

W szczególności zaś odnosi się to do człowieka, który nie dość, że jest 

stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to jeszcze naśladuje Stwórcę 

i sam tworzy.

Wśród dzieł ludzkich szczególne miejsce zajmuje muzyka, która, zgod-

nie ze starożytnym, wywodzącym się z platońsko-pitagorejskiej tradycji, 

a ostatecznie usystematyzowanym przez Boecjusza ujęciem, jest obra-

zem i ufizycznieniem (musica instrumentalis) niesłyszalnej harmonii sfer 

(musica mundana) oraz harmonii duszy i ciała ludzkiego (musica humana). 

Liczby i proporcje składające się na słyszalne dźwięki stanowią odbicie 

wiecznych liczb i proporcji. Dlatego właśnie muzyka, jako jedna ze sztuk 

wyzwolonych, była nauką, która traktowała o rzeczywistości w najściślej-

1 Pozwolę sobie tutaj na drobną uwagę: nic tak dobrze, moim zdaniem, nie oddaje tej 
chwały Chrystusa Eucharystycznego (jak również Chrystusowi Eucharystycznemu) jak 
dobra oprawa muzyczna w czasie liturgii. Miałam okazję kiedyś uczestniczyć mszy try-
denckiej, na której wyjątkowo dobrze była ona dobrana: po podniesieniu organista zagrał 
jedną z toccat per elevatione Girolama Frescobaldiego (1583–1643), wieloletniego orga-
nisty w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Szkoda, że współcześnie w kościołach tak rzadko 
korzysta się z przebogatego skarbca muzyki liturgicznej, skazując ją na żywot wyłącznie 
koncertowy.

o ile boża świętość 
odnosi się raczej do 
Jego transcendencji, 
to chwała boża raczej 
do Jego immanencji 
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szym związku ze światem idei 2. Jednocześnie muzyka, poprzez swój zwią-

zek z duszą ludzką, a przez nią także z Duszą świata, ma tak ogromny 

wpływ na ludzkie emocje. Tak o tym pisał Platon w Timaiosie:

A jakikolwiek z muzycznego głosu pożytek płynie dla słuchu, ten dany 

nam jest ze względu na harmonię. Harmonia ma ruchy pokrewne obiegom 

duszy w nas, więc dla człowieka, który rozumnie muzyki używa, wydaje 

się pożyteczna, nie dla przyjemności bezmyślnej, jak to dziś bywa, ale 

Muzy dały ją nam na to, żeby im pomagała duszę znowu do porządku 

doprowadzić i zestrajać ją, kiedy jej obieg przestanie być harmonijny. One 

też dały nam rytm do tego samego celu, jako pomoc przeciwko stanom 

duszy, którym miary brak i wdzięku u większości ludzi.

Muzyka sfer

Starożytni opracowali całą teorię etosu, która bazowała na tym współgra-

niu charakteru danej muzyki z ludzkimi uczuciami. Arystoteles też przyj-

muje ten podział na różne rodzaje ethosu muzycznego w swojej Polityce:

Przyjmuję zatem podział stosowany przez niektórych filozofów, którzy 

dzielą pieśni na etyczne, czyli działające na uczucia moralne, praktyczne, 

czyli pobudzające do czynu, i entuzjastyczne [czyli wywołujące zachwyt] 

i odpowiednio do tego każdej tonacji przypisują właściwy jej charakter, 

zaliczając jedne do tej, drugie do tamtej grupy. Jestem tego zdania, że 

muzykę należy uprawiać nie dla jednego, ale dla wielu pożytecznych 

celów, bo i dla wykształcenia i dla duchowego oczyszczenia, czyli tzw. 

katharsis (…), po trzecie zaś i dla wypełnienia czasu spoczynku, dla 

odprężenia i wytchnienia po pracy.

2 Jest więc niejako najmocniej w tej rzeczywistości osadzona – właśnie poprzez to po-
krewieństwo z wiecznymi liczbami. Tymczasem wiek romantyzmu nadał muzyce w po-
wszechnym odbiorze charakter sztuki najbardziej nieokreślonej i odwołującej się do 
czegoś nierealnego. Taki też jej obraz funkcjonuje do dziś.

 Starożytni opracowali 
 całą teorię etosu, 

 która bazowała na 
 tym współgraniu 
 charakteru danej 

 muzyki z ludzkimi 
 uczuciami

F68-print.indb   101 26.08.2013   02:18



A
N

T
O

N
IN

A
 K

A
R

P
O

W
IC

Z
‑Z

B
Iń

K
O

W
S

K
A

 /
 B

A
C

H
 I

 C
H

W
A

ŁA
 

10
2

Muzyka, jako szczególne dzieło ludzkie, bo naśladująca muzykę 

sfer – tę stworzoną przez Boga, jest również miejscem, w którym może się 

objawiać Boża chwała. A my – dzięki jej pięknu możemy poznawać Boże 

piękno. Poznanie tego piękna można porównać do rozbitego i rozsypa-

nego lustra, w którym odbija się światło słoneczne. W każdym odłamku 

można zobaczyć malutki odblask, dający jednak pojęcie o tym, jak wielki 

i oślepiający jest blask słońca.

Tu jednak znajduje się pułapka, bo nie każde piękno muzyki wiedzie 

wprost ku Bogu. Bywa, że muzyka jest naprawdę piękna, ale od Boga 

wręcz odwodzi. Słynne zamartwianie się św. Augustyna z Wyznań jest 

tego najlepszym wyrazem:

Przyjemności uszu mocniej mnie oplątały i ujarzmiły. Aleś mnie już 

rozpętał i wyzwolił. Przyznaję, że i teraz w jakiejś mierze ulegam słodyczy 

kunsztownego śpiewu, któremu nadają życie wersety będące Twoimi 

słowami, lecz nie aż tak się poddaję, bym nie był zdolny od tego się oderwać 

i odejść, gdy zechcę. A jednak ze względu na owe wersety, które je ożywiają, 

dźwięki te zdają się mieć prawo do zajmowania w moim sercu dosyć 

szacownego miejsca. Trudno jest mi jednak rozstrzygnąć, jakie miejsce się 

im należy. Nieraz sobie myślę, że czczę je bardziej, niż powinienem. Wiem, 

że święte wersety, kiedy są śpiewane, budzą we mnie silniejszą i gorętszą 

pobożność, niż mogłaby się we mnie zapalić, gdyby nie były śpiewane. 

I że każdemu wzruszeniu mojej duszy odpowiada wśród rozmaitości 

tonów jakiś ton szczególny, który tajemniczym pokrewieństwem jest 

z owym wzruszeniem związany. Ale nie należy pozwolić, aby ta zmysłowa 

rozkosz obezwładniała umysł. A ona mnie nieraz wodzi na bezdroża, 

gdyż nie zawsze chce się zgodzić na to, aby zajmować drugie miejsce po 

rozumie […] i nieraz przez to nieświadomie grzeszę – dopiero potem to 

sobie uświadamiam. Innym znów razem, bojąc się nadmiernie pułapki, 

niemało grzeszę przesadną surowością, wtedy gdy owe słodkie melodie, 

jakie się dołącza do psalmów Dawida, chciałbym odegnać od swoich uszu 

i nawet od uszu Kościoła, bo bezpieczniejsze mi się wydaje przestrzeganie 

zaleceń – często mi powtarzanych – biskupa Aleksandrii, Atanazego, który 
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podobno nakazywał lektorom czytać psalmy z tak nieznaczną intonacją 

głosu, by rytm był bliższy mowie niż śpiewowi.

Przyjemność obcowania z pięknem, w tym wypadku z pięknem mu-

zyki, jest tak wielka, że może nam ona nawet przysłonić Boga. Jesteśmy 

wszak istotami o zaburzonej wewnętrznej harmonii władz i nie panuje-

my nad swoimi pożądaniami do tego stopnia, że nawet będąc w koście-

le i słuchając pięknej muzyki religijnej, możemy bardziej skłaniać się ku 

stworzeniu niż ku Stwórcy. Problem ten więc sprowadza się do idololatrii. 

Czci należnej Bogu samemu nie wolno oddawać stworzeniu ani nawet ja-

kiejś idei, choćby idei piękna, czy nawet czemuś tak abstrakcyjnemu, jak 

wieczne liczby i proporcje obecne w muzyce, które poruszają naszą duszę. 

Chwała należy się tylko Panu Bogu.

Jezu, pomóż Bachowi

Nie jest wykluczone, że to właśnie miał na myśli Jan Sebastian Bach, który 

opatrywał swoje manuskrypty w nagłówku skrótem „J.J.”, czyli Jesu Juva 

(„Jezu, pomóż mi”) oraz na końcu skrótem „S.D.G.”, czyli Soli deo Gloria. To 

w zamyśle Bacha było nie tyle protestanckim wyznaniem wiary (przypo-

mnijmy, że soli deo gloria to jedna z pięciu zasad teologii protestanckiej, obok 

sola scriptura, sola fide, sola gratia i solus Christus), ile raczej modlitwą, wezwa-

niem do Boga z prośbą o pomoc, by całe dzieło było tylko na Jego chwałę. 

Tylko wtedy dzieło to będzie prawdziwie odzwierciedlać chwałę Bożą.

Muzyka może oddawać chwałę Bogu, zawierać niejako ją, nie tylko 

wtedy, gdy mówi wprost o Nim, czyli jest stricte muzyką religijną. Orygi-

nalną teorię na temat twórczości Bacha wysnuł Christoph Bossert – nie-

miecki organista i muzykolog. Wedle Bosserta, cała twórczość Bacha, 

zarówno ta religijna, jak i ta zupełnie świecka, zawiera zakodowaną w for-

mie pewnych motywów kluczy, a także liczb, symbolikę biblijną.

Gdy jednak czyta się o ustaleniach Bosserta na temat możliwych za-

biegach numerologicznych Bacha, jak choćby na przykład o zakodowa-

niu w utworach liczby 26, która w tradycji kabalistycznej oznacza Imię 

Boże – JHWH, a także liczby 351, która jest sumą wszystkich liczb od 1 

 Cała twórczość 
 bacha, zarówno 

 ta religijna, jak i ta 
 zupełnie świecka, 

 zawiera zakodowaną 
 w formie pewnych 
 motywów kluczy, 

 a także liczb, 
 symbolikę biblijną
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do 26, a także lustrzanym odbiciem liczby 153, czyli symbolu ryb itd., to 

mimo woli nasuwa się skojarzenie z fragmentem książki Umberto Eco 

Wahadło Foulcauta. Pozwalam sobie przytoczyć ten pyszny fragment, 

w którym Eco ustami hrabiego de Saint-Germaine wyśmiewa teorie nu-

merologiczne:

– Panowie – powiedział – proponuję, byście poszli i zmierzyli ten kiosk. 

Zobaczylibyście, że długość podestu wynosi 149 centymetrów, a więc jedną 

stumiliardową odległości Ziemia-Słońce. Wysokość od tyłu podzielona 

przez szerokość okienka daje 176:56 =3,14. Wysokość z przodu wynosi 

19 decymetrów, a więc tyle samo, ile liczba lat w greckim cyklu księżycowym. 

Suma wysokości dwóch narożników przednich i dwóch tylnych daje 

190x2+176x2=732, czyli datę zwycięstwa pod Poitiers. Wysokość podestu 

wynosi 3,19 centymetra, a szerokość framugi okienka 8,8 centymetra. 

Zastępując liczby całkowite odpowiadającymi im literami alfabetu, 

otrzymamy C10H8, czyli wzór chemiczny naftaliny. (…) Z liczbami można 

robić co się komu żywnie podoba. Jeśli mam liczbę 9 i chcę otrzymać 

liczbę 1314, datę spalenia na stosie Jakuba de Molaya, datę drogą sercu 

każdego, kto, jak ja, głosi, że jest oddany rycerskiej tradycji templariuszy, 

cóż czynię? Mnożę 9 przez 146, fatalną datę zniszczenia Kartaginy. Jak do 

tego doszedłem? Podzieliłem 1314 przez dwa, trzy i tak dalej, aż znalazłem 

satysfakcjonującą mnie datę. Mogłem również podzielić 1314 przez 6,28, czyli 

podwojoną liczbę 3,14, i uzyskałbym 209. Otóż jest to data wstąpienia na 

tron Attali I, króla Pergamonu. Czy to wystarczy?

– A więc nie wierzy pan w żadne numerologie – stwierdził zawiedziony 

Diotallevi.

– Ja? Wierzę niezachwianie, wierzę, że świat jest cudowną symfonią 

stosunków liczbowych i że odczytanie liczby oraz jej interpretacja 

symboliczna to droga do wiedzy uprzywilejowanej. Jeśli jednak świat, 

niższy albo wyższy, to system relacji, w których tout se tient, jest rzeczą 

naturalną, że kiosk i piramida, jedno i drugie dzieło rąk ludzkich, 

nieświadomie odtworzyły w swojej strukturze harmonię kosmosu. Ci tak 

zwani piramidolodzy stosując bardzo wyrafinowane sposoby odkrywają 

W fudze bacha jak 
w soczewce skupia 
się dziedzictwo 
Pitagorasa, Platona, 
św. Augustyna, 
boecjusza, 
średniowiecznych 
teoretyków muzyki 
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prawdy linearne, znacznie starsze i od dawna znane. Właśnie logika 

odkrywania i poszukiwania jest przewrotna, bo to logika nauki. Logika 

mądrości nie potrzebuje odkryć, gdyż wie. Po co dowodzić czegoś, co nie 

może być inne? Jeśli istnieje jakaś tajemnica, tkwi ona znacznie głębiej.

Bach średniowieczny

Niemniej, nie można odmówić Bachowi tego, że jest autorem muzyki 

w najpełniejszym stopniu realizującym ideał, który można określić termi-

nem musica speculativa. Jego dzieło polega na zebraniu i usystematyzo-

waniu dorobku wielu wieków sztuki kontrapunktu, w rozumieniu muzyki 

jako sztuki wyzwolonej – praktycznego (to brzmi niemal jak „zbrojnego”) 

ramienia quadrivium. W fudze Bacha jak w soczewce skupia się dziedzic-

two Pitagorasa, Platona, św. Augustyna, Boecjusza, średniowiecznych 

teoretyków muzyki i twórców dalszego rozwoju sztuki kontrapunktu. 

Zabawnym paradoksem jest, że Bach, największy muzyk wszech czasów, 

muzyk w sensie średniowiecznym, czyli ten, który nie tylko muzykuje, ale 

uprawia muzykę, jako jedną ze sztuk wyzwolonych, w przeciwieństwie to 

muzyka praktyka, który zasługuje tylko na tytuł „kantor”, sam do dziś 

nazywany jest „skromnym kantorem z Lipska”.

die Kunst der Fuge, cykl kontrapunktów, który jest zwieńczeniem całej 

historii sztuki fugi, jest dziełem, które nie musi nawet wcale wybrzmieć, 

by być doskonałe, wystarczy, że zostało spisane na papierze. Jest bowiem 

dziełem czysto teoretycznym, do tego stopnia, że nawet nie ma w nim 

określenia, na jaki instrument zostało przeznaczone. Tak, jakby było zapi-

sem wiecznych liczb i proporcji zapisanych w gwiazdach.

Wystarczy choćby mizerna znajomość nut i podstawowe zorientowa-

nie się w prawach sztuki kontrapunktu, by lektura nut tego dzieła dawała 

tyle satysfakcji i zachwytu nad przedziwną harmonią i logiką, matema-

tyczną gracją rozwiązań w nim zawartych, że naturalne jest tu skojarzenie 

religijne. Jeśli dzieło ludzkie tak bardzo zachwyca i daje pojęcie o nieskoń-

czoności ładu i harmonii wiecznej, a więc daje nam odblask i przeczucie 

chwały Bożej, jak piękny i nieskończony jest sam Bóg! Ω
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Kwestia społecznego zaangażowania chrze-

ścijan jest problemem tak starym jak sam 

Kościół. Widzimy to wyraźnie już u św. Pawła 

i w pismach Ojców Kościoła badających grani-

ce wspólnoty wiary i świata. Ale także u nie-

przeliczonej rzeszy autorów katolickich roz-

ważających sprawę w ciągu wieków. Musimy 

mieć przy tym świadomość, że zagadnienie to 

zyskało na intensywności razem z nadejściem 

w kulturze Zachodu czasów radykalnej seku-

laryzacji myślenia o sprawach społecznych, 

a także należących do nich pytań o konkret-

ny ład polityczny i ekonomiczny. Dla dobrego 

zrozumienia tego, o czym tu mówimy, trze-

ba przypomnieć, że z perspektywy czysto 

socjologicznej, sekularyzacji tego obszaru 

ludzkiej aktywności dokonał już sam Kościół, 

rozłączając porządek władzy doczesnej i du-

chowej wedle odpowiednich dla nich celów. 

Rozłączenie to nie było jednak separacją, ale 

nowym uporządkowaniem spraw złączonych 

u pogan w sakralnej jedności. Wedle zasady, 

że porządek doczesny nie może stawiać przed 

sobą zadań zbawczych, ale i władza duchowa 

nie spełnia się wcale w formie teokratycznej 

polityczności, ale realnie na tę polityczność 

wpływa i ją kształtuje. 

Zaangażowanie społeczne chrześcijan sta-

ło się jednak tematem naprawdę gorącym 

dopiero w epoce ideologii, które okazały się 

dla religijności zsekularyzowaną konkurencją, 

niosącą w dodatku konkretne propozycje no-

wej organizacji życia społeczeństw, ale i two-

rzenia nowego człowieka – świeckiego Chry-

stusa, którym stawały się różnorodnie – klasa, 

płeć etc. Ideologie w swojej historycznej for-

mie zaistniały jednak obok religii, starając się 

odciąć od niej swoją tożsamość. Nie były ani 

nie chciały z nią być bezpośrednio kojarzone, 

dawały złudzenie wyższego etapu rozwoju 

człowieczeństwa zarówno na poziomie opisu 

świata, jak i recept rozwiązujących jego pro-

blemy. Nie od razu dostrzegano też w nich 

zresztą przede wszystkim zeświecczone wer-

sje pokusy teokratycznej, samozbawczej, reli-

gii zdeprawowanej, karmiącej się wybranymi 

i wykoślawionymi elementami religii prawdzi-

wej. Dziś znów niezbyt często zauważa się, że 

ideologie i ich propagandyści nie tylko konku-

rują z Kościołem, ale także wprowadzają do 

wnętrza propozycji religijnej fałszywe nuty 

lub wręcz szukają sposobów, by religijność 

katolicką, a szerzej chrześcijańską, zaprząc 

we własne mechanizmy przemiany i depra-

wacji świata. Zakusy tego wirusa sprawiły, że 

religijne opisanie świata, jego uniwersalizm 

dotyczący zarówno duchowości, jak i docze-

sności w wielu umysłach uległ rozkładowi. 

Religijność stała się sprawą tylko liturgii, tylko 

modlitwy, tylko nawy, tylko estetycznym kon-
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Myślisz „lewica 
chrześcijańska”? 
Nic nie myślisz
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tekstem życia, a działanie (a także myślenie) 

społeczne w wielu przestrzeniach zostało 

oddane ideologiom. Zaoferowały one złudze-

nie, że sprawy doczesne można ukształtować 

w sposób analogiczny do tego, jak rzemieślnik 

kształtuje materię, używając do tego prostych 

narządzi i zręcznej ręki. Nie potrzeba tu żad-

nej niewygodnej prawdy o tym, że rzeczy-

wistość społeczna włączona jest w życie ła-

ski. Religia dziś jest od spraw nieba, ideologie 

od spraw ziemi. Dlatego w Kościele możemy 

być katolikami czującymi związek z dowolnym 

nurtem tradycji duchowości, ale w pracy, ży-

ciu społecznym i politycznym stajemy się nie-

raz praktycznymi marksistami lub radykalnymi 

liberałami ekonomicznymi, a czasem nawet 

obyczajowymi. A właściwą duchowością czło-

wieka jest to, co ożywia jego działanie.

Te wstępne uwagi zostały sprowokowane przez 

powrót do dyskursu publicznego sformułowa-

nia „lewica chrześcijańska”. Na łamach „Rzecz-

pospolitej” głos w tej sprawie zabrali Krzysztof 

Wołodźko 1 („Nowy Obywatel”) i Łukasz Ko-

beszko 2 („Rebelya.pl”). Do przywołanej etykie-

ty przyznają się jednak przede wszystkim, i to 

jest interesujące, młode środowiska warszaw-

skiego Klubu Inteligencji Katolickiej skupione 

wokół pisma „Kontakt”, ale także przynaj-

1 K. Wołodźko, „Wiosna lewicy chrześcijańskiej”, 
„Rzeczpospolita”, 01.04.2013 [dostęp: 22.07.2013].

2 Ł. Kobeszko, „Upadek wiary w liberalizm”, „Rzecz-
pospolita”, 08.04.2013 [dostęp: 22.07.2013].

mniej część publicystów związanych z pismem 

„Nowy Obywatel” oraz pewien wachlarz stron 

internetowych i portali. Nie ukrywam, że tak 

jednoznaczne wprowadzanie etykiety tożsa-

mościowej, łączącej religijność i komponent ze 

świata ideologii, budzi różnego rodzaju zastrze-

żenia. Mówimy o środowiskach, dla których 

punktem odniesienia nie jest bezpośrednia 

akcja polityczna, ale, jak na razie, wypracowy-

wanie stanowisk i rozwiązań intelektualnych, 

a także wspieranie działań społecznych. Mamy 

zatem czas na rozmowę, zanim myślenie 

stanie się właśnie jakimś rodzajem zaangażo-

wania politycznego. Wątpliwość jest bardzo 

prosta – kiedy słyszę sformułowanie „lewica 

chrześcijańska”, trudno mi powiedzieć, która 

z dwóch obecnych w nim tożsamości (ducho-

wości) jest ważniejsza. Sądzę bowiem, że są to 

dwie różne tożsamości. Dlaczego? Ponieważ 

samo słuchanie nauki społecznej Kościoła nie 

jest jeszcze, moim zdaniem, lewicowością, ale 

zwykłą i świadomą realizacją katolickiego za-

angażowania w świat. Ta katolickość jest warta 

podkreślenia, ponieważ to ona, a nie lewico-

wość, ma dawać wierzącym modus vivendi 

i horyzont działań. Inaczej staje się jedynie, 

wspomnianym już, estetycznym dodatkiem.

Spójrzmy na pewien historyczny przypadek 

„lewicy chrześcijańskiej” i jego dziejowych pe-

rypetii. Jednym z najciekawszych duchowych 

„projektów” w polskim katolicyzmie dwudzie-

stego wieku było niewątpliwe środowisko, 

które zaczęło kształtować się w podwarszaw-
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skich Laskach wokół osób księdza Władysława 

Korniłowicza i Matki Róży Czackiej, założy-

cielki Zgromadzenia Franciszkanek Służeb-

nic Krzyża, dobrze znanych wielu katolikom 

z warszawskiego kościoła pw. św. Marcina na 

Starym Mieście. Duchowość Lasek obejmują-

ca zarówno osoby konsekrowane, jak i świec-

kie, w okresie swojej świetności intelektual-

nej, a więc w czasach wydawania kwartalnika 

„verbum” i potem jeszcze do śmierci ks. 

Korniłowicza, opierała się na trzech filarach. 

W liturgii, która w pewnej mierze zajmowa-

ła tam pierwsze miejsce, na św. Benedykcie, 

w formacji intelektualnej na św. Tomaszu, 

a w praktyce społecznej na św. Franciszku. 

Ten ostatni element duchowości wyrażającej 

zaangażowanie w świat, jak się zdaje, prze-

trwał w Laskach najdłużej, a nawet trwa do 

dzisiaj. Istnieje przecież zgromadzenie, które 

ten aspekt pielęgnuje, zajmując się opieką 

na nad niewidomymi i praktykując ubóstwo. 

Niewątpliwie też środowisko Lasek można by 

określić mianem swoistej forpoczty „lewi-

cy chrześcijańskiej” – choćby poprzez próby 

zaangażowania ekumenicznego czy przyjmo-

wanie porzucającej klasyczną katolicką naukę 

o państwie filozofii Jacques’a Maritaina, ale 

też silny rys inteligencki. Nigdy jednak, studiu-

jąc dzieje środowiska i pisma jego członków, 

nie spotkałem się, by sformułowanie „lewica” 

zostało użyte w tym kontekście w latach 30. 

czy 40. Bez wątpienia ks. Korniłowicza nie 

interesowała „lewica”, ale przemiana świata 

w duchu Benedykta, Tomasza i Franciszka, 

która wyrażała się w wierności nauce społecz-

nej Kościoła.

 

„Lewicą chrześcijańską” zaś możemy określić 

już grona (a przynajmniej ich wpływowych 

przedstawicieli) kształtujące po wojnie środo-

wisko grupujące ludzi „Tygodnika Powszech-

nego”, „Znaku”, kik-u, a także redakcję pod 

kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego 

zakładającą miesięcznik „Więź”. Prawo do 

tego dają nam wyrażane w różnoraki sposób 

opisy własnej tożsamości. Jak choćby w tek-

ście programowym w pierwszym numerze 

„Więzi”. Pamiętajmy też, że pismo to z zasady 

zrezygnowało z określenia „katolickie”. „Pewne 

swe rozdziały historia każdego narodu zamyka 

nieodwołalnie. Dlatego bezpłodna jest wszelka 

myśl i wszelki wysiłek nie liczący się z tym, że 

Polski nie można cofać do formacji kapitali-

stycznej. Chodzi natomiast o to, aby socja-

listyczna formacja społeczno-ekonomiczna, 

w jaką Polska w wyniku dokonanych reform 

społecznych weszła, rozwijała się w kierun-

ku najkorzystniejszym dla życia narodu i praw 

człowieka, którym winna ona służyć”. To tylko 

jeden z wielu afirmatywnych wobec socjalizmu 

głosów ze środowiska katolicyzmu otwartego. 

Wszystko to było też opowiedziane słowami 

personalizmu, który zdawał się esencją chrze-

ścijańskiej filozofii. Co ważne, środowiska te 

bezpośrednio odwoływały się do dziedzictwa 

Lasek, a Tadeusz Mazowiecki został redakto-
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rem monumentalnej książki „Ludzie Lasek” 

zbierającej rozproszone świadectwa o działal-

ności dzieła zapoczątkowanego przez Matkę 

Czacką i ks. Korniłowicza. Co jednak poszło nie 

tak z tą lewicowością? 

 

Była pewna zasadnicza różnica pomiędzy La-

skami a młodymi środowiskami. Te ostatnie 

porzuciły świętego Tomasza, zastępując go 

Emmanuelem Mounierem. Ponoć obu miał 

łączyć realizm. Jerzy Turowicz tak pisał o Mo-

unierze w przedmowie do pierwszego w języku 

polskim wyboru pism francuskiego myślicie-

la: „W dziejach cywilizacji chrześcijańskiej, jak 

każdej zresztą cywilizacji, są jednostki, które 

w sposób doskonały wyrażają jakąś najwraż-

liwszą świadomość swego pokolenia, wyprze-

dając swoją epokę i kształtując świadomość 

pokoleń następnych”. Studia Mouniera nad 

Tomaszem i przyjaźń z Maritainem wydawały 

się wówczas wystarczającym gwarantem dla 

jego myśli. świętego Benedykta porzucono, 

w zgodzie ze wskazówkami pragmatycznych 

prądów ruchu liturgicznego, dla dydaktyczne-

go traktowania liturgii. Dydaktyzm był wątkiem 

obecnym już w liturgicznych pismach Korniło-

wicza, ale miał tam swoje miejsce w głębszym 

nurcie duchowości benedyktynów nastawio-

nej na oddawanie chwały Bogu w prawdziwej 

starodawnej formie kultu. Praktykę społeczną, 

z ducha franciszkańską, zamieniono właśnie 

na socjalizm. Choćby, wspomniani już, auto-

rzy kręgu „Więzi”, jak pisze Roman Graczyk 

w książce o infiltracji środowiska „Tygodnika 

Powszechnego” przez sb, „głosili się w tym 

czasie kimś na kształt katolickich socjalistów, 

autentycznie wierząc w wyższość tego wzorca 

ustrojowego”. We wszystkich tych przypadkach 

sądzono zapewne, że rozwija się jedynie twór-

czo chrześcijańskie zasady duchowe. W rzeczy-

wistości jednak te ostatnie zostały zastąpione 

już przez różnorakie formy ideologii, materiali-

zmu czy konformizmu. I to zarówno tam, gdzie 

chodziło o sprawy społeczne, jak i religijne czy 

intelektualne. Nie można mieć dziś złudzeń co 

do myśli Mouniera przenikniętej praktycznym 

sojuszem z komunizmem. Nie był on dobrym 

mistrzem. Z kolei funkcjonalizm i dydaktyzm 

liturgii oraz rytuału jest nie tylko teologicz-

nym, ale i socjologicznym anachronizmem, 

efektem zbyt „społecznego” i pragmatycznego 

traktowania spraw Bożych. Oto przykład tego, 

jak łatwo zagubić to, co ważne, ufając własnej 

epoce. Tą drogą przebiegła sekularyzacją litur-

gii, w którą byli zapatrzeni „katoliccy socjali-

ści” – zamiast mistagogii przez kult Boży, banal-

na ludzka pedagogia – niemal wiec. To samo 

działo się na innych polach działań.

Bez wątpienia kolejne ideologiczne złudzenia, 

którym w czasach Prl polegały środowiska 

„lewicy chrześcijańskiej”, miały wciąż moty-

wację, która jawiła jej przedstawicielom jako 

chrześcijańska, tymczasem oddalała się ona 

co raz bardziej od tych, których uznawała za 

swoich ojców duchowych. W rzeczywistości re-
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alizowane były już cele ideologii, a przy okazji 

głoszono wciąż pobożność. Jednak w praktyce 

jedynie w sensie prywatnych upodobań. Erozję 

„katolickiego socjalizmu” widać już na przykła-

dzie roku 1956. W czasach stalinowskich środo-

wiska „Tygodnika Powszechnego” czy „Znaku” 

programowo głosiły sprzeciw filozoficzny wo-

bec systemu „budownictwa socjalistycznego”, 

choć już funkcjonowały w ramach tego syste-

mu jako beneficjent koncesji. Niektóre głosy, 

jeszcze z lat 40., były jednak bardzo mocne, 

jak ten z artykułu Józefa Mariana święcickie-

go: „Kościół jako głosiciel Prawdy zmierza nie-

wątpliwie do tego, aby nauką swoją przepoić 

wszystkie dziedziny życia [...]. Nie zadowala 

się tylko prywatnym apostolstwem, chciałby 

ogarnąć swoim duchem także i życie publiczne, 

nasycić, przetrawić społeczne urządzenia i in-

stytucje, urzeczywistnić ideał chrześcijańskie-

go państwa, więcej nawet – chrześcijańskiej 

wspólnoty narodów. Maksymalizm, o którym 

mówimy, [jest] po prostu tylko wyciągnięciem 

pełnych konsekwencji z faktu, że Kościół jest 

posiadaczem Prawdy, nie może więc godzić 

się na równouprawnienie z nią błędu. Ow-

szem, zmierza do obrony swoich wiernych 

przed infiltracją zła i uważa, że obowiązkiem 

państwa jest współdziałać z nim w tym zabez-

pieczeniu dusz przed zgorszeniem”. A jednak 

w kolejnych latach ton nadawali już Turowicz, 

bliższy, głoszonemu od lat 30. przez Maritaina 

i Mouniera, pogodnemu optymizmowi wobec 

lewicy komunistycznej, oraz realista Stomma, 

rozwijający własną pozytywistyczną koncepcję 

zaangażowania katolików w świat. Stanowi-

sko zaprezentowane przez święcickiego za-

niknęło. W konsekwencji razem z przyjściem 

ekipy Gomułki i końcem stalinizmu następuje 

szeroka legitymizacja środowisk „socjalizmu 

katolickiego” dla „realnego socjalizmu”. Sym-

bolem tej decyzji będzie koło poselskie „Znak”. 

Zacznie się też proces różnicowania i konflik-

towania z prymasem Wyszyńskim. Praktyka 

„lewicy chrześcijańskiej” przestała odnosić się 

dekadach powojennych nie tylko do źródeł ka-

tolickiej duchowości, która trzymała w pionie 

ortopraksję ludzi Lasek, ale także zapomniała 

o tradycji społecznych encyklik papieży XiX i XX 

wieku nauczających o państwie i społeczeń-

stwie. Okazała się za to zgodna z kontrower-

syjną wypowiedzią znanego teologa domini-

kańskiego o. Marie-Dominique’a Chenu, który 

stwierdził, że coś takiego jak nauka społeczna 

Kościoła nie istnieje. Głosem tym oddawał 

doczesność we władzę ideologii, a religię redu-

kował do jej zaplecza symbolicznego. To samo 

stało się z „katolickimi socjalistami”. 

Dalsze losy „lewicy katolickiej” pokazują, że 

ten ruch zapoczątkowany sekularyzacją źródeł 

duchowych był konsekwentnie kontynuowa-

ny. Wyjście posłów „Znak” z Sejmu Prl w 1976 

roku daje się jeszcze wytłumaczyć w duchu 

zmiany strategii działania w opozycji. Jednak 

trzeba pamiętać, że ta opozycyjność była dwu-

znaczna. Dlatego uprawnione będzie spojrzeć 

na tę sytuację jako na kontynuację aliansu 
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z ideologiczną praxis – w tym przypadku z ko-

munistycznymi rewizjonistami skonfliktowa-

nymi z ortodoksją partyjną. Rewizjoniści mieli 

swoją strategię zdobycia władzy, a katolicy 

„lewicy” chcąc uczłowieczać komunizm, weszli 

w nią, zamiast wypracować własną propo-

zycję zakorzenioną silniej w Kościele. W tym 

kontekście można też lepiej zrozumieć dystans 

Wyszyńskiego do działań kor-u. Trudno dziś 

patrzeć na sens sojuszu z rewizjonizmem ina-

czej niż przez pryzmat tymczasowej wspólnoty 

celów. Tylko strategią władzy można też zrozu-

mieć późniejszy zwrot rewizjonizmu w stronę 

radykalnego liberalizmu społecznego. „Lewica 

chrześcijańska” nie miała już wtedy żadnego 

własnego zaplecza istotnie chrześcijańskiego, 

by wyłożyć w kwestii społecznej swoje zdanie. 

Dokonała kolejnej legitymizacji systemu, jak 

zauważył Wołodźko w swoim artykule, sprzecz-

nego nie tylko ze źródłami, ale i z dotychcza-

sową historią ruchu. Konsekwentnie „lewica 

chrześcijańska” poparła także liczne elemen-

ty radykalnie sekularne zawarte w propozycji 

formy iii rP. Przywołam inną opinię o. Chenu, 

który mówił, że myśl teologiczna winna być 

solidarna ze swoją epoką. Jeśli faktycznie za 

tym tylko ona idzie, w praktyce staje się służką 

obowiązującej ideologii.

Tożsamości takiej jak „lewica chrześcijań-

ska” grozi dziś to samo co wcześniejszym jej 

generacjom, czyli przedkładanie praktycznych 

sojuszy „społecznych” ponad wymiar religijny, 

ponad uniwersalny obraz prawdy. Ta pokusa 

wciąż jest aktualna. Swoje „duchowości” ofe-

rują nowe prądy marksizmu, feminizm etc. 

W sytuacji sojuszów praktycznych łatwo stają 

się one „duchowością praktyki społecznej” 

i wypierają wskazania chrześcijańskie, które 

wydają się swoistą nadbudową, nieoferują-

cą takiej operacyjności w zmienianiu struktur. 

Zmienianie struktur wciąż lubi ubierać się 

w obietnice, których spełnić się nie da. Mylimy 

się, jeśli uważamy, że zbudujemy chrześcijański 

świat, abstrahując od ideologicznych konse-

kwencji działań naszych i naszych sojuszników. 

Co dziś dzieje się z dawnymi „katolickimi 

socjalistami”? „Tygodnik Powszechny” dry-

fuje nie wiadomo gdzie. Miesięcznik „Znak” 

wymienił mounieryzm i personalizm na nowy 

rodzaj modernistycznej filozofii wysysającej 

żywotne soki z religii, czyli na postsekularyzm. 

„Więź” zaś, wystraszona chyba historią swoich 

ideologicznych zaangażowań, w nowym mani-

feście (pierwszy numer w roku 2013) właściwie 

wycofała się ze świata. Trudno o inny wniosek, 

gdy czyta się tekst w kontekście historyczne-

go pierwszego numeru sprzed lat. Jakie będą 

losy środowisk „Kontaktu”, „Nowego Obywa-

tela” czy także „Pressji” – zobaczymy. Może 

warto porzucić lewicę i wrócić do katolicko-

ści, która sama w sobie jest też propozycją dla 

działania w widzialnym świecie – społecznym 

i politycznym. Ω
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Marks szczerze 
nie cierpiał choćby 
swoich francuskich 
konkurentów, 
uważając ich 
myśl społeczną, 
opartą jeszcze na 
ewangelicznych 
toposach i intuicjach 
etycznych, 
za szkodliwy 
sentymentalizm 
i moralistykę 

PoLSCy 
ChrZeśCiJANie, 
PierWSi 
SoCJALiśCi

Krzysztof 
Wołodźko

Temat lewicy chrześcijańskiej w Polsce wraca 
na nowo do dyskusji publicznej. Funkcjonuje 
na ogół jako pojęcie niedookreślone, bez jasno 
sprecyzowanej tożsamości historycznej, co właściwie 
uniemożliwia jakąkolwiek poważniejszą próbę 
dyskusji, choćby na gruncie publicystycznym. 

Dla jednych lewica chrześcijańska jest formą „świeckiej herezji” w ło-
nie laicyzującej się Europy, dla drugich – zbędnym anachronizmem, 
ślepym zaułkiem pośród dróg wypracowanych przez (po)marksowską 
lewicę. Filozofowi z Trewiru zawdzięczamy typologię, która nurty lewi-
cy nawiązującej do Ewangelii określiła mianem „socjalizmu utopijne-
go”. Marks szczerze nie cierpiał choćby swoich francuskich konkuren-
tów, uważając ich myśl społeczną, opartą jeszcze na ewangelicznych 
toposach i intuicjach etycznych, za szkodliwy sentymentalizm i mora-
listykę. A właśnie znaczna część rodzącej się na gruncie polskim myśli 
radykalno-społecznej była związana choćby z Henri de Saint-Simonem 
czy Étienne’em Cabetem. Mówimy tu o prekursorach myśli lewicowej, 
których działalność przypada na stosunkowo krótki, lecz brzemienny 
dla naszych dziejów czas, lata 1831 – 1864.
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Warto zauważyć, że na pierwsze świadectwa polskiej myśli i prakty-
ki radykalno-społecznej natrafiamy jeszcze w Xviii w. Piotr Kuligowski 
w tekście „Miecz Chrystusa. Chrześcijańskie inspiracje polskiego socja-
lizmu sprzed powstania styczniowego” („Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 2012 
[2]) przypomina: „Najbardziej wymownym przykładem nowatorskich 
rozwiązań gospodarczych jest Rzeczpospolita Pawłowska. W 1767 r. 
ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski nabył niewielką, jak na owe czasy, 
posiadłość ziemską na Wileńszczyźnie. Dwa lata później mieszkającym 
tam chłopom nadał wolność osobistą, a pańszczyznę zastąpił oczyn-
szowaniem. Z czasem jego dobra – od imienia posiadacza nazwane 
Rzeczpospolitą Pawłowską – zyskały własny samorząd, herb oraz kon-
stytucję, zatwierdzoną przez sejm niespełna miesiąc przed Konstytucją 
3 maja. Zamieszkujący ową mikroskopijną rzeczpospolitą chłopi szybko 
osiągnęli wysoki stopień świadomości politycznej i narodowej, co stało 
się powodem do masowego poparcia powstania listopadowego”. 

Przykład znamienny, bo widzimy w nim splot kilku czynników, po-
wtarzających się później niejednokrotnie w dziejach rodzimej, rzeczy-
wiście postępowej myśli społecznej. Otóż kwestia narodowa jest tu 
ściśle związana z  socjalną, a ludźmi odpowiedzialnymi za radykalizm 
reform i przekonań okazują się katoliccy kapłani czy wierni. Rzecz jest 
niepojęta z perspektywy dzisiejszych stereotypów, sformatowanych 
przez wyobrażenia społeczne Prl i iii rP, jednak pogłębiona znajo-
mość polskiej historii umożliwia oswojenie się z faktami niewygodny-
mi dla współczesnych przekonań i antagonizmów.

Powstanie listopadowe, wielka fala późniejszej emigracji…  Tam 
szybko powstają, szybko też z reguły obumierają, tam – dosłownie 
i w przenośni – gnieżdżą się ośrodki polskiej myśli, zalążki czynów. 
We Francji i w Anglii, niejednokrotnie pod czujnym okiem rosyjskie-
go ambasadora, w strefach wyznaczonych przez rządy, obawiające się 
polskiej, rewolucyjnej zarazy, nasi rodacy zapełniali papier i komuny. 
W Portsmouth, w Anglii, powstały Gromady Ludu Polskiego, pierwsza 

 Kwestia narodowa 
 jest tu ściśle 

 związana z socjalną, 
a ludźmi 

 odpowiedzialnymi 
 za radykalizm 

 reform i przekonań 
 okazują się katoliccy 

 kapłani czy wierni
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rodzima organizacja polityczna o profilu utopijno-komunistycznym, łą-
cząca polskich żołnierzy tułaczy z których wielu wywodziło się z chłop-
stwa. Z kolei w Stanach Zjednoczonych za sprawą Ludwika Królikow-
skiego swoje komuny, dziesięć lat po upadku powstania, zakładał ruch 
ikaryjski. 

Geograficznym centrum myśli był Paryż. Ale ośrodkiem, w który 
wszyscy się wmyślali, była sprawa polska. Od komunizującego w cza-
sach glP Stanisława Worcella, przez Józefa Ordęgę nawiązującego 
myślą do Philippe’a Bucheza i ks. Felicité Lamennais, aż do „lewicowe-
go liberała” Edmunda Chojeckiego: najistotniejsze były kwestie przy-
szłego ustroju Rzeczpospolitej, koniecznych reform i nowych celów 
społecznych. 

W czasach kształtowania się polskiej myśli radykalnej inspira-
cje chrześcijańskie zdecydowanie łączyły się ze sprawą chłopską: 
zagadnienia proletariatu nie istniały jeszcze na feudalnej ziemi, 
podzielonej zaborami. Damian Kalbarczyk, autor pracy „Wskrze-
sić Polskę, zbawić świat. Antologia polskiej chrześcijańskiej myśli 
społeczno-radykalnej 1831–1864”, tak mówił o tym w wywiadzie 
dla portalu Lewicowo.pl: „Struktura społeczno-gospodarcza na 
ziemiach pod rozbiorami wciąż kazała zajmować się kwestią wło-
ściańską, bolączkami związanymi z pańszczyzną jako głównym pro-
blemem. Chłopstwo było postrzegane przez radykałów jako klasa 
niewolnicza, żyjąca właściwie poza prawem. Rozziew był tym więk-
szy, że reszta społeczeństwa (szlachta, mieszczanie, rodząca się 
inteligencja) była rządzona wedle cywilizowanych reguł, a szlachta 
wprost przez wieki cieszyła się swoją «złotą wolnością». Stąd kwe-
stia reform, czy rewolucyjnych przekształceń wciąż kazała odnosić 
się do uwłaszczenia chłopów, które rozwiąże problemy klasowe 
w kraju, gdy odzyska on już niepodległość. Poza uwłaszczeniem 
mówiono jednak – to bardzo istotne – że chłopstwo powinno uzy-
skać takie same prawa, jak pozostali obywatele, a to już było bar-

A ewangelia? była 
tu księgą wolności, 
równości, braterstwa, 
innych perspektyw 
społecznych dla 
uciemiężonego ludu
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dzo rewolucyjne myślenie, zarówno jeśli idzie o ówczesne stosunki 
społeczne, jak i o polską mentalność”.

A Ewangelia? Była tu księgą wolności, równości, braterstwa, in-
nych perspektyw społecznych dla uciemiężonego ludu. Tak pojmo-
wana i interpretowana służyła pocieszeniem, ale nie była już Nowym 
Testamentem wedle kanonu rzymskiego katolicyzmu. Była inspira-
cją, pokrzepieniem i argumentem, syntezą nowych, świeckich myśli 
społecznych i wciąż żywego chrześcijaństwa jako fundamentu cywi-
lizacji. Raz jeszcze Kalbarczyk o polskich chrześcijanach, pierwszych 
socjalistach: „Byli to ludzie głęboko wierzący, a z Ewangelii można 
było wyczytać mnóstwo idei, które potwierdzały słuszność wołania 
o sprawiedliwość w życiu społeczeństw i między narodami, o lepszy 
świat, o bardziej godne życie szarego «człowieka». Mimo to przez 
Kościół postrzegani byli jako heretycy, ich poglądy napotykały na 
gwałtowny opór, żadne kontakty z hierarchami nie wchodziły w ra-
chubę. Wśród samych radykałów budziło to z kolei zdziwienie – uwa-
żali, że po prostu odkrywają prawdy wiary w ich aktualnym kon-
tekście społecznym. W poczuciu misji słali zresztą do Rzymu swoje 
propozycje, petycje, które były albo ignorowane, albo wywoływały 
ostre reakcje”. 

Znakomity i najbardziej znany przykład losów XiX-wiecznego rady-
kała społecznego daje życie, myśl i działalność ks. Piotra ściegiennego. 
Radykał, rewolucjonista i zesłaniec, powrócił do ojczyzny w siedem-
dziesiątym roku życia i podjął pomyślnie zakończone starania o odzy-
skanie praw kapłańskich. Może być on także traktowany jako polski 
mesjanista, głosił bowiem powstanie na ziemi Królestwa Bożego, 
wspólnotę ludzi „dobrowolnie miłością chrześcijańską ze sobą połą-
czonych, wspólny interes pracowania dla dobra i szczęścia powszech-
nego, dla zadośćuczynienia potrzebom swego ciała i myśli na celu ma-
jących, dobrowolnie też podlegających jednemu rządowi, spomiędzy 
siebie wybranemu, rządzonych według praw przez siebie ustanowio-

 Znakomity 
 i najbardziej znany 

 przykład losów XIX-
-wiecznego radykała 

 społecznego 
 daje życie, myśl 
 i działalność ks. 

 Piotra ściegiennego
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nych i przyjętych”. Miał to być społeczny Kościół Chrystusa, ocalenie 
Polski w jej bycie suwerennym, materialnym i duchowym.

Warto zwrócić uwagę, że myśl mesjanistyczna, dziś na ogół kojarzo-
na z Adamem Mickiewiczem i towiańszczyzną, była właściwie składo-
wą doktryn radykałów społecznych rodzącej się lewicy. Wspomniany 
już Ordęga, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, najmocniej uka-
zywał tę kwestię w perspektywie filozofii dziejów. Wedle jego pracy, 
„O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i postępu”, 
historia to realizacja przez człowieka celu ostatecznego objawionego 
w kolejnych krokach przez Boga. Odrodzenie Polski dokona się przez 
odnowę prawa moralnego chrześcijaństwa, na gruncie ustroju przy-
szłej Polski. Jak pisał: „Wszyscy ludzie powołani są do poświęceń wza-
jemnych i obdzielać się mają owocami usiłowań wspólnych, stosownie 
do mozołu, jaki każdy podjął, i stosownie do poświęcenia zdrowia i ży-
cia, jakiego od każdego społeczeństwo ma prawo się dopominać”. Tak 
rodziła się w myśli polskiej nieobca lewicy idea egalitarnego podziału 
pracy i dochodu oraz ich sprawiedliwej redystrybucji. Ordęga postulo-
wał bowiem „rzeczywistą równość”, czyli zrównanie wszelkich kondycji 
socjalnych, przywilejów i podziałów klasowych. I u niego, jako waru-
nek sine qua non budowy sprawiedliwego społecznie ładu odrodzonej, 
chrześcijańskiej Polski wraca kwestia uwłaszczenia chłopów.

Na ważne ograniczenia doktryn wypracowanych na gruncie lewicy 
chrześcijańskiej zwracał uwagę pod koniec XiX wieku Witold Jodko-
Narkiewicz w artykule „Historia i system socjalizmu utopijnego wśród 
emigracji polskiej 1834–1846” (cytuję za portalem Lewicowo.pl). Jak 
stwierdzał autor, opisując realia Gromad Ludu Polskiego: „Gorący 
patrioci, do głębi poruszeni upadkiem powstania (…) starali się zna-
leźć środki i drogi, aby nie dopuścić do nowego pogromu. Wolność 
polityczna, ich zdaniem, nie wystarczała i nie można by jej zdobyć 
bez równości ekonomicznej, która da się osiągnąć jedynie drogą so-
cjalizmu, gdyż rozdział gruntów musiałby doprowadzić w najbliższej 

Socjalizm, także 
polski, był u swych 
źródeł głęboko 
przeniknięty 
zachodnim 
chrześcijaństwem 
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przyszłości społeczeństwo do nowego rozłamu na bogatych i bied-
nych. Stali się socjalistami z patriotyzmu. Reszta, jak uzasadnienie 
konieczności socjalizmu prawem natury, albo zasadami chrześcijań-
skiej religii – przyszło samo przez się. Ale tu już musiały się kończyć ich 
dociekania. Zniesienie własności prywatnej uznali za dogmat, za coś, 
co nie potrzebuje wcale udowodnienia. I dlatego brakło im bodźca do 
dalszych badań ekonomicznych, dlatego ich teoria nie przyniosła żad-
nych owoców”. 

Rzeczywiście, myśl ta w swych różnorodnych odsłonach bazowała 
na przesłankach, niejednokrotnie skrajnie utopijnych, traktowanych 
jako aksjomaty, które czerpano także z bogatego, kulturowego i etycz-
nego depozytu Ewangelii. W tej mierze nie da się zaprzeczyć, że socja-
lizm, także polski, był u swych źródeł głęboko przeniknięty zachodnim 
chrześcijaństwem: rzymskim katolicyzmem i protestantyzmem, spo-
łecznymi heterodoksjami religii. Dziś, jak się zdaje, tamten fragment 
naszych dziejów jest niewygodny zarówno dla skrajnie laickiej lewicy, 
jak i odwołującej się do katolicyzmu prawicy. A przecież jest to dowód 
niezwykłej pracy myśli u progu nowoczesności, z którego dziś mogli-
byśmy czerpać choć taką lekcję: rzeczywistość społeczno-gospodarcza 
nie istnieje bez etyki, inżynierie społeczne nie są właściwą odpowie-
dzią na ludzkie potrzeby i tęsknoty serca, zaś chrześcijaństwo w ży-
ciu publicznym to coś więcej niż horyzont wyznaczany przez spory 
obyczajowe. Ω

 dziś, jak się zdaje, 
 tamten fragment 
 naszych dziejów 
 jest niewygodny 

 zarówno dla skrajnie 
 laickiej lewicy, jak 

 i odwołującej się do 
 katolicyzmu prawicy
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Widzę i słyszę, jak katolicki kapłan usilnie czyni starania, by 
zamknąć się w „kościele otwartym”. Polak Katolik usiłuje 
domknąć za sobą drzwi „kościoła otwartego”, ale noga 
red. Moniki wystająca przez próg studia Radia Z i TVN 24 
tkwi w owych drzwiach i przeszkadza. Czerwone, długie 
kozaczkoszpilki od Manolo Blahnika są twarde i skuteczne. 
„Jeszcze nie teraz, proszę księdza – zatrzaśniemy drzwi 
we właściwym momencie” – słyszę niemal z offu.

Po kilku tygodniach EKSPOST KATOLIK woła do mnie plakatowymi 
literami z wystawy księgarni – niebieskie słowo klucz to „LUTER”. Wy-
żej, mniejsze – to „ISKRY ANDRZEJ” i ikona piejącego koguta – sym-
bolu protestu. Zawsze (od ’68 r.) protestowałem i byłem demonstran-
tem – protestantem, więc nabywam drukowaną wersję wystąpień 
kapłana głoszącego TOLERANCJĘ, POSTĘP i OTWARTOŚĆ.
Kapłani Kościoła katolickiego codziennie wygłaszają w Polsce lekko 
licząc około 20–40 tys. kazań, a w niedziele i święta znacznie wię-
cej. Rocznie daje to… Stop. Żaden z kapłanów nie wydaje tych kazań 
w formie druków zwartych, czasami są to historyczne wyjątki. Ka-
zania ks. Andrzeja nie są historyczne, ale są najdłuższe, jakie prze-
czytałem – obejmują 522 strony. Nie wiem, czy pozbierał je z szuflad 
biurek w „Więzi”, „Znaku”, czy to wersje robocze tekstów z „Tygodnika 
Powszechnego”. Mimo ładunku emocji i przytłaczającej objętości nie 
zewangelizowały mnie, a wprost przeciwnie – wywołały myśli grzesz-
ne, a nawet antyklerykalne. 

To chyba antyteza założeń posłannictwa kapłańskiego – powo-
dować, by katolik grzeszył myślą. Pierwsze moje grzeszenie myślą 
to domniemania na temat powołania kapłańskiego ks. Andrzeja. 

Remigiusz 
Włast-Matuszak

oSTATNi ChrZeśCiJANie. 
reForMA LUTrA
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Kiedy i jak nastąpiło jego powołanie 
kapłańskie? Autor wyznaje to już na 
pierwszych stronach swoich rozważań. 
Początek jego powołania miał miejsce 
w „pabianickim kinie Robotnik” po obej-
rzeniu filmu Krzysztofa Zanussiego pt. 
„Iluminacja” – wtedy też zaczął „mocniej 
wgłębiać się w Pismo Święte”. 

Nigdy bym się nie ośmielił dworo-
wać sobie czy ironizować na temat cudu 
powołania do kapłaństwa. Sam takie-
go przywileju łaski nigdy nie dozna-
łem, a moja „iluminacja” była prozaicz-
na i bardzo świecka – w wieku lat 14 ½ 
w Sopocie A.D. 1963 na tarasie ZAiKS-u 
przy stoliku z niedobitkami polskiej 
inteligencji doznałem nagłego olśnie-
nia, że „dorośli” są tak samo „głupi” jak 
większość nastolatków i że nigdy nie 
doczekam stanu „dorosłej mądrości”, bo 
takiej nie ma!

Z racji pracy oglądałem „Iluminację” 
Zanussiego wiele razy. Reakcje krytyków 
i zwykłej publiczności były zawsze takie 
same – kilka procent zachwyconych, 
a ogół ciężko znudzony, bo też był to 
film pseudointelektualny, pretensjonal-
ny i sezonowo „modny” – odpowiadający 
na trendy kultury Zachodu, takie „8 ½” 
czasów PRL.

„Iluminacja” oglądana dzisiaj to mi-
noderyjne nudziarstwo. Pamiętałem, że 
film trwał ponad dwie godziny, a tu oka-

zuje się, że teraz jest rozpowszechniany 
na płytach w wersji 1 ½ godz.! Głów-
ne role grali Stanisław Latałło i Moni-
ka Dzienisiewicz-Olbrychska – jedna 
z pierwszych żon Daniela Olbrych-
skiego. Film ratowały dokumentalne 
wstawki z długimi wystąpieniami prof. 
Władysława Tatarkiewicza, W.M. Tur-
skiego i innych. Jedynie to z niego zo-
staje – a fabuła wymyślona przez Zanus-
siego budzi uśmieszki – ja zapamiętałem 
tylko dialogi z Supersamu przy kupowa-
niu herbaty ulung. Dzisiaj środowiska 
Agory i im podobne odbierają film jako 
pochwałę ABORCJI! Dlaczego rozpisuję 
się o tym banalnym filmie? Bo ta ilumi-
nacja określa stan umysłu Autora książki 
i określa „umocowanie intelektualne” 
jego kazań i medialnych wystąpień.

Czy Autor jest grafomanem – moja 
odpowiedź brzmi TAK. Czy Autor repre-
zentuje inteligencję twórczą – moja od-
powiedź brzmi NIE. Czy Autor szkodzi 
Kościołowi katolickiemu – moja odpo-
wiedź brzmi TAK.

Czy ja napadam na Autora? Nie, 
i proszę, by Autor sobie nie schle-
biał – piszę o nim jako o typowym 
„przypadku” – jest jednym z kilkunastu 
reprezentantów „zdiagnozowanych” jako 
„środowisko kapelanów «Gazety Wybor-
czej»”. A w swojej książce nie pisze nic 
nowego, odkrywczego, powtarza jedynie 
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koncepty i wypowiedzi innych, jest ty-
powym „nosicielem cudzych poglądów”. 
Większość zawartości książki to WATA 
SŁOWNA pisana w stylu i na poziomie 
recenzji teatralnych Tomasza Raczka za-
mieszczanych za PRL w „Polityce” – ba-
nalne streszczanie filmów omówionych 
już sto razy wcześniej. Powoływanie się 
na „sztandarowe” postaci z historii „po-
prawności politycznej”, postaci zupełnie 
nieznane, mało znane nawet w kołach 
„postępowej tolerancji”, jak i znane aż 
nazbyt dobrze. Polityk, którego Autor 
uważa za „największego”, to oczywiście 
Tadeusz Mazowiecki, zaraz potem „do-
cenia” nieżyjącego arcybiskupa Paryża 
Jeana-Marie Lustigera, Simone Weil, 
Adama Michnika, ks. Józefa Tischnera 
itd., sam kwiat poprawności politycznej. 
Jeden z rozdziałów poświęcony jest po-
wieści Michała Komara, a drugi filmowi 
Barbary Sas o dramacie betanek z Ka-
zimierza. Abp Józef Życiński unosi się 
nad całą książką, dowiadujemy się nawet 
z ckliwego opisu, iż ponoć tuż przed jego 
śmiercią Agnieszka Holland chciał na-
kręcić o nim film. Widocznie jej się odwi-
działo. Nakręci film o Wojciechu Jaruzel-
skim wg. książki jego córki – ze wszech 
miar polityku bardziej nośnym.

Kolejne rozdziały to promocja „Kościo-
ła otwartego”, a gdy brakuje argumentów, 
nawet tych wątpliwych, autor zaczy-

na podnosić głos i w ramach tolerancji 
krzyczy na czytelników: „Tak naprawdę 
istnieje według mnie tylko katolicyzm 
otwarty, bo jaki inny może istnieć?”, 
„Kościół otwarty to Kościół o ludzkiej 
twarzy,” „Istnieje jednak Kościół otwarty. 
I Kościół nie może być inny!”.

Marksistowska, jawnie lewacka „szko-
ła frankfurcka” wymyśliła w latach 30. 
„społeczeństwo otwarte” – a włoski ko-
munista Antonio Gramsci (który na łożu 
śmierci pojednał się z Bogiem i przy-
jął Najświętszy Sakrament – co może 
być inspiracją dla Agnieszki Holland) 
zaprojektował „marsz po instytucjach”. 
Obie idee wraz z emigrantami przenio-
sły się na uniwersytety amerykańskie, 
by na początku lat 60. i 70. skutecznie 
je opanować! Później siłą mody idee te 
zawitały do Europy, a po 1989 r. święcą 
tryumfy w Polsce.

„Kościół otwarty” to właśnie prze-
szczepienie ideologii społeczeństwa 
otwartego na grunt katolickiej Polski. 
Od ponad 20 lat środowisko „Agory”, 
„GW”, „TP”, „Więzi” i „Znaku” jawnie ją 
propagują. Ich walka o tolerancję, otwar-
tość i umiłowanie wolności jest bezkom-
promisowa, każdy, kto myśli inaczej 
i nie chce się podporządkować „jedynej 
słusznej prawdzie”, staje się wrogiem, 
a wroga należy zniszczyć. W imię walki 
o sprawiedliwość społeczną komuniści 
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mordowali miliony, w imię walki o „Ko-
ściół otwarty” wyklucza się ludzi ze śro-
dowisk społecznych, zawodowych i ze 
społeczeństwa.

„Kościół otwarty”, tak jak kiedyś 
przebrzmiała już „teologia wyzwolenia”, 
dąży do „głębokiej reformy” Kościoła 
według ideologii społeczeństwa otwarte-
go. Kościół, by go „zreformować”, należy 
rozwiązać (!), a następnie powołać na 
nowo! Destrukcyjny absurd tych dążeń 
zaczyna być groźny. Oto właśnie dotarły 
do mnie dwie wiadomości – w Santiago 
de Chile bojówki organizacji aborcjoni-
stów w trakcie mszy świętej sprofano-
wały i zdemolowały katedrę św. Jakuba 
Apostoła. A przecież feministki i ruchy 
proaborcyjne to właśnie AWANGARDA 
społeczeństwa otwartego. To właśnie 
redaktor „GW” kroczył na czele mani-
festacji feministek z transparentem 
„Pierdolę, nie rodzę!”. Oczywiście media 
przemilczają profanację, przemilczą ją 
też ks. Luter i red. Monika.

Druga wiadomość to homilia Ojca 
Świętego Franciszka do 300 biskupów 
wygłoszona w Rio. Papież napomniał 
biskupów, iż Kościół katolicki stracił 
w Brazylii w ostatniej dekadzie dwa mi-
liony wiernych, a kościoły protestanc-
kie i zielonoświątkowe rosną w siłę z 26 
do 42 mln wiernych! Księża mówią do 
ludzi żargonem redaktorów, językiem 

niezrozumiałym przez prostych kato-
lików. Ludzie chcą katolicyzmu ludo-
wego, wielkich zgromadzeń i pielgrzy-
mek – grupowego przeżywania wiary, 
kazań mówiących o sprawach prostych. 
To właśnie krąg kapłanów i świeckich 
z „TP”, „Więzi” i „Znaku” propaguje watę 
słowną, pseudointelektualne rozważania 
niezrozumiałe dla 95% wiernych. 

To asystenci kościelni tych wszystkich 
„postępowych w otwartości” redakcji 
oraz kilkunastu innych kapłanów – pu-
blicystów (wzorem Księży Patriotów 
z PRL) – stali się „funkami frontu ideolo-
gicznego” „Kościoła otwartego”. „Walka 
klasowa”, a dziś walka kultur, zaostrza 
się w miarę upływu czasu – co nas jesz-
cze czeka ze strony frontu postępu i to-
lerancji? Kościół roztapiający się w płyn-
nej ponowoczesności prof. Zygmunta 
Baumana? Rewolucja bioetyczna według 
prof. Jana Hartmana? Usankcjonowana 
prawnie dowolność decyzji o wielokrot-
nej zmianie płci w ciągu życia i małżeń-
stwo jako związek czasowy kilku osób, 
z dziećmi przekazywanymi sobie wraz 
ze zmieniającym się składem związku? 
Późna aborcja do drugiego roku życia? 
Wczesna eutanazja od 55. roku życia? 
Czy sobie fantazjuję? Ależ nie – taki 
przecież jest przesuwający się horyzont 
żądań społeczeństwa otwartego, a „Ko-
ściół otwarty” to przecież jego część. Ω
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Jeśli rozejrzymy się wokół 
i zastanowimy, jaki 
model kultury dominuje 
w przestrzeni publicznej, 

uczciwa odpowiedź 
musi uznać prymat kultury 
liberalnej. Wylewa się ona 
z ekranów telewizorów i kin, 
z ust celebrytów, polityków 
i błaznów. Każdy średnio 
rozgarnięty człowiek zagadnięty 
o nazwanie dominujących 
na Starym Kontynencie form 
państwowości odpowie: żyjemy 
w świecie demokracji liberalnych. 
Będzie miał rację! Oto bowiem 
prawica całkowicie oddała 
liberałom pole. Czas to zmienić, 
czas zabrać się do ćwiczeń!
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Ostatnie sformułowanie zapewne zdziwi-
ło niektórych czytelników. O co chodzi? 
Prawdopodobnie większość uznała, że 
chodzi o ćwiczenia intelektualne albo 
o dziwaczne użycie języka, które miało 
znaczyć „pora wziąć się do roboty”. Tak 
jednak nie jest, oparłszy się bowiem na 
żelaznej logice i intuicjach, autor do-
szedł w swoich rozmyślaniach do bardzo 
konkretnych wniosków, które przybrały 
kształt afirmacji fizycznej strony życia po-
litycznego. Może więc pora wziąć się nie 
tyle do roboty, ile do pracy, rozumianej 
jako rzetelny newtonowski byt, opisywa-
ny jako iloczyn siły i przesunięcia. 

Na końcu ślepego zaułka

Czas podnieść przyłbicę i podać recep-
tę na walkę z kulturą liberalną. Jest nią 
ustanowienie kultury fizycznej jako do-
minującej, hegemonicznej formacji pań-
stwowej i intelektualnej. Wszystkie inne 
formy kultury są pochodne wobec niej, 
podobnie jak spiżowe, ale jednak wtórne 
idee czysto myślne (Platon, Arystoteles, 
Burke etc.).

Zanim jednak wyjaśnimy tu, czym jest 
kultura fizyczna rozumiana jako auten-
tyczna podwalina życia człowieka, warto 
podkreślić, że współczesny konkurent 
kultury liberalnej, czyli konserwatyzm, 
znalazł się na manowcach i stoi pod 
ścianą, zamykającą ślepą uliczkę, którą 

kroczył przez kilkadziesiąt lat, faktycznie 
uznając wartości liberalne.

W tym celu sięgnijmy do popularnej 
Wikipedii i zapoznajmy się z hasłem „de-
mokracja liberalna”. Cóż tam znajdzie-
my? „Demokracja liberalna (demokra-
cja konstytucyjna) – rodzaj demokracji 
przedstawicielskiej charakteryzujący 
się wolnymi i uczciwymi wyborami oraz 
pluralizmem politycznym, utożsamiany 
z demokracją parlamentarną”. Okazuje 
się, że liberalizm demokracji oznacza na 
przykład jej uczciwość. Cóż za zawłasz-
czenie pojęć! Widać tu wyraźnie skalę 
porażki konserwatyzmu, który na polu 
semantycznym rozłożył się i kwiczy, dep-
tany przez swojego największego wroga. 
Zauważmy, że w żadnym kraju w debacie 
publicznej nie pojawia się pojęcie demo-
kracji konserwatywnej. Nawet konserwa-
tyści nie podnoszą takiej idei. Wniosek 
płynie z tego jednoznaczny – prawica 
(czyli faktycznie konserwatyzm) uznała 
zawłaszczenie umysłów obywateli przez 
kulturę liberalną. Trudno na serio wal-
czyć z kulturą liberalną, skoro uznaje się 
jej siłę, pozwalając ochrzcić jej mianem 
sedno modelu państwowości. 

Jednak błąd konserwatystów nie 
sprowadza się wyłącznie do impotencji 
w promowaniu własnych nazw. Także 
w kwestii faktycznej wizji konserwatyzm 
coraz mniej różni się od liberalizmu. 
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Przykładów nie trzeba daleko szukać, 
dostarcza ich choćby brytyjska Partia 
Konserwatywna, ostatnio jawnie kro-
cząca ścieżką promocji nieograniczonej 
wolności (a wolność to przecież liberte…) 
i promująca skrajną homofilię. Porówna-
nie różnych europejskich środowisk poli-
tycznych sprawia, że coraz mocniej ciśnie 
się na usta konstatacja: różni, ale równi… 
w uleganiu liberalnym zaklęciom.

Kultura liberalna wyniosła na 
sztandary pojęcie wolności. Z niej to 
wywodzi konstrukcję państwa, praw 
i obowiązków. Nie ma co ukrywać, że 
demokracja liberalna jest ustrojem laic-
kim i wyłącznie wolność – wartość de-
stylowana od transcendencji – stanowi 
o reszcie. Jest to ujęcie całkowicie abs-
trakcyjne od natury świata i prowadzi 
do tak absurdalnych problemów, że ich 
rozwiązaniem jest sakramentalne „wol-
ność twojej pięści kończy się na czubku 
mojego nosa”.

Na początku był ruch

Tymczasem pierwotną wartością jest 
nie wolność, lecz ruch i problemy 
z niego wynikające. Są one związane 
ze zjawiskiem tarcia, co z kolei owocu-
je szeregiem poważnych dylematów. 
Tak właśnie powstała kultura ludzka, 
a jej naczelną, pierwotną i niezbywalną 
częścią jest kultura fizyczna. Ta ostatnia 

właśnie jest kulturą pierwszą (w rozu-
mieniu arystotelesowskim) i motorem 
rozwoju naszego gatunku. 

Rozważmy to na przykładzie histo-
rii wynalazku koła, niewątpliwego ka-
mienia węgielnego kultury technicznej 
(a więc przedliberalnej, jako że ta datu-
je się od Wielkiej Rewolucji). Dlacze-
góż to koło okazało się potrzebne? Bo 
ówczesna kultura okazała się bezradna 
wobec wielkich mas. A jednak proces 
dochodzenia do zakiełkowania idei koła 
był procesem fizycznego zmagania się 
z ciężarem. Myli się ten, kto sugeruje, 
że bez tego elementu ów wynalazek 
mógłby zaistnieć. Bez kultury fizycz-
nej nie miałoby miejsce przenoszenie 
ciężkich rzeczy materialnych między 
punktami przestrzennymi. Rozwiązanie 
techniczne – koło – jest wtórne wobec 
przelanego potu. Przeto to właśnie 
kulturze fizycznej, a więc zmaganiu się 
z ograniczeniami ciała, zawdzięczamy 
ten fundamentalny wynalazek.

Zatrzymując się przy nim, możemy 
jeszcze bardziej się w niego zagłębić, 
przywołując kolejny artefakt z kołem 
związany, czyli łożysko. Dlaczego po-
wstało? Bo było za duże tarcie i pry-
mitywne koło nie zdawało egzaminu. 
Znów pot zamienił się w ideę.

Widać teraz niezbicie, że motorem 
postępu rozumianego jako zbożne 
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podporządkowanie Ziemi człowieko-
wi musi być praca rozumiana w sensie 
iloczynu siły i przesunięcia. Na tym też 
należy oprzeć formację kulturową, co 
zaowocuje ustrojem państwa, który 
przybierze formę demokracji fizycznej. 
W państwie fizycznym rozwiązaniem 
problemu nosa i pięści będzie po pro-
stu trening (i tak dalej). 

Powyższe uwagi trzeba opatrzyć 
pewnym komentarzem. Rzecz jasna 
prymatu ruchu nie należy rozumieć 
dosłownie i totalnie. Kluczowy jest tu 
kontekst – badamy przecież kulturę 
człowieka, a nie ontologiczne podsta-
wy wszechświata. Dlatego też kiedy 
mowa jest o ustanowieniu ruchu jako 
naczelnej wartości, nie powinno się 
dopatrywać w tym świętokradztwa. 
Ruch jest wartością pierwszą, któ-
rą sami możemy projektować, bo też 
wolną rękę dał nam tu Bóg. W koń-
cu z żadnej wielkiej religii dominują-
cej na Starym Kontynencie nie wynika 
jednoznacznie model kultury ani tym 
bardziej model ustrojowy, o ile nie są 
sprzeczne z aksjomatami wierzeń (np. 
dziesięcioma przykazaniami). Mówiąc 
zupełnie wprost: kultura fizyczna jest 
ludzkim dziełem Bożym i jako taka 
zasługuje na przyjazne traktowanie 
wszystkich przeciwników lewicowej 
barbarii.

Podwaliny państwa 
fizycznego

Mowa była o „kulturze fizycznej” i „de-
mokracji fizycznej”. Jak one mają się do 
siebie? Otóż ta druga wynika z pierwszej. 
To kultura bowiem wpływa na kształt 
państwa, a nie odwrotnie. Możemy żyć, 
choćby dziś, kultywując kulturę fizyczną 
(będzie to prawicowy rezerwat), nie-
mniej jednak pozostaniemy w niefizycz-
nym państwie. A celem już oznajmio-
nym powinno być przecież ustanowienie 
fizycznej demokracji. Stoimy na krawędzi 
liberalnej przepaści, świadomi złej mapy 
kultury i pogrążania się państwa w nu-
dzie. Ta ostatnia bowiem jest – obok 
liberalnego relatywizmu – największym 
zagrożeniem współczesności. „Co ro-
bić?” – to (jednak) dobre pytanie. 

Jeszcze się taki nie narodził, który by 
mógł się zmierzyć z zadaniem wprowa-
dzenia demokracji fizycznej. Zbyt wiele 
w nas starych nalotów, liberalnych na-
garów, wreszcie – zbyt ułomne są na-
sze ciała, szlifowane treningiem, który 
w przyszłości będzie dobry co najwyżej 
na rozgrzewkę dla konającego, by wejść 
do trumny. Naszą rolą jest jednak przy-
gotować grunt. 

Nie sądźcie, że chodzi o idee, które 
można by od biedy określić jako ambit-
ny plan dla Ministerstwa Sportu! Dziś 
bowiem te dwa bratanki – socjalizm 
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i liberalizm – jeśli w ogóle coś mówią 
o kulturze fizycznej, to na tę modłę: „wy-
budujemy wam stadiony”. Ale weźcie do 
ręki konstytucję. Czytamy ją i czy coś syci 
nasze fizyczne potrzeby? Nie!

Otóż nie gdzie indziej, ale w preambu-
le jest miejsce na uświęcenie ruchu new-
tonowskiego i pracy jako obiektywnych 
wartości, wynikających z kultury fizycz-
nej, przez których kultywowanie może-
my najpełniej realizować inne powinno-
ści. Czy trzeba tłumaczyć, że w państwie 
fizycznym już dawno latalibyśmy na 
wakacje na Marsa? Wspomnijcie wywód 
o genezie koła.

Ta wizja nie jest obietnicą raju, bo jest 
przecież prawicowa, a więc antyutopijna. 
Propozycja rewolucji fizycznej jest głów-
nie rewolucją moralną. Mówimy: idźcie 
i ćwiczcie, ćwiczcie i krzyczcie o swoim 
pocie i jego wartości! Stąd po czasie, 
kiedy tryby ludzkiego ducha przemielą te 
idee, wyłoni się pewna konkretna trady-
cja nurtu fizycznego w demokracji. Partia 
Fizyczna, która niechybnie powstanie, 
przejmie władzę i metodami pokojowymi 
zmieni konstytucję. Nastanie demokra-
cja fizyczna. To jednak dopiero początek 
drogi. Jakkolwiek istniejący już przecież 
ruch fizyczny będzie miał pewne spo-
łeczne osiągnięcia, nastanie czas próby 
dla aparatu państwowego. W tym eseju 
powiemy tylko o jednej naturalnej – ale 

jakże ważnej! – konsekwencji ustanowie-
nia demokracji fizycznej. 

Skoro ruch jest wartością, państwo 
powinno promować tę wartość. Tak jak 
obecnie państwo promuje działalność 
dobroczynną poprzez rozmaite ulgi, 
tak i państwo fizyczne powinno dawać 
zwolnienia podatkowe osobom popra-
wiającym swoją wydolność. Szczegó-
łowe rozwiązania są kwestią ustaleń. 
Niewątpliwie jednak choroby układu 
krążenia są jedną z istotniejszych bolą-
czek współczesności. Narodowy System 
Badania Wydolności określiłby dokładne 
kryteria i zasady badania. Narzędzia ku 
temu są już dziś, wszak próby wysiłko-
we są znane od dawna na oddziałach 
kardiologicznych. 

Państwo stać by było na gigantyczne 
ulgi, bowiem wzrost formy obywate-
li w swej masie generowałby olbrzymie 
oszczędności dla służby zdrowia. Tym sa-
mym wpisanie ruchu i pracy jako warto-
ści do konstytucji wpłynęłoby na kształt 
społeczeństwa. Zamożne i zdrowe – oto 
społeczeństwo fizyczne. 

Fizyczność jako prawicowość

Jeżeli chcemy zgłębiać tematykę kultu-
ry fizycznej i ustanowienia demokracji 
fizycznej, nie możemy uciec od pytania 
o polityczne umocowanie tej demokracji. 
Skoro rzekło się już, że jest to wizja pra-
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wicowa, należy to uzasadnić, odcinając 
się radykalnie od lewicy.

Użycie tych niewdzięcznych terminów 
jest chyba nieuniknione, przynajmniej 
w punkcie wyjścia. Niestety, ponieważ 
na skutek rozmycia współczesna polityka 
nie daje się łatwo sklasyfikować jako le-
wicowa lub prawicowa. 

Powiedzmy tu tylko szkicowo, że 
lewica oznacza jak najdalej posunięty 
egalitaryzm i równość zarówno szans, jak 
i jakości życia, zaś prawica to elitaryzm 
i naturalna selekcja. 

Zatem kultura fizyczna jest artefaktem 
prawicowym. Jest elitarna i wyraża swo-
im jestestwem przekonanie, że „jak so-
bie pościelesz, tak się wyśpisz, a jak masz 
za krótkie łóżko, to i tak się nie wyśpisz, 
ale to Twój problem”. Te słowa wielkiego 
filozofa idealnie oddają istotę rzeczy. 

Kultura fizyczna jest nieodłącznie 
związana z rywalizacją. Taka jest jej 
tradycja i historia. W rywalizacji zaś na 
tzw. pudle przegrani nie istnieją. Rzecz 
to oczywista, realny skutek przegra-
nej to lepszy i pilniejszy trening i na-
dzieja na sukces. Być może płonna, ale 

i tak korzystna dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego. W rywalizacji tkwi skąd-
inąd lekarstwo na zagrożenie zbyt-
nim indywidualizmem – trzeba mieć 
z kim wygrywać, a to rodzi wspólno-
tę (to był także casus koła – kto więcej 
przetransportuje!).

Lewica próbuje zawłaszczyć kulturę 
fizyczną, promując jej atomowe elemen-
ty treningowe jako jej sens. Klasycz-
nym przykładem jest tutaj jogging. Owo 
truchtanie samo w sobie nie jest niczym 
złym, skoro uprawiał je sam Bruce Lee. 
Biegający lewicowcy oszukują jednak 
samych siebie, że ta czynność to sport, 
mimo braku rywalizacji. Ale wiemy wszy-
scy, że kiedy kuśtykającego zdziadziałego 
biegacza, który już marzy o kawie i odpo-
czynku przy „Wyborczej”, mija lekko bie-
gnący muskularny typ, łamaga czuje się 
jak hovno. A więc w tyle głowy rywaliza-
cja istnieje i ten nuworysz biegania wie, 
o co tu tak naprawdę (nomen omen) 
biega. A jednak oszukuje sam siebie i po 
powrocie do domu zapomina o realnym 
świecie, żyjąc wśród fantomów. 

A teraz czas wskoczyć w dresik! Ω
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Naszym ojcom wystarczyła
Pieśń nadmorska Piastów,
Myśmy dziś ją wypełnili
Mocnym biciem blastów.

Nasze ojce w bój ruszali
W rytm bogarodzicy,
Fajne, owszem, kiedy wsparte
ścianą riffów Litzy.

Nasze ojce szańców strzegli,
Wymawiając królom alians.
Nas od zawsze dzielił mocno
rap-metal mezalians.

Naszych ojców sen nadziei
Wiązał się z dąbrowskim,
dla nas hymnem zaś wolności
byli Maiden w Polsce.

Naszym ojcom Ziuk przewodził,
Prowadząc Legiony,
My załoga w czerń ubrana
Lub w katanach ziomy.

metal
prawica
mani
festo

(na melodię „Pieśni rycerzy Bolesława 
Krzywoustego” z dobrym fuzzem): 
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Nasze matki zachwycały
Anny German pienia,
My zaś w życie wchodziliśmy
Wśród kaset z podziemia.

Jednak nam nie wystarczają
smoki, miecze, biesy,
Gdy dorosłość w oczy spojrzy
– fiskus ciągnie z kiesy.

Na nic dźwięki cnego wiosła,
Gdy ojczyzna w bólu,
Tylko pozer woli koncert
od wysiłku trudu.

Nie bądź frajer, słuchaj Slayer,
Z czasem skórę zmienisz w gajer,
A gdy Polskę chcą zawłaszczyć
Zwykli okrutnicy,
No to śmigaj, miły bracie,
do Metalprawicy!

oj, da dana, hej!
 
Podpisano Załoga G Metalprawicy 
w składzie rozbudowanym ;)
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Reżyser będący wiecznym outsiderem, upadłym 
wyrzutem sumienia świata filmu, który po przejściu 
ciemnej doliny co rusz drażni świat filmowy swoimi 
bezkompromisowymi obrazami, zwie się Abel Ferrara.

Nazywany współczesnym Babilonem, miastem grzechu, a nawet So-
domą i Gomorą, Nowy Jork jest jedną z najczęściej eksploatowanych 
na srebrnym ekranie metropolii. Ba, amerykańskie kino wręcz kojarzy 
się z „Wielkim Jabłkiem”. Jednak reżyserów, którzy są w stanie oddać 
smak, zapach, klimat i atmosferę tego miejsca, jest niewielu. Stojąc 
niegdyś na jednej z brooklyńskich ulic, nie mogłem odłączyć jej od 
widoku dzielnicy z kultowego obrazu Wayne’a Wanga i Paula Austera 
„Dym”. Przejeżdżając przez Małą Italię, widziałem świat Martina Scor-
sese, natomiast przechadzając się po Central Parku, oczami wyobraźni 
obserwowałem sprzeczającego się o Bergmana, seks i psychoterapię 
Woody’ego Allena. Jest jeszcze jeden nowojorczyk, który nieodłącznie 
kojarzy się z „miastem grzechu”. 

