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Nie wszystko jest kwestią smaku. 
Tak naprawdę liczy się charakter. 

Nietzscheański ostatni człowiek, ta 
podła kreatura z czasów apokaliptycz-
nych, nie ma charakteru. Nie umiera, ale 
też nie kocha. Nie ma niczego, co ostat-
niego człowieka mogłoby wyróżniać. Ani 
siła, ani jakaś niedoskonałość. Człowiek 
ostatni jest do tego stopnia nijaki, że nie 
ma już znaczenia jego płeć, klasa, ba, 
wszystkie te podziały zostają unieważnio-
ne. Perfekcja ostatniego człowieka jest ża-
łosna, jak każda sterylność. 

Ofiarą jest choćby mężczyzna. Taki, ja-
kiego obraz przekazała nam kultura; taki, 
jakiego poznawaliśmy w domu, patrząc 
na ojca. Nerwowy, czasem gnuśny, z tymi 
wszystkimi wadami, jakie wymienia się 
teraz w czasie rozpraw rozwodowych: 
z nieprzystającym charakterem, niekomu-
nikujący uczuć, chodzący zawsze gdzieś 
własną ścieżką. Mężczyzna, który uczest-
niczy w świecie, wcielając własną wolę, 
i który wytrwale pracuje nad własną siłą.

Jeżeli jako konserwatyści uznajemy, że 
świat jest skażony albo – jak mówią teraz 
niektórzy – podlega entropii, to wydaje 
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10 się, że rola faceta musi polegać na po-
wstrzymywaniu, często beznadziejnym, 
tego osuwania się świata. Na topieniu 
własnych smutków i wytrwałym siłowa-
niu się. Nieprzypadkowo jednym z naj-
bardziej męskich obrazów kultury jest 
właśnie dwóch mężczyzn, ciężko opierają-
cych łokcie na stole, z zaciętymi minami, 
w czasie siłowania. Prawdziwy mężczyzna 
siłuje się z każdym. Bywa, że i z samym 
Panem Bogiem.

Tworząc ten numer, myśleliśmy o męż-
czyźnie. I o tym, że jedyne, co może go 
uratować, to powrót do kształtowania 
charakteru.
   + + +
Numer dedykowany jest mężczyźnie 
z krwi i kości, Markowi Nowakowskie-
mu. W maju minął rok od jego śmierci. 
W 73 numerze poświęciliśmy mu blok. 
Tym razem dzielimy się prawdziwym 
odkryciem. Po raz pierwszy ukazuje się 
w druku jego opowiadanie Nic mnie to nie 
obchodzi, historia prawdziwego mocowa-
nia się z czasem, w którym Nowakowski 
bardzo wyraźnie stawia pytanie o sens 
życia. Wychodząc od pozornie banalnych 
zdarzeń, pisarz za pomocą swoich  
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12

bohaterów buduje prawdziwie filozoficzną 
intrygę. Ale powraca też do swojego klu-
czowego wątku: chamstwa. 

Odwołując się do języka grypsery,  
Nowakowskiemu zależało na sportreto-
waniu gita, człowieka skrańcowanego. Ko-
goś, kto ma charakter oparty na kodeksie 
moralnym i kto swoją autentyczność opie-
ra właśnie na tym zestawie zasad. Obok 
gita są jeszcze frajerzy i lamusy – ludzie 
nijacy, bez osobowości, charakteru i zasad. 
Chamów można wtedy znaleźć wszędzie: 
i wśród złodziei, i wśród inteligentów. 

Pisarz patrzył na człowieka po 
1989 roku z dużym dystansem. Prze-
szkadzały mu papugowanie, nieauten-
tyczność, brak zasad. Chętnie zaglądał 
do tych miejsc, w których mógł spotkać 
ludzi z charakterem. Nieważne, czy byli 
złodziejami, pijakami, czy profesorami 
uniwersytetów. 

Takiego Nowakowskiego dziś trzeba, 
nauczyciela charakteru.
   + + +
Więc mamy blok z Nowakowskim  
i o Nowakowskim. Z opowiadaniem,  
ale i z dwoma pisarskimi trybutami dla 
mistrza. Ofiarowali je Łukasz Orbitow-
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ski i Piotr Gociek. Przypominamy też 
laudację, jaką prof. Włodzimierz Bolec-
ki wygłosił w związku z pośmiertnym 
przyznaniem Nowakowskiemu Nagrody 
im. Lecha Kaczyńskiego.

Co więcej? Prawdziwie męskie poga-
duchy z Orbitowskim. Bloki o Afryce. Tej 
czarnej, która fascynowała europejskie 
malarstwo, ale i tej dziś prześladowanej, 
Afryce chrześcijańskiej. Piszemy wreszcie 
o jednym z największych skandali naszych 
czasów. Niekończącym się handlu ludź-
mi, zwłaszcza kobietami z naszej części 
Europy.

W numerze sporo znakomitej litera-
tury. Nowe utwory prezentują: Marek 
Kochan, Wacław Holewiński i Jarosław 
Jakubowski. Drukujemy też wiersze zwy-
cięzcy naszego slamu w Cafe Niespodzian-
ka. Wszystko to w imię naszego hasła, że 
nie oddamy kultury walkowerem. 

Mateusz Matyszkowicz





K R A Ń
C OWA
NIE 
BAJERY

A czy ty chcesz mieć skrańcowaną bajerę?  
Czy wiesz, czym jest solonez? Czy potrafisz się pucować? 
Skrańcowanie bajery nigdy nie było tak łatwe, tak blisko 

ciebie i tak bardzo na wyciągnięcie ręki.  
Jeśli chcesz cieszyć się szacunkiem na sztywnej celi i nie 

chcesz przy pierwszej okazji odbyć wycieczki  
na harem – ten tekst jest dla ciebie! 



W
 poprzednim nu-
merze kwartalni-
ka zamieściliśmy 
sonet Leopolda 
Stuffa Wiersz 

o tym, że warto mieć skrańcowaną baje-
rę. W związku z dużym zainteresowa-
niem życzliwych czytelników i naszą 
wewnętrzną potrzebą postanowiliśmy 
zamieścić uzupełnienie mowy wiązanej 
w formie tutorialu dla początkujących. 
Bez skrańcowanej bajery niby może się 
człowiek w życiu obejść, lecz będzie to 
żywot nie człowieka poczciwego, tylko 
lamusa, a być może nawet i frajera, któ-
rego naturalnym środowiskiem jest ha-
rem, oferujący całokształt niewątpliwie 
wątpliwych atrakcji swoim nieszczęsnym 
kuracjuszom. 

Niech pożałowania godny i prze-
strodze służący przykład Zborka 
będzie dla nas napominającym 
memento. Aby uniknąć tego 
smutnego losu, prócz odznacza-
nia się siedmiorgiem cnót, git 
zobowiązany jest do skrańcowa-
nia bajery. 



Wychowek będzie cię namawiał na fra-
jernię, ale ty się nie zgódź – zdanie to 
pokazuje, że zostanie gitem i skrańco-
wanie bajery uzależnione jest od aktu 
woli. Musisz tylko chcieć! Kategorycz-
nie domagaj się umieszczenia w sali dla 
grypsujących.

1
Tutorial, 

czyli siedem kroków do skrańcowania bajery

Cechą dystynktywną gita wobec frajera jest 
w pierwszej kolejności przyjęcie postawy 
wyprostowanej. Umożliwi to rozłożenie 
szeroko ramion i przechadzanie się po spa-
cerniaku stylową powózką, co będzie waż-
nym sygnałem dla wychowka, klawisza, 
gitów oraz frajerów, że należysz do elity. 
Warto spróbować wodzenia szlachetnym 
wzrokiem po współwięźniach.

2
Gdy już trafisz na sztywną celę, zostaniesz wy-
legitymowany przez ziomkostwo z powodu, 
dla którego się tam znalazłeś. Odpowiadać na 
zadane pytania należy w sposób zwięzły i obra-
zowy. W przypadku propozycji sparingu należy 
przyjąć wyzwanie i dzielnie się zaprezentować. 
Jeśli w ciągu pierwszego tygodnia nikt ci nie bę-
dzie jechał po rajtach, przejdziesz wstępny okres 
aklimatyzacji, będziesz mógł zacząć pracować na 
swój image i podklepywać na bajerę do kolegów 
starszych służbą.

3



Jeśli suchą stopą przejdziesz wy-
boisty szlak świeżaka, z czasem 
staniesz się pełnoprawnym uczestni-
kiem życia na sztywnej celi. Dowiedz 
się, co gicioruje, stroń od drynienia 
przy otwartym. Chęć defektacji ob-
wieszczaj frazą: na ostro się kręci.