Ferrara. ćpun szuka Jezusa

Los postaci 
Ferrary jest 
nieodłączny 
od krzyża 

Łukasz 
Adamski
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Ferrara. ćpun szuka Jezusa

Grzech i krzyż

Jego filmy na dodatek w najmocniejszy sposób podkreślają słowo 
„grzech”, którego użyłem w opisie NY. Reżyser będący wiecznym out-
siderem, upadłym wyrzutem sumienia świata filmu, który po przejściu 
ciemnej doliny, co rusz drażni świat filmowy swoimi bezkompromi-
sowymi obrazami, zwie się Abel Ferrara. Bohaterowie jego filmów 
to gangsterzy, ćpuny, upadli gliniarze, prostytutki i wszelkie postacie 

wypełniające rynsztok nowojorskich „ulic nędzy”. W przeciwieństwie 
do innych ponurych historii rodem z NY, los postaci Ferrary jest nieod-
łączny od krzyża. A ten nadaje Ferrarowskiemu kinu wyjątkową głębię. 
Widać to było najlepiej po premierze „Złego porucznika” Wernera 
Herzoga. Ferrara słusznie oburzał się, że Herzog ukradł mu główną 
linię historii i tytuł filmu. Opowiadający o upadłym gliniarzu w Nowym 
Orleanie „Zły porucznik” nawet nie zbliżył się poziomem do filmu Abla 
Ferrary z 1992 roku. Nie chodzi tylko o to, że Harvey Keitel jako uzależ-
niony od narkotyków detektyw był o wiele bardziej przekonujący niż 
wiecznie umęczony Cage. „Zły porucznik” bez religijnego ukąszenia był 
jedną z wielu opowieści o ciemnej stronie policji. Abel Ferrara zrobił 
zaś teologiczny traktat osadzony na brudnych ulicach Nowego Jorku. 

Abel Ferrara to jeden z najbardziej niepokornych i niezależnych 
twórców amerykańskiego kina. Gdy nie mógł znaleźć pieniędzy 
na swój kolejny film, wyjechał do Włoch. Po trzech latach wrócił, 
argumentując, że nie jest w stanie kręcić filmów nigdzie poza Nowym 
Jorkiem. Ferrara do dziś mieszka na Mulberry Street, słynnej mor-
downi Małej Italii, która mieści się tuż obok Chinatown. Swego czasu 
„The Guardian” opublikował ciekawy tekst o Ferrarze, gdzie postawio-
no tezę, że reżyser jako jeden z ostatnich reprezentuje nieistniejący 

 bohaterowie  
 jego filmów to 

 gangsterzy, ćpuny, 
 upadli gliniarze, 

 prostytutki i wszelkie 
 postacie wypełniające 

 rynsztok 
 nowojorskich 

 „ulic nędzy”
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już Nowy Jork. Ferrara nakręcił nawet 
w 2008 roku dokumentalny film o swojej 
dzielnicy, która mimo tego, że nie ma na 
niej już postaci wyjętych z „Chłopców 
z ferajny”, to jednak przyciąga turystów. 
„To kiedyś było serce włosko-amerykań-
skiego życia. Dziś mieszkam w jednym 
budynku z kapiszonami i modelkami. 
W mojej kamienicy nie ma ani jednego 
Amerykanina włoskiego pochodze-
nia” – mówił twórca „Króla Nowego 
Jorku”. Niemniej ten nieistniejący już 
świat odbija się mocno na karierze Fer-
rary. W końcu ostatnim, szeroko dystry-
buowanym, filmem reżysera był mafijny 
„Pogrzeb” z Christopherem Walkenem, 
Benicio del Toro i Vincentem Gallo. Kon-
trowersyjna „Maria” z Juliette Binoche 
i Forestem Whitakerem mimo wyróż-
nienia na festiwalu w Wenecji nawet nie 
weszła do amerykańskich kin. 

Bardzo często filmy Ferrary są trak-
towane jedynie jako pełne brutalności 
i scen seksu opowieści dla niegrzecznych 
facetów. I możliwe, że takie by pozostały, 
gdyby twórca, który debiutował porno-
graficznym filmem „Nine Lives of a Wet 
Pussy”, przez całe swoje życie nie zmagał 
się z dwiema rzeczami: narkomanią i ka-
tolicyzmem. Po premierze jego „Uzależ-
nienia” z 1995 roku większość krytyków 
przekonywała, że mamy do czynienia 
z filmem o narkotykach i ich epidemii 

w Ameryce przełomu lat 80. i 90. Jest to 
połowiczna prawda. 

„Uzależnienie” i „Zły porucznik” są 
najlepszymi dowodami poszukiwań 
duchowych filmowca, który zaczął 
swoją przygodę z narkotykami 
już w wieku nastoletnim. 

Jak wielu artystów w początkowej 
fazie uzależnienia, usprawiedliwiał narko-
tyzowanie się wyzwalaniem artystycznej 
kreatywności. W jednym z wywiadów 
przyznał nawet, że uzależnienie od nar-
kotyków i alkoholu było mu niezbędne, 
by mógł robić filmy. Na początku osobo-
wość reżysera fascynowała Hollywood 
i powodowała, że producenci mogli 
przekonywać, iż promują niekonwencjo-
nalnych artystów. Bardzo szybko jednak 
wyskoki Ferrary zaczęły drażnić ich na 
tyle mocno, że coraz trudniej było mu 
znaleźć środki na swoje filmy. 

Bezrobotny Ferrara zamiast na 
nowojorskich salonach zaczął się 
więc pojawiać w mrocznych barach 
oraz na narkotykowych libacjach. 

Wejście w świat nowojorskich „ulic 
nędzy”, które tak perfekcyjnie poka-
zał Martin Scorsese w „Taksówkarzu”, 
zaowocowało kilka lat później realizacją 
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takich filmów, jak „Król Nowego Jorku”, 
„Zły porucznik” czy „Pogrzeb”. Te filmy 
należą do jego największych osiągnięć. 
Mimo tego, że Ferrara miał romans 
z kinem hollywoodzkim („Crime Story”, 
Dangerous Game”, „Inwazja pożeraczy 
ciał”), to zdecydowanie najlepiej czuł się 
w kinie autorskim. Zarówno Christopher 
Walken, jak i Harvey Keitel uwielbiają 
z nim pracować. Niejednokrotnie przy-
znawali, że Ferrara pozwala im na pełną 
improwizację. Z drugiej strony reżyser 
otacza się współpracownikami, którzy 
swoim losem zaświadczają, że filmy 
sygnowane nazwiskiem Ferrary są bardzo 
realistyczne. Nieraz za bardzo. 

Współscenarzystka „Złego porucznika”, 
Zoe Lund, umarła w wyniku 
wieloletniego zażywania heroiny 
osiem lat po realizacji filmu. 

To właśnie ona w jednej ze scen filmu 
zażywa z głównym bohaterem „brown 
sugar”. Nomen omen było to jej jedyne 
pojawienie się na ekranie. 

Upadek i odkupienie

Można śmiało stwierdzić, że Ferrara był 
bliski tego samego losu. Wydaje się, że 
właśnie przeżycia reżysera spowodowały, 
iż jego „Uzależnienie” z 1995 roku jest tak 
porażającym i głębokim filmem. Abel Fer-

rara jest zresztą twórcą wielbiącym kino 
gatunków. Od początku kariery opowiada 
tę samą historię upadku i odkupienia. Z 
wyjątkiem komercyjnego „Crime Story”, 
który posłużył jako pilot do słynnego 
w latach 80. serialu, Ferrara zapędzał się 
w rejony niechętnie odwiedzane przez 
innych reżyserów. W „Uzależnieniu” 
poszedł w stronę wampirycznego hor-
roru. Była to szalenie odważna decyzja 
po triumfie „Wywiadu z wampirem”. Na 
marginesie warto zresztą zauważyć, że 
kino wampiryczne nie ma jedynie pustej 
twarzy „Zmierzchu”. Nawet mocno 
osadzone w popkulturze dzieła dotykają 
duchowej sfery swoich bohaterów. Duet 
Rodriguez/Tarantino nakręcił slasherowy 
„Od zmierzchu do świtu”, gdzie pastor 
odzyskuje wiarę (znów Harvey Keitel) 
dopiero po zetknięciu się z czystym wam-
pirycznym złem meksykańskiego baru 
„Titty Twister”. Łowca wampirów Jack 
Crow w Carpenterowskich „Wampirach” 
ma zawsze u boku duchownego, który 
srebrnymi kulami strzela w wysłanników 
piekieł od wampira Valka. Niezwykle cie-
kawie również wygląda zmaganie z wiarą 
autorki najsłynniejszej wampirycznej 
sagi, czyli opowieści o Lestacie. Religijne 
perypetie Anne Rice przypominają roller-
coaster. Jednak żaden z filmów o wampi-
rach nie ma takiej dawki religijności, jak 
zdumiewająca opowieść Ferrary. 
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Zrealizowane na czarno-białej taśmie 
„Uzależnienie” opowiada historię dok-
torantki filozofii Kathleen (Lili Taylor), 
zajmującej się w problemem zła, które 
tak często triumfowało w XX wieku. Nie 
tylko zgłębia ona filozofię egzystencja-
listów, ale również niemal natrętnie 
bierze udział w wystawach poświęco-
nych Holokaustowi czy komunistycznym 
ludobójstwom. Jednocześnie dziewczyna 
poszukuje namiętnie istoty zła i pragnie 
zgłębić problem odpowiedzialności za 
nie. W jednej z pierwszych scen filmu wy-
kładowca Kathleen, jej guru i późniejszy 
kochanek, mówi o predestynacji, która 
zdejmuje z człowieka odpowiedzialność 
za grzechy. Nie przez przypadek katolik 
Ferrara umieszcza monolog profesora 
(Paul Calderon) niedługo przed kluczową 
sceną swojego obrazu. 

Kathleen, wracając w nocy z jednej 
z wystaw, zatrzymuje się na ulicy obok 
pięknej, eleganckiej kobiety (jak zwykle 
zmysłowa Annabella Sciorra). Ta niespo-
dziewanie wciąga dziewczynę w ślepy 
zaułek i wbija w szyję zęby. „Wystarczy, 
że każesz mi odejść” – mówi wampirzy-
ca. „Wtedy nic ci nie zrobię” – dodaje 
włoska piękność. Czy jest to igranie 
z wolną wolą dziewczyny, która może 
wybrać swój los, ale paraliżuje ją strach? 
Czy to właśnie strach doprowadził milio-
ny zamordowanych ludzi nad przepaść 

w piekielnym XX wieku, który, jak prze-
konuje szatan w „Adwokacie diabła”, 
należał do niego? 

Czy słynna maksyma mówiąca, że 
aby zło zatriumfowało, wystarczy, że 
przyzwoici ludzie nic nie robią, skrywa 
się pod dnem scenariusza Ferrary? 

Nie tylko to pytanie krąży wokół „Uza-
leżnienia”. 

Kathleen przeistacza się w wampi-
rzycę. Nie jest w stanie funkcjonować 
w świetle dnia, rozsypują się jej relacje 
z najlepszą przyjaciółką Jean (Edie Falco, 
późniejsza pani Soprano ze słynnego se-
rialu) i przede wszystkim nie potrafi ona 
zaspokoić coraz większego głodu krwi. 
Objawy przemienienia są jakby żyw-
cem wyjęte z książek Anne Rice. Jednak 
w przeciwieństwie do opowieści „matki” 
Lestata, która dopiero w późniejszym 
okresie nawróciła się na katolicyzm (i go 
w końcu porzuciła), Ferrara od samego 
początku naznacza historię swojej boha-
terki krzyżem. Scenarzystą „Uzależnienia” 
jest przyjaciel Ferrary Nicolas St. John, 
który napisał dla niego trzy inne scena-
riusze. Autor ten nigdy nie ukrywał swo-
jej głębokiej wiary. Niegdyś kazał nawet 
paść na kolana i prosić Boga o wybacze-
nie Harveyowi Keitelowi, gdy aktor uznał, 
że chrześcijaństwo jest metaforą. 

             Ferrara od samego początku naznacza historię swojej bohaterki krzyżem 
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„Wina nie przemija z czasem. Wina jest wieczna i zostaje z nami 
do końca” – mówi swojej przyjaciółce wampirzyca. Kathleen nie 
może pozbyć się poczucia winy. Jednocześnie wciąga ona w swój 
świat kolejne ofiary, usprawiedliwiając się w sartre’owski sposób. 
„Nie jesteśmy źli z powodu zła, jakie czynimy, tylko czynimy zło, 
ponieważ jesteśmy źli. Jaki wybór mają tacy ludzie? Chyba żadne-
go...” – przekonuje sama siebie. Czy czuje ciężar własnego postę-
powania? Paradoksalnie, dopiero gdy umarła dla świata, stając się 
chodzącym trupem, poczuła odpowiedzialność za własne czyny. Jej 
niepohamowany głód pcha ją do przemieniania wszystkich napo-
tkanych na swojej drodze ludzi, łącznie z bliską jej sercu Jean oraz 
kochankiem z uczelni. Nowa natura pociąga Kathleen. Nie może 
oprzeć się złu i stosuje, przed zainfekowaniem go swoim ofiarom, tę 
samą perfidną sztuczkę, którą zastosowano wobec niej. „Powiedz, 
żebym cię zostawiła, a to zrobię” – mówi przed ugryzieniem Jean. 
Lestat przemieniając Louisa, daje mu szansę, jakiej sam nigdy nie 
miał, pozostawiając mu możliwość śmierci. Ofiary Kathleen nie mają 
takiego wyboru. One muszą postawić się swojej nemezis. Czy jest to 
przewrotny postulat bohatera „Fanatyka”, który nienawidził Żydów 
za to, że bali się przeciwstawić nazistom? U Ferrary pobrzmiewa ta 
sama nuta. 

W pewnym momencie Kathleen spotyka na swojej drodze Peinę 
(doskonały Christopher Walken), wampira, który nauczył się kon-
trolować swoje uzależnienie i niepohamowany głód krwi. „Ludzie 
egzystowali zawsze poza dobrem i złem. Co z tego wynikło?” – pyta 
Peina dziewczynę. „Ja” – wykrzykuje. Kim jest Peina? Czy jest to Zło 
wcielone, które wybrali odrzucający Boga ludzie? Czy może jest to 
ostatnia deska ratunku, jaką Bóg rzuca potępionym? A może Peina to 
jedynie pośrednik między Bogiem a upadłą kobietą? 

Na dnie piekła

Kathleen w końcu zderza się z ostatecznością. Organizując krwawą 
rzeź swoim gościom, których zaprosiła z okazji obrony doktora-

 Kim jest Peina? 
 Czy jest to Zło 

wcielone, które wybrali 
 odrzucający 

 boga ludzie?

 Życie wampirzycy 
 zmienia się na 

 szpitalnym łóżku, 
 gdzie musi wybrać 

 między krzyżem 
 wiszącym na ścianie

 a pojawiającą 
 się znów ponętną 

 Włoszką
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tu, spotyka młodego ewangelizatora 
(Michael Imperioli). Pierwszy raz 
powstrzymuje się od przemienienia 
swojej ofiary. Czy dlatego, że stanow-
czo odmówił on udania się do miesz-
kania Kathleen? Czy dlatego, że tak 
jawnie z jej pokusą (dziewczyna wabiła 
ofiary swoim seksapilem) wygrał czło-
wiek mający w sercu Jezusa Chrystusa? 
W bardzo emocjonalnej scenie wampi-
rzyca patrzy na ulotkę z wizerunkiem 
krzyża i krzyczy, że się nie złamie. Wy-
daje się, że Jezus nie dotarł do serca 
świeżej doktorantki filozofii, która wraz 
z przeobrażonymi przez siebie wampi-
rami masakruje zebranych gości. 

Kathleen w końcu doświadcza 
siódmego kręgu piekła Dantego. Idąc 

po ulicy oblana krwią niewinnych, 
jest jak ćpunka po przedawkowaniu 
heroiny. Życie wampirzycy zmienia się 
na szpitalnym łóżku, gdzie musi wybrać 
między krzyżem wiszącym na ścia-
nie a pojawiającą się znów ponętną 
Włoszką, która dokonała przemienie-
nia Kathleen. W pewnym momencie 

cień, jaki rzucała na krzyż siedzącą 
naprzeciwko Kathleen kobieta, zostaje 
zdjęty. Światło Pana oświetla całą salę 
włącznie z uśmiechniętą dziewczyną. 
Czy to właśnie krzyż w cieniu powodu-
je, że wampiry panicznie się go boją? 
Dlaczego Kathleen na widok Chrystusa 
nie pada jak klasyczny wampir? 

„Uzależnienie” to też jeden z najcie-
kawiej skonstruowanych filmów Ferrary. 
Wybór czarno-białej taśmy był spowo-
dowany chęcią skupienia uwagi widza 
na wnętrzu bohaterów. Dokładnie ten 
sam manewr zastosował Martin Scor-
sese, kręcąc arcydzieło „Wściekły byk”. 
Lili Taylor stworzyła jedną ze swoich 
najlepszych ról. Szkoda, że Hollywood 
najczęściej obsadza tę aktorkę jedynie 
w drugoplanowych, charakterystycznych 
rolach. Trudno nie zwrócić też uwagi na 
doskonały epizod jednego z ulubionych 
aktorów Ferrary Christophera Walke-
na, który chyba najmocniej po seansie 
zapisuje się w głowach widzów. „Uza-
leżnienie” nie jest jedynie rozliczeniem 
Ferrary ze swoim uzależnieniem od 
narkotyków. Nie jest to również wyłącz-
nie opowieść o uzależnieniu ludzkości 
od Zła, które może pokonać tylko Jezus 
Chrystus. 

„Uzależnienie” to traktat o Świetle, 
którego potrzebujemy my wszyscy. 

Czy film o gliniarzu, który handluje 
kokainą, ma w głębokim poważaniu własną 
rodzinę i jest uzależniony od narkotyków, 
hazardu oraz seksu z prostytutkami, może 
prezentować chrześcijańskie wartości?
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Jest to zaledwie 80-minutowa, 
skromna, czarno-biała opowieść o tym, 
że bez oświetlenia naszej drogi nigdy nie 
przejdziemy przez dolinę ciemności. Abel 
Ferrara za pomocą wampirycznego filmu 
zaprasza nas do duchowej podróży, która 
jest nie mniej złożona niż porażający „Zły 
porucznik”. 

Koks i glina

Czy film o gliniarzu, który handluje koka-
iną, ma w głębokim poważaniu własną 
rodzinę i jest uzależniony od narkotyków, 
hazardu oraz seksu z prostytutkami, 
może prezentować chrześcijańskie 
wartości? Czy film o zepsutym do szpiku 
kości policjancie, który masturbuje się 
przy złapanych w samochodzie nasto-
latkach, może być uznany za głęboko 
religijny? Jednak to „Zły porucznik” 
pozostaje punktem odniesienia dla 
twórczości Ferrary. „Przez znakomitą 
część filmu miałem wrażenie, iż religijna 
interpretacja «Złego porucznika» to jakiś 
ponury żart. Przed seansem wiedziałem, 
że autor scenariusza pracuje na co dzień 
jako katecheta – mimo to, oglądając 
obraz najgłębszego, moralnego upad-
ku bohatera brawurowo odegranego 
przez Harveya Keitela, upadku ukaza-
nego bez aluzji czy niedopowiedzeń, 
życia przeszytego najgłębszą rozpaczą, 
niemożliwą już do stłumienia hazardem, 

narkotykami i alkoholem, zastanawia-
łem się, cóż chrześcijańskiego może być 
w tej przejmującej wizji piekła na ziemi. 
Odpowiedzi udziela finał filmu”. Tak pisał 
o obrazie Ferrary pisarz Szczepan Twar-
doch, który dobrze uchwycił problem 
tego małego arcydziełka. 

Początkowe sceny filmu uniemożli-
wiają czucie jakiejkolwiek sympatii dla 
porucznika. Zło tego faceta jest wręcz 
porażające. 

Odwożąc dzieci do szkoły, nie może 
się doczekać chwili, gdy znikną za 
drzwiami, by on mógł spokojnie 
wciągnąć w samochodzie kokainę. 

Porucznik zadaje się niemal wyłącznie 
z bukmacherami, prostytutkami i ćpu-
nami, którym kradnie narkotyki i idzie 
je ćpać na melinach. Wszystko zmie-
nia dramatyczne wydarzenie mające 
miejsce w polskim kościele. W jednej 
z najbardziej przyszywających scen, jakie 
oglądałem w kinie, Ferrara pokazuje 
dwóch Latynosów gwałcących na ołtarzu 
zakonnicę. Porażające sceny kaleczenia 
kobiety krucyfiksem, przeplatane z wize-
runkiem krzyczącego Jezusa na krzyżu, 
pozostają w głowie długo po seansie. 
Na miejsce kaźni przyjeżdża porucznik. 
Jego zdziwienie całym zajściem jest 
porównywalne do uczucia Ferrary, który 
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opowiadał o tym, jak usłyszał o podob-
nym zdarzeniu, w jednym ze swoich wy-
wiadów. Lektura tej rozmowy pokazuje 
osobowość reżysera i jego nastawienie 
do spraw duchowych. 

„W 1982 roku w Harlemie zgwałcono 
zakonnicę. Kościół zaoferował nagrodę 
za złapanie sprawców. To samo zro-
biła mafia. Każdy gliniarz w Nowym 
Jorku ścigał tych kolesi. Złapali ich po 
10 minutach. Zastanawiam się, dlaczego 
tak wszyscy przejęli się tą kobietą” – py-
tał Ferrara. Dziennikarz prowadzący 
wywiad odpowiedział mu, że była 
zakonnicą. „I co z tego? Bo nosiła habit 
i dlatego wszyscy oszaleli? A co z jakąś 
13-latką, która jest gwałcona w Bronxie? 
Nikt jakoś o nią nie dba” – odpowiedział 
Ferrara. „Bo ona należała do Kościo-
ła” – odparł dziennikarz. „Wszyscy 
należymy do Kościoła” – upomniał go 
Ferrara. „Ja nie” – wyraził zdecydowa-
nie żurnalista. „To nie ty o tym decydu-
jesz. Jezus istnieje i nie masz w sumie 
żadnego wyboru” – odparł mu Ferrara. 
Przytaczam ten znamienny dialog, by 
pokazać nie tylko osobowość reżysera, 
ale również zwrócić uwagę na ducha 
samego filmu.

Porucznik od początku jest, w jakimś 
stopniu, złączony z Kościołem. Przy-
najmniej na poziomie deklaratywnym. 
„Nikt mnie nie zabije! Jestem pobłogo-

sławiony. Jestem katolikiem!” – krzy-
czy do bukmachera w jednej ze scen 
porucznik o twarzy Harveya Keitela. 
Aktor ten dwie dekady wcześniej tak 
fantastycznie wcielił się w gangstera 
zmagającego się z wiarą w „Ulicach 
nędzy” Scorsese. Symbole chrześcijań-
skie otaczają wręcz zatapiającego się 
po uszy w grzechu porucznika. W jego 
samochodzie wisi różaniec. Podczas 
zatrzymania dwóch nieletnich dziew-
cząt, które są upalone trawką i nie mają 
prawa jazdy, porucznik zmusza je do 
symulowania seksu oralnego, podczas 
gdy on się masturbuje. Jedna z dziew-
cząt ma na sobie wielki krucyfiks. 
W momencie gdy jego córka przyjmuje 
pierwszy raz komunię świętą, porucznik 
dogaduje z mafijnym bukmacherem 
zakład na kolejny mecz baseballa. Ten 
samej nocy wciąga kokainę, używając 
do tego komunijnego zdjęcia córki. 
Nawet pieniądze od handlarzy narko-
tyków, które przyjmuje skorumpowany 
gliniarz, są umieszczone w pudełku z wi-
zerunkiem Maryi. Niemal każdy grzech 
porucznika jest przez Ferrarę zestawia-
ny z symboliką religijną. Upadły glina 
nie może więc zapomnieć o Bogu. On 
go zupełnie świadomie odrzuca. Jason 
Mark Scott w swoim bardzo ciekawym 
eseju o filmie zauważa, że porucznik 
znalazł sobie nową wiarę. 
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„Jak przestajesz wierzyć w Boga, nie stajesz się niewierzący. 
Zaczynasz wierzyć w cokolwiek” – pisał Chesterton. 

Porucznik uwierzył w baseballistę Dodgersów – Strawberry’ego. 
Bohater przez cały film słucha relacji z meczów, na które stawia coraz 
większe pieniądze. Z każdym meczem jego ukochana drużyna jest 
coraz gorsza. On jednak wbrew sugestiom kolegów i specjalistów 
wciąż w nią wierzy i niemal z religijnym namaszczeniem stawia na 
nią pieniądze. W czasie wizyty u dilera, od którego dostaje pudełko 
z wizerunkiem Maryi, wypełnione 30 tysiącami dolarów, kompletnie 
naćpany, mówi starszej kobiecie, że Dodgersi wygrają. Ta siedząc z nim 
na kanapie przykrytej kocem z wizerunkiem Jezusa, wręcza mu róża-
niec z prośbą, by go zatrzymał. 

Kościół i mafia

Oswojenie z symboliką katolicką, która dla porucznika stanowi wyłącz-
nie tradycję, jest jednak czymś innym niż palenie wizerunków Maryi 
podczas ślubowania Cosa Nostrze. Abel Ferrara dotknął tematu mafii 
i katolicyzmu w „Pogrzebie” z 1996 roku, swoim ostatnim komercyj-
nym sukcesie w USA. Mafijna rodzina braci Tempio chce za wszelką 
cenę dowiedzieć się, kto zabił Johnny’ego Tempio, komunizującą 
czarną owcę rodziny. Bracia w czasie przepojonej katolicką symboliką 
trzydniowej żałoby tuż po modlitwie do Jezusa podnoszą broń i idą 
na polowanie. Żona głowy rodziny jako jedyna ma poważne obiekcje 
związane z wiarą. I choć przesiąkła mafijnym sposobem myślenia, 
zaczyna wątpić w jego sens, gdy zaprzyjaźniony z familią duchowny 
uświadamia jej, że jej katolicyzm to nic innego jak pogaństwo. 

Tym samym zdaje się kierować porucznik. Pogańska wiara w dru-
żynę baseballową zostaje zestawiona ze Zbawicielem, o istnieniu 
którego porucznik zapomniał. Jego życie ulega powolnej zmianie po 
spotkaniu ze zgwałconą zakonnicą. Prowadząc śledztwo, nie może 
on początkowo zrozumieć, dlaczego kobieta nie chce podać nawet 
rysopisu swoich oprawców. Pewnego razu policjant podsłuchuje, 

 Zakonnica chce 
 zamienić nienawiść 

 w miłość, by 
 ocalić ich dusze
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przez przypadek, jak zakonnica spowiada się u proboszcza parafii. „Ci 
biedni, zagubieni chłopcy przyszli do mnie po pomoc. Byli gwałtowni, 
jak większość potrzebujących” – mówi. Wyznaje też, że gwałciciele 
uczą się w katolickiej szkole. Jej zdaniem są oni „dobrymi chłopca-
mi”. Zakonnica nie chce wyjawić ich imion nawet w czasie spowiedzi, 
bowiem sama chce zamienić „nasienie goryczy w życiodajną spermę”. 
Zakonnica chce zamienić nienawiść w miłość, by ocalić ich dusze. Po-
rucznik nie mogąc słuchać jej słów, zmierza w gniewie do wyjścia. Gdy 
zakonnica mówi, że Jezus kochał tych, którzy mu urągali, porucznik 
opuszcza progi świątyni. Nie może on pojąć jej Chrystusowej postawy. 
Postanawia złożyć kobiecie propozycję. Jedyną, jaką zna jego świat. On 
w przeciwieństwie do swoich kolegów, którzy wpakują gwałcicieli do 
poprawczaka, z którego ci wyjdą, chce wymierzy im sprawiedliwość. 
Ma to być starotestamentowa sprawiedliwość. Ząb za ząb. Oko za oko. 
Zakonnica obwieszcza jednak, że chłopcom wybaczyła. Chrystusowa 
Dobra Nowina zwycięża chęć odwetu. „Czy masz prawo im wyba-
czyć?” – pyta porucznik. „Twoje wybaczenie pozostawi krwawe żniwo. 
Co jeśli oni to zrobią innym dziewicom? Potrafi siostra udźwignąć taki 
ciężar?” – pyta w bezsilności. Zakonnica radzi mu, by porozmawiał 
z Jezusem i pyta go, czy wierzy, że Jezus odkupił jego grzechy. I tutaj 
zderzamy się z najmocniejszą, najbardziej kontrowersyjną i w moim 
przekonaniu najpiękniejszą sceną pojawienia się Jezusa Chrystusa na 
kinowym ekranie. Scena, która podczas seansu musi, przepraszam za 
kolokwializm, wbić w fotel nawet skończonego niedowiarka. Scena, 
która nie pozwala o sobie zapomnieć przez całe lata. Scena, która 
dzięki fenomenowi Harveya Keitela może być postawiona obok naj-
wspanialszych w historii kina. Porucznik zostaje sam z różańcem, który 
dostał o zakonnicy. Trzecim różańcem, jaki pojawia się podczas całej 
akcji filmu. Pada na kolana. Wyje w duchowym bólu. Widzi Jezusa. 
Krzyczy na Niego. Wyzywa Go. Ma pretensje, że Go nie było w jego 
życiu. Bluzga i bluźni, zarzucając Bogu, że Ten go opuścił. „Gdzie, do 
diabła, byłeś” – płacze. Chrystus milcząco stoi. Porucznik w końcu 
wykrztusza z siebie słowo „przepraszam”. Przyznaje, że wyrządził tak 

Porucznik zobaczył 
Jezusa w czarnoskórej  
kobiecie wchodzącej 
do świątyni 
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wiele zła, bo jest słaby. Czołgając się po podłodze kościoła, by ucało-
wać stopy Pana, porucznik staje się symbolem jednocześnie upadku 
człowieka oraz jego odrodzenia w Chrystusie. Tylko w Nim jest zba-
wienie. Tylko w Nim jest odkupienie grzechów i życie wieczne. Tylko 
w Nim jest możliwa przemiana ducha. Przemiana totalna. Przemiana 
bezkompromisowa. Przemiana powodująca, że kochamy naszych wro-
gów i nadstawiamy drugi policzek. 

Jezus porucznika

Porucznik zobaczył Jezusa w czarnoskórej kobiecie wchodzącej do 
świątyni. Trzymała ona w ręku złoty puchar, który znalazła w lombar-
dzie swojego męża. Puchar pochodził z kościoła, w którym zgwałcono 
zakonnicę. Kobieta wskazuje porucznikowi imiona i miejsce zamiesz-
kania chłopców, którzy kosztowność przynieśli do sklepu. Co Jezus, 
który jeszcze przed chwilą stał w miejscu kobiety, chce powiedzieć 
błagającemu o wybaczenie policjantowi? Ten uprowadza chłopców 
z ich meliny i w mierząc do nich z pistoletu, opowiada o przebacze-
niu, jakiego udzieliła im zakonnica. Następnie wiezie ich na dworzec 
i ze łzami w oczach oddaje im pudełko z 30 tysiącami dolarów, każąc 
wsiąść do autobusu i nigdy nie wracać do Nowego Jorku. Przypomnij-
my, że chodzi o pudełko z wizerunkiem Maryi. Jest to ostatnia rzecz, 
jaką policjant robi w swoim życiu. Chwilę potem zostaje zastrzelony 
w swoim samochodzie przez gangsterów, którym był winien pieniądze 
za przegrane zakłady. 

(…)
Ω

Książka „Bóg w Hollywood”, której fragmentem jest 

powyższy artykuł, ukaże się nakładem wydawnictwa AA. 
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„Fronda”, od swojego początku 
kontrkulturowa i antysystemowa, nie 
może przejść obojętnie obok tego, że 
w III RP dyskusje często toczą się bez 
udziału samych zainteresowanych

„W sprawie kibiców normalni ludzie nie 

znają faktów sprzecznych z obrazem, któ-

rym na co dzień są karmieni przez media. 

Natomiast właściciele tych mediów znają  

te fakty i już dawno zdali sobie sprawę, że 

to, co naprawdę w ostatnich latach działo 

się na trybunach, jest sygnałem ważne-

go procesu społecznego, który może się 

okazać niebezpieczny dla ich interesów 

i pozycji w układzie władzy” 1 .

Powyższy cytat liczy sobie już ponad 

dwa lata, podczas których „wojna” z szero-

ko pojętym kibolstwem przybierała coraz 

to nowe odsłony, stając się nawet lejtmoty-

wem kampanii wyborczej przez wyborami 

parlamentarnymi. W dalszej części zacyto-

wanego tekstu Andrzej Waśko wskazuje na 

pewien analogiczny do tej „wojny” przekaz 

medialny. Podobny jego zdaniem płynął 

1 A. Waśko, „Futbolowa wojna prewencyjna”  
[w:] „Nowe Państwo”, 5/2011

choćby po wystąpieniach robotniczych 

w Radomiu w 1976 roku, kiedy to straj-

kujący robotnicy w reżimowych mediach 

przedstawiani byli jako chuligański 

motłoch, któremu władza ludowa musi dać 

i daje odpór. Trudno się z tym nie zgodzić, 

dlatego do niniejszej Frondy wpuszczamy 

„wrogów ludu” i „władzy ludowej”. Kiboli 

i ich obrońców.

Nie, nie mamy zamiaru udowadniać, 

że kibice to homogeniczne środowisko 

patriotów czystej krwi i takich samych rąk. 

Nie będziemy zaprzeczać, że w obrębie 

środowisk kibicowskich funkcjonuje często 

mniej lub bardziej zorganizowana prze-

stępczość. Nie podamy w wątpliwość faktu 

„ustawek”, bójek czy nawet brutalnych, 

przypominających plemienne egzekucje 

morderstw, w jakich przoduje (i de facto 

jest wyjątkiem) okrzyknięty mianem „Mia-

sta Noży” Kraków ze swoją zbyt dosłownie 

pojętą „świętą wojną”. To wszystko jest 

prawdą, choć nie w takim stopniu, jak chce 

tego część komentatorów, jak chciał tego 

premier Donald Tusk i jak widzi to „idący 

po nich” minister spraw wewnętrznych 

Bartłomiej Sienkiewicz.

Będzie we „Frondzie” o tym wszyst-

kim, o czym nie chcieliby słyszeć pu-

blicyści i dziennikarze, którzy z walki 

z „kibolstwem” uczynili sobie stałe źródło 

dochodu. Którzy we wzrastającej samo-

świadomości, postępującej samoedukacji 

W yKLęCi CZy 
PrZeKLęCi? 
iii rP KoNTrA 
KiboLe 
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i krzepnięciu tej grupy społecznej widzą 

zagrożenie. Stąd też obecność na łamach 

niniejszego numeru kwartalnika Cassa 

Pennanta, ekschuligana, lidera najsłyn-

niejszej bojówki w dziejach europejskiego 

futbolu. Stąd obecność księdza Jarosława 

Wąsowicza, kapelana kiboli, który „swoich 

braci” prowadzi co roku na Jasną Górę. 

Stad obecność Piotra Lisiewicza, publicy-

sty, który bronił sekowanych przez media 

fanów jeszcze długo przed tym, nim w pew-

nych kręgach politycznych modne stało 

się pokazywanie z szalikiem na sektorach 

polskich stadionów. I robi to nadal, gdy już 

modne być przestało.

Bo chuligaństwo stadionowe stało się 

„poważnym problemem społecznym” 

dopiero wówczas, gdy okazało się, że część 

środowisk kibicowskich uświadomiła sobie, 

iż są realnymi uczestnikami debaty pu-

blicznej, czego wyrazem stały się zarówno 

meczowe oprawy, jak i pozastadionowe 

uroczystości nawiązujące do wydarzeń 

z najnowszej historii Polski. Ale kibice stali 

się wrogami publicznymi także dlatego, że 

nastąpili na odcisk „chłopakom z mia-

sta” – medialnym gigantom – ITI i Agorze. 

Pierwszy chciał na stadionie przy Łazien-

kowskiej wprowadzić „zmodernizowany 

futbol”, drugi od początku doszukiwał się 

krążącego miedzy sektorami duchu faszy-

zmu /nazizmu /patriotyzmu*). Na otwarte 

starcie środowisko z Czerskiej zdecydowało 

się jednak wtedy, gdy w odpowiedzi na te 

zarzuty kibice na stadionach przypomnieli 

Adamowi Michnikowi i jego kolegom o ich 

ideologicznej proweniencji. To dopiero wte-

dy z incydentalnych wybryków „kwestia 

kibolska” została podniesiona do rangi 

państwowej, a media i władza zaatakowały 

fanów jednym frontem. Jak to świadczy 

o symbiozie świata polityki i mediów?

Mnogość środków masowego przekazu 

z nieocenionym internetem na czele po-

trafi skutecznie robić monolit medialno- 

-partyjnego przekazu. Taki jest również cel 

bloku, który oddajemy czytelnikom.  

„Fronda”, od swojego początku kontrkul-

turowa i antysystemowa, nie może przejść 

obojętnie obok tego, że w III RP dysku-

sje często toczą się bez udziału samych 

zainteresowanych. Czas zerwać z tym 

przyzwyczajeniem, nawet jeśli miałoby to 

przyprawić o ból głowy „autorytety” od 

ćwierć wieku szafujące wyrokami i wydają-

ce certyfikaty normalności i poprawności.

Mamy nieodparte przekonanie, że uczci-

wa dyskusja i przedstawienie jej wyników, 

mogą przyprawić o gęsią skórkę wszystkich 

tych, którzy zjedli zęby na demonizowaniu 

kibiców, przedstawianiu ich jako narośli na 

zdrowym ciele społeczeństwa, wreszcie ro-

bieniu z nich zbiorowego kozła ofiarnego. 

Na niczym bardziej nam nie zależy.

*) Niepotrzebne skreślić
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Fenomen Solidarności z 1980 roku. polegał na tym, że 
inaczej niż w czasie wcześniejszych buntów w PRL, razem 
poszli robotnicy i niepodległościowa inteligencja. Bunt 
przeciwko postkomunistycznej kaście rządzącej III RP 
zwycięży tylko wtedy, gdy znów uda się taki sojusz. Bez 
kibiców się nie uda – to przekonanie przyświecało niewielkiej 
grupie osób, która pięć lat temu podjęła wysiłek na rzecz 
zbliżenia obozu niepodległościowego i kibiców.

1 sierpnia 2013 roku, godzina „w”. Wszystkie ważniejsze skrzyżowania 

w mieście blokują kibice Legii Warszawa, którzy odpalają race. Wyją syre-

ny, na końcu pojawiają się okrzyki „Cześć i chwała bohaterom!” i oklaski 

przechodniów. Kibicowskie ekipy z poszczególnych dzielnic i osiedli rywali-

zują, która efektowniej przygotuje godzinę „w” na „swoim” skrzyżowaniu.

Podobnie jest podczas patriotycznych obchodów w całej Polsce. Ostat-

ni żyjący powstańcy i Żołnierze Wyklęci dożyli czasów, kiedy – zupełnie 

inaczej niż przez większość trwania iii rP – tłumy młodych, niezbyt na co 

dzień grzecznych ludzi, traktują ich jak swoich bohaterów.

To nie jest zabawa dla mięczaków

Gdy pięć lat temu podjęliśmy z paroma osobami myślącymi podobnie, 

a cieszącymi się nie najgorszą opinią w środowisku kibiców, ten projekt, 

Piotr 
Lisiewicz

      OD JANOsIkA  
      DO rOtMIstrzA PIleCkIegO 

Jednym 
z najważniejszych 
przekazów 
propagandy po 
1989 roku, słabo 
zauważonym przez 
jej przeciwników, 
była teza: nie wolno 
rozmawiać ze 
zwykłymi ludźmi, 
bo to brzydki 
populizm i żerowanie 
na najniższych 
instynktach 
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nym przez jej przeciwników, była teza: nie 

wolno rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, bo 

to brzydki populizm i żerowanie na naj-

niższych instynktach. W myśl tej retoryki 

Jarosław Kaczyński stoczył się, bo jako inte-

ligent z Żoliborza zaczął rozmawiać z tymi, 

którzy inteligentami z Żoliborza nie są.

Robienie ludziom wody z mózgu za 

pomocą spotów wyborczych, przekazów 

dnia, talk-show i seriali, wyzwalanie w nich 

najniższych instynktów, dołowanie ich, 

robienie z nich debili jest dopuszczalne. 

Wiadomo, Pr. Natomiast traktowanie ich 

poważnie, uczciwa rozmowa zrozumiałym 

dla nich językiem, pomaganie im w prze-

skoczeniu ograniczeń, tłumaczeniu, kto 

robi z nich idiotów i dlaczego – to niegodny 

inteligenta populizm.

Ten przekaz propagandy ubekistanu 

to oczywiście bezpośredni efekt traumy, 

jaką był dla komunistów Sierpień ̕80. Oto 

bydło, robole bez wyższego wykształce-

nia, którzy mieli być mięsem armatnim 

w jakiejś rozgrywce towarzyszy sekreta-

rzy, zbuntowali się, upodmiotowili, zadali 

z ekstremistami i reakcyjnym klerem. Nie 

dopuścić do powtórki tej sytuacji – to był 

najważniejszy cel propagandy iii rP.

Gangsterska legenda 
kibolska

Subtelni inteligenci z prawicy zapytają, 

dlaczego by pożenić niepodległościowe dą-

wiedzieliśmy świetnie, że to nie jest za-

bawa dla mięczaków. Że to gra, w której 

początkach ci, którzy ją podejmą, nie spo-

tkają się ze zrozumieniem ani większości 

prawicy, ani większości kibicowskich mas. 

Że raczej oberwą, niż usłyszą oklaski. Że 

opory po obu stronach będą duże i często 

logicznie uzasadnione. Bo one sobie wza-

jemnie nie ufają. Znaczna część kibiców ma 

przekonanie, że obóz niepodległościowy 

to tylko partyjni karierowicze, „takie same 

polityczne prostytutki jak reszta”. A fakt, 

że oprócz owych karierowiczów są tam 

ludzie idei, dostrzegają słabo, albo – czę-

ściej – wcale. Natomiast znaczna część 

obozu niepodległościowego była przekona-

na, że kibole to tylko zbiorowisko bandy-

tów. Jednym słowem mieliśmy świado-

mość, że jest to gra ryzykowna i na pewno 

przyniesie straty, które na pewnych eta-

pach będą przewyższać zyski. A te ostatnie 

wcale nie muszą przyjść szybko.

Jednocześnie nie mieliśmy wątpliwości, 

że jest to gra niezwykłej wagi. A przy tym 

prowadzona w krystalicznie uczciwej spra-

wie, bo – choć obie strony pełne są obaw 

o wykorzystanie przez stronę drugą – jest 

w interesie ich obu.

Robole i kibole, czy trauma 
Sierpnia '80

Jednym z najważniejszych przekazów pro-

pagandy po 1989 roku, słabo zauważo-
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żenia Polaków z aspiracjami polskiej ulicy, potrzebni są akurat ci awantur-

niczy kibole. Oczywiście wielkie znaczenie ma tu fakt, że w iii rP zniszczo-

no duże zakłady pracy. Ludzie boją się wychylić, bo w mniejszej firmie szef 

może wyrzucić z roboty, a tak się składa, że szefowie z reguły mają post-

komunistyczne powiązania. Kibole się nie boją, jako jedni z nielicznych.

A opowieści, że kibole to bandyci? Paradoks tkwi w tym, że geneza 

gangsterskiej legendy kibolskiej to czasy rządów Unii Demokratycznej. Jeśli 

„gw” szuka źródeł stadionowego chuligaństwa z lat 90., to znajdzie je we 

własnym środowisku.

iii rP w wersji z początku lat 90. była państwem totalnego bezprawia. 

Czołowi politycy rodem z Solidarności doszli w tym czasie do wniosku, że 

bezprawie się skończyło, skoro ich nie zamykają. Ta ich osobista perspekty-

wa pozwalała im nie widzieć faktu, że „na mieście” trwało w najlepsze wy-

muszanie haraczy, policja brała udział w handlu narkotykami. Podpalenia, 

a w przypadku wysoko postawionych mocodawców także morderstwa, 

pozostawały bezkarne.

Jednocześnie duża część zwykłych ludzie miała poczucie, że Solidarność 

ich zdradziła, zakłady pracy padają, rośnie bezrobocie, wielu żyje się gorzej 

niż za komuny. To w takich warunkach zrodziła się gangsterska legenda 

kibolska. Raper Peja w antypolicyjnym utworze „997” wykładał to, co my-

śleli o nowych elitach kibice:

Gówno na mnie macie, gówno o mnie wiecie,

Sami przecież ćpacie, sami przecież handlujecie. (…)

Was interesuje, jak by dorwać się do kasy,

Chcecie zabrać jak najwięcej od szarej ludzkiej masy.

Złodziejstwo i chciwość zakodowane macie w genach,

Korupcja, korupcja, nic się, k…, nie zmienia, (…)

Uziemicie mnie, czeka mnie więzienie,

Chyba że zapłacę, bo wy macie swoją cenę.

Potraficie być mili, uprzejmi, ułożeni,

Jak tylko dostaniecie mały zwitek do kieszeni.

Wielu chuliganów 
z moich roczników 
trafiło najpierw do 
agencji ochrony, 
kierowanych przez 
byłych esbeków 
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Trudno owej diagnozie odmówić praw-

dziwości. Jakie wnioski wyciągali z niej ci 

spośród kibiców – oczywiście niewielka 

mniejszość, ale mająca wpływ na at-

mosferę w środowisku – którzy poszli 

w gangsterkę?

W społeczeństwie okradanych przez 

władzę domowych piesków chcemy być 

wilkami. Nie interesują nas ochłapy, nie 

damy się rzucić na kolana, zgnoić. My, 

chłopaki z dzielnicy, weźmiemy swoje. Siłą, 

brutalnością, bezwzględnością wobec tych, 

którzy też są brutalni, ale maskują to gład-

kimi słówkami.

Paradoksalnie, wielu chuliganów z mo-

ich roczników trafiło najpierw do agencji 

ochrony, kierowanych przez byłych esbe-

ków. Jednocześnie esbecy ci budzili u nich 

zaciętą nienawiść i chęć odegrania się. Ci 

przestępcy z moich roczników, często pro-

wadzący dziś legalne interesy, nie wstydzą 

się swojej drogi życiowej. „Moi rodzice 

nie byli krezusami, nie byli sekretarzami 

partii, ubekami, nie mieli przełożenia na 

tanie kredyty, więc przemycałem papiero-

sy. To wszystko” – mówił „Newsweekowi” 

w 2012 roku. Jakub Pyżalski, mąż pani pre-

zes Warty Poznań.

Śmierć Jana Pawła II, czyli 
wyrok na kiboli

Dopóki ten mit gangsterskiego Janosika 

dominował na trybunach piłkarskich sta-

dionów, „gw” traktowała kibiców z przy-

mrużeniem oka. Mamy na nich haki, są pod 

naszą kontrolą.

Ale już w początkach lat 90. ten mit 

nie był jedynym, a z czasem na znaczeniu 

zyskiwały inne składniki ulicznej tożsamo-

ści. Skąd wziął się kibicowski patriotyzm? 

Kibic, który od dziecka kocha swój klub, 

swoją dzielnicę i miasto, z czasem dorasta 

do coraz dojrzalszych form patriotyzmu. In-

teresuje się tym, o co walczyli dziadkowie. 

Powstanie zorganizowanych grup i stowa-

rzyszeń kibicowskich, wymiana myśli w cza-

sie wyjazdowych meczów, a potem na 

forach kibicowskich – wszystko to prowa-

dziło do budowy patriotycznej kibicowskiej 

tożsamości. Ona często pozostawała w zgo-

dzie z tym, co mówili w domu rodzice – bo 

dominowali wśród nich ci, którzy się nie 

dorobili, bardzo często dlatego, że ojciec 

nie zgodził się za komuny zostać kapusiem.

Prawdziwym szokiem dla „gw” był fakt, 

że gdy 2 kwietnia 2005 roku. odszedł Jan 

Paweł ii, to kibice jako pierwsi wyszli na 

ulice. To wokół nich zebrały się pochody 

mieszkańców. Okazało się, że klubowe sza-

liki są jedynymi symbolami, wokół których 

w najważniejszych chwilach w historii gro-

madzą się aktywne grupy młodzieży.

To wtedy środowisko „gw” wydało 

wyrok na kibiców: zniszczyć ich za wszelką 

cenę. Jako miejsce rozprzestrzeniania się 

wśród młodego pokolenia choroby, która 

Geneza gangsterskiej legendy kibolskiej to czasy rządów Unii demokratycznej 
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wydawała się już wypleniona: tradycyjnego 

polskiego patriotyzmu.

Problem polegał na tym, że media głów-

nego nurtu tak naprawdę słabo znały wro-

ga, którego chciały zniszczyć. Nie doceniły 

szczególnie tego, jak bardzo wpływa na nie 

sarmackie „warcholstwo” – im więcej za 

coś nas ganią, tym bardziej my na złość to 

robimy.

Tego, co wygraliśmy, nikt nam 
już nie odbierze

Po upadku rządów PiS „gw” i tvn, a za 

nimi rząd Tuska, zaczęły wojnę z kibica-

mi. Był to czas, w którym liczba awantur 

na stadionach zmalała w tempie wręcz 

niewiarygodnym, natomiast w mediach 

pisano o nich coraz więcej. Pisząc o tej woj-

nie, zacząłem dzwonić do przedstawicieli 

stowarzyszeń kibicowskich z całej Polski. 

Często byli to ludzie, o których jako kibic 

Lecha słyszałem jako o legendach wrogich 

klubów.

Rozumieliśmy się bez słów. Okazywało 

się, że wszyscy, z grubsza biorąc, mamy te 

same poglądy. I wśród dużej części z nas 

pojawia się przekonanie, że ruch kibicowski 

zaczyna dojrzewać do odegrania roli  

ogólnonarodowej.

Ruch kibicowski jest ze swej natury sil-

nie hierarchiczny. Liczą się w nim ludzie, 

którzy działają długo, setki razy wstawali 

po nocy, by jechać na wyjazd swojej druży-

ny. Skoro ci ludzie stwierdzali, że w Polsce 

jest coś nie tak, posłuchały ich dziesiątki 

tysięcy małolatów z dzielnicy.

Jednocześnie znacznej części obozu nie-

podległościowego udało się uświadomić, 

że naszym potencjalnym sojusznikiem jest 

polska ulica, która za komuny żyła w bie-

dzie, a w nowym ustroju też ma pod górkę. 

Może być zmanipulowana, ale nie jest ku-

piona – jak wykształciuchy.

Na pytanie, czy kibicowska rewolucja 

się uda, odpowiedź brzmi: niezależnie, co 

będzie dalej, ona już się udała. Bo stały się 

przez te pięć lat rzeczy wcześniej niewy-

obrażalne. Setki tysięcy młodych ludzi, któ-

rzy obejrzeli teledyski do piosenek Tadka 

z Firmy i wielu innych raperów mówiących 

o polskiej historii, brali udział w uroczy-

stościach w rocznicę Powstania Warszaw-

skiego, w święto Żołnierzy Wyklętych albo 

w antyrządowych manifestacjach, to speł-

nienie najczarniejszych snów redaktorów 

„Gazety Wyborczej”. W hip-hop, gatunek 

muzyki najbardziej słuchany przez ulicę, 

oprócz antypolicyjnej nawijki, weszła na za-

wsze ta o bohaterstwie dziadków, którzy za 

ideały oddawali życie.

Teraz jest wojna

Była jeszcze jedna bariera, przez lata 

trudna do pokonania – brak umiejętno-

ści przełożenia tamtych ideałów na opis 

współczesnej rzeczywistości. Dotarcia do 

Prawdziwym szokiem dla „GW” był fakt, że gdy 2 kwietnia 2005 roku. 
odszedł Jan Paweł ii, to kibice jako pierwsi wyszli na ulice 
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kibiców z prawdą, że na słusznym skądinąd 

przekonaniu, że większość polityków to 

prostytutki, nie kończy się wiedza o po-

litycznej rzeczywistości. Że żołnierze ak, 

nsz czy Żołnierze Wyklęci walczyli o racje 

PolityCzne. Dlatego jeśli ktoś dziś pod 

dyktando „gw” i tvn śmieje się ze Smo-

leńska, bo tak jest trendy, to pluje na groby 

tych, którzy – wielkie tabu, coś o czym nie 

wolno mówić, chociaż każdy to wie – zosta-

li zamordowani przez tyCh saMyCh, którzy 

zamordowali rotmistrza Pileckiego.

Ale wtedy pojawiły się piosenki Tadka 

z Firmy, łącznika pomiędzy prawdą ulicy 

i polską historią oraz współczesnością, 

przekazywana przez niego „Niewygod-

na prawda”: „Dziś ubecy mają media, już 

nie muszą łamać kości / Dziś bogactwo 

i pozycja są polisą bezkarności / Niech wy-

klęci wstaną z grobów, wskażą drogę do 

wolności”.

Czy ruch kibicowski poprzetykany jest 

przestępczością, jak mówi Tusk? Tak, to 

prawda. Nikt nie odcina się tam od gang-

sterskich legend z lat 90. Pocieszające, że 

nie jest jednak poprzetykany nią tak gę-

sto, jak partie polityczne, uczelnie wyższe, 

świat artystyczny czy media.

W przypadku establishmentu to „po-

przetykanie”, niemal zawsze o ubeckim 

rodowodzie, w decydujący sposób wpływa 

na jego antypolskie oblicze. Państwo kiero-

wane przez ten establishment nie istnieje, 

co najbardziej drastycznie uwidoczniło się 

po Smoleńsku.

Tymczasem kibicom Legii to „poprzety-

kanie” nie przeszkodziło pojechać na mecz 

do Moskwy z transparentami o Smoleńsku. 

W całej Polsce nie przeszkadza ono czcić 

polskich powstań, Żołnierzy Wyklętych, 

ofiar stanu wojennego.

W ciągu 24 lat iii rP ruch kibicowski 

zmienił się, przyciągnął dziesiątki tysięcy 

młodych ludzi, z których 90 parę procent 

nie ma nic wspólnego przestępczością. To 

wielka lekcja dla obozu niepodległościowe-

go, że to wśród ludzi ulicy możemy szukać 

sojuszników. To daniu im szansy na godne 

życie powinny być podporządkowane poli-

tyczne programy. Poza wszystkim, zasłużyli 

sobie na to. Ω

 Czy ruch kibicowski 
 poprzetykany jest 

 przestępczością, jak 
 mówi Tusk? Tak, to 

 prawda. Nikt nie odcina 
 się tam od gangsterskich 

 legend z lat 90. 
 Pocieszające, że nie jest 

 jednak poprzetykany 
 nią tak gęsto, jak 
 partie polityczne, 

 uczelnie wyższe, świat 
 artystyczny czy media
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Moi bracia kibole są naprawdę otwarci na pozytywne 
wartości, także te płynące z ewangelicznego przesłania. 
Trzeba po prostu z nimi być. Pan Bóg zrobi swoje.

Jak to jest z religijnością kibiców? To jedno z najczęściej stawianych mi 
przez dziennikarzy pytań przy okazji corocznej Patriotycznej Pielgrzym-
ki Kibiców na Jasną Górę. Odpowiedź nie jest bardzo prosta: tak jak 
z religijnością polskiego społeczeństwa. Niczym się od niej nie różni. 
Raczej letnia niż gorąca, chociaż zdarzają się wyjątki. Jak w społe-
czeństwie, tak i wśród kibiców. Przeważają raczej postawy katolików 
„od wielkiego dzwonu” albo świątecznych. Ale znam też jednego 
nadzwyczajnego szafarza komunii świętej, który mocno działa w ruchu 
kibicowskim. Przyjaźnię się z kumplem, który przed laty był jednym 
z czołowych zadymiarzy w ekipie chuligańskiej, a dzisiaj jest w Odno-
wie w Duchu św. Kilku moich przyjaciół ze środowiska jest na drodze 
neokatechumenalnej. Co najważniejsze dla mnie w ich historii – nie 
zrezygnowali z czynnego udziału w ruchu kibicowskim. Są w nim 
nadal, ale już inaczej. Przywołane przypadki to jednak margines na tle 
ogólnej przeciętności.

Boże, chroń
fanatyków!

ks. Jarosław 
Wąsowicz SDB
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Chociaż religijność środowiska kibi-
cowskiego można określić jako „średnią 
krajową”, sami w sobie wyrastają ponad 
przeciętność. Są rozpoznawalni na tle 
ogólnej szarości albo w konfrontacji ze 
światem lemingów; dobrze zorganizo-
wani, o wyrazistych poglądach, które 
określiłbym, jako narodowo-konserwa-
tywne. Na pewno w większości odrzuca-
ją lewactwo i wszystko, co próbuje ono 
zainstalować przy wsparciu polityki po-
prawności politycznej. Także sprzyjające 
im media. Poza tym mają silne poczucie 
wspólnotowości, identyfikacji grupowej. 
W środowisku funkcjonuje wewnętrzny, 
niepisany kodeks honorowych zasad, 
które często nie są zrozumiałe dla kogoś 
z zewnątrz. To właśnie one pozwoliły 
w ostatnich latach na zjednoczenie 
ruchu kibicowskiego wokół wspólnych 
spraw, pomimo codziennych animozji 
klubowych. To jest wielki pozytyw, ale są 
i negatywy.

one wynikają z pewnej środowiskowej 
obyczajowości. Może bardziej niż 
w innych grupach społecznych 
przenika się tu codziennie dużo 
dobra i zła. Postawy heroiczne 
z patologią, charakterystyczną dla 
obecnych czasów. Godne pochwały 
inicjatywy z grupowym pijaństwem. 
Akcje na rzecz wspólnych interesów 

z międzyklubową rywalizacją, 
przyjmującą nieraz formę ustawek 
czy mniej lub bardziej przypadkowych 
awantur. Ciągła walka dobra ze złem, 
która istniała i będzie istnieć, jak 
w każdym człowieku, do końca świata.

Wydaje się, że dobro zaczęło w ostat-
nich latach brać górę nad złem. Co naj-
ważniejsze, nie przez jakąś misjonarską 
działalność czy narzucony z góry model 
funkcjonowania ruchu kibicowskiego 
wymuszony współczesnymi realiami, ale 
poprzez wewnętrzny wysiłek i środowi-
skową pracę u podstaw. To jej owocem 
jest masa inicjatyw charytatywnych, 
od materialnego wspierania biednych, 
ciężko chorych dzieci, przez honoro-
we krwiodawstwo, po systematyczną, 
a nie doraźną i okazjonalną opiekę nad 
domami dziecka. Samoedukacja, która 
przejawia się w organizowaniu kibol-
skich klubów dyskusyjnych, pokazów 
niechętnie traktowanych przez władze 
filmów, wykładów o tematyce historycz-
nej, patriotycznej, dotyczących bieżącej 
sytuacji politycznej. Wspólne manife-
stacje w rocznicę ważnych narodowych 
wydarzeń, koncerty artystów prezentują-
cych patriotyczny repertuar, którego nie 
usłyszymy w mediach. To kibice na nowo 
pokazali historię Żołnierzy Wyklętych 
i przywrócili społeczną pamięć o tych za-
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pomnianych bohaterach. Odnaleźli jesz-
cze żyjących kombatantów, o których nikt 
już nie pamiętał, i zaoferowali pomoc. 
Nie chodzi tu o wsparcie materialne, 
chociaż ma ono swój bardzo konkretny 
wymiar, ale o zwykłe zainteresowanie się 
ich codziennym losem, odwiedziny i roz-
mowy, świadectwo, że są młodzi ludzie, 
dla których historia ich życia i poświęce-
nie są ważne, i na nich właśnie chcą się 
dzisiaj wzorować. Ta żywa lekcja historii 
i samoedukacja, odrzucenie medialnej 
papki, którą systematycznie karmi się od 
dziesiątków lat społeczeństwo, pozwala 
kibicom jednoznacznie nazywać też po 
imieniu narodowych zdrajców. Dawali 
temu wielokrotnie i na różne sposoby 
wyraz, przywołując publicznie takie 
nazwiska, jak chociażby Stefan Michnik, 
Czesław Kiszczak czy Wojciech Jaruzelski. 
Ostatnio mógł się o tym we Wrocławiu 
przekonać Zygmunt Bauman, stalinowski 
propagandzista, zasłużony po wojnie 
w służalstwie względem Sowietów 
i w walce z niepodległościowym pod-
ziemiem. O zgrozo, dla prezydenta tego 
miasta, władz uniwersyteckich  
i tzw. wiodących mediów jest on autory-
tetem naukowym, moralnym i jakim tam 
jeszcze, Bóg raczy wiedzieć.

Paradoksalnie, to właśnie zwyciężanie 
dobra w ruchu kibicowskim jest 

konsekwentnie kwestionowane. Często 
też jest ścigane z urzędu prawa przez 
władze, które pod publikę deklarują 
radykalną „walkę ze stadionowym 
chuligaństwem”. To oczywiście tylko 
przykrywka i temat na zupełnie inną 
dyskusję. W każdym razie pozytywne 
przejawy działalności środowiska 
kibicowskiego są przemilczane, 
ignorowane i deprecjonowane 
w przekazie, jaki z publikatorów i ław 
rządowych płynie do społeczeństwa.

To jest fakt niezaprzeczalny. Z uporem 
lansuje się za to zło – obraz kibola chu-
ligana, rzekomego faszysty, ksenofoba, 
menela, bezmózgiego mięśniaka etc. 
To właśnie w tej, antykibolskiej krucja-
cie zwycięża zło, bo jest ono głównym 
punktem odniesienia w postrzeganiu 
adwersarzy.

Dobro, którego w ruchu kibicowskim 
jest coraz więcej, z czasem naturalnie 
wywołało temat religii i relacji do Kościo-
ła. Pojawiły się kibicowskie pielgrzymki. 
Ogólnopolska na Jasną Górę, regionalna 
do sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach czy też organizowana 
przez kilka lat piesza pielgrzymka do 
Piekar śląskich fanów Ruchu Chorzów. 
Niektóre stowarzyszenia kibiców starają 
się o msze św. dla fanów swojej druży-
ny z okazji rozpoczęcia czy zakończenia 
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sezonu piłkarskiego. Ostatnio na przykład 
odprawiono dziękczynną Eucharystię 
za zdobycie mistrzostwa Polski przez 
Legię. Księży okolicznościowo zaprasza 
się na środowiskowe spotkania wigilijne 
czy wielkanocne. Wszystkie wymienio-
ne powyżej inicjatywy wyszły w dużej 
mierze od samych kibiców. Może nie ma 
na nich tłumów podobnych do tych na 
stadionie, ale przychodzi na nie całkiem 
sporo fanów, dla których jest to ważne 
doświadczenie. Frekwencja z roku na 
rok ma raczej tendencję zwyżkową. To 
bardzo cieszy.

A jak w tym środowisku jest postrze-
gany Kościół jako instytucja? Bardzo 
różnie. Czasem przez pryzmat negatyw-
nych doświadczeń, urazów noszonych 
w sercu po spotkaniu z księdzem, który 
przez swój rygoryzm albo antyświadec-
two zdążył kogoś zrazić na kilka, a nawet 
kilkanaście lat Czasem to spojrzenie jest 
uwarunkowane nieuregulowanym życiem 
sakramentalnym, które spowodowało 
znaczne duchowe spustoszenia, wielolet-
nie zaniedbania, które powodują totalną 
blokadę na możliwości nowego otwarcia 
się na uporządkowanie tych spraw.

Wydaje mi się jednak, że w zbiorowym 
odbiorze w ruchu kibicowskim 
przeważa obraz Kościoła nie 
jako wroga, ale sprzymierzeńca, 

zwłaszcza na płaszczyźnie krzewienia 
patriotyzmu. historia Kościoła 
w Polsce i jego rola jako strażnika 
narodowych wartości jest w tym 
środowisku doceniana. Często 
pojawiają się głosy: „Może nie jestem 
przykładnym katolikiem i zbytnio 
nie praktykuję swojej wiary, ale 
na Kościół nie pozwolę pluć”. To 
dobry punkt wyjścia do dialogu.

Nie bardzo jednak umiem powiedzieć, 
czy Kościół, w wymiarze instytucjonal-
nym, dostrzega potrzebę tego dialogu 
i czy jest do takiego dialogu przygoto-
wany. Dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, że chyba nie bardzo. Przed 
Euro 2012 środowiska kibicowskie 
wyszły z inicjatywą zbierania podpisów 
przeciwko zmianie ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych, która zezwala 
na prowadzenie sprzedaży alkoholu 
na stadionach. Podpisy zbierano przed 
meczami i przy okazji innych spotkań ki-
bicowskich. Zwrócono się także z prośbą 
o pomoc do duszpasterstwa sportow-
ców przy episkopacie Polski. Pomysł był 
taki, żeby podpisy zbierać w kościołach 
w całym kraju w wybraną niedzielę po 
mszach św. Obiecano im wówczas wiele, 
jednak na tym się skończyło. A szkoda, 
bo inicjatywa i płaszczyzna wzajemnej 
współpracy były bardzo dobre. Wydaje 
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się to straconą szansą właśnie na dialog. 
Zrozumienie i współpraca odbywają się 
na razie w wymiarze indywidualnym. Jest 
sporo życzliwych księży, którzy jak mogą, 
pomagają, pojawiają się na stadionach, 
angażują się w pielgrzymki. Starają się 
zrozumieć złożoność ruchu kibicow-
skiego. Dość wspomnieć o paulinach 
z Częstochowy, którzy corocznie w me-
diach obrywają cięgi za Patriotyczną 
Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę, czy 
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania 
Młodzieży z inspektorii pilskiej, które 
animuje to wydarzenie.

Czy potrzeba zatem w tym środowi-
sku zorganizowanego duszpasterstwa? 
Moim zdaniem raczej nie. To środowisko, 
które, jak już wspominałem, nie da sobie 
niczego narzucić. Potrzeba raczej odważ-
nych, otwartych i dyspozycyjnych księży, 
którzy będą wiele umieli zrozumieć, 
wysłuchać, weprzeć inicjatywy, z który-
mi nieraz kibice mają ostro pod górkę. 
Którzy będą chcieli poświęcić im nieco 
swojego czasu, stanąć w jednym szeregu 
na patriotycznej manifestacji, pojechać 
na mecz wyjazdowy. Nieraz tak zwyczaj-
nie, po ludzku, pomóc rozwiązać życiowe 
zawiłości. Służyć, kiedy potrzeba, swoim 
kapłaństwem, z akcentem w tej posłudze 
na świadectwo miłości miłosiernej. Pan 
Bóg dał mi doświadczyć wielokrotnie, że 
taka postawa czyni cuda.

Moi bracia kibole są naprawdę 
otwarci na pozytywne wartości, 
także te płynące z ewangelicznego 
przesłania. Trzeba po prostu 
z nimi być. Pan bóg zrobi swoje.

Tym, którzy nie bardzo dają wiarę 
temu, czym się dzielę, polecam kilkukrot-
ne wybranie się na stadion, zwłaszcza 
w okolicy rocznicy jakiegoś narodowego 
wydarzenia. A przede wszystkim radykal-
ną abstynencję od „Gazety Wyborczej” 
i wszelkiej maści stacji telewizyjnych, 
z tvn na czele. Kibicom zaś dziękuję za 
ewangelizacyjne oprawy. To nie żart. 
Na polskich stadionach wielokrotnie 
nawiązywano do rocznicy zamachu 
na Jana Pawła II czy też śmierci papie-
ża Polaka, wielkiego proroka naszych 
czasów i propagatora Nowej Ewangeliza-
cji. Dodajmy, że kibice byli za to karani. 
Ostatnio oprawa z wizerunkiem Matki 
Bożej pojawiła się w sektorze Polonii 
Warszawa, z prośbą, by Czarna Madonna 
ratowała drużynę Czarnych Koszul przed 
rozprzedaniem klubu. Najsłynniejsza 
w tym gronie jest jednak oprawa legijna 
z wizerunkiem Chrystusa i hasłem „Boże, 
chroń fanatyków”.

Amen. Niech się tak stanie. Boże, 
chroń fanatyków! Ω
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Foot
ball 
casu
als
Pomimo wzrostu roli mass mediów, wkroczenia 
wielkiego biznesu do piłki nożnej, pomimo tego, 
że futbol przestał już dawno być sportem klasy ro-
botniczej, angielski ruch Casuals pokazuje, że na-
wet w obrębie tak niehomogenicznej subkultury 
jak kibice piłkarscy może pojawić się moda, która 
przekształca się w styl życia.

Bartosz
Wróbel
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English disease – „angielska 
choroba” – tak potocznie 
nazywano fale chuligańskich 

wybryków, która na przestrzeni 
prawie 40 lat przetoczyła się przez 
stadiony, puby czy ulice miast na 
Wyspach Brytyjskich, trafiając póź-
niej na kontynent europejski. Aż po 
dziś dzień kolejne pokolenia kibiców 
na każdym polu rywalizują z sympa-
tykami innych, często nielubianych 
drużyn. Objawia się to nie tylko 
głośnym dopingiem i oprawami, ale 
również przemocą i awanturami. 
Ten tekst traktować jednak będzie 
o czymś innym. 

Obecnie jesteśmy świadkami roz-
przestrzeniania się kolejnej „angiel-
skiej choroby”– Football Casuals, jak 
same nazywają siebie grupy kibicow-
skie na Wyspach. Oprócz rywalizacji 
stadionowej i pozastadionowej, 
kładą ogromny nacisk na ubiór. I to 
nie byle jaki. W obrębie brytyjskiej 
subkultury stadionowej wykształcił 
się bowiem styl, który nie dość, że 
przez lata ewoluował, to jeszcze ema-
nował nie tylko na pozaangielskie 
stadiony, ale i do mainstreamu. 

Od hippisa do skinheada

Zwykły zjadacz chleba powiedziałby 
pewnie: „co kibol może wiedzieć 

o modzie i schludnym wyglądzie”. 
W Anglii jednak już pod koniec lat 
60. kibice zaczęli zwracać uwagę 
na to, jak prezentują się na trybu-
nach. Początkowo objawiało się 
to przyszywaniem do ubrań barw 
klubowych czy naszywek z podobi-
znami ulubionych piłkarzy, a także 
odpowiednim zawiązaniem szalika. 
W latach 70. na trybunach panowały 
martensy, podciągnięte nogawki, do 
tego koszula lub polówka, kurtka 
harringtonka, czasami także szelki, 
na twarzy bokobrody, a w ręce 
oczywiście szalik w barwach swojej 
drużyny. 

Niektóre grupy wyglądem przypo-
minały również wczesnych hippisów. 
Jej członkowie nosili długie włosy, 
buty na koturnach (!) oraz szerokie 
nogawki. Swoim stylem zaczęli się 
wyróżniać również skinheadzi. 

W owym czasie nastąpiła ogromna 
eskalacja przemocy na stadionach. 
Chlebem powszednim, a raczej 
cotygodniowym, były wtargnięcia 
sporych grup kibicowskich na mu-
rawy, na trybunach w regularnych 
bijatykach brały udział znaczące 
rzesze fanów, co często powodowało 
również przerywanie meczów. Był to 
bunt klasy robotniczej, która musia-
ła gdzieś wyładować skumulowaną 
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po całym tygodniu pracy energię 
i frustrację. 

Coraz większa inwigilacja oraz 
interwencje policyjne spowodowa-
ły, że ekipy zaczęły szukać czegoś 
nowego, zarówno w stylu ubierania 
się, jak i rozrywkach pozastadiono-
wych. Typowy wygląd chuligana był 
wszystkim bardzo dobrze znany, dla-
tego postanowiono pójść w całkowi-
cie nowym kierunku, który zmyliłby 
zarówno dziennikarzy, jak i policjan-
tów. Tak oto pod koniec lat 70. naro-
dził się styl Football Casual. Casuals 
to ogólna nazwa. Tłumacząc na język 
polski: casual oznacza „zwykły” lub 
„nieformalny” (w wielu korporacjach 
panuje niepisany zwyczaj Casual Fri-
day, kiedy to można przyjść do pracy 
bez krawata i garnituru). I dokładnie 
o to chodziło, aby zwykły kibic nie 
wyróżniał się z tłumu szarych ludzi. 

Grzeczni – niebezpieczni

W Manchesterze nazywano ich Per-
ries, w Liverpoolu Scallies, praktycz-
nie w każdym regionie znalazło się 
inne określenie. Zrezygnowano tym 
samym z wyglądu typowych Bovver 
Boys, skinheadów. Zaadaptowano 
styl grzecznego chłopca z sąsiedztwa 
(tutaj warto polecić film „Awaydays” 
z 2009 roku, którego akcja toczy się 

pod koniec lat 70. i porusza właśnie 
ten okres zmian na angielskich 
trybunach). Wiązało się to ze zmianą 
„looku”, jak powiedzieliby styliści. 
Wojskowe buty i szelki powędrowały 
do szaf, a prym zaczęły wieść eksklu-
zywne brytyjskie marki odzieżowe: 
Lyle & Scott, Fred Perry, Burberry 
czy Pringle. 

Kibice z dumą zaczęli nosić swoje 
ubrania i czerpali satysfakcję z tego, 
iż są trendy. Bycie jednym z Lads 
opierało się w dłużej mierze na  
tzw. one-upmanship (w prostym 
tłumaczeniu sztuka wyprzedzania 
przeciwnika, pokonania go i wywyż-
szania się nad nim – w tym przy-
padku chodziło oczywiście o ciuchy 
i potyczki pomiędzy ekipami). 
Jednak prawdziwa „eksplozja stylu” 
miała dopiero nadejść.

Trudno stwierdzić, gdzie dokład-
nie ruch Casual miał swój początek. 
Wielu kibiców na Wyspach wciąż nad 
tym debatuje, ale przyjęto, że zapo-
czątkowano go w Liverpoolu.  
To tam zaczęto odchodzić od daw-
nego, powiedzielibyśmy „przypało-
wego”, wizerunku. Kibice The Reds 
wyznaczali także nowe trendy. To oni 
przy okazji wyjazdów zagranicznych 
swojej drużyny, która dominowała 
w europejskiej piłce pod koniec lat 
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70. i do pamiętnego 1985 roku (tra-
gedia na Heysel), wracali do domu 
z coraz to nowszą odzieżą sportową 
najlepszych europejskich marek. 
Bluzy Fila i Sergio Tacchini, polów-
ki Lacoste, nieśmiertelne obuwie 
Adidas Samba, Borg Elite od Diadory 
zaczęły lawinowo pojawiać się na ko-
lejnych trybunach w najróżniejszych 
częściach Wysp Brytyjskich. 

Jak się ubrać, to w stolicach 
mody

Coraz lepsze wyniki angielskich 
i szkockich drużyn w rozgrywkach 
międzynarodowych pozwalały kibi-
com na częste wyjazdy do Europy. 
Z tych eskapad często przywożono 
wyżej wymienione marki, które 
były już standardem na Wyspach. 
Cały czas szukano jednak nowych 
fasonów czy brandów, dzięki któ-
rym dana ekipa wyznaczała kolejne 
trendy. Eskapady te z zasady nie po-
legały jednak na zakupach (ceny jak 
na kieszeń przeciętnego kibica były 
horrendalne), tylko na kradzieżach. 
Angielscy kibice, opowiadając o tych 
czasach, głównie zwracają uwagę na 
lenistwo i nienadgorliwe podejście 
ochrony w europejskich sklepach do 
swoich obowiązków, co pozwoliło im 
łatwo się obłowić. 

Takim wypadom swoją nazwę 
zawdzięczała jedna z ekip kojarzo-
na z drużyną Manchesteru United. 
Inter City Jibbers (można to prze-
tłumaczyć jako „międzymiastowi 
złodzieje”, jednak słowo jibber ozna-
cza osobę, która poza kradzieżami 
w sklepach nie płaci również  
za usługi, np. ucieka z taksówki bez 
zapłaty czy wchodzi na mecz bez bi-
letu itp.). Ich hasłem sztandarowym 
było To pay is to fail (zapłacić 
to sfrajerzyć się). 

W połowie lat 80. styl casual był 
już ściśle definiowany przez wiele 
marek. Mimo iż Anglicy mówili: it’s 
not what you wear it’s how you wear 
it. Mało kto wychodził poza wyzna-
czone ramy. I tak w latach 80. pośród 
Casuals rządziły przede wszystkim: 
Adidas, Fila, Elesse, Sergio Tacchini, 
Lacoste, Benneton, Pringle, Louis, 
Peter Storm, Diadora, Kappa, Hugo 
Boss, Nike. 

„Żelazana dama”  
wchodzi do gry

Po tragedii na Heysel, w której udział 
brali kibice Liverpoolu, angielskie 
kluby zostały zdyskwalifikowane na 
pięć lat z rozgrywek europejskich. 
Oznaczało to dość długą przerwę 
w wyjazdach na kontynent razem  
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imprez na pewno zalicza się Euro 
1988 w Niemczech oraz mistrzostwa 
świata 1990 we Włoszech. 

Właśnie dzięki temu drugiemu 
turniejowi na Wyspy dotarły kultowe 
i dziś marki odzieżowe takie jak CP 
Company oraz Stone Island, do dziś 
są one wizytówką Casuals. 

Obie marki są własnością jednej 
korporacji, a ich pierwsze kolekcje 
projektowane były przez genialne-
go Massimo Ostiego (1944–2005), 
na którym do dziś wzoruje się 

ze swoimi drużynami. Pozosta-
wała jednak jeszcze reprezentacja 
narodowa. 

Tymczasem Margaret Thatcher 
wypowiedziała wojnę kibicom, 
którzy praktycznie w każdy ponie-
działek po piłkarskim weekendzie 
pojawiali się na pierwszych stronach 
gazet z powodu swoich wybryków. 
Druga połowa lat 80. to ciężki okres 
dla brytyjskich fanów. Brak wy-
jazdów na mecze klubów odbijali 
sobie podróżami za reprezentacją 
Anglii czy Szkocji. Do pamiętnych 
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wielu projektantów męskiej odzie-
ży. Najbardziej rozpoznawalnym 
elementem firmy Stone Island jest 
naszywka z kompasem, która naj-
częściej za pomocą dwóch guzików 
przyszywana jest do lewego rękawa 
(czasem pagonu). Z kolei jeśli chodzi 
o firmę CP Company tutaj najbar-
dziej znana jest kurtka Mille Miglia, 
z charakterystycznymi goglami 
w kapturze. Można powiedzieć, że 
pojawienie się tych marek dopełniło 
styl Casuals. Był to również początek 
końca dominacji tradycyjnych angiel-
skich marek: Burberry i Pringle. 

I choć na początku lat 90. wielu 
osobom wydawało się, iż imprezy 

rave’owe czy koncerty (między inny-
mi grupy Stone Roses), na których 
spożywano sporą ilość narkotyków 
i podczas których w pokojowej 
atmosferze potrafili bawić się fani 
zwaśnionych drużyn, „zabiły” brytyj-
skich chuliganów, było inaczej. Swój 
sprzeciw wyrazili nawet kibice  
Chelsea, którzy pojawili się na jed-
nym z meczów w koszulkach hooli-
gans against acid.

Pan Henryk z Brodnicy, ikona 
angielskiego stylu

W dzisiejszych czasach styl casual 
wciąż się rozwija, tak jak to miało 
miejsce we wcześniejszych latach. 
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Co chwila pojawiają się nowe, 
młode brandy – zarówno brytyj-
skie, jak i zagraniczne, które zostają 
wpuszczone do kanonu. Warto tu 
wymienić marki, takie jak Weekend 
Offender, Peaceful Hooligan, 80’s 
Casuals, Casual Connoisseur, oraz 
markę, która opiera się na projektach 
wymienionego wcześniej Massimo 
Ostiego, czyli Ma.Strum. Wciąż 
bardzo popularne są Stone Island 
i CP Company, mimo iż wydawało 
się, że zostaną one odrzucone przez 
Brytyjczyków z powodu pojawienia 
się ogromnej ilości podróbek, w któ-
re chętnie ubierały się osoby nie za 
bardzo rozumiejące ruch kibicowski. 

Nie można zapomnieć o kla-
sykach, czyli Lacoste, Fred Perry, 
Sergio Tacchini, Fila czy Elesse  
(te marki przeżyły swoisty rene-
sans na trybunach po premierach 
filmów Nicka Love’a „The Business” 
z 2005 oraz „The Firm” z 2009 roku). 
Burberry zostało zastąpione przez 
posiadającą certyfikat rodziny kró-
lewskiej Aquascutum. Ta ostatnia 
marka nie jest tak bardzo adorowana 
przez snobistyczne grono celebry-
tów jak słynna kratka Burberry. 
Obuwie Adidas Originals niepodziel-
nie rządzi na trybunach końca lat 
70. Po reedycje kultowych modeli: 

Manchester, Malmo czy Dublin, 
w dzień premiery przed sklepami 
ustawiają się od wczesnych godzin 
porannych kilkudziesięciometrowe 
kolejki!

Warto wspomnieć także o pol-
skim akcencie. Wielką popularno-
ścią w tym środowisku cieszy się do 
dzisiaj również firma Henri Lloyd 
założona w latach 60. w Manches- 
terze przez Polaka – Henryka Strze-
leckiego (1925–2012). To brytyjska 
marka żeglarskiej odzieży, której 
gros kolekcji produkuje się w… po-
łożonej nieopodal Torunia Brodnicy, 
rodzinnym mieście Strzeleckiego, 
który po upadku żelaznej kurtyny 
postanowił otworzyć tam fabrykę 
swoich ciuchów.

Od apolityczności do 
antyislamizmu

Obecny stan sceny kibicowskiej 
na Wyspach nie wszystkich jednak 
zadowala. Niektórzy starsi stażem 
kibice zarzucają młodzieży, że 
traktuje stadion jak rewię mody 
i przychodzi po to tylko, żeby 
pokazać swój nowy ciuch, a w tym 
wszystkim zatraca pasję i miłość do 
klubu. Trzeba zaznaczyć, że ilość 
przemocy i awantur w porównaniu 
do lat 70. i 80. zmalała. Angielscy 
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kibice co rusz podkreślają, że dla 
nich na pierwszym miejscu były, są 
i będą zawsze futbol oraz wyniki 
ukochanego klubu, dopiero na dru-
gim miejscu są ciuchy, imprezy czy 
bijatyki. Mimo to ciągle dochodzi do 
mniejszych czy większych awantur, 
wtargnięć na murawę czy odpalenia 
pojedynczych rac. 