4

W tym punkcie należy zmienić optykę 
filozoficzną: odrzucić relatywizm moralny 
i skrańcować się na personalizm chrześci-
jański. Oczywiście ze skrzydłem bardziej 
rzymskim niż katolickim, jak to ujął znany 
git Zbyszek Herbert. Gdy bezecne pluga-
stwo stanie ci na drodze, nie ustępuj pola – 
zobowiązany jesteś zabronić plugastwu 
wspólnego spożywania przy blacie i odde-
legować delikwenta do kibla, gdzie będzie 
mógł się posilić.

5



Z biegiem czasu przeistaczać się 
będziesz ze świeżaka w gita. Będzie 
to prawdziwy test twojego skrań-
cowania. Zobaczysz, że bycie gitem 
to stan organizacji wewnętrznej, 
przy której samurajowie wydają się 
koleżkami podobnymi tym, którzy 
wylądowali na frajerni. Punkt piąty 
tutorialu wyraził explicite Goethe 
w Fauście: 

Wstań i głowę wznieś w wichurę  
Która straszy śpiący tłum 
Szlachetnego wznosi w górę 
Szybkich skrzydeł wielki szum.

6

Właśnie skrańcowałeś bajerę, możesz grypso-
wać i cieszyć się pięknem świata. Pamiętaj – 
bycie gitem to nie tytuł szlachecki, to nie jest 
dożywotnie. Nawet będąc gitem, nie możesz się 
sfrajerzyć, musisz się pilnować – bo casus Zbor-
ka napomina. Do zobaczenia na spacerniaku. 
Za dwa–trzy lata wyfruniesz na wolność. 

7



NiC mNie to 
Nie obChodzi!

Marek Nowakowski
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Drewniak z przylepionymi do bocznej ściany schodkami był 
niezamieszkany od śmierci gosposi Cecylki, która zajmowała się 
sprzątaniem i gotowaniem u doktorostwa w sąsiedztwie. Pracowa-
ła u nich przez kilkadziesiąt lat i była na prawach członka rodziny. 
Jednak mieszkała osobno z kilkoma kotami różnej maści i wie-
ku. Prawdopodobnie koty stanowiły przyczynę jej oddzielnego 
zamieszkania. Doktorowa cierpiała na nieuleczalną alergię i kocia 
sierść powodowała natychmiastowy wybuch choroby. Gosposia 
Cecylka miała niewielki kawałek drogi do obowiązku i wracała 
tylko na noc. Koty wychodziły jej na spotkanie, pomiaukując i sta-
wiając na sztorc ogony. Przynosiła im smakowite resztki z obiadu 
i kolacji.

– Kocia Królowa – powiedział na ten widok Stary Doktór 
i uśmiechał się dobrotliwie.

Gosposia Cecylka zmarła pięć lat temu. Wkrótce doktór i jego 
żona Anna, równie wiekowi, przenieśli się jedno po drugim, 
w krótkich odstępach czasu na tamten świat.

W domu z wieżyczką, ozdobioną kurkiem tańczącym na wie-
trze, nie wiedzieć czemu nazywanym Dzwonkiem, zamieszkał syn 
z Warszawy, również lekarz, który w odróżnieniu od ojca został 
Młodym Doktorem. Przybył tu z żoną, delikatną kobietą o rudych, 
puszystych włosach, zakochaną w prozie Virginii Wolff; uczyła an-
gielskiego w społecznym gimnazjum o wysokiej renomie. Pobliski 
drewniak pozostał pusty. Chylił się do upadku. Dach zapadł się, 
pogłębiło się pęknięcie w podmurówce od frontu, schodki na górę 
traciły coraz większą liczbę rozpadających się stopni. Właścicielka 
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nieruchomości przyjeżdżała z Warszawy raz w miesiącu. Była 
to starsza osoba, podpierająca się laseczką z ozdobną, mosiężną 
rączką.

Obchodziła podwórze drobnymi kroczkami, często przystawała 
i wzdychała. Przywiózł ją autem mężczyzna w średnim wieku, ele-
gancki i starannie uczesany, który nie wychodził z wozu. Puszczał 
hałaśliwą muzykę z kompaktów i palił papierosa. Spoglądał na ze-
garek i bębnił palcami po kierownicy.

Podobno nie brakowało chętnych na kupno tej posesji, lecz 
starsza pani zawsze odmawiała. Upierała się przy zbyt wysokiej, 
nierealnej cenie sprzedaży. Tak mówili dwaj bracia, właściciele 
agencji kupna i sprzedaży nieruchomości w pawilonie przy placu 
targowym.

Dom wyglądał żałośnie. Dogorywał. Stanowił niszczejący zaby-
tek dawnej architektury typowej dla tej podmiejskiej strony, zwa-
ny niegdyś żartobliwie „świdermajerem”.

Drewniany, pomalowany na brązowo, z zielonymi szlaczkami 
framug okiennych, spadzisty dach z okrągłym okienkiem, ganek 
oszklony kolorowymi szybkami i dekoracyjne esy-floresy rzezane 
w drzewie, ozdabiające front. Przed wojną mógł być pensjonatem 
dla przyjezdnych. A schody przy bocznej ścianie pozostały po nie-
dokończonej, z powodu wybuchu wojny, rozbudowie domostwa. 
Natomiast najstarsi mieszkańcy miasteczka twierdzą, że budowlę 
wzniósł kupiec bławatny Szmul Hirszowicz wyłącznie dla swo-
jej licznej rodziny zjeżdżającej na letnisko. Powietrze tych piasz-
czystych okolic porośniętych sosnowymi zagajnikami działało 
uzdrawiająco po duchocie i smrodzie w murach wielkiego miasta. 
Już sam błękit nieba i słońce podnosiły na duchu. Letnicy wdycha-
li z rozkoszą woń żywicy, bujali się na hamakach w cieniu drzew 
i opędzali się od much. Rozkosz wypoczynku. Pewnie tak było. 
W każdym razie na podwórzu pozostała dziecięca huśtawka na 
stalowych linach zawieszona między dwiema sosnami i tak wisia-
ła, choć od lat nie korzystało z niej żadne dziecko.

Dopiero jesienią ubiegłego roku na podwórzu opuszczonego 
domu pojawił się człowiek. Nieduży, krzywonogi, z wyłysiałą gło-
wą, okoloną z tyłu resztkami długich włosów w skrzydlatych strą-
kach opadających na kark. Stał przy płocie i kopniakami obutej 
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w masywny but nogi sprawdzał stan parkanu. Sztachety rozpada-
ły się w próchno. Rozglądał się i pogwizdywał. Wszedł na wyższy 
stopień schodów prowadzących na poddasze i podskoczył. Deska 
zatrzeszczała i pękła. Następny stopień wyłamał do szczętu i zwa-
lił na ziemię. 

Żona Młodego Doktora jak zwykle o tej porze wybrała się na 
spacer z dwoma psami, wilczurem Drabem i małym, kulawym 
Pikiem, znalezionym zeszłorocznej zimy na wysypisku śmie-
ci w dole po gliniance. Cudem przywrócony do życia, radosna 
wdzięczność przepełniała go po brzegi, łasił się i pląsał, liżąc dło-
nie wybawicielki, próbował podskoczyć i pocałować ją w policzek. 
Lubiła poranne przechadzki jesienią, melancholijną porą. Snuły 
się mgły, świat wydawał się chwilami nierealny, bajkowy. Inny niż 
zazwyczaj. Pozbawiony napięć i brzydoty. Szła ścieżką wzdłuż roz-
padającego się parkanu ogradzającego opuszczony drewniak i pra-
wie nadepnęła na dorodnego podgrzybka. Zamszowy brąz jego 
kapelusza lśnił świeżością, jakby przed chwilą wyrósł z ziemi. Był 
to okaz rzadko spotykany w rachitycznych, zaśmieconych i zdepta-
nych laskach. Ostrożnie ukręciła korzeń, chroniąc grzybnię przed 
zniszczeniem. Podniosła do góry i wtedy zauważyła nieznanego 
mężczyznę za płotem.

– Niech pan spojrzy! – wykrzyknęła radośnie – Cóż za zdobycz!
Mężczyzna rzucił krótkie spojrzenie w jej stronę i zaraz opuścił 

głowę. Przegarniał czubkiem buta w liściastej ściółce, grubą war-
stwą zalegającej ziemię.

– Widzi pan? – zapytała. Bardzo pragnęła podzielić się z kimś 
uciechą ze znalezienia tak okazałego grzyba.

– Nic mnie to nie obchodzi – mruknął wreszcie mężczyzna i od-
wrócił się plecami.