To, że nie pokazuje się tego w pol-
skich czy innych telewizjach, nie 
znaczy, że tego nie ma i za każdym 
razem, gdy słyszymy tradycyjne 
„w Anglii sobie poradzili, a w Polsce 
to strach dziecko na stadion wziąć”, 
możemy z czystym sumieniem 
wyśmiać autora takiej tezy. Zapewne 
nigdy nie był na meczu w Polsce, 
a już o tym, co się dzieje na Wyspach, 
nie ma zielonego pojęcia.

Wypada poruszyć jeszcze jedną 
kwestię. Casuals nigdy nie byli zwią-
zani z żadnym ruchem politycznym. 
W wielu ekipach znajdowały się oso-
by zarówno o skrajnie lewicowych, 
jak i prawicowych poglądach. Nie 
przeszkadzało im to jednak razem 
podróżować na mecze, imprezować 
czy chodzić na koncerty ulubionych 
zespołów. Kolor skóry czy pochodze-
nie w większości grupek również nie 
miały dużego znaczenia. Liczyły się 
głównie dobra zabawa i fajny ciuch. 

W dzisiejszych czasach działa 
Casuals United. Jest to ściśle powią-
zana z English Defence League grupa 
sprzeciwiająca się islamizacji Wysp 
Brytyjskich. Warto na marginesie 
dodać, że EDL ma w swoich struk-
turach grupę żydowską oraz LGBT 
(!), która celnie przedstawia obłudę 
„tolerancyjnych” Żydów, a także ho-
moseksualistów i przedstawicieli in-
nych mniejszości, walczących o swoje 
prawa w sposób, który z tolerancją 
nie ma za wiele wspólnego.

Jak już zostało wspomniane na 
początku tekstu, styl casual wychodzi 
poza Wyspy. Już dawno został on 
ciepło przyjęty w Niemczech, Holan-
dii i Belgii. Jest bardzo popularny 
również w krajach skandynawskich 
oraz w Rosji i Serbii. Bardzo powo-
li, ale staje się też lepiej widoczny 
w Polsce, jednak ceny większości 
marek wciąż odstraszają. 

Polskie trybuny mają jednak 
inny styl, który jest unikatowy, jeśli 
spojrzeć na mapę stadionowych 
subkultur. Nigdzie indziej w Europie 
kibice nie są tak fanatyczni. Prze-
szczepienie do Polski angielskich 
nowinek mogłoby zabić tę niewątpli-
wą odmienność. A tego mało kto by 
sobie życzył. Ω
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Paweł Demirski: „Bitwa Warszawska 1920”
wyst.: Krzysztof Globisz, Juliusz Chrząstowski, Małgorzata 
Zawadzka, Marcin Czarnik, Michał Majnicz, Dorota Pomykała
reż. Monika Strzępka
 
Michał Kmiecik: „Być jak Steve Jobs. Bohaterowie polskiej 
transformacji. Ballada o lekkim zabarwieniu heroicznym”
wyst.: Ewa Kaim, Mieczysław Grąbka, Adam Nawojczyk, Anna Dymna, 
Ewa Kolasińska
reż. Marcin Liber
Stary Teatr w Krakowie

Jan Klata, ledwo mianowany został dyrektorem krakowskiego Starego Teatru, a już 
wpuścił do leciwego gmachu przy placu Szczepańskim zastęp twórców najmłodsze-
go pokolenia polskiej sztuki scenicznej. Bylibyż to ci najmłodsi, najzdolniejsi, długo 
oczekiwani, co potrafiliby tchnąć nowego ducha w zmurszałe konwencje insceni-
zacyjne? Można było próbować odpowiedzieć sobie na to pytanie choćby przed 
samym zamknięciem sezonu, bo oto wraz z końcem czerwca legendarny teatr hoj-
nie sypnął premierami. Było ich aż trzy, żadnej jednak – a piszę to z niekłamanym 
smutkiem – uznać nie można za pełny, wyraźny sukces. Ba, dwie z trzech produkcji 
okazały się wręcz inscenizacyjnymi katastrofami! Mowa o dziele słynnego duetu 
Strzępka/Demirski („Bitwa Warszawska 1920”) oraz o spektaklu „Być jak Steve 
Jobs” Michała Kmiecika w reż. Marcina Libera. Wypada pisać łącznie o tych dwóch 
przedstawieniach, bo podobna zrodziła je stylistyka, podobne też chyba myślenie 
o świecie i jego bolączkach. Zdaje się również, że Liber wyraźnie zainspirował się 
wcześniejszymi pracami nowatorskiej pary od Jakuba Szeli. Nie wyszło mu to jednak 
na dobre, podobnie jak Strzępce i Demirskiemu na zdrowie nie wyszło kontynu-
owanie pracy w „swojej” estetyce. Co zatem poszło nie tak? „Bitwa Warszawska” 
to niby sztuka o zwycięstwie nad bolszewikami, która, w charakterystyczny dla 
młodych twórców sposób, nie zatrzymuje się na historycznym obrazku, ale – dzięki 
mieszaniu czasowych planów – stawia sobie za zadanie budowę gęstego od zna-
czeń komunikatu z wieloma odniesieniami do naszej współczesności. A wszystko to 
w lekkim, zadziornym klimacie tragifarsy. Łatwo pomyśleć, że oto otrzymujemy

PIGUŁY MOROZA

cd. na str. 309

F68-print.indb   165 26.08.2013   02:19



W
Y

W
IA

D
 /

 C
A

S
S

 P
E

N
N

A
N

T
 

16
6

caSS pennant: 
ta gra naLeży do naS 

Fo
t.

 b
la

Ck
 s

Pr
in

g
s 

g
ra

Ph
iC

s

F68-print.indb   166 26.08.2013   02:19



F
R

O
N

D
A

 6
8

 /
 J

E
S

IE
ń

 2
0

13
 

16
7

Czy masz poczucie, że 
subkultura kibiców pił-
karskich wywarła wpływ 
na angielską (i nie tylko) 
kulturę masową? W jaki 
sposób?

– Potrzeba masowej kultury 

młodzieżowej w takim 

kraju jak Wielka Brytania 

zawsze była oczywistością. 

Od lat 60., kiedy modsi 

walczyli z rockersami, ten 

rodzaj plemiennych starć 

był chlebem powszednim. 

Każdy ruch potrzebuje 

identyfikacji, dla modsów 

to były muzyka, skutery 

i moda. Na trybunach 

piłkarskich narodził się 

styl casual, którego 

elementami identyfikacji 

była piłka nożna, bójki oraz 

moda.

Po śmierci Margaret  
Thatcher w Anglii (nie 
tylko tej kibicowskiej czę-
ści) dochodziło do scen, 
w których mogliśmy oglą-
dać ludzi wręcz świętują-
cych jej śmierć. Jeśli cho-
dzi o kibicowską część, to 
głównie kibice Liverpoolu 
świętowali. Jak wiemy, to 
Żelazna Dama była osobą, 
która wypowiedziała ki-
bicom wojnę, ale co spo-
wodowało aż tak wielką 
nienawiść?

– Trzeba na to spojrzeć sze-

rzej. Czasy rządów Margaret 

Thatcher to jedyny okres, 

kiedy widziałem w Wielkiej 

Brytanii politykę dzielącą 

fanów futbolu. Trzeba od-

dzielić tutaj kwestię recesji 

gospodarczej. Ludzie czuli, 

że w tym wypadku Żelazna 

Dama posługiwała się za-

sadą „dziel i rządź”, ale nie 

dotykało to jej zwolenni-

ków. Ludzie widzieli niedolę 

i niesprawiedliwość wśród 

klasy pracującej, lecz nie 

dotykało to klasy rządzącej 

i bogatych – jej ludzi. Byli 

świadkami podziału między 

północ i południe, lecz znów 

widoczne było tam wsparcie 

dla jej ludzi, ponieważ była 

z południa.

Czyli wojna klasowa…

– Piłka nożna była sportem 

klasy pracującej, więc kiedy 

premier rozpoczęła wojnę 

ze związkami zawodowymi, 

zaatakowała stoczniowców 

i górników, używając liver-

poolskiej policji, wspieranej 

przez oddziały z Londynu, 

było to postrzegane jako 

deklaracja wojny z północną 

Anglią.

No, nie wmówisz nam, że 
traktowali to jak wojnę 
domową.

– Ludzie, którzy się prze-

ciwstawili Thatcher i którzy 

Przeczytaj historię strajku górników, 
strajku w dokach Liverpoolu etc. 
I pamiętaj, że ci robotnicy mieli drużyny 
piłkarskie, a będziesz w stanie zrozumieć 
powód akcji chuliganów Liverpoolu 
na Heysel – mówi legendarny brytyjski 
chuligan w rozmowie z Bartoszem 
Wróblem i Wojciechem Muchą.
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odczuli główny ciężar jej 

rządów, to młodzi robot-

nicy chodzący na mecze. 

Wyobraźcie sobie zatem, 

co dzieje się, kiedy druży-

na z miasta, które wystą-

piło przeciwko strajkom 

związków zawodowych, gra 

przeciwko drużynie z mia-

sta, które w tym strajku 

uczestniczyło. Później wy-

obraźcie sobie, że policja 

na takim meczu to ta sama 

policja, której Thatcher 

użyła jako swojej armii, aby 

zmiażdżyć strajkujących ro-

botników. Podczas gdy na 

południu i w Londynie tacy 

sami robotnicy mieli mnó-

stwo możliwości pracy oraz 

własności.

Nie była to zatem zwy-
czajna erupcja chuligań-
stwa, tylko, przynajmniej 
w części, antysystemowy 
protest?

– Przeczytajcie historię 

strajku górników, strajku 

w dokach Liverpoolu etc. 

I pamiętajcie, że ci robotni-

cy mieli drużyny piłkarskie 

i wtedy będziecie w sta-

nie zrozumieć powód akcji 

chuliganów Liverpoolu na 

Heysel. Wydawało się, że 

Thatcher oburzyła się na Li-

verpool jako miasto. Miesz-

kańcy Liverpoolu tak czu-

ją – jako ludzie i jako miasto 

nie zapomnieli tego.

Niewinnym przykładem 

tego, jak istotną kwestią był 

podział pomiędzy północą 

i południem Anglii, jest fakt, 

że kiedy kluby z Londy-

nu grały z Liverpoolem czy 

Evertonem, kibice macha-

li wiązkami banknotów, 

drwiąc z kibiców scouse 

(nawiązanie do akcentu, 

którym posługują się miesz-

kańcy Liverpoolu i oko-

lic – przyp. red.). Londyn był 

bogaty, a Liverpool biedny. 

To jest dziedzictwo i zna-

mię, którym rządy That-

cher obarczyły stadiony. Nie 

dziwcie się więc, że choć 

minęło wiele, wiele lat, ci 

ludzie nadal to pamiętają.

W Polsce możemy zaob-
serwować silną korelację 
między kibicami piłkarski-
mi (ale nie tylko) a poli-

tyką, szczególnie histo-
ryczną. Jak to wygląda 
w Anglii? Czy poza English 
Defence League 1, która 
zrzesza między innymi 
właśnie kibiców, działa-
ją inne organizacje? Czy 
Twoim zdaniem na sta-
dionach jest miejsce na 
politykę?

– Związki pomiędzy poli-

tyką i kibicami piłki nożnej 

to nic nowego w Europie. 

Wzrost struktury piłkarskiej 

za rządów Mussoliniego, 

aktywność kibiców w cza-

sie wojny na Bałkanach, 

1   English Defence League – na-
cjonalistyczna organizacja 
sprzeciwiająca się islamizacji 
Wysp Brytyjskich. Jej członko-
wie byli szczególnie widoczni 
w czasie masowych protestów po 
ostatnim zabójstwie żołnierza na 
ulicach Woolwich. Organizowali 
również samoobronę przeciwko 
uczestnikom zamieszek i grabie-
ży, które wybuchły w Wielkiej 
Brytanii w sierpniu 2011 r. po 
śmierci 29-letniego czarnoskóre-
go Marka Duggana, mieszkańca 
Tottenhamu, który zginął w wyni-
ku wymiany ognia z policjantami 
podczas próby aresztowania. 
Pokojowe protesty przerodziły 
się wówczas w zamieszki i plą-
drowanie sklepów.
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 Ludzie, którzy Się 
przeciwStawiLi 

thatcher 
 i którzy odczuLi 

główny ciężar  
jej rządów, to  

 młodzi robotnicy 
 chodzący 
 na mecze

wpływy kibicowskie nawet 

na środkowym Wscho-

dzie, w Egipcie. Anglia, jako 

wyspa, nie podlega jednak 

takim wpływom. Powie-

działbym nawet, że istnieje 

niepisana zasada wśród ki-

biców, by politykę zostawić 

dla siebie i nie epatować nią 

na trybunach.

A jak się sprawy mają 
z English Defence League?

– eDl są widoczni na 

ulicach, ale nigdy nie widać 

ich oficjalnej obecności 

na stadionie, nie będzie 

nawet jednej flagi. Przez 

kilka sezonów w latach 

70. można było dostrzec 

aktywność skrajnie 

prawicowych partii jak 

National Front czy British 

Movement, w których 

działali kibice, a władze nie 

reagowały. To jednak do 

tej pory jedyny przypadek 

aktywności politycznej na 

naszych stadionach.

Podobno duża część 
angielskich kibiców to 
lojaliści.

– Istotnie, jeżeli którakol-

wiek organizacja miałaby 

dziś pojawić się na trybu-

nach, myślę, że byliby to 

lojaliści z Ulsteru (pewna 

liczba angielskich kibiców 

utożsamia się z Glasgow 

Rangers), ale nie byłaby to 

aktywność określonej loja-

listycznej organizacji, tylko 

poszczególnych kibiców. 

Istnieje pewien lojalistyczny 

trend, który od lat utrzymu-

je się wśród kibiców, ale nie 

możemy stwierdzić, jak jest 

silny. Właśnie ze względu na 

niepisaną zasadę, by zacho-

wać politykę dla siebie i nie 

zabierać jej na stadion.

Czy Twoim zdaniem da się 
przeżyć życie, wiodąc je 
jako kibic piłkarski? Czy ta 
subkultura potrafi zapeł-
nić wszystkie dziedziny ży-
cia, czy raczej jest to jedy-
nie hobby, bo „cóż innego 
można robić w sobotę”?

– Trzeba wziąć pod uwagę 

upływ czasu, to, jaki świat 

był, gdy to ruszało, a jaki 

świat mamy teraz. Byłem 

przy tym jak, to wszystko 

Fo
t.

 J
el

a
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się zaczynało. Dla mnie era 

chuliganów przyszła wraz 

z pierwszą generacją skin-

headów. To była jednocze-

śnie era młodzieży, era peł-

na przemocy ludzi  

z working class i era gan-

gów. Kiedy od 1969 roku 

kultura skinheadów rozprze-

strzeniła się w Wielkiej Bry-

tanii i zadomowiła na dobre 

na trybunach, główny „ele-

ment awanturniczy” stano-

wili młodzi chłopcy w wieku 

12 – 20 lat, nie 30 – 45, bo 

taka jest dziś średnia wieku 

kibica w Wielkiej Bryta-

nii. Nie było wtedy Play-

Station, internetu, telewizji 

cyfrowej ani łatwości po-

dróżowania, więc większość 

nieletnich piła w pubach. 

Piłka nożna była wszystkim 

i wokół tego kręciło się ich 

życie. Kiedy w latach 80. 

subkultury, o których wspo-

mniałem, przekształciły się 

w Casual, o którym zaraz po-

wiem, przemoc w piłce noż-

nej wcale się nie skończyła. 

Więcej, dla pokolenia lat 80. 

przemoc i chodzenie na me-

cze stały się stylem życia.

W tamtym okresie prze-
moc na meczach stała się 
regułą.

– W latach 80. średni wiek 

chuligana to 15 – 30 lat. Po 

zamieszkach na Heysel 

w 1986 roku wzmogła się 

wojna państwa z subkultu-

rą chuliganów, ale stało się 

coś poza tym – pojawiła się 

scena rave, która dawała 

inne możliwości uczestnic-

twa. Wszystko zaczęło się 

zmieniać w latach 90., bo po-

jawiły się alternatywne style 

życia dla młodych mężczyzn. 

Po co iść na mecz, jeżeli moż-

na obejrzeć go w pubie, kibi-

ce stali się starsi, więc mogli 

pić w pubach, podróżować 

i ważniejsze niż mecz oka-

zały się zwiedzanie dzielnic 

czerwonych latarni czy wie-

czory kawalerskie w Pradze, 

picie i chodzenie po klubach 

w wielkich europejskich 

miastach.

Mógłbym kontynuować, 

ale widzicie już, że dziś zain-

teresowania młodych ludzi 

poszły w kierunku innych 

wyborów. Piłka nożna nie 

jest jedynym powodem do 

podroży z przyjaciółmi, każde 

wydarzenie sportowe może 

być atrakcyjną opcją. W la-

tach 70. i 80. nikt nie jeździł 

po świecie, żeby zobaczyć 

walkę bokserską czy mecz 

krykieta, tak jak robi to dziś 

Barmy Army.

Ci, którzy doświadczyli 

chuligańskich dni lat 70. i 80., 

o ile nie zostali przez nie zbyt 

poszkodowani, mówią, że to 

były ich najlepsze dni, i mają 

nie było wtedy 
pLayStation, 
internetu, 
teLewizji 
cyfrowej 
ani łatwości 
podróżowania, 
więc więkSzość 
nieLetnich 
piła w pubach. 
piłka nożna 
była wSzyStkim 
i wokół tego 
kręciło Się 
ich życie 
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na myśli całą ekscytację 

i frajdę, jakie przynosiło cho-

dzenie na mecze i związane 

z nim ryzyko. Ludzie, których 

się poznawało, stawali się 

przyjaciółmi na całe życie, 

zdobywało się szacunek 

etc., dziś czasy się zmieniły, 

przemoc kibicowska zyskała 

zupełnie inny wymiar, z pew-

nością stara rywalizacja ist-

nieje nadal i sprawia, że jest 

interesująco, ale większość 

przyznaje, że nowoczesna gra 

nie jest dla kibiców, którzy 

pamiętają swoje stadionowe 

dni w szczególny sposób.

Ale nie jest tak tragicz-
nie, subkultura Casuals 
istnieje nadal. Jakie były 
jej początki i jaki wpływ 
wywarła na kulturę na 
Wyspach?

– Kiedy w latach 80. brytyj-

ska policja zaczęła uważnie 

monitorować kibiców no-

szących barwy klubowe, 

i to nie tylko w dni me-

czów, ale i w dzień powsze-

dni, kibice zostawili swoje 

szaliki i koszulki klubowe 

w domu i stworzyli swój 

własny styl, wykreowali 

modę. Ot co.

Z obutych w glany łysoli 
zostaliście elegancikami...

– Kiedy kibice Liverpoolu, 

Man Utd i Arsenalu podró-

żowali do Europy ze swoimi 

klubami i drużyną narodo-

wą, przywozili z powrotem 

designerskie ubrania, zwy-

kle po brutalnych nalotach 

na sklepy. W krótkim czasie 

ta przemoc, od zawsze ko-

jarzona ze stadionami, po-

łączyła się z nowym zain-

teresowaniem – modą. Tak 

narodził się trend Casuals.

Wpływ stylu casual trwa 

nadal, długo po końcu sub-

kultury z lat 80. Przygoto-

wał drogę do sukcesu w  

ruchu Casuals dla takich 

marek, jak Aquascutum, 

Burberry i Stone Island. 

Więcej, to Casuals przy-

czynił się do społecznej ak-

ceptacji ubrań sportowych 

jako elementu mody.

No i poszło. Styl Casuals 
rozprzestrzenia się poza 
Wyspy Brytyjskie.

– Fenomen stylu casual do-

tarł do takich krajów, jak 

Rosja, Włochy, a nawet Ja-

ponia. Szczególnie Włochy 

są interesujące, ponieważ 

nasz casual był inspirowa-

ny przez włoskie marki, 

takie jak Sergio Tacchini 

etc., podczas gdy ich inte-

resują brytyjscy projektan-

ci, np. Fred Perry, Peaceful 

Hooligan i One True Saxon. 

Casual rozprzestrzenia 

się na Amerykę Północ-

ną i Południową, również 

w Azji – Malezji i Indo-

nezji – dorastają grupy 

Casuals.

A Polska?

– Nie dostrzegam tego 

zjawiska wśród polskich 

chuliganów, którzy zawsze 

odróżniali się własnym sty-

lem. Polskiego kibica i chu-

ligana można poznać z od-

ległości. Zresztą styl casual 

jest dla niskich i szczupłych, 

chłopaki z Polski wydają się 

za duże i zbyt przypakowane 

na casual. Bluzy z kapturem, 

kolorowe T-shirty i buty 

sportowe będą zawsze 
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bardziej pasować do chu-

liganów wyglądających jak 

zawodnicy MMa, a takich 

macie u siebie większość.

No właśnie. Czy ci „za-
wodnicy MMA”, jak ich 
nazywasz, są widocz-
ni na angielskiej scenie 
kibicowskiej?

– Z Polakami nie ma proble-

mu. Mają swoją społecz-

ność, jednocześnie żyjąc 

szczęśliwie i pracując w szer-

szej, brytyjskiej społeczności. 

Jeżeli chodzi o futbol – pew-

nie, Polacy chodzą na mecze 

jako jednostki i coraz częściej 

biorą udział w potyczkach 

w Wielkiej Brytanii.

Jakieś większe akcje?

– Jedyny godny odnotowa-

nia incydent wydarzył się, 

kiedy Anglia nie mogła grać 

na Wembley i zagrała na 

Old Trafford. Polska banda 

napadła na pub Manches-

teru Utd. I reszta angiel-

skich kibiców zwróciła na to 

uwagę.

To znaczy?  

– W tamtym czasie kibice 

śpiewali i skandowali hasło: 

„jeżeli nienawidzisz  

Manchesteru, wstań”, 

i połowa kibiców obydwu 

klubów wstawała z krzeseł, 

nawet jeżeli nie grali  

z Manchesterem. Jest 

w tym więcej zazdrości niż 

nienawiści, ale kibice Man-

chesteru czują tę niechęć.

Jest tutaj pewne okre-

ślenie, którego się uży-

wa: „Szalony Polak”. 

Wydaje mi się, że starsze 

pokolenie oraz media od-

noszą się do niego w re-

lacji do odwagi Polaków 

podczas ii wojny świato-

wej, ale kibice używają 

go, bardziej pamiętając 

swoje doświadczenie z po-

bytów w Polsce w latach 

90. 2 Dziś to określenie 

można usłyszeć częściej 

w kontekście życia noc-

nego i weekendów, kiedy 

późno w nocy możesz 

2   Zob: „Chcieli się bić z nami albo 
pomiędzy sobą – Polska ’91, ’93, 
’97, ’99”, [w:] Cass Pennant, Andy 
Nicholls,  „Hooligans. Historia an-
gielskiej armii chuliganów”, asM, 
Wejherowo 2011  s. 145–154.

zaobserwować kilku klubo-

wych bramkarzy kłócących 

się z samotnym Pola-

kiem, który chce bić się 

tak z nimi, jak i z każdym 

przechodniem.

W wielu krajach rozrasta 
się ruch Against Modern 
Football, zjednoczenie 
kibiców przeciwko wkra-
czaniu biznesu do futbolu, 
segmentacji widowni, ol-
brzymim cenom biletów, 
komercjalizacji i zabijaniu 
atmosfery na meczach. 
Czy piłka nożna umiera?

– Kiedy aMF pojawiło się 

w zeszłym sezonie na me-

czach w Cardiff, Portsmouth, 

Newcastle, Glasgow etc., 

miałem nadzieję, że zjawisko 

to wzmocni kluby w Euro-

pie, które były z aMF pięć 

lat przed Wyspami. Wielka 

Brytania, będąc ojczyzną fut-

bolu, powinna dać przykład 

kibicom, pokazać, jak odzy-

skać dla nas tę grę. Zamiast 

tego popłynęliśmy z prądem 

nowoczesnej gry, nieustająco 

idącej w kierunku pieniędzy 

i ignorowania społecznych 
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aspektów piłki nożnej. Nowa 

generacja kibiców nie przej-

muje się historią i podepcze 

starych kibiców, niszcząc coś 

co kiedyś było sportem za-

równo dla ludzi, jak i graczy, 

którzy go uprawiali.

Czy w związku z tym Two-
im zdaniem we współ-
czesnej piłce jest jeszcze 
miejsce na czyste sporto-
we emocje, czy piłka noż-
na umiera?

– Fałszywe emocje widzę 

u graczy, którzy uwielbiają 

na sobie oko kamery, a swo-

ją lojalność wobec klubu 

uzależniają tylko od tego, ile 

im zapłaci. Do tego wszyst-

kiego dochodzą zagranicz-

ni biznesmeni, jak Roman 

Abramowicz w Chelsea, czy 

katarscy szejkowie w Man-

chesterze City, wykupujący 

i traktujący kluby, kibiców 

i historię tak, jak traktu-

ją swoje jachty – czyli coś, 

czym można zabawić swoich 

znajomych. Czy wiecie, że 

klub Fulham FC na swoim 

historycznym terenie nie ma 

pomnika legendarnego pił-

karza, ale ma pieprzonego 

Michaela Jacksona?

Smutne.

– Pewno, że smutne. Bo pił-

ka nożna jest jedynym spor-

tem, w którym uczestnictwo 

kibiców może tak naprawdę 

wpłynąć na rezultat gry, po-

nieważ ich pasja i wsparcie 

potrafią wznieść drużynę na 

niewiarygodne wysokości. 

Ale ta gra będzie zawsze, 

nieważne, ile zaistnieje no-

woczesnych zmian. Mogą 

starać się, ile chcą, ta gra 

zawsze będzie należeć do 

nas, fanów.

rozMawiali: 

Bartosz Wróbel i Wojciech 

Mucha.  

tłuMaCzenie:  

Michał Oparowski
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Na motywach biografii Cassa na-

kręcono film fabularny „Cass” 
(2008). Pennant gra tam epizo-
dyczną rolę ochroniarza.

Cass Pennant (ur. 1958), uznawany za najwybitniejszego „chuliganologa” na świecie, angielski pisarz, kibic londyń-
skiego West Ham United i były przywódca Inter City Firm, najsłynniejszej bojówki w dziejach chuligaństwa stadiono-
wego. W 1980 r. skazany na cztery lata więzienia. Był to pierwszy długoletni wyrok w wojnie, którą pseudokibicom 
wypowiedziała Margaret Thatcher.
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 W „dzienniku 1954” 
 Tyrmand potrafił 

 zapisać sporo zdań 
 na temat kołnierzyka 

 koszuli, którą szył 
 u pana dyszkiewicza

„Na terenie uniwersytetu w Houston ujrzałem grupę 
studentów zagorzale dyskutujących pośrodku trawnika. 
Podszedłem bliżej. Rozmawiali o Bogu. W krajach 

komunistycznych nawet studenci o zapatrywaniach 
antymarksistowskich nie rozmawiają o Bogu. I wcale 

nie dlatego, że to jest zabronione, lecz dlatego, że 
uważają takie rozmowy za stratę czasu. Bóg nie jest ich 
najważniejszą potrzebą. Oni potrzebują wolności, jazzu, 
niezależnej literatury i dżinsów” (Zapiski, s. 18) – zauważył 
w Zapiskach dyletanta Tyrmand w Ameryce.

Mateusz Matyszkowicz, po objęciu stanowiska redaktora naczelnego 

kwartalnika „Fronda”, pisma z długą i budzącą szacunek tradycją, zapo-

wiedział zaskakująco, że nowa odsłona pisma to będą „dżinsy prawicy”. 

Hipster Prawica zaś, tworząca trzon redakcji – wzbudzając niemałą sen-

sację – za patrona redakcji uznała Leopolda Tyrmanda. Autorem Złego 

interesowało się wielu konserwatystów, reprezentantów różnych po-

koleń, pisał o nim nie tylko Ryszard Legutko, ale też Tomasz Merta czy 

Jarosław Gowin. Jednak dodanie pisarza do stopki redakcyjnej wzbudzi-

ło zainteresowanie. Lolo potrafi skupiać uwagę, przyciąga do dziś. Jakie 

są zatem nasze związki, czym będą te nasze „wolność, jazz, niezależna 

Jakub Lubelski

Arogancka elegancja, 
czyli „rozkosze 
konserwatyzmu”
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6

literatura czy dżinsy”? A może nasza sytuacja różni się diametralnie od 

opisywanych „młodych w państwie komunistycznym”? Może już ich nie 

potrzebujemy? Czy jesteśmy bardziej podobni do studentów w Houston 

na trawniku? Czy chcemy rozmawiać o Bogu? O czym chcemy rozma-

wiać i w jaki sposób? Na wszystkie te pytania nie odpowiemy za jednym 

razem. Ale zacznijmy tę robotę, która stoi przed nową redakcją. Prze-

czytajmy Tyrmanda!

Awangarda czy klasyczna arogancja?

W dzienniku 1954 Tyrmand potrafił zapisać sporo zdań na temat kołnie-

rzyka koszuli, którą szył u pana Dyszkiewicza. Kupował źle skrojoną, 

ale w miarę gatunkową w Centralnym Domu Towarowym i przerabiał 

według swoich eleganckich upodobań. „Mój własny, nieoceniony sposób 

ocierania się o cywilizację, czyli rozkosze konserwatyzmu” (dziennik, 

s. 41) – podsumowywał. Tymi swoistymi litaniami o „ciuchach” zdumie-

wał, a nawet śmieszył niektórych; według innych, postępowanie to miało 

dalekosiężne skutki i ogromne znaczenie. Czym były zatem te „rozkosze 

konserwatyzmu”?

Znany jest pogląd, że Tyrmand swym stylem wyrażał postawę antyko-

munistyczną stokroć mocniej niż niejeden traktat. „Ja z moim stylem ży-

cia jestem groźniejszy dla komunizmu niż papieskie encykliki społeczne, 

neotomizm i cała subtelna wiedza Turowicza o współczesnym katolicy-

zmie. Coś mi się wydaje, że Berman woli dyskutować z Maritainem i księ-

dzem Piwowarczykiem niż ze mną, pajacem w kolorowych skarpetkach, 

bełkoczącym jakieś idiotyzmy o jazzie” (dziennik, s. 22). Elegancja Tyr-

manda była swego rodzaju próbą codziennego, praktycznego i mającego 

namacalny charakter oporu, cywilizacyjnej twierdzy. Wielu to niezwykle 

pociągało, ale dla licznych było na tyle czytelne i radykalne, że trudne do 

wytrzymania: „Dla Leopolda partią jest jego własna wrażliwość”. W Pol-

sce powojennej jest to partia rozstrzeliwanych – odpowiedział. „Wszyscy 

się zaśmiali, ale jakoś nieszczerze. Kłopot…” (dziennik, s. 217).

Pokutuje opinia, że Tyrmand ubierał się kolorowo, wręcz krzykliwie 

i ekstrawagancko. Czy jednak nie należy poddać tego obiegowego poglą-
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du subtelnej korekcie? Czytamy w dzienniku: „Ubranie to samopoczucie, 

dlatego ważna jest nie moda, lecz elegancja, zaś, co jest elegancją, zależy 

od tylu czynników w człowieku i wokół człowieka, że pożytecznie jest się 

nad tym od czasu do czasu zastanowić. Ja lubię w ubiorze wąskość for-

my, gatunek, kolor; lubię tweedy i wełny, swetry i krawaty. Lubię barwy, 

określane przez plastyków jako «złamane»: szaroniebieskość, beże i brą-

zy, płowa brunatność, butelkową zieleń” (dziennik, s. 359–360). Zatem 

manifestacja elegancji spełniała również funkcję wyrażania ludzkiego 

indywidualizmu.

Tyrmand zupełnie na poważnie przekonany był o słuszności swego 

zawołania: „pokaż mi twe skarpetki – powiem ci, kim jesteś”. Ileż szkód 

obecnie robi pisarzowi ta nieśmiertelna zbitka: Tyrmand – skarpetki. 

Bo gdy czytamy: „Skarpetka stanowi szczątkową pozostałość pończochy 

i przeżywa obecnie okres upadku w ogólnej problematyce ubioru męskie-

go. Jest to niesłuszne i niesprawiedliwe. Wiemy, jak wielką wagę przy-

wiązywał do rodzaju, koloru i gatunku pończoch wiek XVIII, wiemy także, 

jak wiele mówiła wówczas pończocha o charakterze człowieka wpraw-

nemu obserwatorowi. Długie, aż do kostek, spodnie zgnębiły pończo-

chę i nauczyły nas nieprzywiązywania wagi do skarpetek. Dziś jest nam 

wszystko jedno, jakiego koloru są nasze skarpetki, byleby nie były dziu-

rawe i w stosunku tym tkwi kapitalny błąd. Właśnie zakryta spodniami 

skarpetka, demonstrowana nie zawsze, lecz jedynie w chwili podniesie-

nia nogi, kryje w sobie ogromnie wiele prawdy o człowieku”. (Wędrów-

ki…, s. 57) – tu widać, jak solenna tonacja jest przełamywana 

w seriokomicznym geście oporu.

Cóż zatem było z tymi skarpetkami, marynarkami, szaliczkami, ko-

szulami, kołnierzykami? Tyrmand nie był awangardystą, był raczej w peł-

ni tego słowa elegantem, co w głębokim PRL-u miało oczywiście opozy-

cyjno-awangardowy wydźwięk. Tyrmand – elegancki dandys obrażał PRL 

bardziej niż Tyrmand „pajac w kolorowych skarpetkach”. Jeśli tak o sobie 

napisał, było to ironiczne powtórzenie słów niechętnej mu propagandy. 

Dziś, być może bardziej przypominając młodzież na trawniku w Ho-

uston, nie rozumiemy tego tak dobrze…

 Tyrmand zupełnie na 
 poważnie przekonany 

 był o słuszności 
 swego zawołania: 

 „pokaż mi twe 
 skarpetki – powiem 

 ci, kim jesteś”. 
 ileż szkód obecnie 
 robi pisarzowi ta 

 nieśmiertelna zbitka: 
 Tyrmand – skarpetki
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8 Istnienie nieprawidłowe

dziennik 1954, bodaj najlepsze dzieło literackie Leopolda Tyrmanda, to 

tekst legenda. Ale nie interesuje mnie najbardziej, ile poprawek doko-

nał autor w Ameryce w stosunku do notatek oryginalnych; nie interesuje 

mnie także warstwa plotkarsko-towarzyska, w ramach której, rzeczywi-

ście, dość boleśnie autor rozprawia się z niektórymi przyjaciółmi. Na te-

mat dużego znaczenia socjologicznych obserwacji Polski Bieruta, a także 

o znakomitym wątku miłosnym napisano już wiele. Bardziej interesuje 

mnie aspekt literacki, albo – by powiedzieć precyzyjniej – status literacki 

dzieła, to – czym właściwie jest dziennik? Powód, dla którego Tyrmand 

rozpoczął jego pisanie, jest prosty: „Mam blisko trzydzieści cztery [lata] 

i gniję. Jestem pisarzem, któremu nie wydają książek, publicystą nie dru-

kującym artykułów, dziennikarzem nie mającym wstępu do żadnej redak-

cji. Nikt nie chce ode mnie scenariuszy, nie błyszczę, nie bywam, nie mam 

rangi, nie stoję na szczeblu. Po prostu nie ma mnie. Wszystko dlatego, 

że chcę w moim kraju żyć, myśleć i pracować tak, jak uważam za słuszne. 

Za to płacę nieprawidłowością istnienia i zakazem rozwoju” (dziennik, 

s. 221). W innym miejscu chęć rozwoju wbrew politycznemu zakazowi 

rozumiana jest także jako praktyka literacka: „Ten dziennik jest namiast-

ką twórczości. Jest moim usprawiedliwieniem wobec samego siebie, a nie 

konstrukcją niezależną, samo przez się uzasadnioną i rozwiniętą. I w ogó-

le: czy to jestem ja? Zawsze wierzyłem i sądziłem, że człowiek winien wy-

razić się w działaniu, oczekiwałem znaku do działania, do spełnienia mo-

jej powinności, wszystko inne to onanizm i wpierw czy później brzydzi. 

Mnie odmówiono dzieła i działania. Kto? Aż wstyd powtarzać” (dziennik, 

s. 33). Jeszcze w innym miejscu przeczytamy autora zniechęconego, wąt-

piącego w wartość literacką swej pracy: „Ja wiem, że ten dziennik to nie 

twórczość. Ale daje jakieś ułomne, niepełne satysfakcje, jakieś grzebanie 

się w nieprzewidzianym – jeśli pomyśleć, co może się z nim jeszcze stać” 

(dziennik, s. 98). Jeśli nie jest to dzieło literackie, to co? Jakich określeń 

zastępczych dostarcza nam autor? „Dziennik jako rekompensata, kuracja, 

środek uspokajający, miltown, morfina, valium. Rozkoszne pieniactwa 

w brulionie za złoty dwadzieścia” (dziennik, s. 185). Czy tylko dziennik 

Zawsze wierzyłem 
i sądziłem, że 
człowiek winien 
wyrazić się 
w działaniu, 
oczekiwałem znaku 
do działania, do 
spełnienia mojej 
powinności, 
wszystko inne to 
onanizm i wpierw 
czy później brzydzi
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jako lekarstwo i środek uśmierzający bóle? Nie tylko. Tyrmand miał także 

świadomość niebezpieczeństwa społeczno- 

-towarzyskiego swoich notatek: „Moje myśli o innych ludziach to zabawa 

trotylem. Albo pożywka dla awansu jakiegoś zbira. Czyli w gruncie rzeczy 

wybór moralny. Może lepiej spalić i zapomnieć i nic tylko czekać na wio-

snę, żeby sobie pograć w tenisa?” (dziennik, s. 35).

Jak widzimy, mimo ciągłej zmiany statusu dziennika i prowadzonych 

zapisków, Tyrmand wciąż wadzi się sam z sobą, ciągle zmaga się z nieza-

dowoleniem, co pozwala nam sądzić, że traktował swą pracę dość poważ-

nie, na tyle poważnie, by czytelnik nie wątpił w stricte literackie aspiracje. 

„Ciągle mi czegoś w tym tekście nie dostaje, nie starczy. Czego? Prawa, 

czy przywileju, do oderwania się od konkretu, do lepienia własnej prawdy, 

zgodnej z jakąś ogólną, której trzeba poszukać przez imaginację. Pozwole-

nia na własne, niczym nie hamowane majstrowanie własnego szczegółu” 

(dziennik, s. 33). Choćby w tym, ale i w wielu innych miejscach, otrzymu-

 Moje myśli 
 o innych ludziach to 

 zabawa trotylem

 Procesować się 
 z bogiem, cóż za 

 piękne marzenie! 
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jemy właściwie autorski sposób rozumienia literatury. To samo powtarza 

autor w socjologicznym kontekście: „Ja chcę zawrzeć w dzienniku siebie 

samego wmontowanego w moje społeczeństwo i w moją epokę: mimo że 

samo życie czyni ze mnie antagonistyczny podmiot, wcale nie palę się do 

wyjątkowości. Potrzebna mi jak gwóźdź w bucie. Więc kiwam ołówkiem 

wieczorami, ażeby zaprzeczyć temu co jest, mimo że tak bardzo wolałbym 

być sceptycznie uśmiechniętym profitantem” (dziennik, s. 29).

Tyrmand zdaje sobie sprawę z tego, że aby powstała wielka literatura, 

nie może dawać wciągać się w „pisanie przy ziemi”, w konteksty jedynie 

społeczno-kulturowe, musi „procesować się z Bogiem”: „Czytam zapisane 

kartki i mierzi mnie, jak dalece życie moje opanowane zostało przez poli-

tykę, epokę, ideologię. Gigantyczne zwycięstwo komunistów, tak przesy-

cili sobą cały tuż-obok-świat, że nawet ja ulegam ich gwałtowi; najlep-

szym dowodem ten dziennik, czyli obsesja polemiki. Mnie tu prawie nie 

ma, jest moje ujadanie przeciw. I to jakieś zaniżone. Prometeusze, Edypy, 

Konrady i ci rozmaici inni, co pasowali się z Bogiem, losem, przeznacze-

niem, a teraz nie przychodzą mi do głowy, jakże wzniesieni i nobilito-

wani przez swego Przeciwnika. Procesować się z Bogiem, cóż za piękne 

marzenie! Komunizm to tylko Golem, niebotyczny, to fakt, lecz glina 

i brud. O tyleż moja walka gorsza, mniejsza, brudniejsza. A przecież czuję 

się chory i pusty – i gdzie to jest? Tak być nie może, to przecież jest mój 

dziennik!” (dziennik, str. 85). Bóg Tyrmanda? Już wiemy, że by powstawa-

ła naprawdę dobra literatura, potrzebne jest procesowanie się z Najwyż-

szym. A co z wiarą pisarza? Daje się odczytać w literaturze autora dzienni-

ka? Spróbujmy zatem zmierzyć się z tematem.

Bóg Tyrmanda

„Rano ukorzyłem się przed Bogiem. Jak zawsze z racji świąt, początków, 

końców, rocznic, urodzin, imienin, spełnień i w ogóle przy każdej okazji, 

jaka się do tego nadaje. Oraz z innych powodów do metafizycznych roz-

rzewnień. Stąd – w imię Boże. Zacznijmy wreszcie ten dziennik. Wiążę 

z nim niejasne nadzieje, jakże więc bez Boga?” (dziennik, s. 11) – zapisu-

je na samym początku swej pracy pisarz. Ponownie możemy mieć jednak 
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poczucie, że Bóg Tyrmanda jest jedynie siłą motoryczną w procesie two-

rzenia, tematem literackim. Co z wiarą pisarza? „Z domu rodzinnego wy-

niosłem szacunek dla religii, bez przymusu praktyki, a nawet bez koniecz-

ności pełnej akceptacji. Natomiast efektywnie wstrzyknięto mi imperatyw 

uczciwości, raczej abstrakcyjnej, nie wywodzącej się z żadnego, ugrunto-

wanego systemu etycznego” (dziennik, s. 360). Jasne, powiecie, publicysta 

„Tygodnika Powszechnego”. A i owszem, ale czy my chcemy właściwie wie-

dzieć, co to kiedyś znaczyło? Co w kontekście swej środowiskowej przy-

należności myślał Tyrmand? „O autentycznych katolikach nie mówię, ale 

ciekawym, czy liberał Kisiel, radykał Szczepański i estetyzujący chrześci-

janin Herbert napędzani są innym paliwem, a jeśli tak, to jakim? Pożądam 

utwierdzeń w wierze, przydałoby mi się podtrzymanie w jakimś modnym 

i efektownym kolorze” (dziennik, s. 32) – pisał autoironicznie. Ale czy nie 

jest to stanowisko ujmujące swą szczerością i jakimś wewnętrznym pra-

gnieniem? Miał świadomość trudności tej sytuacji, światopogląd pełen 

sprzeczności – jak pisał – jest kłopotliwym ekwipunkiem na dalszą drogę 

życiową. Z dziennika 1954 wiemy, że Tyrmand wychowany był skromnie, 

co zaowocowało czymś w rodzaju postawy życiowego umiaru, „w której 

wiedza o tym, jak dobry jest świeży chleb z masłem i jak niełatwo jest go 

zdobyć, stanowiła zarazem pryncypium i busolę. Za to wdzięczny jestem 

moim rodzicom, lecz nie tylko za to” (dziennik, s. 360).Nie był wyznawcą 

świecko rumianych cnót. Zdawał sobie sprawę z wielkiej wagi religii dla 

podtrzymania etosu: „Życie mówiło mi na każdym kroku, że albo sukces, 

albo przyzwoitość wobec siebie i swych własnych wyobrażeń o przyzwo-

itości, że jeśli już nieugięta uczciwość intencji i postępowania, to lepiej 

czerpać ją z jakiegoś religijnego systemu nakazów, kar i nagród, skoro zaś 

religijność nie jest aż tak godna uwagi, by jej przestrzegać w określonym 

rytuale i skrupulatnie żyć według jej przykazań, to w takim razie po co 

czystość myśli i czynów?” (dziennik, s. 360).

Namnożyło nam się pytań i problemów. Tymczasem interesująco opi-

sane rozterki religijne porucznika Stukułki (Wędrówki, s. 67–69), postaci 

stworzonej przez Tyrmanda jeszcze pod koniec lat 40., jak i zaskakujące, 

końcowe odwołanie, modlitwa za Andrzeja Felaka, kunktatora prze-

Temat wiary jest w tej  
 twórczości, mimo 
 że nienarzucający 

 się od razu, to 
 fundamentalny
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ciwstawionego łudząco podobnemu do Tyrmanda Mikołajowi Planko-

wi, („Boże, bądź dla niego DOBRY”) zamykające pamflet na warszawskie 

elity – Życie towarzyskie i uczuciowe (Życie, s. 514) – pozwalają sądzić, że 

temat wiary jest w tej twórczości, mimo że nie narzucający się od razu, to 

fundamentalny.

Jednym z kluczy do zrozumienia religijności Tyrmanda, a przynaj-

mniej jakiegoś opisu pewnej z literackich autokreacji, będzie sięgnięcie po 

obszerny cytat dotyczący ojca pisarza: „Mój biedny ojciec był żywym do-

wodem tego składziku niekonsekwencji: całe życie marzył o zamożności, 

był uczciwy i dobry dla innych, z westchnieniem przyznawał, że niczego 

mu to nie dało, w Boga wierzył bez dewocji, lecz z pokorą, nieustannie 

sporządzał rachunek swych powinności, cnót i poświęceń, z którego wy-

nikało, że należy mu się to, za czym goni, ale nie dostawał niczego, czego 

pragnął, stąd jasne było, że w rachunku jest jakiś błąd, którego nigdy nie 

potrafił sobie wytłumaczyć”. I oto rzecz zadziwiająca: „Po tylu latach i tylu 

rozeznaniach, co jest i jak jest, ja ciągle wierzę, że mój kochany, biedny 

ojciec miał rację, że mniej ważne jest, kim nie był niż kim był, że jego pra-

wość i jego klęski to jakaś wspólna, niezwykła, drogocenna wartość, i że ja 

innej nie chcę. Wiem, co niesie, wiem, ile w niej goryczy, smutku, rozcza-

rowania, ale też wiem, że odziedziczonej po nim uczciwości wobec innych 

i siebie nie mam potrzeby, nie próbuję i nie potrafię tłumaczyć: jest i tyle. 

Przez serce me przewalały się wiary, ideologie, odstępstwa i nadużycia, 

lecz nigdy nie wyciekła zeń szczera i płytka religijność posiana w nim 

przez ojca i jego przykład moralny, skromny, być może, wręcz banalny, 

lecz pożywniejszy od wszystkiego, co wyczytałem w księgach, ewangeliach 

i na sztandarach” (dziennik, s. 361).

Pomocne dla rozeznania się w podejmowanym przez nas temacie 

mogą być także opinie znajomych pisarza, zebrane przez Mariusza 

Urbanka w książce Zły Tyrmand. Franciszek Walicki spytał kiedyś Tyr-

manda, czy jest Żydem. Ten na to w odpowiedzi miał się tajemniczo 

uśmiechnąć i pokazać krzyżyk na piersiach (Zły Tyrmand, s. 11). Jedną 

z sympatii Tyrmanda, Rysię, zaboleć miało to, że w Ameryce powró-

cił do judaizmu. „Oprócz tego, co dałam mu jako kobieta, wiara była 

W dzienniku jest 
scena, w której Lolo, 
będąc w łóżku z jakąś 
młodą dziewczyną, 
myśli jednocześnie 
o Matce boskiej 
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najważniejszą rzeczą, jaką ode mnie otrzymał – mówiła” (Zły Tyrmand, 

s. 71). Józef Szczepański potwierdza, że pogrzeb pisarza w USA odbył się 

w obrządku żydowskim. Kazimierz Koźniewski komentuje sprawę zde-

cydowanie negatywnie: „Leopold był młodym człowiekiem, który chciał 

się bawić. Lubił jazz i panienki, a poza tym jeszcze chciał się wyróżniać, 

więc postanowił być katolikiem. To był katolicyzm na pokaz, który ni-

jak miał się do tych nastoletnich panienek, które deprawował na swoim 

tapczanie w Ymce” (Zły Tyrmand, s. 153). Jednak w opinii Szczepań-

skiego, etap katolicki Tyrmanda nie był wcale powierzchowny: „W tych 

czasach, kiedy rzeczywistość wokoło podważyła tak wiele wartości, on 

chciał opowiedzieć się za czymś niekoniunkturalnym i trwałym. Odnaj-

dywał to w katolicyzmie” (Zły Tyrmand, s. 83). Tyrmand przyjął chrzest 

na początku lat 50., rodzicami chrzestnymi byli Kisiel i Rysia, a sakra-

mentu udzielał ks. Jan Zieja. Jerzy Borejsza miał powtarzać: „Panie 

Tyrmand, jak się wygląda tak jak Pan, to zapisuje się do komunistów, 

a nie chodzi na roraty. A on wybierał roraty i chodził nawet do kardyna-

ła Wyszyńskiego – wspomina Krystyna Sznerr” (Zły Tyrmand, s. 106). 

Jan Wołosiuk natomiast uważał, że Tyrmand był klasycznym neofitą, 

który chodzi do Kościoła tylko wtedy, kiedy ktoś to może zobaczyć (Zły 

Tyrmand, s. 91). Autorką najbardziej intrygującej charakterystyki jest 

Irena Szymańska: „W dzienniku jest scena, w której Lolo, będąc w łóż-

ku z jakąś młodą dziewczyną, myśli jednocześnie o Matce Boskiej. I to 

właśnie cały Lolo, to może jest najbardziej dla niego charakterystycz-

ne” (Zły Tyrmand, s. 183). Opinia tym bardziej zaskakująca, że bardzo 

trudno tę scenę odnaleźć, w dzienniku, jak się wydaje, takiej sceny nie 

ma. Ale było coś na rzeczy? Najmocniej chyba przekonuje mnie zapi-

sek z 25 stycznia: „Coś się zagmatwało, coś, w czym rozum pali się jak 

celuloid. Wiedziałem, co mogłoby pomóc: zejść na plac Trzech Krzyży 

i postać trochę przed zamkniętym (sic! – przyp. J.L.) kościołem św. Alek-

sandra. Coś mówiło: «A właśnie, że zejdziesz…» Czy to jest poszukiwa-

nie wiary, czy może już wiara? Gdy musi się iść? Rzucić rozsądne ciepło 

i iść w noc i mróz, w zmęczenie, w niepewność, w podejrzenie o własną 

śmieszność, że to jest zabobon? Coś w tym jest – wiara to nie tylko za-

Kraj u progu rewolucji 
 kulturowej wzbudza 

 u pisarza niechęć, 
 ale i ogromną 

 fascynację. W końcu, 
 jak wielu ocenia, 

 Tyrmand „dziwacznie 
 konserwatywnieje”
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przeczenie rozumowi, lecz i instynktom, w tym chyba większa jej chwa-

ła. Nawet to, czy Bóg nagrodzi i odwróci nieszczęście, schodzi na drugi 

plan. Idzie się, bo się wierzy”. (dziennik, s. 134) Niby miało być Houston, 

a wciąż jakby pozostajemy w PRL-u…

PRL-owski dandys czy konserwatywny obrońca Ameryki?

Zawieszając pytanie, zapuśćmy się w podróż do Ameryki. Tyrmandowi 

udaje się w końcu opuścić Polskę, aby po krótkim okresie podróży wy-

brać na stałe Amerykę, do której przybywa na początku 1966 roku. Kraj 

u progu rewolucji kulturowej wzbudza u pisarza niechęć, ale i ogromną 

fascynację. W końcu, jak wielu ocenia, Tyrmand „dziwacznie konserwa-

tywnieje” i stawia sobie za cel ratowanie Ameryki przed nią samą. Po 

krótkim, ale olśniewającym sukcesie publikacji w „The New Yorkerze”, 

wydaje parę książek, poznaje swoją żonę i po dziesięciu latach zostaje 

wiceprezesem Rockford College Conservative Institute, prowincjonalne-

go konserwatywnego think-tanku. Obejmuje też stanowisko redaktora 

naczelnego magazynu „Chronicles of Culture”. Zanim więc przejdziemy 

do jego twórczości literackiej z wcześniejszego okresu, spróbujmy, czy-

tając konserwatywną publicystykę z okresu emigracji, zastanowić się, 

czy istotnie Tyrmand dziwacznie „skonserwatywniał”?

W jednym z pierwszych tekstów pisanych do „Rockford Papers” wyrażał 

konserwatywne credo: „Kultura jest czynnikiem kształtującym politykę 

i determinującym historię. W ciągu ostatniej dekady ludzie, którzy w Ame-

ryce mieli decydujący wpływ na kulturę, rozstrzygali o prowadzeniu wojen 

i przebiegu wyborów prezydenckich” (Tyrmand i Ameryka, s. 51). W tekście 

Konserwatyzm z ludzką twarzą w „Chronicles of Culture” pisał: „Jedynie 

obecność konserwatysty w kulturze może zapewnić mu siłę. Konserwa-

tywny zmysł spójności i wartości jest naruszany nie tyle przez zachłan-

ność podatkową liberalnych władz federalnych, co przez ich uzurpowanie 

sobie prawa do naszych sumień i próby dyktowania nam, jak powinniśmy 

kochać. Ostateczna walka o wartości, do której zostaną włączone ludzkie 

sumienia i społeczne zachowania, rozegra się na polu kultury. Powinniśmy 

być tam odpowiednio uzbrojeni. Nowoczesny konserwatyzm musi dla do-

Jedynie obecność 
konserwatysty 
w kulturze może 
zapewnić mu siłę 
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bra nas wszystkich zwrócić ku Ameryce swoje ludzkie oblicze. Tylko wów-

czas pozostaniemy nadzieją ludzkości” (Tyrmand i Ameryka, s. 52). Mniej 

topornie, nie tak militarnie, ale bardziej literacko zabrzmi jeszcze ten 

fragment Tyrmandowego manifestu: „Jeśli uda nam się uczynić z naszych 

agonii wzniosły dramat, z naszej mądrości modę, z porządku moralnego 

elegancję, z niepokojów etycznych snobizm, z naszych dylematów – pod-

ekscytowanie, a z naszej ambiwalencji – łagodność, dokonamy przełomu 

w kulturze, a to właśnie kultura, bardzie subtelnie i trwale niż jakikolwiek 

inny czynnik, determinuje władzę demokracji (…)” – pisał w 1983 roku na 

łamach „Chronicles of Culture” (Tyrmand i Ameryka, s. 215). A zatem nie 

tylko ciuchy, ale i wiara w decydujące znaczenie kultury w życiu społe-

czeństw czyni z Tyrmanda interesującego nas, konserwatywnego intelek-

tualistę i pisarza.

 W naszych czasach  
 konserwatyzm 

 oznacza metodę 
 myślenia 

 związaną bardziej 
 z kształtowaniem 

 przyszłości niż 
 apoteozą przeszłości
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Konserwatyzm autora Zapisków dyletanta po pierwsze nie powinien 

budzić wątpliwości ze względu na to, że wielu tak go postrzegało, po dru-

gie – dlatego że sam się tak definiował i wiele na ten temat pisał. Wydaje 

się, że radykalne, zdecydowane antykomunistyczne stanowisko pisarza 

jednoznacznie plasowało go w latach 70. po stronie amerykańskiego kon-

serwatyzmu. Z drugiej jednak strony, istnieje wiele powodów by zasta-

nowić się nad rodzajem i sposobem ujmowania tego Tyrmandowskiego 

konserwatyzmu – może bardziej trafnie będzie powiedzieć, że wiele jego 

przekonań czyniło z niego znakomitego przedstawiciela obozu – definiu-

jąc szerzej – „antyliberalnego”?

W „Chronicles of Culture” Tyrmand nazywa konserwatyzm filozofią 

przyszłości: „w naszych czasach konserwatyzm oznacza metodę myślenia 

związaną bardziej z kształtowaniem przyszłości niż apoteozą przeszłości. 

(…) Amerykański konserwatyzm to z natury intelektualny ruch ideolo-

giczny, którego głównym zadaniem jest zbadanie źródeł naszych moral-

nych i egzystencjalnych dylematów. Jako taki może służyć lepiej, niż każ-

da inna filozofia, do zgłębiania tajemnic przeszłości” (Tyrmand i Ameryka, 

s. 52). A więc konserwatyzm jest tu bardziej definiowany funkcjonalnie, 

dostarcza narzędzi poznawczych, jest widziany jako metoda badania prze-

szłości służąca wzmocnieniu się na przyszłość. Nie jest to zatem żaden 

katalog „konserwatywnych wartości”.

W wywiadzie dla chicagowskiego pisma „Reader”, zatytułowanym 

Stranger on the right (1980), Tyrmand podtrzymuje takie rozumienie po-

stawy konserwatywnej: „Według mnie, konserwatyzm w Ameryce to sys-

tem sympatii, skłonności, racjonalnych i emocjonalnych wyborów. Źró-

dłem jego śmiertelnej walki z amerykańskim liberalizmem nie jest ten czy 

inny problem filozoficzny, lecz fakt, że liberalizm w Ameryce to określo-

ny program. A konserwatyzm to kwestia wyboru. Jeżeli jakiś liberał ma 

skrajnie liberalne opinie na każdy temat, ale mówi na przykład: «utrzy-

majmy Kanał Panamski», przestaje być liberałem. Natomiast jeżeli kon-

serwatysta powie: jestem za prawem do aborcji, nadal pozostaje konser-

watystą” (Tyrmand i Ameryka, s. 63). Tyrmand odmawia wyznania wiary 

w jakoś rozumiane „konserwatywne credo”. Nie bez powodu przyznawał 

erotyzm to klejnot 
naszej egzystencji. 
A w przebiegu tzw. 
rewolucji seksualnej 
dochodzi do zupełnej 
dewaluacji tej 
wartości, którą ja 
próbuję ocalić 
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na przykład, że nie ma zdecydowanie negatywnego podejścia do aborcji: 

„Nie potrafię rozstrzygnąć, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie, nie czuję 

się na siłach i nie chcę ferować wyroków. Dla mnie aborcja nie jest pro-

blemem, który można skwitować zdaniem: «To morderstwo niewinnego 

życia!» Nie! Ale z drugiej strony, kiedy słyszę słowa: «To powinien być ab-

solutnie wolny wybór», zachowuję rezerwę. Jest to zbyt bolesny i trudny 

problem, by czynić z niego temat polityczny”. Tyrmand, borykając się ze 

stanowiskiem pro-life, jednocześnie zastrzegał, że nie czuje, by te opinie 

czyniły zeń „gorszego konserwatystę”.

Zabierał głos także w sprawie rewolucji obyczajowej, którą krytykował, 

jednak nie ze względu na rozmontowywanie tradycyjnej rodziny czy nisz-

czenie cnoty wierności. Dystansował się wyraźnie od twardej konserwa-

tywnej retoryki, w której brakowało mu języka afirmacji: „Dla pewnych 

konserwatystów seks czy erotyzm nie są wartościami. Wiedzą o ich istnie-

niu, lecz nie sądzą, by mogły ulepszyć świat. Ich zdaniem to, co ulepsza 

świat, to użycie tych sił do prokreacji, nic więcej. Nie zgadzam się z tym. 

Według mnie erotyzm to klejnot naszej egzystencji. A w przebiegu tzw. 

rewolucji seksualnej dochodzi do zupełnej dewaluacji tej wartości, którą ja 

próbuję ocalić” (Tyrmand i Ameryka, s. 64).

Można powiedzieć – co będę jeszcze starał się doprecyzować – że o ile 

w okresie polskim trudno byłoby jednoznacznie widzieć w Tyrmandzie 

liberała, tak w okresie amerykańskim daleko mu do integralnego kon-

serwatysty. W radiowym wywiadzie rzece dla redaktora Wierzawskiego 

Tyrmand tak to tłumaczy: „Ja w Europie, Polsce, uważałem się za liberała, 

tzn. za człowieka, który wierzy w ten typ organizacji społecznej, który 

daje obywatelowi wszelkie możliwe wolności społeczne, wszelkie możliwe 

swobody dla rozwijania własnej życiowej działalności, dla osiągania w ży-

ciu celów, które sobie sam postawił. W Ameryce ta postawa schroniła się 

jednak w to, co się nazywa amerykańskim konserwatyzmem” (Tyrmand 

i Ameryka, s. 45). 

A więc Tyrmand uważa, że jako jakoś rozumiany liberał chroni się 

w konserwatyzmie? Zapytajmy więc, przed czym broni się Tyrmand, 

 Tyrmand uważał, 
 że media wbrew 

 swej misji nie 
 stoją na straży 

 wolności wypowiedzi 
 i przekazywania 

 prawdy, wręcz 
 przeciwnie, uważał, 

 że przekształciły 
 się w instytucje 

 o charakterze 
 totalitarnym
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„liberał z Polski”? Przed mediami i… liberalizmem! Dziś brzmi to dość 

prostacko, by nie powiedzieć, jak z partyjnego wiecu, wówczas było 

dość odważną i nieoczywistą obserwacją. Tyrmand uważał, że media 

wbrew swej misji nie stoją na straży wolności wypowiedzi i przekazywa-

nia prawdy, wręcz przeciwnie, uważał, że przekształciły się w instytucje 

o charakterze totalitarnym. Manipulują poprzez selekcję tematów, są 

nachalnie tendencyjne w wymowie i bez żadnych oporów posuwają się 

do kreowania rzeczywistości: „Wierzę, że otwarty wybuch redaktorów 

i wydawców przeciwko konserwatywnemu światopoglądowi (…) byłby 

bardziej uczciwy, niż wszystkie zapewnienia «Timesa» o gościnności dla 

każdej opinii” – pisał. Nie wahał się także głosić poglądu, że „mass me-

dia to kartel jednolitego, z góry określonego myślenia. Są tym większym 

zagrożeniem dla demokracji, że działają w jej imieniu, wyposażone w ak-

cesoria, demokratyczne tylko z nazwy, a nie z ducha” (Tyrmand i Amery-

ka, s. 45). Podobnie pisał o czymś, co nazywał kulturą liberalną: „Gdyby 

liberalizm nie uciekał się do totalitarnych metod, by osiągnąć swój cel, 

byłby pożądanym składnikiem amerykańskiej cywilizacji. Jednakże 

jego skryty i podstępny totalitaryzm w manipulowaniu kulturą jest – co 

stwierdzić muszę z bólem – nadużyciem amerykańskiej demokracji” 

(Tyrmand i Ameryka, s. 51).

Następca Tyrmanda, kolejny naczelny „Chronicles of Culture” Tho-

mas Fleming powiedział o Tyrmandzie, że „w głębi serca, miał trochę 

lekceważący stosunek do amerykańskiej prawicy. Przeciętny amerykań-

ski konserwatysta nie przeczytał ani jednej powieści w swoim życiu i źle 

się odżywia. Konserwatyści nie są zbyt żywotni. Oczywiście są wyjątki, 

ale Tyrmand był innym typem człowieka niż ci, których spotykamy zwy-

kle na amerykańskiej prawicy” (Tyrmand i Ameryka, s. 151). Natomiast 

naczelny „First Things” Richard J. Neuhaus w swoim wspomnieniu auto-

ra U brzegów jazzu podkreślił, że „Leopold był kimś, kto wierzył, że trze-

ba być indywidualnością. Ale indywidualnością wykorzystującą tradycję. 

W tym sensie można o nim powiedzieć, że był liberałem – w amery-

kańskim znaczeniu tego słowa. Z drugiej strony był konserwatystą, bo 

rozumiał, że istnieją tradycje, w ramach których jednostka rzeczywiście 

Jazz to granie swojej 
melodii w ramach 
tradycji muzycznej 
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może być sobą. Dlatego kochał jazz. Jazz to granie swojej melodii w ra-

mach tradycji muzycznej” (Tyrmand i Ameryka, s. 153).

Widzimy zatem, że zarówno Tyrmandowski liberalizm z PRL, jak i jego 

konserwatyzm w Stanach, nie wykluczają się tak silnie i jednoznacznie. 

Z drugiej strony – co oczywiste – żadna z postaw nie występuje u Tyrman-

da w stanie czystym. Skonfrontujmy to z literaturą. 

Romans przed katastrofą

„Pornografia i obrona inicjatywy prywatnej” – to oficjalny powód odrzu-

cenia w 1957 roku przez cenzurę noweli Siedem dalekich rejsów, napisanej 

w latach 50., ale wydanej dopiero w latach 70. W 1959 roku ukazuje się 

jej wersja angielska, w 1962 niemiecka, a w 1963 na podstawie tej noweli 

powstaje film Jana Rybkowskiego Naprawdę wczoraj – z Beatą Tyszkie-

wicz i Janem Nowickim w rolach głównych. To historia relacji mężczy-

zny z kobietą, którzy spotykają się przygodnie podczas krótkiego pobytu 

w Darłowie. Zachodzące w Polsce powojennej gospodarczo-politycz-

ne przemiany prowadzące do upaństwowienia prywatnych dotychczas 

przedsiębiorstw, barów, hoteli, stanowią jedynie tło. Trudno uznać, by 

którakolwiek z postaci nowelki budziła jednoznacznie pozytywne uczu-

cia. Na każdej z nich ciążą jakieś grzechy, zagubienie, niekonsekwencja. 

Do rangi symbolu urasta charakterystyka księdza z Darłowa, który jest 

nie najgorszy, ale i nie najlepszy. „Lubi pieniążki?” – dopytuje główna 

bohaterka Ewa. „Chce, aby ludzie byli nie tacy, jacy są” – otrzymuje od-

powiedź (Siedem…, s. 31). Tyrmand sięga także po nastrojową scenerię 

w Darłowie – stary zamek, cmentarz, kościół… Jednak najistotniejsze są 

tu rozmowy i relacje międzyludzkie.

Postaci Tyrmanda, w arcykonkretnej i kameralnej atmosferze, przed-

stawiają opinie o charakterze uniwersalnych diagnoz. Kapitan Stołyp 

w trakcie absolutnie męskiej rozmowy o kobietach, przy wódce, stwier-

dza autorytatywnie, w iście witkacowskim stylu: „Nuda, niesamowita 

nuda. Za parę lat watahy wyrostków obojga płci wystawać będą na rogach 

ulic, ginąc z nudy. Od czasu do czasu skoczą do bramy, na schody lub do 

pobliskiego parku, aby załatwić te kilka śmiesznych ruchów z pogranicza 

 Za parę lat, gdy 
 łóżko wejdzie na 

 zupełny margines 
 spraw ważnych, 

 nie pozostanie już 
 nic prócz nudy

 A pani ma zbyt małe 
 zęby i błyszczy się 

 pani nos – powiedział 
 Nowak szeptem 

 i łagodnie. – Teraz 
 tak trudno o dobry 

 puder – odparła 
 ze smutna urazą
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0 dowcipu i higieny. Dotychczas po to, aby to robić, trzeb było uczuć lub 

pieniędzy. Uczucia i pieniądze trzeba było zdobywać, pochłaniało to masę 

czasu, wypełniało życie. Za parę lat, gdy łóżko wejdzie na zupełny margi-

nes spraw ważnych, nie pozostanie już nic prócz nudy. Młodzież będzie 

masakrować się dla rozrywki, ludziom w średnim wieku pozostanie już 

tylko pogoń za wygodnym, bezpiecznym kantem, nacinaniem świata, ży-

cie łatwe i cyniczne” (Siedem…, str. 77).

Relacja Ronalda Nowaka, głównego bohatera, z Ewą opiera się czasem 

na parodystycznie ukazanej walce płci. To znakomicie zrealizowane, obra-

ne przez Tyrmanda jako motto noweli, słowa Francisa Bacona: „Doznaje-

my zdziwienia, obserwując przesadę, która wiąże się z tą namiętnością… 

Nigdy nie było na świecie pyszałka, który tak głupio myślałby o sobie, jak 

kochający myśli o osobie ukochanej…”, których retoryce dorównują dia-

logi noweli: „Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej 

przyjaźni migoce iskierka kokieterii” i „Słabo zna pani mężczyzn, młoda 

damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożąda-

nia. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością” 

(Siedem…, s. 31). Kolejna ilustracja owych płciowych zapasów: „Ma pan 

nieładne ręce i jest pan za niski… – A pani ma zbyt małe zęby i błyszczy 

się pani nos – powiedział Nowak szeptem i łagodnie. – Teraz tak trud-

no o dobry puder – odparła ze smutna urazą. – Właśnie drobne defekty 

budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem 

bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za 

szerokie, jest przyczyną fali czułości” (Siedem…, s. 35).

Katastroficzne przestrogi, romans ukazany w krzywym zwierciadle, 

romantyczna sceneria. Ktoś powie – parę bon motów i skeczy, czy tyle 

ma nam pozostać po lekturze noweli z Darłowem w tle? „Jest to powieść 

porozumiewawczych tonacji, interesujących chyba tych tylko, którzy pa-

miętają pewna grupkę ludzi z końca lat czterdziestych w Polsce. Łatwo 

tę powieść oskarżyć, że jest rewią kulturowych mód, smaczków, nastro-

jów, stylów, konwencji, być może już przebrzmiałych. (…) Nie ma w niej 

rzeczywistości, jest natomiast umowność, która nieodczytana właściwie, 

skazuje ją z góry na klęskę” – ostrzegał we wstępie autor. Rzecz literacko 

 Jest tedy rzeczą 
oczywistą, że 
musiałem pakować 
im palce do zupy, 
ciesząc się, gdy były to 
akurat palce brudne, 
tego wymagała moja 
godność, mój honor, 
moje człowieczeństwo 
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stoi na wyższym poziomie niż bestseller Zły, a atmosfera powieści powin-

na być inspirująca dla fanów kina skandynawskiego. Szczególna atmos-

fera i niejednoznaczne, subtelnie zarysowane postacie, zbyt słabe, by 

pokierować samodzielnie swym losem, to atuty noweli, której akcja toczy 

się w Darłowie.

Brudny palec w zupie Niemca

Filip to powieść przez wielu uznana za najlepsze dzieło Tyrmanda. Nieste-

ty jej recepcja jest dużo skromniejsza od rozsławionego dziennika i Złego. 

Powierzchownie czytelnikowi narzuca się skojarzenie z ostatnią wielką 

powieścią Tomasz Manna – Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla. Kel-

nerowanie otrzymuje tu istotnie barwny opis: „Nienawidziłem tego, co 

robiłem, z obrzydzeniem obmacywałem obojętne lub pobieżne spojrzenia 

tych, którym podawałem i dla których musiałem być uprzejmy. Ludzie ci 

chcieli ode mnie, od gołego i arcyważnego faktu mojego istnienia, abym 

ich nie nabijał na rachunku i abym nie wsadzał im palców do zupy. Chcieli 

ode mnie wyłącznie tego, no, może jeszcze, abym szybko przyniósł kotlet 

z groszkiem i abym był grzeczny, ale to już wszystko, to były jedyne ich 

postulaty wobec mojej osoby obdarzonej duszą nieśmiertelną. Jest tedy 

rzeczą oczywistą, że musiałem pakować im palce do zupy, ciesząc się, gdy 

były to akurat palce brudne, tego wymagała moja godność, mój honor, 

moje człowieczeństwo” (Filip, s. 75–76). Jednak kelnerowanie jest tu tylko 

pewnym pretekstem. O czym innym jest to powieść. Filip, Polak poda-

jący się za Francuza, trafia podczas wojny do Frankfurtu nad Menem, 

by obsługiwać Niemców w jednym z hoteli. Niejednoznaczność postaw 

i doświadczeń oraz cudowny język Tyrmanda każą widzieć w tej powie-

ści coś znacznie więcej niż tylko autobiograficzną powiastkę o przygodzie 

służby w Park-Hotelu. Odnajdujemy tu także wątek obecny u Tyrman-

da już wcześniej w opowiadaniu Gorzki smak czekolady Lucullus – romans 

Polaka z Niemką i wyrzuty sumienia łamania solidarności z okupowaną 

przez wroga własną wspólnotą narodową. W Filipie bohater gorzko pod-

sumowuje swoje życie podczas wojny: „Niemcy zabili mi już raz, w trzy-

dziesty dziewiątym, mój świat i moją przyszłość. Dźwignąłem się jakoś 

 Nie byłem w stanie, 
 po trzydziestym 

 dziewiątym, 
 wymordować 
 osiemdziesiąt 

 milionów 
 Niemców, lecz nie 
 uzyskam żadnego 

 usprawiedliwienia, 
 przed sobą samym, 

 jeśli nie załatwię 
 jednego Niemca
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na pokaleczonych łokciach, wypełzłem spośród rumowisk, czołgając się 

i klucząc zmierzałem ku ocaleniu, ku zwycięstwu mojej racji istnienia, do 

której dopełznę, żeby nie wiem co… Po drodze znalazłem sobie cudowne 

narzędzie, sprzęt ratowniczy niebywałej doniosłości, chytry i błogosła-

wiony zarazem, pozwalający mi skutecznie, z ciszą w sercu, ukrywać swój 

los w gnojowisku, na najbezpieczniejszym śmietniku, najlepszej rękojmi 

przetrwania. Była to miłość. Po czym przyszedł Niemiec i pogruchotał 

moją protezę szczęścia w drobny mak. Nie ma rady, trzeba go zabić. Nie 

byłem w stanie, po trzydziestym dziewiątym, wymordować osiemdziesiąt 

milionów Niemców, lecz nie uzyskam żadnego usprawiedliwienia, przed 

sobą samym, jeśli nie załatwię jednego Niemca, bezpośrednio winnego 

mej klęski” (Filip, s. 433–434). Uciekanie od własnych korzeni, odkrycie, że 

od tożsamości narodowej nie da się uciec, a wreszcie uniwersalny temat 

szczęścia i niemożność zbawienia na ziemi, to wszystko razem sprawia,  

że Filip urasta do rangi jednej z najlepszych powieści Tyrmanda, ale 

i XX-wiecznej polskiej literatury.

Obrona bohatera romantycznego

Zły to powieść legenda. Pierwsza powieść Tyrmanda opublikowana tuż 

przed odwilżą roku 1956, która przyniosła pisarzowi oszałamiający, choć 

krótkotrwały sukces. Wyprzedały się natychmiast wszystkie trzy pierw-

sze nakłady, a w niektórych księgarniach dostęp do Złego reglamentowa-

no – sprzedając jeden egzemplarz na osobę. To najbardziej znana powieść 

Tyrmanda, ale i zarazem najbardziej nietypowa. Napisana na zamówienie 

wydawnictwa Czytelnik, które pisarz otrzymał w trakcie pisania dziennika. 

Stanowi zarazem najprostszą językowo propozycję literacką Tyrmanda.

Jak wynika ze wspomnień Kazimierza Koźniewskiego, który pracował 

w piśmie dla młodych „Dookoła Świata”, nazywanym „Głosem Bikinia-

rza”, Tyrmand zapowiedział mu kiedyś scenariusz do komiksu. Miał ocho-

tę napisać historię warszawskiego Robin Hooda czy Zorro, walczącego 

z bandą stołecznego podziemia, rysunki miał wykonać Antoni Uniechow-

ski. Koźniewski po przeczytaniu konspektu komiksu powiedział Tyrman-

dowi, żeby dał sobie spokój z rysunkami i napisał powieść. To jedna z le-

Taka sama smrodliwa 
salka, brudne schody 
i krzesła. Te kina, 
wiesz, drugorzędne 
i czwartorzędne, to 
były uniwersytety 
naszego pokolenia 
w wielkich miastach 

F68-print.indb   192 26.08.2013   02:19



F
R

O
N

D
A

 6
8

 /
 J

E
S

IE
ń

 2
0

13
 

19
3

gend o genezie tego warszawskiego kryminału. Czym jest zatem Zły? Czy 

jest to Trędowata naszych czasów – jak ogłosił Iwaszkiewicz – czy jest to 

najdoskonalsza kontynuacja naszej romantycznej poezji – jak chciał Gom-

browicz? Entuzjastce Złego, Marii Dąbrowskiej, podczas lektury robiło 

się słabo i doznawała bicia serca. Ostatecznie uznała powieść za nadającą 

Tyrmandowi w latach 50. pozycję literacką porównywalną z Żeromskim 

lat dwudziestych. Tadeusz Konwicki natomiast nie mógł wypuścić książki 

Tyrmanda z ręki i czytał dzień i noc. Mimo pochlebstw Tyrmand utracił 

wówczas autorytet pisarza poważnego, pisarza wysokiego, pisarza wiel-

kich problemów. Według powszechnej opinii napisał czytadło bestseller, 

literaturę prostą i popularną. W czym tkwi problem?

Postać, z wielu powodów przypominająca Tyrmanda, redaktor Kolan-

ko, prosi swego naczelnego o rozmowę i wspomina film „Znak Zorro”: 

„Ja to widziałem w kinie «Bajka». Też gdzieś na Chłodnej czy na Żela-

znej. Taka sama smrodliwa salka, brudne schody i krzesła. Te kina, wiesz, 

drugorzędne i czwartorzędne, to były uniwersytety naszego pokolenia 

w wielkich miastach. Chłonęliśmy z ekranu wiedzę o życiu i ideały, przy-

kazania, etykę i gestykulację. Kształtowaliśmy naszą dziesięcioletnią mo-

ralność na herosach niemego filmu. Douglas Fairbanks i Eddie Polo, Harry 

Piel i Tom Mix wyznaczali nasze poznanie świata i nasze zasady w tym 

samym stopniu, w jakim d`Artagnan, Winnetou, Old Shatterhand i pan 

Wołodyjowski kształtowali naszych ojców. Redaktor naczelny zamyślił 

się” (Zły, s. 26). W innym miejscu Tyrmand sam podsuwa czytelnikom 

skojarzenie z postaciami homeryckimi, zaś nie zdradzając końca powieści, 

warto powiedzieć, że można ją rozumieć także przy pomocy klucza biblij-

nego, historii Kaina i Abla.

W tym sensie Zły (Henryk Nowak) jest bohaterem romansu zbójec-

kiego, dającego się oczywiście czytać prosto, ale jest to także bohater pa-

stiszu, parodii gatunku. Moralny, ale i parodystyczny charakter powieści 

dobrze uwypukli porównanie Złego z don Kichotem Cervantesa, który 

także tworząc pastisz, stworzył dzieło klasyczne. Najpiękniejsze literacko 

i odstające literacko od głównych wątków powieści Tyrmanda są pięk-

ne inwokacje do Warszawy, pozwalające nazwać Złego balladą czy wręcz 
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poematem miejskim. Opis targowiska, a także słońca wschodzącego nad 

miastem, jest tak silnie poetycki, że możemy zaryzykować karkołom-

ne porównanie z prozą Brunona Schulza. Jak słusznie zauważa autorka 

jednej z pierwszych monografii Tyrmanda, Jolanta Pasterska, romans 

zbójecki wyrasta na tradycji Zbójców Fryderyka Schillera, „który stwo-

rzył postać «szlachetnego bandyty», buntującego się przeciw ludzkiej 

niesprawiedliwości, obłudzie, okrucieństwu” (świat według Tyrmanda, 

s. 179). Jeśli te porównania są trafne, to pierwszy, jak się wydaje na serio, 

zauważył to Witold Gombrowicz we wspomnianej już opinii na temat po-

wieści Tyrmanda. Jeśli tak, to Tyrmand okazuje się tu dojrzałym twórcą, 

świadomie zmieniającym konwencje i poetyki. Rzadko kiedy krytyka chce 

to zauważyć.

Niezbywalna siła tradycji

Każdemu, kto twierdzi, że Tyrmand nie jest autorem ciekawym z punk-

tu widzenia filozofii politycznej, warto polecić niedokończoną powieść 

Wędrówki i myśli porucznika Stukułki. „Coś jak gdyby zalążek leży w mojej 

szufladzie. (…) część pierwsza i jeden rozdział drugiej, moja nieukojo-

Z chwilą gdy dwie 
potężne armie 
zalały nasz kraj, 
obowiązkiem 
każdego Polaka jest 
jak najuporczywiej 
pozostawać przy 
życiu, czekać 
i patrzeć, co z tego 
wyniknie 
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na skłonność do osiemnastowiecznej powiastki filozoficznej. Zacząłem 

w 1949 roku, po czym przez lata nic, bo i po co? Kto to wyda?” – czytamy 

w dzienniku 1954. Rzecz nieskończona, ale mimo to czyta się te niespełna 

sto stron jak dobrą nowelę. Tekst ten pozwala przybliżyć poglądy, które 

nawet jeśli nie były poglądami autora, to przynajmniej były dla niego in-

teresujące. Tyrmand korzystając ze swych doświadczeń wileńskich, opisu-

jąc zaangażowanie w AK, już wówczas łączy ze sobą wszystkie znane mo-

tywy swej twórczości: bohater wojskowy, bohater detektyw, lokalny Robin 

Hood, watażka i bon vivant. Ale otrzymujemy tu coś więcej, kilka refleksji 

historiozoficznych czy metapolitycznych.

Bohater powiastki, porucznik Stukułka, słynął z manewrów wojsko-

wych prowadzących nie do zwarcia z silniejszym i liczniejszym wrogiem, 

ale ze sztuki uników. Powiększanie zasobów, strategia przeżycia – to wy-

raźna obsesja Tyrmanda po wojnie, w powieści czytamy o „taktyce regre-

syjnej Stukułki”: „Z chwilą gdy dwie potężne armie zalały nasz kraj, obo-

wiązkiem każdego Polaka jest jak najuporczywiej pozostawać przy życiu, 

czekać i patrzeć, co z tego wyniknie” (Wędrówki…, s. 8).