Mocnym kopniakiem rozrzucił kupkę liści, którą przedtem za-
garnął. Odszedł. Skrzypnęły przeraźliwie dawno nieotwierane, 
wypaczone drzwi ganku. Zniknął.

A wiec to sąsiad. Już wcześniej w sklepiku spożywczym na 
rogu kobiety mówiły, że ktoś wprowadził się do opuszczonej ru-
dery. Tutaj wiadomości rozchodzą się błyskawicznie swoistym 
telegrafem, sprawnie składającym drobne spostrzeżenia w spójną 
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całość. Pokojarzono nagłe pojawienie się właścicielki z Warszawy, 
jej spotkanie z nieznajomym mężczyzną przy furtce opuszczonej 
posesji. Jak nic wynajemca.

Żona Młodego Doktora była zaskoczona i dotknięta jego zacho-
waniem. Lubiła wdawać się w przyjazne pogawędki z przypadkowo 
napotkanymi ludźmi i nigdy nie została tak gburowato potrakto-
wana. Ordynus jakiś. Tak pomyślała i rzeczywiście dalsze zdarze-
nia w pełni potwierdziły jej przekonanie. Musiał to być ponurak 
i odludek. Z nikim nie rozmawiał.

Zapytywany, zbywał pytania monosylabami, burknięciami lub po 
prostu milczał. Nawet zwyczajowe – Co tam słychać? – pozostawało 
bez odpowiedzi. Patrzył pustym wzrokiem bez żadnego wyrazu i od-
chodził. Jakby nie widział ludzi. Może nie chciał widzieć. Zajechał 
na podwórze rozklekotanym, wysłużonym oplem z przyczepą. Przy-
wiózł jakieś narzędzia, świdry, piły, palnik i tym podobne. Sądząc 
po ich wyglądzie, musiały służyć do cięcia czegoś twardego. Wła-
ściciel składu materiałów budowlanych przypuszczał, że wykonuje 
roboty glazurnicze na osiedlu jednorodzinnych szeregowców, które 
niedawno wyrosło na miejscu dwóch zasypanych glinianek za wia-
duktem kolejowym. Zajrzał do magazynu materiałów budowlanych. 
Dopytywał o ceny towarów. Szczególnie interesowały go rozmaite 
płytki i kafelki do wykładania łazienek, kuchni, basenów. Znał się 
na rzeczy. Dopytywał o upust przy zakupie większej ilości.

– Glazurnik – właściciel wyraził takie przypuszczenie co do fa-
chu przybysza. Tak został nazwany. Po prostu Glazurnik. Nikt nie 
wiedział, jakie nosi imię, nazwisko.

W pierwszych dniach zajął się płotem ogradzającym domostwo, 
w którym zamieszkał. Powbijał nowe paliki w miejsce przegniłych, 
spróchniałych. Uzupełniał brakujące sztachety, zwiększył ich liczbę, 
przybijał szczelnie jedną deskę do drugiej i płot zupełnie zamknął 
widok na posesję. Następnie pozamykał wszystkie okiennice. Wybi-
te kolorowe szybki w okienkach werandy pozabijał dyktą. Cóż za po-
sępny efekt tych czynności. Zamiast ożywić dom, uczynił go jeszcze 
bardziej martwym. Jego postępowanie było co najmniej dziwaczne.

Żona Młodego Doktora nieraz podczas wieczornej przechadzki 
zbliżała się do sąsiedzkiej posesji. Dom znaczył się bryłą ciemniej-
szą od nocy. Żadnego światła stamtąd. Ani dźwięku radia czy tele-
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wizji. Martwa cisza. Siedzi w ciemnicy, wcześnie kładzie się spać? 
Za dnia nie pokazywał się prawie wcale. 

Szła wzdłuż płotu. Była to wąska ścieżka wydeptana przez lata. 
Tędy gosposia Cecylka wracała zawsze od Starego Doktora. Koty wita-
ły ją w połowie drogi całą gamą dźwięków o różnym stopniu nasilenia.

Nagle syknęła z bólu i gwałtownie uniosła stopę. Przez cien-
ką podeszwę tenisówki wbił się gwóźdź. Sączyła się krew. Przy tej 
okazji dokonała zaskakującego odkrycia. Ścieżka przy płocie na ca-
łej długości została obłożona starymi sztachetami z zardzewiałymi 
gwoździami sterczącymi ostrymi końcami do góry. Na szczęście 
skaleczenie okazało się powierzchowne. Wystarczyła woda utle-
niona i plaster. Nigdy wcześniej takiej pułapki na ścieżce nie było. 
Musiał to zrobić Glazurnik podczas naprawy płotu. Spróchnia-
łe, nieużyteczne sztachety porozkładał na ścieżce. Celowo ułożył 
gwoździami do góry. Okropność!!!

Następnego dnia całe przedpołudnie wolne od lekcji w szkole 
czatowała ukryta za kępą bzów przy drodze wyjazdowej z domu 
Glazurnika. Doczekała się. Wyjeżdżał samochodem z przyczepą 
kopiasto wyładowaną i przykrytą plandeką. Zatrzymała go gwał-
townym gestem.

– Co pan wyprawia! – powiedziała ze złością. – Po co tymi de-
chami obłożył pan płot? Dzieci tędy chodzą do szkoły, starsi ludzie 
do sklepu. Pokaleczą się! 

Nie zmieszał się wcale. Wychylił głowę z szoferki i splunął.
– Po co… – powtórzył rozwlekłym głosem. – Ano przed złodzie-

jami i innymi natrętami. – Wykrzywił twarz w grymasie, który 
miał być uśmiechem. Uzębienie miał przetrzebione, dwa krzywe 
zęby jak kły na przedzie i gołe dziąsła. Odjechał z dychawicznym 
charkotem silnika.

Co za człowiek! Tak sobie pomyślała żona Młodego Dokto-
ra. Było to przykre sąsiedztwo i zaczęło dostarczać niechcianych 
wrażeń. Na podwórzu przed jego domem wyrósł stos rupieci, 
popękanych opon, pogiętych blach, kłębów poszarpanych folio-
wych płacht, zwojów kolczastego drutu, kilka łopat bez trzonków, 
metalowe, dziurawe beczki po jakimś smarze. Nie wiadomo, skąd 
zwiózł to wszystko i do czego miało służyć. Ogródka nie uprawiał, 



M
A

R
EK

 N
O

W
A

KO
W

SK
I 

/ 
N

IC
 M

N
IE

 T
O

 N
IE

 O
B

C
H

O
D

ZI
! 

2
6

skosił wysoką trawę, pokrzywy i inne zielsko porastające wokół 
domu i na tym poprzestał. Nawet nie zagrabił. Ścięta zieleń schła 
i żółkła. Przyszły deszcze, zamieniła się w gnijącą maź. Jemu 
to nie przeszkadzało. Najczęściej chodził w gumiakach i z jakąś 
głupkowatą satysfakcją wchodził w grząskie kałuże i rozbryzgiwał 
błoto. Był samotny. Nikogo nie przyjmował. Raz tylko żona Mło-
dego Doktora zobaczyła dwie dziewczyny jaskrawo wymalowane, 
w kusych spódniczkach. Szarpały bezskutecznie za klamkę furtki 
w ogrodzeniu, które nazywała sobie „palisadą idioty”. Jedna mó-
wiła do komórki podniesionym głosem:

– No otwieraj, kurwa! Jesteś czy nie jesteś?!
Paliły papierosy i chybotały się na bardzo wysokich obcasach. 

Łatwo rozpoznawalna profesja. Było zimno, wietrznie. Zaczął pa-
dać drobny, ale gęsty deszcz. Żona Młodego Doktora przeistoczyła 
się w cierpliwego detektywa. Skryta za swoim płotem, wyczeki-
wała. Wejdą, nie wejdą. Z domu Glazurnika nie dochodził naj-
mniejszy odgłos. Przecież musiały być z nim umówione. Odeszły 
z niczym. Bardzo rozeźlone. Przeklinały. Posłyszała lekki śmiech 
za plecami. Odwróciła się gwałtownie. Za nią stał mąż. Młody 
Doktór wrócił akurat ze szpitalnego dyżuru. Popatrzył na żonę. 
Popatrzył na ruderę sąsiada.