Dziesięć lat po kampanii wrześniowej bohater Tyrmanda przygotowu-

je zestawienie siedmiu tez dotyczących 1939 roku: „1) wojna ta była poli-

tycznym samobójstwem, 2) byliśmy do niej zupełnie nie przygotowani, 3) 

wodzowie nasi okazali karygodne niedbalstwo, 4) wróg był przygniatająco 

silniejszy, 5) kierownicy naszego życia państwowego zdali nader słaby eg-

zamin dojrzałości, 6) nasi sprzymierzeńcy pozostawili nas na pastwę losu, 

nie pomagając nam niczym, jeśli nie liczyć kilku łzawych okrzyków przez 

radio, 7) w ogóle nie można było nic pozytywnego zrobić. A jednak pła-

czemy i chcemy się bić” (Wędrówki…, s. 9). Poglądy te, bliskie stanowisku 

Cata-Mackiewicza, w wielu momentach powieści wydają się apelem o inną 

polskość, mniej romantyczną i emocjonalną, o postawę bardziej chłodną, 

uwzględniającą walkę, ale i liczenie się ze swoim interesem. Jednak rów-

nież tradycja romantyczna bywa przywoływana pozytywnie. W jednej ze 

scen młody Stypułka, uczeń, bawi się w wypracowaniu na temat powsta-

nia listopadowego i tak dobiera argumenty, by zadowolić kolegów oene-

rowców oraz socjalistów. Udaje mu się to (Wędrówki…, s. 19–20).

 Czy istotnie tak 
 piszący liberał 

 bezpodstawnie staje 
 się „konserwatystą” 

 w Ameryce?
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Bohater, niezwykle solennie wyliczając tytuły książek, które budowa-

ły jego świadomość tożsamości narodowej, podsumowuje niejako naszą 

narodową samowiedzę na temat polskości: 1) Polacy są narodem uczu-

ciowców, a nie rozumowców, 2) Polacy są najbardziej bitnym narodem na 

świecie, 3) Polacy są najdzielniejszymi pijakami, 4) Polacy odznaczają się 

wybitną bezinteresownością, z której korzystają umiejętnie inne narody, 

5) Polacy są dobrzy, otwarci, łatwowierni i to stanowi ważką przyczynę ich 

niepowodzeń, 6) Polacy są najbardziej czarującymi zawadiakami i zawsze 

zwycięskimi pogromcami serc niewieścich za granicą, 7) Polacy są warcho-

łami, niemogącymi nigdy dojść do ładu między sobą, z czego korzystają 

zawsze obcy, działający solidarnie, bez najmniejszych zgrzytów, 8) Polacy 

są najsilniejsi fizycznie, żylaści, krzepcy, wytrzymali na trudy i niewygo-

dy, gdy tymczasem inne narody, z nielicznymi wyjątkami, są w stosunku 

do Polaków obrazem fizycznej degeneracji” (Wędrówki…, s. 35–36).

Wreszcie jedne z najciekawszych fragmentów stanowią refleksje na 

temat działań konspiracyjnych, partyzantki i Polskiego Państwa Podziem-

nego: „Czy (…) jestem przeciwnikiem konspiracji? Wcale nie. Zbudowa-

liśmy dotąd nieznane w ogólnoświatowej historii konspiracji państwo 

podziemne, okazując przy tym niepospolite zdolności w tym kierunku 

i opierając się o długoletnie tradycje naszych przodków. Ta przedziwna 

organizacja, mimo wszystkich jej niedociągnięć, jest jednak czymś dla nas 

ogromnie ważnym, gdyż przenosi skutecznie w przyszłość nasze dążenie, 

marzenia, upodobania, drobne sympatie w literaturze i narodowe piosenki, 

naszą wiedzę i obyczajowość, czyli wszystko razem, co w pewnej terminologii 

zwie się naszą substancją kulturalną [podkreślenie J.L.]. Zagadnienie więc 

sprowadza się do tego, aby przypadkiem nie rozbić tego misternego tworu 

własnymi rękami, niebezpieczeństwo zaś czyha na każdym zakręcie” (Wę-

drówki…, s. 82–83).

Zwracam szczególną uwagę na komentarz bohatera dotyczący kultu-

rotwórczego znaczenia polskiego podziemia. Czy Tyrmand piszący w ten 

sposób w 1949 roku istotnie jest liberałem? Tylko liberałem? I czy istotnie 

tak piszący liberał bezpodstawnie staje się „konserwatystą” w Ameryce?

Mimo brutalnych 
relacji 
męsko-damskich 
w wielu miejscach 
staje Tyrmand 
w obronie instytucji 
małżeństwa. 
Nieustannie powraca 
do tematu wiary 
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 Lolo, wciąż 
 marzymy o trawniku 

 w houston, witaj 
 w redakcji!

Wiele fragmentów utworów dotyczących wojny i historii Polski wy-

raźnie wskazuje na ogromne przywiązanie Tyrmanda do tradycji, roli 

kultury dla narodu, jego tożsamości. Tyrmand pisze o relacji jednostki ze 

wspólnotą, jej nieodzowności. Pisze o lojalności wobec wspólnoty, ukazu-

jąc jej problematyczność wobec autentyczności jednostki; zdecydowanie 

oddziela dobro od zła, wyraźnie odzwierciedla negatywny wpływ kultury 

na morale jednostki, niemalże w każdym utworze marzy o bohaterach 

ukazanych bądź komiksowo, bądź poważnie. Mimo brutalnych relacji mę-

sko-damskich w wielu miejscach staje Tyrmand w obronie instytucji mał-

żeństwa. Nieustannie powraca do tematu wiary. To jest Tyrmand liberał? 

Antyestablishmentowość, niezależność, a wreszcie skłonność do uniwer-

salizacji polskich i warszawskich partykularyzmów i gorzki sceptycyzm 

w sprawie możliwości ludzkich na ziemi – to wszystko są cechy konsty-

tutywne dla konserwatywnego charakteru całego pisarstwa autora Filipa. 

Zgoda, nie jest to konserwatyzm wielodzietnej rodziny, konserwatyzm 

chłopców od mamusi. Tyrmand zdecydowanie nie zmieści się w szatkach 

konserwatysty mieszczańskiego. Chcecie naprawdę poznać „rozkosze 

konserwatyzmu”? Przeczytajcie Tyrmanda. Nie przeoczcie opisu kołnie-

rzyka. Takich opisów nie tworzy przypadkowy pisarz. 

Lolo, wciąż marzymy o trawniku w Houston, witaj w redakcji! Ω
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Jak Pani Profesor na tle tradycji polskiej 
literatury powojennej charakteryzuje 
fenomen Leopolda Tyrmanda?

– Najbardziej zapaloną czytelniczką Tyr-

manda byłam w latach, kiedy on się objawił 

jako powieściopisarz i autor bestselleru. 

To był czas, kiedy, tak jak wszyscy wówczas 

młodzi, zaczęłam szukać nie tylko jakiejś no-

wej literatury, ale także nowych osób, które 

wyglądałyby inaczej niż Prl-owska masa, 

które inaczej by się zachowywały, które – jak 

to byśmy dzisiaj powiedzieli – otwierałyby 

furtkę do wolności literackiej, ale i świato-

poglądowej. Tyrmand na potrzebę szeroko 

pojętej swobody i wolności kulturowej zna-

komicie odpowiadał.

Które książki Tyrmanda dawały to po-
czucie świeżości najmocniej?

marta wyka  
głębia dandyzmu 

– Takiej książki jak Zły nikt przed nim nie 

napisał. To był olśniewający początek i całe 

moje pokolenie czytało tę powieść, znając 

ją niemalże na wyrywki. Jednak potem 

nasze upodobania nieco się różnicowały. 

Byłam namiętną czytelniczką U brzegów 

jazzu, pierwszej książki w języku polskim 

o tego rodzaju muzyce. I to książki facho-

wej, kompetentnej, która była słownikiem 

historii jazzu. Myśmy przecież wtedy robili, 

co się tylko dało, żeby słuchać jazzu, któ-

ry w zasadzie był zakazany. Jazz grało się 

w podziemiach i piwnicach. Stąd ta książka 

to było objawienie i zjawisko wychodzą-

ce poza Prl-owskie podwórko. I to były te 

dwie książki, które czytałam zaraz po tym, 

jak się ukazały. Dużo później, po opubli-

kowaniu w całości, dopiero w 80. latach, 

sięgnęłam po Dziennik 1954. Wówczas 

już nie byłam młodą czytelniczką, lecz ba-

Tyrmand nie był jednolitą osobowością, to złożona postać, 
ale przede wszystkim odpowiadał na dwa zapotrzebowania. 
To była potrzeba książki o środowisku, którego nikt nie 
znał, po drugie spełniał warunki bycia kimś innym od stóp 
do głów, od fryzury po legendarne skarpetki, był ikoną 
nowego stylu – mówi prof. Marta Wyka w rozmowie z Jakubem 
Lubelskim.
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daczką tekstów literackich – najbardziej 

nas wówczas zajmował problem, czy autor 

poprawiał, zapisany tekst, czy go nie po-

prawiał. Czy to jest autentyczny dokument 

epoki, czy rzeczywiście Tyrmand zapisywał 

to z dnia na dzień w 1954 roku, a może po-

prawiał i dopisywał w Ameryce?

To nie jest zresztą zdrożna praktyka, pisa-

rze bardzo często poprawiają swoje zapiski, 

wracają do nich i nigdy nie ma pewności, 

czy mamy do czynienia z oryginałem, czy 

z dokumentem przerabianym latami. Nawet 

Kronos Gombrowicza, który rzekomo ma 

być takim absolutnie spontanicznym doku-

mentem, ma tam małe dopiski i elementy 

podredagowane. Zatem Gombrowicz ten 

tekst także czytał, zanim za wszelką cenę 

kazał go ratować swoim spadkobiercom. 

Stosunek Tyrmanda do lat 50. w Ameryce 

mógł się zmieniać, co mogło prowadzić do 

potrzeby dopisków, jednakowoż literaturo-

znawcy, moi koledzy, udowodnili, że to jest 

oryginał. Nigdy nie widziałam rękopisów, ale 

ta dyskusja była wówczas fascynująca.

Jak Pani Profesor opisze styl Tyrmanda?

– Tyrmand nie był jednolitą osobowością, to 

złożona postać, ale przede wszystkim odpo-

wiadał na dwa zapotrzebowania. To była po-

trzeba książki o środowisku, którego nikt nie 

znał, po drugie spełniał warunki bycia kimś 

innym od stóp do głów, od fryzury po legen-

darne skarpetki, był ikoną nowego stylu.

Wówczas znano trzy takie charaktery-

styczne style – bikiniarz, ale on pochodził 

z niższych sfer społecznych i był bardziej 

uliczny; drugi to chuligan, i takim wzorco-

wym chuliganem był Hłasko; trzeci styl to 

dandys. Mam na myśli dandysa, który miał 

jakiś związek z XiX wiekiem, z takim dandy-

sem wilde`owskim, poubieranym, wyfioko-

wanym, zawsze zadbanym, bez ciemnych 

stron życia. Co jest paradoksalne, Tyrmand 

pisząc Złego nie miał do czynienia z opi-

sywanymi przez siebie środowiskami. Raz 

w życiu miałam okazję widzieć Tyrmanda 

na jednym balów literackich w Krakowie, 

przy ul. Krupniczej. I rzeczywiście, wyglą-

dał nienagannie. Obok siebie miał także 

nienaganną kobietę, to była jego ówczesna 

żona Barbara Hoff, która prowadziła dział 

mody w „Przekroju”. Oboje byli wzorcowi, 

ilustrowali coś, czego dotychczas nie było 

w polskiej sferze kultury i obyczaju.

Tyrmand jest dla mnie jednym z najdo-

skonalszych obrazów kultury października, 

w różnych jej wcieleniach. Jako osoba, jako 

pisarz, jako autor dokumentów intymnych, 

bo przecież Dziennik 1954 to dokument 

przełamujący tabu, mam na myśli chociaż-

by romans z szesnastolatką. Dziś to nikogo 

nie powala, ale wtedy to było obyczajo-

wo coś zupełnie zaskakującego. Nad tym 

wszystkim wisi figura dandysa! Dandys nad 

tym wszystkim panuje! Bo tu chodzi nie tyl-

ko o strój, dandys miał też swoje humory, 
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słabości, swoje spleeny. Tyrmand świetnie 

opisuje swoje słabsze strony, grzechy. Jak 

się czytało na przykład Brandysa Matkę 

królów, a potem Złego Tyrmanda, to była 

ogromna przepaść!

Czy Tyrmand ma kontynuatorów?

– Chyba nie ma. Albo jeśli ma, to marnych. 

Wydaje mi się, że Tyrmand pozostanie takim 

bardzo pojedynczym, wybitnym zjawiskiem.

Opisała Pani Tyrmanda w PRL-u, dan-
dysa, który niesłychanie imponował 
młodzieży, jak to pogodzić z Tyrman-
dem w Ameryce, statecznym pater fa-
miliae, redaktorem naczelnym konser-
watywnego „Chronicle of Culture”? Czy 
Tyrmand ewoluował, a może mamy do 
czynienia z szerszym zjawiskiem konser-
watywno-liberalnego dandysa?

– W ramach wstępnego rozpoznania, wy-

daje się, że Tyrmand z Ameryki był przeciw 

Tyrmandowi z Prl-u. Pod koniec lat 60. 

w usa mamy już ruch hipisowski i kontr-

kulturę pełną parą. Wydawałoby się, że 

jemu to powinno odpowiadać. W Prl-u au-

tor Złego był przeciwko status quo, co 

manifestował choćby poprzez styl ubioru. 

Natomiast Amerykę lat 60. odrzuca. Ale 

przy głębszym rozpoznaniu, być może jest 

w tym jakaś konsekwencja? Bo rewolucja 

stroju to jedno, ale i wyzwolenie seksualne, 

obyczajowe, a także silna pozycja nowej 

lewicy, to już być może dla niego za wiele. 

Tyrmand przecież nie wyjechał z Polski do 

Ameryki po to, by szukać innego rodzaju 

lewicowości i wejść w inną, demokratycz-

ną, ale jednak left. Stąd sprawa jest wie-

loznaczna. Jego brak akceptacji dla nowej 

Ameryki z tego punktu widzenia można 

rozumieć, ale trzeba przecież pamiętać 

o tym, że swymi opiniami zdumiewał wielu 

starych znajomych z kraju. Mówili, że ten 

Lolek w Ameryce to zwariował. Jak to moż-

liwe, żeby jechać do Ameryki i opowiedzieć 

się po stronie konserwatywnej, a nawet ją 

współtworzyć?

Prl będąc hermetycznym, nie okazał 

się na tyle hermetyczny, by uniemożliwić 

wybitnym jednostkom pokazanie, kim na-

prawdę są, ale niewątpliwie, by to zrobić, 

potrzeba było dużo odwagi wewnętrznej. 

A to na pewno wiązało się u Tyrmanda 

z silnym poczuciem własnej wyjątkowości, 

które to poczucie jest u dandysa bardzo 

wyraźne. Wątek dandysowski, który się 

snuje w literaturze od XiX wieku, daje się 

ująć w pewnym modelu. Oprócz odpo-

wiedniego stroju, byłoby dobrze, gdyby 

taki dandys się narkotyzował, a u Tyrman-

da jedynym narkotykiem, zdaje się, była 

muzyka, bo chyba się nawet spektakular-

nie nie upijał. Ten model dandysa przesu-

wa się w wiek XX, ale Tyrmand nie był też 

Witkacym, choć obaj pisarze mają cechy 

wspólne. Tyrmand nie był może tak utalen-
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towany jak autor Nienasycenia, ale łączy 

ich przecież wątek antydemokratyczny. Jak 

wiadomo, Witkacy nie znosił demokracji, 

podobnie jak Tyrmand kontestował prze-

cież postulaty równościowe i pomysły, że 

wszystkim się należy jakieś równoupraw-

nienie, na wielu poziomach: umysłowym, 

życiowym, konsumpcyjnym. Wątek eli-

tarny, nienawiść do społeczeństwa masy, 

społeczeństwa mrówek – łączy ich obu. 

Zupełnie inaczej niż u Hłaski, który przecież 

także jest idolem tamtych lat i u które-

go chuligaństwo jest silnym wyróżnikiem, 

choć być może w życiu wykazywał się więk-

szym męstwem niż Tyrmand, jego życiowe 

koleje były być może bardziej dramatyczne, 

aż po dramatyczną śmierć.

Nie deprecjonując przeżyć Hłaski, chciał-
bym, broniąc Tyrmanda, podkreślić także 
dramatyczne, a przynajmniej poważ-
ne wątki jego życiorysu. Z jednej strony 
Tyrmand elegant i prowokator, Tyrmand 
fikuśny i zaczepny, Tyrmand wesołek 
i propagator jazzu, a z drugiej autor Sied-
miu dalekich rejsów o pewnym bagażu 
doświadczeń bardzo serio – działania 
AK na Wileńszczyźnie, roboty przymuso-
we w Niemczech (z literackim świadec-
twem w Filipie, gdzie jako upokorzony 
kelner pluł Niemcom do kawy), wreszcie 
próba ucieczki do Szwecji i obóz pracy 
w Norwegii, aż po problem z tożsamo-

ścią żydowską, wypieraną, ukrywaną, 
maskowaną. By jakoś uśmierzyć te bóle, 
pisarz sięga po katolicyzm, który staje się 
domem wygodnym, ale który ostatecz-
nie opuszcza...

– To, o czym Pan mówi, to prawda, Tyr-

mand w jednej z prac zapisał doświad-

czenie, że oto został zidentyfikowany. Te 

słowa moglibyśmy także przetłumaczyć na: 

Żydów biją! W Zaklętych rewirach Henryka 

Worcella (Tadeusz Kurtyka) jest taka słyn-

na scena, jak debiutujący pikolak na złość 

swojemu szefowi pluje do zupy klienta i po-

tem mu ją zanosi. W polskiej literaturze 

mamy chyba już ileś takich zup! Zastana-

wiam się, czy Tyrmand kelner pluł do kawy 

po przeczytaniu Zaklętych rewirów Worcel-

la (czyli powtórzył pewien wątek). Wszyst-

ko jest możliwe w literaturze.

Czy można zatem rozumieć, że dandys 
wiodący życie modne i wygodne to po-
włoka, czy po tym, co powiedzieliśmy, 
w Tyrmandzie jest materiał na dandysa 
głębszego, dandysa na poważnie?

– Z całą pewnością. Za modelowego dan-

dysa głębszego, a jednocześnie bardzo 

„dandysowatego”, można uznać w lite-

raturze Oscara Wilde`a. Szokował swo-

im strojem, ale to nie o strój chodziło. Na 

przełomie XiX i XX wieku homoseksualizm 

był w Anglii nie tylko niemodny, ale karany. 
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Tej kary można było uniknąć, ukrywając 

skrzętnie swoją tożsamość, czego Wilde 

nigdy nie czynił. Pozostawił po sobie listy 

i świadectwa, z których wynika, że miał 

świadomość, iż Anglicy nigdy mu tego nie 

wybaczą. A więc dandys ma świadomość 

swojej odseparowanej pozycji, kulturowo 

nieakceptowalnej i jednocześnie pozostaje 

obrońcą modelu własnego życia.

Ale bycie dandysem życiowo to nie 

wszystko, o czym tu możemy powiedzieć. 

Bardziej interesujące wydaje mi się bycie 

dandysem we własnej twórczości! W Portre‑

cie Doriana Graya, bohater maluje siebie, 

później widzi w lustrze kogoś innego. To 

symbolizowało przewodni motyw tej po-

wieści – przemiany. Ten klasyczny, wybitny 

dandys miał świadomość, że jego tożsamość 

nie jest jednolita. Że jest jednostką co naj-

mniej podzieloną i jeżeli można było z tego 

zrobić artystyczny użytek, to warto. I to jest 

bardzo ciekawe. Autor Dziennika 1954 także 

potrafił zrobić artystyczny użytek z postaci, 

którą sam wymyślił, a którą był on, Leopold 

Tyrmand. By to szczegółowo analizować, 

musielibyśmy sięgnąć do tekstów. 

Wspomniała już Pani Profesor, że Tyr-
mand literacko właściwie nie ma kon-
tynuatorów. A czy można powiedzieć, 
z jakiej tradycji literackiej wyrasta?

– Chyba schyłek dwudziestolecia może 

nam tu przynieść takie przykłady, jak Zbi-

gniew Uniłowski, gdzie ciemne, miejskie 

wątki we Wspólnym pokoju czy powieści 

Dwadzieścia lat życia są bardzo wyraźne. 

Uniłowski miał błyskotliwą karierę, prze-

rwaną przedwczesną śmiercią, Tyrmand 

zapewne go czytał. Nie ma tam liryzmu, 

ale autentyczny styl, bardzo zbliżony do 

realiów miejskiego życia, to chyba jest coś, 

co łączy oba te style pisarskie. Wątek życia 

miejskiego od Ziemi obiecanej Reymonta, 

aż po dwudziestolecie międzywojenne jest 

stale obecny w naszej literaturze. Poetyka 

Uniłowskiego była bardzo wyrazista. Na-

stępnie pisarz, który podejmował tematykę 

kryminalną, to Sergiusz Piasecki, z więzien-

ną powieścią Kochanek Wielkiej Niedźwie‑

dzicy. W tym kontekście przywołać można 

debiut Adolfa Rudnickiego, powieść Szczu‑

ry, czy także Niekochaną, to także powieść 

miejska i tam również jest ten liryczny 

wątek. Podczas poszukiwania literackich 

korzeni Tyrmanda przychodzi mi do głowy 

Michał Choromański i cała ta rodzina pisar-

ska, którą nazywano od nazwiska autora 

Zazdrości i medycyny „Choromaniakami”. 

To chyba jest ta nitka pisarska, za którą 

można by było pociągnąć i znaleźć gdzieś 

na jej przedłużeniu Tyrmanda. On pewnie 

sam siebie w ten sposób by nie charaktery-

zował. Po prostu nie wiem, co czytał i co go 

naprawdę inspirowało. Nawet jeśli w tych 

odwołaniach, które sugeruję, jest coś traf-

nego, to jednocześnie trzeba dodać, że 
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Tyrmand to wszystko szalenie zindywidu-

alizował i bardzo mocno nasycił własnym 

doświadczeniem.

Chcę jeszcze zapytać o wątek poli-
tyczny. Kisiel stale kłócił się z Tyrman-
dem, zaczepnie namawiał przyjaciela 
do przyjęcia postawy, którą lapidarnie 
definiował: Co robić? Kolaborować! Tyr-
mand nie mógł jednak się z tym zgodzić 
i nie widział możliwości negocjowania 
swojego istnienia z komunizmem. Czy 
sądzi Pani Profesor, że to jakoś mogło 
zaważyć na recepcji jego pisarstwa? Czy 
trawestując formułę Zimanda, Tyrmand 
wciąż jest u nas pisarzem źle obecnym?

– Nie sądzę. Przypomniał mi Pan, mówiąc 

o Kisielu, że Miłosz mu doradzał, by nie pi-

sał takich książek jak Sprzysiężenie, tylko by 

sięgnął po gatunek kryminału. Kisiel, idąc 

za tą radą, napisał moim zdaniem jeden 

z najlepszych powojennych kryminałów 

Zbrodnia w dzielnicy północnej. Warto po 

to sięgnąć, chandlerowski, lodowaty kry-

minał. Wracając do Tyrmanda, uważam, że 

jest wciąż żywy, zupełnie dobrze obecny. 

Patrząc od uniwersyteckiej strony, o Tyr-

mandzie pisze się dużo prac, młodzież na-

prawdę go chętnie czyta i się nim interesu-

je. Pytał Pan o antykomunizm. Literatura 

ma swoje odwroty i powroty. One nieko-

niecznie muszą być napędzane polityką. 

Tyrmand był na tyle dobrym pisarzem, że 

niezależnie od ustroju czy politycznych ko-

niunktur, pozostaje interesujący i inspiruje. 

Jego literatura na pewno ma inne środki 

napędowe niż tylko „za” czy „przeciw”. 

O Jarosławie Iwaszkiewiczu mówi się, że 

był zbyt uległy wobec państwowego me-

cenasa. Jednak jako pisarz wciąż istnieje 

i ma się znakomicie, ani mu to pomogło, 

ani zaszkodziło. Z Tyrmandem, z jego jakże 

odmienną postawą, jest tak samo.

To świetny przykład i chyba dla wielu 
dość cierpka puenta naszej rozmowy, 
zwłaszcza że Iwaszkiewicz krytykował 
Złego i, delikatnie mówiąc, sprzeciwiał 
się popularności Tyrmanda...

– W literaturze obaj pozostają żywi, bo tu 

liczy się tylko tekst i siła słowa! Ω
 

 

ProF. Marta wyka, założycielka i kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki uJ 
(1999–2009); redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Dekada Literacka”. Zajmuje się przede wszyst-
kim literaturą przełomu modernistycznego, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz 
współczesną prozą i eseistyką. Laureatka m.in. Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca (2007) oraz 
Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (2008). Członek jury Nagrody Literackiej Nike 
(2007–2009) oraz Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego. Ostatnio opublikowała Czytanie Brzozowskiego 
(2012) oraz Miłosz i rówieśnicy (2013).
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Dziwne, że wydawca „Kronosa” nie wpadł na pomysł, aby 
założyć Witoldowi Gombrowiczowi profil na Twitterze. Po 
co? Ano po to, aby fragmenty dziennika, lapidarne notatki, 
w centrum których znajduje się sam pisarz, wrzucać poprzez 
profil do sieci. Ich miejsce jest bowiem tam, na Twitterze, 
a nie w formie opasłego tomu, który ukazał się drukiem.

Zresztą analogii miedzy „Kronosem” a Twitterem wydaje się więcej, bo 

z „Kronosem” tak już jest, że coś nam mówi, ale nie mówi wszystkiego, 

a do tego mówi w bardzo określony sposób.

Gombrowicz hipsterem? Aby od razu robić z niego pisarza dla mło-

dych yuppie i uczniów gimnazjum, to nieco niepoważne, bo „Kronos” 

jest w istocie poligonem dla znawców tematu i naukowców badających 

twórczość Gombrowicza. Nie ulega jednak wątpliwości, że wielu młodym, 

dla których portale społecznościowe w stylu Facebooka lub Twittera nie 

mają tajemnic, zrzednie mina, gdy usłyszą, że autor „Ferdydurke” napisał 

dziennik w formie twittów. Co dopiero Instagram albo filmy nagrywane 

smartfonem? Gdyby pozwalały na to lata pięćdziesiąte lub sześćdziesiąte, 

Gombrowicz, który umiejętnie i konsekwentnie w centrum życia umieścił 

„ja” i na różne sposoby to „ja” opracowywał, na pewno zrobiłby z nowych 

technologii użytek.

Chyba wypada zgodzić się z Krzysztofem Tomasikiem z „Dziennika Opi-

nii”, że sposoby na sprzedaż książki takiej jak „Kronos” są dwa. Pierwszy 

nazywa się „skandal”, a drugi „snobizm”. Snobizm to opowieść o tym, że 

    gombrowicz zakłada  
    profil na twitterze 

Adrian 
Sinkowski

Nagrody dla 
„KroNosa”

Nagroda Izby 
Pamięci Parobków 
Polskich za 
dostrzeżenie 
w literaturze 
polskiej problemu 
wykorzystywania 
seksualnego nizin 
społecznych przez 
klasy wyższe, 
zwłaszcza za darmo. 
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„Kronos” jest wehikułem, nośnikiem uniwersalnych treści i niewiele po-

trzeba, aby je odszyfrować. Oczywiście, skandalu też nie mogło zabraknąć, 

w końcu po latach możemy obcować z „nagim” Gombrowiczem, szczerym 

rzekomo do bólu, do tego homoseksualistą, który spowiada się z życia łóż-

kowego. Powtórzę po raz drugi za Tomasikiem: „W istocie skandal trzeba 

było wykreować, bo w samym dzienniku jest go bardzo niewiele”.

Rzecz, która po lekturze „Kronosa” ma prawo rozniecać wyobraźnię, to 

nie opis, w zasadzie informacja – bo opisów w „Kronosie” jest jak na lekar-

stwo – że Gombrowicz wdaje się w romans z marynarzem, w towarzystwie 

Kubańczyków czuje się jak na rauszu albo że kogoś tam, bodaj prostytutki, 

nie zdołał zaciągnąć do łóżka. Klucz wydaje się leżeć gdzie indziej i jest nim 

pytanie: czy Gombrowicz, autor „Dziennika”, po ukazaniu się „Kronosa” 

jest tym samym Gombrowiczem? I po wtóre: co sprawia, że „Kronos” nie 

jest częścią „Dziennika”, choć jest to rodzaj dziennika z pewnością?

Rita Gombrowicz na antenie Polskiego Radia stwierdziła: „Poczułam się 

jak obiekt studium, ale kiedy przeczytałam całość tego tekstu, zrozumia-

łam, że on w stosunku do siebie przeprowadzał dokładnie ten sam rodzaj 

analizy”. ok, kupuję to. Mamy w „Kronosie” do czynienia z zapisem su-

chym, czysto informacyjnym, w zasadzie pozbawionym emocji. Dziwnie 

to zabrzmi, wydaje się jednak, że „Kronos” służył piszącemu jako sposób 

na organizowanie własnego życia. Pisanie bowiem, oprócz pracy nad tek-

stem, jest pracą nad sobą, która uczyć może wielu rzeczy, a Gombrowiczo-

wi dawała wiedzę o nim samym.

Nagrody dla 
„KroNosa”

Nagroda Polskiego 
Stowarzyszenia 

Chorób 
Wenerycznych za 

wsparcie profilaktyki 
chorób nabytych 

drogą weneryczną, 
a zwłaszcza ukazania 

ich destrukcyjnych 
skutków dla psychiki.  
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W „Dzienniku” – ciągnęła wdowa po pisarzu – Gombrowicz kreował 

siebie na potrzeby czytelnika, natomiast mając „Kronosa” w ręku, nie 

sposób coś w jego biografii zatuszować lub przestawić w jedną czy dru-

gą stronę. Król jest nagi? Niezupełnie, w końcu Gombrowicz używa kodu 

i skrótu, które są możliwe do odszyfrowania wyłącznie przez wąskie grono 

znajomych lub znawców tematu. Dajmy na to początek 1950 roku: „vene-

zuela. Ernesto – wino szkodzi mi. Ból ślepej kiszki (po przybyciu z quinty 

Pueyrredón). Goldman: operacja. Dr Russo: nie. Reverot: pigułki”. Będę 

pełen podziwu, jeśli komuś uda się złamać kod, którym posługuje się au-

tor, w mniej niż dziesięć minut.

Owszem, Gombrowicz wybiera sobie miejsce w centrum, ale centrum 

pozbawione tego, co tętni dokoła życiem, choćby migoczącego punktu 

odniesienia, jest niczym. Jest puste. Ktoś powiedział, że aby świat mógł 

usłyszeć o Czesławie Miłoszu lub Zbigniewie Herbercie, potrzebne były 

grunt, otoczenie, środowisko, od którego się odbijali. „Kronos” ten grunt 

pokazuje doskonale. Tłumacze, redaktorzy, pisarze, którzy gdzieniegdzie 

otwierają Gombrowiczowi drzwi, a gdzieniegdzie je przed nim zamykają, li-

sty Gombrowicza z prośbą o wprowadzenie na nowy rynek, publikacje, po-

lemiki, znajomi z banku. Widać, że autor „Kronosa” drobiazgowo buduje 

własną markę, a poza literaturą równie istotne są dla niego zdrowie, życie 

erotyczne, a także finanse.

vera Michalski-Hoffmann, stojąca na czele rady nadzorczej wydaw-

nictwa, dzięki któremu „Kronos” trafił do księgarni, zapowiadała, że nie-

znana dotąd książka autora „Trans-Atlantyku” odmieni oblicze polskiej 

literatury. Nie bądźmy naiwni, business is business. Zresztą wypowiedzi 

zapowiadające publikację, to, jakie emocje osoba Gombrowicza jest 

w stanie wywoływać mimo upływu tylu lat od śmierci pisarza, a tak-

że – nie bójmy się tego słowa – legenda, choć jest to chyba wyłącznie 

sugestia, jakoby Gombrowicz miał z „Kronosem” wiązać szczególne 

nadzieje, udanie podsycana przez Ritę Gombrowicz, tyleż okazały się 

pomocne przy budowaniu napięcia przed premierą, co wielu kryty-

kom dały argument, aby ten niby-dziennik podsumować z ironią i cał-

kiem beztrosko. Jako niewypał. Klapę. Fiasko. Podczas gdy pod datą 

Nagrody dla 
„KroNosa”

Nagroda 
Stowarzyszenia 
Obrony Godności 
Polskich Kobiet 
za wyjątkowo 
realistyczny obraz 
relacji damsko-
-męskich w polskiej 
kulturze.
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1938 roku sam autor wystawia sobie recenzję: „Przeszłość zdaje mi się 

nudna”.

Na forach, a także w wielu komentarzach, które wypisywano bezmyśl-

nie w sieci, urządzano sobie z „Kronosa” kpinę, a Gombrowicza miesza-

no z błotem. Bo „pedzio” i erotoman, a książka to w sumie o niczym, 

jakiś bełkot i dno zupełne. Jest w tym wiele racji. Powód, dla którego tyle 

o „Kronosie” już powiedziano, jest wzięty spoza materii literackiej – w koń-

cu to żadne arcydzieło, tylko zbiór notatek. Dodajmy dla porządku, nota-

tek w rodzaju: „Ostatnie korekty. Złamałem drugiego zęba. Nuda”. Jedni, 

i pewnie należę do tego grona, z grubsza poczuli się nabici w butelkę, lecz 

są też inni, którzy zanim przebrnęli przez „Kronosa” do końca albo, co gor-

sza, zanim w ogóle rozpoczęli lekturę, wyrobili sobie o publikacji zdanie.

Pupa? A jakże! Nie pierwsza, gdy mowa o Gombrowiczu. I pewnie nie 

ostatnia. Sedno w tym, że w ogóle nie miałem ochoty stawać w obronie 

Gombrowicza ani „Kronosa”, mimo to czuję, że inaczej nie wypada. Mia-

łem się czepiać o to, o tamto, kwitując sprawę tak, że rozmawia się dzisiaj 

nie o literaturze, ale o wydarzeniach literackich, a „Kronos” z pewnością 

jest tym drugim. Powiadam jednak: miałem, gdyż dochodzę do wniosku, 

że Gombrowiczowi wolno prawie wszystko. Zgadza się: nie wszystko, lecz 

tyle, aby ogłosić „Kronosa” drukiem, wolno mu na pewno.

I wreszcie czy dzieło, jakim jest „Kronos”, na dorobek Gombrowicza 

rzuca więcej światła,czy cienia? Jedni twierdzą, że światła, inni, że cienia, 

a według mnie nie rzuca ani jednego, ani drugiego. Ale problem, jaki po-

jawił się wokół „Kronosa” mimo wszystko, to problem publikacji, która 

stawia kropkę nad i, podsumowuje, domyka. Chcąc nie chcąc, Gombro-

wicz jest dalej ten sam, inny jest za to punkt, z którego mu się przygląda-

my, inna jest odległość, inaczej rozkładają się akcenty. Kronos w mitologii 

Greków był tytanem, panem świata, który pożerał własne dzieci, aż jedno 

z nich zbiegło, ratując życie, by po latach wymierzyć ojcu sprawiedliwość 

i strącić go do Tartaru. I chyba tak jest: „Kronos” na naszych oczach pożera 

„Ferdydurke”, „Pornografię” i „Kosmos”, lecz jest kwestią czasu, kiedy trafi 

do Tartaru. Bo czy istnieje dla niego lepsze miejsce? Ω

Nagrody dla  
„KroNosa”

Nagroda Złotego Strzału 
od Stowarzyszenia 

Onanistów Polskich 
dla wydawcy. 

W uzasadnieniu czytamy: 
„Spektakularna kampania 
reklamowa «Kronosa» po 
raz kolejny zainspirowała 

całe rzesze onanistów 
polskich do jeszcze 

fajniejszego jarania się 
własną osobą. Czekamy 

na kolejną książkę, która 
odsłoni kulisy kampanii 

i pokaże, jak miło można 
się bawić ze sobą przez 

cały weekend”.
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„Fronda” jako pierwsza dotarła do nieznanego 
fragmentu „Kronosa” Witolda Gambrowicza. 
Autor podejrzewał, że zapiski zgubił na statku 
w drodze z Argentyny do Europy w 1963 roku, 
być może wskutek kradzieży, gdy ktoś wyniósł 
z jego kajuty 250 dolarów. W rzeczywistości 
zapiski skradziono, ale w innych okoliczno-
ściach. Gambrowicz jedną z nocy spędził 
z włoskim imigrantem, który wyjął z bagażu 
pisarza kartkę papieru. Imigrant mógł wiedzieć, 
z kim spędził noc (w 1963 roku znane było już 
tłumaczenie na język włoski dramatu „Iwona, 
księżniczka Burgunda”), i zapewne liczył, że 
dokument sprzeda na czarnym rynku. Gdy tekst 
mu przetłumaczono, uznał go za bezwartościo-
wy, oprawił w ramkę i powiesił na pamiątkę 
w pizzerii, którą w Palermo otworzył jego brat. 
Pizzerię do dzisiaj prowadzi rodzina imigranta, 
który zmarł w 1980 roku wyniszczony chorobą 
weneryczną. Na zapiski przypadkiem trafiła 
w trakcie wakacji Sonia Szostakiewicz. Odkupiła 
je, a dzisiaj podaje je do druku, wierząc, że 
nieznane zapiski Gambrowicza są w stanie 
odmienić oblicze „Kronosa”.
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1Jeszcze

bardziej
intymny
dziennik

 babom szczęki   
 wpadną do zupy

Zaczynam na bieżąco notować. Szukam tytułu. Może 
„Kronos”? Kojarzy się z kostropatą babą. Kurwa z tryprem. 
Wertuję tu i tam. Kronos był zbokiem i zżerał dzieci. Babom 
szczęki wpadną do zupy. 

Niewiele pamiętam. Przeszkadza ból zęba. Idę do kościoła. 
Po drodze uciekam od Kubańczyków. Widzą, jak witam się 
z klechą. Wzrost prestiżu. 

W Banco Polaco będę mu rozliczał tacę. Brzęk monet. Po-
znałem jedną swoją. Oznaczyłem plasteliną. Następnym razem 
oznaczę dwie. Znów wzrost prestiżu.

Poniedziałek „Kronos”. 
Wtorek „Kronos”. 
Środa „Kronos”. 
Czwartek „Kronos”. 
W piątek głowa pęka od „Kronosa”. 
Rano w kościele: chłodno, przyjemnie. Ból zęba ustępuje. 

Ulga. Po południu serce boli od czasu do czasu. Rozważam, 
aby znowu pójść do kościoła. Będzie trzeba co wieczór czyścić 
lakierki. Lakierki się zetrą. 

Witold Z. Gambrowicz
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Kończę mitologię. Sienkiewicza czyta się znacznie lepiej. 
Czas na „Socjologię wsi polskiej”. Jak wygląda parobek? Raczej 
drobny i chudy czy taki zwalisty? Przyszedł pakiet książek 
z „Kultury”, dodatkowo parę słów od Giedroycia. Czy dał 
wreszcie spokój Czapskiemu? „Kulturą” nieźle się czyści lakier-
ki, wycinam tylko „Dziennik”. Pokazuję Ramirezowi. Mówię, że 
to żywoty świętych. Prosi, żebym czytał na głos. Słuchamy też 
płyt i oglądamy znaczki.

Próbuję się modlić. Po cichu, potem na głos. Baba wali 
w ścianę. Od jakiegoś czasu mam spodnie wypchane w kola-
nach. Podobno lepiej się modli w lnianych. Gdzie kupić lniane 
spodnie, co się nie wypychają w kolanach? 
Czytam gazetę.

Słuchamy też 
płyt i oglądamy 
znaczki 
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Przenoszę się bliżej kościoła. Wzrastające zainteresowanie 
Bogiem. Wskutek wizyt w kościele uległem pewnemu zahamo-
waniu. Leczę aspiryną. Lniane spodnie kupiłem na targu. 

Zdrowie: egzema na głowie, stara znika. Krostka na nosie. 
Literatura: Nowiński uniemożliwia mi pisanie w pracy. W ban-
ku nic prawie nie robię. Nuda. Bóg: Staramy się rozmawiać. 
Nie wychodzi. Erot. – zahamowanie. Finanse: słabo. Ogólnie: 
z „Kronosa” nic wielkiego nie będzie, ale piszę. Może kiedyś da

   się na tym zarobić. Dowiedzieć się więcej o tych parobkach.
                         Niezły temat. Ω
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Krzysztof Koehler

GOMBROWICZ. NUDA. 
NUDA. CO DALEJ?

Nie w takiej, jak powinno, wszystko 

odbyło się kolejności. Pojechałem do 

Vence, szukać śladów Gombrowicza, 

zobaczyć dom, w którym mieszkał, 

znaleźć grób, ale bez Kronosa w ręku, 

raczej z lekkim zniechęceniem do książki, 

mimo że jej nie znałem, ale zniechęcenie 

to wynikło z natarczywości kampanii 

reklamowej; jej dosyć prymitywnego 

charakteru, jakby Gombrowicz towarem 

był już nieświeżym, stąd jazgot plakatów 

na mieście przypominał wrzaskliwe 

i powierzchowne programy Kuby 

Wojewódzkiego: skandal, skandal, 

będzie się działo, afery niesamowite.

Programowo więc nie wziąłem Kronosa do 

Prowansji, Alpes-Maritimes zwiedzałem bez 

Gombrowicza, ale skoro blisko mieszkałem 

przez jakiś czas, postanowiliśmy jednak odwie-

dzić, zobaczyć, jakoś naszego rodaka wesprzeć 

swoim zainteresowaniem. Upał. Słońce. Wiatr, 

parking podziemny pod Place du Grand Jardin, 

na który balkon z widokiem nasz Wieszcz po-

siadał. Zaraz po wyjściu, w cień. Szybko kamie-

nicę znaleźliśmy na rogu. Faktycznie, tablica. 

Serce żywiej zabiło. Dobijamy się, dzwonimy. 

Pannica wychodzi, mówi: nie ma szans, scho-

dy się zawaliły, nie da się; odwiedziny nie są 

możliwe. Próbujemy się po naszemu targować, 

choć, powiadamy, przez dziurkę zajrzeć, w koń-

cu to naprawdę wielki polski pisarz i znany na 

całym świecie. Nie na mowy. Koniec rozmowy 

ogłosiła, zapraszając do biura informacji tury-

stycznej. Tam potem ją zastaliśmy. Bez urazy. 

Sympatycznie. Za dwa euro oferowała nam ka-

pelusz słomkowy, panamę. Mnie się na głowę 

nie zmieścił. Jak niepyszni idziemy na cmentarz 

przez miasteczko, podziwiając. Mimo że numer 

kwatery nam podano, w upale krążymy między 

nagrobkami, które jak foki grzeją swoje boki na 

słońcu. Wygrzewające się nagrobki – taka spły-

nęła metafora na zmęczony umysł.

Cmentarz ma jakby dwa poziomy, schodzimy 

na dolny poziom, już wiemy, że miejsce dobre. 

Cykady wrzeszczą niemiłosiernie. Zza cmentar-

nego muru wyraźne dochodzą odgłosy basenu 

municypalnego: okrzyki, plusk. Erotyka base-

nów miejskich; dziewuchy, chłopaki, opalanie 

się, popychanie, skoki do wody; spojrzenia. Cia-

ła wystawione na słońce; skóry nabierające ko-

lorów. śmiechy. Pokrzykiwanie dzieci, wołanie 

matek; zajadanie kanapek na kocu, ręczniku; 

picie kawy, kiedy woda szybko schnie atakowa-

na słońcem. Za murem resztki doczesne, cisza, 

dosłownie za murem. Biedny umarlak patrzy 

na basen; i wzajemnie: biedny basenowicz pa-

trzy na cmentarz; za murem, może więc jeden 

drugiego nie widzi; po naszej stronie kamienna 

cisza; po tamtej wrzaski, krzyki, życie.
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Wreszcie odnajdujemy: skromny, zaniedba-

ny. Jakieś dwa plastikowe kwiaty w doniczkach, 

napis, maleńki krzyżyk koło dużych liter. I jakaś 

ceramika z napisem po polsku i po francusku: 

„ścigajcie mnie, jeśli chcecie”. To wszystko. Za-

piaskowana płyta nagrobna. Zeschłe, z zeszłego 

pewnie jeszcze roku, liście. Tak to wygląda. To 

co zostaje. Jak w przemówieniach nagrobnych. 

Nie otwiera się trumien (chociaż akurat Witolda 

przeniesiono na cmentarz z innego miejsca). 

Otwiera się okładki. Książki zostały. Książki mó-

wią za życie. Życie ukryte w cieniu dzieł, scho-

wane za nimi, ukryte, jak gleba, powiedziałby 

inteligentnie Jung, który otwarcie pokpiwał ze 

swego mistrza Freuda, widzącego tylko korze-

nie przyczyn zewnętrznych w sztuce, sympto-

my chorób, niewyrażonych emocji, drapieżnych 

instynktów. Ale jeżeli tak jest, jeżeli tak mamy 

rozumieć dzieło pisarza, to po co Kronos? Czym 

jest Kronos? Do lektury więc wróciłem potem, 

po tej gombrowiczowskiej pielgrzymce do do-

czesnego mieszkania pisarza.

Mamy wszak Dzienniki, które przynoszą opis 

egzystencji myśli; zapis intelektu ogarniające-

go otaczającą go rzeczywistość; czym wobec 

tego jest Kronos, tak odpychająco reklamowany 

przez dział promocji Wydawnictwa Literackie-

go? Tak nowocześnie reklamowany przez dział 

promocji Wydawnictwa Literackiego?

Czy będzie jakaś rewolucja? Ktoś zadrży 

z oburzenia? Owszem, dyskusja już się prze-

toczyła, ale właściwie o czym? Aż się jej stresz-

czać nie chce. Czemu ten Kronos tak dla Gom-

browicza był ważny, skoro – jeśli to znowu nie 

zabieg marketingowy wydawnictwa – nakazał 

on Ricie w przypadku pożaru tylko jego i umo-

wy ratować? Skwapliwa buchalteria. Zapis cze-

go? Po co zapis? Ile razy. Z kim. Jakie choroby. 

Nazwiska. Miejsca. Drobiazgowe doniesienia 

z pola literackiego boju. Tłumaczenia, wydawcy. 

Umowy. Sporo bardzo szczegółowych donie-

sień o chorobach, egzemach, tryprach, syfili-

sach, wydzielinach z członka, wrzodów, trud-

nościach z oddychaniem. Nazwiska autorów, 

tytuły czytanych dzieł. Informacje, co aktualnie 

pisze. Chwilami zapisy tak proste, uproszczone, 

że aż nieważne, nie do odczytania. Zrozumienia. 

Więc po co? Niekiedy sformułowania bardziej 

ogólne: o trudnościach, ciężarze życia, niechę-

ci, myślach samobójczych. Ale dozowane. Bo 
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w sumie też sporo przebłysków radości: do-

niesienia o pogodzie, podróżach, pokarmach. 

Katalog płyt, kupowanych i słuchanych przez 

Gombrowicza. Nazwiska i tytuły. Wszystko.

Nie wiem wcale, czy czytam Kronosa powró-

ciwszy z vence tak, jakbym czytał go przed pró-

bą zobaczenia miejsc, w których i on bywał. 

Saint Paul de vence, Nicea, Antibes, Cagnes-

-sur-Mer. Itp. Oczywiście perspektywa jedno-

dniowego turysty nic nie mówi, poza tym że 

zostawia pewien osad doświadczenia. „Smut-

ku” to może za duże słowo: raczej jakiegoś 

rodzaju rezygnacji. Zapomnienia. Przez liście 

i piach zasypania. Życie umieszczone na dru-

gim piętrze kamienicy. Meblowanie. Staranie 

się. Wizyty. I co tam jeszcze mogło się dziać? 

Ataki choroby? Ataki pożądania w stosunku do 

młodej partnerki (wreszcie: żony). Kłótnie z nią. 

Chwile pisania? Dzisiaj nawet nie ma możliwo-

ści tam się dostać. Zabiegi wokół utrzymania się 

na powierzchni. Nieustanna troska o pieniądze; 

staranie się, jak pływak, utrzymania się na po-

wierzchni. Wysiłek: pisania, liczenia. Dogady-

wania się. Jakieś próby inwestycji. Rokroczne 

bilanse w różnych dziedzinach czynione: Lit. 

Erot. Fund. I wszystko poszło się gonić.

Należy pewnie zadać pytanie: czy Gombro-

wicz stworzył jakiś specjalny styl w tym czymś. 

I czemu to coś nosi tytuł greckiego praboga, 

ojca bogów, potwora pożerającego własne dzie-

ci. Może jest to jakiś program opisania życia 

w całej jego „życiowości”. „Nuda” pojawiająca 

się tylekroć na kartach Kronosa. Zdarzenia, za-

ledwie przywołane, jakby nie odcisnęły się na 

świadomości; jakby nie dawały napędu myśle-

niu; jakby nie miały przełożenia na transcendu-

jące spojrzenie, które wciąż każe pytać o sens 

tego, co istnieje, albo o próby zrozumienia zja-

wisk. Tu wszystko sprowadzone do wyliczanki; 

jakby istniejące wydarzenia zaczynały się i koń-

czyły na poziomie ich doświadczenia, więc wła-

ściwie nie znaczyły nic!

Oglądam, bo wydawca to umożliwił, zdję-

cia bohatera wspomnień. Właściwie nigdy nie-

uśmiechająca się twarz: wypchane w grymasie 

jakimś może pogardy, może zniechęcenia, może 

cierpienia usta. Z czasem coraz bardziej zapuch-

nięte oczy. Przygnębienie. Kiedy człowiek so-

bie uświadamia, że podobnie mogą wyglądać 

zapiski barona Rotszylda, wziętego pisarza, 

gwiazdora filmowego albo nauczyciela z pod-

stawówki. Przygnębienie wynikające, chyba, 

z przyjętego sposobu opisu: życie ludzkie jako 

monotonia wydarzeń; życie ludzkie, które nie 

jest zapisywane inaczej, jak tylko na poziomie 

strumienia zdarzeń: od bólu w pachwinie, po 

informacje o paryskiej wiośnie, że czytał o niej 

w gazecie, albo o kwartetach Beethovena, że 

kupił. To wszystko?

Zatrzymajmy się nad tym chwilę. Czy przy-

gnębienie, jakiś egzystencjalny smutek, który 

uderza z kart Kronosa, wynika z tego, iż taką 
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przyjęto w utworze strategię opowieści? Czy też 

owo przygnębienie wynika z – nie wiem, jak to 

powiedzieć ładniej – sposobu życia, podejścia 

do życia, bohatera tej nużącej, ale zarazem też 

z czasem jakże zarażającej melancholią pamięt-

nikarskiej opowieści? A może jedno w drugim: 

styl narracji jest stylem istnienia! Porażająca, 

brutalna, prymitywna, boląca struktura faktów, 

o które obijając się, płyniemy z nurtem czasu: 

od narodzin (opowieści) po czas, kiedy choro-

ba wytrąca pióro z ręki; nie ma już sił, nie ma 

możliwości, by opisywać nudę, znużenie owym 

istnieniem.

Dla kogo bowiem, warto zapytać, żył narrator 

tej smutnej opowieści? Zapewne nie wypada 

takich pytań zadawać, bo czy z opowieści tej 

wyłania się w ogóle możliwość zadania tego 

typu pytań? Nie sądzę! Egzystencja skupiona na 

samej sobie. Egzystencja układająca się w ciąg 

wydarzeń, które kiedyś osiągną swój kres. Eg-

zystencja boląca.

Czy można, czytając Kronosa, mówić o Gom-

browiczu? Czy coś Kronos o Gombrowiczu mówi 

w ogóle? Na pewno snuje opowieść o bohate-

rze, podmiocie tych zwierzeń, ale – niech żyją 

strukturaliści! – czy jest sens przenosić to istnie-

nie kreowane tekstem na postać historyczną? 

Która przecież równie dobrze mogła być: cza-

rującym rozmówcą, wspaniałym i troskliwym, 

zabiegającym o dobro swojej rodziny i swoich 

przyjaciół człowiekiem, altruistą, bytem głę-

boko duchowym? Ba, czy coś wynika z tej mo-

jej opowieści o odwiedzinach Gombrowicza 

w vence? Nic. To tylko narracje, jak każde inne.

A jednak: świat bohatera Kronosa przeraża 

mnie; czuję lęk, zaglądając w tę przepaść, któ-

ra otwiera się u stóp czytelnika. To życie nagie, 

uczepione wydarzeń, bezduszne, w tym sensie, 

że bez refleksji, podzielone szokującymi w swej 

mechaniczno-statystycznej strukturze rocznymi 

podsumowaniami. Co to za osiągnięcia? Czy to 

na pewno są osiągnięcia?

ścigajcie mnie, jeśli chcecie, cieszy się Witold 

Gombrowicz, wypuszczając pośmiertnie zasło-

nę dymną; podaje ślad tropiącym go. Sfora ru-

szy w pościg szczuta medialną promocją. Burza 

w szklance wody. Chwilowe zmarszczenie się 

tafli spokojnych wód. Po czym wszystko wróci 

do równowagi. A jeśli nie chcemy? Na przykład 

jeśli nie chcemy się dać nabrać na tę agresyw-

ną promocję?

Siedzimy w vence koło starego klonu. Pijemy 

piwo. Oddychamy. Zaraz pojedziemy dalej. Ω
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Ukazana naszemu społeczeństwu całkiem nie-
dawno książka p. Witolda Gombrowicza, polskie-
go literata z Argentyny, wbrew temu, co chciałyby 
kręgi masońskie i bolszewickie, jest lekturą zacną 
a pożądaną w wychowaniu panien polskich. Napi-
sana językiem prostym i dosadnym, bez zbędnych 
dywagacji i psujących duszę ozdobników, bez tego 
wszystkiego, co niszczy naszą literaturę i czyni ją 
nieistotnym bełkotem, będzie panny nasze 
walić po ryju i czynić je jeszcze bardziej 
cnotliwymi.

Zaleca się czytanie jej po poran-
nych kompletach, ewentualnie jako 
lekturę do śniadania. Niech pannę 
do czytania wyznacza każdora-
zowo szkolny lekarz, bacząc, 
aby tarczycę miała szczególnie 
wydatną, a głos przez to od-
powiednio niski i z naturalną 
chrypą. Wszystko po to, aby 
tekstowi odczytanemu towarzy-
szyło wyobrażenie jego autora, 
a wniknięcie w męską konfabulację 
następowało płynnie i bez tej ckliwości, 
która niejedną pannę sprowadziła już na 
złą drogę i zniweczyła nasze wysiłki pedagogicz-

ZALeceNIA KoMITeTu SZKół dLA 
PANIeN w SPRAwIe LeKTuRy 
KSIążKI P. wIToLdA GoMbRowIcZA 
PT. „KRoNoS” 

F68-print.indb   218 26.08.2013   02:19



F
R

O
N

D
A

 6
8

 /
 J

E
S

IE
ń

 2
0

13
 

21
9

F68-print.indb   219 26.08.2013   02:19



Z
A

LE
C

E
N

IA
 K

O
M

IT
E

T
U

 S
Z

K
ó

Ł 
D

LA
 P

A
N

IE
N

…
 

22
0

ne. „Gruba lektura!” – mówmy pannom, a wymawiane „rrr” 
niech brzmi nieco z niemiecka, przełamane twardym „hhh”. 

Posiłek spożywany w czasie lektury – o czym nie musimy już 
chyba przypominać P.T. wychowawcom – winien być skromny, 
choć pożywny i odpowiadający naszym tradycjom kulinar-
nym. Tak, by niesmacznym i zagranicznym śmieciem nie psuć 
pannom naszym przyjemności obcowania z literaturą polską 
w jej najlepszej postaci. Pożądane są tu jabłka, najlepiej z San-
domierszczyzny, i kalafiory przyrządzone według przepisu 
z „Biesiady u Hrabiny Kotłubaj”.

Jakaż to treść moralna wniknie w dusze panien naszych, gdy 
konsumować będą owe jabłka i kalafiory w rytm najlepszej pro-
zy syna tej ziemi? Otóż treść wniknie niejedna i niewątpliwie 
przyozdobi wianek niezliczonych cnót naszych wychowanek.

Po pierwsze, niech „Kronos” będzie lekcją literackiego stylu 
tak potrzebnego w codziennym życiu, gdy już panny nasze 
wyjdą z zakładów wychowawczych, by założyć własne domy 
i tam przyjdzie im krzątać się wokół spraw zwykłych a zbawien-
nych, jak przyrządzanie posiłków, dawanie wskazówek służbie, 
zwłaszcza zaś pisanie listy sprawunków. Ileż to szkód mogłoby 
wyniknąć ze stylizowania się w liście sprawunków na wiesz-
czów naszych narodowych lub – nie daj Boże – p. Twardocha 
Szczepana. Któraż to intendentka zrozumiałaby zawiły styl, 
wielokrotnie złożone zdania i obrazy, które wychowanka nasza 
malowałaby w owej liście. A jeśli, jak p. Mickiewicza naszego 
wielkiego, poniosłoby ją i zamiast szczawiu, zaleciłaby kupno 
liści łopianu? Jeśli niedźwiedź zamarzyłby się jej na obiad i ka-
zała nieszczęsnej służce zmierzyć się ze zwierzęciem w okolicz-
nym parku, by tylko wyśnione mięsiwo trafiło na stół? O nie! 
Lektura p. Gombrowicza ku temu jej nie powiedzie. 

Podobnie – i to druga z zalet zalecanej książki – jak do wpad-
nięcia w grzeszne objęcia niedomytego parobka, gdy trafi przy-
padkiem dziewczę nasze w zabudowania folwarczne. Nim ten 
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ją obejmie, pochwyci w ramiona, nim zedrze suknię niedzielną, 
nim zeżre legginsy i podrze stanik, nim wreszcie dobędzie swej 
parobczej i zabłoconej męskości, ta pomyśli o tryprze p. Gom-
browicza i wymknie się z niegodnych objęć. 

Po trzecie wreszcie, książka p. Gombrowicza wprawić może 
panny nasze w godzien pochwały zwyczaj notowania co-
dziennych wydatków, tak wart kultywowania w czasach, gdy 
wszystkie nasze mieszczańskie wartości poddawane są druzgo-
cącej krytyce, a rozmaite niecnoty namawiają niewinne dusze 
do wymykania się ramom. Oto p. Gombrowicz pozostaje tu 
wspaniałym przykładem kupieckich tradycji. Sam zresztą swoją 
pracą w banku dowiódł, jak ważne dla społeczeństwa i twórczej 
natury jest wykonywanie zajęć, których głęboko się nienawi-
dzi, a mimo to dzielnie stawia się im czoło, mozolnie pracując 
z liczydłem, prowadząc buchalterię, wypełniając tabelę. Niech 
będzie w tym wzorem dla przyszłych małżonków naszych 
panien, niech wybrankom swoim zalecają one tę lekturę także, 
niech zacne sentencje z książki p. Gombrowicza wykaligrafują 
ładnie i elegancko na czerpanym papierze. I niech wywieszą 
nad drzwiami. Ω
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W marcu 2010 roku, gdy w przyjętej przez 
Parlament Europejski rezolucji znalazła 
się, z inicjatywy polskich europarlamen-
tarzystów, krytyka nadania Stepanowi 
Banderze tytułu Bohatera Ukrainy, nacjo-
nalistyczny historyk Wołodymyr Wiatro-
wycz pisał w ukraińskich mediach z obu-
rzeniem, ale i ze zdziwieniem:

„Poważni przedstawiciele struktur euro-
pejskich, którzy zachwycali się Ukrainą pod 
koniec 2004 roku, nie mogli nie zauważyć na 
Majdanie, pośród pomarańczowego morza, 
licznych czerwono-czarnych flag UPA. Nie 
mogli nie słyszeć oprócz „razom nas bahato” 
[hymn pomarańczowej rewolucji – red.] 

Wołyń 1943 – ideologia 
ponad rzeczywistością

wielotysięcznych wykonań powstańczej pie-
śni „Lenta za lentoju” [jeden z  hymnów 
UPA – red.]…

Zresztą, oni sami zwracali się do ludu ban-
derowskim pozdrowieniem „Sława Ukra-
inie!”. Tak odbyło się pojednanie europejskich 
demokratycznych wartości – z bohaterską 
przeszłością. To co się zmieniło?”.

Rzeczywiście, ważni polscy politycy wy-
stępujący przed wielotysięcznym tłumem 
na kijowskim Majdanie Nezałeżnosti nie-
jednokrotnie wykrzykiwali w jego stronę 
słowa „Sława Ukrainie!”. Większość z nich 
oczywiście nie miała pojęcia, jak są one 
tam odbierane, co znaczą i z czym zwią-

Tomasz 
Rola

Niezrozumiały opór kolejnych polskich rządów przed 
powiedzeniem prawdy o ludobójstwie dokonanym na 
Polakach przez nacjonalistów ukraińskich z ouN-uPA 
doprowadził polsko-ukraińskie relacje do stanu potężnego 
konfliktu historycznego. I nie należy się spodziewać, by 
w najbliższym czasie został on rozwiązany. Wręcz przeciwnie, 
wkrótce będziemy świadkami jego kolejnych odsłon.
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dorosnąć mieli do poważnej rozmowy na 
te tematy. Skutki były negatywne i miały 
dopiero nadejść – wobec braku mocnego 
zaakcentowania polskiego stanowiska, na-
głośnienia faktów zbrodni dokonywanych 
przez banderowskie podziemie, pozosta-
wiono na Ukrainie pole do rozwoju nacjo-
nalistycznej narracji historycznej, która 
po kilkunastu latach nieskrępowanego 
rozwoju stała się jedyną przeciwwagą dla 
tradycji postsowieckiej.

Banderowski powrót na Ukrainę

Powstałe w grudniu 1991 roku państwo 
ukraińskie, oprócz ogromnych problemów 
gospodarczych i społecznych odziedziczo-
nych po Związku Sowieckim, miało rów-
nież wielką trudność z samoidentyfika-
cją. Następca Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, z elitą polityczną 
niemal w całości wywodzącą się z partii 
komunistycznej, przyjął za swoje sym-
bole narodowe kolory i herb te używane 
przez Ukraińską Republikę Ludową (URL), 
ugrupowanie niepodległościowe, walczące 
z komunizmem.

Z przeszłością trudno było się jednak po-
żegnać. Gdy Mykoła Pławiuk, ostatni pre-
zydent emigracyjnej URL, proklamowanej 
jeszcze w 1918 roku przez Symona Petlurę, 
zdecydował się przekazać jej insygnia wła-
dzy pierwszemu prezydentowi Leonidowi 
Krawczukowi oraz ogłosić, że Ukraina jest 

zane są wypowiadane przez nich zwroty. 
Tak jak polscy wolontariusze, chętnie fo-
tografujący się na tle czerwono-czarnych, 
banderowskich sztandarów, nie znali czar-
nych kart historii Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. 

I choć z dzisiejszej perspektywy wydaje 
się nieprawdopodobne, wówczas nikogo 
to nie dziwiło, ba, nawet nie zastanawiało. 
W tym czasie dość często w polskich me-
diach spotkać można było jeszcze opinie, 
że środowiska kresowe, walczące o pamięć 
o polskich ofiarach UPA, to niebezpieczni 
nacjonaliści i rewizjoniści mogący zakłó-
cić strategiczne relacje polsko-ukraińskie, 
a drukowane przez nich w niskonakłado-
wych gazetkach relacje świadków ludobój-
stwa to nieprawdopodobne historie z po-
granicza science fiction. Przez całe lata 90. 
środowiska kresowe, obchodzące kolejne 
rocznice tragicznych wydarzeń na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej, nie tylko 
nie mogły marzyć o udziale w nich urzęd-
ników państwowych, ale nawet o rzetelnej 
informacji w mediach. 

Takie działania, a raczej ich brak, mia-
ły swoje konsekwencje. Przy czym nie 
były one pozytywne, jak przekonywano 
w  Polsce, gdzie obowiązywała teza, że 
strategiczne partnerstwo z Ukrainą wy-
maga, by nie poruszać w relacjach z na-
szym wschodnim sąsiadem spraw trud-
nych. Ukraińcy, jako młody naród, dopiero 
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prawną następczynią URL – słowa te wy-
cięto z oficjalnej transmisji tego wydarze-
nia w państwowej telewizji.

Podobnie było w warstwie tradycji, na 
której zbudowano nowe państwo, oraz hi-
storii, do której się odwoływało – pozosta-
ła sowiecka. Różniła się pod tym względem 
tylko zachodnia część państwa, wchodzą-
ca dawniej w skład II Rzeczypospolitej, 
w  której dominowały, wywodzące się 
z grup dysydenckich i antykomunistycz-
nych, ugrupowania opozycyjne. 

W tym samym czasie na Ukrainie poja-
wiły się pierwsze organizacje odwołujące 
się do tradycji ruchu nacjonalistycznego. 
Słabe, radykalne i wewnętrznie skłóco-
ne, nie wywierały większego wpływu na 
rozwój sytuacji politycznej. Jednocze-
śnie swoje struktury w  kraju tworzyć 
zaczęły nacjonalistyczne ugrupowania 
emigracyjne.

Warto w  tym momencie wspomnieć, 
że ukraiński ruch nacjonalistyczny nigdy 
nie był zjawiskiem jednorodnym. W mo-
mencie rozpadu ZSRS podzielony był na 
trzy środowiska, wrogie sobie i wzajemnie 
się zwalczające. Największym i najrady-
kalniejszym byli tzw. banderowcy 1, na-
zywani tak od nazwiska swojego założy-

1 Pełna nazwa: Organizacja Ukraińskich Nacjona-
listów (rewolucyjna), często używana jest rów-
nież nazwa Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 
(banderowska).

ciela i przywódcy Stepana Bandery. Była 
to organizacja stricte wodzowska, dogma-
tyczna ideowo i bezkompromisowo wro-
ga nie tylko wobec Związku Sowieckiego, 
ale również wobec pozostałych ugrupo-
wań emigracyjnych, dążąca do ich rozbicia 
lub podporządkowania sobie. Praktycznie 
wszystkie rozłamy wśród nacjonalistów 
ukraińskich w wieku XX to dzieło Bandery, 
który nie uznawał innych punktów widze-
nia i opozycji politycznej, a od swoich pod-
władnych wymagał absolutnego podpo-
rządkowania i niemal boskiej czci. Jewhen 
Stachiw, wysoki działacz OUN-B w okresie 
II wojny światowej, a później działacz opo-
zycyjnej wobec Bandery grupy politycznej, 
tak opisuje jedno ze spotkań przed czystką 
urządzoną wśród niepokornych działaczy: 
„Trwały ostre dyskusje, odbywały się drama-
tyczne sceny. Mykoła Kłymszyn klękał na ko-
lana i mówił, że bandera jest półbogiem; sam 
bandera zaś zapewniał, że ma nadzwyczaj-
ną moc, która nie wiadomo skąd się bierze”.

Po zabójstwie Bandery przez agenta KGB 
w roku 1959 styl przywództwa oraz dok-
tryna OUN-B nie uległy wielkim zmianom. 
Na jej czele stanęli równie dogmatyczni 
i dyktatorsko zorientowani działacze, Ste-
pan Łenkawski, a później Jarosław Stećko 
i jego żona Jarosława Stećko. 

Trudno się więc dziwić, że ich polityczny 
powrót na Ukrainę zakończył się całkowi-
tą klęską. Założona przez banderowców 
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partia polityczna, Kongres Ukraińskich 
Nacjonalistów, nie zdołała zdobyć więk-
szego poparcia, a po kolejnych klęskach 
wyborczych, konfliktach wewnętrznych 
i  rozłamach jej aktywność praktycznie 
zamarła.

„Armia nieśmiertelnych”

Pozbawionym znaczenia polityczne-
go banderowcom udała się jednak inna 
rzecz. Już pod koniec lat 80. przerzuca-
li na Ukrainę prasę i literaturę nacjona-
listyczną. Proces ten nasilał się w mia-
rę słabnięcia Związku Sowieckiego, a po 
uzyskaniu niepodległości na Ukrainę, już 
wartkim strumieniem, popłynęły publika-
cje banderowskiej diaspory. Wkrótce nad 
Dniepr przeniesiono wydawanie, emigra-
cyjnej dotąd, prasy i książek.

Narracja tam prezentowana dobrze wpi-
sywała się w postsowiecki klimat Ukrainy, 
pozwalała zapełnić lukę powstałą po pro-
pagandzie komunistycznej. Tak jak w ra-
dzieckich wydawnictwach świat dzielił się 
na „dobrych czekistów” i „wrogów ludu”, 
tak w banderowskich dziełach spotykali-
śmy „niezłomnych powstańców”, „UPA, 
armię nieśmiertelnych”, która heroicznie 
walczyła i zadawała ciężkie straty „wro-
gom Ukrainy”. Przedstawieni w nich upo-
wcy i ounowcy jawili się jako ludzie bez 
skazy, bez rozterek moralnych czy wątpli-
wości. Praktycznie nie spotyka się także 

zdrajców, ludzi złamanych. Jeśli takowi 
byli, po prostu o nich nie pisano. Proces 
ten dotknął również niektórych ukraiń-
skich historyków, którzy zmienili w la-
tach 90. swoje zainteresowania badaw-
cze, z komunistów na banderowców, nie 
zmieniając jednak formy.

Działalność ta została skonsolidowana 
na początku XXI wieku, gdy Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów (banderowska) 
powołała na Ukrainie Centrum Badań Ru-
chu Wyzwoleńczego (CDWR), instytucję, 
która otrzymała za zadanie propagowa-
nie pozytywnego, propagandowego obra-
zu OUN-UPA. Na jej czele stanął cytowa-
ny na początku Wołodymyr Wjatrowycz, 
młody ukraiński historyk, ukształtowany 
w nacjonalistycznych organizacjach mło-
dzieżowych. Centrum kreuje na Ukra-
inie jednostronny, nieomal hagiograficz-
ny obraz Ukraińskiej Powstańczej Armii 
jako „armii nieśmiertelnych” (tytuł jed-
nej z książek z biblioteki CDWR). Wydało 
dotąd kilkadziesiąt publikacji, zarówno 
mających uchodzić za naukowe, jak i po-
pularyzatorskich, nakierowanych na ma-
sowego odbiorcę. 

Proces upowszechniania na Ukrainie 
pozytywnego wizerunku UPA zyskał rów-
nież częściowe wsparcie instytucji pań-
stwowych. Mimo że władze Ukrainy nie 
uznały jej nigdy oficjalnie za siłę walczącą 
o niepodległość, nie nadały jej członkom 

F68-print.indb   225 26.08.2013   02:19



T
O

M
A

S
Z

 R
O

LA
 /

 W
O

ŁY
ń

 1
9

4
3

…
 

22
6

statusu weteranów, który posiadają żoł-
nierze Armii Czerwonej – postkomuni-
styczne elity ulegając naciskowi środowisk 
zachodnioukraińskich, wprowadziły ustę-
py o banderowskiej partyzantce do pod-
ręczników szkolnych, przedstawiając ją 
w pozytywnym świetle jako siłę walczącą 
z wrogami o niepodległość Ukrainy. Silnie 
oddziaływało to, jak pokazała przyszłość, 
na ukraińską młodzież i stało się między 
innymi praprzyczyną późniejszych sukce-
sów nacjonalistycznej partii „Swoboda”.

Gloryfikacja UPA odbywała się także nie-
mal od początku na szczeblu samorządów 
na zachodniej Ukrainie. Miejscowe elity 
bezrefleksyjnie przyjmowały przekaz pły-
nący z wydawnictw historycznych bande-
rowskiej diaspory. W setkach wsi i miej-
scowości powstały upamiętnienia ku czci 
UPA, wspierano finansowo apologetyczne 
publikacje i filmy, władze lokalne nadawa-
ły weteranom UPA status kombatantów, 
ulgi i zapomogi finansowe.

Wszędzie, co trzeba podkreślić, propago-
wana była uładzona, propagandowa legen-
da OUN-UPA, wypracowana jeszcze przez 
banderowską diasporę. Legenda przedsta-
wiająca ich jako romantycznych bojowni-
ków o niepodległość Ukrainy kierujących 
się hasłem „Wolność narodom! Wolność 
człowiekowi!” i umierających w nierównej 
walce z wrogami Ukrainy, sowiecką Mo-
skwą i hitlerowską III Rzeszą. Informa-

cje o ideologii nacjonalistów ukraińskich, 
ich celach politycznych czy jakichkolwiek 
kontrowersjach wokół ich działalności po-
jawiały się niezwykle rzadko, a jeśli już, to 
w złagodzonym bądź wprost nieprawdzi-
wym świetle. 

Porażka umiarkowanych

Byli jednak inni ukraińscy działacze emi-
gracyjni, o niekwestionowanym autoryte-
cie, którzy zwracali uwagę na prawdziwy 
obraz banderowskich formacji OUN-UPA 
i zagrożenia płynące z ich bezrefleksyjnej 
gloryfikacji.

W  wydanej w  1995 roku autobiogra-
ficznej książce „Przez więzienia, podzie-
mia i granice” były działacz kierownictwa 
OUN-B Jewhen Stachiw opisywał swoje 
wrażenia z  prowadzonej przez bande-
rowców od 1991 roku polityki historycz-
nej: „dokumenty świadczą o czymś zupełnie 
innym niż to, o czym przez pięćdziesiąt lat 
mówiła ukraińska diaspora, a teraz zaczęto 
mówić także na Ukrainie. historii potrzebna 
jest prawda, a nie to, co mówili pani Jaro-
sława Stećko [w tym czasie przywódczyni 
OUN-B – red.] oraz jej doradcy i towarzy-
sze partyjni”. I dalej: „niektórzy nacjonali-
ści fałszowali historię, tak samo jak niegdyś 
bolszewicy”.

Krytykował również funkcjonujące 
w tym czasie na Ukrainie radykalnie ugru-
powania nacjonalistyczne, przestrzega-
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jąc przed nimi: „zupełnie nieprzyjemny był 
marsz ulicami Lwowa pierwszego oddziału 
SNUM [Związek Ukraińskiej Młodzieży 
Nacjonalistycznej – red.] – chłopcy w uni-
formach wykrzykiwali: „śmierć, śmierć La-
chom [Polakom – red.], śmierć moskiewsko-
żydowskiej komunie”… Telewizja rosyjska 
pokazała ten marsz. Moskwa skwapliwie 
wykorzystała okazję, żeby pokazać hurra-
nacjonalistów i skompromitować Ukraiń-
ców w oczach świata. Wtedy we Lwowie 
mówiłem o tym w redakcjach gazet „Za 
Wilnu Ukrajinu”, „Ratusza” i  „Mołoda 
Hałyczyna”.

Piętnaście lat później, w  wywiadzie 
udzielonym lwowskiemu portalowi  
Zaxid.net Stachiw wypowiadał się już  
jednoznacznie: „bandera chciał wracać do 
totalitaryzmu, co było złe dla narodu ukra-
ińskiego. dlatego ten, kto chce erygować 
pomniki bandery, ten pragnie wrócić do 
totalitaryzmu”.

Inny autorytet ukraińskiej emigracji, 
nieżyjący już Mykoła Pławiuk, ostatni 
prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej 
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oraz przywódca bardziej umiarkowanej, 
melnykowskiej, frakcji ukraińskiego na-
cjonalizmu, także należał do poważnych 
krytyków banderowców. W swojej biogra-
fii politycznej „Ukraina – moje życie” potę-
piał OUN-B jako organizację wodzowską, 
a także ideologię Dmytra Doncowa, którą 
się kierowała. Ubolewał również nad fak-
tem, że wykorzystali oni, popularny po 
1991 roku, termin „banderowiec” – który 
jako znienawidzony w ZSRS stał się na-
gle określeniem, którym posługiwała się 
większość antykomunistycznych grup na 
Ukrainie – wyłącznie do budowy organi-
zacji stricte partyjnej i dogmatycznej, Kon-
gresu Ukraińskich Nacjonalistów.

Pławiuk nie był również bezkrytycznym 
zwolennikiem Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Trudno zresztą, by nim był, bo-
wiem w 1944 roku został schwytany przez 
oddział UPA i po zdemaskowaniu jako mel-
nykowiec skazany na śmierć. Przeżył tyl-
ko dlatego, że udało mu się uciec przed 
wykonaniem wyroku. Pławiuk zdawał 
więc sobie doskonale sprawę z prawdzi-
wego charakteru banderowskie party-
zantki – partyjnej bojówki o totalitarnym 
programie, bezlitosnej nie tylko dla mniej-
szości narodowych, ale także dla swoich 
rodaków, przeciwników politycznych.

Niestety głos tych umiarkowanych na-
cjonalistów oraz innych niepodległościo-
wych intelektualistów ukraińskich, prze-

ciwników czarno-białej banderowskiej 
ideologii, utonął w morzu gloryfikujących 
zdań, na trwałe kreujących na Ukrainie 
propagandowy obraz OUN-UPA. Pławiuk 
zmarł w roku 2012 w Kanadzie, w zapo-
mnieniu; Stachiw ma obecnie 95 lat i do-
żywa swoich dni w Nowym Jorku. 

Za późno na pojednanie?

Trzeba jasno stwierdzić, że w znacznej 
mierze do tego zwycięstwa przyczyni-
ło się również milczenie strony polskiej. 
Milczenie motywowane ideologicznie. 
Jak wspominał świadek rzezi, żołnierz 
27  Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej Andrzej Żupański: „Na począt-
ku lat 90. nikt nie chciał z nami rozmawiać 
na temat dowodów przez nas zebranych, 
traktując je jako niewiarygodne, stronni-
cze i antyukraińskie. Mówiono nam też, 
szczególnie partie polityczne, do których 
zwracaliśmy się, że to sprawa historyków. 
Ale żadna uczelnia nie zabierała się do tej 
białej plamy”.

Jeszcze w 2008 roku, podczas 65. rocz-
nicy ludobójstwa na Kresach II Rzeczypo-
spolitej, nie odbyły się żadne uroczystości 
państwowe, a nad obchodami organizowa-
nymi przez środowiska kresowe władze 
III RP nie chciały objąć patronatu.

W ciągu kolejnego roku mieliśmy jednak 
do czynienia z pewnym przełomem. W lip-
cu 2009 roku Sejm RP przyjął niedosko-
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nałą, ale pierwszą uchwałę w tej sprawie. 
Niedługo później, dzięki nagłośnieniu, 
znów po raz pierwszy, tej tematyki w me-
diach publicznych, obszernym relacjom 
z obchodów 66. rocznicy rzezi wołyńskiej, 
a następnie z tzw. rajdu Bandery, infor-
macja o tych tragicznych wydarzeniach 
przebiła się do opinii publicznej. Podobnie 
było pół roku później, po nadaniu przez 
prezydenta Wiktora Juszczenkę tytułu 
Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze.

Polskie obchody i komentarze były na-
tomiast obserwowanie i komentowane na 
Ukrainie, wywołując tam oprócz stanow-
czej reakcji środowisk nacjonalistycznych 
także wewnętrzną dyskusję. Po raz pierw-
szy od roku 2003, gdy inicjowane przez 
Aleksandra Kwaśniewskiego, wspólne 
z  Leonidem Kuczmą, obchody roczni-
cy tych wydarzeń sprawiły, że Ukraińcy, 
w tym najwyższe władze tego państwa, 
w ogóle dowiedzieli się, że coś takiego jak 
rzeź wołyńska miało miejsce.

Rok 2013 i zasięg tegorocznych obcho-
dów 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach 
II RP był kolejnym przełomem. Nieste-
ty został on zmącony kolejnym upoli-
tycznianiem tej tematyki przez rządzą-
cą Platformę Obywatelską, która przez 
wprowadzenie dyscypliny partyjnej zablo-
kowała określenie zbrodni mianem „ludo-
bójstwa”, a także ustanowienie 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Tym razem głównym argumentem, 
wyrażonym ustami ministra spraw za-
granicznych Radosława Sikorskiego, była 
opinia, że słowo „ludobójstwo” utrudni 
drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. Wcze-
śniej przekonywano o tym, że zaszkodzić 
to może demokracji na Ukrainie, że Ukra-
ińcy jako młody naród nie są jeszcze go-
towi do rozmowy na ten temat i trzeba 
im dać czas, że to przeciw strategicznym 
interesom Polski, że taki był testament 
Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury”… 
Zmieniały się bezpośrednie argumenty, 
nie zmieniło się to, że za każdym razem 
prawda historyczna musiała paść ofiarą 
ideologicznie postrzeganej polityki.

Tegoroczne wydarzenia były przełomem 
również na Ukrainie, gdzie pojawiły się 
głosy ukraińskich intelektualistów, które 
potępiały zbrodnię, nazywając ją nawet 
„ludobójstwem”, i  nazywały jej spraw-
ców bez niuansowania i usprawiedliwia-
nia, jak to dotąd miało miejsce. Były one 
oczywiście w mniejszości, ponieważ, jako 
że wcześniej dominował pogląd o winie 
Polaków, ich obecność trzeba zauważyć.

Niestety tego typu dyskusja, będąca re-
akcją na de facto pierwsze polskie państwo-
we obchody ludobójstwa na Kresach, jest 
na Ukrainie spóźniona o dwadzieścia lat. 
W międzyczasie wyrosło tam pokolenie 
wychowane w kulcie UPA. Trudno doszu-
kiwać się w ich przekonaniach złych inten-
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cji, tym bardziej że powodowani są bardzo 
często pobudkami patriotycznymi i wy-
różniają się pozytywnie pod tym kątem 
na tle reszty młodzieży, nieinteresującej 
się własną historią i własnym państwem. 
Pokolenie to w dużej mierze oddało gło-
sy na nacjonalistyczną partię „Swoboda”, 
umożliwiając jej sukces wyborczy. W ubie-
głorocznych wyborach parlamentarnych 
partia ta zdobyła 10,44% głosów i stała 
się piątą siłą polityczną w kraju.

„Swoboda” bowiem to przede wszyst-
kim efekt rosnącego na Ukrainie kultu 
UPA i Bandery, do których liderzy partii 
odwołują się wprost, często nazywając się 
„banderowcami”. Od dawnych organizacji 
tego typu różnią się sprawnym zarządza-
niem, umiejętną polityką wizerunkową 
oraz masowym udziałem młodzieży. W la-
tach 90. XX wieku Kongres Ukraińskich 
Nacjonalistów opisywany był w mediach 
jako formacja emerytów, dziś „Swoboda” 
to ugrupowanie ludzi młodych oraz wie-
ku średniego.

Partia ta wykonuje jednocześnie krok 
w tył, ku ideologii z lat 30. XX wieku, cze-
go nie robił dawniej KUN, próbujący po-
godził nacjonalizm z demokracją. Liderzy 
„Swobody” propagują więc lekturę dzieł 
Doncowa czy Bandery, na obozach mło-
dzieżowych uczą „Dekalogu ukraińskiego 
nacjonalisty” i innych klasycznych doku-
mentów szkoleniowych z lat 30. A młody 

lwowski deputowany Jurij Mychalczyszyn 
już wprost formułuje nowe-stare zasady 
ukraińskiego nacjonalizmu: „Uznajemy 
kult siły w  służbie idei”, „życie i  zdrowie 
Ukraińców ponad wszystkie inne względy”, 
„Gdy (…) konieczne jest działanie, związa-
ne z pozbawieniem życia wrogo nastawione-
go do Ukraińców osobnika, oczywiście, takie 
działanie musi być zrealizowane”.

To właśnie „Swoboda” nadawała ton 
tegorocznej dyskusji o  Wołyniu na 
Ukrainie. Inne partie opozycyjne, Bat-
kiwszczyna Julii Tymoszenko i „UDAR” 
Witalija Kliczki, konsekwentnie milczały. 
Zbyt mocny jest już na Ukrainie kult UPA, 
by zniechęcać do siebie społeczeństwo 
jakimiś zniuansowanymi opiniami. Zbyt 
mało ważne są relacje z Polską, w porów-
naniu z wewnątrzukraińską walką o wła-
dzę, by iść w tej sprawie pod prąd wła-
snego elektoratu. Tym bardziej że sprawa 
OUN-UPA staje się ważnym elementem 
tej walki politycznej. Rządząca Partia 
Regionów, „odkrywając” temat zbrodni 
formacji banderowskich, chętnie je wy-
korzystuje, uderzając tym samym w pod-
stawy światopoglądu sił opozycyjnych, 
opierających swoją antykomunistyczną 
retorykę na tradycji walki UPA z Armią 
Czerwoną i NKWD. 

W chwili gdy sprawa ta stała się zakład-
nikiem polityki wewnętrznej na Ukrainie, 
trudno liczyć na odejście od apologetycz-
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nej wizji OUN-UPA. Kolejne konflikty wła-
dzy z opozycją będą jedynie ją umacniały.

W chwili szczerości nacjonaliści ze „Swo-
body” formułują opinie, że na otwarte dys-
kusje historyczne z Polakami przyjdzie 
czas po tym, jak zdobędą władzę i zbudu-
ją prawdziwie ukraińskie państwo. Na to 
jednak przyjdzie nam czekać bardzo dłu-
go, i wątpliwe jest, by to prawdziwie ukra-
ińskie państwo było tym, czego oczekiwa-
libyśmy od naszego wschodniego sąsiada. 

Błędy mają konsekwencje

Po raz kolejny w tegorocznej ukraińskiej 
dyskusji o Wołyniu dominowało zdziwie-
nie – dlaczego akurat teraz Polacy tak gło-
śno o tym mówią? Skąd ta „antyukraińska 
histeria”? I odpowiadali na swój sposób: 
w Polsce odradzają się imperializm, ten-
dencje szowinistyczne, wielu Polaków 
już nie chce pojednania, jak dawniej, gdy 
mówiono o konflikcie polsko-ukraińskim, 
w którym równie winne były obie strony.

Taki jest bowiem dominujący na Ukra-
inie przekaz to, co wydarzyło się na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej, to „wojna 
polsko-ukraińska”, walki Armii Krajowej 
i Ukraińskiej Powstańczej Armii, w której 
padały niestety także ofiary cywilne, po 
obu stronach. Swoje zrobili także ludzie 
skrzywdzeni polityką II Rzeczypospolitej 
i szukający odwetu. Nie powinno się jed-
nak tego głośno roztrząsać, ale pojednać 

się w formule: „przepraszamy i prosimy 
o wybaczenie”.

Tak to mniej więcej zostało sformuło-
wane w  dokumentach OUN-B w  latach 
40. i 50. oraz zostało inkorporowane, dzię-
ki ciężkiej pracy banderowców, przez nie-
podległą Ukrainę.

Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA 
na ludności polskiej na Kresach II Rze-
czypospolitej zostanie jednak wkrótce 
nazwane w Polsce po imieniu, a 11 lipca 
będzie Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian – tak jak wcześniej pamięć o Żoł-
nierzach Wyklętych przebiła się już do 
świadomości publicznej. Tego procesu nie 
da się zatrzymać, świadczą o tym rosną-
ce zainteresowanie tym tematem i coraz 
szerszy udział w społecznych obchodach 
rocznicowych. Spustoszenia w stosunkach 
polsko-ukraińskich, dokonane w imię ide-
ologicznych przekonań, są już jednak nie 
do naprawienia i jeszcze długo ciążyć będą 
nad naszymi relacjami. Ω
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Poniżej zaprezentowano cztery teksty, 
wybrane głosy ukraińskie poświęcone 
rocznicy ludobójstwa dokonanego 
przez ouN-uPA na polskiej ludności 
Kresów II RP.

Pierwsze dwa to obszerne fragmenty artykułów 

historyka i publicysty Andrija Portnowa oraz 

dziennikarza i politologa Antina Borkowskiego. 

Osoby te często wypowiadają się na polskie 

tematy, są cytowane w polskich mediach, ale 

zarazem są czasem oskarżane na Ukrainie o to, 

że interesownie prezentują punkt widzenia miły 

stronie polskiej.

Dwa ostatnie to artykuł młodego kijowskie-

go historyka dr. Iwana Patryliaka oraz uchwała 

Wołyńskiej Rady Obwodowej, przyjęta jedno-

głośnie, z inicjatywy nacjonalistycznej, neo-

banderowskiej partii „Swoboda”. Są one cha-

rakterystyczne dla reakcji na polskie obchody 

rocznicy rzezi wołyńskiej środowisk zachodnio-

ukraińskich oraz nowej fali ukraińskiej inteligen-

cji, która chętnie tę retorykę przyjmuje. Mamy 

tu więc negację faktu jej zorganizowanego prze-

biegu, pomniejszanie liczby ofiar, lansowanie 

tezy o „wojnie polsko-ukraińskiej”, w której rów-

nie winne są obie strony, oraz argumenty typu 

„walka Ukraińców o utworzenie własnego pań-

stwa na swoich ziemiach etnicznych w żaden 

sposób nie mogła być ludobójstwem”.

Choć na Ukrainie wciąż zdecydowanie do-

minowały głosy negujące lub redukujące wy-

miar rzezi wołyńskiej, to zauważalnym pozy-

tywem są wypowiedzi osób typu Portnow czy 

Borkowski. Wcześniej było ich zasadniczo mniej 

i nie były tak jednoznaczne w określaniu zasię-

gu zbrodni i – co trzeba najmocniej podkre-

ślić – jej sprawców.

 

Andrij Portnow

WOłyń 1943. CZy DySKUSJA 
BęDZIE TRWAłA?

(…) Dyskusja w polskim Senacie i Sejmie po raz 

kolejny pokazała, do czego prowadzą gry poli-

tyków ze słowem „ludobójstwo”. Faktyczna linia 

podziału „absolutnych patriotów” i „pragmaty-

ków, nakierowanych na dialog z Ukrainą”, leżała 

w uznaniu rzezi wołyńskiej jako „ludobójstwa” 

lub „czystki etnicznej o znamionach ludobój-

stwa”. Chociaż przeniesienie kwestii historycz-

nej poza granice rozważań parlamentarnych 

nie udało się, zwyciężyło i tak drugie – kompro-

misowe – stanowisko. Co prawda na Ukrainie 

tej kompromisowości w rzeczywistości nie ze-

chciano zauważyć, i krytyka „nieodpowiedzial-

ności” polskiego parlamentu (przy okazji, tego 

Ukraińcy o 70. 
rocznicy rzezi 
wołyńskiej
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samego, który uznał Wielki Głód za „ludobój-

stwo narodu ukraińskiego”) stała się prawie re-

gułą. Te okoliczności – że i senacka, i sejmowa 

uchwała mówiła o zbrodniach nie Ukraińców, 

ale oun i uPa; że wspomniano z wdzięczno-

ścią Ukraińców, którzy ryzykując życie, ratowa-

li swoich polskich sąsiadów; że przypomniano 

niesprawiedliwą politykę narodową między-

wojennej Polski – jej ukraińskich krytyków nie 

zainteresowały.

Nie w pełni została zauważona na Ukrainie 

także zasadniczo negatywna postawa wszyst-

kich ważnych polskich środowisk politycznych 

i ekspertów wobec listu na temat „ludobój-

stwa” autorstwa 148 posłów z Partii Komuni-

stycznej Ukrainy i Partii Regionów. Natomiast 

wałkowane było prowokacyjno-komiczne od-

znaczenie Wadyma Kołesniczenki jedną z „kre-

sowych” nagród. Szkoda, że deputowany Partii 

Regionów nie odbierał tego wyróżnienia w tym 

samym sowieckim mundurze, w którym defilo-

wał 9 maja. Szkoda, że nikt w Polsce nie zapytał 

deputowanego Partii Regionów, na przykład, 

o rozstrzeliwanie w Katyniu. Jestem pewien, 

że jego odpowiedzi nie zostawiłyby żadnych 

wątpliwości w „prokresowej” postawie prowo-

katora. (…)

DlaCzego PolsCy liberałowie 
PowtarzaJą tezy oun-owskieJ 
ProPaganDy?

Dla badaczy rzezi wołyńskiej nie ulega wątpli-

wości zorganizowany charakter antypolskiej ak-

cji uPa. Dlaczego więc redaktor „Gazety Wybor-

czej” Adam Michnik tak łatwo powtarza tezę 

o żywiołowym chłopskim buncie rodem z pro-

pagandy oun: „Konflikt, prawdopodobnie nie-

unikniony, przybrał wyjątkowo okrutne formy, 

podobnie jak wszystkie chłopskie powstania” 

(„Gazeta Wyborcza”, 22–23 czerwca 2013, s. 1). 

Dlaczego redaktorowi lewicowego czasopisma 

„Krytyka Polityczna” Sławomirowi Sierakow-

skiemu jeszcze łatwiej przychodzi zgadzać się z 

określeniem i Rzeczypospolitej, i międzywojen-

nyej Polski jako «okupantów Ukrainy» („Gazeta 

Wyborcza”, 10 lipca 2013, s. 10).

Odpowiedź na to „dlaczego” – w specyfice 

wewnątrzpolskiej dyskusji, dla której Wołyń to 

nie tyle polsko-ukraiński, ile polsko-polski pro-

blem. Jak otwarcie stwierdził inny autor „Wy-

borczej”, Wojciech Maziarski, wołyńska rocznica 

niesie zagrożenie „wybuchem niekontrolowa-

nych narodowych emocji” i „rozpaleniem na-

cjonalistycznej histerii” („Gazeta Wyborcza”, 11 

lipca 2013, s. 2). W sporze z „własną” prawicą 

polscy lewicowcy i liberałowie niezbyt zważają 

na to, że niektóre ich sformułowania mogą być 

wodą na młyn prawicy ukraińskiej. (…)

MilCzenie Polityków PoDzielonego 
kraJu

Trudno znaleźć wpływowego polskiego polity-

ka, który nie wypowiadałby się z okazji rocznicy 

rzezi wołyńskiej. Niemożliwe znaleźć znanego 

ukraińskiego polityka, który wypowiedziałby się 

na jej temat. Na Ukrainie ten trudny i niejed-
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noznaczny temat pozostawiono na łasce Kołe-

sniczenki i Farion [znana z radykalnych wypo-

wiedzi deputowana partii „Swoboda” – red.]. 

A także staremu partyjnemu propagandyście 

Krawczukowi.

Widziałem ambasadora Ukrainy w Polsce na 

kilku konferencjach naukowych w przeddzień 

rocznicy, ale nie przybył do Pałacu Prezydenckie-

go na konferencję „Zbrodnia wołyńska – historia, 

pamięć, edukacja”, która odbyła się 27 czerwca 

pod patronatem prezydenta Polski. Na tej kon-

ferencji byli ambasadorowie Izraela, Słowacji 

i Węgier, ale nie Ukrainy. Nie było ambasadora 

i na oficjalnych uroczystościach 11 lipca w War-

szawie. Jestem pewien, że to nie przypadek i że 

nie była to jego osobista decyzja.

Ale apoteozą nieuczestniczenia stała się nie-

obecność prezydenta Janukowycza w Łucku. 

Oczywiście, tragiczna historia odległego Wo-

łynia – to nie powód, aby przerwać krymskie 

wakacje. I przyjazd prezydenta Komorowskie-

go – też nie powód. A teraz wyobraźmy sobie, 

że na Ukrainę w jakimkolwiek celu zawitałby pre-

zydent Putin czy patriarcha Cyryl. Jak wtedy za-

chowałby się prezydent na wakacjach? Myślę, że 

odpowiedź jest oczywista. I czyż ona nie najlepiej 

ilustruje to, o czym starałem się przy każdej okazji 

mówić w Polsce: obecna Ukraina tak naprawdę 

zależy nie od Polski, ale od Rosji.

Ukraińska pamięć o ii wojnie światowej jest 

rozdarta między dwoma narracjami: nacjonali-

styczną i neosowiecką. Każda próba powiedzenia 

czegoś pomiędzy tymi dwoma beznadziejnymi 

ekstremami natychmiast spotyka się z podej-

rzeniami o podstępnym sprzyjaniu drugiej stro-

nie. I to pomimo tego, że radykałowie po obu 

stronach nie mają adekwatnej odpowiedzi na 

proste pytanie: jak pogodzić kult Bandery z eu-

ropejskim wyborem? Jak napisać historię uPa, 

która nie ogranicza się do Wołynia, ale też nie 

unika tego tematu i nie pomniejsza skali zbrodni? 

Zresztą, kiedy ukraińscy historycy i dziennikarze 

uświadomią sobie, że cynizmem są rozważania 

o tym, że milcząc, Polacy na Wołyniu stali się 

„zakładnikami nieodpowiedzialnej polityki rządu 

w Londynie”? Kiedy stanie się nie do przyjęcia 

sytuacja, w której poszczególni znani intelektuali-

ści mówią w Polsce jedno, a w Ukrainie – trochę 

inaczej. Wszystkie te zagadnienia na obecnym 

poziomie rozmowy wydają się retorycznymi. Ale 

czy możliwy jest inny poziom? (…)

Wydaje mi się bardzo ważne, aby rozmowa 

o rzezi wołyńskiej trwała poza rocznicowymi 

i politycznymi kontekstami. To nie jednodnio-

wa efemeryda, a jedna z największych masakr 

ludności cywilnej podczas ii wojny światowej, 

która stawia przed nami wiele pytań o ludzką 

naturę i naturę przemocy, o psychologię mor-

derstwa i zemsty, o taktykę przetrwania i kon-

teksty nienawiści. Wszystkie te pytania czekają 

na przemyślane analizy w kontekstach mikro- 

historii, psychologii historycznej, porównaw-

czych badań ludobójstw.

źródło: Andrij Portnow, Wołyń. Czy trywatyme 
dyskusija?, Zaxid.net, 18 lipca 2013
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Antin Borkowski 

GORZKIE CHLEBy RZEK 
WOłyńSKICH

Wyjaśnienia, dlaczego wydarzyła się zbrodnia 

wołyńska, można szukać długo. Ale sprawa 

w czym innym: co robić teraz. I rzecz nie w tych 

czy innych rezolucjach polskiego Sejmu. Dla 

Ukrainy dylemat wciąż wygląda tak: przeprosić 

czy nie? Wyznać swoją winę czy nie? Bo na Ukra-

inie nadal nie ma poczucia, że na Wołyniu po-

pełniono zbrodnię przeciwko cywilnej ludności.

Przyzwyczailiśmy się do abstrakcyjnej krwi. 

Po Wielkim Głodzie, drugiej wojnie światowej, 

stalinowskich okrucieństwach, ofiary sąsiadów 

nie wyglądają wyjątkowo katastrofalnie – zresz-

tą, swoich jeszcze nie uczciliśmy. Dlatego też 

Wołyń pozostaje pozbawionym oblicza wize-

runkiem w ukraińskich podręcznikach historii. 

30 tysięcy czy 40 tysięcy zabitych Polaków, czy 

może 60 tysięcy. U nas w milionach mierzą Ukra-

ińców zmarłych od Wielkiego Głodu czy podczas 

drugiej wojny światowej. Co prawda Polakom 

od tego nie jest lżej – ich boli to, nad czym my 

nawet się nie zastanawiamy, a dokładniej odma-

wiamy wiary, że to mogło się wydarzyć. Rekon-

strukcje historyczne wydarzeń trwają, a wspól-

nego punktu widzenia dotychczas nie ma.

Dosłownie przedwczoraj wyrżnięto w pień 

kilkadziesiąt tysięcy cywilów, tymczasem hi-

storycy po obydwu stronach granicy nadal 

targują się, jakby kładli ciała na szalę. „Pola-

cy kłamią” – mówią jedni. „Ukraińcy nie chcą 

dostrzegać zaplanowanej zbrodni” – odpowia-

dają inni.

Dla historyków po obu stronach jest to wy-

godne – politycy i dziennikarze pytają ich o po-

rady, poszukują formuły dla opisu „masakry 

wołyńskiej” – jakich słów można używać, a jakie 

zaszkodzą interesom państwa. Kalkulacyjna wy-

obraźnia oficjalnych rzeczników „prawdy histo-

rycznej” zgodnie z szablonem podaje przykłady, 

według których należy uczyć przyszłe pokolenia. 

Historycy – strażnicy racji stanu. Bezkompro-

misowa walka toczy się z powodu kilku linijek 

w szkolnym podręczniku i prawdopodobnie 

o miejsce pod partyjnym słońcem. Targują się 

o napisy na pomnikach. O formułę potępienia 

i pojednania. Ale nadaremnie. Zachodnia Ukra-

ina nie zgodzi się na publiczne piętnowanie oun 

i uPa, które stały się symbolem walki z komuni-

stami, Polska nie zaakceptuje pomników Bande-

ry i Szuchewycza, którzy dla Polaków pozostają 

antybohaterami.

Można przytaczać w sprawie wołyńskiej wy-

jaśnienia o faszyzacji Ukraińców, o ludożerczych 

ideologiach XX wieku i kolonizacyjnych skłonno-

ściach Polaków, w obudzonym podczas wojny 

chłopskim okrucieństwie. Ale wewnętrzny głos 

podpowiada – historycy raczej nie ustalą obo-

pólnej prawdy. Ukraińscy historycy chcą zoba-

czyć rzeczywiste dowody, powiedzmy – oficjal-

ny dokument oun, na którym został zapisany 

rozkaz „idź i zabij Polaka”. Nie znajdą. Nie było 

takiego papieru. Nie istnieją takie papiery. Ist-

nieją tylko góry trupów.
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Ukraińscy historycy przypominają o polityce 

kolonizacji przedwojennego rządu polskiego, 

która oburzyła chłopów, polscy – o ukraiń-

skich nacjonalistycznych grupach komando-

sów. Wypominają mieszankę z Niemców, So-

wietów, maruderów, partyzantów i Bóg wie 

czego jeszcze.

Nie wiem, czy istnieją dowody na to, że to 

właśnie oun była zamieszana w organizację 

rzezi na Wołyniu czy odwrotnie – nie była 

zamieszana. Chciałbym wierzyć, że tych tru-

pów nie było, że to brednie „polskich szowi-

nistów”. Że liczby są zawyżone. Że wołyński 

mrok zrodzili Stalin i Hitler. Że jakoś tak to 

się stało. Jakoś samo. Nie wierzę w to. Bo to 

jednej lipcowej nocy jednocześnie zapłonę-

ła setka wiosek. Wątpię, że ktokolwiek, na-

wet z nacjonalistycznym animuszem, będzie 

fałszywie zeznawać w sprawie morderstwa. 

Przecież Polacy nie zabijali sami siebie, aby 

później ich potomkowie mieli wygodne na-

rzędzie do obniżania narodowej samooceny 

Ukraińców. Więc była krew. Było zgliszcze ko-

ści. Mordowali dzieci. Były akcje odwetowe, 

kiedy zabijali Ukraińców, kiedy zabijali ukra-

ińskie dzieci.

Syndrom nieprzyznawania się do zbrodni 

jest charakterystyczny dla wszystkich narodów. 

I dla nas, i dla Polaków, i dla Rosjan. I zbioro-

wy Hutu pewnie nadal nie widzi krwi Tutsi na 

swoich rękach. Ale to pytanie jest skierowane 

właśnie do nas, czy jesteśmy gotowi, by po-

czuć swoją odpowiedzialność. Odpokutować 

za tych, którzy być może byli całkowicie pewni 

swojej morderczej nieomylności.

Teraz oni wszyscy są martwi, wołyńscy za-

bójcy. Żaden z nich głośno nie będzie pokuto-

wał. Chociaż nie wiadomo, czy ich ostatnimi 

słowami na łożu śmierci nie były: „Panie, bądź 

miłościw mnie grzesznemu! Wybacz, Jezusie 

Chrystusie, za przelaną krew! Zlituj się, Matko 

Boska, nie wiedziałem. Złamałem przykazanie 

w imię nienawiści. Zabijając ich – zabiłem sie-

bie. Tobie jedynie ufam. Odpuść mi, Panie”.

Dlaczego powinniśmy przepraszać? Nie dla-

tego, że oczekuje tego Sejm czy Parlament Eu-

ropejski. Także nie ze względu na strategiczną 

przyjaźń z Polską. A dlatego, że nasi przodko-

wie przelali ludzką krew w bagnach wołyń-

skich. Zrzec się odpowiedzialności za tę krew, 

zrzec się ich pamięci. Naszej pokuty wymagają 

nie Polacy, ale dusze tych, którzy nie wiedzieli, 

co czynią. I nie Polacy mają pochować kości 

wołyńskie, ale Ukraińcy, bo Wołyń – to zie-

mia ukraińska. Bo czas zbierać kamienie. Czy 

Polacy pójdą naszym śladem? Oni mają swoje 

kości ukraińskie w zakamarkach historii. Oni 

więc niech decydują.

Pamięć lubi słodkie, złe – do lamusa. Oj-

ciec zabił sąsiada – ale my pamiętamy tylko 

to, jak grał na skrzypcach. Bo dobrze, pięk-

nie. Naprawdę pięknie. I huśtawki majstrował. 

Ale jeżeli to był nasz ojciec, musimy znaleźć 

w sobie siły na to „przepraszam”, nawet nie 

spodziewając się, że usłyszymy w odpowiedzi 

„wybaczam”.
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Zresztą, za swój grzech niech każdy odpo-

wiada sam. Niech z zabitymi Ukraińcami radzą 

sobie Polacy. Nie można obudzić z zewnątrz cu-

dzego sumienia. Najważniejsze, byśmy pora-

dzili sobie z sumieniem własnym. Co prawda 

na razie sukcesów z ogłoszonego wzajemnego 

przebaczenia – zero.

I problem nawet nie w formule pojednania, 

wszystko o wiele fatalniejsze. Przelana krew 

stała się jakby dodatkiem do grzechu, zainwe-

stowanym w nowoczesne budowanie narodu, 

stała się powszednią zaprawą do walk, niby za-

wsze tak było i zawsze tak będzie. Regularne 

stwierdzenie, że „ludzka krew nie woda”, stop-

niowo zaćmiło oko.

Pomimo rytuałów protokolarnych kazań, 

mimo rocznicowego machania kadzidłami – do 

dziś porozumienie w sprawie zbrodni wołyń-

skiej było kastrowane, gdyż nie było czynu po-

kuty jako takiego. Wewnętrznego, nie na pozór. 

Formalne próby porozumienia przypominały 

w pewien sposób biurokratyczną błazena-

dę – „tutaj ostrą frazę wycinamy, a tutaj – do-

dajemy mądre słowo”. Ale nie palił wstyd, który 

umożliwia czyn pokuty. Nie było pragnienia, aby 

odpokutować grzech, który nadal ropieje pod 

łachmanami pamięci narodowej. Do dziś, nawet 

szukając próby przeprosin, wynajdowano po-

wody, aby zrównać przebaczenie do imperatyw-

nego: „niech oni pierwsi pokutują”. Oczywiście 

na Ukrainie są środowiska, które wypowiadają 

się kategorycznie przeciwko przepraszaniu Po-

laków – ale nie chodzi tu o nich. 

wołyńska oDtrutka

(…) Kiedy trupy zaczynają przemawiać, wtedy 

kompromis (nawet z sumieniem) – niemożliwy. 

Oczywiście, strach się przyznać i żyć z plamą na 

honorze narodowym, tym bardziej jeśli uważa 

się martwych za „obcych”. Ale jeszcze gorzej 

żyć z grzechem nieodkupionym, bo to pewny 

dowód – Boża droga jest pomijana. Historyk, 

który kokieteryjnie przykrywa krew, ksiądz, 

który nie wymaga sakramentu pokuty – są za-

angażowani w zbrodnię. Kryją mordercę. Jeśli 

duchowieństwo stara się „pogodzić” w kwestii 

wołyńskiej, to niech odpowiedzialnie doprecy-

zuje, kto zabił i jak głębokie są wyrzuty sumie-

nia. A jeśli historycy stwierdzą, że nie wiedzą, 

kto zabił – wtedy sprawy naprawdę mają się 

źle, wtedy jest kłopot. 

Przez lata obok granicy moralizatorzy w su-

tannach przypominają „przebaczamy i prosi-

my o przebaczenie”. Ale ani nie przebaczyli, 

ani nie przeprosili. Dlaczego zatem gromadzić 

nieodcięte przez brzytwę Ockhama wodewi-

le? Jeśli zabijali – wtedy prawdopodobnie był 

i ten, który zabijał. Jeśli prosimy o przebacze-

nie – niech i nie jednocześnie – ależ przecież 

każdy za grzechy „swoich”. Według miary su-

mienia, a nie zgodnie z kanonem Msz. Inaczej 

nigdy nie rozwiążemy tego węzła.   Sprawdzian 

sumienia w sprawie zbrodni wołyńskiej nie zo-

stał zaliczony do dzisiaj. W imieniu kogo więc 

biskupi prosili o przebaczenie? W imieniu ja-

kich nieuchwytnych ludzi z siekierami? Więc 

nie proście. Może oni nie są Ukraińcami. Ale 
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jeśli wiecie, kto zabił, proście o przebaczenie 

w ich imieniu. Jeśli wstydzicie się pokrewień-

stwa – lepiej módlcie się w ciszy. Nie wołajcie 

prezydentów i nie zapraszajcie operatorów ka-

mer telewizyjnych. Nie bawcie się w politykę 

chrześcijańską. Ponieważ nie istnieje polityka 

chrześcijańska – jest polityka chrześcijan. Jeśli 

prosicie o wybaczenie, doprecyzujcie, na czym 

polega wina i wobec kogo. Powtarzanie proto-

kolarnego „przebaczamy i prosimy o przeba-

czenie” bez moralnej skruchy narodu – tylko 

znieważa. 

Oczywiście, to nie będzie sprzyjać „politycz-

nie poprawnemu pojednaniu”. Ale przecież nie 

gramy w piłkę nożną. Na razie, jak do nieba, 

daleko do szczerego wybaczenia: „przepraszam 

cię, mój dziadek zabił twoją babcię. I nie mogę 

później być dumnym z jego munduru. Wybacz 

mi, w imię Chrystusa”.  

Można stworzyć wiele marmoladowych for-

muł, lekkostrawnych i przyczesanych, pełnych 

aluzji i westchnień. Ale, jeżeli nie odczuwasz 

ciężaru zbrodni, to jak prosić o przebaczenie? 

Pokuta nie toleruje paliatywu. Nie można wie-

rzyć w Chrystusa do połowy. Nie można prosić 

o przebaczenie z figą w kieszeni. I pewnie dla-

tego wciąż w naszych wodach obraca się gorz-

ki, nieodpokutowany chleb Wołynia. Nadszedł 

więc czas, aby pozwolić mu odejść.

źródło: Antin Borkowski, Hirki hliby wołyns’kyh rik, 
„Ji. Niezależne Czasopismo Kulturologiczne”, 
nr 74/2013

Iwan Patryliak

ADWOKAT 
W PROKURATORSKIM 
PłASZCZU

20 czerwca izba wyższa polskiego parlamentu 

uchwaliła nadzwyczaj niejednoznaczną rezolu-

cję z okazji „70. rocznicy tragedii wołyńskiej”, 

którą oskarżono Organizację Ukraińskich Na-

cjonalistów (banderowców) i Ukraińską Po-

wstańczą Armię o przeprowadzenie przeciwko 

polskiej ludności Wołynia i Galicji „czystki et-

nicznej o znamionach ludobójstwa”. Dokument 

dosłownie naszpikowany jest wątpliwymi przy-

puszczeniami i hipotezami, które „przeskoczy-

ły” z polskiej historiografii do gorących głów 

polityków pierwszego szeregu. Można w niej 

zobaczyć i twierdzenia o ataku uPa na wieś Pa-

rośla 9 lutego 1943 roku (hipoteza kilku polskich 

badaczy, która pozwoliła dowieść, że Ukraińcy 

zaczęli masowo zabijać Polaków wcześniej niż 

Polacy Ukraińców), i informację o 100 tysiącach 

polskich ofiar (unikalna dokładność, zważając 

na to, że na Wołyniu po imieniu tym polskim 

uczonym udało się ustalić tylko około 20 tysięcy 

ofiar, reszta – „przypuszczenia”), i wskazywa-

nie na zaplanowane i masowe ataki na polskie 

wsie 11 lipca 1943 roku prawie na całym Woły-

niu (teza, którą dziś poddaje się uzasadnionej 

krytyce ze strony wielu ukraińskich badaczy).

Niestety, nie ma w tekście oświadczenia 

Senatu wzmianek o ukraińskich ofiarach tra-

gedii. O ukraińskich wsiach, spalonych przez 
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polską policę na niemieckiej służbie, po rozpo-

częciu zorganizowanego na dużą skalę powsta-

nia uPa w marcu-kwietniu 1943 roku; o zabi-

tych i zamordowanych ukraińskich chłopach; 

o masowej współpracy Polaków z Niemcami 

i partyzantami radzieckimi, celem czego było 

zaduszenie rękami czerwonych i Niemców ukra-

ińskiego ruchu wyzwoleńczego dla zachowania 

ziem Wołynia i Galicji w składzie powojennego 

państwa polskiego. Natomiast mężowie stanu 

rozwodzą się o „pojednaniu i przyjaźni”, droga 

do którego, ich zdaniem, leży przez „wspólne 

potępienie” zbrodni. Cudowny pomysł! Czy tyl-

ko wyjątkowo „ukraińskie zbrodnie” będziemy 

potępiać, czy wreszcie uznamy starą jak świat 

prawdę, że winnymi w konflikcie zawsze są dwie 

strony i będziemy potępiać zbrodnie wojenne 

z dwóch stron.

Czy gotowe jest dziś polskie społeczeństwo 

i politycy potępić asymilacyjną politykę rządów 

ii Rzeczypospolitej odnośnie do ukraińskich 

ziem w okresie międzywojennym; czy gotowe 

uznać bezpodstawność pretensji do tego te-

rytorium, gdzie polska ludność była mniejszo-

ścią etniczną; czy gotowe pogodzić się z tym, że 

sprawiedliwa walka polskiego podziemia i Armii 

Krajowej o wolność Polski przeciwko niemiec-

kiej i sowieckiej okupacji odnośnie do Ukraiń-

ców nosiła niesprawiedliwy, imperialny charak-

ter? Czy polska teza dalej będzie brzmieć w ten 

sposób: „nasi bojownicy o wolność – nietykal-

ni bohaterowie, jeżeli nawet popełniali jakieś 

zbrodnie, to wyjątkowo w interesach państwa; 

wasze ruchy wyzwoleńcze – zbiegowisko bandy-

tów i złoczyńców, bo oni zabijali polską ludność 

cywilną i usprawiedliwienia dla tych zbrodni nie 

ma, nawet nie zważając na to, że też walczyli 

przeciwko nazizmowi i komunizmowi”?

Na takich zasadach trudno prowadzić roz-

mowę o wzajemnym wybaczeniu i wzajemnym 

przeproszeniu. Oczywiście, że to świetnie rozu-

mieją w Warszawie, dlatego też uciekają się do 

dziwnych z prawnego punktu widzenia formuł 

o „czystkach etnicznych z oznakami ludobój-

stwa”. Wiedząc o niedołężnym stanowisku ukra-

ińskiej władzy odnośnie do uznania członków 

oun i uPa za bojowników o niepodległość, pol-

scy politycy mogą robić nieprzyjazne oświad-

czenia, nie bojąc się żadnej gniewnej reakcji 

ze strony oficjalnego Kijowa (za co przecież nie 

ma się co gniewać na Peczersk [rejon w Kijowie, 

w którym znajduje się siedziba ukraińskiego 

prezydenta i rządu – red.], jeżeli nasza władza 

sama członków oun i uPa de facto uważa za 

„bandytów”).

Polska, która latami przekonuje o swojej 

funkcji adwokata Ukrainy we wspólnocie eu-

ropejskiej, niestety, dziś z obrońcy przeobrazi-

ła się w oskarżyciela. Kiedy w przeddzień spo-

rządzenia umowy stowarzyszeniowej między 

Ukrainą i UE pojawiają się kolosalnej wagi pro-

blemy wewnętrzne, nasz „adwokat” wątpliwą 

zarówno z prawnego, jak i historycznego punktu 

widzenia uchwałą Senatu wystawia Ukrainie 

w oczach reszty Europejczyków obraz narodu 

„popełniającego ludobójstwa”. U urzędników 
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europejskich pojawia się jeszcze jeden „żela-

zny argument” dla hamowania europejskiego 

postępu Kijowa, podrzucony przez naszego ad-

wokata w prokuratorskim płaszczu. Wspólnota 

europejska, która jest już prawie święcie prze-

konana, że Ukraińcy byli głównymi wykonaw-

cami Holocaustu, teraz ma szansę sformułować 

w swoich umysłach jeszcze jeden stereotyp, 

eksportowany z brzegów Wisły… Dziękujemy, 

drogi panie „adwokacie”!

źródło: Iwan Patryliak, Adwokat u prokurors’kij mantiji, 
Tyzhden.ua, 25 czerwca 2013

§

UCHWAłA WOłyńSKIEJ RADy 
OBWODOWEJ Z DNIA 15 L IPCA 
2013 ROKU

My, deputowani Wołyńskiej Rady Obwodowej, 

potępiamy uchwaloną przez Senat i Sejm Rzecz-

pospolitej Polskiej antyukraińską, szowinistyczną 

rezolucję z okazji wydarzeń 1943 roku na Wo-

łyniu. Nazwawszy działania Ukraińców, którzy 

prowadzili na swoim terytorium etnicznym walkę 

o własną niepodległość przeciwko różnorodnym 

okupantom, „etnicznymi czystkami o znamio-

nach ludobójstwa”, Polacy podali w wątpliwość 

podstawowe prawo każdego narodu do sa-

mostanowienia i oporu przeciwko agresorom. 

świadomie ignorując i przemilczając prawdę hi-

storyczną, masowe czystki etniczne, które po-

pełniały polskie formacje zbrojne na terytorium 

Wołynia, Chełmszczyzny, Nadsania, Podlasia, pol-

ska strona odeszła od zasad wzajemnego prze-

baczenia, równoprawności, dobrosąsiedztwa.

Swoją rezolucją polski Sejm dąży do prze-

kreślenia wszystkich osiągnięć wypracowanych 

w kierunku ukraińsko-polskiego porozumienia, 

które były osiągnięte w ciągu ostatnich 20 lat. 

Uchwalając ją, poszczególni polscy politycy 

przypomnieli o polskich ofiarach, ale „zapo-

mnieli” o setkach tysięcy Ukraińców, których 

zabili żołnierze Armii Krajowej na ich historycz-

nej ojczyźnie – ukraińskich etnicznych ziemiach 

Wołynia, Chełmszczyzny, Podlasia, Łemkowszy-

zny, Nadsania. Polska dotąd nie dała adekwat-
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nej oceny także operacji przymusowego prze-

siedlenia Ukraińców „Wisła”, kiedy Ukraińców 

deportowano ze swoich historycznych teryto-

riów. O wszystkim tym Wołyń pamięta i będzie 

pamiętał zawsze.

Uważamy, że sformułowania, użyte przez pol-

ską stronę w dokumencie oficjalnym, są wy-

paczone, jednostronne, antyukraińskie i świa-

domie wykrzywiają ówczesną rzeczywistość. 

Polscy parlamentarzyści posuwają się do mani-

pulacji i odwołują się do sfabrykowanych i dość 

wątpliwych faktów, które nie odzwierciedla-

ją prawdziwego obrazu wydarzeń na Wołyniu 

i w Zachodniej Ukrainie w latach ii wojny świa-

towej. Bazując na niewiarygodnych, tendencyj-

nych źródłach, polscy politycy narzucają nam 

własną wersję wydarzeń na Wołyniu, która jest 

obliczona na dyskredytację prawa Ukraińców 

do własnego państwa.

W ostatnich miesiącach ze strony znacznej 

części polskiej elity odbywa się celowe wywoły-

wanie antyukraińskiej histerii, grzmiały oświad-

czenia, które obrażały honor i godność naro-

du ukraińskiego. Realizowane było fałszerstwo 

prawdy historycznej i świadome przemilczanie 

zbrodniczych czynów polskiej kolonialnej oku-

pacyjnej polityki wobec Ukraińców.

Narodowowyzwoleńcza walka Ukraińców 

o utworzenie własnego niezależnego państwa 

na swoich ziemiach etnicznych w żaden sposób 

nie mogła być ludobójstwem.

Polscy politycy manipulują ilością ofiar ukra-

ińsko-polskiej wojny, świadomie ignorując przy-

czyny konfliktu zbrojnego, udział polskich for-

macji zbrojnych w akcjach etnicznych czystek 

i fizycznego zniszczenia ludności ukraińskiej 

na terytorium odwiecznych ziem ukraińskich. 

W uchwale Senatu nie ma żadnej odpowiedzi 

na to, dlaczego polskie formacje zbrojne „wal-

czyły” o swoją ojczyznę na terytoriach, które 

nigdy nie były polskie. Uchwała nie wspomi-

na o Ukraińcach, poległych z rąk polskich or-

ganizacji wojskowych podczas konfrontacji lat 

40. Nie zmieściło się w niej także potępienie 

deportacji Ukraińców w ramach operacji „Wi-

sła” w celu sztucznej zmiany składu etnicznego 

pewnych terytoriów, która była zorganizowana 

przez władzę Polski.

Jak pokazują fakty historyczne, wojnę lat 

1942–1944 nawiązano z inicjatywy właśnie 

polskiej strony, która nie chciała uznać prawa 

Ukraińców do bycia gospodarzami we własnym 

domu. I tylko ogólnonarodowy opór przeciwko 

polskim okupantom pozwolił Wołyniowi unik-

nąć tragicznego losu Chełmszczyzny, Podlasia, 

Łemkowszczyzny i Nadsania, gdzie Ukraińców 

wymordowano i wygnano ze swoich ziem et-

nicznych. Dzięki aktywnym działaniom żołnierzy 

uPa udało się obronić od spalenia przez polskie 

oddziały wojskowe setki wołyńskich wsi, a Wo-

łynianie uniknęli losu Ukraińców, którzy byli 

ofiarami operacji „Wisła”.

Jeszcze raz powtarzamy stronie polskiej: 

Ukraińcy nie walczyli pod Warszawą czy Kra-

kowem, ale walczyli o swoją niepodległość na 

własnej ziemi.
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Stanowisko polskiego parlamentu nie tylko 

nie ma niczego wspólnego z prawdą historycz-

ną, ono jest skierowane także przeciwko polity-

ce pojednania, równoprawności i dobrosąsiedz-

twa i grozi zerwaniem porozumienia między 

dwoma narodami, osiągniętego w ostatnich la-

tach za cenę nadzwyczajnych wysiłków. Swoimi 

nieprzemyślanymi działaniami część polskich 

polityków rozpala nową konfrontację. Praw-

dziwie przyjazne i dobrosąsiedzkie stosunki 

między Ukrainą i Polską są możliwe tylko na 

podstawie prawdy historycznej.

Dzisiaj na Wołyniu robi się dużo, aby nale-

życie uszanować wszystkich, którzy ucierpieli 

w tej krwawej walce. Odnawia się cmentarze, 

ustanawia się pomniki w miejscach śmierci 

Ukraińców i Polaków, odnawia się miejsca po-

chówków. My razem, Wołynianie, zwracamy się 

do obu Prezydentów, Ukrainy i Polski, z prośbą 

otwarcia pomnika Ukraińców ze wsi Sahryń po-

wiatu hrubieszowskiego, województwa lubel-

skiego. Tam pochowano ponad 100 Ukraińców. 

I, nie zważając na to, że ze strony ukraińskiej 

zrobiono wszystko, co konieczne, tego kom-

pleksu i dotychczas nie otwarto.

Nie podlega dyskusji, że my, Ukraińcy, powin-

niśmy oddać szacunek poległym. To moralny 

i chrześcijański obowiązek. Każdą ofiarę trze-

ba uszanować pamięcią, modlitwą, należnym 

miejscem pochówku. Wzywamy wszystkich Wo-

łynian, organizacje społeczne, przedstawicieli 

wszystkich partii politycznych, aby dołączyli się 

do odnawiania miejsc pochówku Ukraińców 

i Polaków, tak u nas na Wołyniu, jak i na tery-

torium Polski.

Uważamy, że strona ukraińska zrobiła wszyst-

ko dla wzajemnego porozumienia i wzajemnego 

wybaczenia na podstawie zasad równopraw-

ności i dobrosąsiedztwa. Ale poszczególne siły 

polityczne Polski zignorowały te wysiłki.

Ważne, aby zrozumieć, że nie ma jednako-

wego poglądu na wspólną tragiczną historię 

Ukrainy i Polski. I trzeba mieć ludzką wielkość 

i polityczną dalekowzroczność, aby przejść 

ponad historią i osobistymi krzywdami, i za-

miast ku zemście skierować się ku wybaczeniu 

i pojednaniu.

Uważamy, że polskim politykom wystarczy 

mądrości, wyważenia, aby budować stosunki 

z Ukrainą na równoprawnych, partnerskich za-

sadach dla naszej wspólnej przyszłości, jak wzy-

wał papież Jan Paweł ii: „Niech dzięki oczyszcze-

niu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi 

stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, 

aby razem budować przyszłość opartą na wza-

jemnym szacunku, braterskiej współpracy i au-

tentycznej solidarności!”. Ω

źródło: Zwernennia Wołyns’koji Obłasnoji Rady 
u Zw’jazku z Wołyns’koju Tragedijeju 1942‑1944, 
volynrada.gov.ua 

tłuMaCzenie i oPraCowanie: 

Tomasz Rola (Kresy.pl)
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3LIST O ŚMIEJĄCyM SIę BOGU

Szlomo Najsłodszy,

Myślę nieustannie o czasach, kiedy mogliśmy się widywać bez przeszkód i kiedy na drodze nie sta-
wały te czasy, które wszystkim popsuły życie, a nam, Żydom, szczególnie, jakbyśmy jakoś szczególnie 
przewinili, jakby cała moc boska sprzeciwiła się tej naszej przekorze, z którą sąsiedzi nigdy się nie mo-
gli pogodzić.

Myślę wciąż o naszej ostatniej rozmowie, tej z sierpniowej nocy, kiedyśmy to wracali z twoich dwu-
dziestych urodzin, młodzi i jakoś naiwni, i kiedyś to mówił mi te wszystkie rzeczy, którym nie może 
się oprzeć żadna Żydówka, te wszystkie o Panu i śmiechu, i szczególnej łasce, jaka otacza wszystkich 
śmiejących.

Błogosławieni, którzy się śmieją – krzyczałeś, zataczając się rowerem, gdzieś na ulicy Złotej. Bło-
gosławieni, którzy się śmieją, bo chociaż mocy boskiej nigdy nie pojmą, to jednak przybliżą się do niej 
bardziej niż ponura ciotka Zeitel, niż pogrążony w nieustannym żalu wuj Stanisław, który zapomniał 
nawet, jak go nazwali rodzice. Bliżej niż kuzyn Roman robiący te swoje klasyczne fryzury, przeciętne 
wąsy i proste brody, a wszystko, jakby ręka Pana splotła się z jego ręką, jakby mistyczna jedność nastą-
piła między sztuką fryzjerską a dziełem stworzenia, przeto ta pierwsza powinna otrzymać właściwy 
jej patos i powagę godną teologii. Nie uśmiechał się więc do klientów, każdego przycinał według usta-
lonego wzoru, a jeśli usłyszał choć słowo krytyki, nie wspominając o zniewadze za okrutnie oszpeconą 
brodę, unosił się gniewem i cytował Pismo. Wchodził na tę kanapkę w poczekalni i wygłaszał kazanie, 
w którym wyłożone były wszystkie teologiczne zawiłości strzyżenia włosów, wąsów i bród. Mówił dłu-
go i zawile, aż jego aryjska żona wpadała do zakładu i okładając ścierą, prowadziła na obiad.

Więc uważałeś, że śmiejący jest bliżej Boga niż oni wszyscy, że choć nie dotyka go, to z każdym wy-
buchem spazmatycznego ryku ociera się o boskość. Śmieje się ten, co na wysokościach – obwieszczałeś, 
gdy rower podskakiwał na bruku. Przepona Pana nie zna spokoju, a gardło Jego nigdy nie cichnie.

I kiedyśmy tak zjechali gdzieś w podwórze wielkiej kamienicy, jednej z tych, których nie ma już 
w Warszawie i pewnie nigdy się nie pojawi na powrót, objąłeś mnie po raz pierwszy, oświadczyłeś, że 
wybrałeś małą Sarę właśnie ze względu na to wszystko, że śmiejąc się nieustannie, najbardziej przy-
pominam Ci Pana, że mój rechot i chichot mianowicie, są głosem nadprzyrodzonym w Twoim życiu, 
jakimś wyrwaniem się z tej ponurej i przez to zupełnie bezbożnej rodziny. Rodzina, opowiadałeś, zara-
ziła się od gojów wszystkim, co najgorsze, a powagą w szczególności.

Więc piszę to wszystko nie po to, by Ci przypomnieć, wiem, że sam pamiętasz to świetnie, ale by 
podprowadzić najdelikatniej do tego, co nieuchronne i z czym będziemy musieli zmierzyć się wkrótce, 
gdy spotkamy się po latach rozłąki. Po tym okrutnym czasie, który stał się naszym udziałem.

Zeitel Rosenblum
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„Większy jest Bóg” to zawołanie, 
które wybrał sobie arcybiskup Henryk 
Hoser, idealnie oddaje jego spokój 
ducha. Co z tego, że doszło do czasami 
wręcz opętańczych ataków wrogów 
Kościoła? Bóg jest większy niż to, 
a Kościoła – jak już się rzekło – bramy 
piekielne nie przemogą.

Zacznijmy od początku. Co wzbudza największą 

wściekłość Złego? Modlitwa i Pokora. Tak się złożyło, 

że arcybiskup Hoser podpadł, zarówno angażując 

się z zbiorową modlitwę, jaka miała miejsce na Sta-

dionie Narodowym, jak i wzywając do posłuszeń-

stwa największą gwiazdę ateistów wśród księży: 

Wojciecha Lemańskiego. Niedziela 6 lipca. To tego 

dnia atak za wsparcie dla wielkiej modlitwy w cen-

trum prawobrzeżnej Warszawy gładko przeszedł 

w atak za wezwanie ks. Lemańskiego do pokory. 

A skupił się na jednej osobie: abp. Hoserze. Najlep-

szym tego obrazem były zdjęcia, jakie dobierano do 

opisu wydarzeń. W najlepszym wypadku hierarchę 

pokazywano z zaciśniętymi zębami, ale prym wiodły 

zdjęcia z twarzą wykrzywioną i koniecznie na tle 

chłopięco-anielskiej twarzy ks. Lemańskiego. 

Histerii na punkcie wydarzenia „Jezus na stadio-

nie” opisywać nie trzeba. Setki hejterskich tekstów, 

ostre nagłówki, kpiące memy oraz rasistowskie 

teksty o „szamanie z Afryki”. Póki była szansa na 

zmarginalizowanie tych duchowych rekolekcji, 

antykościelne media milczały, gdy jednak dotarło 

do nich, że wydarzenie może zgromadzić dziesiątki 

tysięcy wiernych, którzy bezkarnie przez kilkanaście 

godzin będą się modlić – psy zostały spuszczone 

ze smyczy. Doktor teologii stał się wariatem, który 

„obiecuje wskrzeszenia” i – jeśli wierzyć przekazio-

rom – będzie na stadionie odprawiał heretyckie 

modły. Jak dla mnie najbardziej wymowny był jeden 

z tekstów na portalu Tomasza Lisa, w którym kpiąc 

z modlitwy na stadionie, napisano, że „zamienił się 

w kaplicę”. Czy dla Złego może być coś gorszego?

Jako katolik przywiązany raczej do przeżywania 

wiary w sposób tradycyjny ze sceptycyzmem pod-

szedłem do rekolekcji „Jezus na stadionie”. Koniec 

końców nie poszedłem tam, ale po pozytywnych 

recenzjach ludzi podobnie do mnie podchodzących 

do przeżywania wiary obejrzałem nagranie wideo 

i wbrew moim obawom, ani w słowach, ani w czy-

nach o. Johna Bashobory nie znalazłem nic, co by 

potwierdzało „oszołomski” obraz, jaki serwowano 

katolikom w mediach od „Tygodnika Powszech-

nego” po tvn24. Modlitwa, twarde oparcie na 

Ewangelii, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Sam o. 

Bashobora w wywiadzie dla „Malemena” pytany 

„co robi, kiedy zdarza się zwątpienie” odpowiedział: 

„Idę do kaplicy, kładę się krzyżem i nie wychodzę, 

dopóki mi nie przejdzie”.

Co to ma wspólnego z abp. 
Hoserem?

Kierując archidiecezją warszawsko-praską, arcybi-

skup niezwykle poważnie podszedł do profanacji 
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Madonny właśnie na Stadionie Narodowym (znaj-

dującym się na terenie jego diecezji) 1 sierpnia ze-

szłego roku. Koncert z jednej strony został sowicie 

wsparty przez rząd 6 milionami złotych z budżetu 

państwa, z drugiej jedyna stanowcza reakcja kościel-

nej hierarchii to była właśnie reakcja abp. Hosera. 

„Bluźnierczy koncert na Stadionie Narodowym był 

profanacją 68. rocznicy wybuchu Powstania War-

szawskiego” – to słowa arcybiskupa podczas mszy 

św. w intencji powstańców i przebłagalnej Boga za 

grzechy bluźnierstwa. Tego samego dnia odbyło się 

również czuwanie przed Najświętszym Sakramen-

tem rozpoczęte Apelem Jasnogórskim. Sam abp. 

Hoser jest ściśle związany z Powstaniem. Jego dzia-

dek i ojciec (walczący w Powstaniu) zostali zamordo-

wani przez Niemców w domu na warszawskiej Woli.

Wobec tych dwóch faktów nie powinniśmy się 

dziwić, że faktyczna walka o stadion przeszła na 

poziom ogólnokrajowy. Bluźnierczy show Madon-

ny, mimo sponsoringu rządu, skończył się porażką, 

a „stadion zamieniony w kaplicę” dzięki osobistemu 

wsparciu abp. Hosera skończył się moralnym i du-

chowym zwycięstwem. Co 60 tys. wiernych udało 

się 6 lipca wymodlić? Tego nie wiemy, ale na pew-

no coś wielkiego, proporcjonalnie do ogromnego 

łomotu, jaki spuszczono arcybiskupowi.

Demon to nie metafora

Przykładem jest chociażby o. Pio, święty wielkiej 

pokory i modlitwy, wielokrotnie rzucany na ziemię, 

deptany i bity przez demona. Ten sam, który pod-

dany próbie posłuszeństwa nie uległ pokusie i jak 

pisał, rozpoznał „głos Boga w głosie przełożonego”. 

Jedyne co przerażało o. Pio, to sama ewentualność, 

że „stanie przed Jezusem z grzechem nieposłuszeń-

stwa”. Dziś najbardziej przerażającym słowem dla 

wszystkich obrońców ks. Lemańskiego, czyli de facto 

obrońców negacji chrześcijańskich wartości, jest 

Posłuszeństwo. Gdy w trakcie ogólnonarodo-

wej debaty na ten temat cytowałem słowa świętej 

siostry Faustyny i świętego Augustyna, wielu do-

stawało furii. Sam ks. Krzysztof Mądel, nieoficjal-

ny kapelan polityków władzy i Jarosława Kuźniara 

z tefałena, w trakcie jednej z takich dyskusji słowa 

o posłuszeństwie księdza wobec biskupa porównał 

do posłuszeństwa Niemców wobec Hitlera. Oszalały 

atak wobec abp. Hosera dla ludzi wierzących to 

przypomnienie, że wściekłość demona wyraża się 

również za pomocą telewizyjnych ekranów, kilobaj-

tów w internecie czy na łamach popularnej prasy. 

Wściekłość potęguje fakt, że salon bardzo liczył na 

to, że abp. Henryk Hoser da się „przytulić”. W ran-

kingu biskupów 2012 „Polityki” oznaczono go jako 

„fundamentalista”, a Jacek Moskwa odnosząc się do 

działań hierarchy, stwierdził, że „zdumiewa go akces 

do fundamentalistów abp. Hosera, którego zna do-

brze z Rzymu i Paryża”. Co zrobić, gdy „światowiec” 

zdradzi? Zgnoić. W końcu inteligent najgorszy jest 

wtedy, gdy jest od salonu niezależny, a nie od dziś 

wiadomo, że (jak przekonuje angielskie przysłowie) 

„bezczynny mózg jest warsztatem diabła”, a mózg 

czynny jest jego największym wrogiem. Ω

F68-print.indb   245 26.08.2013   02:19



T
O

M
A

S
Z

 K
W

A
ś

N
IC

K
I 

/ 
D

E
M

O
K

R
A

C
JA

 M
A

S
O

W
A

 W
 D

Z
IA

ŁA
N

IU
 

24
6

Czynnikiem legitymizującym władzę 
w systemie republikańskim nie jest 
frekwencja, ale fakt, że władza została 
wyłoniona przez wspólnotę polityczną.

W roku 1989 podjęto próby wprowadzenia 

budżetu partycypacyjnego (bP) w brazylijskim 

mieście Porto Alegre – liczącej 1,3 mln miesz-

kańców stolicy stanu Rio Grande do Sul. Mi-

mo początkowych trudności eksperyment się 

powiódł.

Dużo szczęścia daje nam to, że jesteśmy tego 

częścią – mówiła francuskiej stacji telewizyj-

nej uczestniczka jednego ze spotkań sąsiedz-

kich. – Teraz zaczęliśmy wreszcie mówić do sie‑

bie. My sami najlepiej wiemy, czego chcemy 

(Górski 2007, s. 49).

Łódź

Na budżet partycypacyjny w Łodzi przezna-

czono 20 milionów złotych. Mimo że w licz-

bach bezwzględnych kwota ta jest najwyższą 

jak dotąd sumą przeznaczoną w Polsce na bP, 

stanowi ona zaledwie 0,5% budżetu miasta 

(większość miast w Polsce przeznacza na bP 

około 1% swoich budżetów). Inicjatorzy bP 

w Łodzi podzielili miasto na 5 historycznych 

rejonów (pokrywających się z dawnymi de-

legaturami: Bałuty, Górna, Polesie, śródmie-

ście, Widzew). Na każdy rejon przeznaczono 

15% budżetu obywatelskiego – po 3 milio-

ny złotych. Oprócz tego 25% budżetu oby-

watelskiego – 5 milionów złotych – zare-

Demokracja 
masowa 
w działaniu

Tomasz Kwaśnicki
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Mieszkańcy skupieni we wspólnotach sąsiedzkich i dzielnicowych decydowali 
o tym, na co przeznaczyć budżet swojej metropolii, nie przy urnach 
wyborczych, ale w trakcie otwartych debat ze współobywatelami.

zerwowano na projekty, które przyczynią 

się do „podniesienia jakości życia w całym 

mieście”. Jedną z charakterystycznych cech 

łódzkiego bP jest fakt, że mieszkańcy mo-

gą go przeznaczyć nie tylko na inwestycje, 

ale również na inne projekty (usługi, kultu-

ra, sport itp.).

W mieście liczącym 718 960 zameldo-

wanych mieszkańców zorganizowano 39 

spotkań. 36 z nich odbyło się w ramach 36 

wspólnot osiedlowych, na które podzielona 

jest Łódź (jednostki pomocnicze łódzkiego 

samorządu). Dodatkowo odbyło się spotka-

nie władz wspólnot osiedlowych, spotkanie 

z działaczami organizacji pozarządowych 

oraz specjalne spotkanie w Polskim Związ-

ku Głuchych.

Spotkania nie gromadziły zatem mieszkań-

ców jednej z 5 dzielnic bP, na których decy-

dowaliby oni o podziale swoich 3 milionów 

złotych, lecz były spotkaniami społeczności, 

które w ramach bP nie miały do swej dyspo-

zycji żadnych funduszy. Nie miały więc żadne-

go praktycznego celu poza informująco-mo-

bilizującym. Z tego zapewne powodu cieszyły 

się bardzo niską frekwencją, a prym, według 

doniesień medialnych, wiedli na nich przed-

stawiciele kilku tych samych lokalnych orga-

nizacji pozarządowych. Z informacji udzielo-

nych przez przedstawicieli Fundacji Fenomen 

(jednego z inicjatorów bP w Łodzi) wynika, 

że liczba uczestników łódzkich spotkań wy-

nosiła średnio 15 osób.

W mediach lokalnych pojawiły się również 

artykuły krytykujące łódzki model bP. Błażej 

Lenkowski w artykule „Budżet partycypacyj-

ny, czyli furtka dla lobbystów” krytykuje nie 

tylko sam sposób realizacji budżetu obywa-

telskiego w Łodzi, ale na tej podstawie rów-

nież samą ideę demokracji uczestniczącej. 

Autor twierdzi, że mechanizm ten stanowi 

furtkę dla zorganizowanych grup nacisku. 

Zdaniem Lenkowskiego na spotkaniach, po‑

jawiają się zwykle te same dobrze zorgani‑

zowane grupy „nadaktywnych” obywateli, 

którzy z racji na swoje interesy lub nawet 

często z pobudek czysto ideowych są zdeter‑

minowani, aby wpłynąć na decyzje władz. 

(…) Z jakiego powodu akurat te instytucje 

miałyby dostać taką władzę?

Zarzuty łódzkiego dziennikarza są częścio-

wo słuszne – częściowo, ponieważ sposób, 

w jaki wdraża się bP w Polsce, nie ma nic 

wspólnego z demokracją uczestniczącą – sys-

temem, w którym decyzje zapadają bezpo-

średnio na zgromadzeniach obywateli. Ozna-
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cza to, że zarzuty Lenkowskiego są kierowane 

pod niewłaściwy adres.

Fasadowa partycypacja

To, z czym mamy do czynienia w Łodzi, w Po-

znaniu i w dziesiątkach innych miast w Pol-

sce, jest w rzeczywistości zaledwie kolejnym 

konkursem ofert, z tą różnicą, że decyzje 

co do jego wyniku podejmują mieszkańcy 

w drodze referendum. Jest to zatem demo-

kracja bezpośrednia, ale z pewnością nie 

uczestnicząca. Jak pisze Artur Górski, przez 

referendum społeczeństwo podejmuje de‑

cyzje bezpośrednio, ale nie przez wspólne 

zgromadzenie. Uczestnik referendum działa 

w osamotnieniu, bez uczestnictwa w dysku‑

sji, zatem jego przemyślenia nie są kształ‑

towane przez dialog. Głosujący pozosta‑

je słuchaczem biernym, nieuczestniczącym 

w debacie. Przede wszystkim demokracja 

przez referendum oznacza bezwzględne 

i dosłowne rządy większości, która zgarnia 

wszystko, podczas gdy mniejszość wszystko 

traci. Uzyskujemy w ten sposób systemową 

tyranię większości, kolejny statystyczny akt 

masowy. Stąd już blisko do przekonania, że 

społeczeństwo składa się z odizolowanych 

jednostek, które nie potrafią dobrowolnie 

kooperować, a łączy je tylko arytmetyka wy‑

borcza (Górski 2007, s. 55–56). Nie ma tu za-

tem miejsca na podejmowanie decyzji w dro-

dze deliberacji, a tym bardziej na pojawienie 

się wspólnoty politycznej. Decyzje w sprawie 

budżetu partycypacyjnego wszędzie w Polsce 

zapadają nie (jak w Porto Alegre) w trakcie 

debat, na spotkaniach mieszkańców, ale przy 

urnie wyborczej lub (z czego polscy „partycy-

patorzy” wydają się być szczególnie dumni) 

przez Internet. Tymczasem, jak słusznie za-

uważa Alek Tarkowski w rozmowie z Jasiem 

Kapelą, budowanie konsensusu w sprawie 

dobra wspólnego to nie jest coś, co da się zro‑

bić modelem Wikipedii czy poprzez kliknięcie 

„lubię to”. Stosowanie sieci internetowej, ja-

ko „cyfrowej agory” grozi nam popadnięciem 

w bardzo sprawny, bo wspierany cyfrowo, 

populizm i ochlokrację (Kapela i Tarkowski 

2012, s. 71).

Oznacza to, że jak do tej pory, moda na 

„partycypację” w Polsce jest wyłącznie mo-

dą, a nie działaniem zmierzającym ku rze-

czywistej reformie administracji. Zarówno 

kwota, jaką przeznacza się na bP (nigdzie nie 

przekroczyła ona 1% budżetu danego samo-

rządu), jak i sposób, w jaki zapadają decyzje 

co do jej podziału, świadczą dobitnie o tym, 

że działania partycypacyjnych aktywistów nie 

wyszły poza poziom zabawy czy kosztownej 

kampanii marketingowej.

Budżet partycypacyjny stał się w Porto 

Alegre szansą na realną zmianę ustrojo-

wą – odejściem od mechanizmów demo-

Sposób, w jaki wdraża się BP w Polsce, nie ma 
nic wspólnego z demokracją uczestniczącą 
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kracji masowej (takich jak referenda i tajne 

osobiste głosowania) na rzecz klasycznego 

modelu republikańskiego, w którym decyzja 

należy do działającej wspólnie, w określonym 

miejscu i czasie, wspólnoty politycznej lub 

do wyłonionych przez tę wspólnotę repre-

zentantów. Jak do tej pory nie ma podstaw, 

by uważać, że gdziekolwiek w Polsce taka 

zmiana była celem inicjatorów bP.

Polityczna pustynia

Co więcej, istnieje poważne niebezpieczeń-

stwo, że działacze rozmaitych organizacji 

pozarządowych wykorzystują modę na par-

tycypację do tego, by zdobyć wpływ w lokal-

nych strukturach władzy (takie niebezpie-

czeństwo widać np. w Poznaniu). Nie musi 

za tym bynajmniej stać zła wola. Organizacje 

te mogły uwierzyć, że to one właśnie tworzą 

„społeczeństwo obywatelskie”, i z tego po-

wodu uznają się za wiarygodną reprezentację 

zwyczajnych obywateli. Nie należą wszak do 

struktur władzy, a zatem stanowią „czynnik 

obywatelski”. Przy czym należy pamiętać, że 

w rzeczywistości grupy te nie tylko nie re-

prezentują wspólnot, w których działają, ale 

wręcz nie reprezentują one interesów wszyst‑

kich swoich członków, nawet jeżeli tak sądzą 

(Szaranowicz-Kusz 2012, s. 61).

Problem z demokracją uczestniczącą 

w Polsce polega właśnie na tym, że wpro-

wadza się ją w warunkach politycznej pu-

styni. Tradycje „antypartycypacyjne” są 

w Polsce głęboko zakorzenione. Jesteśmy 

niemal zupełnie odpolitycznionym społe-

czeństwem. Dobro wspólne znaczy u nas 

najczęściej tyle co „majątek skarbu pań-

stwa”. Żaden Polak nie czuje się współwła-

ścicielem swojej ulicy, a co dopiero miasta. 

Nie ma z resztą najmniejszego powodu, by 

było inaczej. Polacy nie czują się właścicie-

lami przestrzeni, którą wspólnie zamieszku-

ją, ponieważ nimi faktycznie nie są. Sytu-

acja ta nie jest wyłącznie spuścizną naszej 

najnowszej historii. Już w XiX wieku wska-

zywano na brak więzi społecznych jako na 

wręcz charakterystyczną polską cechę. Nor-

wid uważał, że największym problemem 

Polaków jest to, że stanowią pierwszy na 

świecie naród, a ostatnie na globie społe-

czeństwo. W ii rP kompletnie nie dostrze-

żono tego problemu, a już na pewno nie 

myślano o nim w kategoriach politycznych. 

Polacy zrzeszali się w popularnych wów-

czas „ruchach masowych” (czyli w typowym 

atrybucie społeczeństwa masowego – na 

co wskazywał już Ortega y Gasset). Chęć 

przynależenia do jakiejś organizacji ma jed-

Jak do tej pory, moda na „partycypację” w Polsce jest wyłącznie modą, 
a nie działaniem zmierzającym ku rzeczywistej reformie administracji.

F68-print.indb   249 26.08.2013   02:19



T
O

M
A

S
Z

 K
W

A
ś

N
IC

K
I 

/ 
D

E
M

O
K

R
A

C
JA

 M
A

S
O

W
A

 W
 D

Z
IA

ŁA
N

IU
 

25
0

nak bardzo niewiele wspólnego z uczestnic-

twem we wspólnocie politycznej. Podczas 

gdy w ruchach masowych mamy do czy-

nienia z odruchami stadno-plemiennymi, 

we wspólnotach o charakterze politycznym 

zwornikiem jest nie tylko dobro wspólne, 

ale debata, do jakiej dochodzi na agorze 

pomiędzy występującymi tam aktorami. 

Wspólnota taka z samej definicji nie mo-

że być masowa. Z jednej strony mamy za-

tem mniej lub bardziej odpersonalizowa-

ną masę, dążącą zarówno do powiększenia 

swoich szeregów, jak i do ich homogeni-

zacji, w drugim przypadku natomiast na-

cisk położony jest właśnie na osoby, bo to 

one sprawiają, że debata staje się możliwa. 

Prl jedynie pogłębił i utrwalił społeczne 

zatomizowanie.

Również dziś ta okoliczność jest komplet-

nie ignorowana przez entuzjastów mody na 

partycypację. Ignorancja ta sprawia, że ich 

działania przybierają charakter fasadowy. 

W konsekwencji są często umiejętnie wy-

korzystywane przez lokalnych polityków, 

zamieniając się w marketingowy spektakl, 

wystawiany w mediach na użytek społeczeń-

stwa masowego – mający zaskarbić sympatię 

tłumu dla organów władzy, przedstawiając 

ją w atrakcyjnym świetle poprzez skojarze-

nia, jakie rodzi dziś słowo „partycypacja” ze 

„społeczną innowacyjnością” i otwartością 

na „głos ludu”.

Demokracja vs. republika

W tym miejscu warto powrócić do zarzutów, 

jakie Lenkowski i osoby myślące w podobny 

sposób stawiają demokracji uczestniczącej. 

Lenkowski ma rację, gdy pisze, że demokra-

cja uczestnicząca wyklucza osoby, które albo 

nie mają czasu, albo też są zbyt zmęczone, by 

zajmować się publicznymi sprawami. Skoro 

jednak, obiektywnie rzecz biorąc, nie mają 

czasu, by się nimi zajmować, dlaczego miały-

by mieć prawo, by o nich decydować? Logika 

demokracji masowej tkwi w nas głęboko, do 

tego stopnia, że przyzwyczailiśmy się trakto-

wać udział w sprawowaniu władzy jako jedno 

z podstawowych praw ludzkich, niewiążące 

się z żadnym, najmniejszym nawet obowiąz-

kiem, jak na przykład konieczność obecności 

na spotkaniu naszej wspólnoty.

O ile w demokracji masowej czynnikiem 

legitymizującym władzę jest właśnie maso-

we uczestnictwo w wyborach, o tyle poza 

tym systemem zarzut z niskiej frekwencji 

jest więcej niż chybiony. Czynnikiem legity-

mizującym władzę w monarchii jest zazwy-

czaj zasada dziedziczności tronu, natomiast 

działacze rozmaitych organizacji pozarządowych wykorzystują modę na 
partycypację do tego, by zdobyć wpływ w lokalnych strukturach władzy.
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w arystokracji jest nim najczęściej pocho-

dzenie. Czynnikiem legitymizującym władzę 

w systemie republikańskim (a tym właśnie 

jest bP i demokracja uczestnicząca) nie jest 

frekwencja, ale fakt, że władza została wy-

łoniona przez wspólnotę polityczną. Obywa-

tele gromadzą się w celu stworzenia władzy 

(jak ujmowała to Hannah Arendt), w celu 

wyłonienia odpowiedniej liczby urzędników 

lub reprezentantów. Nie ma tu wielkiego zna-

czenia, ile osób uczestniczy w tym procesie 

(choć tego typu instytucje mają tendencję do 

angażowania jak największej liczby obywate-

li). Ważne jest jedynie, by forum to było do-

browolne i otwarte na uczestnictwo każdego 

uprawnionego obywatela, który chciałby się 

na nim wypowiedzieć.

W pierwszym przypadku źródłem władzy 

jest zaledwie przyzwolenie społeczeństwa, 

w drugim źródłem tym są wzajemne zobo‑

wiązania obywateli (Arendt 2003, s. 220).

Nasz język polityczny uniemożliwia nam 

na ogół uchwycenie różnicy pomiędzy de-

mokracją a republiką, tymczasem zachodzi 

pomiędzy nimi nie tylko wyraźna różnica, 

ale są to wręcz dwie przeciwstawne za-

sady. To właśnie jest przyczyną, dla której 

osoby najbardziej wierne republikanizmowi 

z rzadko spotykaną zaciekłością piętnowały 

wady demokracji, jak utrzymywał Aleksan-

der Hamilton (Arendt 2003, s. 372). Rzecz 

bowiem w tym, że „uczestnictwo wybor‑

cze” nie jest prawdziwą ani właściwą formą 

aktywności obywatelskiej. Chodzi bowiem 

o coś więcej niż wrzucanie kartki do urny. 

W mocnym, nierozcieńczonym znaczeniu te‑

go słowa, uczestnictwo polegać ma na byciu 

panem samego siebie, samorealizacji i sa‑

mokształceniu przez udział w publicznej de‑

bacie i kreowanie wspólnej polityki (Górski 

2007, s. 53–54).

Warunkiem istnienia wspólnoty politycz-

nej nie jest zatem (jak to ma miejsce w demo-

kracji masowej) powszechne uczestnictwo. 

Wręcz przeciwnie – procedura demokracji 

uczestniczącej oznacza, że sprawy publicz-

ne zostają uwolnione od zgubnego wpływu 

osób, które z rozmaitych powodów nie ma-

ją czasu, a często również chęci, na to, by 

się nimi zajmować. Dzięki temu reszta oby-

wateli może połączyć się, by utworzyć jedno 

państwo publiczne, czyli Rzeczpospolitą, jak 

głoszą Fundamentalne Przepisy Connecticut 

(Arendt, s. 219). Należy również pamiętać, że 

jedną ze zdobyczy naszej cywilizacji jest pra-

wo do nieuczestniczenia w życiu politycznym. 

Podczas gdy w ruchach masowych mamy do czynienia z odruchami 
stadno-plemiennymi, we wspólnotach o charakterze politycznym 
zwornikiem jest nie tylko dobro wspólne, ale debata.
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Jak słusznie zauważa Alek Tarkowski, prawem 

obywateli jest nie mieć nic do powiedzenia 

(Kapela i Tarkowski 2012, s. 72).

Kapitał społeczny

Podstawowym błędem popełnianym zarów-

no przez przedstawicieli władz samorządo-

wych, jak i przez niektórych przedstawicieli 

trzeciego sektora jest odgórne, mechaniczne 

przenoszenie rozwiązań z innej rzeczywistości 

politycznej do warunków kraju postkomuni-

styczego, w którym więzi społeczne praktycz-

nie nie istnieją. Mieszkańców polskich osie-

dli, a tym bardziej dzielnic, nie spajają żadne 

więzi społeczno-polityczne, żadne wspólnoty 

zajmujące się dobrem wspólnym. Pod tym 

względem wyprzedzają nas nie tylko społe-

czeństwa zachodnie, ale również mieszkańcy 

brazylijskich faweli. Nasza sytuacja drama-

tycznie różni się od sytuacji w Porto Alegre, 

w którym mieszkańcy na długo przed wpro-

wadzeniem bP zrzeszeni byli w licznych stowa-

rzyszeniach sąsiedzkich (associações de bair-

ro) czy w katolickich wspólnotach bazowych 

(associações de base). W przeciwieństwie 

do Brazylii Polska ma jeden z najniższych na 

świecie wskaźników kapitału społecznego 

(według Janusza Czapińskiego – autora Dia‑

gnozy Społecznej – najniższy). Pod względem 

ogólnego zaufania interpersonalnego zajmu-

jemy jedno z ostatnich miejsc wśród krajów 

objętych badaniem European Social Survey. 

W Polsce z opinią, że „większości ludzi moż-

na ufać”, zgadza się (według danych Diagno‑

zy Społecznej) zaledwie 11,5% respondentów 

z 2011 roku – siedmiokrotnie mniej niż np. 

w Norwegii czy Danii – i właśnie to sprawia, że 

Polska potrzebuje realnej zmiany ustrojowej. 

Co, jeśli nie zatomizowana masa, jaką jest dziś 

polskie społeczeństwo, bardziej potrzebuje 

pojawienia się więzi społecznych? Badania 

Roberta Putnama i Jamesa Colemana – czy-

tamy w raporcie „Polska 2030” – wskazują na 

istotną rolę kapitału społecznego we wspie‑

raniu działań podejmowanych przez uczest‑

ników życia społecznego. Wysoka jakość ka‑

pitału społecznego, poziom zaufania ludzi do 

siebie i zdolność do współpracy wzmacnia 

poczucie wspólnoty i pozwala osiągać trud‑

niejsze cele związane z szybszym rozwojem 

gospodarczym czy wzmacnianiem kapitału 

ludzkiego. Także analizy prowadzone przez 

Janusza Czapińskiego w Polsce pokazują 

pozytywny wpływ kapitału społecznego na 

Mamy tu zatem do czynienia z dwiema przeciwstawnymi koncepcjami umowy 
społecznej: jedną liberalno-demokratyczną, na której wspiera się obecny 
system i z której czerpie swą moc społeczeństwo masowe, oraz koncepcją 
republikańską, którą (świadomie czy nie) posłużono się w Porto Alegre.
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tempo rozwoju gospodarczego. Analizy pro‑

wadzone w ramach European Social Survey 

wskazują na korelację (współwystępowanie) 

kapitału społecznego oraz wysokości dochodu 

gospodarczego w różnych krajach europej‑

skich (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesno-

ści, s. 271–272).

Ponadto wstępne wyniki iea (International 

Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) International Civic and Citizen‑

ship Education Study wskazują, że poziom za-

ufania do partii politycznych prezentowany 

przez Polaków należy do najniższych na świe-

cie. Zdaniem autorów raportu „Polska 2030” 

przygotowanego przez zespół ekspertów mi-

nistra Michała Boniego, jednym ze sposobów 

radzenia sobie z takim kryzysem zaufania po-

winna być zmiana ordynacji wyborczej w wy‑

borach różnych szczebli (Polska 2030. Trzecia 

fala nowoczesności, s. 274). Autorzy analizy 

zalecają zatem zmiany ustrojowe, choć nie 

precyzują, o jakie konkretnie reformy mia-

łoby chodzić. Działania podejmowane przez 

ministra Boniego na rzecz wprowadzenia bP 

w polskich samorządach każą wątpić, czy są 

to zmiany wykraczające poza procedury de-

mokracji masowej.

Mikrorepublika

Republikański model ustrojowy, jaki wdro-

żono w Porto Alegre, wymaga przede 

wszystkim odpowiedniego podziału admi-

nistracyjnego. Bezpośrednie uczestnictwo 

mieszkańców w zarządzaniu wspólną prze-

strzenią możliwe jest jedynie we wspólno-

tach o ograniczonych rozmiarach (zarówno 

terytorialnie, jak i ilościowo). Na oczywisty 

problem związany z funkcjonowaniem de-

mokracji uczestniczącej w dużych społeczeń-

stwach wskazywało w przeszłości wielu my-

ślicieli politycznych. Klasyczne rozwiązanie 

tego problemu zaproponował Monteskiusz, 

który uważał istnienie republiki (a więc de-

mokracji wiecowej) za podlegające stałemu 

zagrożeniu zarówno w małych, jak i w dużych 

organizmach państwowych, jednak podczas, 

gdy małym republikom zagrażało niebezpie-

czeństwo z zewnątrz, o tyle wielkim groziło 

wewnętrzne zepsucie, albowiem gdy republi‑

ka jest mała, niweczy ją obca siła; jeżeli duża, 

niszczeje z wewnętrznego błędu. (…) Zło tkwi 

w rzeczy samej; nie ma formy, która by mo‑

gła mu zaradzić (Monteskiusz 2003, s. 125). 

Nie oznacza to jednak, że społeczeństwo jest 

skazane na rezygnację z republikańskiej for-

my rządów. Republika jest w stanie się utrzy-

mać, o ile przyjmie ona swoją udoskonaloną 

formę, którą Monteskiusz nazywał republi-

ką sfederowaną lub republiką federalną. Ta 

forma rządu – pisze Monteskiusz – jest po‑

 Mieszkańców polskich osiedli, a tym 
bardziej dzielnic, nie spajają żadne więzi 

społeczno-polityczne, żadne wspólnoty 
zajmujące się dobrem wspólnym 

F68-print.indb   253 26.08.2013   02:19



T
O

M
A

S
Z

 K
W

A
ś

N
IC

K
I 

/ 
D

E
M

O
K

R
A

C
JA

 M
A

S
O

W
A

 W
 D

Z
IA

ŁA
N

IU
 

25
4

rozumieniem, mocą którego kilka jednostek 

politycznych godzi się zostać obywatelami 

większego państwa, które chcą stworzyć. 

Jest to stowarzyszenie stowarzyszeń, które 

tworzą nowe, zdolne pomnażać się przez 

nowych członków (Monteskiusz 2003, 

s. 125). Oznacza to, że przy wprowadzaniu 

bP do jakiegokolwiek polskiego miasta klu-

czową kwestią powinno być dokonanie takie-

go podziału miejskiej przestrzeni, by w jego 

ramach miała szansę funkcjonować demo-

kracja wiecowa. Na obecnym etapie trudno 

arbitralnie wyrokować, jakie mogłyby być 

optymalne granice takich mikrorepublik. 

Z pewnością najważniejszym czynnikiem, jaki 

należy tu brać pod uwagę, jest liczba miesz-

kańców, ponieważ wpływ każdego uczestnika 

na wspólne decyzje jest odwrotnie propor‑

cjonalny do wielkości zgromadzenia (Górski 

2007, s. 54).

Obecnie członkowie ruchów miejskich za-

stanawiają się nad definicją takich terminów 

jak „sąsiedztwo” czy „wspólnota sąsiedz-

ka”. Zdaniem autorów raportu „Jak należy 

rozumieć i definiować sąsiedztwa”, nie ma 

konsensusu w sprawie odpowiedzi na pyta‑

nie: „Czym jest sąsiedztwo?” Jest to niema‑

łe wyzwanie dla decydentów dążących do 

upodmiotowienia lokalnych społeczności. 

W rzeczywistości mamy do czynienia np. 

z uliczką, na której mieszka 100 osób lub 

okręgiem z 10.000 mieszkańców. Jakie tu 

powinny występować jednostki administra‑

cyjne, i gdzie każda powinna się zaczynać 

i kończyć (Jak należy rozumieć i definiować 

sąsiedztwa, s. 7)?