– Korci cię, kochanie – objął ją i przytulił serdecznie.
Słowo „korci” brzmiało wieloznacznie. Zapadło jej w pamięć.
Z drugiej strony za łysym, piaszczystym wzniesieniem dom dok-

torostwa (niedawno został poddany gruntownej renowacji, dachów-
ka wymieniona, popękane kolumienki werandy załatane cementem, 
wieżyczka z wiatrowym kogutem obita zieloną blachą) sąsiadował 
z pustym placem z barakowozem pośrodku. Właściciel, pan z siwą, 
trójkątną bródką, emerytowany geodeta, odchwaszczał ugór, wy-
tyczał linię przyszłego ogrodzenia. Miał ambitne zamiary własno-
ręcznej budowy letniego domku dla wnuków. W dni wolne od pracy 
pomagał mu syn. Pan z bródką był sympatyczny, pogodny. Bardzo 
przyjazny ludziom. Kochał wnusiów, dwóch złotowłosych brzdąców, 
i harował od świtu do nocy z myślą o radości, jaką im sprawi. Sypiał 
w barakowozie. Miał smykałkę do różnych czynności manualnych. 
W domu Młodego Doktora skutecznie poprawił przeciekające krany 
w kuchni i naprawił wadliwą instalację elektryczną na werandzie.
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Obruszył się na propozycję wynagrodzenia.
– Nie ma o czym mówić – powiedział. – Musimy sobie pomagać.
Zdobył wielkie uznanie grona nabożnych kobiet modlących się 

podczas majowych nabożeństw pod figurą Matki Boskiej w ma-
łej kapliczce umocowanej w dziupli pnia wiekowej lipy w pobliżu 
dawnego kasyna oficerskiego, będącego obecnie siedzibą banku. 
Kapliczka rozpadała się i chybotała niebezpiecznie w podmuchach 
wiatru, deszcze zaś spływały po świętej figurze. Wymienił spróch-
niały daszek i wzmocnił solidną belką platformę podtrzymującą 
kapliczkę. Jeszcze odmalował gipsową figurkę w świeże, soczyste 
kolory. Wypiękniała. Proboszcz w podzięce zaprosił go na plebanię 
i wyciągnął wystałą nalewkę. 

Względy żony Młodego Doktora zdobył zaś swym stosunkiem 
do zwierząt. Przygarnął psiaka – przybłędę, krzyżówkę wielu ras. 
Psina była tak brzydka, że aż ładna. Została nazwana Amorkiem 
i imię się przyjęło przede wszystkim ze względu na jej liczne ro-
manse z sukami w promieniu kilku kilometrów. 

Pan z siwą bródką lubił dzieci i specjalnie dla nich kupował cu-
kierki w narożnym sklepiku. Polubili go wszyscy. Dla każdego miał 
dobre słowo i łatwo zdobywał sympatię.

Tylko z Glazurnikiem nie powiodło mu się wcale. Zobaczył go 
któregoś ranka wyjeżdżającego samochodem na żwirową dro-
gę prowadzącą do asfaltu. Jechał coraz wolniej. Silnik parkotał 
i kichał żałośnie. Wreszcie zgasł. Glazurnik obracał kluczykiem 
w stacyjce. Nie chciał zapalić.

– Może pomóc, sąsiedzie? – zapytał pan z siwą bródką. – Chy-
ba należy zajrzeć pod maskę. Może oleju brak, może coś się 
poluzowało? 

Glazurnik milczał i cały czas obracał kluczykiem w stacyjce. 
Wreszcie silnik zapalił. Auto ruszyło. Glazurnik dodał gazu. Zło-
śliwie skierował auto prosto na pana z siwą bródka. Ten uskoczył 
w ostatniej chwili. Odniósł się do tego incydentu w sobie właściwy, 
wyrozumiały sposób.

– Trzeba uszanować jego osobność – uznał. – Nie życzy sobie, 
żeby mu wchodzić w drogę i tyle. 

Żona Młodego Doktora nic nie powiedziała. Pomyślała tylko, że 
to jej wchodzi w drogę Glazurnik.
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Wracał z nieczęstych wyjazdów samochodem z przyczepą po 
dniu, dwóch najczęściej i znikał w swojej pieczarze pozamykanej 
szczelnie na siedem spustów, z okiennicami zawartymi na oknach, 
ogrodzonej gęstym parkanem.

Ten człowiek był dla niej przykrą zagadką. Burzył spokój.
Jej zapracowany mąż, etat w szpitalu, prywatna praktyka trzy 

razy w tygodniu, przyjmował dyżury w pogotowiu, słuchał nie-
uważnie relacji z dziwacznych zachowań sąsiada.

– Nie warto zawracać sobie nim głowy – powtarzał.
Żona Młodego Doktora była odmiennego zdania. Czy on 

w ogóle pracuje? Przez długi czas samochód miał popsuty 
i siedział w domu. Widziała go kilka razy, jak wieczorem ru-
szał piechotą w kierunku stacji. Wybierał się gdzieś koleją? 
Nigdy nie zdołała zobaczyć, jak wracał. Po prostu z nagła sły-
szała jego ciężkie kroki na podwórzu, skrzyp drzwi czy schod-
ków prowadzących na poddasze. Trudno było sobie wyobrazić 
wnętrze w tym domu. Ciężkie powietrze, stęchlizna, butwie-
nie i wilgoć. Przeżarte przez kroniki meble, grasują myszy, 
szczury.

Narkotyzuje się albo wyrabia narkotyki. Robi coś wy-
stępnego, potajemnego. Nie wyglądał przecież na pożeracza 
książek, myśliciela żyjącego pracą umysłu, wyobraźni, odse-
parowanego od miałkiego zgiełku świata. Emanowała z niego 
obezwładniająca pospolitość, nijakość.

Czasem wybierał się do Biedronki i kupował chleb, mleko, 
jajka, margarynę, makaron i najtańsze wędliny. Jeszcze duży, 
plastikowy pojemnik wody. Perła Beskidu. Żadnej kawy, her-
baty. Stoisko z alkoholem omijał obojętnie. Palił, ale papiero-
sy musiał kupować gdzie indziej. Zawsze jednakowo ubrany. 
Dzień powszedni, święto. Tak samo. Wytarta jeansowa blu-
za, workowate spodnie z drelichu chyba nigdy niewyprane; 
okrągła czapka z długim daszkiem skrywała rozległą łysinę 
i długie strąki włosów opadały mu na ramiona. Nieogolony, 
rudawe kępki zarostu znaczyły brodę i policzki. Niechluj!

Ledwie kilka miesięcy przebywa tutaj i tak ciąży. Regułą był 
brak najmniejszej reakcji na jej widok. Nawet zdawkowego: Dzień 
dobry. Opuszczał głowę i szybko przechodził.
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Wzmożone rozdrażnienie żony Młodego Doktora spowodo-
wał fakt, że zamiast usunąć deski najeżone gwoździami wzdłuż 
płotu, porozrzucał ich jeszcze więcej. Jedna przylegała do dru-
giej i krzywe, zardzewiałe gwoździe sterczały spod narzuconego 
przez wiatr zeschłego listowia. Celowa pułapka. Inaczej tego nie 
można nazwać. Nocą ludzie często wracają tędy od stacji kole-
jowej. Idą na skróty. Za dnia dzieciaki pędzą do szkoły. Łatwo 
wyobrazić sobie płacz dziecka z przebitą, krwawiącą stopą. Stała 
i zastanawiała się, jak powinna postąpić. Cała dygotała z oburze-
nia. Glazurnik akurat wyszedł na schodki przed ganek. Przecią-
gał się, ziewnął.

– Jak pan tak może! – wykrzyknęła. – To zagrożenie dla prze-
chodniów. Działanie przestępcze. Zawiadomię policję!

Oparty o ścianę, nieruchomy na schodkach. Nie poruszył się. 
Nie spojrzał w jej stronę. Znów ziewnął. Czy nie słyszy tego, co 
ona do niego mówi?

– Wie pan co? – wezbrała w niej furia. – Tak bym którąś z tych 
desek pana przez łeb!

Dopiero wtedy spojrzał i rozdziawił w szerokim uśmiechu usta, 
pokazując dwa ohydne kły na przedzie i gołe dziąsła między nimi. 
Bardzo zadowolony. Rozbawiła go. Odeszła szybko. Zażenowana 
swoim wybuchem. Nie podejrzewała siebie o taką reakcję. Na-
prawdę chętnie rozwaliłaby mu głowę. Jednak po kilku dniach 
Glazurnik usunął deski z gwoździami na ścieżynie. Nie wszystkie. 
Ale większą część. Pewnie obawiał się policji. Poczuła satysfakcję. 
Wygrała pojedynek. Nie podzieliła się tym osiągnięciem z mężem. 
Obawiała się jego kpiąco-pobłażliwej wyrozumiałości i spojrzenia, 
w którym krył się jakiś niepokój. O kogo? O co? 