Pomimo tych znaków zapytania badacze, 

samorządowcy i przedstawiciele ruchów 

miejskich starają się dotrzeć do kryteriów, 

które mogłyby być pomocne przy wytycza-

niu granic nowego podziału administracyj-

nego. W związku z tym pojawiły się dwa 

nurty, z których pierwszy zakłada odgórne 

narzucenie nowego podziału, drugi kładzie 

silniejszy akcent na samoidentyfikowanie się 

wspólnot sąsiedzkich. W obu przypadkach 

nie sposób ustrzec się problemów: czysta 

samoidentyfikacja sąsiedztw może być skom‑

plikowana, ryzykowna, redundantna lub nie‑

pełna. W podobny sposób granice okręgów 

[tj. jednostek narzuconych odgórnie, t.k.] 

nie zawsze odzwierciedlają dynamikę lokal‑

nych doświadczeń i wspólnych problemów 

(Jak należy rozumieć i definiować sąsiedz-

twa, s. 8). Mimo to w obiegu zaczyna się po-

jawiać się wiele bardzo ciekawych propozy-

cji na określenie sąsiedztwa, korzystających 

z kryteriów społecznych takich jak naczelna 

zasada planistów szkoły New Town, miano‑

wicie, że całkowity rozmiar sąsiedztwa po‑

winien być określony na podstawie „maksy‑

Poziom zaufania do partii politycznych 
prezentowany przez Polaków należy 
do najniższych na świecie 
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malnej odległości, jaką może przejść kobieta 

z wózkiem dziecięcym”, czy też zasada no‑

wego urbanizmu, że idący pieszo mieszka‑

niec powinien być w stanie przejść przez 

swoje sąsiedztwo w ciągu pięciu minut. Eks‑

perci ds. sąsiedztw i badacze coraz częściej 

sięgają po kryteria oddolne, społeczne lub 

doświadczalne, aby zrozumieć ultralokalną 

dynamikę danego miejsca (Jak należy rozu-

mieć i definiować sąsiedztwa, s. 9).

Pod uwagę należy również wziąć do-

świadczenia historyczne. Szczególnym przy-

padkiem jest amerykańska instytucja gminy 

miejskiej z Nowej Anglii – township – stano-

wiącej formę mikrorepubliki, zarządzanej 

bezpośrednio przez obywateli. Jak wyliczył 

Alexis de Tocqueville, gminy te liczyły śred-

nio trochę ponad 2 tysiące mieszkańców. 

Zdaniem autora „O demokracji w Ameryce” 

w obrębie gminy panowało rzeczywiste życie 

polityczne w pełni demokratyczne i republi‑

kańskie (…). Jak w Atenach, sprawy, które do‑

tyczą wszystkich, są rozpatrywane na placu 

publicznym przez ogólne zgromadzenie oby‑

wateli (Tocqueville 2005, s. 39–40). Francu-

ski myśliciel przywiązywał ogromną wagę do 

instytucji gminy. Od faktu jej istnienia oraz od 

swobód, jakimi mogła się cieszyć w danym 

społeczeństwie, uzależniał ocenę tego, czy 

można je uznawać za wolne bądź nie. Gmi-

na ma znaczenie absolutnie fundamentalne, 

bo to w niej tkwi siła wolnych społeczeństw. 

Instytucje gminne są dla wolności tym, czym 

dla nauki są szkoły podstawowe: sprawiają, 

że wolność staje się dostępna dla ludu, 

pozwalają mu zasmakować w swobodnym 

jej praktykowaniu i przyzwyczajają go do 

posługiwania się nią. Bez pomocy instytucji 

gminnych naród może stworzyć sobie wolny 

rząd, lecz nie będzie w nim ducha wolności. 

Przelotne namiętności, chwilowe potrzeby 

czy przypadkowe okoliczności mogą mu dać 

zewnętrzne formy niezależności, lecz despo‑

tyzm ukryty we wnętrzu organizmu społecz‑

nego wcześniej czy później wyjdzie na jaw 

(Tocqueville 2005, s. 57).

Światełko w tunelu

To właśnie ze względu na zastosowanie 

odpowiedniego podziału administracyjne-

go spośród wszystkich prób wdrożenia bP 

w Polsce należy wyróżnić inicjatywę z Dą-

browy Górniczej.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny (na któ-

ry miasto przeznaczyło 5 mln zł, co stanowi 

około 1% budżetu miasta) ma dotyczyć naj-

bliższego otoczenia, dlatego miasto (liczące 

127 500 mieszkańców) specjalnie w tym ce-

republika jest w stanie się utrzymać, o ile przyjmie ona swoją udoskonaloną formę, 
którą Monteskiusz nazywał republiką sfederowaną lub republiką federalną.
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lu podzielono na 27 dzielnic (historyczno- 

-zwyczajowych). Kwota bP został rozdyspo-

nowana pomiędzy dzielnice według klucza: 

kwota gwarantowana 30 000 zł dla każdej 

z dzielnic + liczba mieszkańców (zameldo-

wań na dzień 31.12.2012 r.) x 34,48 zł. Wła-

śnie dlatego Dąbrowski bP jest w skali Polski 

absolutnie wyjątkowym wdrożeniem. Nigdzie 

poza Dąbrową Górniczą inicjatorzy budżetu 

obywatelskiego nie zadali sobie trudu do-

stosowania istniejącego podziału do potrzeb 

partycypacji (trudno uznać za takie działa-

nie podział Łodzi na 5 dzielnic). Na względną 

pochwałę zasługuje również sposób, w jaki 

dokonano tego podziału. Dąbrowskie dziel-

nice bP skupiają od 10 323 mieszkańców do 

nawet 688. Należy szczególnie docenić, że 

aż trzy z pośród 27 dzielnic nie przekraczają 

swoją wielkością 1000 mieszkańców. Prawie 

połowa dzielnic nie przekracza swoją wielko-

ścią 3 tysięcy mieszkańców. Kwestią otwartą 

pozostają rozmiary pozostałych 15 dzielnic. 

Pytanie, jakie się tu rodzi, brzmi oczywiście, 

czy tak duże rozmiary dzielnic umożliwiają 

ukonstytuowanie się w ich ramach wspólnot 

sąsiedzkich. Z informacji zaczerpniętych od 

urzędników zajmujących się wdrażaniem bP 

w Dąbrowie wynika, że także oni zdają sobie 

sprawę z niedoskonałości podziału. Uspra-

wiedliwieniem, jakie podawano, był fakt, że 

w razie stworzenia większej liczby dzielnic 

kwoty przeznaczone do dyspozycji każdej 

z nich drastycznie by się obniżyły, co posta-

wiłoby pod znakiem zapytania sam sens or-

ganizowania bP w Dąbrowie.

Procedura dąbrowskiego bP składa się 

z sześciu etapów. W marcu została prze-

prowadzona (1) kampania informacyjna. 

Od kwietnia do maja trwało (2) zgłaszanie 

projektów, od maja do sierpnia trwa (3) 

opiniowanie zgłoszonych projektów pod 

kątem formalnym. Od sierpnia do listo-

pada w ramach dzielnic bP odbywać się 

będą (4) spotkania mieszkańców, na któ-

rych będą oni mogli dyskutować o projek-

tach, które mają zostać zrealizowane w ich 

okolicy. W listopadzie odbędzie się (5) gło-

sowanie. Mieszkańcy będą mogli wybrać 

najbardziej priorytetowe projekty. Głoso-

wanie polegać będzie na rozdysponowaniu 

przy odpowiednich projektach w dowolny 

sposób liczby 10 punktów, którymi dyspo-

nuje każdy mieszkaniec. Ostatnim etapem 

jest (6) ogłoszenie wyników.

Należy zwrócić uwagę na „moment delibe-

ratywny” w tym procesie. Inaczej niż w Łodzi 

i w innych miastach, dąbrowskie Dzielnico-

we Fora Mieszkańców są w pewien sposób 

połączone z procesem decyzyjnym, odbywać 

się bowiem będą w każdej dzielnicy, a ich ce-

lem jest wyjaśnienie opinii wydanych przez 

miasto o zgłoszonych projektach oraz usta-

lenie w drodze dyskusji listy projektów pod-

danych pod głosowanie mieszkańców da-

nej dzielnicy. Trudno więc zapewne mówić 

w tym wypadku o demokracji deliberatywnej 
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lub uczestniczącej, jednak wprowadzono tu 

już pewne jej elementy, które po raz kolejny 

pozytywnie odróżniają dąbrowski bP od in-

nych miast w Polsce.

Partycypacja po poznańsku

W Poznaniu (551 627 mieszkańców) nie tylko 

nie wprowadzono żadnego podziału w związ-

ku zainicjowaniem tam w zeszłym roku bP, 

ale w ogóle nie przewidziano możliwości 

żadnej deliberacji. Mieszkańcy mogą jedy-

nie składać swoje projekty oraz oddawać na 

nie swój głos. Co więcej, projekty te przecho-

dzą wstępną preselekcję, podlegając arbitral-

nej ocenie nie tylko formalnej, ale również 

merytorycznej przez miejskich urzędników 

(w tym roku zespół oceniający powiększono 

o przedstawicieli wybranych organizacji po-

zarządowych). Dodatkowym utrudnieniem 

jest fakt, że cała procedura rozpoczyna się 

w wakacje, kiedy wiele osób przebywa na 

urlopach i nie ma możliwości zaangażowa-

nia się w życie miasta. Poznań przeznaczył 

na bP zaledwie 10 mln zł (decyzję w tej spra-

wie podjął bez żadnych konsultacji prezydent 

Ryszard Grobelny), co stanowi około 0,3% 

budżetu miasta.

Wnioskiem, jaki płynie z powyższej ana-

lizy, musi być konstatacja faktu, że w żad-

nym z polskich miast nie wprowadzono 

jak dotąd budżetu partycypacyjnego, o ile 

pod tą nazwą rozumieć będziemy model, 

jaki został wdrożony w Porto Alegre lub 

przynajmniej starający się go naśladować 

w istotnych punktach (a przecież, mówiąc 

o bP, właśnie ten model ma się na myśli). 

Decydują o tym dwa czynniki: pierwszy 

i podstawowy to brak elementów demo-

kracji uczestniczącej znanych z Porto Ale-

gre (podejmowanie decyzji bezpośrednio 

na zgromadzeniach); drugim czynnikiem są 

tu kwoty, jakie polskie samorządy przezna-

czają na bP. Jak dotąd, sumy te nie prze-

kroczyły 1% budżetu danej miejscowo-

ści. Z tego powodu zaczyna się już mówić 

o „promilach partycypacji”. Sformułowanie 

to jest o tyle błędne, że o żadnej partycypa-

cji nie ma tu oczywiście mowy. Mamy więc 

promile czegoś, co trafniej by było nazwać 

„miejską grą”, w której uczestniczą miesz-

kańcy pospołu z samorządowcami i orga-

nizacjami pozarządowymi.

Współczesna moda na partycypację jest 

okazją do tego, by dokonać w Polsce rewo-

lucyjnego skoku. Stajemy przed szansą na 

odwrócenie zmian dokonanych w polskim 

społeczeństwie w wyniku zaborów i poło-

żenia instytucjonalnych fundamentów pod 

polski kapitał społeczny. Jeśli dwadzieścia 

lat temu ktoś mógł się łudzić, że wystarczy 

Nigdzie poza dąbrową Górniczą inicjatorzy budżetu obywatelskiego nie zadali 
sobie trudu dostosowania istniejącego podziału do potrzeb partycypacji. 
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wyzwolić jakieś społeczeństwo, by ukonsty-

tuowały się w nim instytucje wolności poli-

tycznej, dziś powinien przyznać, że znajdował 

się w błędzie. Jeśli sami czegoś nie zrobimy, 

będziemy czekać o wiele dłużej niż następ-

ne dwadzieścia lat. Dzieje się tak, ponieważ 

społeczeństwo bardziej cywilizowane nieła‑

two toleruje praktykowanie swobód gmin‑

nych, buntuje się przeciw wynikającym z nich 

nadużyciom i przestaje wierzyć w sukces eks‑

perymentu, nie doczekawszy jego ostatecz‑

nych rezultatów. Swobody gminne, tak trudne 

do osiągnięcia, są także najbardziej ze wszyst‑

kich swobód narażone na naciski władzy. In‑

stytucje gminne pozostawione samym sobie 

nie umieją walczyć z przedsiębiorczym i silnym 

rządem. Aby przetrwać, muszą rozwinąć się 

wszechstronnie oraz przeniknąć do obyczajów 

i sposobu myślenia narodu. Dlatego łatwo 

jest zniszczyć swobody gminne, dopóki nie 

przenikną do obyczajów, nie mogą one jed‑

nak zadomowić się wśród obyczajów, zanim 

na długo nie zaistnieją w prawach (Tocquevil-

le 2005, s. 57). Mamy tu zatem do czynienia 

z zaklętym kręgiem praw i obyczajów. Instytu-

cje demokracji uczestniczącej nie znajdują się 

w naszych prawach, ponieważ nie przenikają 

naszych obyczajów; nie ma zaś ich w naszych 

obyczajach, bo nie ma ich w prawie. Nie cze-

kajmy zatem daremnie na to, aż „swobody 

gminne” samorzutnie pojawią się w naszych 

obyczajach, ale ugruntujmy je w naszym sys-

temie. Jeśli kiedyś istniał dobry klimat do te-

go, by je tam wprowadzić, to właśnie dziś. Ω
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Współczesna moda na partycypację jest okazją do 
tego, by dokonać w Polsce rewolucyjnego skoku 
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Marek Spinalski

MANiFeST SPiNACZA

Po raz pierwszy spiąłem jeszcze w szkole. 

Średniej chyba. Na przerwie, w toalecie, 

potajemnie. Koledzy mi pokazali. Wzięli 

kartkówki z biologii, matematyki i polskie-

go. I spięli wprawnie spinaczem biuro-

wym. Spróbuj – mówili. Spróbowałem.

Pierwsze kartki spinałem jeszcze drżącą ręką. 

Często raniłem się w palec. Nauczyciele stawali 

w drzwiach toalety i nasłuchiwali, czy z ka-

bin nie dochodzą odgłosy spinania. Ta sym-

fonia złożona z odgłosów kartek, zaginanego 

metalu i pocierania metalem o papier. Tylko 

dla wprawnego ucha, do wychwycenia przez 

prawdziwego miłośnika i prawdziwego nie-

nawistnika. My doznawaliśmy rozkoszy, bel-

ferstwo – spazmów. Za potajemne spinanie 

groziły liczne kary.

Kiedy wracałem ze szkoły, rodzice kazali mi 

pokazywać ręce i oglądali dokładnie, czy nie 

ma tam ukłuć, zadrapań i odcisków. Z czasem 

nauczyłem się maskować ślady swojego nało-

gu. Na zaczerwienione, podkrwawione i podsi-

niaczone miejsca nakładałem warstwę pudru. 

Swetry zacząłem kupować takie powyciągane, 

z nienaturalnie wydłużonymi rękawami. Chęt-

nie chodziłem po węgiel do komórki. Tam spi-

nałem. Potem na brudnych od węgla rękach 

trudno było dopatrzyć się śladów spinania.

Po maturze poszedłem do pracy w  biu-

rze. Zaocznie kończyłem ekologię i finanse. 

Osobno, po dwóch stronach Wisły. W pracy 

też robiłem różne rzeczy. Liczyłem i parzyłem 

kawę. Robiłem prezentacje i pakowałem kar-

tony. Krzyczeli na mnie, stare baby na mnie 

krzyczały. Zamykałem się wtedy w toalecie, 

śpiewałem, żeby się uspokoić. Melodie z we-

sternów głównie.

Odreagowywałem dopiero w domu. Tam 

spinałem ile wlezie. Z żoną, bo poznałem ją 

na konwencie dla spinaczy. Z dziećmi, bo nie 

posłaliśmy je do szkoły, tylko od początku 

uczyliśmy spinania. Robiliśmy to do późnej 

nocy. Z Orzeszkową, Tyrmandem i Follet-

tem. Z każdego wyrywaliśmy rozdział i łą-

czyliśmy z innym. Objawiała się w tym sta-

ra inteligencja, tak jak rozumieli ją klasycy, 

czyli władza dzielenia i łączenia. Żeby spiąć, 

trzeba z czegoś innego wypiąć, potem zna-

leźć stosowną parę.

Teraz spisuję swój ostatni manifest. Chwi-

la ku temu sposobna, bo nade mną zamyka 

się wieko trumny. Za chwilę baby zaśpiewają 

Anielski Orszak, a pracownicy zakładu po-

grzebowego Spokojna Lilia gwoźdźmi odetną 

mi odwrót z tego pudła. Zazdroszczę im. Ża-

łuję, że byłem biurwą.
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Dni przed Wielkanocą to czas porządków. 
Wietrzenie pościeli, trzepanie dywanów, 
mycie okien, pastowanie podłóg, usuwanie 
niepotrzebnych rupieci, starych ubrań. Syn mieszka 
za granicą. Jednak na Wielkanoc przyjeżdża zawsze 
do matki. Boże Narodzenie spędza z rodziną 
żony w drugiej ojczyźnie. Dwa razy matka była 
u niego. Źle się tam czuła. Obco i nieswojo, 
mimo dowodów serdeczności ze strony synowej 
i uciechy z dwojga wnucząt, bliźniąt, Małgosi 
i Huberta, którego nazywa czule Hubciem. 

MATKA i SyN
Marek 

Nowakowski
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Nie chce tam jeździć więcej. Więc syn przy-

jeżdża do matki. Zjawia się dzień przed 

Wielką Sobotą i od razu zabiera się do po-

mocy w świątecznym sprzątaniu, choć ona 

już wypastowała podłogi, wymyła szyby, 

słowem zrobiła wszystko co trzeba.

 – Zobaczymy – powiada syn i zakasuje 

rękawy.

Nawet chwili nie odsapnie po podróży. 

Otwiera szafę, przegląda stare ubrania. 

Wysuwa szuflady w komodzie. Przekła-

da kapy, poszwy, powleczki do poduszek, 

prześcieradła. Dużo rzeczy odkłada na bok. 

Nie przepuścił wciśniętym na wieszakach 

w kącie obszernej, dwudrzwiowej szafy gar-

niturom po świętej pamięci jej mężu, jego 

ojcu.

 – Po co to? – zapytał – Tylko siedlisko 

moli!

Patrzyła z bólem serca, jak zwija ubrania 

i pakuje do niebieskiego, foliowego worka. 

Zawczasu w sklepie chemicznym zaku-

pił kilkanaście tych worków. Przetrzebił 

znacznie garderobę w szafie, jej sukienek 

też nie oszczędzał. Nadal buszował. Ser-

wetki z kordonka, narzuty i firanki przeglą-

dał pod światło. 

 – Przecież mama tego nie używa!

W ostatniej szufladzie odkrył własne 

ubranka z dzieciństwa. Rajtuzy, krótkie, 

letnie spodenki, czapeczki z włóczki i ręka-

wice. Sama robiła na drutach; wyprawiała 

go wtedy na zimowe kolonie do Rabki.

 – Tyle lat mama to trzymała – wyraził 

zdziwienie. 

Bez wahania przeznaczył do usunięcia.

 – Przecież to pamiątka – odezwała się 

słabym głosem.

Nie słuchał jej wcale. Myszkował wszę-

dzie. Taki zapamiętały. Przeszli do kuchni. 

Kucnął i zajrzał do schowka pod zlewem. 

Wielka patelnia do smażenia śliwek na 

powidła wypalona. Durszlak dziurawy. 

Czerwony garnek miał poobtłukiwaną 

emalię, rdzę na dnie. Tak uznał. Sprawdził 

elektryczny czajnik i sokowirówkę. Dzia-

łały bez zarzutu. Szedł jak burza. Paw-

lacza w przedpokoju nie pvcnął stamtąd 

brezentową, zieloną płachtę, której świętej 

pamięci mąż używał do okrywania syrenki, 

parkującej na podwórzu. Wsunął rękę głę-

biej i znalazł pompkę do roweru, zapasową 

dętkę. Pompka popsuta, dętka sparciała, 

kruszyła się w palcach. Stała za nim i pa-

trzyła na rosnący stos wyrzuconych rzeczy. 

Zasapał się, musiał chwilę odpocząć. Popił 

kompotu z suszonych śliwek. Specjalnie 

dla niego przygotowała. Bardzo lubił świą-

teczny kompot. Pawlacz został przepatrzo-

ny. Ale nie koniec na tym. Wtargnął do 

pokoiku, w którym sypiał jako chłopiec. 

Zatrzymał czujny wzrok na kolorowych 

obrazkach umieszczonych nad dziecinnym 

biureczkiem. Domek w górach przywalony 

śniegiem. Wawelski smok otwiera paszczę 

zębatą i zieje ogniem. Ułan w wysokim 
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czaku z szablą w dłoni odzyskany z albumu 

Wojska Polskiego z dawnych czasów. 

 – Bardzo ładnie rysowałeś… – zaczęła 

nieśmiało.

Machnął niechętnie ręką i obrazki po-

zostały na ścianie. Wysunął karton ukryty 

pod łóżeczkiem. Były w nim jego zabawki. 

Wykładał zawiniątka w szarym papierze 

obwiązane sznurkiem. Przeglądał z pogar-

dliwym rozbawieniem. Proca na rozwidlo-

nym patyku. Zośka, czyli pęczek koloro-

wej wełny na ołowianym krążku. Scyzoryk 

o dwóch ostrzach, oprawka z kościanej 

masy, popękana i obtłuczona, większe 

ostrze złamane. Monety w metalowej 

puszce po tureckiej herbacie; drobniaki 

przywoził mu ojciec z delegacji służbo-

wych do NRD, Czechosłowacji i innych 

demoludów. Bryłki bursztynu z Krynicy 

Morskiej.

 – Rupiecie – orzekł.

Wyniósł karton do przedpokoju. Mat-

ka zauważyła, że coś po drodze schował 

do kieszeni. Chyba scyzoryk ze złama-

nym ostrzem. Przeszedł się jeszcze raz po 

mieszkaniu i dokonał powtórnego oglądu. 

Na etażerce przy jej tapczanie spostrzegł 

stos numerów „Przyjaciółki”, tygodnika, 

który niegdyś prenumerowała przez lata.

 – Niedługo w proch się rozsypią!

Wpakował do foliowego worka. Pełnych 

worków było już cztery. Upychał kola-

nem. Brał po dwa i schodził po schodach 

z czwartego piętra. Winda akurat popsu-

ta. Matce w tym czasie udało się schować 

maszynkę do nabijania gilz tytoniem. Nie 

zauważył tego staroświeckiego przyrzą-

du umieszczonego na telewizorze. Świę-

tej pamięci mąż używał tej maszynki do 

porannego przygotowania sobie kilkuna-

stu papierosów. Taki rytuał po śniadaniu 

w pierwszych latach małżeństwa. Później 

zarzucił papierosy z munsztukiem ręcznie 

napychane tytoniem i kupował gotowe 

w paczkach. A przed przylotem syna z Nie-

miec oddała na przechowanie pani Steni, 

sąsiadce, obrazek w złoconych ramach 

przedstawiający łabędzia i rusałkę wynu-

rzającą się z wody w księżycową noc. Do-

stała obrazek od męża w pierwszym roku 

małżeństwa. Syna jeszcze nie było na świe-

cie. Zakupiony został na odpuście w święto 

patrona parafii. Syn poprzednim razem już 

krzywił się na jego widok. Kicz. Jak powie-

dział. Nic nie odpowiedziała. Nie chciała go 

rozgniewać. Wybuchowy charakter odzie-

dziczył po ojcu. Syn wrócił zdyszany z po-

dwórza. Rozejrzał się.

 – Pojaśniało – powiedział z zadowole-

niem.

Jedynak, dobre dziecko. Dba o matkę. 

Kupił jej mikrofalówkę, której nie używa. 

Zmywak. Odkurzacz. Jednak prawdę mó-

wiąc przed każdym jego przyjazdem od-

czuwa oprócz radości znaczny niepokój.  
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Co znów znajdzie do wyrzucenia? Bo 

poprzednim razem z odbiornikiem radio-

wym Aga przesadziła. Stoi sobie to radio 

w dużym pokoju na półce meblościanki, 

przykryte serwetą z frędzlami. Popsu-

te, nie gra. Dawniej świętej pamięci mąż 

co wieczór obracał gałkę; przesuwała się 

strzałka, rozlegały się charkot i przez ów 

hałas przedzierały się głosy w obcych języ-

kach. Wreszcie dawała się słyszeć polska 

mowa. Mąż wyłapywał audycje z zagranicy, 

których słuchanie było surowo zakazane. 

Nie zgodziła się na usunięcie zabytkowego 

radioodbiornika.

 – Ma stać tam, gdzie stało! – powiedzia-

ła podniesionym głosem.

Syn popatrzył na matkę ze zdziwieniem. 

Aga pozostała na swoim miejscu. Zmierz-

chało, kiedy skończyły się przedświąteczne 

porządki. Zasiedli do kolacji. Przygotowała 

śledziki w oleju z cebulką, grzybową i pie-

rożki z kapustą. Postu należy przestrzegać. 

Smakowało synowi, brał dokładki. Opo-

wiadał o dzieciakach, Małgosi i Hubciu. 

Zdrowo się chowają. Czynił matce wyrzuty, 

że nie chce odwiedzać wnucząt. Zapraszał 

gorąco. 

– Zobaczy mama, jak wygląda nasz nowy 

dom. Sami zaprojektowaliśmy wystrój 

wnętrza. Jasno i przestronnie. Klarow-

ny funkcjonalizm. Żadnych niepotrzeb-

nych gratów. – Popatrzył na nią z lekkim 

uśmieszkiem. – Kuchnia wygląda jak la-

boratorium. Każde urządzenie niezbędne 

i pod ręką. – Wyrażała uprzejme zaintere-

sowanie. Pomyślała sobie, że przesadnego 

zamiłowania do porządku nauczył się od 

Niemców. Jak to powiedział świętej pa-

mięci mąż? Ordnung – mówił, kiedy sobie 

popił i pokazywał wytatuowany numer 

na przedramieniu. Zabrali go z ulicznej ła-

panki w 1943 roku i siedział do końca woj-

ny w obozie koncentracyjnym.

 – Zaznałem tego ordnungu, psia ich 

mać! – budziły się w nim ponure wspo-

mnienia. 

Synowi zagrała w kieszeni komórka. 

Otworzył wieczko płaskiego pudełeczka, 

przycisnął odpowiedni klawisz i zaszwar-

gotał po niemiecku. Pewnie rozmawiał ze 

swoją Hildzią. Skończył i zapytał:

 – A gdzie mama trzyma swoją, może 

pouczymy się trochę, jak należy korzystać 

z telefonu komórkowego?

Masz ci los, tylko tego brakowało.

Jak to bywa. Syn jest nowoczesny. Matka 

staroświecka. Ω
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Zacznijmy od początku, a skoro na począt-

ku było Słowo, to od słowa „dziecko”. Walka 

o to słowo zaczyna się od poczęcia. Aborcja 

jest modna, rozwiązuje problemy i wspiera 

rozwój kariery, bo kobieta matka jest słabsza 

w wyścigu szczurów niż kobieta singielka. Ta 

narracyjna sztuczka to tylko jeden z delikat-

niejszych aspektów tej pierwszej walki. Walki 

na śmierć i życie – walki o dziecko. By aborcja 

mogła być „cool”, nie może funkcjonować 

jako „zabójstwo” czy „usunięcie dziecka”. 

Wskazany jest „zabieg” i „przerwanie ciąży”. 

Walka o słowo najczęściej decyduje o osta-

tecznym wyniku tej walki.

Uznajmy, że udało się w pierwszej walce 

wygrać, dziecko się rozwija, jego życiu nie za-

graża niebezpieczeństwo i przyszło na świat. 

Czas na drugi etap – wychowawcze urabianie. 

Dziesiątki cioć, znajomych, reklamy w tele-

wizji, wszechwiedzące koleżanki, a wszystko 

prowadzi do zakodowania jednego sposobu 

myślenia. Wychowuj jak wszyscy, wychowuj-

my razem, a na końcu: daj nam, wychowamy 

za ciebie. Co w tym złego? Przedszkole, szko-

ła, nauczyciele, wycieczki, koledzy – przecież 

ty nie masz czasu, wspinasz się po ścieżkach 

kariery, a oni chcą ci pomóc. Rodzina bar-

dzo szybko zastępowana zostaje przez insty-

tucje, a obecnie jesteśmy już na kolejnym 

etapie tej drogi, gdzie instytucja wie lepiej, 

instytucja „broni dziecka” przed rodzicami. 

Przesadzam? Wystarczy popytać, jak wyglą-

dają szkolne zebrania z rodzicami. Wycho-

wawczyni w ciągu dnia wystraszona, boi się 

cokolwiek powiedzieć, ukarać, skrytykować 

dzieci, odbija sobie na ich rodzicach. Ona tu 

rządzi. Informuje i zarządza, jak i co powinno 

się wpajać dzieciom.

Walka 
o dziecko
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Ktoś powie, że każdy przypadek jest inny, 

i to prawda, jednak nauczanie w szkole nie 

może odbiegać od „systemu nauczania”, któ-

ry nie ma skrupułów. Mogliśmy to zobaczyć 

całkiem niedawno, w trakcie debaty nad po-

syłaniem dzieci do szkoły rok wcześniej. Prze-

kaz rządowy był prosty: dzieci u rodziców się 

„marnują”. – Trzeba dać szansę na to, by braki 

wnikające z niedoskonałości w rodzinie moż-

na było nadrobić w systemie edukacji – ogło-

siła minister edukacji Krystyna Szumilas, nie 

pozostawiając złudzeń, kto w tym „wyścigu” 

jest gorszy, rodzina czy system. Bo jak wiado-

mo, system jest, by naprawić dziecko uszko-

dzone w rodzinie.

Kolejna walka toczy się już na arenie szkol-

nej. Liberalna ideologia wpajana w podręczni-

kach, podlewana przez odpowiednio dobraną 

brać nauczycielską, pozwala porządnie urobić 

umysł dziecka, już na poziomie podstawów-

ki i gimnazjum. Ktoś powie: przecież to ro-

dzice są najwyższym autorytetem dla dzieci 

i wszystko mogą „odkręcić”. Tak, to prawda, 

tylko jakie szanse w tej walce ma dwójka ludzi 

(o ile między sobą jest zgodna, ma czas i ener-

gię, by poprawiać wpojone błędy) przeciwko 

kilkunastu autorytetom w szkole i rówieśni-

kom, których zdanie jest jeszcze ważniejsze 

dla dziecka niż zdanie nauczycieli. To rów-

nież ze środowiska rówieśników (wtedy gdy 

brak genu samodzielnego myślenia, o czym za 

chwilę) przychodzi kolejny akt przejęcia dziec-

ka, jakim jest wejście w narkotyki, seks czy 

alkohol. Kolejna walka, w której jak dobrze 

pójdzie, nauczyciele będą wspierać rodziców, 

a jak pójdzie „postępowo”, to jeszcze rozdadzą 

darmowe prezerwatywy i nauczą na lekcjach, 

że wolny seks to nic złego, byle z gumą. Szyb-

ko może się okazać, że nasz kodeks moralny 

nie daje rady w walce z kodeksem relatywi-

zmu, bo ten drugi jest „fajny” i „wolnościowy”. 

świat relatywizmu jest przystępny, kolorowy, 

wielonurtowy, szczegółowo wyjaśniony na 

płaszczyźnie religijnej, historycznej, społecz-

nej, politycznej i duchowej. Superpakiet z do-

datkami kontra twardy, kamienny dekalog.

Oczywiście, by wygrana systemu popra-

wiającego „niedoskonałości” rodziny mogła 

dojść do skutku, niezbędne jest ustalenie 

własnych reguł, własnych metod walki. Je-

śli „system edukacji” wpajać będzie dziecku 

myślenie według „klucza”, to automatycz-

nie tępić będzie w swojej szkolnej hodowli 

myślenie samodzielne. A gdy nasze dziecko 

przestaje myśleć samodzielnie, to już jeste-

śmy przegrani. Chyba że się podporządku-

jemy i wtedy system nas pokocha, my go, 

a dzieci nas. Wszyscy „wygrywamy”, jesteśmy 

„fajni”, jest bezproblemowo i komfortowo, 

prawda? Bo spokój masz, gdy stosujesz się do 

zasady: „wychowuj jak wszyscy, wychowujmy 

razem, a tak w ogóle to my wychowany za 

ciebie”. A któż z nas nie chciałby mieć świę-

tego spokoju? Ω
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Wyobraża sobie Pani inną rolę niż rolę 
matki?

– W gruncie rzeczy nigdy się nie zastana-

wiałam nad taką kwestią, ale wydaje mi 

się, że mogłabym sobie wyobrazić inną rolę 

niż rolę matki. Nie każdemu jest dane być 

matką i trzeba się odnaleźć w życiu w każ-

dej roli.

Co by Pani robiła, gdyby nie była 
mamą?

– Studiowałam historię i zawsze mnie jakoś 

wciągała. Pociągają mnie również sprawy 

społeczne, właściwie od wczesnej młodo-

ści żyłam tym. Bycie matką jest dla mnie 

bardzo ważnym elementem życia, ale nie 

wyłącznym.

Czy Pani zaangażowanie w sprawy spo-
łeczne, sprawy rodziny byłoby  
możliwe bez świadomości i doświadcze-
nia rodziny? Czy kawaler może równie 
dobrze walczyć o sprawy rodziny?

    katoLika  
 chować! 

Nie wiem, co sprawiło w Jasiu tak mocne 
zaprzeczenie chrześcijańskich wartości. 
Nie umiem sobie na to pytanie odpowie-
dzieć – mówi Teresa Kapela, działaczka 
katolicka, mama znanego slamera, publi-
cysty i literata związanego z Krytyką Po-
lityczną, w wywiadzie z Samuelem Pereirą 
i Mateuszem Matyszkowiczem.
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– Każdy ma doświadczenie rodziny, wyrasta 

się w rodzinie i nawet nie będąc mamą, 

jest się córką. To doświadczenie oczywiście 

jest inne i rzeczywiście jest coś takiego, jak 

osobiste przeżycie pewnych spraw. Ma-

cierzyństwo niezwykle zmienia podejście 

do życia. Bardzo ciekawe są wyniki badań 

światowego Ruchu Matek, z których wy-

nika, że zostanie matką zmienia rzeczy-

wistość do końca życia, nieodwracalnie 

i na zawsze. Bardzo mocno się pod tym 

podpisuję.

Co w Pani zmieniło doświadczenie 
macierzyństwa?

– To doświadczenie macierzyństwa, przeży-

cie urodzenia dziecka, poczucie odpowie-

dzialności za kogoś jeszcze jest fundamen-

talnym doświadczeniem, zmieniającym 

podejście do świata. Dla mnie osobiście 

macierzyństwo było rośnięciem razem 

z dzieckiem. Każdy miesiąc życia przynosił 

nowe doświadczenia. Niezwykle ważne dla 

mnie było to, że tym doświadczeniem mo-

głam się dzielić z mężem. Jest to cała gama 

doświadczeń, które mogę dzielić z kimś, 

i byłoby bardzo trudno dźwigać je samej.

Na ile ważne dla wychowania konser-
watysty mają nie tylko rodzice, lecz tak-
że instytucja matki?

– Mam problem ze słowem „konserwa-

tysta” w tym aspekcie, w moim odczuciu 

każdy z nas zmienia się razem ze swoją 

epoką i ważne jest przekazanie bardziej 

uniwersalnych wartości. Jednocześnie 

obserwując ostatnie miesiące praktycznie 

frontalnego ataku na rodzinę, mogę uznać, 

że konserwatyzm jest ważny dla trwania 

rodziny. Trwanie przy tych stałych, tradycyj-

nych wartościach jest istotne. Jednocześnie 

wciąż mam poczucie, że najważniejsze jest 

po prostu towarzyszenie sobie. Wycho-

wanie to przede wszystkim towarzyszenie 

sobie w każdej chwili.

A wychowanie chrześcijańskie?

– To już jest kwestia wprowadzenia w świat 

wiary i wspólna modlitwa. Myślę, że tego 

chyba trochę zabrakło w moim towarzy-

szeniu dzieciom. Oprócz tego liczy się 

codzienne doświadczenie świata warto-

ści, świadectwo. To najbardziej wpływa na 

postawy, które dziecko później przyjmuje. 

W moim przypadku starałam się przekazać 

przede wszystkim otwartość na drugiego 

człowieka. To jeden z moich priorytetów 

chrześcijaństwa.

Słysząc nazwisko Kapela, wielu koja-
rzy je z Jasiem Kapelą. Czy to znaczy że 
w jego wypadku to wychowanie konser-
watysty „nie wyszło”? Na ile postawa 
dziecka zależna jest od rodziców?

– Jest to dla mnie bardzo trudny temat. 

Mamy mało okazji do rozmowy o tym z sy-
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nem, natomiast wydaje mi się, że ważną 

cechą, którą w nim cenię, którą udało się 

przekazać, jest wrażliwość na problemy 

innych. Tę cechę widzę nawet w tej jego 

obrazoburczej twórczości. Odbieram ją jako 

wyraz niepogodzenia się z rzeczywistością.

Czyli paradoksalnie Jaś Kapela jest skut-
kiem chrześcijańskiego wychowania?

– To dla mnie strasznie trudne pytanie. 

Nie wiem, co sprawiło w Jasiu tak moc-

ne zaprzeczenie chrześcijańskich war-

tości. Nie umiem sobie na to pytanie 

odpowiedzieć.

Może w pewnym zakresie rodzice nie są 
w stanie przekazać swojego świata war-
tości, swoich przekonań?

– Swoją rolę matki zawsze postrzegałam 

jako rolę osoby towarzyszącej i odpowie-

dzialnej do pewnego momentu. Bardziej 

dbającej o to, żeby dziecko samo nauczyło 

się, jakie są granice. Miałam poczucie, że 

nie jestem wszechmocna, a także prze-

konanie o obecności Bożej Opatrzności. 

Dowodem tego jest fakt, że przy wycho-

waniu piątki dzieci nie doszło do żadnego 

dramatu fizycznego. W okresie wychowa-

nia to Opatrzność i Anioł Stróż – kiedy to 

było konieczne – dziecko chronił. W pew-

nym momencie jednak musimy je uwolnić 

i przestajemy już być odpowiedzialni za 

ich wychowanie. Idą swoją drogą.

Możliwe, że za szybko uznałam, że tę 

odpowiedzialność muszą przejąć sami. Gdy 

zastanawiam się nad swoimi zasadami pe-

dagogicznymi, to rzeczywiście było w nich 

przekonanie o konieczności szybkiego bra-

nia odpowiedzialności za to, co robią, cze-

go i jak się uczą.

Czy obecnie prowadzona jest wojna 
państwa z rodziną? Jeśli tak, to na jak 
dużą skalę?

– Jestem ostatnio pod wrażeniem bardzo 

dokładnych opisów sytuacji we Francji. 

Tam, wydaje mi się, rzeczywiście wojna 

światopoglądowa trwa, tego jednak, co 

obecnie mamy w Polsce, nie nazwałabym 

„wojną”. Bardziej obserwuję brak dialogu, 

możliwości i umiejętności porozumiewania 

się, a czasem niechęć do prowadzenia tego 

dialogu i wzajemnego spychania odpowie-

dzialności za dziecko.

Jeśli nie wojna, to co? To problem jedy-
nie komunikacyjny?

– Jako społeczeństwo postawiliśmy rodzinę 

w sferze wartości indywidualnych. To nie 

jest tylko kwestia rozwiązań państwowych, 

prawnych, ale świadomości obywateli. Pa-

nuje przekonanie, że rodzina powinna być 

całkowicie niezależna, do czego dochodzi 

mit wolnego rynku, w którym nie zauwa-

ża się, jak mocno rodzina jest uwikłana 

w państwo, chociażby w sferze ekonomicz-
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nej. Widzę całkowite niezrozumienie 

społeczeństwa co do potrzeb rodzin 

i brak wzajemnego współczucia, em-

patii. Zamiast tego mamy skrajny in-

dywidualizm, który sprzyja bardziej 

rozwojowi jednostki niż rodziny. Za 

tym idą rozwiązania państwowe 

względem rodziny, które są dla niej 

bardzo trudne, ale zgodne z nastro-

jami społecznymi.

Jaki jest problem w stawianiu na 
indywidualność? Istnieje konflikt 
między jednostką a rodziną?

– Tak. Jednostka zupełnie inaczej 

warunkuje swój byt niż jednost-

ka wspólnotowa, jaką jest rodzina. 

W instytucji rodziny zawarte są nie 

tylko emocje, ale odpowiedzialność 

opiekuńcza we wszystkich kierun-

kach. Dopóki nie zauważamy nie 

tylko dobra, jakie daje rodzina, ale 

i ciężaru odpowiedzialności, jaki 

dźwigają rodzice – nie będziemy 

mieli wspierających rozwiązań syste-

mowych. Trudno jest rodzinie samej 

to dźwigać i bohaterstwem staje się 

spełnianie wszystkich obowiązków, 

jakie na niej spoczywają. Ω

ROZMAWIALI:

Samuel Pereira i Mateusz 

Matyszkowicz
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Urodził się syn. Długo czekaliśmy. Już oboje z Alusią 
straciliśmy nadzieję. No i udało się. Wielkie przeżycie, 
radość, ma się rozumieć. Nie zginie nazwisko. Jest 
następca. Popędziłem do szpitala. Kwiaty zaniosłem. 
Zobaczyłem moją Królową z niemowlakiem.

Różowy człowieczek, piąstki maleńkie zaciskał i ssał, ssał matczyną 
pierś. Zbierał siły do życia. Czułem się jak motyl. Tylko fruwać. Po 
pracy zaprosiłem najbliższych kolegów na kielicha. Nic im o wydarze-
niu nie powiedziałem. Zaprosiłem i tyle. Na razie chciałem sam upajać 
się swoim szczęściem. Stawiałem, nie pozwoliłem dołożyć się do ra-
chunku. Siedzieliśmy w tym pubie, najbliżej naszego biura. Ciemno, 
pusto, grobowo. Nie spodobała się nam taka atmosfera. Po kilku kie-
liszkach opuściliśmy lokal. Niedaleko wypatrzyliśmy małą, ale gwarną 
knajpę. Swojską i przytulną. Znalazł się wolny stolik. Zamówiliśmy 
butelkę i jakieś przekąski.

– Ja stawiam, panowie! – powiedziałem ponownie. 
Koledzy trochę zaskoczeni. Nigdy szczególnego pędu do alkoholu 

nie miałem. Raczej powściągliwość. Ale w takim dniu to inna sprawa. 
Wyjątkowy powód. Taki dzień należy zapamiętać. Gadaliśmy sobie 
o różnych plotkach biurowych, intrygach, nadziejach na podwyżki, 
awans, planach urlopowych itd. Myślami cały czas byłem gdzie in-
dziej. Przy moim synku. Jakie dać mu imię. Może po ojcu zmarłym 
pięć lat temu. Władysław. Dobre, męskie imię. Tak rozmawiając o bła-
hostkach i myśląc o najważniejszym, poczułem, że coś ciepłego, żywe-

dAr 
NiebioS

Marek 
Nowakowski
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go ociera się o moją nogę. Pochyliłem się i zajrzałem pod stół. Psiak 
był pod stołem. Mały, kundel. Zamerdał ogonem. Dał się pogłaskać. 
Zapewne ze swoim panem zawędrował tutaj. Psów nie wpuszczają do 
lokali. Przemknął niezauważony i grasuje pod stolikami. Rzuciłem 
mu kawałek salcesonu. Zjadł ze smakiem. W podzięce polizał mnie 
w dłoń. Zasiedzieliśmy się, poszła druga butelka. Pies cały czas trzy-
mał się naszego towarzystwa. Moi koledzy też mu podrzucali coś do 
jedzenia. Cwany kundel. Urządził się w knajpie. Cichutko i grzecznie 
pod stołem. Może nieraz zdarzyło mu się wędrować ze swoim panem 
po takich miejscach. Nauczył się nie rzucać w oczy i umiejętnie się 
dożywia. Przeważnie pieski czekają pod drzwiami sklepów i restau-
racji, siedzą cierpliwie i poszczekują smętnie. 
Ten się wycwanił. Nawet go dobrze nie 
widziałem. Tylko czułem jego obecność. 
Kilka razy trącił mokrym nosem moją 
dłoń. Przypominał. Podrzucałem mu to 
i owo na przekąskę. Nieźle podchmieleni 
zakończyliśmy biesiadę. Późno się zro-
biło. Rozstaliśmy się. Każdy spieszył 
w swoją stronę. Jutro na ósmą do 
roboty.

Pobiegłem do przystanku auto-
busowego. Pies za mną. Pociesz-
ny kundel. Długi, niski, krzywe, 
grube łapy, uszy stojące. Biegnie 
i poszczekuje cienko. Może dzię-
kuje w ten sposób? Odprowadza 
dobroczyńcę. W ostatniej chwili 
wskoczyłem do autobusu. Zasunę-
ły się automatyczne drzwi. Jedzie-
my. Jeden z pasażerów patrzył na 
mnie nieprzyjemnie i powiedział:
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– Serca pan nie masz! Wskazał na jezdnię za autobusem. 
Pies biegł i rozpaczliwie przebierał krótkimi łapami. Nie dawał rady. 

Odległość  między nim a autobusem zwiększała się znacznie.
– To nie mój pies – odpowiedziałem.
– Ochlał się i zapomniał o nieszczęsnym stworzeniu! – powiedziała 

z oburzeniem gruba kobieta, która wstała ze swojego miejsca i przy-
glądała się upartej pogoni psa za pędzącym pustą ulicą autobusem. 
Istotnie przykro to wyglądało. Inni pasażerowie popatrzyli na mnie 
wrogo. Poczułem się bardzo nieswojo. Napiętnowany niesłusznie. Na 
najbliższym przystanku szybko opuściłem autobus. 

– Ruszyło go sumienie – posłyszałem za sobą głos grubej baby. 
Poczekałem na psa. Przybiegł bardzo zmęczony. Poruszał ciężko 

bokami, ział, wywieszony ozór, ciekła mu ślina. Pogłaskałem go po 
grzbiecie. Zamerdał ogonem. Patrzył w oczy tak wiernie, po ludz-
ku wprost. Odpoczął i dopiero wtedy poszliśmy wolniutko do domu. 
Trzymał się nogi jakby to naprawdę był mój pies. Nie wyglądał na bez-
pańskiego. Sierść błyszcząca, okrągły. Zadbany. Nie żaden wygłodzo-
ny, śmietnikowy kundel. 

Otworzyłem drzwi mieszkania, wsunął się za mną bez najmniej-
szego wahania. Starannie obwąchał dywanik w przedpokoju, kapcie, 
buty, stolik. Przebiegł do kuchni. To samo staranne sprawdzenie. Mia-
łem w lodówce mleko w folii. Nalałem do talerza. Wychłeptał ze sma-
kiem do dna. Nie miałem psa. Mam psa. Pojawił się w dniu urodzin 
syna. Tak sobie pomyślałem. Wódka szumiała w głowie. Pies śledził 
każdy mój ruch. Podrapałem go w uszy, poczochrałem po grzbiecie. 
Zadowolony z pieszczoty. Polizał moją rękę. Spać mi się chciało. Na-
wet się nie rozebrałem. Pies ułożył się na chodniczku przy tapczanie. 
To historia! 

Rano kac, głowa pęka, suszy. Pies radośnie merda ogonem. Widział 
swego pana. Podskoczył, oparł się łapami o moje kolana, patrzył. Oczy 
pełne intensywnego wyrazu. Znalazłem kawałek obsuszonej kiełbasy, 
trochę żółtego sera. Przez ostatnie dni byłem na kawalerce. Stołowa-
łem się w mieście. Mało w domu prowiantu. Ale pies zjadł to, co zna-
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lazłem, ze smakiem. Sam napiłem się mocnej herbaty z cytryną, ból 
głowy uśmierzył apap. Spojrzałem na zegarek. Czas iść do biura. Co 
zrobić z psem? Drzwi uchyliłem. A pies od razu myk za mną na kory-
tarz. Razem poszliśmy. Przyszło mi na myśl, że portierowi w naszym 
biurowcu ze dwie dychy i poproszę o przysługę. Siedzi w oszklonej 
budce przy wejściu i nudzi się. Niech psa popilnuje. Razem z psem do 
autobusu wsiedliśmy. Wysiadamy. Stąd w lewo do biura. Pies przysta-
nął. Patrzy w prawa stronę. Wołam. Nic. Ruszył w prawą stronę. Po-
szedłem za nim. Niedaleko poszliśmy. Przystanął pod tą samą knajpą, 
gdzie wczoraj popijałem z kolegami. Siadł.

– Piesku! – wołam – Idziemy! Chodź!
Ani drgnął. Zastygł jak sfinks. Knajpa jeszcze zamknięta. Otwierają 

dopiero o dziesiątej. Jak miałem postąpić? Musiałem odejść. Pies po-
został. Po pracy zaszedłem do tej knajpy. Psa nie było. Pytałem kelne-
rek. Nie widziały żadnego psa. Zaglądałem pod stoły. Pytałem gości. 
Wytrzeszczali oczy. 

– Panie, jaki pies? 
Pojawił się właściciel. Wyraził zdziwienie.
 – Psom wstęp wzbroniony – powiedział – Przestrzegam przepisów. 
Zagadkowa sprawa. Zapadł pod ziemię. 
Minęły lata. Syn zdrowo się chowa. Grzeczny, niegłupi. Otrzymał 

imię po ojcu. Pociecha dla rodziców. Patrzę na niego i kundel z knaj-
py od razu mi się przypomina. Obchodził ze mną urodziny jedynaka. 
Zapamiętałem go na całe życie. Raz we śnie go widziałem. Alusia się 
wystraszyła i pyta:

 – Kogo wołasz? 
 – Nikogo – skłamałem. – To senne majaki jakieś…
Ω
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Ten brak pozytywnych 

przykładów sprawia, 

że film, który otrzymał 

Kryształowego Niedźwie-

dzia na festiwalu w Berli-

nie (nagrodę przyznawaną 

przez tzw. jury młodzieżo-

we), zupełnie niespodzie-

wanie nabiera wymowy 

konserwatywnej. Przez 

półtorej godziny na ekra-

nie widzimy, jak ciężko 

jest żyć w świecie bez ro-

dziny opartej na zdrowych 

relacjach i wzajemnym 

wsparciu.

Natalia (Magdalena 

Berus) zaczyna od złych 

pobudek. Posiadanie dziec-

ka staje się modne, tak jak 

posiada się ubranie lub za-

bawkę, dlatego postanawia 

zajść w ciążę. Szybko uświa-

damia sobie, że dziecko nie 

jest dodatkiem do życia, 

lecz to całkiem nowy, jed-

nak nie do końca chciany, 

a na pewno nieoczekiwany, 

świat. Natalia powtarza, że 

chciała mieć dziecko, bo nie 

czuła miłości ani wsparcia, 

które spodziewała się otrzy-

mać w domu. Na dobrą 

sprawę tylko ona podejmu-

je trud, aby to nowe życie 

jakoś poukładać, ogarnąć. 

Kasia Kalinowska, 
Adrian Sinkowski

W powszechnej świadomości funkcjonuje 
obraz młodych ludzi, zwłaszcza z dużych 
miast, których nie interesuje „klasyczny” 
model rodziny i którzy, dążąc ku liberalizacji 
obyczajów, wybierają alternatywne 
scenariusze życia rodzinnego. Właśnie taką 
wizję młodzieży przedstawia Kasia Rosłaniec. 
Nie zestawia jej jednak z tradycyjnym modelem 
rodzinnych więzi. Próżno by szukać w „Bejbi 
bluesie” domu, który choć w niewielkim 
stopniu ufundowany byłby na wartościach 
takich jak zaufanie, ciepło, zrozumienie czy 
zaangażowanie – mamy wręcz do czynienia, 
mimo że w różnej skali, z samymi antywzorami. 

     bardziej 
     blues  
     niż bejbi 
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Nawet jeśli robi to nieudol-

nie, malując niemowlakowi 

paznokcie i prowadzając go 

na sesje zdjęciowe, trudno 

nie zgodzić się z twierdze-

niem, że jej intencje wydają 

się dobre. 

Nawala cała reszta: 

Kuba, ojciec Antka (Niko-

dem Rozbicki), do którego 

w odróżnieniu od Natalii 

nie dotarło, że odpowie-

dzialność za syna to nie 

beztroska zabawa. Matka 

Natalii (Magdalena Bo-

czarska), która ucieka od 

pieluch i papek, bo już raz 

dała się „uziemić” przez nie-

chciane dziecko i teraz stara 

się nadrobić straconą mło-

dość. Matka Kuby (Danu-

ta Stenka), która wszystko 

chce załatwić pieniędzmi 

i martwi się tylko o edu-

kację syna i jego warunki 

bytowe, a jakimkolwiek 

kontaktem z wnukiem nie 

jest zainteresowana. Ojciec 

Kuby (Jan Frycz), który 

przez cały film nie odzy-

wa się ani razu i przemyka 

nieobecny. Nie bez winy są 

nieprzyjaźni sąsiedzi czy 

dyrektorka żłobka, która 

mierzy młodą matkę pogar-

dliwym wzrokiem. Nikt nie 

stara się zrozumieć Natalii, 

a oferowana jej pomoc to 

w gruncie rzeczy działania 

zastępcze, które mają uspo-

koić sumienie, nie są jednak 

dla dziewczyny żadnym 

wsparciem.

Z samotności rodzi się 

impuls do głupstw i błędów, 

które spadają na Natalię 

jak lawina. Więzy przy-

jaźni łączące licealistów 

są ufundowane na wspól-

nych rozrywkach i pasjach, 

wspólnym przebywaniu 

w szkole i poza szkołą. Nie 

ma tu miejsca dla matki 

z dzieckiem. W momencie 

gdy dorośli uciekają, a świat 

Natalii i świat jej znajomych 

tracą punkty styczności, bo-

haterka zostaje sama. Lukę 

po nieobecnych wypełnia 

Martyna (Klauda Bułka), 

która wprowadza Natalię 

w świat ostrego imprezo-

wania. Jest pierwszą osobą, 

z którą Natalia złapała ja-

kikolwiek kontakt. Jedyną 

osobą, która pojawiła się 

w opustoszałym świecie 

Natalii. To nic, że Martyna 

nie była przy niej bezinte-

resownie. Gdy na ekranie 

pojawiają się narkotyki, 

wszystko nabiera innego 

tempa. 

Film opowiada o trud-

nościach i wyzwaniach, 

które mogłyby zdarzyć się 

każdemu i wielu się przy-

darzają: ciąża, zdrada, sa-

motne macierzyństwo, brak 

wsparcia ze strony rodziny, 

znajomych, sąsiadów, brak 

cierpliwości do własnego 

dziecka. Mimo to łatwo ulec 

pokusie, aby losy Natalii 

oglądać przez szybę, niejako 

w „białych rękawiczkach”, 

łudząc się, że jej zaniedba-

nia nie są naszymi zanie-

dbaniami. Historię z ekranu 

bez trudu dałoby się zbyć 

stwierdzeniem, że to pato-

logia. Ktoś dorzuci, że to 

świat młodych ludzi, którzy 

powinni dorosnąć i sami są 

sobie winni, bo nie zacho-

wali się odpowiedzialnie, 
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nie podołali wyzwaniom. Po 

prostu głupie dzieci, których 

nie da się polubić, zrozumieć 

ani tym bardziej usprawiedli-

wić. Tymczasem to widoczne 

na pierwszy rzut oka życie 

Natalii to ledwie powłoka. 

Krzykliwe ubrania z lumpek-

su, rolki, tandetne okulary 

z przeceny, wulgarny język, 

gadżeciarstwo – pod nimi 

kryje się życie jak każde inne. 

Rodzice – bez względu na 

pozycję społeczną i ekono-

miczną, wiek, przekonania, 

wcześniejsze doświadcze-

nia – konfrontują się w mo-

mencie przyjścia dziecka 

na świat ze zmianą, która 

zaskakuje swoim zakre-

sem nie tylko niepełnolet-

nich. Nastoletnia matka, 

którą przerażają myśli, że 

jej życie nigdy nie będzie 

wyglądało jak przedtem, nie 

różni się od wielu, niekiedy 

dojrzalszych metrykalnie, 

matek. Nie tylko rodzice 

przed maturą konfrontują 

się z własnymi rodzicami 

i z modelami rodzicielstwa, 

opieki i wychowania, które 

reprezentują – nierzadko 

wręcz otwarcie manifestu-

ją – świeżo upieczeni dziad-

kowie. W końcu nie tylko 

młodym matkom sąsiadki 

nie otwierają drzwi do klat-

ki, mimo że widzą, jak cięż-

ko manewruje się wózkiem. 

Nie tylko matki nastolatki 

muszą czasem wyjść w ge-

ście rozpaczy do drugiego 

pokoju i zostawić marudzą-

ce dziecko. 

Przykłady można by 

mnożyć. Środowisko i an-

turaż, w których Rosłaniec 

osadza opowieść o Natalii, 

może nieco zaciemniać ob-

raz – problemowe sytuacje 

brzmią tu głośniej, stają się 

krzykliwe i czasem prze-

rysowane. Tyle że pytania, 

które chowają się za histo-

rią, w jakimś stopniu doty-

czą całego społeczeństwa. 

Mówią one trochę o mło-

dych, to jasne, lecz mówią 

też o ludziach, głównie 

z otoczenia młodych rodzi-

ców, których na pierwszy 

rzut oka problemy z „Bejbi 

bluesa” w ogóle nie dotyczą. 

Trudno uniknąć sko-

jarzeń z nagrodzonym 

w Cannes „Dzieckiem” braci 

Dardenne. Bruno, hochszta-

pler i lekkoduch, żyjący bez 

trosk z dnia na dzień, wpa-

da na pomysł, aby wymie-

nić niemowlę na samochód. 

Fabułę obydwu filmów łączą 

nieodpowiedzialne decyzje 

bohaterów i trudność w ich 

jednoznacznym wartościo-

waniu. „Dziecko” kończy 

rozmowa Bruno z dziew-

czyną, matką dziecka, która 

waha się w swojej ocenie 

biegu zdarzeń. W zakończe-

niu „Bejbi bluesa” niemal ta 

sama sceneria, dwoje ludzi 

podobnie niedojrzałych, 

od których oczekuje się, że 

życie czegoś ich nauczyło. 

Gdyby spojrzeć na zaska-

kujące zakończenie z boku, 

można by pomyśleć, że mło-

dzi nie uczą się na błędach. 

Jednak w gruncie rzeczy 

niczego nie jesteśmy pewni. 

Nie jest jasny ani dalszy 

ciąg historii Natalii i Kuby, 

ani nasza ocena ich goto-

wości do życia we współcze-

snym świecie. 
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„Bejbi blues” to mylący 

tytuł. Tematem filmu wca-

le nie wydaje się być tylko 

rodzicielstwo, na pewno 

nie takie, które spodziewa-

my się zobaczyć na ekranie. 

Więzi między dorastają-

cymi dziećmi a niedojrza-

łymi rodzicami, między 

licealistami, którzy mają 

obowiązki, a tymi, którzy 

się bawią – to one wysuwają 

się na pierwszy plan. Ja-

kość tych więzi momentami 

wyzwala w widzu uczucie 

niechęci i pewnej obawy 

o kształt świata bliskich 

relacji. Naturalnie, w sfe-

rze domysłów pozostanie 

odpowiedź na pytanie, czy 

historia Natalii potoczyłaby 

się inaczej w bardziej kon-

serwatywnym środowisku 

albo gdyby w jej otoczeniu 

znalazł się ktoś, kto udzie-

liłby jej mądrego wsparcia. 

Nie sposób bowiem nie 

dostrzec, że współczesna 

młodzież, wrzucona w świat 

łatwej konsumpcji i zabawy 

bez konsekwencji, czasami 

jednak odczuwa trudy po-

siadania i skutki przyjem-

ności. Ω
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Układem odniesienia staje się ubóstwiana ekolo-
gia, która wyznacza normy zachowań i działań. Mali 
bohaterowie podręczników są najczęściej samotnymi 
bohaterami, którzy poruszają się w świecie spersonifi-
kowanej przyrody i technicznej cywilizacji. Prowadzą 
ich nieistniejące stwory wyobraźni i mitologii. Zaciera 
się granicę pomiędzy przyrodą a magią. Dziecko prze-
bywa w świecie bez mamy, taty, Boga, w środowisku bez 
wartości, miejsca i czasu. 

Sfera duchowości jest w nich doszczętnie przetrzebio-
na i spłycona. Podręczniki i programy są wyjałowione nie 
tylko z odniesienia do świąt chrześcijańskich, ale także 
patriotycznych. Przedstawiony świat przepojony jest 
idealizmem, a wszystko w nim podporządkowane jest 
tzw. naukowemu myśleniu. To prowadzi do zidiociałych 
przedstawień Wielkanocy jako zajączka i jaj, Bożego 
Narodzenia jako choinki. Często brak jakiekolwiek odnie-
sienia do Boga i Polski. Ojczyzną staje się nieokreślona 
Europa. Przekazywane treści podległe idei światopo-
glądowej neutralności wiodą w pogaństwo. Dzisiejszy 
trend edukacyjny jest wiarą, że konsumpcjonizm, czyli 
pochłanianie nowości, które przynosi rynek, zapewni 
człowiekowi spokój. Wczesne pójście do przedszkola, 
a potem do szkoły, nauka języków od najmłodszych lat 
i tysiące zajęć dodatkowych mają być obecnie gwaran-
cją szczęśliwego rozwoju zakończonego otrzymaniem 
dobrze płatnej pracy.

Te same pseudowartości odnaleźliśmy we współcze-
snych bajkach, zarówno w wersji książkowej, jak i z ekra-
nów telewizora. Nawet jeśli „przytrafiły się” dobre treści 
i „sensownie” zajęliśmy dziecku czas – nad książkami 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej dopuściło dla klas 
I – III: 94 programy nauczania, 
27 kompletów podręczników, 
19 podręczników do zajęć 
komputerowych i 30 do języka 
angielskiego. Komplety dzielą 
się na części, których liczba 
przekracza nierzadko 40. W ich 
skład wchodzą ćwiczenia, 
wyprawki, multimedia, tablice 
demonstracyjne itp. Cena 
zestawu to 500 zł na rok. Jako 
rodzice dzieci wchodzących 
w wiek obowiązku szkolnego 
postanowiliśmy przejrzeć treści 
tych zestawów. Okazuje się, 
że powielają one ideologiczną 
sztampę, w dodatku 
przedstawioną w niechlujnym 
i prostackim języku. 

Biedny 
rodzic 
patrzy na 
podręcznik

Edyta 
Kazikowska
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czy oglądając bajkę – to przekaz szedł 
tylko w jedną stronę, bez doświadczenia 
zwrotu, możliwości kontaktu. Tymczasem 
w naszych dzieciach codziennie widzieli-
śmy potrzebę życia w relacji z mamą i tatą, 
doświadczenia bliskości, zrozumienia (do-
stępności) i bezpieczeństwa oraz pomocy 
w uporządkowaniu postrzegania świata. 

Ta sytuacja skłoniła nas do po-
szukiwania dobrej drogi, aby po ka-
tolicku wychować dzieci. Godziny 
poszukiwań – rozmów, spotkań, lektura, 
modlitwa – zaowocowały decyzją o roz-
poczęciu edukacji domowej. W pojedynkę 
nie było łatwo, ale w kilka małżeństw 
zdecydowaliśmy się rozpocząć zorganizo-
waną formę „hodowli konserwatystów”. 
Tak powstała Fundacja Dobrej Edukacji 
„Maximilianum”, która ma na celu nie tyl-
ko rozwój intelektualny dzieci i rodziców, 
ale przede wszystkim formację duchową 
i patriotyczną.

Pryncypia? Te są proste. Bóg, Rodzina, 
Ojczyzna. 

Świat, który poznają nasze dzieci, jest 
podporządkowany Bogu. Zajęcia podążają 
tematycznie zgodnie z rokiem liturgicz-
nym i wydarzeniami domowymi. W kon-
kretach: maj to nie miesiąc ziemi, ale 
Maryi, a kolorowanki z wyimaginowanymi 
potworami zastąpiliśmy tymi z wizerun-

kami świętych. Rodzina to nie partner 
A i B, ale tata, mama i kilkoro rodzeństwa. 
Dzieci uczą się z całą rodziną obchodzić 
święta kościelne, wybierać na mszę lub ró-
żaniec, ale również przeżywać ciążę mamy 
i przyjście na świat nowego rodzeństwa. 
Dowiadują się, że to człowiek panuje nad 
przyrodą, a nie odwrotnie. Nie poprzez 
nadmierną eksploatację, ale rozsądne 
użytkowanie, bo każdy byt – dzieło i dar 
Boga – jest przedmiotem zachwytu. 

Maximilianum to dopiero początek 
drogi, bo i nasze dzieci dopiero zaczynają 
edukację. W ramach fundacji powstają już 
zeszyty, które mają ułatwiać kształcenie 
dzieci w takim duchu. Ω
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Edukacja domowa w mojej rodzinie wyrosła, 
jak z drobnych ziaren, z kilku zaledwie 
konkretnych inspiracji, które znalazły 
podatny dla siebie grunt we wcześniejszych 
naszych przed i rodzinnych decyzjach.

Tytułowa introdukcja do niniejszego „świadectwa” sugero-

wać by mogła, że, odległe już nieco w czasie (boć to początek 

lat 90. XX wieku), początki współczesnej polskiej edukacji 

domowej zachodziły w warunkach archaicznych – możecie 

w to nie uwierzyć, ale nie było jeszcze wtedy w Polsce Inter-

netu (sic!) – tak odmiennych zatem od tego, z czym mierzyć 

się muszą i z czego korzystać mogą rodzice dziś, że mogą być 

z obecnymi czasy niemożliwe do porównania. Tak naprawdę 

jednak, każdorazowo, w przypadku każdej kolejnej rodziny 

realizującej ten „tryb” edukacji, jest to unikalny splot naj-

edUKACJA 
doMoWA. JAK 
To drZeWieJ 
byWAło

Marek Budajczak

F68-print.indb   281 26.08.2013   02:19



M
A

R
E

K
 B

U
D

A
JC

Z
A

K
 /

 E
D

U
K

A
C

JA
 D

O
M

O
W

A
…

 
28

2

bliższych członkom tej rodziny, tak satysfakcjonujących, jak i uciążliwych, 

okoliczności, dla którego to kompleksu historyczna faza go obejmująca ma 

stosunkowo niewielkie znaczenie.

Ziarna

Edukacja domowa w mojej rodzinie wyrosła, jak z drobnych ziaren, z kilku 

zaledwie konkretnych inspiracji, które znalazły podatny dla siebie grunt we 

wcześniejszych naszych przed i rodzinnych decyzjach, a przede wszystkim 

w doświadczeniach z nich płynących, rozwijając się w „cieplarnianych” wa-

runkach, „podgrzewanych” przez naszą wspólną nadzieję, iż kompetencje, 

jakimi podówczas dysponowaliśmy, pozwolą nam ów zamysł skutecznie 

zrealizować (przyszłego „ziąbu” na zewnątrz naszej „szklarni” naiwnie nie 

uwzględnialiśmy – ściśle mówiąc, to było moje upośledzenie, bo moja żona, 

Iza, intuicyjnie groźbę tego „mrozu” wyczuwała).

Zasadniczo wszystko (choć nie edukacja domowa sensu stricto) zaczęło 

się w 1986 roku, w którym miała urodzić się nasza córka, Emilia, kiedy to 

zgodnie przesądziliśmy sprawę co do tego, że nasza rodzina będzie realizo-

wać model „tradycyjny”. Choć byliśmy też liberałami w różnych zakresach 

myślenia o świecie (uchował nas Bóg, byśmy nie zostali ideowymi czy cy-

nicznymi „realnymi socjalistami”), krytycznymi w tym o nim myśleniu, to 

jednak co do sposobu wspólnego życia konserwatywnie uznaliśmy, iż jedno 

z nas będzie chodzić na „polowania” do społecznego „lasu”, by coś z niego 

przywlec dla rodziny, a drugie zajmie się domem i dziećmi. Ominęła nas 

szczęśliwie tacierzyńska katastrofa, ponieważ to piszący te słowa chadzał 

do „lasa” (z marnymi skądinąd efektami), a mama „była” stale z dziećmi 

i w domu! Zrezygnowaliśmy z drugiej pensji zupełnie świadomie, dla kul-

tywowania wartości rodziny, żyć trzeba było jednak wskutek tego nader 

skromnie. „Coś” wszelako za „COŚ”!

Edukacyjne aranżacje

Półtora roku później urodził się nasz syn, Paweł. Wszystkich (wobec ewi-

dentnej plenności rodzin edukacji domowej to trochę wstyd!) mieliśmy 

więc już w domu!
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Od samego początku staraliśmy się, nie nazywając tych „aranżacji” edu-

kacyjnych sposobności edukacją domową, stwarzać naszym dzieciom róż-

norakie okazje do poznawania i przeżywania świata (także „zaświatów”, bo 

socjalizacja religijna miała w naszym życiu swój ważny udział). Oczywiście 

staraliśmy się w tych wysiłkach poza siermiężne warunki naszej materialnej 

kondycji, prowincjonalnego (choć porządnego, bo wielkopolskiego) Ponieca, 

gdzie potąd mieszkamy, i ogólnie poza kryzysowe realia „ludowej”, chylą-

cej się do upadku, a potem trudnej w swych początkach „kapitalistycznej” 

Polski, wykraczać. Ludzki duch, na szczęście (czasami bywa, niestety, z tego 

kłopot), jest wolny i wzlata, kędy chce! A już na pewno, i nawet wówczas, 

może sięgać do tekstów, dźwięków i obrazów, jakie sobie wybierze. Polskie 

biblioteki i księgarnie, tak za czasów „komuny”, jak i w początkowych la-

tach „wolności”, nie były wcale w swoich kulturowych zasobach „jałowe” 

czy płytkie. Od początku towarzyszyła naszemu rodzinnemu życiu klasy-

ka „narodowa” i „ogólnoludzka”, z wszystkich odmian sztuki. Przedszkole 

uznaliśmy zatem dla naszych dzieci za zbędne. To był pierwszy z przejawów 

naszej antyspołecznej, a co gorsza antypaństwowej, „rodzicielskiej pychy”!

W 1989 roku uznaliśmy wspólnie, że moje trzyletnie, po uzyskaniu magi-

sterium z pedagogiki, rozstanie z poznańską Alma Mater, trzeba zakończyć 

i skorzystać z życzliwego zaproszenia pana Profesora J. Skrzypczaka do pod-

jęcia pracy tamże. I tak zostałem, na nieszczęście dla wielu osób zajmujących 

się edukacją domową, i to z obu stron oświatowej barykady, pracownikiem 

dydaktyczno-naukowym w zakresie nauk pedagogicznych. Oprócz stosow-

nych obowiązków (zajęcia akademickie, poszukiwania etyczne oraz estetycz-

ne) równolegle realizowałem swoje pasje, do których m.in. należał koncept 

„optymalizacji programów kształcenia szkolnego w zakresie przedmiotów 

humanistycznych”. Wydawało mi się, w arogancji mojej młodości, że treści 

programowe tych „przedmiotów” można wiązać z sobą na sposoby odmien-

ne od tych, jakie tradycyjnie wykorzystywano wtedy w szkole, na sposoby 

może bardziej logiczne, a stąd bardziej ekonomiczne co do czasu i wkłada-

nego w ich opanowanie wysiłku, a także bardziej angażujące emocjonalnie 

i duchowo. Zyski czasowe i motywacyjne dzięki temu powstałe, jak mi się 

zdawało, mogły być „inwestowane” w rozwijanie osobistych zainteresowań 

 i tak zostałem, na 
 nieszczęście dla wielu 

 osób zajmujących 
 się edukacją domową, 

 i to z obu stron 
 oświatowej barykady, 

 pracownikiem 
 dydaktyczno- 

-naukowym 
 w zakresie nauk 
 pedagogicznych
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dziecka, czego szkoła, wbrew publicznym deklaracjom, nie miała wówczas 

i nie ma obecnie ani czasu, ani ochoty realizować.

W domu? W Polsce?

W roku 1991, symbolicznie w tym samym roku, w którym przyjęto pierwszą 

pokomunistyczną ustawę o systemie oświaty, ukazało się u nas tłumaczenie 

niewielkiej książki Rolanda Meighana, brytyjskiego socjologa i pedagoga, 

pt. „Edukacja elastyczna”. Dwa lata później wyszła po polsku (w oryginale 

w 1986 r.) druga i znacznie obszerniejsza książka tegoż autora: „Socjologia 

edukacji”. W obu tych publikacjach, choć na doprawdy niewielu stronach, 

autor, który w ramach akcji promocyjnej drugiej książki został zaproszony do 

Polski, odwiedzając także poznański uniwersytet, mówi, a raczej wspomina, 

o „raczkującym” nawet w krajach anglosaskich „ruchu edukacji domowej”, 

bez podawania praktycznych o tej ostatniej szczegółów.

Czy w Polsce można by podjąć się tak szczególnego przedsięwzięcia, 

i to całą rodziną? – to pytanie poruszało coraz bardziej moją pedagogiczną 

wyobraźnię i, już wcześniej nonkonformistycznego, ducha. Zacząłem tym 

pomysłem dręczyć „domową”, by nie rzec z feministyczna: „udomowioną”, 

Żonę i Matkę. Namolność nie wydaje mi się prawdziwie moją cechą (wadą), 

ale bodaj ją w tym zakresie przejawiałem (Żona wspomina – sam szczęśli-

wie tego nie pamiętam – że to były liczne, kolejne ataki/inwazje perswazji). 

Konsekwencją oswajania pozostałych członków rodziny z tym dziwnym 

pojęciem stała się ich stopniowa dlań akceptacja.

Jako nieobeznany z polskim prawem oświatowym (i podówczas pozba-

wiony kompetencji co do samoedukacji w tym względzie) obywatel, „urzęd-

nikobojnie” udałem się jesienią 1994 roku do ówczesnego wojewódzkiego 

Kuratorium Oświaty w Lesznie, a pokornie doczekawszy się audiencji 

u wicekuratora, usłyszałem odeń znamienne słowa: „Nie możemy pozwo-

lić, by pan skrzywdził te dzieci”! Stwierdził jednak dalej łaskawie, że gdyby 

udało mi się znaleźć w kraju jakiś precedens, bo stosownych przepisów 

prawa w tym względzie brak, to wówczas byłoby to dlań podstawą do po-

nownego rozważenia całej tej sprawy. To skromne, jednostkowe przecież 

co do charakteru, zapytanie obywatela rodzica odbiło się chyba jednak, 
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o czym jeszcze wspomnimy, pewnym echem na salonach ministerialnych 

władz oświatowych.

Parę miesięcy później, po bezskutecznych poszukiwaniach rzeczonego 

precedensu, w trakcie których okazało się, że pomysłu tego chwytali się do 

owego momentu (dane były zdecydowanie skąpe) i zawsze nielegalnie „mało 

poczytalni” rodzice, którym sądy „musiały” w konsekwencji ograniczać lub 

odbierać prawa rodzicielskie, otrzymaliśmy dzięki życzliwości znajomego 

profesora, a ściślej jego małżonki, pracującej w ościennym kuratorium, kopię, 

dziś już wycofanego, okólnika (o sygnaturze: DKO-430-4/93/JB), wydanego 

przez MEN w 1993 r., w sprawie warunków… spełniania obowiązku szkolne-

go poza szkołą. A więc jednak przepisy takie istniały?! Nie wiedziano o nich 

w Lesznie, czy z premedytacją przemilczano je wobec mnie? Obie wersje są 

potąd prawdopodobne. Jeśli bowiem strażniczka oświatowego ładu, minister 

edukacji z rządu SLD, o edukacji domowej nic nie wiedziała (zdradziła się z tą 

niekompetencją przed dziennikarką „Gazety Wyborczej”), to i w niektórych 

F68-print.indb   285 26.08.2013   02:19



M
A

R
E

K
 B

U
D

A
JC

Z
A

K
 /

 E
D

U
K

A
C

JA
 D

O
M

O
W

A
…

 
28

6

kuratoriach mogli o „tym” nic nie wiedzieć. Jednak przynajmniej dwa fakty 

wydają się nakazywać tu podejrzliwość.

We władzy okólnika

Oto bowiem wspomniany ministerialny okólnik (jak i inne akty prawa oświa-

towego wewnętrznie niespójny i, co gorsza, sprzeczny też z aktami prawa 

wyższych rzędów) oparty został na zapisach ustawy, podstawowego aktu 

prawa oświatowego, a ten przecież obowiązując już wówczas od trzech lat, 

jako zawodowo fundamentalny, musiał być znany ówczesnym urzędnikom 

oświatowym. Ustawa ta zaś zalegalizowała edukację domową już w 1991 roku! 

Po wtóre, znamienne jest i to („Przipadek?!” – wedle ujęcia Kabaretu Mo-

ralnego Niepokoju), iż wkrótce po mojej wizycie w kuratorium (na Górnym 

zaś Śląsku w podobnej sprawie i w podobnym mniej więcej czasie zwracała 

się do oświatowych władz inna rodzina) „strategiczni” urzędnicy MEN roz-

poczęli starania w kierunku nowelizacji wskazywanej ustawy, zmian „także” 

w odniesieniu do „domowego nauczania”. Optymalizacja prawa w ich poję-

ciu, prezentowana naszym parlamentarzystom z adekwatnej komisji przez 

ówczesną panią wiceminister, miała zwiększyć stopień oświatowego ładu 

poprzez… zwiększenie poziomu kontroli władz nad (buntowniczymi – epitet 

oczywiście zmilczany) rodzinami domowej edukacji. Tę „koncepcję” skutecz-

nie wdrożono w nowelizacji z 1995 roku, przez wprowadzenie do obowiązu-

jących wcześniej, stosunkowo liberalnych przepisów, szeregu utrudniających 

realizację tej formy edukacji ograniczeń!

Dla nas, jako rodziny, ważne było jednak to, że nasze ewentualne przed-

sięwzięcie ma prawne podstawy dla swego zaistnienia. Ewentualne, ponie-

waż w „sprawie” tej swojej ostatecznej akceptacji nie wyraziły jeszcze nasze 

dzieci. Syn (absolwent I klasy szkoły podstawowej) od początku była „za”, 

córka (po klasie II) przez kilka dni się wahała, by w końcu – bez naszej ro-

dzicielskiej presji! – przystąpić do rodzinnego projektu.

Skoro w świetle przepisów okazało się, iż kuratorium nie ma w tej spra-

wie „nic do gadania”, przygotowaliśmy rodzinnie własny program edukacji, 

wykraczający znacznie poza wymagania systemu oświaty, i dołączyliśmy go 

do formalnego rodzicielskiego wniosku o „zezwolenie na spełnianie obo-

działalność 
nauczycielską 
stopniowo 
ograniczaliśmy co do 
zakresu, ponieważ 
w miarę dojrzewania 
dzieci stawały się 
(wszystkie dzieci 
stają się takimi) 
w coraz większym 
stopniu zdolne do 
samokształcenia 
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wiązku szkolnego poza szkołą” przez oboje naszych dzieci, jaki złożyliśmy 

latem 1995 roku na ręce dyrektora, jedynej w Poniecu, szkoły podstawowej.

I tak, z dniem 1 września 1995 roku oficjalnie i realnie zaczęła się nasza 

edukacja domowa, której „przygody” (niektóre tylko groteskowe, inne zde-

cydowanie opresywne, ze skutkami – tak psychicznymi, jak i społecznymi 

oraz zdrowotnymi – dręczącymi nas po dziś dzień) opisywaliśmy przez lata 

w różnych miejscach. Szkoda na nie czasu oraz frondowego „atłasu”!

Warto jedynie dodać, iż nasza „awanturniczość”, nasze sądowe „walki” 

z kluczowymi dla nas reprezentantami systemu oświaty, z różnych jego 

poziomów, nie mogły mieć nic wspólnego ze zmianami przepisów, odno-

szących się do edukacji domowej, co sugerują niektórzy komentatorzy ze 

środowiska edukacji domowej, bo owe obstrukcyjne zmiany przegłosowy-

wano w Sejmie już latem 1995 roku, a my pierwsze swoje awantury wszczę-

liśmy dopiero w 1997 roku.

Zmagania z systemem

Skądinąd większa część spośród upublicznianych przez nas w mediach i kie-

rowanych do takich instancji społecznych, jak Rzecznik Praw Obywatelskich 

czy Rzecznik Praw Dziecka, interwencji poświęcona była generalnemu kon-

testowaniu niesprawiedliwych rozwiązań prawnych, jakie przyjęto w naszym 

kraju względem rodzin edukacji domowej.

Niezależnie od naszych rodzinnych prawno-sądowych zmagań z syste-

mem oświaty prowadziliśmy powszednią i świąteczną (w domowej edukacji 

to oczywista jakość) edukację domową, nauczając nasze dzieci, a jednocze-

śnie ucząc się wraz z nimi. Działalność nauczycielską stopniowo ograni-

czaliśmy co do zakresu, ponieważ w miarę dojrzewania dzieci stawały się 

(wszystkie dzieci stają się takimi) w coraz większym stopniu zdolne do sa-

mokształcenia.

„Technologia” naszego działania większego znaczenia tu nie miała. Była 

ona określana przez nasze ówczesne rozpoznania co do kondycji ludzkiej 

„w ogóle”, co do „polskiej kondycji” i przez naszą rodzicielską wiedzę o spe-

cyficznej kondycji każdego z naszych dzieci z osobna, a także determino-

wana przez istniejące w owym czasie okazje do respektowania owych uwa-
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runkowań, z których nie eliminowaliśmy żadnej, poza tymi, które mogłyby 

naruszać fundamentalne zasady moralności.

Warto może jedynie wspomnieć o naszej świadomej aktywności (sami 

jako rodzice czytaliśmy sporo) i animacji czytelniczej – wprost „demoralizo-

waliśmy” nasze dzieci w tym względzie. Prawdziwymi, poznawczymi „seza-

mami” były dla nas liczne publiczne biblioteki – należące do grona niewielu 

jednoznacznie pozytywnych, kulturowych dobrodziejstw życia społecznego, 

z których zasobów często korzystaliśmy, oraz rozbudowywana stopniowo, 

a także z premedytacją, „biblioteczka rodzinna”. Kłopot zachodził jedynie 

wtedy, gdy w naszym książkowym „skarbcu” miał pojawić się jeden jedyny 

egzemplarz nowej książki, a „na gwałt” pragnących jej przeczytania, z goto-

wością do podjęcia nawet „akcji zbrojnej” w celu jej zdobycia, było jednocze-

śnie oboje dzieci (rodzice mogli poczekać)! Jakie było rozwiązanie? Trzeba 

nam było znajdować porównywalny do tego „upragnionego” tytuł i każdo-

razowo dokonywać „podwójnego” zakupu książkowego, dla jednoczesnego 

ukontentowania obojga młodocianych książkożerców.

Tak to właśnie drzewiej bywało, w czasoprzestrzeni, do której stosuje się 

klasyczna już dziś formuła: „Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce… nie 

posiadającej dostępu do internetu”.

Między sądem a rodziną

Każde „drzewiej”, a więc każda przeszłość rodzi jednakowoż różne kon-

sekwencje dla osób w niej „uczestniczących”. Nasza rodzinna edukacyjna 

przeszłość, niezależnie od wzmiankowanych wyżej szkód, uznanych wiele 

razy przez Naczelny Sąd Administracyjny i jego wojewódzkie agendy, a nigdy 

i w żadnym stopniu niezadośćuczynionych przez oświatowych funkcjona-

riuszy, przyniosła nam wiele konstruktywnych efektów.

Nasze dorosłe już dzieci, pomimo braku formalnego polskiego potwier-

dzenia swoich kompetencji, realizują swoje pasje oraz – o ironio! (przecież 

dzieci edukacji domowej zagrożone są egocentryzmem i izolacją!) – angażują 

się w działania na rzecz innych ludzi.

I tak, Emilia naucza dzieci w różnym wieku języka angielskiego (nierzad-

ko korygując, ujawniające się u nich, defekty nauki tego języka w szkole). 

Nasze dorosłe już 
dzieci, pomimo braku 
formalnego polskiego 
potwierdzenia 
swoich kompetencji, 
realizują swoje pasje 
oraz – o ironio! 
(przecież dzieci 
edukacji domowej 
zagrożone są 
egocentryzmem 
i izolacją!) – angażują 
się w działania na 
rzecz innych ludzi 
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Prowadzi też wolontariacko edukację wprowadzającą dzieci w tradycyjny 

„kanon kulturowy”, pokazując im główne odmiany i gatunki sztuki poprzez 

wybitne ich „dzieła”, prezentując najważniejsze postaci i maksymy filozofii, 

jak również różne języki naturalne i kody znakowe, jak np. język migowy. 

Łączy kulturę „wysoką” z powszednią estetyką i „savoir-vivrem”. Tego szko-

ła, ze swej strony, jakoś nie czyni. Możnaby rzec, że córka nasza stara się 

spełniać wymagania stawiane w przeszłości guwernantkom „z prawdziwego 

zdarzenia”. Jest też – via Skype – prawdziwą „e-guwernantką”.

Nasz syn, Paweł, sam formalnie, według reguł polskiej oświaty, „niedo-

kształcony” i „niezsocjalizowany”, jako „pedagog ulicy” opiekuje się, wspie-

ra moralnie (będąc dla nich mężem zaufania i autorytetem) oraz pomaga 

edukacyjnie dzieciom, którym nie potrafią pomóc ani rodzice, ani szkolni 

funkcjonariusze. Jako wolontariusz pracuje z dziećmi i młodzieżą z ośrod-

ków salezjańskich, odwdzięczając się może w ten sposób za dobro, którego 

od księży salezjanów sam doświadczył. Stara się być solidnym studentem 

pedagogiki, by móc dysponować formalnymi uprawnieniami do wychowy-

wania „młodocianych”, a równocześnie prowadzi własne zespoły muzyczne.

My zaś sami, bezużyteczni już jako nauczyciele własnych dzieci, pomaga-

my uczyć się różnych rzeczy dzieciom naszych sąsiadów i samym sąsiadom, 

prowadzimy też działalność promocyjną na rzecz edukacji domowej w Pol-

sce, a także poradniczą i interwencyjną na rzecz licznych rodzin tę formę 

kształcenia uprawiających.

W ten oto sposób nasza rodzinna, dość monolityczna, przeszłość kształ-

tuje naszą zdywersyfikowaną (inni powiedzieliby: dywersancką – względem 

publicznej oświaty) co do kierunków działania „rodzinną współczesność”. Ω
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ogromną zaletą teatralnych 
gier fabularnych 
jest konieczność myślenia 
historycznego 
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Larp. historia 
na uLicy
Nad grą czuwają justycjariusze, którzy 
we wszelkich niejasnych sytuacjach 
decydują o powodzeniu lub fiasku danej 
akcji, a także o jej następstwach.

 

W obliczu niewydolności systemu nauczania, coraz czę-

ściej edukacja historyczna młodych Polaków odbywa się 

poza szkołą. Sytuacja ta powoduje konieczność odpo-

wiedniego podania wiedzy. Dobrym kierunkiem rozwoju 

metodologii nauczania jest połączenie nauki i zabawy. 

Założenie to doskonale realizują tzw. larpy (ang. live 

action role-playing), czyli teatralne gry fabularne. Forma 

ta jest szeroko rozpowszechniona wśród fanów fantastyki, 

którzy wcielają się w postacie rodem z książek Tolkiena 

i innych literackich światów, by odgrywać przydzielone im 

role w tworzonej wspólnie historii. Gry takie nie są niczym 

nowym. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się u schyłku 

lat siedemdziesiątych, w Polsce w latach dziewięćdziesią-

tych. Pewnym novum jest natomiast wykorzystanie ich 

w edukacji historycznej. O potencjale tej metody naucza-

nia świadczy choćby fakt, że stała się ona obiektem badań 

prowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy.

dawid 
hallman
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Dobrym przykładem larpa historycznego jest „Tarnów’46”. Do dziś 

pozostaje on jedyną teatralną grą fabularną poświęconą historii Żołnie-

rzy Wyklętych. Organizowany od 2009 roku przez Towarzystwo Michała 

Archanioła, stał się trwałym elementem tarnowskiego kalendarza imprez 

historyczno-edukacyjnych. I tak oto każdej jesieni gród leliwitów na jeden 

dzień zamienia się w wielką planszę do gry. Ulice i bramy kamienic stają 

się terenem walki pomiędzy konspiracją niepodległościową a komuni-

styczną władzą. Gracze odpowiednio przebrani w stroje przypominające 

te z lat czterdziestych, wyposażeni w odpowiednie rekwizyty starają się 

wykonać przydzielone im zadania: zdobyć broń, załatwić fałszywe do-

kumenty, wejść w struktury UB, przygotować odbicie więźniów. Zadania 

zależą oczywiście od indywidualnej roli i larpowego scenariusza. I choć 

sama gra trwa zaledwie kilka godzin, to przygotowania do niej zaczynają 

się długo przed imprezą. W tym czasie gracze nie tylko kompletują od-

powiedni strój, ale również opracowują szczegółowo swoją larpową rolę, 

układają życiorys, który stanie się elementem szerszej historii. Jest to 

klucz do zrozumienia edukacyjnego wymiaru tej gry. Okazuje się bowiem, 

że proces tworzenia postaci jest czynnikiem motywującym do sięgnięcia 

do odpowiedniej lektury o wiele silniejszym niż przymus szkolny. Wy-

musza to również na graczu zwracanie uwagi na chronologię, ważne jest 

odpowiednie umiejscowienie postaci w czasie. Abstrakcyjne dotąd daty 

nabierają znaczenia, są bowiem elementem konkretnego życiorysu. Nie-

oceniona jest także sama gra, która rzuca niejako jednostkę w wir zdarzeń 

historycznych. Tym samym postać staje się elementem większej całości, 

co przy odpowiedniej organizacji pozwala w praktyczny sposób pokazać 

funkcjonowanie danej grupy konspiracyjnej. Istotny jest również fakt 

identyfikacji gracza z postacią. Pozwala to zrozumieć młodym ludziom 

żyjącym na początku XXI wieku wybory ich rówieśników sprzed 60 lat, 

poczuć ciężar częstokroć bardzo trudnych decyzji.

„Tarnów’46” nie jest rekonstrukcją. Oczywiście gracze działają w okre-

ślonych realiach historycznych, nie ma jednak sztywnego scenariusza 

wydarzeń. To jak potoczy się larp, zależy w dużej mierze od nich samych. 

Ich wybory wiążą się z odpowiednimi konsekwencjami. Nad grą czuwa-

 Forma ta jest szeroko 
 rozpowszechniona 
 wśród fanów 
 fantastyki, którzy 
 wcielają się w postacie 
 rodem z książek 
 Tolkiena i innych 
 literackich światów, 
 by odgrywać 
 przydzielone im 
 role w tworzonej 
 wspólnie historii 
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ją justycjariusze, którzy we wszelkich niejasnych sytuacjach decydują 

o powodzeniu lub fiasku danej akcji, a także o jej następstwach. I tak 

strzał oddany w pobliżu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-

go wiąże się z poważnym ryzykiem szybkiej reakcji ze strony „utrwalaczy 

władzy ludowej”. Larp wymusza kreatywne rozwiązywanie problemów, 

czyli często okazuje się idealnym sprawdzianem wiedzy teoretycznej.

Ogromną zaletą teatralnych gier fabularnych jest konieczność myśle-

nia historycznego. Analiza realiów, postępowanie zgodnie z nimi często 

okazuje się rzeczą niezbędną. Owszem, zdarzają się sytuacje niemające 

precedensu, cieszy natomiast fakt, że uczestnicy w przeważającej więk-

szości przypadków dostrzegają ich niehistoryczność. „Tarnów’46” poprzez 

wyjście w miasto i silne osadzenie w rzeczywistości powojennej tworzy 

złudzenie osobistego udziału w odgrywanych wydarzeniach. Swoboda 

działania wynikająca z elastycznego scenariusza tylko potęguje ten efekt. 

Daje to ogromną przewagę nad zdecydowaną większością gier miejskich, 

a także larpów rozgrywanych w szkołach. Niestety wymaga ogromnego 

wysiłku organizacyjnego. W ostatniej edycji tarnowskiej gry uczestniczy-

ło, mimo deszczowej pogody, blisko sto osób, nie tylko z Tarnowa i okolic, 

ale również z Głogówka, Katowic, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa 

i Wrocławia. Do przeprowadzenia takiego larpa potrzebny jest cały sztab 

ludzi, którzy nie tylko przygotują scenariusz, ale również poprowadzą 

samą grę, kontrolując jej przebieg.

Mimo sporych nakładów pracy, warto organizować i popularyzować 

tego rodzaju gry historyczne, zwłaszcza w obliczu redukcji godzin lekcyj-

nych w szkołach. W tej sytuacji najlepszą alternatywą są działania organi-

zowane oddolnie, będące poza systemem oświaty. „Tarnów’46” pokazuje, 

że larp jest formą, która nie tylko przyciąga młodzież, ale również ma 

wysoki potencjał dydaktyczny. Warto więc ją rozwijać i upowszechniać, 

szczególnie w odniesieniu do tematów często pomijanych na lekcjach 

historii. Pozwoli to przynajmniej w części zapełnić luki wynikające z nie-

wydolności systemu edukacyjnego w naszym kraju. Ω

do przeprowadzenia
 takiego larpa 

 potrzebny jest cały 
 sztab ludzi, którzy 

 nie tylko przygotują 
 scenariusz, 
ale również 

 poprowadzą samą 
 grę, kontrolując 

 jej przebieg

F68-print.indb   293 26.08.2013   02:19



Pat
Marta 

Kwaśnicka

i nie filozofować, by nie przefilozofować Polski

(St. Wyspiański, „Wyzwolenie”)

 

Król wlókł się ostatkiem sił, czołgał się z pola na pole, za 
nim cofały się trzy pionki. Po stronie przeciwnej – król 
i cztery pionki, skoczek, ciągle w natarciu. Męcząca 
rozgrywka szachowa, już czwarta z kolei. Wkrótce odchodził 
autobus do Polski, T. nacierał figurą, ja chodziłam nerwowo 
po chodniku, co chwila zerkając na zegarek. I tak od rana.

Wszystko zaczęło się około dziewiątej. Za pierwszym razem przegrali-

śmy. Potem T. grał po raz drugi i wygrał, ale bukinista zarzekał się, że tym 

razem się na nic nie umawiali. No więc kolejna rozgrywka, pat. I kolejna. 

Trwająca musiała być ostatnią, była zatem wojną na wyniszczenie. Pionki 

padały jak odłamki, zgrzytały zęby, królowe ginęły z jękiem. Na pace sa-

mochodu, gdzie toczył się mecz, tuż przy długim straganie pokrytym bre-

zentem nieokreślonego koloru, leżała XIX-wieczna książka. Szlachetna, 

Kiedy targowaliśmy 
się po angielsku, 
sprzedawca mruknął 
coś pod nosem. 
brzmiało jak polski 

F68-print.indb   294 26.08.2013   02:19



F
R

O
N

D
A

 6
8

 /
 J

E
S

IE
ń

 2
0

13
 

29
5

o kremowych kartkach, brązowej okładce i skórzanym grzbiecie. Papier 

starzał się z godnością jak dama z angielskich wyższych sfer, nie pachniał 

wilgocią, nie pokrył się archipelagami plamek, jedynie pożółkł. Książka 

należała, jak tysiące sąsiadek, do polskiego bukinisty z Londynu, kolekcjo-

nera ekslibrisów. Na swoje hobby przeznaczył spory majątek. Teraz pró-

bował go odzyskać, sprzedając książki, pozbawione już bezcennych wkle-

jek i pieczęci, albo te, których ekslibrisy powtarzały się. Bardzo chcieliśmy 

mieć szlachetny wolumin, ale nie było mowy, żebyśmy kupili go po cenie, 

której żądał bukinista. I tak się zaczęło. Kiedy targowaliśmy się po angiel-

sku, sprzedawca mruknął coś pod nosem. Brzmiało jak polski.

 – Pan jest Polakiem? – zapytałam sondująco. Jeśli nie zrozumie, łyp-

nie zdziwiony, nie odpowie. Ale okazało się, że tak. Z wojennej emigracji, 

blisko spokrewnionym z dowódcą Dywizjonu 303. Zwykle przychodził do 

niego były oficer Armii Czerwonej i wspólnie zabijali swój wschodnioeu-

ropejski czas, płynący inaczej i jakby wolniej niż tutejszy, grając w szachy 

lub dyskutując o książkach, podczas gdy stragan obojętnie mijali prędko 

londyńczycy, zapracowani, wiecznie zajęci swoimi sprawami. Dzisiaj jed-

nak oficer nie przyszedł. Miewał kłopoty z żołądkiem (być może jakaś 

pamiątka z wojennej przeszłości), nie zawsze się pojawiał. Kiedy tak było, 

bukinista siedział osowiały, narzekając na brak towarzystwa. Na Wyspach 

spędził ponad pół wieku, a i tak jego książkowe i szachowe pasje dzielił 

jedynie Rosjanin, bo z Rosjanami od XIX wieku łączy nas skłonność do 

marzycielstwa i próżnych łamigłówek. Na widok młodej polskiej pary, 

oczywiście, serce sprzedawcy zmiękło. Może udałoby się dojść do porozu-

mienia w kwestii ceny.

 – Ktoś z państwa gra w szachy? Zagrajmy o nią.

T. grał trochę, nauczyła go matka, świetna szachistka, swojego czasu 

wygrywała turnieje. Jeśli chodzi o mnie, moja kandydatura nie wchodziła 

w rachubę. Z trudem nauczyłam się tego, jak poruszają się poszczególne 

figury. Od czasu do czasu grywaliśmy, ale rzadko kiedy udawało mi się 

wygrać. Zwykle szalałam królową po planszy, usuwałam nią wszystko, 

co stanęło na mojej drodze, wierząc w jej wielką siłę, dopóki mi jej nie 

uśmiercono. Zwykle robił to król przeciwnika, bo z reguły zapominałam, 

 Ktoś z państwa 
 gra w szachy? 

 Zagrajmy o nią
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że królowie także mogą zbijać, co mojemu przeciwnikowi zdecydowanie 

ułatwiało matowanie. Jeśli ktoś miał zdobyć dla nas XIX-wieczny wolu-

min, był to T. Rozgrywka ruszyła. Toczyła się w milczeniu. Nie było tutaj 

żadnych słowiańskich rozmów od serca, żadnego „co państwo porabiają 

na Wyspach”, „przyjechaliśmy z Krakowa”, „och tak, piękne miasto, bar-

dzo za nim tęsknię”. Zaciśnięte zęby, kroplisty pot na czole, szlachetna 

książka. Pionki przesuwane z pola na pole ciężko, z szuraniem, jakby po-

włóczyły nogami.

W Londynie byliśmy tylko przejazdem. Wracaliśmy z kilkumiesięcz-

nych wykopalisk w północnej Anglii, dokąd wyjechaliśmy na wakacje, 

żeby zarobić na cały kolejny rok – tak jak wielu młodych Polaków w tam-

tych niedorzecznych czasach. Początkowo planowaliśmy zostać na dłużej, 

może na kilka lat. W Polsce nic na nas nie czekało, a my byliśmy zaraz 

po studiach, bezrobotni. Na Wyspach tymczasem była praca i pewność, 

że damy radę zarobić na życie. Perspektywa prosta jak drut, nieskompli-

kowana, kusząca: żyć i mieć za co. Chodziliśmy już nawet po uliczkach 

maleńkiego Alston, miasteczka, położonego niedaleko Nenthead, gdzie 

pracowaliśmy, i sprawdzaliśmy ceny wynajmu kamiennych domków. Za-

glądałam ludziom w okna, oswajałam się z angielskim układem kuchni, ze 

zlewem z widokiem na ogródek i z przedziwnymi piekarnikami, w których 

niemal wszystko się przypala; przyzwyczajałam się do szklanych drzwi 

wejściowych, przeciętych w połowie szczeliną na listy. Zastanawiałam 

się, jakie listy będą przez nią wpadać. Przywykałam powoli do chłodne-

go lata, do agresywnych muszek, które zatruwały tutejsze wieczory, do 

innej codzienności. Przystosowywałam się do braku pewnych oczywisto-

ści, na przykład tego, że w sierpniu zaczyna w okolicy roznosić się zapach 

psujących się jabłek. Tutaj się nie roznosił i, co najdziwniejsze, właśnie 

jego było mi brak. Nie żniw, nie skowronków, nawet nie krewnych. Ta 

przyszłość bez jabłek była możliwa, otwierała się pod stopami jakby ktoś 

rozwijał dywan; wystarczyło wkroczyć na nią i pójść przed siebie.

Ale najbardziej brakowało rzeczywistości. Zawsze miałam się raczej 

za kosmo-Polaka, a Anglia dawała mi z siebie to, co w niej najlepsze: siel-

ską prowincjonalność, pełną dobrodusznych postaci jak drugoplanowi 

Pełną dobrodusznych 
postaci jak 
drugoplanowi 
bohaterzy Jane 
Austen 
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bohaterzy Jane Austen, niespieszących się nigdzie, żyjących bez zadęcia 

i kompleksów dokładnie tam, gdzie postawił ich los. Oferowała zadba-

ne zabytki, którym pozwala się starzeć z godnością, jak trzeba; dawała 

zaciszne wnętrza okolicznych pubów. Zapewniała antykwariaty pełne 

foteli, w których można się było rozsiąść jak we własnym domu i werto-

wać stare woluminy, przeglądać płyty, potykać się o gramofony i zepsute 

trąbki. Północ Anglii jest piękna. Do dzisiaj mam pod powiekami kolory 

tamtejszych wrzosowisk, zieleń, która nigdy nie płowieje, bo nie ma słoń-

ca, które mogłoby ją wypalić. Pod koniec sierpnia pokrywa się wszystki-

mi odcieniami fioletu, po którym owce żeglują jak obłoki. Ale to dzisiaj. 

Wtedy od całego tamtejszego piękna byłam oddzielona czymś na kształt 

grubej szyby. Kiedy się podróżuje i kiedy ma się w kieszeni bilet powrotny 

(lub przynajmniej zna się termin powrotu) – wtedy jest inaczej, wtedy się 

chłonie rzeczywistość świadomie, wszystkimi zmysłami. Emigrant jest jak 

duch; nic go nie interesuje, niczego nie może dotknąć, bo wie, że nigdzie 

właściwie nie jest na swoim miejscu i donikąd nie zmierza. Nie ma domu, 

którego istnienie nadałoby mu kościec. Jeśli coś do emigranta w ogóle do-

ciera, to podświadomie, jakby w półśnie.

Wyjeżdżaliśmy wtedy z Polski dwukrotnie, rok po roku, zawsze do 

Nenthead, i za każdym razem nie wiedzieliśmy, czy wrócimy. Po paru 

miesiącach jednak robiliśmy to, głównie za moją sprawą, bo T., chociaż 

zawsze chciał wracać, był jednak gotowy na każdy możliwy scenariusz. 

Jeśli któreś z nas zapadało czasami na brak poczucia rzeczywistości, nie-

odmiennie byłam to ja, a on tą rzeczywistość zapewniał, so loving that he 

might not beteem the winds of heaven visit my face too roughly. 

Teraz zatem znowu nie dałam rady emigrować i znowu byliśmy w dro-

dze powrotnej, już drugi raz z kolei. Świat nabrał kształtów, wytrącił się 

nagle z jakiegoś roztworu. Do Londynu przyjechaliśmy poprzedniego dnia 

nocnym autobusem i, znalazłszy niedrogi hotelik w okolicach Victoria 

Coach Station, postanowiliśmy odpocząć po trudach całonocnej podró-

ży. Pensjonat mieścił się w wiktoriańskiej, bardzo zaniedbanej kamie-

nicy o wnętrzu wyścielonym brudną wykładziną. Budynek był pewnie 

kiedyś miejską rezydencją bogatego rodu, przewijały się przez niego być 

 Pensjonat mieścił  
 się w wiktoriańskiej,  
 bardzo zaniedbanej 

 kamienicy o wnętrzu 
 wyścielonym brudną 

 wykładziną
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może bohaterki żywcem wyjęte z kart XIX-wiecznych powieści dla kobiet. 

Teraz przywodził na myśl raczej mroczniejsze fragmenty prozy Dicken-

sa. Na ścianach dawno już nie było żadnych stiuków, poplamiona tapeta 

odchodziła od murów. Obsługę hotelu stanowił niemrawy Hindus. To on 

po sumiennym zainkasowaniu dwudziestu funtów wskazał nam niewiel-

ki pokój z metalowym łóżkiem, do którego wtoczyliśmy bagaże, a potem 

spaliśmy jak zabici dobre kilka godzin.

I w ten sposób zaczęła się nasza rekonwalescencja, bo pobyt w Londy-

nie z konieczności miał właśnie taki charakter. Obudził mnie szum ulicy. 

Byłam zaskoczona,  ponieważ przez kilka poprzednich miesięcy mieszka-

łam na odludziu w niewielkiej chatce na wrzosowisku. Rytuał pobudki był 

dotąd jednostajny: wyglądałam przez okno, za którym we mgle majaczyły 

zarysy wzgórz, robiłam szybki przegląd planów na dany dzień (również 

dość jednostajnych: grzanki i herbata na śniadanie, wyjście w teren lub do 

bazy, jeżeli padało zbyt mocno, powrót na lunch, ponowne wyjście w te-

ren, późny obiad, wieczór nad książką). Teraz wszystko nagle zaczęło być 

inaczej.

Popołudnie spędziliśmy w British Museum, które jest obowiązko-

wym celem pielgrzymek wykształconych ludzi ze Wschodu. Jeśli się nas 

kształci, to właśnie tak: żebyśmy potrafili podziwiać z atencją, wpatrzeni 

w cudze piękno jak sroka w pięćdziesiąt groszy. Wpatrywałam się zatem 

z atencją w marmury Elgina, podziwiałam kunszt Fidiasza, który potrafił 

nadać dynamikę kamieniom, trochę szkicowałam, podziwiałam kolekcje 

greckich amfor i asyryjskich rzeźb, któryś już raz zresztą, bo chodziłam 

wówczas do British Museum za każdym razem, kiedy byłam w Londynie.

Następnego dnia przypadała data naszego powrotu. Śniadanie zjedli-

śmy w hotelu, patrząc przez okno na londyński ruch. Grzanki smakowały 

nareszcie tak jak powinny – obco, jak typowe jedzenie podróżnika. Potem 

wyszliśmy na ostatni spacer po mieście, aby przygotować się psychicznie 

na polską jesień i na powrót do znanych rzeczy, które trzeba będzie od-

krywać na nowo. Byliśmy trochę jak niewidomi, którzy zaraz mieli odzy-

skać wzrok i zobaczyć wszystkie przedmioty, znane dotąd jedynie opusz-

kami palców. Odliczaliśmy godziny do czekającego nas cudu.

Popołudnie 
spędziliśmy w british 
Museum, które jest 
obowiązkowym 
celem pielgrzymek 
wykształconych 
ludzi ze Wschodu 

Jeśli się było 
studentem, to jeszcze 
się wówczas nie 
latało samolotami 
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Nasz autobus do Polski odchodził około czternastej. Jeśli się było stu-

dentem, to jeszcze się wówczas nie latało samolotami, bo bilety lotnicze 

były na to zbyt drogie. Trzeba było jechać ponad dobę zatłoczonym auto-

busem, pełnym takich jak my studentów, wracających do Polski z plika-

mi funtów w kieszeni. Rankiem mogliśmy więc jeszcze przejść się nieco 

i zrobić zakupy na drogę. Nie zaszliśmy daleko, ponieważ utknęliśmy na 

partyjce szachów u polskiego bukinisty.

 

Teraz zatem trwała kolejna męcząca rozgrywka. Król wlókł się ostat-

kiem sił, czołgał się z pola na pole, za nim cofały się trzy pionki. Po stro-

nie przeciwnej – król, trzy pionki i figura, ciągle w natarciu. Męcząca 

rozgrywka szachowa przedłużała się, coraz mniej jasne było, kto właści-

wie ma przewagę. Dłonie graczy były coraz cięższe, ruchy coraz mniej 

zdecydowane, kończyły się możliwości, bolały głowy. Zbliżał się pat, kiedy 

można już tylko gonić się bez końca po planszy, przemieszczać z krawędzi 

na krawędź, jak w jakimś chocholim tańcu.

Pat to nie było nic niezwykłego, to była naturalna sytuacja naszego 

pokolenia. Mieliśmy po dwa fakultety, ja właśnie miałam zacząć trzeci. 

Nadmiar studiów wysusza wyobraźnię, teraz oddałabym wszystkie swo-

je niedorzeczne dyplomy za kilka lat prostej, prowincjonalnej filologii. 

Do dzisiaj zastanawiam się, co właściwie mnie opętało – tak jak zresztą 

bardzo wielu studentów w tamtych czasach. W Krakowie prawie wszyscy 

studiowali po dwa kierunki, byli tacy, którzy studiowali trzy. Była w tym 

jakaś niewysłowiona przez nas rozpacz, nieumiejętność rozpoznania wła-

snych talentów. Było też poczucie, że dokonanie jednego wyboru stawiało 

nas na przegranej pozycji, że dyplomów trzeba było mieć sporo, żeby 

w ogóle utrzymać się na powierzchni. A potem i tak wszyscy, z kieszenia-

mi pełnymi świadectw ukończenia studiów na najlepszej polskiej uczelni, 

szliśmy na dno i jechaliśmy na Wyspy. Wymienialiśmy tu nasze tytuły na 

drobne kwoty liczone w funtach, jeżdżąc na zmywakach i myjąc naczynia 

w pubach. 

Polska była już wolna politycznie, a przynajmniej tak nam się wyda-

wało. Dorastaliśmy karmieni euforią wolności. Wysyłano nas na wybo-

 dopiero z czasem 
 okazało się, że 

 narodowy wątek 
 dziejowy podjęto 
 zupełnie nie tam, 

 gdzie byśmy chcieli 
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ry, które niemal nigdy nie zmieniały naszej sytuacji. Dopiero z czasem 

okazało się, że narodowy wątek dziejowy podjęto zupełnie nie tam, 

gdzie byśmy chcieli. Obudziliśmy się w kraju, w którym co prawda nie 

trzeba było już walczyć w podziemiu, malować na murach P z kotwi-

cą i uciekać, ale gdzie nie dawano nam żadnych szans. Nie nosiliśmy 

nielegalnych ulotek, nie konspirowaliśmy, bo nie było przeciwko cze-

mu. Wróg naszego pokolenia był bezcielesny, nie miał twarzy; był jak 

przewlekła choroba, która toczyła nas od środka i której nikt nigdy nie 

zdiagnozował. Tak, nasz przeciwnik krył się gdzieś w systemie. Coś nam 

zabrano, nie wiedzieliśmy jednak, czym było, bo nie znaliśmy zdrowia. 

Nasi wychowawcy zresztą też nie. Bez wroga i bez powodu nie mogliśmy 

się zaś buntować – zwykle walczy się z konkretem, z caratem lub komu-

ną, a my nie mieliśmy nawet tego.

Wykarmieni mlekiem nijakości mieliśmy bardzo niewielkie aspira-

cje: chcieliśmy żyć jak w każdym innym kraju i mieć jakiekolwiek per-

spektywy. Takich perspektyw nie było. Pozostawanie w Polsce ozna-

czało walkę o przetrwanie, pracę za grosze gdziekolwiek lub – równie 

często – brak pracy. Stąd exodus pokolenia: jeśli, mając dyplomy, trze-

ba pracować po nocach w drukarni po dwa złote za godzinę, równie 

dobrze można to robić na Wyspach za lepsze pieniądze. Zjeżdżały tu-

taj zatem niedawne stypendystki, które teraz zostawały opiekunkami 

do dzieci i kończyły w objęciach podstarzałych Irlandczyków. Wkrót-

ce nie mówiły już nawet po polsku, wychowywały Richardów i Dave-

’ów, którzy za swoich poetów mieli Szekspira i Eliota. Przyjeżdżali 

tutaj i młodzi inteligenci, kiedyś rzucający na korytarzach instytu-

tów nazwiskami wielkich filozofów, aby zaimponować kolegom. Teraz 

wycierali kufle w pubach anglosaskich metropolii lub otwierali drzwi 

w hotelach, ćwicząc perfekcyjną wymowę “Yes, sir” i “Thank you, sir”. 

Jechali i ci, którzy nie mieli wykształcenia, a w Polsce byli skazani na 

biedę. Łączyła nas niemoc. To na nią byliśmy chorzy. We are but mad 

north-north-west. When the wind is southerly, we know a hawk from 

a handsaw. Była to choroba dziedziczona i jednocześnie nabyta. Czy 

uleczalna – nie wiedziałam.

Teraz wycierali 
kufle w pubach 
anglosaskich 
metropolii lub 
otwierali drzwi 
w hotelach, ćwicząc 
perfekcyjną 
wymowę “yes, sir” 
i “Thank you, sir” 

W Anglii wszyscy 
młodzi Polacy 
znajdowali się nie 
na swoim miejscu, co 
niwelowało wszelkie 
etosy grupowe do 
poziomu zero 
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 To była żmudna partia szachów. Król nadal się cofał, miał przy sobie 

coraz mniejszą ilość sojuszników. Bukinista zagryzał końcówkę ołów-

ka, zastanawiał się, jak wybrnąć z tak skomplikowanej sytuacji. Każdy 

ruch zabierał mu coraz więcej czasu, a my tymczasem mieliśmy go coraz 

mniej. – Nie wiem, czy to nie pat – mruknął. – Może zgódźmy się na 

pat. – Nie, jeszcze nie, jeszcze chwila, bardzo prosimy. Grajmy dalej.

W Anglii wszyscy młodzi Polacy znajdowali się nie na swoim miejscu, 

co niwelowało wszelkie etosy grupowe do poziomu zero. Ci, którzy jechali, 

byli pozbawieni złudzeń na swój temat, sprowadzeni do poziomu najniż-

szych angielskich warstw społecznych. Pracowali na najgorszych stano-

wiskach. Jeśli nie znali angielskiego, dawali się oszukiwać i pracowali za 

bezcen. Pozwalali sobą gardzić, łasili się do Brytyjczyków. Skakali sobie 

do oczu, zdradzali się i kopali pod sobą dołki. Tworzyli getta, Polandie, 

gdzie mówiło się Ponglishem. Emigrantom zarobkowym zostawały tylko 

osobiste nawyki, proste przyzwyczajenia, rzeczy zupełnie elementarne, 

najbliższe osoby, jeśli jechało się z nimi; jeśli nie, małżeństwa się rwały, 

a rodziny kruszyły się. Często rwały się i te, które jechały razem, tylko 

agonia bywała dłuższa i bardziej bolesna.

Świat, w którym żyliśmy, był stary, wszystko w nim murszało i rozsy-

pywało się w proch, którym można było jedynie posypać głowę. Zostawa-

ło nam tyle polskości, ile się jej miało w pamięci tkanek, bo na pewno nie 

w głowie. Właśnie dlatego Mickiewicz tak napisał „Pana Tadeusza”, zapi-

sał pamięć zmysłów, utrwalił styl i jakość polskiego życia, najważniejszą 

pamięć, jaką może posiadać emigrant. I dlatego to jest najważniejsze dzie-

ło poety, chociaż on sam sądził inaczej; ważniejsze niż „Dziady”, „Księgi” 

czy „Prelekcje”, które zaraziły nas ową the Polish morbid infatuation with 

martyrdom, o jakiej Czesław Miłosz opowiadał swoim amerykańskim 

studentom. Tutaj okazywało się niezmiennie, że wyrozumowanej i sen-

tymentalnej polskości było w nas jak na lekarstwo, bo idee zapomina się 

szybko. One pierwsze znikają. Było jasne, że jeśli nie ratowały psujące się 

jabłka, których brakowało, lub grzyby, na które chadzaliśmy tu pasjami, 

marynowaliśmy i smażyliśmy je jak szaleńcy, częściej i intensywniej niż 

kiedykolwiek w Polsce, jakby polskość się jadło, jakby to były jakieś tablet-

 Polska jest 
 płaska – zwykł 

 mówić Anglikom, 
 z którymi jeździliśmy 
 przez oszałamiające, 

 falujące wzgórza 
 Północy
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ki z orzełkiem, to ta polskość, zespół idei wczytanych w szkole, była już 

tylko brzemieniem, którego trzeba było się wstydzić.

Taki na przykład W., który pracował z nami. Był błyskotliwy i dowcip-

ny, z pozoru całkowicie pozbawiony histeryczności, która często czy-

ni polskich inteligentów osobami całkowicie nie do zniesienia. A kiedy 

smarował chleb angielskim masłem, opowiadał Anglikom, o ile jest lepsze 

od polskiego. Kiedy kupował angielski kosmetyk, nie zapomniał poinfor-

mować sprzedawcy, że będzie działał lepiej niż wszystkie polskie, które 

miał do tej pory. Polskie mięso nigdy nie było tak smaczne jak to, które 

jadł tutaj, a krajobrazy w okolicach Krakowa nawet w połowie tak piękne 

jak brytyjskie. – Polska jest płaska – zwykł mówić Anglikom, z którymi 

jeździliśmy przez oszałamiające, falujące wzgórza Północy. – Wyobraźcie 

sobie: kraj, który jest zupełnie płaski. To nudne.

Kiedy jest się członkiem słabej mniejszości, istnieją różne sposoby ra-

dzenia sobie z tym faktem. Są także dwie strategie zupełnie niewłaściwe, 

obie złe i równie osłabiające: znienawidzić swoją słabość i bez przerwy jej 

złorzeczyć lub pokochać ją bez zastrzeżeń, widzieć w niej wybraństwo, 

godzić się na nią ze specyficznym, histerycznym zachwytem. W. akurat 

nienawidził.

 

Słońce przygrzewało coraz mocniej. Zbliżało się południe. Znów za-

częłam chodzić po chodniku, nerwowo spoglądać na zegarek. Mieliśmy 

niewiele czasu. Szachownica pustoszała. Chciano matować, jednak zbyt 

szybko, stracono pionka. Godzina odjazdu autokaru była coraz bliżej. 

Bukinista zacisnął tylko szczęki na ołówku. – Może zgódźmy się, że to 

pat – mruknął jeszcze raz. Nadal nie było zgody. Tylko nie pat, nie znowu. 

Ktoś musi wreszcie to skończyć. Grajmy do końca. Graliśmy.

W Cumbrii, gdzie miała swoją siedzibę firma, w której pracowaliśmy, 

nie było jeszcze wtedy zbyt wielu Polaków, stanowiliśmy zatem nie lada 

atrakcję. W wiadomościach słyszało się przecież, że imigrantów ze Wscho-

du jest na Wyspach coraz więcej, ale tutaj nie byli widoczni. Miejscowi 

Anglicy byli zatem ciągle dość ciekawi Polaków; jeszcze im się nie opa-

trzyliśmy. Byliśmy trochę jak Sfinks, który mówi zagadkami, bo wszystko 

byliśmy trochę 
jak Sfinks, który 
mówi zagadkami 
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w naszym doświadczeniu było zagadkowe. Tajemnicze były też nasze na-

zwiska, nie do wymówienia, a imię, jak wiadomo, ma związek z duszą. Za-

interesowanie to było zresztą na ogół powierzchowne i, chociaż życzliwe, 

to wyczerpywało dość prędko. Raz na jakiś czas wąskimi dróżkami Gór 

Penińskich przejechał brawurowo opel lub matiz na polskich numerach 

rejestracyjnych, ale znikał bardzo szybko, bo trudno było tutaj o doraźną 

pracę. Zajazdy zdarzały się tylko raz na parę mil, a wiejskie puby były zbyt 

małe, aby polska pomoc była w nich potrzebna.

My mieliśmy sporo szczęścia. Byliśmy między innymi archeologami, 

a magisterium z archeologii było tutaj niecodziennym tytułem. Właścicie-

lom miejscowych firm konserwatorskich wystarczał na ogół zwykły licen-

cjat uzyskany na którejkolwiek uczelni. No ale my byliśmy ze Wschodu, 

wykształceni do bólu. Każdy polski archeolog wyobrażał sobie, że na dy-

plomie ma autograf i osobiste polecenie od Kazimierza Michałowskiego, 

że osobiście przemierzał pustynie Nubii. Faktem jest, że na krakowskich 

studiach osiągało się biegłość w różnych technikach wykopaliskowych, 

chociaż w czasach, kiedy działa się opowiadana tutaj historia, wyjątkiem 

były te najnowocześniejsze, z nawigacją satelitarną, których nad Wisłą 

jeszcze zbyt często nie widywano. No ale po staremu, z papierem milime-

trowym i teodolitem pod ręką, jeśli jeszcze na dodatek przydarzyła się do-

brze naostrzona sztychówka, Polak potrafił zrobić wszystko sam od zera: 

był biegły w technice schodzenia „pół-sztychem” na głębokość 10 centy-

metrów, w eksploracji jam i odczyszczaniu grobów. Potrafił wykonać pod-

stawowe pomiary geodezyjne, przygotować dokumentację, a nawet zająć 

się zabytkami – zabezpieczyć je, narysować i skatalogować – do czego na 

Wyspach trzeba było zrobić osobny kurs. Znaliśmy w dodatku prehisto-

rię Wysp nie gorzej niż większość tutejszych licencjatów, recytowaliśmy 

z pamięci typologie zapinek z epoki żelaza ku uciesze naszych angielskich 

przełożonych. Ależ nie, to zabawne i imponujące, niemal – cyrkowe. Po 

cóż komuś taka ilość wiedzy, kiedy można to sprawdzić w książce. Po-

nieważ jednak Brytania była rozkochana w swojej przeszłości, wykopa-

liska i badania historyczne prowadziło się tutaj przy lada okazji. Mając 

odpowiednie wykształcenie, można było wówczas szybko znaleźć pracę 

 byliśmy ze 
 Wschodu, 

 wykształceni 
 do bólu

 Mieszkaliśmy 
 w chatce na 

 wrzosowisku, 
 w takiej, w jakiej być 
 może pomieszkiwała 

 Jane eyre
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i zarabiać nieco lepiej niż rzesze studentów i magistrów, którzy sprzątali 

angielskie miasta w pułkach zbieraczy śmieci. Niewiele grup zawodowych 

tak dobrze odnalazło się wtedy na Wyspach, jak archeolodzy.

Nenthead, w którym mieszkaliśmy przez te wszystkie miesiące, sły-

nęło z najgorszej pogody w Anglii, co odnotowywali już XIX-wieczni 

podróżnicy. Składało się z dwudziestu zagród, pubu i dwóch protestanc-

kich kościołów, z których czynny był tylko jeden, anglikański. Drugi, 

kiedyś należący do kwakrów, miał wysokie okna pozabijane dyktą i drzwi 

z desek, których, jak wskazywała nasza prywatna ekspertyza archeolo-

giczna, nie otwierano od wielu lat. Oprócz nich w Nenthead była jeszcze 

zabytkowa kopalnia ołowiu, od dawna nieczynna. Pod koniec XVII wieku 

założyli ją kwakrzy, którzy tutaj akurat mieli swoje osiedle. Kiedy zniknę-

li, kopalnia przechodziła z rąk do rąk. Najpierw wydobywano w niej miedź 

i srebro, później cynk, ostatecznie zamnięto ją w latach 60. Pozostało po 

niej sporo śmiertelnie niebezpiecznych szybów, do których spuszczali się 

jedynie speleolodzy, oraz pozostałości zabudowań, które dokumentowali 

archeolodzy.

Na tym polegało nasze główne zajęcie. Było nas kilkoro, wszyscy 

z Polski. Mieszkaliśmy w chatce na wrzosowisku, w takiej, w jakiej 

być może pomieszkiwała Jane Eyre w czasie, kiedy uczyła w parafii 

St. Johna, ukrywając się przed Rochesterem. Domek stanowił kiedyś 

część kopalni, teraz stał osamotniony przy żwirowej drodze, łączącej 

Nenthead ze szczytami wzgórz. Zwykle rysowaliśmy miejscowe ruiny 

kamień po kamieniu, mimo deszczu i silnych wiatrów (dokumenta-

cję wykonuje się wówczas na nawoskowanej kalce, bo kartki w takich 

warunkach nie zdają egzaminu: rozwarstwiają się i pęcznieją. Papier 

zniesie wiele, ale na pewno nie wszystko). Dni były wówczas podobne 

do siebie jak XIX-wieczne cegły i zdawały się stać nieruchomo tak samo 

jak one. Prawdziwy czas płynął gdzie indziej, gdzieś uczestniczyło się 

w rzeczywistości, wpływało na nią, ale emigranci prawie nigdy w niej 

nie uczestniczą; raczej przepuszczają dni przez palce, wiążą koniec 

z końcem, prowadzą setki poważnych dyskusji, niekończących się żad-

nym skutkiem praktycznym.

Pewnego razu 
trafiliśmy pod 
Mur hadriana, 
na samą granicę 
dawnej cywilizacji 

F68-print.indb   304 26.08.2013   02:19



F
R

O
N

D
A

 6
8

 /
 J

E
S

IE
ń

 2
0

13
 

30
5

Czasami jednak byliśmy potrzebni w innych miejscach, na organizowa-

nych okazjonalnie badaniach ratunkowych, czyli tam, gdzie czyjeś plany 

budowlane zagrażały poważnie brytyjskiemu dziedzictwu. Zatrudniała 

nas prywatna firma, która reagowała w zależności od zamówień. Jeśli nie 

było żadnych, zajmowaliśmy się kopalnią; jeśli jakieś się pojawiały, jecha-

liśmy tam, gdzie akurat było potrzeba – na jedną z okolicznych farm, by 

zbadać teren przed rozpoczęciem budowy, lub do niewielkiego miastecz-

ka, w którym remontowano kanalizację. Gdziekolwiek otwierano ziemię, 

archeolodzy musieli spoglądać w jej trzewia i stawiać diagnozy.

Pewnego razu trafiliśmy pod Mur Hadriana, na samą granicę daw-

nej cywilizacji. Budowano tam ścieżkę rowerową, obecność specjalistów 

była więc konieczna. Sławny wał tnie Brytanię na pół. Rozciąga się od 

Newcastle na wschodnim wybrzeżu do Carlisle na zachodnim. Rzymianie 

zbudowali go w kilka lat na początku II wieku, aby odciąć się od północ-

nych Piktów. Był pełen bram, ale bramy te oznaczały ścisłą kontrolę nad 

tym, kto wchodził na teren imperium, a kto je opuszczał – przynajmniej 

teoretycznie. W mur włożono wiele wysiłku. Był piękny, chociaż niezbyt 

funkcjonalny. Z budowy nie zrezygnowano nawet wówczas, kiedy brak 

środków zmusił Rzymian do zmniejszenia konstrukcji o połowę. Jako 

zapora jednak nigdy – ani tutaj, ani jego odpowiedniki w Europie – nie 

spełnił pokładanych w nim nadziei. Cywilizacja wyciekała na zewnątrz jak 

woda z dziurawego dzbana. Nawet nad Wisłę trafiały rzymskie wyroby, 

pięknie wypalone rude naczynia ze stemplowanej gliny, metalowe kocioł-

ki i biżuteria. To jeszcze nikomu nie przeszkadzało. Ostatecznie kultura 

nie po to jest, by stała pod korcem, a cywilizowanie zaczyna się zawsze 

od przedmiotów, idzie przez rzeczy do serca. Infiltracja odbywała się jed-

nak i w drugą stronę. Do wnętrza imperium przedostawali się barbarzyń-

cy, wnosili swoje szorstkie obyczaje, niszczyli równowagę. Rzymianie 

łatali dziury jak mogli, wznosili kamienne lub ziemne wały i obstawiali je 

wojskiem.

Limes był jak naskórek cywilizacji, jej układ odpornościowy; był nie tylko 

fortyfikacją, miał być także materialnym symbolem Rzymu. Na południe 

od muru z ciemnej i tłustej ziemi wyłaniały się monety, gliniane posąż-

 rzymianie łatali 
 dziury jak mogli, 

 wznosili kamienne 
 lub ziemne wały 

 i obstawiali je 
 wojskiem

 innym razem 
 płacono nam za 

 rysowanie 
 odkrytych wcześniej  

 zabytków
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ki i kunsztowne zawieszki. Tutaj kończyła się pozłota klasycznej kultury, 

dotąd dochodziły brukowane drogi, tutaj znano pisma Juliusza Cezara i Cy-

cerona. Dwieście metrów dalej, za kamienną ścianą – kultura była już roz-

rzedzona i złożona z odprysków. Tam był kraj dziki, północny, kraina ludzi 

o malowanych twarzach, odcięta od centrum ścianą z kamieni. Za każdym 

razem, kiedy spod szpachelki wyskakiwały monety z twarzami cezarów, 

czułam, że byliśmy trochę jak kiedyś tamci zza Muru. Jak oni uparcie pró-

bowaliśmy rozgościć się po lepszej stronie granicy, w przyjaznych rejonach 

cywilizacji. Jak na najemników przystało, jak wszyscy barbarzyńscy wszyst-

kich czasów chłonęliśmy jej wielkie zdobycze, które zawsze do nas należały, 

ale nigdy nie należały do końca.

Innym razem płacono nam za rysowanie odkrytych wcześniej zabytków. 

Tym zajmowałam się ja. Wtedy mogłam zostać w chatce na wrzosowisku 

i przenosić na papier dziwne kształty bransolet, naszyjników czy kamien-

nych narzędzi. Brałam do ręki krzemienie, obracałam w palcach, obser-

wowałam, które z odprysków powstały przypadkiem, a które wykonano 

rozmyślnie. Można to rozpoznać: opuszkami śledzi się kształt wklęsłej, 

pofalowanej powierzchni kamienia, patrzy, jak rozchodzi się półkręgami 

od miejsca uderzenia, sęczka, podobnie do fal na wodzie. Jeśli sęczek jest 

na krawędzi, niemal na pewno uderzał człowiek. I, zanim odwzoruje się to 

wszystko na papierze, widzi się, jak tysiące lat wcześniej cudze palce trzy-

mają ten kamień, by drugą ręką uderzać go tłuczkiem; jak odpada półprze-

zroczysta łuska o ostrych krawędziach, czasami długa i subtelna, czasami 

półokrągła, w sam raz, aby osadzić ją w kości i wykorzystać jako ostrze. 

Rysowałam też ozdoby, zdobione filigranem czy cloisonné, albo mniej wy-

kwintne, odlewane na wosk tracony, pokaleczone przez pługi i nadłamane 

przez kamienie. Ale to właśnie było obcowanie z kulturą.

Przedmioty mają przecież przewagę, przeżywają nas. Z materialnego 

punktu widzenia istnieją bardziej niż nasze delikatne tkanki, naskórek i mi-

liony oddechów. Świat jest o wiele bardziej światem rzeczy niż nas. Arche-

ologia mogłaby więc być nauką o tym, że kultura to styl bycia i drobiazgi, 

którymi się otaczamy, a które wynikają z tego, co myślimy i jak odczuwa-

my. Archeologia mogłaby ostrzegać przed ich zaniedbywaniem, abyśmy 

Archeologia mogłaby 
więc być nauką o tym, 
że kultura to styl 
bycia i drobiazgi, 
którymi się otaczamy 

Czarny, którym 
grał T. (zwykle gra 
czarnymi), znajdował 
się jeszcze dość daleko  
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nie stawali się niemi dla potomków. Archeologia mogłaby też opowiadać 

o tym, że materialne fundamenty życia przeżywają swojego twórcę, i o tym, 

że ludzie zaledwie podtrzymują kulturę, jak jakiś powszechnik, jak płachtę, 

która unosi się na ich głowami, a oni tylko naprężają linki, aby nadać jej 

upragniony kształt. Ona trwa, a oni znikają. Zmieniają się jak na warcie. 

Ale archeologia o tym nie opowiada. Jest zaledwie techniką wykonywania 

dokumentacji.

 

Gra tymczasem stawała się chaotyczna. Zmagając się z przeciwnikiem 

w takim osłabieniu, trudno decydować się na konsekwentną taktykę. 

Walczy się o przetrwanie, atakuje tylko przy okazji. Biały król był w rogu 

szachownicy. Czarny, którym grał T. (zwykle gra czarnymi), znajdował się 

jeszcze dość daleko. Zbliżał się powoli, pole po polu. Bukinista był już zmę-

czony. Chyba miał dość na dzisiaj. Rozgrywka zaspokoiła nawet jego apetyt. 

Teraz chodziło już tylko o książkę. Rzuciłam na nią okiem. Leżała niema, 

jakby nie znajdowały się w niej tysiące słów i okrzyków, jakby się na jej stro-

nach nie gniewali się na siebie ludzie i bogowie, jakby nie skazywano tam na 

wygnanie, nie zadawano zawinionych i niezawinionych cierpień. Takie losy 

nie są polską domeną. Zdarzają się tak często, że stały się już tkanką mitu. 

Jedyne, co można było teraz zrobić, to wrócić do domu i podjąć grę. 

Trzeba było spróbować jeszcze raz: nareszcie żyć polskim życiem, bo tego 

nas nie nauczono, a tego najbardziej trzeba naszemu zmurszałemu poko-

leniu. W Polsce niemal zawsze było coś ważniejszego do zrobienia: trzeba 

było ginąć, konspirować, rezygnować z codzienności i życia, poświęcać się 

dla ojczyzny, ludu, robotników, idei i chłopów. Trzeba było, tak. Polska 

materialność rozcieńczała się tymczasem i traciła szlachetność, aż w końcu 

przestała być pociągająca. Pozbawiono ją smaku i charakteru, zwulgary-

zowano, stała się już tylko bolesnym obowiązkiem. Do czego zatem mają 

aspirować ci wszyscy brytyjscy sprzątacze, kształceni i niekształceni? Do 

jakiego życia?

Nad polskością nie należy się teraz zbyt wiele unosić, nie trzeba jej sobie 

wyobrażać. Teraz trzeba nią po prostu żyć i ją tworzyć. Załatwiać sprawy, 

które są do załatwienia. Inaczej zawsze i wszędzie będziemy emigrantami, 

 Nad polskością 
 nie należy się teraz 

 zbyt wiele unosić, 
 nie trzeba jej 

 sobie wyobrażać 
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będziemy czekać na cuda, na Archanioła, który nadejdzie na dźwięk złotego 

rogu; inaczej nadal będziemy zabijać czas intelektualnymi rozrywkami, bu-

dować teorię polskości, która nigdy nie zaistniała.

Czułam, jak krzepną moje kości. Zaraz pobiegniemy po plecaki, które 

hinduski gospodarz hotelu łaskawie przetrzymuje na zapleczu. Potem 

rejsowy autobus zawiezie nas do domu. W Polsce zaczyna się jesień. Dymy 

z ognisk pewnie niosą się nisko na ziemią, ktoś piecze kartofle w popie-

le, padają pierwsze chłodne deszcze. Papierówki już dawno się skończyły, 

albo są bez smaku i mają mączną konsystencję. Ale są inne jabłka, póź-

niejsze, twarde i kwaskowate. Liście pewnie stopniowo zmieniają kolor na 

żółty i czerwony. Wkrótce zaczną się przymrozki. Będzie można pójść na 

placki ziemniaczane, które serwują z okna na Grodzkiej u wylotu na Ry-

nek, kłócić się o Norwida i Wyspiańskiego z tymi, którzy wolą Mickiewi-

cza. Już wkrótce.

 Teraz trwało wciąż leniwe londyńskie popołudnie, król wlókł się ostat-

kiem sił na ostatniej prostej, czołgał się z pola na pole, za nim cofał się 

pionek. Znowu zaczęłam chodzić nerwowo po chodniku, co chwila zerkając 

na zegarek. Do odjazdu zostało już niewiele czasu. – Ostatni ruch i idzie-

my – powiedziałam. I właśnie w tym momencie T. udało się zbić pion prze-

ciwnika. Bukinista był już chyba zmęczony. Leniwym ruchem trącił swojego 

króla, który z trzaskiem przewrócił się na szachownicę.

 – Niech państwu będzie. Poddaję się.

Książka była nasza, chyba najcenniejsze znalezisko tego lata. Otworzy-

łam skórzaną obwolutę. Była to „Odyseja” w oryginale, dzieło o powrocie 

do domu, wbrew fatum i niechęci bogów. Cieszyliśmy się chwilę jak dzieci 

jej grubymi kartkami, notatkami, które kiedyś ktoś zrobił na marginesie, 

sztywną okładką i elegancką stroną tytułową. Dzisiaj już się nie wydaje 

książek w taki sposób. Są jedynie nośnikami treści, a nie dziełami rzemio-

sła. Na stronie tytułowej była też dedykacja. Pochodziła z 1831 roku. Wpisa-

ła ją kobieca ręka, pismo było szlachetne i wyraźne: To my dear son T. from 

his affectionate mother. Please come home. Ω

Król wlókł się 
ostatkiem sił na 
ostatniej prostej, 
czołgał się z pola 
na pole, za nim 
cofał się pionek 

Pochodziła z 1831 
roku. Wpisała ją 
kobieca ręka 
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gotowy przepis na teatr polityczny z niemałym potencjałem na inicjowanie cieka-
wych debat tożsamościowych, grzebiących w naszej społecznej i narodowej psyche, 
bezczelnie przeprowadzajacych nawet anatomię naszych portfeli. Niestety, zamiast 
gęstych znaczeń otrzymujemy tym razem banalne frazesy, w dodatku skąpane 
w tańszym od barszczu komizmie à la „świat według Bundych” czy kabaretowa 
biesiada w Dwójce. Zła, powierzchowna, nużąca od nadmiaru krzyków gra aktorska 
pozostaje nią, choćby autorzy po stokroć zarzekali się, że pomysł na „niegranie” 
jest ich jak najbardziej świadomą intencją. To słabe aktorstwo zdaje się być jednak 
legalnym dzieckiem miałkości przesłania, jakie stoi za przedstawieniem. Myślowej 
bezpłodności nie ratuje ani nadmiar bluzgów rzucanych ze sceny, ani prowokacyj-
ne mianowanie Feliksa Dzierżyńskiego patronem zdobyczy socjalnych w rodzaju 
wolnych sobót czy ośmiogodzinnego dnia pracy. Jednym słowem: bitwa krakowska 
przegrana, klęska na wszystkich frontach.

Podobnie rzecz się ma z nieszczęsnym „Steve’em Jobsem”, traktującym rzekomo 
o niedawnej transformacji ustrojowej: to samo rozkrzyczane i fasadowe aktorstwo, 
humor „Trzynastego posterunku” i nijaki przekaz. Niektóre sceny wypadają wręcz 
groteskowo w swej schematyczności, jako żywo przypominając znane ze starych 
kronik i plakatów obrazki: „bezduszny prywaciarz krwiopijca i bezradny robotnik 
ofiara”. Socrealizm pełną gębą!

Naprawdę, nie mam wcale szczególnej ochoty znęcać się nad omawianymi pro-
ducjami. Chętnie zetknę się na scenie z lewicową wizją przełomu lat 80. i 90. i jesz-
cze chętniej dam się sprowokować teatralnym buntownikom do udziału w sporze 
o demitologizację polskiej historii oraz współczesności. Ale – na miły Bóg! – niech 
to będzie dyskusja, niech tam będzie o czym rozmawiać, niech to ma przekaz – jaki-
kolwiek, byle wykraczający poza krzykliwą wersję gomułkowskiej Kroniki Filmowej, 
wymieszanej z odcinkowymi przygodami Ferdynanda Kiepskiego!

Smuci jednak nie tylko sztuka, smucić potrafi też recepcja, zwłaszcza gdy panowie 
Witold Mrozek i Maciej Nowak na łamach „Przekroju” i „Wyborczej” wychwalają opi-
sywane gnioty pod niebiosa. Podejrzewać można tu niestety środowiskowo-świato-
poglądową solidarność, zwłaszcza, że Witold Mrozek krytykował niedawno Tadeusza 
Słobodzianka za powierzchowne aktorstwo, nadmiar gagów i polityczną nijakość 
w „Młodym Stalinie”. Te same zarzuty można przecież z łatwością postawić Strzępce 
i Liberowi. No, ale jednak Słobodzianek – w przeciwieństwie do młodych rewolucjoni-
stów – nie jest nasz, Słobodzianek nie należy do kręgu przyjaciół „Krytyki Politycznej”, 
ogłosił się nawet przeciwnikiem modnego lewicowego teatru. A skoro tak... Szkoda 
tylko, że ci, którzy do teatru weszli pod sztandarem burzenia bastionów kolesiostwa, 
przejawiają tak mało krytycyzmu względem własnych kolegów... Jakub Moroz

cd. ze str. 165
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OSOBY
AA
XX
KOBIETA PANNA MŁODA
jej BRAT
PAN MŁODY
KONDUKTOR
HANDLARZ
NAUCZYCIELKA
ŚLEDCZY
PROTOKOLANT
DZIECI
EKOLODZY
 
 
OSOBY DRAMATU
MATKA
CÓRKA
ZESŁANIEC
CZERWONOARMISTA
AKOWCY
SZCZEKACZKA 

SCENA PIERWSZA

Scena przedstawia peron kolejowy. Na 

pierwszym planie uszkodzona ławka (po-

łamane deski, nie da się na niej siedzieć) 

i  tablica świetlna informująca o  odjeź-

dzie najbliższego pociągu: „Pośpieszny do 

P. »MALINOWSKI«, odjazd: 11:55”. Zegar 

Przemysław Dakowicz

pociąg do p.
Tragifarsa 
postnarodowa
 
w jednym przedziale 
i na korytarzu

doktor elżbiecie Morawiec
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peronowy ustawiony na 11:55 (nie działa). 

Wyżej tablica z  napisem „PERON 1”. Na 

peronie dwóch mężczyzn z walizkami; XX 

ma bagaże nowego typu: lśniące walizki na 

kółkach, zapinane na zamki błyskawiczne, 

AA – stare torby podróżne z tektury i skaju, 

niedomykające się, z uszkodzonymi zamka-

mi. Ubiór mężczyzn zharmonizowany ze 

stanem bagażu.

XX: Coś długo go nie widać…

AA (przechadza się po peronie, walizki usta-
wił z boku): Iii... (Macha ręką z lekceważe-
niem.)

Mija minuta lub dwie. Mężczyźni wpatrują 

się w perspektywę torów. AA stuka w zegar 

peronowy i porównuje godzinę z godziną na 

własnym zegarku.

AA: Nie działa. Stoi. Która u pana?

XX (wyciąga komórkę, uruchamia): Za pięć 
dwunasta. Powinien już być.

AA siada na swoich walizkach. Wyciąga pa-
pierosa, szuka zapałek, klepiąc się kolejno 
po kieszeniach marynarki i spodni. Wstaje 
z walizki, otwiera tę tekturową, wyciąga 
z niej kilka książek, bieliznę, trafia na za-
pałki. Pakuje rzeczy z powrotem i zapala 
papierosa.

XX: Tu zakaz jest. (AA nie zwraca uwagi na 
jego słowa przechadza się tu i tam, strzepu-
jąc popiół gdzie popadnie.) Nie widzi pan?
 
AA: Jaki zakaz? Gdzie? Zobacz pan – peł-
no petów.

XX: (zirytowany) Tu zawsze będzie baj-
zel. Mam dość! Dlatego spakowałem 
manatki i…
 

rozmowę mężczyzn przerywa – dwukrot-

nie powtórzony – komunikat z megafonu 

(kobiecy głos, zniekształcony, zanikający, 

niewyraźny, słaba dykcja, połykanie głosek): 

„Pociąg pośpieszny do P. »MALINOWSKI« 

wjedzie na tor drugi przy peronie trzecim”.

 
XX (rozglądając się): Który to peron?
 
AA: Pierwszy.
 
XX: Wschodni bajzel.
 
AA gasi papierosa butem i chwyta walizki. 
Jedna z nich otwiera się, wysypuje się kilka 
książek. AA wpycha je z powrotem, zatrza-
skuje walizkę. XX wysuwa uchwyty swoich 
toreb podróżnych i ciągnąc je za sobą zbiega 
ze sceny. AA podąża za nim. Po chwili poja-
wiają się z drugiej strony sceny, wyglądają-
cej podobnie jak poprzednio (jedyna różnica: 
tablica z napisem „PERON 3”).
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AA: Zdążyliśmy!
 
XX: My – tak. Pociągu ani widu… (Chce 
usiąść na ławce, ale przekonawszy się, że jest 
kompletnie zniszczona, odwraca bokiem jed-
ną z walizek i siada na niej. Wciąga przed 
siebie nogi w lakierkach.)
 

Z megafonu dobiega głos: „Uwaga podróżni, 

pociąg pośpieszny do P. »MALINOWSKI«, 

odjeżdżający o godzinie 11:55 z peronu trze-

ciego, jest opóźniony o około sześćdziesiąt 

minut. Wielkość opóźnienia może ulec zmia-

nie”. Następuje wygaszenie świateł. Komu-

nikat (z  licznymi zakłóceniami i sprzęże-

niami) zostaje powtórzony w  całkowitej 

ciemności.

SCENA DRUGA

Na pierwszym planie – umieszczona metr 

nad podłogą – konstrukcja przypominająca 

kształtem przedział kolejowy z fragmentem 

korytarza i schodkami wejściowymi. W środ-

ku przedziału miejsca siedzące dla ośmiu 

osób, metalowe półki na bagaże podwieszo-

ne pod sufitem, okno w metalowej ramie, 

zamiast świetlówek jedna goła żarówka. 

Wszystko zaniedbane, brudne, śmieci wa-

lają się na podłodze i na siedzeniach.

 
KONDUKTOR: (z peronu) Proszę wsiadać, 
drzwi zamykać!

XX sadowi się w przedziale obok AA. W rogu 

przy oknie śpi KOBIETA (gruba, w chustce 

na głowie; chrapie). AA wstaje i poprawia 

bagaż na półce. Z walizki wysypuje się kilka 

książek. AA zbiera je i umieszcza na pier-

wotnym miejscu. Jedną zostawia sobie do 

czytania.

 
XX: No!

SCENA TRZECIA

Przez drzwi wejściowe na widownię wchodzi 

mężczyzna z dwiema reklamówkami, stawia 

je na podłodze i głośno zamyka drzwi. Pod-

nosi reklamówki. od początku (dyskretnie, 

by uniknąć teatralizacji) oświetla go reflek-

tor punktowy.

 
HANDLARZ: (woła) Piwo jasne, jasne 
piwo. (Zwracając się do kogoś z widowni) 
Życzy pan piwko? Pięć złotych poproszę. 
Wchodzi na scenę i staje przed przedziałem. 
Piwo jasne, jasne piwo. Piiiwo, piweeecz-
ko! Wsadza głowę do przedziału. Piweczko 
jasne pełne polskie. Widząc, że nikt nie re-
aguje, odchodzi wzdłuż sceny. Piwo jasne, 
piiiiwoo!
 

światło gaśnie. rozlega się gwizdek konduk-

tora i dźwięk ruszającego pociągu. odtąd 

odgłos jadącego pociąg będzie regularnie 

słyszalny w „tle”.
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SCENA CZWARTA

Przedział kolejowy. AA siedzi po prawej, zato-

piony w lekturze grubego tomu o wyświech-

tanym grzbiecie. XX po lewej, gwiżdże cicho 

i dłubie w uchu, gapiąc się w okno. Kobieta 

w rogu śpi, od czasu do czasu pochrapując.

 
XX: Jeden wagon. Widział pan?
 
AA: (nie przerywając czytania, machinalnie) 
Mhm… (Przewraca kartkę.)
 
XX: Rozumie pan? Jeden wagon.
 
AA: Co takiego?
 
XX: Ten pociąg składa się z lokomotywy 
i jednego wagonu.
 
AA: Dziwi to pana?
 
XX: A pana nie?
 
AA: Mnie już nic nie dziwi.
 
XX: O, niech pan zobaczy. (Przesuwa pal-
cem po powierzchni stolika i podtyka palec 
po nos AA). Centymetr kurzu. A tu? (Pod-
nosi z siedzenia butelkę z niedopitym sokiem. 
Niechcący oblewa sokiem śpiącą kobietę. Ta 
mruczy coś przez sen i zmienia pozycję, ale 
nie budzi się.) Wschodni syf!

AA: Nie ma co tragizować. Lepiej niech 
pan wyłączy ogrzewanie, bo będzie sauna.
 
XX: Słusznie, a gdzie tu wieje?
 
AA: Co wieje?
 
XX: Ciepłe powietrze. (Wystawia rękę 
i sprawdza pod sufitem, na wysokości półek 
i niżej, pod siedzeniami.) O, tu. Fakt, gorą-
co. (Staje przy drzwiach i przekręca gałkę 
ogrzewania.) No, już jest na zero.
 
AA: (na powrót zatopiony w  lekturze) 
Mhm…
 
XX (Siada, poprawia sobie fryzurę, dłubie 
w uchu, wreszcie wyciąga gazetę i pośpiesz-
nie przerzuca strony, nie mogąc się zdecydo-
wać na konkretny artykuł.) Reklamy, rekla-
my, reklamy. (odkłada gazetę i przykłada 
dłoń poniżej siedzenia.) Niech to szlag! 
(Wstaje.)
 
AA: (nie przerywając czytania, machinalnie) 
Mhm… (Przewraca kartkę.)
 
XX: (z irytacją) Wieje!
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) 
Co wieje?
 
XX: Powietrze, ciepłe!
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 AA: Gdzie?
 
XX: Pod siedzeniem. (Schyla się i zagląda 
pod siedzenie.) Tutaj.
 
AA: A gdzie ma wiać?
 
XX: Ale… sauna… Wyłączyłem! Zero jest, 
a grzeje! (Majdruje głośno przy pokrętle, 
które zostaje mu w dłoni.)
 
AA: Fakt, gorąco. (Zdejmuje sweter i wciska 
na półkę.) Może okno?
 
XX (Podchodzi do okna i łapie za uchwyt, 
pociąga dwa, trzy razy, stęka, cofa się o krok 
i obciera czoło. Zdejmuje marynarkę.) Niech 
pan spróbuje…
 
AA: (Powtarza czynności wykonane przez 
XX, bez rezultatu.) Chińczyki trzymają się 
mocno…
 
XX: Co pan mówi? Nasze badziewie!
 

XX siada z wściekłością. AA wraca do lek-

tury. W radiowęźle dają się słyszeć trzaski, 

a wreszcie „drewniany” męski głos mówi: 

„Witamy w »MALINOWSKIM«, pociągu po-

śpiesznym do P. informujemy, że opóźnienie 

może ulec zmianie. Życzymy przyjemnej po-

dróży”. XX unosi pięść i grozi głośnikowi. 

Następuje wyciemnienie.

SCENA PIąTA

Całkowite wyciemnienie. W ciemności roz-

lega się głos.

 
HANDLARZ: Piiiwo jasne pełne! Piiiiwoo 
polskieee!
 

Scena powoli się rozświetla. HANDLARZ sta-

wia reklamówki przed wejściem do przedziału.

 
HANDLARZ: Piwko?
 

Pasażerowie nie reagują. XX wachluje się ga-

zetą, AA czyta, KOBIETA śpi. HANDLARZ 

podnosi reklamówki i idzie dalej, pokrzyku-

jąc jak wcześniej.

SCENA SZÓSTA

Pojawia się KONDUKTOR. Mówi głosem 

„drewnianym”, „automatycznym”, bezna-

miętnym – jakby czytał fragmenty książki 

telefonicznej. Jego wejście poprzedzają fan-

fary, na które XX podskakuje, by natychmiast 

odłożyć gazetę. AA powtarza „mhm” i dalej 

czyta. KOBIETA w rogu śpi jakby nigdy nic.

 
KONDUKTOR: Bileciki do kontroli!
 
XX: O, nareszcie! (Patrzy wyzywająco na 
KONDUKTORA, ale ten nie zwraca na niego 
uwagi. XX odchrząkuje dwukrotnie.)
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KONDUKTOR: (sprawdzając bilet AA) 
Słucham.
 
XX: (wybucha) Panie, co to za pociąg?!
 
KONDUKTOR: (oddając bilet AA, nie pa-
trząc na XX) Pośpieszny, »Malinowski«, 
nazwany tak na cześć Ernesta Malinow-
skiego, genialnego polskiego inżyniera, 
budowniczego Kolei Transandyjskiej.
 
XX: To za mądre dla mnie. Jakiej kolei?
 
AA: Transandyjskiej – przez Andy, w Ame-
ryce Południowej. Malinowski budował 
koleje w Ekwadorze i Peru. Ogromna ro-
bota, dziesiątki tuneli, wiaduktów na nie-
botycznych wysokościach, mostów – wiel-
ka sprawa!
 
KONDUKTOR: Najwyższa kolej na świecie!
 
XX: Ale, panie... i na cześć genialnego Ma-
linowskiego – jeden wagon! Podstawiacie 
jeden wagon?!
 
KONDUKTOR: To są tanie linie kolejowe. 
Zresztą, wszystkie przedziały wolne.
 
XX: Syf, niech pan zobaczy. (Przejeżdża 
palcem po blacie stolika i  podtyka palec 
pod nos KONDUKTORA.) Śmieci, butel-
ki, resztki żywności. (Chwyta z siedzenia 

torebkę starych pokruszonych krakersów 
i wysypuje jej zawartość na buty KONDUK-
TORA.) Nie da się posprzątać? Jednego 
wagonu?!
 
KONDUKTOR: (zwracając się do śpiącej) Po-
proszę panią o bilet. (Strzepuje krakersy 
z butów i dyskretnie – ale tak, by publicz-
ność to zauważyła – przesuwa je nogą pod 
siedzenie XX.)
 
XX: Słucha mnie pan?
 
KONDUKTOR: Słucham. (Ponownie do 
śpiącej, znacznie głośniej niż poprzednio:) 
Bileciki do kontroli!
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) Nie wi-
dzi pan, że śpi?
 
KONDUKTOR: Ale porządek musi być.
 
XX: (wstając) Święta racja! Co pan zrobił 
z krakersami?!
 
KONDUKTOR: Krakersami?
 
XX: Wysypałem panu na buty.
 
KONDUKTOR: Już posprzątane.
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki, pokazu-
je palcem) Tam.
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XX: (pochyla się i wymiata spod siedzenia 
krakersy i dwie stare, zasuszone bułki w pa-
pierze śniadaniowym) Tak pan posprzątał!
 
KONDUKTOR: (nieoczekiwanie uprzejmie; 
słychać, że to tekst wyuczony na pamięć) 
Szanowni państwo, kierując się troską 
o satysfakcję podróżnych, nasza spółka 
zdecydowała się wdrożyć w kwietniu br. 
system zarządzania jakością w oparciu 
o normy ISO serii 9000 oraz system zarzą-
dzania środowiskowego w oparciu o nor-
my ISO serii 14000. W ramach wspomnia-
nych systemów stałym monitoringiem 
zostały objęte wszystkie wagony taboru 
kolejowego spółki, w których wprowadzo-
no podwyższone normy czystości. Spół-
ka deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, 
by podnieść jakość świadczonych usług. 
Prosimy o wyrozumiałość PT. Podróżnych 
dla uchybień wynikających z wdrażania 
skomplikowanych systemów zarządzania 
jakością.
 
XX: Terefere!
 
KONDUKTOR: Jest czysto, proszę pana. 
A jeśli nie jest, to będzie.
 
XX: Kiedy?
 
KONDUKTOR: Robimy co w naszej mocy. 
Czegoś jeszcze państwo sobie życzą? Nie? 

To dziękuję. Życzę przyjemnej podróży. 
(Salutuje i znika.)
 
XX: Tej pani pan nie sprawdza? (Zrezygno-
wany pada na siedzenie.)
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki i poka-
zując na okno) Okno.
 
XX: (Podnosi się, podbiega do drzwi prze-
działu, wystawia głowę na korytarz i woła.) 
Proszę pana! Proszę panaaaa!
 

AA odkłada książkę i staje przy XX.

 
AA, XX: Halooo! Konduktorze!
 
KONDUKTOR: Słucham.
 
AA: Okno.
 
KONDUKTOR: Tak?
 
AA: Nie otwiera się.
 
KONDUKTOR: A po co?
 
AA: W środku sauna. Ogrzewanie nie chce 
się wyłączyć.
 
KONDUKTOR: (Wchodzi do przedziału, 
przeciska się obok KOBIETY.) Trzeba spo-
sobem. (okno ustępuje, ale natychmiast 
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zasuwa się z powrotem.) Mamy coś do za-
blokowania?
 
AA: (Podaje mu własny sweter zwinięty 
w kłębek.)
 
KONDUKTOR: Może być. (Wciska sweter 
w szparę między oknem a ramą i wychodzi.) 
Przyjemnej podróży. (Uchyla czapki.)
 

Wyciemnienie. Gwizdawka, zgrzyt hamul-

ców, odgłos zatrzymującego się pociągu.

SCENA SIÓDMA

rozjaśnienie. drzwi do przedziału otwierają 

się. Wchodzą PANNA MŁODA (w sukni ślub-

nej z trenem) i jej BRAT, oboje około trzy-

dziestoletni. Można puścić fragment marsza 

Mendelssohna.

 
BRAT: Wolne?
 
AA: (odrywając się od lektury) A „dzień do-
bry” nie łaska?
 
BRAT: Co?
 
AA: Nie, nic… Proszę.
 
XX: Tylko śmieci dużo i smród. Pobrudzi 
się pani.
 

BRAT: Do granicy się wytrzyma.
 

BRAT lokuje się obok XX, a naprzeciwko AA, 

PANNA MŁODA siada obok KOBIETY, która 

chrapie w najlepsze, jedynie minimalnie ko-

ryguje pozycję. Słychać głos HANDLARZA: 

„Piwo jasne pełne polskie, piiiwo!”, następ-

nie rozlega się gwizd konduktora, zamy-

kają się drzwi i pociąg rusza. AA ponownie 

otwiera książkę.

 
XX: (do BRATA) Świeżo po ślubie?
 
BRAT: Siostra tak, ja tylko do towarzy-
stwa. Odstawiam do męża. Na Zachód. 
(Wskazuje na gazetę XX.) Można gazetę?
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) Na Za-
chodzie bez zmian.
 
XX: (podając gazetę BRATU) A w tym kraju 
nie da się wytrzymać.
 
PANNA MŁODA: Ja bym została. Wiązan-
ka jeszcze nie zwiędła.
 
XX: Z Zielonej Wyspy na stały ląd – słusz-
nie! Ten kraj to umieralnia.
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) Jak 
wszyscy wyjadą, to dopiero będzie umie-
ralnia.
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XX: A co mają robić?
 
AA: Zostać.
 
XX: Tylko kretyn zostaje!
 
AA: (Powrócił już do lektury.) Mhm…
 
XX: (do PANNY MŁODEJ) Mężowi coś się 
bardzo śpieszyło.
 
PANNA MŁODA: Zaraz po ślubie musiał 
jechać. Nawet na weselu nie został.
 
BRAT: (sentencjonalnie) Jak się chce wyjść 
na ludzi, trzeba umieć rezygnować z przy-
jemności. (do XX, konfidencjonalnie:) Mu-
siał zdążyć na wystawkę w Niemczech.
 
XX: Artysta?
 
BRAT: Reprodukuje, co mu Niemcy zma-
lują…
 
PANNA MŁODA: Pan nie słyszał o wystaw-
kach?
 
XX: Nie bardzo. Ale bez trudu wierzę, że 
w Niemczech więcej ma do zdziałania niż 
w tym kraju cwaniaków i obiboków. Bo to 
jest, proszę pana, cywilizacja, to jest, pro-
szę pana, kultura i kindersztuba. Niemcy 
by nas ogłady nauczyli, Mozarta, Kanta 

by nam zaszczepili, idealizm i te sprawy, 
ordnung, arbeit i tak dalej.
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) Arbe-
it macht frei. Nie tak dawno próbowali. 
Nietzschego szczególnie nam implanto-
wali. (do młodych:) Taki polaczek, co się 
zniemczył, zwariował, nadczłowiekiem 
został i konie dorożkarskie całował. (do 
XX:) Przy okazji parę milionów wycho-
wanków straciło życie.
 
BRAT: To znaczy?
 
XX: Odgrzewane kotlety. Kogo dziś jesz-
cze obchodzi gadanie o wojnie? Mamy 
dwudziesty pierwszy wiek, narody zni-
kają, globalny świat, proszę ja pana. Trze-
ba nadążać za duchem czasów.
 
AA: (do PANNY MŁODEJ) A te „wystaw-
ki” to co to? Bo pan nas raczy Mozartem 
i Kantem…
 
BRAT: Kantów żadnych w tym nie ma, 
wszystko uczciwe. W każdym landzie są 
wystawki. Raz na miesiąc, czasem rza-
dziej. Ludzie wyrzucają z domu – znaczy 
się wystawiają – meble, sprzęty, elektro-
nikę. Szwagier to zbiera, przywozi do nas 
i sprzedaje. Interes się kręci. A rzeczy pra-
wie nowe. Ich stać na wymianę co rok, co 
dwa lata. U nas to jeszcze z dychę postoi, 
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nawet w najlepszym domu. Telewizory 
plazmowe, odtwarzacze Blu-ray, laptopy, 
kanapy, stoły, krzesła…
 

Kiedy BRAT mówi, powoli przygasa światło, 

a w tle dają się słyszeć (na początku pianissi-

mo, potem coraz głośniej) takty „Volkshym-

ne” haydna (fortepian solo). Muzyka urywa 

się, gdy światło całkiem zgaśnie.

SCeNA óSMA

Scena ta winna mieć charakter intermez-

zo wokalno-baletowego. Znika przedział. 

Na skraju sceny, po prawej i lewej stronie, 

symetrycznie ułożone meble (sofki, fotele, 

krzesła, stoły) oraz sprzęt RTV i AGD (te-

lewizory, komputery, miksery etc.). Kiedy 

wchodzą PANNA MŁODA i PAN MŁODY 

(ubrany w czarny frak, mucha, lakierki), 

rozbrzmiewają pierwsze takty „ody do ra-

dości” z IX symfonii beethovena. PAŃSTWO 

MŁODZI podchodzą kolejno do rozmaitych 

przedmiotów, dźwigają je (np. fotel lub sofę) 

wspólnie i wykonują z nimi skomplikowane 

figury taneczne (z marsza, walca, baleto-

we etc.), co rusz porzucając dany przedmiot 

i podnosząc nowy (konieczna pantomimicz-

na wyrazistość, sugerująca wahanie, a tak-

że akt wyboru bardziej atrakcyjnych przed-

miotów – np. wybierają fotel, by następnie 

porzucić go na rzecz sofy itd.). Tekst „ody” 

w tłumaczeniu K. i. Gałczyńskiego aktorzy 

wykonują na żywo lub markują jego wyko-

nanie (playback). Szczególnie wyraźnie po-

winny zabrzmieć wersy: „Kto przyjaciel, ten 

niech zaraz / Stanie tutaj pośród nas” (kiedy 

wersy te są śpiewane, pojawiają się kolejne 

młode pary, które będą powtarzać działania 

pierwszej pary, wykonując wspólny taniec). 

Podczas odtwarzania wersów: „Patrz, patrz: 

wielkie słońce światem / biegnie sypiąc złote 

skry”, PAN MŁODY i PANNA MŁODA dźwi-

gają telewizor plazmowy, na którym wy-

świetlane są następujące obrazy (w dowol-

nej konfiguracji; te same obrazy pojawiają 

się na dużym telebimie umieszczonym z tyłu 

sceny):

 
podpisanie porozumień sierpniowych, Lech 

Wałęsa przemawia na bramie Stoczni Gdań-

skiej;

pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do 

Polski;

zburzenie muru berlińskiego;

aksamitna rewolucja – plac Wacława w Pra-

dze, najlepiej scena z kluczykami

 
Crescendo. Scena kończy się patetycznym 

gestem oznaczającym zwycięstwo wolności 

(niosący telewizor unoszą dłonie i pokazują 

literę „V”). światła gasną nagle.