W następnym tygodniu była bardzo zajęta. Pracowała nad osta-
tecznym szlifem tłumaczenia na język polski referatu profesora 
z Paryża na konferencję ekologów w Warszawie. Rzadko wybierała 
się na spacer i jeżeli już, to chodziła w zupełnie inną stronę. Nie 
chciała mieć żadnej styczności z odpychającym sąsiadem. Zapusz-
czała się ze swymi nieodłącznymi psami, dużym i małym, aż za 
rozległy obszar dawnego sanatorium dla gruźlików, który teraz 
przypominał dziki matecznik porośnięty gęstymi chaszczami zara-
stającymi fundamenty dawnych pawilonów.
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Zobaczyła tam dwa bażanty. Za tymi bezpańskimi nieużytkami 
odkryła plac intensywnej budowy. Stał tu kiedyś drewniany pała-
cyk, perła sławetnego stylu „świdermajer”. Po wojnie został prze-
jęty przez władze komunistyczne; lokatorzy zmieniali się często, 
przeważnie był to miejscowy margines społeczny. Proces dewasta-
cji postępował bardzo szybko. Nikt nie dbał o nic. Siły przyrody 
dołożyły swoją moc. Wichura zerwała dach, wylała pobliska rzeka 
i podmyła fundamenty, obsunęły się i popękały ściany. Lokato-
rzy przenieśli się gdzie indziej. Pozostała smętna ruina. Czasem 
sypiali tu włóczędzy, odbywały się pijatyki, nocami wyły zdziczałe 
koty pogrążone w miłosnych godach. Rok temu zjawili się Amery-
kanie. Popatrzyli, porozmawiali i odjechali. Byli to spadkobiercy 
przedwojennych właścicieli. Sprzedali odziedziczoną posiadłość 
potentatowi branży mięsnej, właścicielowi dwóch wytwórni wę-
dlin, hurtowni i sieci sklepów. Biznesmen z branży mięsnej zabrał 
się do dzieła z rozmachem. Zajechały dźwigi, spychacze, wywrotki 
i koparki. Ruiny rozebrano i wykopano dół na fundamenty. Ruszy-
ła budowa pięciopiętrowego apartamentowca. Przybyła pracowita 
brygada Ukraińców. Uwijali się jak w ukropie. Żadnych przestojów, 
wysiadywania przy papierosku i piwie. Budowniczy często zajeż-
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dżał czarnym mercedesem i sprawdzał postęp prac. Wznoszono 
już mury na wysokość trzeciego piętra.

Podobno ten biznesmen ma ambitne zamiary pozyskiwania na-
stępnych nieruchomości. Zapragnął w dalszej kolejności wybudo-
wać gustowną kolonię jednorodzinnych rezydencji zabezpieczoną 
wysokim murem, stałym monitoringiem i ochroną. Widzi w tym 
przedsięwzięciu zyskowne poszerzenie swej operatywności. Lokal-
ne władze są mu nader życzliwe.

Żona Młodego Doktora patrzyła na budowę, która tak szybko 
wyrastała, i wzdychała ze smutkiem. Uciekli z miasta na łono siel-
skiego krajobrazu i miasto nieubłaganie podąża za nimi.

Powstaje szkaradne budownictwo, wycinają zagajniki, zadep-
tują zielone polanki, gdzie tak pięknie zakwitały pierwiosnki, 
niezapominajki, przylaszczki. Ogarniały ją katastroficzne obrazy. 
Zabetonują wszystko.

Zobaczyła Glazurnika. Stał przy baraku z falistej blachy, który był 
biurem kierownictwa robót. Rozmawiał z mężczyzną w zielonym 
kombinezonie i czerwonym kasku ochronnym na głowie. Tamten 
poczęstował go papierosem. Coś mówił. Glazurnik kiwał głową. Te-
raz mówi. Mężczyzna w kasku potakuje. Intrygujące. Nigdy jeszcze 
nie widziała go pogrążonego w rozmowie z drugim człowiekiem.

Rzecz wyjaśniła się wkrótce. Czterej Ukraińcy z budowy znaleźli 
nocleg u Glazurnika. Pod wieczór schodzili z rusztowania, myli się 
pod ręczną pompą i ruszali do niego. Otwierał im furtkę (zawsze 
zamykał ją na klucz) i wpuszczał. Jeden z nich, dobroduszny mło-
dzian imieniem Igor, zachodził do sklepiku spożywczego i chętnie 
wdawał się w pogwarki z ludźmi. Oni, ci robotnicy, płacili po dzie-
sięć złotych za łóżko. Glazurnik zarabiał w ten sposób.

Żona Młodego Doktora zastanawiała się nad tym, czy właści-
cielka domu zdaje sobie sprawę z jego poczynań. Czy cokolwiek 
wie o tym, co on wyrabia?

Jednego razu widziała, jak cała czwórka tych Ukraińców dobija 
się bezskutecznie do furtki. Było już późno. Zmęczeni całodzien-
nym trudem krążyli wokół posesji. Pokrzykiwali w swoim języku. 
Kamykami ciskali w okiennice. Bez skutku. Żona Młodego Dokto-
ra współczuła im serdecznie. Dopiero po północy posłyszała dy-
chawiczny warkot samochodu. Wrócił Glazurnik.
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Tak traktować ludzi, którym wynajął nocleg!
Potem Ukraińcy opuścili budowę. Zaczęły się roboty wykoń-

czeniowe we wnętrzu i zatrudniona została inna brygada, wyżej 
wykwalifikowanych fachowców, których przywoził i odwoził duży 
bus. Glazurnik stracił dochód. Ucieszyła się.

Tego sobotniego popołudnia od jego strony dolatywać za-
czął przykry fetor wraz z kłębami czarnego dymu. Docierał do 
domu doktorostwa. Zbliżyła się do parkanu. Dostrzegła Glazurni-
ka pochylonego nad stosem jakiegoś paskudztwa, gumy, plastiku, 
czegoś takiego. Grzebał metalowym prętem i wzniecał ogień. – 
Czy pan zwariował! – powiedziała z oburzeniem – Zatruwa pan 
powietrze! Jak można palić takie świństwo?

– Jakie świństwo – usłyszała w odpowiedzi bezbarwny, rozwle-
kły głos. – Palę przecież zeschłe liście, trawę, badyle…

Kłamał bezczelnie. Przykry zapach rozchodził się jeszcze przez 
pewien czas i zanikł. Zalał woda palenisko.

A następnego dnia kopnął jednego z jej psów, bezbronnego, ku-
lawego znajdę, Pika.

Pik lubił wyrywać się samopas i nie słuchał jej nawoływań do 
powrotu. Akurat furtka u niego była uchylona i próbował dostać 
się tam. Posłyszała skowyt. Pobiegła. Zobaczyła, jak Glazurnik ko-
pie pieska. Raz, drugi. Trzecim zamaszystym kopniakiem odrzucił 
go daleko za furtkę.

– Co pan robi! – wykrzyknęła. – Znęca się nad bezbronnym 
stworzeniem!

– Pierwszy zaatakował – odpowiedział. – Rozerwał mi spodnie.
Pik jeszcze nigdy nikogo nie ugryzł. Łasił się do wszystkich. 

Ofiarował zaufanie, przyjaźń, zabiegał o pieszczoty. Kulawy nie-
szczęśnik podbiegł do swojej pani. Wzięła go w ramiona. Drżał 
cały, piszczał.

– Jest pan potworem! – wyrzuciła zduszonym z nienawiści 
głosem.

– A pani wariatką! – posłyszała złośliwy rechot.
Wszystko odbijało się od niego jak od muru. Żadnej właściwej 

ludziom reakcji. Na opak. Kiedy tak zastanawiała się nad nim, 
ogarniało ją jakieś rozdrażnienie, wzbierał w niej bezsilny gniew.
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Szara, odpychająca twarz, jakby niedokończona robota, glina do 
dalszej obróbki. Rozlazła, nijaka. Kępki niedogolonego zarostu, luki 
w uzębieniu. Coś z hieny polującej znienacka pokazywało się w jego 
śmiechu. Niekształtny, krzywonogi. Stoi na schodkach i czochra się 
plecami o ścianę jak zwierzę. Co dzieje się w takiej głowie? 

Właścicielka wynajętego przez Glazurnika domu od trzech miesięcy 
nie pokazuje się tutaj. Wyjechała za granicę? Komu wynajęła dom?!

Mieszkała tu wiele lat i dawniej co sobota grywała w brydża ze 
Starym Doktorem, jego żoną i panem Sokolnickim, który zmarł 
niedawno w domu starców.

– Klasyczna przedstawicielka patrycjatu mieszczańskiego – mó-
wił o niej Stary Doktór.

Podupadło to miasteczko. Podupada coraz bardziej. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu istniało grono ludzi, którzy stanowili tutej-
szą socjetę, rdzeń społeczności, narzucali styl bycia, wzorowali się 
na nich inni. Przekazywali pamięć przedwojennych czasów, kiedy 
ta miejscowość była letniskiem stolicy. Dokładnie znali histo-
rię drewnianych pensjonatów z oszklonymi werandami, pałacy-
ków fabrykantów, bankierów, dygnitarzy, aktorów, malarzy. Tu 
mieszkał ten, tamten. Tu resursa kupiecka, tam kasyno oficerskie. 
Restauracja Brzask, podawali wspaniałe raki z koprem. Na piasz-
czystej plaży nadbrzeżnej odbywały się pikniki i wyścigi wioślarzy. 
Baronowa miała liczne romanse.

– Wcale nie była baronową – prostował pan Sokolnicki. – Szan-
sonistka, polowała na bogaczy. Rapaport, baron z nadania c.k. mo-
narchii był ostatnim jej kochankiem.

Wspominali swoich znajomych i przyjaciół Żydów. Niewielu 
przeżyło okupację niemiecką. Ci nieliczni ocaleni nie chcieli wra-
cać po wojnie na cmentarz zagłady swego narodu. Wrócił mecenas 
Hassenblum, stara akuszerka, kilkoro innych.

Rozmowy toczyły się nieśpiesznie przy brydżowym stole, po-
krytym zielonym suknem. Szedł rober za robrem. Sączyli likier 
ziołowy i pojadali kruche ciasteczka domowego wypieku.

Snuła rozmyślania pełne nostalgii i żalu żona Młodego Dokto-
ra. Glazurnik, barbarzyńca bez skrupułów i wrażliwości, był dla 
niej szyderczym symbolem epoki, która nastała. Młody Doktór 
próbował ją mitygować.
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– Nie przesadzaj – mówił łagodnie. – Tacy zawsze byli. Nie za-
wracaj sobie nim głowy. W ten sposób stajesz się jego partnerką, 
przyjmujesz jego reguły gry…

– Ale on naciera na nas – próbowała bronić swego przekona-
nia. – Taki jest ekspansywny!

– Ta ekspansja nas nie dotyczy – powiedział stanowczo Młody 
Doktór.

Wywodził bardzo przekonująco o chamstwie, które szerzy się 
plagą. Przekonywał, że nie należy widzieć tego, co brzydkie i odpy-
chające. Nie ranić siebie samej bez potrzeby.

Przyznawała mu rację. To oczywista prawda. Jednak rozumowe 
argumenty nie miały znaczenia.

Glazurnik był tak blisko i cisnął. Nie mogła się uwolnić od jego 
obecności. Jeżeli go nie widziała przez kilka dni, to wychodząc 
na poranny spacer, zbaczała nieco z drogi, żeby zerknąć chociaż 
na drewniany dom za gęstym parkanem. Patrzyła na smutne 
okna, z zasuniętymi okiennicami. Siedzi w ciemności! Ogarniała 
ją mroczna gra wyobraźni i już świeżość poranka, rosa na trawie, 
perliste ptasie trele, harce jej poczciwych psów, wszystko to zani-
kało, traciło swój kojący czar. Poniżające. Ta marna kreatura ab-
sorbuje ją za bardzo. Zgadzała się absolutnie z mężem. Wciągnęła 
się w nieczystą, grząską sprawę. Jest przecież kilku sympatycz-
nych ludzi w tej miejscowości. Tak dobrze się z nimi porozumiewa.

Pan z siwą bródką, który z takim zapamiętaniem wznosi do-
mek letniskowy dla wnuków. Cały dzień uwija się pracowicie, nie 
zważając na deszcz, wiatr, zimno. Zbija szkielet dachu, pokrywa 
drewnianymi gontami. Wszystko potrafi własnoręcznie zrobić. 
Wieczorami rozpala ognisko, ustawia trójnóg z czajnikiem, go-
tuje wodę na herbatę, opieka kiełbasę na szpikulcu. Istny traper 
w jakiejś kanadyjskiej puszczy. Emerytowany geodeta. Wędrow-
ny zawód. Barwnie opowiada o swoich wyprawach w Bieszczady, 
wytyczał obwodnicę i przy okazji tropił ślady łemkowskiej prze-
szłości, odkrywał piękne cerkiewki, zburzone chaty, zdewasto-
wane cmentarze. Pożyczył jej książkę o Huculszczyźnie uczonego 
etnografa. Tamte strony go fascynują, pochodzi ze Stanisławowa. 
Bogata osobowość, bardzo delikatny. Syn przyjeżdża z wnukami 
w niedzielę, grają w badmintona. Jej żywą sympatię wzbudzał też 
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Artur, kolega męża z interny w szpitalu. Bardzo ambitny, habilitu-
je się, ulubieniec profesora. Bywa u nich. Anachronicznie uczciwy, 
nic z tej zachłanności na dobra materialne, co tak wielu młodych 
medyków pcha do szaleńczego wyścigu zawodowego i pożerania 
się na wzajem. Ginący typ lekarza z powołania, potrafi zrywać się 
nocą do pacjenta w potrzebie, leczy za darmo biednych, bezdom-
nych. Uciekł jak oni z miasta. Zamieszkał w dalszej miejscowości 
na tej samej linii podmiejskiej. Jeździ do szpitala rowerem. Jak 
jeszcze znajduje czas na spełnianie swej pasji badacza historii tych 
okolic? Każdą wolną chwilę poświęca poszukiwaniu śladów zatar-
tej przeszłości. Zbiera stare dokumenty, gazety, fotografie, spisuje 
relacje najstarszych mieszkańców. Wertuje księgi parafialne i zna 
go niejeden proboszcz. Za pomocą internetu dociera do potomków 
dawnych mieszkańców rozproszonych po wszystkich kontynen-
tach. Zanurza się w czas od połowy XIX wieku. Wtedy bowiem do 
tych samych, małych miasteczek przybyła moda letniego wypo-
czynku z Warszawy. Ponadto zalecano lecznicze właściwości tych 
stron cierpiącym na płucne choroby. Klimat miał być ratunkiem 
dla suchotników. Opinię potwierdzały najwyższe autorytety ów-
czesnej medycyny.

Wyrastały sanatoria i prewentoria. Miejscowi obywatele rozbu-
dowywali swoje domostwa z myślą o przybywających na wywczasy 
czy kurację zdrowotną. Warszawa coraz chętniej spędzała tutaj let-
nie miesiące, wychwalając pod niebiosa walory sosnowych lasów 
na piaskach, rozciągających się wzdłuż malowniczej rzeczki snują-
cej się meandrami między wysokimi skarpami z zawisłymi roman-
tycznie wierzbami. Ludzie z miasta polubili to bliskie wytchnienie 
w przyrodzie i nie szczędzili euforycznych pochwał. Lekarz Artur, 
pasjonat tej najbliższej historii, często o tym mówił, tworząc z fan-
tazją wyimaginowane obrazy tamtego czasu.

– Ratować! – powtarzał – Ratować, co się da, to już ostatni 
dzwonek.

Niedaleko stacji kolejowej straszył postępującym zniszczeniem 
okazały, trzypiętrowy budynek z werandami i galeryjkami, cały 
drewniany. Niegdyś był to renomowany pensjonat letniskowy 
niejakiego Gurewicza. W kręgach zamożnych Izraelitów warszaw-
skich uchodził za najbardziej ekskluzywny i goście wychodząc ran-
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kiem na werandy, przeciągali się błogo, wdychali czyste powietrze, 
patrzyli na strzeliste sosny otaczające podwórze i mówili: – Co za 
powietrze! Gurewicz, och, Gurewicz!

Stanowiło to najwyższą ocenę uroków całej okolicy, która była 
rajską krainą dla mieszczuchów. Obecnie pensjonat wyglądał jak 
widmo. Od dawna niezamieszkany. Zapadło się ostatnie piętro, 
podziurawiony jak sito dach, czarne otwory ogołoconych z fra-
mug okien i drzwi. Mało kto wiedział o magicznej niegdyś aurze 
nazwiska Gurewicz. Było to puste słowo. Lokalne władze nie po-
dejmowały żadnego działania w celu ratowanie zabytkowej bu-
dowli, choć tacy zapaleńcy jak lekarz Artur i kilku innych wystąpili 
z pomysłem zagospodarowania pensjonatu Gurewicza jako domu 
kultury. Przedstawili projekt pewnego architekta, który kosztem 
stosunkowo niewielkich nakładów podejmował się odbudowy 
zniszczonego budynku. Na razie te starania pozostały bez żadnego 
odzewu.