 
O radości, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich Pól,
Święta na twym świętym progu 
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Staje nasz natchniony chór!
Jasność twoja wszystko zaćmi 
Złączy co rozdzielił los;
Wszyscy ludzie będą braćmi,
Tam gdzie twój przemówi głos.
Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł,
Ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choćby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.
Patrz, patrz: wielkie słońce światem
Biegnie sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca, jak bohater –
Biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
Na Radości złoty ślad.
 
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
Z niej – najwyższy niebios krąg.
 
O radości, iskro bogów, ... 
Bracie, miłość niezmierzona 
Mieszka pod namiotem gwiazd, 
Całą ludzkość weź w ramiona 
I ucałuj jeszcze raz.  
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, 

Ja nowinę niosę wam: 
Na gwiaździstym firmamencie 
Miłość, miłość mieszka tam.

SCENA DZIEWIąTA

Powrót do scenografii i sytuacji sprzed „ody 

do radości”.

 
BRAT: (kończąc przerwaną kwestię) 
…u mnie w pokoju na niemieckim biurku 
stoi niemiecki laptop, siedzę na solidnym 
niemieckim krześle z niemieckiego dębu 
i słucham Rammsteina, a matka Karela 
Gotta z niemieckiej płyty.
 
AA: To Czech jest, nieprawdaż? Kiedyś 
w całym bloku wschodnim…
 
XX: Panie, narody wymierają, jesteśmy 
w jednej wielkiej europejskiej rodzinie, na 
równych prawach, co za różnica – Czech 
czy Niemiec?! I z tym blokiem wschod-
nim też byś pan dał spokój! Co to mło-
dych obchodzi?
 
AA: Powinno obchodzić. Bo gdyby tu 
nigdy nie było bloku wschodniego, gdy-
by brat Adolf nie próbował na nas Nie-
tzschego, a wielki brat Józef nie trzy-
mał nas w garści przez pół wieku, nie 
musieliby teraz jeździć na wystawki. 
Siedzieliby u siebie, mieli własną pla-
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zmę z polskiego sklepu, krzesło i biur-
ko z polskiego dębu i słuchali polskiej 
muzyki. Na tym polega różnica. Pan nie 
słyszy chichotu historii?
 
XX: Nie słyszę! Ja, szanowny panie, wy-
bieram przyszłość, a z oszołomami nie ga-
dam! (do młodych:) Wybaczcie, państwo, 
poszukam innego przedziału. (Wstaje, 
zdejmuje walizki z półki, składa gazetę i cho-
wa ją pod pachę, wysuwa uchwyty z walizek 
na kółkach i wytacza bagaże na korytarz. 
Z korytarza do AA:) Uszanowanie panu! 
(Znika, ale pojawia się po chwili.) Mógł-
bym… tak… marynarka. (BRAT podaje mu 
marynarkę.) Dziękuję panu. Za duszno tu. 
Do widzenia!
 

AA wzdycha głośno. XX tłucze się z baga-

żami przez całą szerokość sceny, zawraca, 

ponownie obchodzi wszerz całą scenę, wresz-

cie trafia pod drzwi przedziału, z którego 

wyszedł.

 
XX: Dzień dobry, czy znajdzie się jedno 
wolne?
 
AA: Nie graj pan głupiego. Wszystko za-
jęte?
 
XX: Zamknięte na cztery spusty. Wszę-
dzie kartki: „Zarezerwowane dla matek 
z dziećmi”.

AA: Siadaj pan. Szkoda czasu i atłasu.
 

Wygaszenie. Stukot kół miesza się z granym 

cicho marszem Mendelssohna.

SCENA DZIESIąTA

W przedziale brakuje XX, pozostali na swo-

ich miejscach. W otwartych drzwiach staje 

KONDUKTOR.

 
KONDUKTOR: Bileciki do kontroli.
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) Nam 
już pan sprawdzał.
 
KONDUKTOR: Nie szkodzi, porządek 
musi być. (do PANNY MŁODEJ i BRATA:) 
Państwo się dosiadali?
 
PANNA MŁODA: (podając bilety) Proszę.
 
KONDUKTOR: (zajrzawszy w bilety) Ucie-
kinierzy? Coraz was więcej. Dokąd was 
gna? Źle wam tutaj?
 
AA: (podnosząc wzrok znad książki) Tęskno 
im do wyższej cywilizacji.
 
KONDUKTOR: (do PANNY MŁODEJ i BRA-
TA:) Cywilizacja jest jak pociąg z centrum 
do prowincji. Ale wy wolicie jechać w od-
wrotnym kierunku. (rozpędza się retorycz-
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nie, mówi z coraz większym zapałem, z em-
fazą, a zarazem oficjalnie, urzędowo, jakby 
wygłaszał przemówienie polityczne.) Wpro-
wadzamy reformy, restrukturyzujemy, 
poprawiamy, ulepszamy. Ale wam ciągle 
mało! Przecież nie podniesiemy wszyst-
kiego w pięć dni. Najpierw system zarzą-
dzania jakością ISO 9000, potem reszta. 
Redukcja, restrukturyzacja, transforma-
cja, melioracja, normalizacja!
 
XX: (przepychając się między futryną 
a KONDUKTOREM) A co z wodą w kra-
nie?! Jak się już człowiek podetrze, chciał-
by i łapska umyć.
 
KONDUKTOR: Bezwzględny zakaz włą-
czania wody.
 
XX: To wasza redukcja i melioracja!
 
KONDUKTOR: Prawo etapu przejściowe-
go. Póki zbiorniki wody są na dachu wa-
gonu, póki woda zamarza zimą, póty mi-
nimalizujemy podcieranie.
 
XX: Ale mydełka są, mydełek nie zabrak-
nie! (Unosi w górę podłużne prostokątne 
mydełko z okrągłą dziurą pośrodku.) My-
dełko, a w mydełku dziurka. Mały otwo-
rek, niewinny, pomijany milczeniem, 
szczelina, przez którą przeciska się na 
ten świat tamten świat. Cholerne małe 

mydełko pamiętające czasy Gomułki! 
Mydełko tęskniące za wodą, mydełko 
z otworem, przez który widać świetla-
ną przyszłość kolei, docelową stację cy-
wilizacyjnej rewolucji! (Przykłada sobie 
mydełko do oka i przygląda się KONDUK-
TOROWI jak przez lunetę.)
 
KONDUKTOR: Daj pan spokój mydełku.
 
XX: Mydełko w dziurką. Z czarną dziurą, 
która wszystko wsysa – wagony i loko-
motywy, zamyka przedziały i rezerwuje 
je dla matek z dziećmi, a po wodę wysyła 
pasażerów na dach wagonu kolejowego!
 
KONDUKTOR: Zlituj się pan! Pięćdzie-
siąt lat temu kolej kupiła pięćset ton 
mydełek. Mają dziurkę, bo montowało 
się je w specjalnych obrzynaczach. Po-
dróżny kręcił mechanizmem, a pach-
nące wiórki lądowały na jego dłoni. Ale 
obrzynacze zestarzały się, zardzewiały, 
stępiały, odmówiły krojenia mydełek. 
A trzy hale pod Łodzią, pełne mydełek, 
czekały na opróżnienie.
 
AA: Przecież nie wyrzucisz pan mydełka, 
ślicznego, z dziurką w środku! Mydełka 
w stylu socrealistycznym, stalinowskiego 
mydełka z dziurką w czole!
 
KONDUKTOR: Nie wyrzucę!
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AA: (z nieoczekiwaną powagą i przejęciem) 
I słusznie, bo to mydełko sporo pamięta. 
O wiele więcej niż ci państwo. (Wskazuje 
na PANNĘ MŁODĄ i jej BRATA.)
 

Przedział znika w mroku. rozlegają się – po-

czątkowo ciche, następnie coraz głośniej-

sze – dźwięki pieśni Swolkienia i Przywar-

skiego „Zbudujemy nową Polskę” z  1954 

roku.

SCENA JEDENASTA

W głębi sceny stają w szeregu wszyscy ak-

torzy grający podróżnych. Są ubrani jak 

dotychczas  – dodatkowe elementy stroju 

stanowią czerwone berety i czerwone chu-

sty radzieckich pionierów. Aktorce grającej 

KOBIETĘ przypada w  tej sekwencji rola 

NAUCZYCIELKI języka rosyjskiego, pozo-

stałym – role DZIECI. Wszystkie DZIECI 

śpiewają ostatni refren pieśni. dźwięk do-

biegający z głośników stopniowo wyciszany. 

W trakcie odtwarzania pieśni na telebimie 

w tle wyświetlane są zdjęcia z pochodów 

pierwszomajowych i zebrań partyjnych z lat 

pięćdziesiątych XX wieku.

 
DZIECI: Zbudujemy nową Polskę Zbuduje-
my taki świat, W którym wszystko będzie 
lepsze, W którym nowy będzie ład. W któ-
rym wszystko będzie lepsze, W którym 
nowy będzie ład.  Najpiękniejsze miasta, 

najpiękniejsze wsie, Zbudujemy Polskę 
piękną jak we śnie. Najpiękniejsze mia-
sta, najpiękniejsze wsie, Zbudujemy Pol-
skę piękną jak we śnie.  W zgodnej pracy, 
w zgodnym trudzie, Już od szkolnych mło-
dych lat Wyrastamy na tych ludzi, Którzy 
lepszym czynią świat. Wyrastamy na tych 
ludzi, Którzy lepszym czynią świat.  Świat 
radosny, piękny, wielki wspólny 
krąg W uścisku braterskim powiązanych 
rąk. Świat radosny, piękny, wielki wspólny 
krąg W uścisku braterskim powiązanych 
rąk.  Zbudujemy nową Polskę Zbudujemy 
taki świat W którym wszystko będzie lep-
sze W którym nowy będzie ład. W którym 
wszystko będzie lepsze W którym nowy 
będzie ład.  Najpiękniesze miasta, najpięk-
niejsze wsie Zbudujemy Polskę piękną jak 
we śnie. Najpiękniesze miasta, najpięk-
niejsze wsie Zbudujemy Polskę piękną jak 
we śnie.  Najpiękniesze miasta, najpięk-
niejsze wsie Zbudujemy Polskę piękną jak 
we śnie.
 
DZIECKO PIERWSZE: (wystąpiwszy z szere-
gu) Nasza ludowa ojczyzna wznosi dla nas 
najpiękniejszy pomnik socjalizmu – Nową 
Hutę. Jesteśmy z tego dumne, my, dzieci 
Polski Ludowej. (Cofa się do szeregu, podob-
nie jak każdy z recytujących po nim.)
 
DZIECKO DRUGIE: Czy wiecie, towarzy-
sze, że ziemia z wykopów w Nowej Hu-

F68-print.indb   323 26.08.2013   02:19



P
R

Z
E

M
Y

S
ŁA

W
 D

A
K

O
W

IC
Z

 /
 P

O
C

Ią
G

 D
O

 P
. 

32
4

cie może wypełnić pociąg długości Nowa 
Huta – Władywostok?
 
DZIECKO TRZECIE: To długi, bardzo dłu-
gi pociąg. Nie ma takiego Ameryka ani 
żaden z krajów burżuazyjnej dyktatury 
i zgniłego kapitalizmu.
 

Na telebimie wyświetlone zostają twarze 

„ojców rewolucji”.

 
DZIECKO CZWARTE: (Występuje z szeregu 
i recytuje fragment wiersza broniewskiego 
„Słowo o Stalinie”):
 
„Rewolucja – parowóz dziejów”...
Chwała jej maszynistom!
Cóż, że wrogie wiatry powieją?
Chwała płonącym iskrom!
 
Chwała tym, co wśród ognia i mrozu
jak złom granitowy trwali,
jak wcielona wola i rozum,
jak Stalin.
[…]
 
Pędzi pociąg historii,
błyska stulecie–semafor.
Rewolucji nie trzeba glorii,
nie trzeba szumnych metafor.
 
Potrzebny jest Maszynista,
którym jest On:

towarzysz, wódz, komunista –
Stalin – słowo jak dzwon!
 
DZIECKO PIERWSZE: Miliony ludzi Związ-
ku Rad i krajów idących drogą Socjalizmu 
tworzą świat nowy, niosąc w sercach i na 
ustach imię STALIN.  Ludowa armia chiń-
ska wypędza ze swego kraju przemoc obcą 
i  niewolę pieniądza. Kroczy naprzód 
z imieniem STALIN.  W Wietnamie, Bur-
mie, na wyspach Malajskich bojownicy 
wolności, niepodległości i sprawiedliwo-
ści walczą przeciw kolonizatorom woła-
jąc: STALIN!  Górnicy francuscy trwają 
w strajkach i wyciągają dłonie na wschód 
z okrzykiem: STALIN!  Chłopi włoscy zaj-
mują obszarnicze nieużytki i odpędzani 
gwałtem, wołają: STALIN!  Poeta, wypę-
dzony ze swej ojczyzny za umiłowanie 
wolności i  sprawiedliwości społecznej, 
piękny poeta chilijski pisze poemat o STA-
LINIE.  Zmiażdżona okrutnie Warszawa 
dźwiga swe okrwawione cegły tym szyb-
ciej z imieniem STALINA.  Wszędzie na 
świecie, gdzie sięga przemoc pieniądza, 
bagnet żołdaka i pałka policjanta, ludzie 
walczą i będą zwyciężali z imieniem STA-
LINA.  Setki milionów ludzi wołają…
 
WSZYSTKIE DZIECI: Stalin! Stalin! Stalin!
 

Z głośników płyną pierwsze takty marsza 

żałobnego (wystarczy 10-15 sekund). NA-
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UCZYCIELKA chowa twarz w dłoniach i za-

nosi się płaczem. Następnie ociera oczy i wy-

stępuje na proscenium. Zwraca się wprost do 

widowni. W ręku dzierży kosz z cukierkami 

w czerwonych papierkach.

 
NAUCZYCIELKA: Drogie dzieci, czy wie-
cie, kto przysłał wam ten kosz cukierków?
 
DZIECI: Wujek Stalin! Towarzysz Stalin!
 
NAUCZYCIELKA: Nie będzie już odtąd cu-
kierków od towarzysza Generelissimusa. 
Był dla nas drogowskazem i świetlanym 
przykładem. Wczoraj wieczorem w Mo-
skwie nieśmiertelny Józef Stalin zakoń-
czył życie.
 

DZIECI zanoszą się płaczem. NAUCZYCIEL-

KA załamuje ręce.

 
NAUCZYCIELKA: Przestało bić serce 
współbojownika i genialnego kontynu-
atora dzieła Lenina, mądrego Wodza i Na-
uczyciela Partii Komunistycznej i narodu 
radzieckiego.
 

DZIECI szlochają.

 
NAUCZYCIELKA: (przez łzy, wśród łkań) 
Kochaliśmy Go. Jak Ojca i jak Przyjaciela. 
Jego czyny należą do historii, której ma-
leńką cząstką jest i nasze życie – ale Jego 

myśli, Jego słowa, Jego książki – były i są 
także naszym dobrem osobistym, świa-
tłem codziennym dla naszych umysłów 
i ożywczym źródłem wiary dla naszych 
serc.
 

Powszechna boleść, padanie sobie w  ra-

miona.

 
NAUCZYCIELKA: Dzieci, oddajmy hołd 
poległemu na placu boju światowej re-
wolucji. Od dziś polskie miasto Katowi-
ce będzie nosiło po wsze czasy zaszczyt-
ne miano Stalinogrodu. Nie płaczmy. 
(Zanosi się szlochem.) Nie dajmy się po-
nieść boleści. (Zgina się w pół z przemoż-
nego bólu.) Nieśmy rewolucję na cały 
świat. Proletaryusze wszystkich krajów, 
łączcie się!
 

Pośród rozdzierającego szlochu daje się sły-

szeć – początkowo cichy – śmiech jednego 

z dzieci, który po chwili przechodzi w histe-

ryczny, nieopanowany rechot.

 
NAUCZYCIELKA: (z przerażeniem i wście-
kłością) Kto się śmieje?!!
 

światła gasną nagle. Z głośników marsz ża-

łobny, początkowo zwyczajny, potem znie-

kształcony, przechodzący w serię dysharmo-

nicznych dźwięków, wreszcie zamieniający 

się w kakofonię.
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SCENA DWUNASTA

Ponownie w przedziale. Wszyscy na swoich 

miejscach (jak w scenie dziesiątej).

 
AA: Miałem wtedy dziesięć lat. Nie wi-
działem, kto się śmiał. Zresztą, szybko zo-
stał uciszony. Ale całe zajście miało dalszy 
ciąg. Wtedy ściany miały uszy. Ktoś do-
niósł o wszystkim gdzie trzeba i w szko-
le pojawiło się dwóch smutnych panów 
w czarnych płaszczach.
 
BRAT: Grabarze?
 
AA: Wiele się pan nie myli. Przesłuchiwali 
wszystkich, nawet najmłodszych uczniów. 
Rozdawali cukierki… i bili, mocno, po ple-
cach i piętach. Podczas rozmowy z nimi 
polonista dostał zawału, więc odwieziono 
go… do szpitala… przy więzieniu na Ra-
kowieckiej. Dyrektorka wyleciała z pracy.
 
PANNA MŁODA: A tego, co się śmiał, zna-
leźli?
 
AA: Z klasy 3A zniknął taki mały, cichutki 
Janek. Mówiono, że to on nie wytrzymał, 
kiedy podczas apelu podano informację 
o przemianowaniu Katowic na Stalino-
gród. Ten chłopiec nie pojawił się już na 
żadnej lekcji. W toalecie ktoś napisał, że 
całą rodzinę załatwili.

XX: Nie zawracaj pan głowy przedpo-
topowymi bajeczkami! Niech młodzi 
budują nowe, zdrowe państwo, bez 
kompleksów, bez resentymentów, bez 
martyrologii.
 
AA: (z namysłem i powagą) Pan ma dużo ra-
cji… ale chyba nie da się bez fundamentu. 
Pamięć i świadomość. Tylko to może im 
przywrócić grunt pod nogami.
 
PANNA MŁODA: My chcemy wiedzieć, 
chcemy słuchać.
 
AA: To nie było moje ostatnie przesłucha-
nie. W latach siedemdziesiątych chciałem 
wyjechać. Miałem już bilet. Pociąg do Pa-
ryża…
 

Konduktor chwyta kabel, na którym pod su-

fitem dynda żarówka i pociąga zań (musi go 

być co najmniej kilka metrów, tak by żarów-

kę dało się zamontować na małym stoliku, 

który pojawił się chwilę wcześniej na prosce-

nium). Przedział znika w ciemności.

SCENA TRZYNASTA

Stolik z żarówką w uchwycie. Żarówka zo-

staje umieszczona w taki sposób, aby oświe-

tlała twarz jednej z osób siedzących przy 

stole, druga osoba (aktor grający konduk-

tora wciela się w postać ŚLEDCZEGO) po-
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zostaje w cieniu. Z boku PROTOKOLANT 

(XX), który zamaszyście i bardzo głośno wy-

stukuje na starej maszynie protokół z próby 

pozyskania tajnego współpracownika.

 
ŚLEDCZY: Imię. 
 
AA: Tomasz.
 
ŚLEDCZY: Nazwisko.
 
AA: Polak.
 
ŚLEDCZY: (z przekąsem) Pana Polaka cią-
gnie do Francuzów. Po co?
 
AA: Przyznano mi stypendium francuskie-
go ministerstwa edukacji na półroczne ba-
dania w archiwach Republiki.
 
ŚLEDCZY: Jaka tam republika. Przegniła 
burżuazyjna dyktatura!
 
AA: Mhm…
 
ŚLEDCZY: Co pan bada?
 
AA: Piszę pracę o wyprawie Napoleona na 
Moskwę…
 
ŚLEDCZY: Na Moskwę! Na Moskwę!! A po 
co nam takie badania? Co to ma wspólne-
go z nami?

AA: Czytał pan Pana Tadeusza?
 
ŚLEDCZY: (głośno) To ja tu zadaję pytania! 
Walizki spakowane?!
 
AA: Prawie. Jeszcze tylko ta pieczątka…
 
ŚLEDCZY: Tak, tak. Mam tu pański pasz-
port, panie Polak. (Wyciąga dokument 
i macha nim przed nosem AA.) Świeżuteń-
ki, jeszcze pachnie drukarnią. Niech pan 
powącha.
 
AA: (Podnosi wzrok i długo patrzy w twarz 
ŚLEDCZEMU. Mówi błagalnie, cicho.) Pro-
szę, oddajcie mi go. Nie będę robił nic złe-
go. Zaszyję się w bibliotece, w archiwum, 
będę wdychał kurz i żywił się inkunabu-
łami. Obiecuję.
 
ŚLEDCZY: Grzecznie, grzecznie. Bardzo 
pięknie. To jest postawa godna prawdzi-
wego Polaka! (Klepie AA po ramieniu, naj-
pierw dłonią, potem paszportem, na koniec 
kładzie paszport na środku stołu.) Paszport 
jest wasz. (AA wyciąga rękę po dokument.) 
Chwileczkę, momencik, gdzie się panu Po-
lakowi tak śpieszy? Przecież pociąg jesz-
cze nie odjeżdża, prawda?
 
AA: Prawda.
 
ŚLEDCZY: Hej, kto Polak, na bagnety, co? 
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Chciałaby dusza do raju! Musicie nam po-
kazać, że wam zależy.
 
AA: Staram się…
 
ŚLEDCZY: Za mało! (Na ucho, konfidencjo-
nalnym szeptem.) Musicie się starać więcej. 
Musicie wykazać patriotyczną, narodową, 
polską postawę. (Wrzeszczy do ucha AA.) 
Baczność!!!
 
AA: (Zrywa się, przewracając krzesło, na 
którym siedział.) Ja…
 
ŚLEDCZY: Proponuję sprawiedliwy układ, 
polski, narodowy i patriotyczny. Polak Po-
lakowi nie odmówi, prawda? (Przesuwa 
paszport tak, by leżał bliżej AA.) Podpisze-
cie współpracę i sprawa załatwiona, damy 
wam spokój. (Znowu przesuwa paszport.) 
Macie Paryż na wyciągnięcie ręki.
 
AA: Ja…
 
ŚLEDCZY: I gwarantuję, że czeka tam na 
was nie tylko kurz i inkunabuły. (Konfiden-
cjonalnie, teatralnym szeptem:) Możecie so-
bie nawet posmakować francuskiej miłości.
 
AA: Ja…
 
ŚLEDCZY: (Chwyta paszport i kartkuje go 
przed oczyma AA.) Jest wasz, proszę…

AA: Ja… nie nadaję się na współpracownika…
 
ŚLEDCZY: Nieprawda, kochasiu, każdy 
się nadaje.
 
AA: Mały jestem… cherlawy... żaden ze mnie 
cwaniak… nie będzie ze mnie pożytku w taj-
nej pracy… ja się do niczego nie nadaję.
 
ŚLEDCZY: Panie Polak, niech się pan tak 
nisko nie ocenia, bo dojdę do wniosku, 
że to przejaw postawy antypaństwowej. 
Obywatel Polski Rzeczypospolitej Ludo-
wej jak nikt inny nadaje się do tej roboty! 
(Przystawia róg paszportu do podbródka AA 
i przyciska. AA z konieczności unosi głowę.)
 
AA: (nie całkiem wyraźnie, z uwagi na nie-
wygodną pozycję) Wie pan, co mówią o ta-
kich, co się włóczą po komisariatach.
 
ŚLEDCZY: Od komisariatów będziemy 
się trzymać z daleka. Spotkamy się w ka-
wiarni, w restauracji, w barze mlecznym. 
(Chwyta AA za ucho i ciągnie w górę.) Zje-
my sobie barszczyk z uszkami… (drugą 
ręką dźga go w okolicę żeber.) …i żeberka 
po staropolsku…
 
AA: Aaaaa!...

ŚLEDCZY: No widzisz, teraz ładniej śpie-
wasz… (Puszcza go. AA oddycha głęboko 
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i  masuje sobie klatkę piersiową.) Jak się 
postarasz, to i samochód ci załatwimy, 
fiacika jak się patrzy…
 
AA: Ja wariat jestem… boję się jeździć… 
zaraz w drzewo wjadę i po samochodzie… 
mnie tam samochód nie w głowie…
 
ŚLEDCZY: A mieszkanie takie malutkie 
masz. Gdzie ty w kawalerce stawiasz te 
wszystkie książki? Do spółdzielni się na-
pisze, laurkę obywatelowi Polakowi wy-
stawi, zaraz dwa-trzy pokoje dołożą…
 
AA: Ja się mieszczę, panie władzo. Dwa-
dzieścia metrów to aż nadto…
 
ŚLEDCZY: Doktorat i habilitacja szybciej 
pójdzie. Mamy tam swoich, co to wiedzą, 
jak recenzje pisać, nie martw się!
 
AA: Nie chcę, nie wierzę…
 
ŚLEDCZY: (do PROTOKOLANTA) Patrzcie, 
sierżancie, jaki niewierny Tomasz z tego 
Polaka. Trzeba mu piąstkę w boczek wra-
zić. (bije AA po żebrach.)
 
AA: (zgięty wpół) Zostaw…
 
ŚLEDCZY: „Ty” mi mówisz?! „Ty”?! (Po-
liczkuje go.)
 

PROTOKOLANT: (Podchodzi do AA.) Mówi 
się „Jaśnie Oświecony Obywatelu Kapita-
nie”! (Wymierza AA policzek.)
 
ŚLEDCZY: Naucz go tam, jak mówić! Dok-
torek widzę z chlewa! Daj mu tym… (rzu-
ca PROTOKOLANTOWI krzesło, na którym 
siedział AA.) Niech prorokuje!
 

światło gaśnie.

 
PROTOKOLANT: Widzisz, ośle, kapitan 
się gniewa.
 

Słychać odgłosy ciosów, które po jakimś cza-

sie mieszają się z pieśnią „Zbudujemy nową 

Polskę”, a wreszcie milkną. Na muzykę na-

kłada się stukot kół pociągu.

SCENA CZTERNASTA

XX: Smutne te pana opowieści… Strach 
słuchać.
 
AA: Ale prawdziwe. Z przeszłości moż-
na wyciągać wnioski albo udawać, że 
jej nie było – to wszystko. I proszę wie-
rzyć, czasem chciałbym zapomnieć, 
a  jeszcze lepiej: obudzić w nowej rze-
czywistości, w której tamto okazałoby 
się tylko zmyśleniem, urojeniem chorej 
wyobraźni.

F68-print.indb   329 26.08.2013   02:19



P
R

Z
E

M
Y

S
ŁA

W
 D

A
K

O
W

IC
Z

 /
 P

O
C

Ią
G

 D
O

 P
. 

33
0

KONDUKTOR: (sentencjonalnie, głosem 
„drewnianym”, oficjalnym) Cieszmy się, 
panowie, cieszmy się, bo jesteśmy dalej 
niż w połowie drogi do celu!
 
AA: Co pan ma na myśli?
 
KONDUKTOR: Uczymy się godzić z własną 
historią, akceptować ją w kształcie, w ja-
kim jest nam dana. Koniec wyskoków, ko-
niec sadzenia się na wielkość, koniec snów 
o potędze, o ratowaniu Europy i świata, ko-
niec przedmurza chrześcijaństwa! Brzydka 
panna młoda – (kłania się PANNIE MŁODEJ) 
nie ubliżając pani – nie może wiecznie cze-
kać na księcia z bajki! Powiadam więc: re-
dukcja, restrukturyzacja, transformacja, 
melioracja, normalizacja!
 
XX: Z  tą melioracją niech pan uważa. 
Woda zamarza na dachu…
 
KONDUKTOR: Pociąg dziejów pędzi, a my 
siedzimy w jego wnętrzu. Cieszmy się, że 
mamy bilety! Podporządkujmy się logice 
pędu, nie wyskakujmy przez okna, pod-
rzućmy do kotła, wyręczmy maszynistów!
 
XX: A mamy inne wyjście?
 
AA: Ja tam wolę być hamulcowym, żeby nie 
wmontować się na rozkręcone tory… Pan 
wie, jaka była największa katastrofa kole-

jowa w naszej historii? (Nikt nie odpowia-
da.) Mamy dwie kandydatury. Po pierwsze, 
rok czterdziesty czwarty, końcówka wojny. 
(Wyrazista gestykulacja.) 24 listopada po-
ciąg osobowy z Zakopanego do Krakowa 
zostaje zatrzymany na stacji Kalwaria Ze-
brzydowska i skierowany na trasę zastęp-
czą, przez Wadowice i Spytkowice. Powód? 
Partyzanci uszkodzili tory. Po tym samym 
torze od strony Wadowic zbliża się pociąg 
towarowy, wiozący zaopatrzenie dla nie-
mieckiego wojska. Po kilku minutach od 
wypuszczenia osobowego dyżurny ruchu 
orientuje się w sytuacji i wysyła za nim po-
jedynczą lokomotywę. Maszynista raz po 
raz uruchamia gwizdawkę, ale w pasażer-
skim tego nie zauważają. Towarowy Hitle-
ra i osobowy z podludźmi z Zakopanego 
zderzają się. Tania słowiańska siła robocza 
ginie w ilości sto trzydzieści sztuk. Zapew-
niam państwa, że w Trzeciej Rzeszy nikt po 
nich nie płacze!
 
PANNA MŁODA: Jak pan to strasznie opo-
wiada…
 
AA: Reszty dokonają łapanki, wywózki, 
obozy pracy i obozy koncentracyjne. Sys-
tematyczne mordowanie elity intelektu-
alnej, planowe zmienianie struktury spo-
łecznej okupowanego kraju. „Pigmeje nie 
mają kultury”, „Murzyni nie piszą ksią-
żek” – to słowa Franka o Polakach.
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KONDUKTOR: Pan mówił o dwóch kata-
strofach.
 
AA: Pięć lat później. Rok czterdziesty dzie-
wiąty. Początek stalinizmu w Polsce. Wy-
pełniające się więzienia, terror, niszcze-
nie przedwojennej inteligencji, wycinanie 
w pień przeciwników. Komuniści triumfu-
ją. Katownie UB i NKWD ociekają krwią. 
22 października pewien skład osobowy ru-
sza z Gdańska do Warszawy. Dwa dni póź-
niej lokalny amerykański „Reno Evening 
Gazette” informuje, że w pobliżu Nowego 
Dworu Mazowieckiego pociąg ten wyko-
leił się, a w kilku wagonach, które wypa-
dły z łuku torów, zginęło dwieście osób. 
Następnego dnia informację tę publikuje 
inna lokalna gazeta w Ameryce, „Gettys-
burg Times”. Jeśli wypadek ten rzeczywi-
ście miał miejsce, była to piąta największa 
katastrofa kolejowa w Europie.
 
XX: A pointa?
 
AA: Chciałem państwa zapytać, do któ-
rego z tych pociągów wsiedlibyście? Bo 
każdy z nich był pociągiem dziejów, każdy 
pędził na spotkanie historii.
 
KONDUKTOR: Do żadnego, to oczywiste.
 
AA: Skąd ma pan pewność, że nie jedzie 
teraz w jednym z nich?

KONDUKTOR: A pan?
 
AA: Ja siedzę w samotnej kalwaryjskiej 
lokomotywie, ścigam pociąg, który prze 
do zderzenia i pociągam za sznurek od 
gwizdawki! (Pociąga dwukrotnie za wyima-
ginowany sznurek, słychać dźwięk gwizdaw-
ki.) Ale nikt mnie nie słyszy, nikt na mnie 
nie zwraca uwagi, każdy ma własne smut-
ki, własne żale, własną samotność, nawet 
tamten maszynista, który chce zdążyć do 
Krakowa na obiad. Serce bije mi jak osza-
lałe, nie mogę złapać oddechu, wiem, dla-
czego wysłano mnie w pogoń. Wychylam 
się przez okno i wiecie, co widzę? Widzę 
tych wszystkich, którzy byli tu przede 
mną, podróżowali koleją, karetą, wozem 
drabiniastym, w kibitkach mknęli ku śnie-
gom Wschodu. I wydaje mi się, że wy za 
bardzo nie chcecie ich zobaczyć.
 

W przedziale zapada cisza.

 
PANNA MŁODA: (nieśmiało, niemal szep-
tem) Ja chcę.
 
AA: Brawo! Proszę, proszę chwycić za 
sznurek! (Podaje jej końcówkę wyimagino-
wanego sznurka od gwizdawki.) Głęboki 
wdech… niech pani ciągnie… teraz!
 

PANNA MŁODA wyciąga w górę dłoń zaci-

śniętą w pięść, a następnie przesuwa ją ku 
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dołowi, jakby ciągnęła za sznur. rozlega się 

głośny dźwięk hamowania, po czym pasaże-

rowie stojący lub siedzący po prawej stro-

nie wpadają na tych, którzy siedzą po lewej. 

Z półki po prawej może zsunąć się któraś 

z walizek. Słychać pisk, wrzask i przekleń-

stwa (łagodne!). Na chwilę gaśnie światło, 

ale natychmiast znowu się zapala.

 
KONDUKTOR: Chryste Panie, co to było? 
(Poprawia czapkę i wybiega z przedziału, 
kierując się tam, gdzie powinna być loko-
motywa.)
 

Tymczasem pasażerowie rozmasowują sobie 

kończyny, wstają, podnoszą bagaże. ogólne 

rozprzężenie.

SCENA PIęTNASTA

światła na scenie przygasają, pali się tyl-

ko żarówka w przedziale. Za oknem prze-

działu (na „nasypie”) pojawia się postać 

obarczona dwiema reklamówkami. Kiedy 

stawia je na deskach sceny butelki w środ-

ku pobrzękują.

 
HANDLARZ: (drze się.) Piiiiwo jasne, piii-
woo polskieee!
 
XX: (Wyjmuje ze szpary w oknie zwinięty 
w kłębek sweter AA, otwiera okno szerzej, 
opiera się ramionami na jego górnej krawę-

dzi i wystawia głowę na zewnątrz.) Co pan 
tam robi?
 
HANDLARZ: Piwko roznoszę. Szanowny 
pan życzy sobie? Ciemne też mam.
 
AA: (ironicznie) Ciemna noc, to i  piwo 
ciemne…
 
XX: (konfidencjonalnie) Co tam z przodu 
się dzieje? Nie wie pan, dlaczego pociąg 
stanął?
 
HANDLARZ: Znaczy – jacyś idioci na to-
rach się pokładli. Mówią, że przejechać 
nie dadzą. Właśnie maszynista mnie przy-
syła, żebym coś panom przekazał.
 

Grzebie w reklamówkach, czyniąc duży ha-

łas. Podaje XX dwa podłużne przedmioty. 

Widząc to AA zrywa się z siedzenia.

 
XX: Co to?
 
AA: Daj pan do światła!
 
XX: (Wciska sweter AA w  szparę między 
ramą a  oknem i  odwraca się ku lampie.) 
Klucze.
 
AA: Do Królestwa Niebieskiego…
 
XX: Nie…
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AA: (oglądając) Klucz francuski i  klucz 
szwedzki. Do śrub.
 
XX: (do HANDLARZA) Na co nam to?
 
HANDLARZ: Maszynista mówi, że gdy-
by przy torach coś majstrowali – znaczy 
tamci, co się pokładli – to może się przy-
dać pomoc – znaczy w dokręcaniu śrub.
 
XX: Aha, my mielibyśmy dokręcać, tak?
 
HANDLARZ: Znaczy – chyba tak.
 
XX: Dobre sobie! (Ciska klucze na podłogę 
przedziału.)
 
AA: (do HANDLARZA) Co to za jedni?
 
HANDLARZ: Znaczy się – którzy?
 
AA: Ci na torach.
 
HANDLARZ: Nie wiem, ale chyba jakisich 
grinpic. Tak jakoś gadali…

SCENA SZESNASTA

W głębi widowni pojawia się trzech męż-

czyzn z  megafonami ręcznymi, ubranych 

w zielone uniformy. Przemawiają kolejno, 

rozdając widzom ulotki, na koniec docho-

dzą do sceny, by wręczyć ulotki pasażerom.

EKOLOG PIERWSZY: Każdego roku jeden 
obywatel Unii Europejskiej produkuje pół 
tony śmieci. Przypada na niego także około 
3,5 tony odpadów przemysłowych. Oznacza 
to, że każdego roku w Unii Europejskiej po-
wstaje ponad 1,8 miliarda ton śmieci. Tylko 
jedna trzecia jest przetwarzana. W Polsce 97 
proc. odpadów trafia na składowiska.
 
EKOLOG DRUGI: Segreguj śmieci! Segre-
guj śmieci!
 
EKOLOG TRZECI: Na początku lat dziewięć-
dziesiątych GREENPEACE ujawnił istnienie 
64 projektów eksportu odpadów do Polski 
z 13 państw. Całość transportów wynosiła 
22 miliony ton. Polska została „nagrodzona” 
za otwarcie się na Zachód – pozwolono jej 
stać się wysypiskiem Europy.
 
EKOLOG DRUGI: Obserwuj teren! Obser-
wuj teren!
 
EKOLOG PIERWSZY: Wypełnione śmie-
ciami tiry z Niemiec, Holandii czy Belgii 
forsują polskie granice. Interes z przywo-
żeniem śmieci, choć niezbyt ładnie pach-
nący, przynosi duże pieniądze. Przemy-
tem śmieci interesują się zorganizowane 
grupy przestępcze.
 
EKOLOG TRZECI: Mieszkańcy kontynen-
tu wysyłają do nas swoje wysłużone auta, 
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które są demontowane w szarej strefie. 
Substancje niebezpieczne trafiają do pol-
skich lasów.
 
EKOLOG DRUGI: Przemierzaj lasy i lustruj 
łąki! Przemierzaj lasy i lustruj łąki!
 
EKOLOG PIERWSZY: Szacuje się, że w sa-
mym Zachodniopomorskiem funkcjonuje 
kilkaset nielegalnych wysypisk!
 
EKOLOG DRUGI: Przeczesuj trawy! Prze-
czesuj trawy!
 
EKOLOG TRZECI: Złom na Słowacji 
i  w  Czechach jest znacznie tańszy niż 
u nas. Próbuje się wwozić na terytorium 
kraju duże ilości zużytych akumulatorów, 
sprzętu AGD, a nawet zużyte materiały 
z plastiku. Zatrzymany na przejściu gra-
nicznym w Chyżnem rekordzista dwu-
krotnie usiłował przemycić przez grani-
cę 25 ton złomu!
 
EKOLOG DRUGI: Obserwuj teren! Obser-
wuj teren!
 
EKOLOG PIERWSZY: Trendem obserwo-
wanym od momentu wejścia Polski do Unii 
Europejskiej jest zwiększenie liczby kiero-
wanych do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska wniosków o zgodę na transgra-
niczne przemieszczanie odpadów.

EKOLOG DRUGI: Kontroluj trendy! Kon-
troluj trendy!
 

EKOLODZY docierają do przedziału kolejo-

wego, rozdają ulotki pasażerom, a następnie 

odwracają się w stronę publiczności.

 
EKOLOG TRZECI: Na przykład w 2009 
roku Główny Inspektor Ochrony Środo-
wiska wydał 320 zezwoleń na przywóz 
do Polski odpadów na łączną masę około 
13 milionów ton.
 
EKOLOG DRUGI: Miliony ton! Miliony 
ton!
 
EKOLOG PIERWSZY: Polskie firmy spro-
wadziły do kraju dwieście ton konserwo-
wego mięsa wyprodukowanego w latach 
osiemdziesiątych dla szwedzkiego wojska. 
Mięso to przez trzy lata było używane do 
produkcji pulpetów, gołąbków, krokie-
tów i pierogów. Produkty trafiały m.in. 
do domów starców, szkolnych stołówek 
i przedszkoli.
 
EKOLOG DRUGI: Miej wgląd w pulpety! 
Miej wgląd w krokiety!
 
EKOLOG PIERWSZY: Nie jedz badziewia! 
Chroń środowisko naturalne i przewód 
pokarmowy!
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EKOLODZY: Chroń środowisko naturalne 
i przewód pokarmowy!
 

ekolodzy znikają. dają się słyszeć dźwię-

ki środowiska naturalnego, najlepiej wraz 

z muzyką relaksacyjną (początkowo na me-

lodię „Ach, jak przyjemnie” henryka Warsa, 

a po chwili na melodię „Lato czeka” Witolda 

Krzemińskiego). Na telebimie można wy-

świetlić jakieś „zdrowe” widoczki.

SCENA SIEDEMNASTA

Na ostatnich taktach wchodzi na scenę 

KONDUKTOR. Zdejmuje czapkę, przeciera 

czoło i przysiada w przedziale.

 
KONDUKTOR: No, poszli sobie. Na torach 
się położyli, wstać nie chcieli…
 
XX: Ja za godzinę mam przesiadkę!
 
KONDUKTOR: Straszyli, że dalej jechać 
się nie da… że jakieś wysypisko… że góra 
śmiecia.
 
BRAT: Pic na wodę! Z wszystkiego apoka-
lipsę zrobią. Tych niemieckich odpadów 
to byśmy mogli przez piętnaście lat uży-
wać. Prawie nowe. Wiem, co mówię, na 
własne oczy widziałem!
 
KONDUKTOR: Klucze do śrub dotarły?

AA: Dotarły.
 
XX: Dotarły, dotarły…
 
KONDUKTOR: Strzeżonego Pan Bóg strze-
że. Oni lubią tory (ruchem rąk imituje roz-
kręcanie) – jak partyzanci. No, to jedzie-
my…
 

KONDUKTOR wstaje, nakłada czapkę, staje 

na korytarzu i dmucha w gwizdek. odgłos 

ruszającego pociągu.

SCENA OSIEMNASTA

Scena w ciemności, tylko w przedziale ćmi 

żarówka. Przez minutę stukot kół pociągu 

o szyny. Wszyscy drzemią, jedynie AA pró-

buje czytać książkę. Nagle daje się słyszeć 

odgłos uderzenia (a raczej: pacnięcia) pocią-

gu w coś miękkiego. Przez otwarte okno do 

wnętrza przedziału zaczyna się wsypywać 

góra śmieci: poskręcanych plastikowych bu-

telek, kartoników po sokach, butelek po alko-

holu, zużytych baterii itd. Towarzyszy temu 

huk, który budzi KOBIETĘ śpiącą w kącie 

przy oknie.

 
AA: Okno!!
 
XX: (Zrywa się, wyciąga sweter, ale okno 
nie chce się domknąć.) Zacięło się! Niech 
to szlag!
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AA: Sposobem trzeba… (uderza w okno łok-
ciem i zamyka je z łoskotem.) Święci pańscy!
 

Za szybą widok księżycowy: sterty śmieci, 

odpadków, resztek.

 
KOBIETA: (Przeciera oczy, mruczy. Zrywa 
się. rozwiany włos, wzrok nieprzytomny, głos 
pytii.) Śniło mi się!… śniło się!... śniło!…
 
PANNA MŁODA: Co się śniło?
 
KOBIETA: Śniło mi się, że siedzę w ka-
recie…
 
AA, XX: W karecie…
 
KOBIETA: Śniło mi się, że siedzę w ka-
recie… i pytam się, bo mnie wiozą przez 
lasy… przez lasy, góry, doliny… przez 
jakiesi murowane, betonowe miasta… 
przez odbudowane metropolie ze szkła 
i metalu…
 
PANNA MŁODA, BRAT: 
Ze szkła i metalu…
 
KOBIETA: Śniło mi się, że siedzę w ka-
recie i pytam się: „A gdzież mnie, biesy, 
wieziecie?”.
 
AA, XX, PANNA MŁODA, BRAT: Gdzież 
mnie, biesy wieziecie?!

KOBIETA: A oni mówią…
 
PANNA MŁODA, BRAT: Oni mówią…
 
KOBIETA: A oni mówią…
 
AA, XX: Oni mówią…
 

KOBIETA unosi palec wskazujący prawej 

dłoni. Zapada grobowa cisza, która trwa tak 

długo, jak długo da się utrzymać napięcie. 

ostatnią kwestię wypowiada rozdzierają-

cym szeptem.

 
KOBIETA: „Do Polski!!!”…
 

Gasną wszystkie światła.

SCENA DZIEWIęTNASTA

W całej sali ciemno choć oko wykol. Po dłuż-

szej chwili ciszy odgłos ruszania pociągu. Za-

nim zapali się światło, maszyny produkujące 

dym muszą już dość znacznie zadymić scenę. 

dobrze byłoby, gdyby nieco dymu trafiło na 

widownię. obecność dymu musi stanowić 

dla widzów zaskoczenie.

 

światło w przedziale rozjaśnia się wolno. 

Słaba widoczność. Poza jedną żarówką żad-

nych świateł.

 
XX: (lękliwie) Co to?
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AA: Jedziemy do tyłu.
 
XX: (wpatrując się w ciemność i mgłę za szy-
bą) Nic nie widać.
 
AA: (Nachyla się nad KOBIETĄ, która po-
nownie zapadła w sen.) Spójrzcie, śpi…
 

PANNA MŁODA wstaje. W jej ruchach jest 

jakiś somnambuliczny automatyzm.

 
BRAT: A ty dokąd?
 

PANNA MŁODA spogląda na BRATA, nie-

przytomnym wzrokiem omiata cały prze-

dział, wpatrując się dłużej w twarz każdego 

ze współpasażerów, po czym wychodzi na 

korytarz. W przedziale gaśnie światło.

SCENA DWUDZIESTA

Przedział niewidoczny, kilka centymetrów 

powyżej poziomu sceny ledwo dostrzegal-

na, mlecznobiała poświata. PANNA MŁODA 

brodzi we mgle. Źródło światła znajduje się 

z prawej strony proscenium, która zaaran-

żowana jest na narożnik bydlęcego wagonu 

(nieheblowane deski, nieco słomy). Wszyst-

ko spowite w całun mgły, jakby nie całkiem 

realne. Na drewnianej podłodze skulone 

ludzkie postaci w łachmanach, m.in. MAT-

KA i CÓRKA (mogą je grać dwie dorosłe ak-

torki).

CÓRKA: Mamusiu, tak mi zimno… Dokąd 
nas wiozą?
 
MATKA: Nie wiem, córeczko. (Przytula 
CÓRKĘ i kilkakrotnie całuje ją.) Musimy być 
dzielne. Przyrzeknij mi, że wytrzymasz!
 
CÓRKA: Chciałabym, mamusiu… A czy 
jeszcze będzie Polska?
 
ZESŁANIEC: (wyglądając przez małe zakra-
towane okienko umieszczone nieco poniżej 
sufitu, przez które wpada do środka nieco 
„dziennego” światła) Stołpce! Ostatnia sta-
cja po naszej stronie! (Z rezygnacją:) Dalej 
już tylko Sowiety…
 

rozlega się płacz zesłańców, a następnie ci-

chy śpiew („boże, coś Polskę”). Po kilku chwi-

lach ktoś głośno wali w ścianę z desek. Sły-

chać krzyk CZERWONOARMISTY.

 
CZERWONOARMISTA: Tiszina, Paliaki! 
Tiszina!
 

światło na dole prawej strony proscenium 

gaśnie, zapala się reflektor stropowy po pra-

wej stronie (snop białego światła spowija 

postać PANNY MŁODEJ, znajdującej się na 

środku proscenium). Z lewej strony prosce-

nium, gdzie stoi grupa kilku AKOWCÓW za-

pala się światło czerwone. Z głośnika słychać 

głos z ulicznej SZCZEKACZKI.
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SZCZEKACZKA: Dnia 2.12.1943 r. przy 
ulicy Puławskiej został dokonany niecny 
napad na samochód z żołnierzami policji 
porządkowej, przy czym zostało 5 urzęd-
ników policji porządkowej i 1 żołnierz SS 
zabitych oraz kilku innych urzędników 
policji porządkowej rannych. Przez zezna-
nie jednego zamachowca, który uczest-
niczył przy napadzie, zostało niezbicie 
stwierdzone, że napad powyższy został 
dokonany przez grupę terrorystycz-
ną organizacji tajnej „PZP”, stojącej na 
usługach Anglii. Jako odwet za powyż-
sze kazałem następujących zbrodniarzy, 
którzy zostali skazani przez sąd doraźny 
Policji Bezpieczeństwa na podstawie §§ 1 
i 2 zarządzenia o zwalczaniu wykroczeń 
przeciw niemieckiemu dziełu odbudowy 
w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 
2.10.1943 r. za posiadanie broni i udział 
w  zabronionych organizacjach na karę 
śmierci, w  dniu 3.12.1943 r. publicznie 
rozstrzelać.
 

Słychać serię z  karabinu maszynowego. 

AKOWCY upadają. światło na dole lewej 

strony proscenium gaśnie, zapala się reflek-

tor stropowy po lewej stronie – czerwony. 

PANNA MŁODA stoi na środku proscenium 

w biało-czerwonej smudze światła.

Z głośników płyną kolejne dźwięki (można 

czytać fragmenty podanych tekstów). To-

warzyszą im filmy i zdjęcia wyświetlane na 

telebimie w głębi sceny (powyżej – niewi-

docznego teraz  – przedziału): propagan-

dowy film niemiecki „im Wald vom Katyn” 

(z oryginalnym dźwiękiem), manifest PKWN 

na ulicach Lublina, plakat „olbrzym i zaplu-

ty karzeł reakcji”, zdjęcia z procesu szesna-

stu, zdobycie berlina przez Armię Czerwoną 

i LWP, Gomułka przemawiający na wiecu 

w Warszawie w roku 1956, „Polska Kronika 

Filmowa” – np. budowa Pałacu Kultury i Na-

uki, stan wojenny, Wałęsa na bramie Stoczni 

Gdańskiej, pierwsza pielgrzymka papieża do 

Polski, okrągły stół, pogrzeb Jana Pawła II, 

katastrofa smoleńska.

 
DŹWIĘKI:
1. Polacy w kraju i na emigracji! Polacy 
w  niewoli niemieckiej! R o d a c y! Wy-
biła godzina wyzwolenia. Armia Polska 
obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug. 
Żołnierz polski bije się na naszej ziemi 
ojczystej. Nad umęczoną Polskę powiały 
znów biało-czerwone sztandary. Naród 
Polski wita żołnierza Armii Ludowej, zjed-
noczonego z żołnierzem Armii Polskiej 
w ZSRR. Wspólny jest wróg, wspólna wal-
ka i wspólne sztandary. Zjednoczeni ku 
chwale Ojczyzny w jednym Wojsku Pol-
skim pod wspólnym dowództwem wszy-
scy żołnierze polscy pójdą obok zwycię-
skiej Czerwonej Armii do dalszych walk 
o wyzwolenie Kraju. Pójdą poprzez Polskę 
całą po pomstę nad Niemcami, aż polskie 
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sztandary nie załopocą na ulicach stolicy 
butnego prusactwa, na ulicach Berlina. 
[z Manifestu PKWN]
 
2. Z opracowań, artykułów publicystycz-
nych, pamiętników należy eliminować 
wszelkie treści rehabilitujące i populary-
zujące w społeczeństwie tradycje wrogie 
socjalistycznej Polsce, np. próby rehabili-
tacji okresu międzywojennego i przywód-
ców II Rzeczypospolitej. Nie wolno do-
puszczać jakichkolwiek prób obarczania 
Związku Radzieckiego odpowiedzialno-
ścią za śmierć polskich oficerów w lasach 
katyńskich. Niniejszy zapis przeznaczony 
jest wyłącznie do wiadomości cenzorów. 
Przy ew. wykroczeniach nie wolno się na 
niego powoływać ani ujawniać jego istnie-
nia. [z Czarnej Księgi Cenzury]
 
3. a jednak podejmij kalendarz zdepta-
ny, część kart jego będziesz sławił w pie-
śniach gdy padła granica, pękły więzień 
bramy, w ten dzień wyzwolenia: siedem-
nasty września [z wiersza Leona Paster-
naka Czerwony sztandar]
 
4. Towarzysze, towarzysze, ludu pracujący 
stolicy! Witam was w imieniu Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej, który na swoim ostatnim 
plenarnym posiedzeniu oddał ster par-
tii w ręce nowego kierownictwa. W ciągu 

ubiegłych lat nagromadziło się w życiu 
Polski wiele zła, wiele nieprawości i bole-
snych rozczarowań. Idee socjalizmu, prze-
niknięte duchem wolności człowieka i po-
szanowania praw obywatela, w praktyce 
ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa 
nie znajdowały pokrycia w rzeczywisto-
ści. [z przemówienia Władysława Gomułki 
na placu Defilad]
 
5. Mamy wreszcie niezależne samorządne 
związki zawodowe. [Lech Wałęsa]
 
6. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej zie-
mi. [Jan Paweł II]
 
7. Obywatelki i  obywatele. Wielki jest 
ciężar odpowiedzialności, jaka spada na 
mnie w tym dramatycznym momencie 
polskiej historii. Obowiązkiem moim 
jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi 
o przyszłość Polski, o którą moje pokole-
nie walczyło na wszystkich frontach woj-
ny, i której oddało najlepsze lata swego 
życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym 
ukonstytuowała się Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, 
w zgodzie z postanowieniami Konsty-
tucji, wprowadziła dziś o północy stan 
wojenny na obszarze całego kraju. [Woj-
ciech Jaruzelski]
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W pewnym momencie dźwięki zaczynają się 

z sobą mieszać, zakłócać nawzajem, przy-

śpieszać, tworzą kakofonię. obrazy zmie-

niają się coraz szybciej, są odtwarzane na 

przyśpieszonych obrotach. Kiedy chaos osią-

ga apogeum, PANNA MŁODA osuwa się na 

scenę i zastyga w pozycji pół klęczącącej/

pół leżącej. biało-czerwone światło gaśnie.

SCENA DWUDZIESTA PIERWSZA

Przedział. Wciąż otoczony mgłą.

 
BRAT: Gdzie ona jest?
 
AA: Pewnie poszła się przewietrzyć.
 
XX: Może rozmawia z konduktorem?
 

rozlega się zgrzyt hamulców. Milknie stukot 

kół o podkłady kolejowe.

 
XX: Znowu…
 
BRAT: Lepiej pójdę jej poszukać.
 

BRAT wstaje i wychodzi na korytarz. Prze-

chodzi przez całą szerokość sceny, po czym 

wraca. Wsadza głowę do przedziału.

 
BRAT: Nie ma jej.
 
AA: Zaraz wróci, niech się pan nie martwi.

BRAT: Gorsza sprawa, że nie ma lokomo-
tywy…
 
XX: Co?!
 
AA: Wolne żarty!
 
BRAT: Wagon stoi na torach bez lokomo-
tywy. Nie żartuję.
 
XX: (Przedziera się przez sterty śmieci, pró-
buje otworzyć okno. do AA:) Proszę mi po-
móc.
 
AA: Sposobem trzeba.
 
XX i AA napierają razem. bezskutecznie.
 
BRAT: Drzwi po obu stronach wagonu 
zamknięte na głucho. Tamtędy nie wyj-
dziemy.
 

Siadają zrezygnowani.

 
AA: Klucze!
 
XX: Klucze?
 
AA: Francuski i szwedzki. Odsuńmy dy-
wanik.
 

Klękają na podłodze przedziału, przesuwają 

sterty śmieci na korytarz i zdzierają dywan.
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AA: Mówiłem?
 
XX: (zaskoczony) Deski… Jak w wagonie 
dla bydła…
 
AA: Nie marudź pan! Klucze!
 

Majstrują przy podłodze. Udaje im się pod-

ważyć jedną deskę, potem drugą. Z powodu 

hałasu, który przy tym czynią, budzi się KO-

BIETA śpiąca przy oknie.

 
XX: Który pierwszy?
 
AA: (wskazując na BRATA) Najmłodszy.
 
BRAT: Ale siostra…
 
XX: Bez gadania. Wchodź pan.
 

brat znika w otworze.

 
KOBIETA: (Wstaje. rozgląda się. rozwiany 
włos, wzrok nieprzytomny, głos pytii.) Gdy 
pociąg zejdzie z torów, a wiatry go prze-
wracają, głupi tłumoczki i skrzynki swoje 
opatruje i na nich leży, a do obrony pocią-
gu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, 
a on się sam gubi. Bo gdy pociąg obrony 
nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał, wy-
koleić się musi.  A gdy swymi skrzynkami 
i majętnością, którą ma w pociągu, pogar-
dzi, a z innymi się do obrony pociągu uda, 

swego wszytkiego zapomniawszy: dopiero 
swe wszytko pozyskał i sam zdrowie swo-
je zachował. Ten namilszy pociąg ojczy-
zny naszej wszytkich nas wiezie, wszytko 
w nim mamy, co mamy. Gdy się z pocią-
giem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatyka-
my, gdy śmieci z niego nie wysypujemy, 
gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, 
gdy dla bezpieczności jego wszytkim, co 
w domu jest, nie pogardzamy: z torów zej-
dzie, i z nim my sami poginiemy!
 

Po wygłoszeniu kwestii KOBIETA siada 

i zasypia.

 
AA: Zasnęła?!
 
XX: Niech śpi…
 

Wychodzą przez otwór w podłodze.

 
światła (biało-czerwone) powoli gasną. Za-

pada ciemność. Pociąg rusza. Stukotowi kół 

o szyny towarzyszą odtwarzane możliwie 

cicho takty „Mazurka dąbrowskiego”. Ω 
 

Łódź, grudzień 2011 – styczeń 2012
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Jeśli można powiedzieć, że Kościół jest gatunkiem, 
można także powiedzieć, że jest organizmem. 
Członkowie Kościoła istnieją jak organizmy 
jednego gatunku i jak organy jednego ciała.

święty Piotr w następujący sposób określa Kościół: „Wy jesteście wy-
brane plemię (γενος), królewskim kapłaństwem, narodem świętym” 
(1 P 2: 9). święty Paweł dodaje: „wszyscy razem tworzymy jedno 
ciało (σωμα) w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla 
siebie członkami” (Rz 12: 5, zob. także 1 Kor 12: 27). W tych teolo-
gicznych formułach pojawiają się dwa fundamentalne dla filozofii 
biologii pojęcia rodzaju (γενος) i ciała (σωμα), czyli gatunku i organi-
zmu. Czy te określenia można rozumieć dosłownie? Czy Kościół jest 
rodzajem i ciałem w tym samym sensie co biologiczne gatunki i or-
ganizmy? Spróbuję pokazać, że dawni teologowie rozumieli Kościół 
dokładnie tak, jak dzisiejsi filozofowie biologii rozumieją biologiczne 
byty. Zacznę od analizy pojęcia gatunku, a następnie przejdę do po-
jęcia organizmu.

Najbardziej rozwiniętą współczesną teorią gatunków jest teoria 
gatunków jako indywiduów (species as individuals theory), sformu-
łowana przez Michaela Ghiselina (1969) i Davida Hulla (1978) (zob. 
Stamos 2003; Roek 2008). Biologiczne rodzaje i gatunki nie są, jak 
sądził na przykład Karol Linneusz, zwykłymi zbiorami podobnych do 
siebie indywiduów. Są szeregami powiązanych z sobą, spokrewnionych 
organizmów. Teoria ta została zbudowana tak, by spełnić postulaty 
teorii ewolucji, i głosi, że gatunki są bytami historycznymi, istnieją-

Paweł Rojek

kOŚCIÓŁ JAkO gAtUNek 
BIOlOgICzNY
KOMENTARZ DO 1 P 2, 91
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cymi w czasie i przestrzeni, nieustannie zmieniającymi się. Gatunek 
jest mereologiczną całością, której częściami są poszczególne organi-
zmy, dokładnie tak samo jak organizm jest całością, której częściami 
są organy i komórki. Różnica między gatunkiem a organizmem polega 
na tym, że człony gatunku mogą istnieć w różnym czasie i w różnych 
miejscach, natomiast człony organizmu muszą występować w jednym 
czasie i w jednym miejscu.

Pojęcie gatunku jako indywiduum można łatwo zdefiniować for-
malnie. Gatunek stanowią organizmy, które są potomkami jednego 
organizmu lub jednej grupy organizmów. W ten sposób są one on-
tologicznie zależne od swojego praprzodka. Gdyby nie było przodka, 
nie byłoby potomków. Ogólną teorią modalności ontologicznych jest 
ontologia projekcyjno-modalna Wiaczesława Moisiejewa (2004). Przy 
pewnej interpretacji predykatu „Mod” istnienie mody x zależy od ist-
nienia modusa y:

 
(1) Mod(x, y) ↔ gdyby nie istniał y, nie istniałby x.

 
Za pomocą (1) można zdefiniować gatunek (species) x jako kolektywny 
zbiór mod modusa x:

 
(2) Sp(x) = {y: Moda(y, x)}.

 
Przykładem gatunku w tym sensie jest ludzka rodzina. Członkowie 

rodziny istnieją dzięki istnieniu swojego wspólnego przodka. W wy-
padku ludzkiego rodu takiego zakładanego wspólnego przodka można 
nazwać Adamem.

Czy Kościół jest gatunkiem w tym sensie? Wydaje się, że w wypad-
ku Kościoła zależność jest mniej ścisła niż w wypadku gatunku bio-
logicznego. Człowiek może przecież istnieć, nie należąc do Kościoła. 
Tradycyjna teologia chrześcijańska głosi jednak, że przynależenie do 
Kościoła zasadniczo zmienia sposób istnienia człowieka. Ludzie spoza 
Kościołem po śmierci umierają na wieki, natomiast członkowie Kościo-
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ła zdolni są do życia wiecznego. W tym sensie można mówić, że także 
w wypadku Kościoła mamy do czynienia z ontologiczną zależnością, 
dotyczy ona jednak nie zwykłego, lecz wiecznego istnienia. Można 
wprowadzić następujący predykat:

 
(3) Mod*(x, y) ↔ gdyby y nie istniał wiecznie, x by nie istniał 

wiecznie.
 

Za pomocą tego pojęcia można zdefiniować Kościół (Church) x jako 
kolektywny zbiór ludzi, którzy mają życie wieczne dzięki jednemu czło-
wiekowi:

 
(4) Ch(x) = {y: Moda*(y, x)}.

 
O ile praprzodkiem ludzkości jest Adam, o tyle praprzodkiem Ko-

ścioła jest Chrystus. Adam dał nam śmiertelne życie, Chrystus daje 
nam życie wieczne. „Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chry-
stusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15: 22). A zatem, gatunek bio-
logiczny i wspólnota teologiczna mają taką samą głęboką strukturę 
ontologiczną.

Zgodnie z teorią gatunków jako indywiduów nie ma zasadniczej 
różnicy między gatunkami a organizmami. Struktura gatunków i po-
szczególnych organizmów jest taka sama – są to całości składające się 
z zależnych części. W wypadku gatunku są to całości złożone z indy-
widuów, a w wypadku indywiduów – całości złożone z organów lub 
komórek.

Jeśli więc można powiedzieć, że Kościół jest gatunkiem, można tak-
że powiedzieć, że jest organizmem. Członkowie Kościoła istnieją jak or-
ganizmy jednego gatunku i jak organy jednego ciała. Oczywiście zależ-
ność wiernych od Kościoła jest mniej ścisła niż zależność organów od 
ciała. Wierzący może istnieć poza Kościołem, choć tylko przez pewien 
czas. Struktura zależności jest jednak wspólna i uzasadnia określenie 
Kościoła zarówno jako gatunku, jak i indywiduum.
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Warto jeszcze zwrócić uwagę, że biologiczne pojęcie gatunku jako 
indywiduum i teologiczne pojęcie Kościoła jako rodzaju i ciała przy-
pominają filozoficzne pojęcie konkretnego powszechnika, rozwijane 
przez Hegla i jego niemieckich, angielskich i rosyjskich uczniów (zob. 
Rojek 2009, Roek 2010). 

Okazuje się więc, że pojęcia współczesnej filozofii biologii można 
stosować do analizy pojęć starożytnej teologii. Wydaje się, że pojawia 
się w ten sposób możliwość rozwinięcia bioteologii jako nauki badają-
cej wspólne zasady życia naturalnego i ponadnaturalnego. Ω
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Hermetycznie zamknięte przed światem środowisko 
chasydów nieco uchyliło drzwi do swoich domów w filmie 
„Wypełnić pustkę” w reżyserii i do scenariusza Ramy 
Burshtein. Zanim pokazała chasydów, sama przeszła 
nawrócenie na najbardziej konserwatywny odłam judaizmu. 
Chociaż urodzona w Nowym Jorku, to reżyserii uczyła się 
w Jerozolimie, a nie na „bezbożnym” Manhattanie. Filmem 
wyrażała mentalność chasydów i tylko dla chasydów. Swój 
najnowszy film nakręciła po raz pierwszy dla świeckiej 
publiczności. Prostotą i dojrzałością ujęła festiwal w Wenecji.

 

Fabuła opowiada historię zamążpójścia 18-letniej Shiri. W pierwszej 

scenie widzimy, jak razem z matką ogląda niczego niepodejrzewającego 

kandydata na męża w supermarkecie. Oględziny zostały umówione przez 

swata. W tym środowisku obowiązuje separacja niezamężnych kobiet 

Krzysztof 
Kłopotowski

KUSiCieL TU 
Nie rZądZi
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i mężczyzn. Nie ma mowy o swobodnych randkach ani o seksie poza 

małżeństwem. Dla znalezienia partnera czy partnerki potrzebny jest 

pośrednik. Ale decyzja należy do kobiety. 

Chłopak z pejsami, w czarnym ubraniu i kapeluszu oglądający opako-

wanie jajek – symbol płodności – spodobał się Shirze. Lecz oto umiera jej 

siostra w połogu. Matka Shiry domaga się, żeby córka poślubiła szwagra. 

Dzięki temu mogłaby zatrzymać wnuczka w rodzinie. Shira tego nie chce. 

Co prawda Yohay jest najprzystojniejszym mężczyzną w okolicy, lecz 

ona woli z rówieśnikiem odkrywać i przełamywać bariery intymności. 

Małżeństwo ma być wspólną wyprawą duchową, a nie zabawą zmysłów. 

Ostatecznie Shira decyduje się wypełnić rodzinny obowiązek. Po ceremo-

nii ślubu nowożeńcy wchodzą do pokoju, Yohay zamyka drzwi, zawiesza 

czapę z lisiego futra na kołku, w kontrplanie Shira stoi oparta o ścianę, 

patrząc z wyczekiwaniem na męża. Koniec filmu. To doskonałe rozwiąza-

nie; nie mogło być inne w tym środowisku. 

Spotkania przedmałżeńskie Shiry w Yohayem trudno byłoby nazwać 

zalotami. Jakże są wyciszone! Oto siedzą sami w pokoju, ona stara się na 

niego nie patrzeć, on ostrożnie się oświadcza, ona pośrednio mu odma-

wia, on robi jej wyrzuty, że go nie powstrzymała wcześniej. Dziewczyna 

wywalcza sobie suwerenność wobec dorosłego mężczyzny w patriarchal-

nym środowisku. A przecież w końcu ustępuje. Wierzymy, że stworzą 

dobrą rodzinę, bo nie tylko ładna z nich para, ale także społeczność zmusi 

ich do zgodnego pożycia.

Fabuła dzieje się w Tel Awiwie, a nie w historycznej Jerozolimie, gdzie 

bardziej pasowałby anachroniczna mentalność chasydów. Nowoczesny Tel 

Awiw jest w Izraelu „miastem grzechu”, lecz reżyserka chciała pokazać, 

że ten tryb życia jest możliwy we współczesnym otoczeniu. To kwestia 

wolnego wyboru. Polega na odrzuceniu wartości, które chasydzi uznają za 

szkodliwe. Uważają, że świat jest zepsuty. Nie oglądają telewizji ani świec-

kich filmów. Skupiają się na życiu rodzinnym i religijnym. Każdy zna swe 

miejsce, więc nie walczy o inne. Nie ma mowy o feminizmie. Rola kobiety 

sprowadza się do troski o męża, dzieci i dom. W filmie nie ma złoczyńców 

ani bohaterów. Oglądamy życie uświęcone. 
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Uroczysta scena obrzezania nowo narodzonego Mordechaja została 

pokazana z góry w symetrycznie uporządkowanym kadrze. Tak wygląda 

ład świata z punktu widzenia Boga. To ślad przesądu, że niebo znajduje 

się gdzieś w górze, a nie w innym wymiarze człowieka, o czym mówił 

Jezus, jako „Królestwie Niebieskim w nas”. Wybór imienia noworodka to 

też nie przypadek. Tło fabuły stanowi bowiem święto Purim na pamiątkę 

wielkiego wydarzenia: Mordechaj, przybrany ojciec królowej Estery, nie 

chciał oddać hołdu królewskiemu ministrowi Persji. Haman w odwecie 

postanowił wybić Żydów. Ale królowa, krypto-Żydówka, uprosiła męża 

o opiekę nad swoim ludem. Król kazał zabić ministra, a Żydom pozwolił 

powiesić dziesięciu jego synów. Żydzi w całej Persji zabili 75 tysięcy swoich 

przeciwników, „ale po ich majątek nie wyciągnęli ręki” (Est. 9, 16). Nie 

zadzieraj z Żydami, bo nigdy nie wiadomo, jak wysoko mają sojuszników. 

To jeden z sensów święta Purim, rozpamiętywany od dwóch tysięcy lat. 

Ten pozornie niepolemiczny film ukrywa gwałtowną polemikę w aluzji do 

tradycji. 

Ulica Tel Awiwu pojawia się tylko epizodycznie. Fabuła dzieje się 

głównie we wnętrzach rozjaśnianych ciepłym, bursztynowym światłem. 

Zawsze widoczne ściany podkreślają izolację środowiska, zaś światło wy-

miar religijny, prześwietlony duchowością. Mężczyźni noszą pejsy, brody, 

czarne kapelusze i ubrania. Zamężne kobiety mają zakryte głowy; włosy 

uważane są za przejaw zalotności, więc mogą być tylko dla widoku męża. 

W tej społeczności centralne miejsce zajmuje rabin, to autorytet w spra-

wach dużej i małej wagi. Widzimy, że pewnym momencie musi przerwać 

ważną naradę, żeby doradzić samotnej starej kobiecie, jaki ma kupić piec. 

Widza uderza mocny sposób bycia chasydów w świecie. W przeciwień-

stwie do strategii przetrwania królowej Estery nie ukrywają swojej toż-

samości, lecz wyrażają ubiorem i trybem życia. Idą na przekór chaosowi 

świata przekonani o swojej racji. Oczywiście uważają się za lepszych, lecz 

autorka filmu tego nie podkreśla. Nie ma tu polemiki wprost. A prze-

cież w jej życiu najciekawszy jest moment nawrócenia. Rama Burhstein 

urodziła się w Nowym Jorku, kosmopolitycznym „mieście grzechu”, przy 

którym Tel Awiw może wydać się wiochą. A jednak postanowiła odrzucić 
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obietnicę wolności i autokreacji człowieka, jaką przyniosło Oświecenie 

w XVIII wieku, także Żydom, wyprowadzając ich z getta. Co ją do tego 

skłoniło – jakie przeżycia, przemyślenia – żeby do getta wrócić? Tego się 

nie dowiemy. 

„Wypełnić pustkę” dlatego jest taki dobry, że reżyserka bynajmniej 

nie jest nowicjuszką. Kręci filmy od dwudziestu lat, ale tylko dla kobiet 

swojego wyznania, gdzie grają wyłącznie kobiety, nie ma przemocy, seksu 

ani przekleństw. Ściśle obowiązują tu reguły, że mężczyzn i kobiet nie 

wolno pokazywać na ekranie razem. Zakazane są fabuły podważające wie-

rzenia chasydów. Filmy zawsze muszą podać lekcję moralną. Widownia 

jest podzielona według płci, niczym w synagodze, gdzie kobiety oglądają 

z balkonu mężczyzn biorących udział w rytuałach. Również chasydzi 

reżyserzy okręcą filmy do oglądania tylko przez mężczyzn i chłopców. 

Widać, że największym złoczyńcą jest tu wąż kusiciel z Drzewa Wiadomo-

ści Dobrego i Złego. 

Można w internecie obejrzeć zdjęcia reżyserki na czerwonym dywanie 

festiwalu w Wenecji, jak idzie ze szczelnie zakrytymi włosami u boku 

swego męża z brodą, pejsami, w czarnym kapeluszu. Moim zdaniem 

to zdjęcie wyraża kryzys przeseksualizowanej i hedonistycznej kultury 

współczesnej, która rozgląda się za ocaleniem. Tytuł filmu Wypełnić pustkę 

odnosi się przecież nie tylko do pustki po śmierci siostry Shiry, lecz też 

po śmierci Boga na Zachodzie. Nie wiem, czy Bóg jeszcze żyje, ale religia 

owszem. Która pierwsza wejdzie w rolę zbawcy Zachodu: ortodoksyjny 

judaizm, islam czy odrodzone cudem chrześcijaństwo? Ω
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Lwowie), ukraiński politolog i pu-
blicysta. Absolwent Uniwersyte-
tu Lwowskiego im. Iwana Franki. 
W latach 2009–2010 redaktor na-
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literatury; doktor nauk humani-
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czesnej” (2008) oraz rozprawę 
historycznoliteracką „Lecz ty spo-
mnisz, wnuku”. Recepcja Norwida 
w latach 1939–1956. Rzecz o lu-
dziach, książkach i historii” (2011). 
Wielokrotnie widział pociąg na 
własne oczy.

Charles Darwin, krytyk teatralny, 
stały współpracownik „Monkey 
Monthly”, mieszka na wyspie i za-
jada się orzeszkami.

Jakub Dybek (ur. 1991), student 
i notoryczny pisarz, interesujący 
człowiek. Prywatnie heavy metalo-
wy perkusista.

Katarzyna Flader, absolwent-
ka Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych uksw i Wydziału 
Wiedzy o Teatrze Akademii Teatral-
nej w Warszawie, doktor nauk 
humanistycznych, historyk teatru, 
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Dawid Hallman, muzyk neo-
folkowy, sługa kontrrewolucji, 
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(!?), ojciec chrzestny tMa, pokor-
ny uczeń Mistrza Herberta (czyż 
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poeta, rzeźbiarz bez dłuta, domo-
rosły grafik, konstruktor filmów 
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go przebywający na emigracji 
w Koronie.

Dagmara Jaszewska, absolwentka 
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noty o autoraCh
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kiwacz prawdy, badacz historii, 
rycerz tradycji. Wychowany przez 
rodziców i dziadków w umiłowaniu 
wolności. Stefan Sękowski, uro-
dzony w roku, w którym Metallica 
nagrała najlepszy album metalowy 
w historii („Master of Puppets”). 
Mąż, gdy poznał swą żonę, Bruce 
Dickinson wracał w roli wokali-

sty Iron Maiden na „Brave New 
World”. Zaspany ojciec, którego 
pierworodny urodził się niebawem 
po pamiętnym koncercie „Wielkiej 
Czwórki” w Warszawie. Zawodo-
wo zajmuje się dziennikarstwem 
i publicystyką, pod wrażeniem jego 
brawurowego ogólnopolskiego de-
biutu Dave Lombardo postanowił 
po raz wtóry wrócić do Slayera. 
W „Gościu Niedzielnym” pracuje, 
od kiedy Opeth drugi raz rozstał 
się z metalem. 
Metalprawica: znajdziesz ich na 
fejsie.

Jakub Moroz, teatrolog, czytelnik, 
słuchacz, widz, miłośnik twórczości 
J.S. Bacha i J. Laskowskiego, w koń-
cu i redaktor („Pressje”, „Fronda”), 
bez nałogów, schludny, o słusznych 
przekonaniach. Dobrze mu z oczu 
patrzy.

Wojciech Mucha, dziennikarz „Ga-
zety Polskiej Codziennie”, członek 
redakcji kwartalnika „Fronda”. 
Kibic i były gniazdowy Cracovii. 
Znawca i popularyzator twórczo-
ści Józefa Mackiewicza. Wbrew 
wrogiej propagandzie regularnie 
pierze swój kaszkiet.

Marek Nowakowski (ur. 1937), pol-
ski pisarz, przedstawiciel małego 
realizmu, publicysta, scenarzysta 
i aktor, autor m.in. „Powidoków” 
i „Benka Kwiaciarza”, często moż-
na go spotkać w Corso na placu 
Zbawiciela.

Piotr Pałka (ur. 1981), znany 
warszawski bon vivant i nosiciel 
znaczka. Założył portal Fronda.pl, 
a potem Rebelya.pl i już tu przycu-
mował. Wicenaczelny kwartalnika 
„Fronda”, ma w domu fajną wan-
nę. Nigdy nie był w Białymstoku.
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Iwan Patryliak (ur. 1976 w Kijo-
wie), doktor habilitowany historii, 
wykładowca Narodowego Uni-
wersytetu Kijowskiego im. Tarasa 
Szewczenki, autor książki „Zwycię-
stwo albo śmierć: ukraiński ruch 
wyzwoleńczy w latach 1939–1960”.

Katarzyna Rodrigo Pereira, roma-
nistka, absolwentka Uniwersytetu 
Katolickiego w Leuven, dr nauk 
humanistycznych, autorka książki 
„Charles Peguy i Biblia. Lektura 
symboliczna życia i twórczości 
Peguy’ego”.

Samuel R. Pereira, dziennikarz 
„Gazety Polskiej Codziennie”, re-
daktor „Frondy”, prezenter stacji 
tvn48, ulubieniec premiera Do-
nalda Tuska i lobby antyportugal-
skiego w Polsce, dzieci w Zielonce 
wołają za nim: Cristiano Ronaldo.

Jakub Pilarek, znany warszawski 
filozof i paker, pracuje w dziale 
opinii „Gazety Polskiej Codzien-
nie”. Bardzo go lubimy.

Andrij Portnow (ur. 1979 w Dnie-
propietrowsku), doktor historii, 
publicysta i tłumacz. Autor wielu 
prac i publikacji poświęconych 
tematyce historycznej, jak również 
komentarzy dotyczących bieżącej 
sytuacji politycznej oraz stosun-
ków ukraińsko-polskich. W latach 
2006–2010 redaktor naczelny pi-
sma „Ukraina Moderna”.

Paweł Rojek (ur. 1981), filozof, 
socjolog, zbieracz minerałów, re-
daktor naczelny „Pressji”, siwieje 
od grzywki.

Tomasz Rola (ur. 1979), politolog 
i publicysta, absolwent Uniwersy-

tetu Wrocławskiego oraz Studium 
Europy Wschodniej uw. Redaktor 
portalu Kresy.pl.

Zeitel Rosenblum (ur. 1920–?), 
wielka miłość Salomona Lagen-
felda, którego niektórzy historycy 
literatury niemieckiej nazywają 
drugim Mannem.

Tomasz Rowiński (ur. 1981), histo-
ryk idei, publicysta, redaktor „Chri-
stianitas” i „Frondy”, dziennikarz 
portalu Fronda.pl. Autor książek: 
„Spór o Rymiewicza” (2012), „Jak 
odzyskać wiarę?” (2012), „Czy żyje-
my w czasach apokalipsy?” (2012), 
„Aniołowie i kosmici” (2011), 
„Zawód: egzorcysta” (2011). Nie-
hipster, trads. Często przewiązuje 
szyję pieluchą.

Adrian Sinkowski (ur. 1984), poeta, 
publicysta. Redaktor czasopism 
„Wyspa” oraz „Fronda”, rzecznik 
prasowy Centrum Myśli Jana Pawła 
ii. Publikował m.in. w pismach: 
„Odra”, „Twórczość”, „Kresy”, „Czas 
Kultury”, „Pressje”, „Topos”, „Kultu-
ra Liberalna”, „Fraza”. Autor, a po-
tem uczestnik programu o książ-
kach „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 literatury (2008). 
Mieszka w Warszawie. 

Kasia Sinkowska, socjolog, antro-
polog (bez końcówek z „ż”). Miesz-
ka w Warszawie.

Marek Spinalski (1981–2013), 
hermeneutyk i biurwa, członek 
redakcji licznych czasopism i autor 

popularnych programów rozryw-
kowych w telewizji, nie dożył wie-
ku Chrystusowego.

Sonia Szostakiewicz (ur. 1971),  
wieloletnia redaktor „Frondy”. 
Mieszka pod Warszawą. 

ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin, 
duszpasterz.

Bartosz Wróbel, współautor jedy-
nego na polskim facebooku fan-
pejdża poświęconego subkulturze 
Casuals, Polish Football Casuals: 
facebook.com/PFCasuals

Dawid Wildstein, filozof, wiceszef 
działu opinii w „gPC”, publicysta 
mediów „Gazety Polskiej”, rzecznik 
prasowy Forum Żydów Polskich, 
inicjator i animator inicjatywy 
„Warszawa – miasto dwóch po-
wstań”, wicenaczelny „Frondy”. 
Dziara się.

Remigiusz Włast-Matuszak 
(ur. 1948), poeta, publicysta (z na-
kazu chwili). Pisał dla „Ekranu”,  
„Za i Przeciw”, „Res Publiki”, 
„Odry”, „Tysola” 1992–2002. Pu-
blikuje w „Rzeczach Wspólnych”, 
„Akancie” i „Frondzie”. Debiut 
poetycki w „Odrze” 1982, w 1997 
tom wierszy „Dokumenty bez na-
stępstw prawnych”, 2003 – „Przy-
wilej”, 2009 – „Znaki”.

Krzysztof Wołodźko, publicysta 
„Nowego Obywatela”. Znany z ko-
laboracji z licznymi tytułami pra-
wicy, aczkolwiek bardzo sobie ceni 
pisanie do magazynu „Kontakt” 
i miesięcznika „Znak”. Nie-hipster, 
miłośnik tiszertów z nadrukami.
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