Doktór Artur podejrzewał, że burmistrz i samorząd czekają, 
jak ten nieszczęsny Gurewicz rozpadnie się ostatecznie i wtedy 
korzystnie sprzedadzą nieruchomość nowoczesnym dewelope-
rom. Doktór Artur odkrył w jednym z lokalnych dzienników z po-
czątku lat trzydziestych w „Kronice uzdrowiska” (był taki dział) 
artykuł o przybyciu do pensjonatu Gurewicza sławnego cadyka 
ze wschodniej Polski. Przybył ze swoim dworem, zajął całe piętro. 
Przez noc tłum pobożnych chasydów oblegał dom, pragnąc zoba-
czyć świątobliwego męża. Tak koczowali dni i noce. Ceny noclegów 
poszły w górę. Koszerne jadłodajnie przepełnione. Ludzie interesu 
zacierali ręce. Czytał ten artykuł żonie Młodego Doktora. Niezwy-
kle podniecony. Zwierzył się nostalgii za przeszłością. Z poczucia 
utraconego na zawsze świata barwnego, różnorodnego. Coś mówił 
o pustyni, która zabrała i wyjałowiła żyzne obszary.

– Sahara – powiedział ze smutkiem.
Ci zapaleńcy, Artur, pan z siwą bródką, magister farmacji Zofia, 

gimnazjalna koleżanka jej męża, właściciel podupadającej księ-
garenki przy rynku. To byli naprawdę wartościowi ludzie. Z nimi 
należy trzymać. Żyć w wypróbowanym kręgu bliskich, odpornych 
na inwazję z zewnątrz. Żona Młodego Doktora wyrzucała sobie, że 
traci czas na bezsensowne podchody wokół tego prymitywa Gla-
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zurnika. Nie dziwiła się więc, że mąż poczytuje jej obsesyjną nie-
chęć do sąsiada za niepokojące symptomy zaburzeń psychicznych. 
Niejeden raz czuła na sobie jego uważne spojrzenie. Trudno mu 
się dziwić. Dostarczała coraz to nowych dowodów.

Oto siedzi w swoim pokoju przy oknie. Jest w dobrym humorze. 
Wiewiórki igrają po gałęziach bliskich drzew. Cóż za uroczy balet! 
Bruno, czarny kocur włóczęga przysiadł pod jednym z tych drzew 
i patrzy bezsilnie na rude, gibkie stworzonka, konwulsyjnie zamia-
ta ogonem. 

Żona Młodego Doktora widzi w tym wszystkim sprawiedliwą 
harmonię natury. Wypełnia ją spokój. Nagle podrywa się z krze-
sła, wychyla przez okno. Posłyszała ciężkie kroki po żwirze. Zbli-
żają się. Podbiega do drzwi. Może to Glazurnik wychodzi z domu? 
Albo wraca do domu? Gna ją nieprzeparta potrzeba sprawdzenia. 
Spogląda ponad parkan wrażej posesji, skąd wystercza spadzisty 
dach z łatami papy. Wyczekuje. Zazgrzyta klucz w furtce, zaskrzy-
pią schodki. Po chwili uświadamia sobie bezsens tej ciekawości. 
Czuje się upokorzona. Niewolnicze krążenie wokół abominacyjne-
go indywiduum.

Wychodził nocą. Słyszała zgrzyt klucza w furtce i kroki. Może 
nie mógł spać? Bardzo wczesnym rankiem szedł śpiesznie w stro-
nę stacji.

Pojedzie pociągiem? Jego powrót zaświadczały odgłosy za par-
kanem. Coś taszczył, przerzucał. Wyjeżdżał samochodem z przy-
czepą. Narzędzia okryte plandeką. Wykonywał jakieś zlecone 
prace. Jednak rzadko. Częściej reperował samochód. Podnosił ma-
skę, medytował nad silnikiem. Zapalał. Charkot, rzężenie, gasł.

Zobaczyła go na poczcie. Rozmawiał z niemłodą kobietą. 
Gestykulował wzburzony. Ona kręciła przecząco głową. Machnął 
ręką. Odszedł. Kobieta pozostała na poczcie i podeszła do okien-
ka. Kim była? Co łączyło ją z Glazurnikiem?

Właściciel składu materiałów budowlanych podczas wizyty le-
karskiej u męża źle się wyrażał o Glazurniku.

– Szmaciarz i tyle – powiedział z pogardą. Zalegał mu z częścią 
należności za zakup kafelków.
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Takie szachrajstwo było w jego charakterze. Sama słyszała, jak 
się wykłócał z pracownikami asenizacji. Pojechali razem cysterną, 
założyli długą rurę, którą z trudem przecisnęli przez parkan. Wy-
buchła kłótnia o cenę usługi. Glazurnik targował się zaciekle.

Opróżnienie szamba to był skutek jej intencji. Śmierdziało 
okropnie. Musiało być przepełnione ponad miarę. Nie wytrzyma-
ła. Zwróciła mu uwagę. Popatrzył na nią przeciągle. Tak ślizgał się 
lepkim wzrokiem od góry w dół, jakby ją rozbierał.

– Delikatny nosek – powiedział.
Co za cham! Jednak sprowadził szambiarzy. 
Zmusiła go do podporządkowania się obowiązującym regułom 

współżycia.
Wówczas była bardzo zajęta. Testy w liceum, stos prac domo-

wych do poprawienia, dodatkowo dawała korepetycje studentom 
pragnącym dostać się na uczelnie w Anglii. Udzielała się społecz-
nie, przystąpiła do komitetu ratowania pensjonatu Gurewicza. 
Starali się o dotacje z Ministerstwa Kultury i funduszy unijnych. 
Antyszambrowali w sekretariatach starosty, burmistrza i innych 
lokalnych notabli.

Glazurnik zszedł na daleki plan. Prawie o nim zapomniała. Jed-
nak zupełnie nie dał się usunąć. Tej nocy brał ją już w błogie wła-
danie Morfeusz, kiedy rozległ się donośny łoskot. Cała kanonada 
uderzeń czymś twardym o coś równie twardego. Narzuciła szlafrok 
i wybiegła na werandę. To z jego strony. Błyski latarki i nabrzmiały 
gniewem męski głos: – Odezwij się, gnoju!

Ktoś łomotał w furtkę, parkan. Sztachety pękały, łamały się. 
Raz jeszcze pełen furii okrzyk: – Dopadnę cię, nie wywiniesz się.

Było około pierwszej w nocy.
Walenie w furtkę ustało. Długo nie mogła zasnąć. Rozważała 

przyczyny nocnego szturmu. Porachunki, komuś wyrządził krzyw-
dę, oszukał, rozliczenia w podejrzanych interesach?

Przypomniała sobie brzydką sprawę, która dotyczyła pana 
z siwą bródką, emerytowanego geodety. Zginęła mu papa. Ku-
pił całą rolkę i ktoś nocą odwinął i oderżnął połowę zwoju. Padał 
deszcz. Odciski stóp ginęły przy płocie Glazurnika. Pewien węd-
karz, który nocą wykopywał robaki, widział kogoś dźwigającego 
ciężki tobół na plecach. Po tej samej stronie.
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Pan z siwą bródką zebrał znaczną wiedzę o sprawcy. To była ra-
czej pewność.

– Panie sąsiedzie... – zapytał delikatnie. – Czy nie pożyczył pan 
ode mnie troszkę papy?

Glazurnik przystawiał drabinę do ściany domu. Odwrócił się 
i posypał się na pytającego grad przekleństw, każde bardziej pluga-
we od poprzedniego. Pan z siwą bródką nie był osobnikiem prze-
bojowym i odszedł w milczeniu. Nie chciał zwady.

Żona Młodego Doktora była przekonana, że ten okropny typ 
jest sprawcą kradzieży. Przypuszczenia potwierdzała nocna awan-
tura. Musiały być podobne powody. Młody Doktór przychylił się 
do jej stanowiska.

– Ci przybysze znikąd są zdolni do wszystkiego – powiedział 
sentencjonalnie.

Mimo wszystko nadal uważał, że lepiej im się żyje tutaj niż 
w wielkim mieście.

– Ale on jest tak blisko – żona Młodego Doktora spojrzała 
w wiadomą stronę. – Za blisko.

– Chodźmy spać – powiedział Młody Doktór.
Dni biegły szczelnie wypełnione pracą i przyszła upragnio-

na sobota. Już od rana siedziała na leżaku w ogródku. Łagod-
nie grzało słońce. Mąż przygotowywał śniadanie. Z otwartego 
okna dolatywał przyjemny aromat kawy. Przerzucała stronice 
kapryśnej, bogatej w ukryte znaczenia prozy Virginii Wolff. Co 
ją skłoniło do samobójstwa? Jaki był splot powodów? Życie oso-
biste. Życie w ogóle… Odłożyła książkę. Wstała i zawołała psy. 
Pobiegnie z nimi. Musi uwolnić się od destrukcyjnego czaru an-
gielskiej pisarki. Wybrała się na krótki spacer. Obeszła szerokim 
łukiem wraży dom. Ale obejrzała się. W furtce stał Glazurnik. 
Trzymał za kark maleńkiego psiaka. Podeszła bliżej. Najwyżej 
kilkutygodniowy szczeniak, bezradnie przebierał łapkami, popi-
skiwał cichutko.

– Co pan robi?
– Nic – odburknął.
Potrząsnął psiakiem. Oglądał go ze wszystkich stron. Po-

stawił na ziemi. Piesek trząsł się cały i chybotał na cienkich 
nożynach.
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– Znajda, ktoś go podrzucił – spojrzał na nią przeciągle i do-
dał: – Trzeba go wykąpać. Przywiążę ciężarek i chlup! Nawet nie 
poczuje!

Chwycił ponownie szczeniaka za skórę na grzbiecie i podniósł 
do góry: – Ślepe to.

Jej psy, Drab i Pik, obszczekiwały zajadle Glazurnika. Trzymały 
się jednak w bezpiecznej odległości. Czuły złego człowieka.

– Biorę go! – powiedziała bez wahania.
Spojrzał na nią z rozbawieniem.
– To będzie kosztować – rzekł. – Pies jest rasowy.
Skończyło się na tym, że kupiła go za sto złotych.
– No i zrobiła pani dobry uczynek – złożył starannie banknot 

i schował do kieszeni.
Nędznik, grał na strunach jej uczucia. Odeszła, tuląc do piersi 

uratowanego psiaka. Młody Doktór nie przejawił entuzjazmu na 
widok zdobyczy. 

– Chyba nie zamierzasz prowadzić schroniska – zauważył cierp-
ko. Szczęśliwie udało się jej namówić przyjaciółkę mieszkającą 
w Warszawie do przyjęcia pieska. Początkowo stanowczo się sprze-
ciwiała. Uległa jedynie pod warunkiem tymczasowej opieki nad 
zwierzęciem. Zobowiązała ją do poszukiwania innego miejsca na 
stałe. Po niedługim czasie niechciany piesek stał się ulubieńcem 
przyjaciółki. Znalazł dom.

Dzień zapowiadał się nader przyjemnie. Rozpoczął się entuzja-
stycznym telefonem od doktora Artura. Na strychu rudery prze-
znaczonej do rozbiórki znalazł zbiór fotografii z międzywojennego 
dwudziestolecia. Różnorodna dokumentacja miasteczka. Foto-
graf amator rejestrował życie codzienne. Kąpiele dzieci w rzece, 
rodzina na werandzie, trzy pokolenia. Pobożni Żydzi w drodze do 
synagogi. Cukiernia ogródkowa. Panie pod parasolami. Panowie 
wsparci na laskach. Furki i dorożki wiozące letników od stacji kole-
jowej. Oficerowie w galowych strojach przed kasynem. A na okrasę 
uwieczniony został pensjonat Gurewicza.

– To po prostu skarb! – zachwycał się Artur.
Bezwarunkowo idą do burmistrza, przekonają radnych. Trze-

ba urządzić wystawę znalezionych fotografii. Opracować katalog 
z komentarzem. Zdobyć subskrybentów. Udzielił się jej entuzjazm 
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Artura. Spotka się z nim wieczorem. Namówi do udziału męża. 
Postanowiła podzielić się nowiną z sympatycznym panem z siwą 
bródką. Nie widziała go już kilka dni. Jakie postępy poczynił w bu-
dowie. Wpadnie do niego choć na chwilę. Potem zajmie się przygo-
towaniem obiadu. Poszła. Psy zostawiła w domu. Z nimi wybierze 
się na spacer później. Czuła się lekko, radośnie. Dzieją się dobre 
sprawy. Bierze w nich udział i to przywraca równowagę, daje siłę, 
spokój.

Nieprzewidziane spotkanie nastąpiło przy kapliczce. Wyszli so-
bie naprzeciw. Prawie się zderzyli. Odskoczyła jak oparzona.

– Kogo ja widzę! – zachichotał Glazurnik. – Sąsiadeczka!
Chwiał się lekko. Zastąpił jej drogę. Poczuła alkohol.
– Bez piesków? – zapytał i uśmiechnął się, pokazując puste 

dziąsła z dwoma poczerniałymi kłami. Próbowała go wyminąć. Na-
parł na nią. Oczy miał szkliste, rozmazane. Wyciągnął ręce.

– Ale bym cię wyruchał! – wychrypiał i obłapił ją za biodra. 
Przycisnął silnie. Cuchnął smrodem źle strawionego alkoholu 
i potu. Znieruchomiała. Poczuła jakąś słabość, rosnące podnie-
cenie. Było to niezależne od woli i umysłu. Natarczywa bliskość 
męskiego ciała. Duszący zapach kozła. Twarde paluchy chwytające 
pośladki. Zwierzęce sapanie.

– Chcesz tego, no nie! – ział jej w twarz Glazurnik. Obudziły się 
w niej dotychczas nierozpoznane, plugawe demony. Zapadała się 
w bezwolność. Dopiero po długiej chwili ostatkiem woli opanowa-
ła się i uciekła. Gonił ją zduszony chichot Glazurnika. Tak jakby 
mówił: – Prędzej czy później dopadnę cię i sponiewieram!

Hańba, taka hańba. Dno poniżenia. Biegła coraz szybciej. Ale 
nie w kierunku domu. Zapuściła się w chaszcze porastające funda-
menty rozebranego sanatorium. Ω
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Łukasz Orbitowski

Potem 
PrzySzły 
Kolory
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 Pił, to umarł

1.

To ja pomalowałem mu trumnę. Teraz mogę się wam przyznać, 
przy wódeczce. Ja, nikt inny. Na żółto. Na zielono, w błękity 
i czerwienie. Pamiętam wasze zdziwione gęby. Chłopa w barwnej 
jesionce chowają! Ksiądz posługi próbował odmówić. Należy się 
Heńkowi.

No i łezka mi poszła, ale ten, żaden wstyd, nie dziś. Wstyd za 
dziewuchą beczeć. Albo jak w mordę dali, zwolnili z roboty, jak 
noga złamana czy coś. Straszny wstyd, normalnie się nie godzi. Ale 
po ojcu można, po matce i po kumplu też. Trzeba nawet. Jak czło-
wiek nie popłacze sobie, to coś w nim, tam w środku, się poskręca 
i będzie gniło, jak mokry ręcznik w szafie. Tu, pod sercem. Więc 
będę płakał i ludziom nic do tego. Jak ktoś się przypierdoli, dam 
w kły. Za Heńka! Niechże mu będzie lepiej tam, pod ziemią.

Ja wiem, co ludzie mówią. Pięćdziesiąt lat żyję i słucham, co się 
gada. Pijaczyna umarł, moczymorda, lump. Pił, to umarł. A tak 
toby żył, tylko z suchym pyskiem. Głupoty mówią. Nie chlanie go 
zabiło, nie kolory, ale Amba, Albercik, nowy burmistrz, Heńka za-
biło to, co zabija najczęściej, czyli życie.

Pozostaje pamięć. Strasznie słabi w pamiętaniu jesteśmy. Pa-
miętamy tak, jak najłatwiej jest pamiętać. Wiadomo, jaki był 
ostatnio nasz Heniek. Toż drzwi w drzwi z nim mieszkałem. I co, 
myślę sobie, takim się w nas zachowa? Pijaczyna, co z domu nie 
wyjdzie i piwo trzeba mu donieść? Cuchnął, powiadacie. Nie mył 
się i szczał pod siebie, więc czym miał pachnieć, wiosną? Świeżym 
chlebem? Wolne żarty. Jeszcze tydzień temu leżał w rozpierdolo-
nej chałupie, w tym starym dresie i godzinami patrzył na własne 
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Po wódę latał 

łapy. Bredził. Dzwonił, zaczepiał. Walił w ścianę. Darł się na klatce. 
I jeszcze matula mi przez niego żyć nie dawała. Takim możecie go 
zapamiętać. Obszczymura z kiełbie we łbie. Ja jednak będę go ina-
czej pamiętał. 

2.

Poznaliśmy się w dziewięćdziesiątym czwartym roku. Piątym 
może? Nie tylko pracowałem w Tivoli, ale nic, dosłownie nic nie 
wskazywało, że sprawy się popieprzą. Kasa, dziewczynki, co tu 
dużo gadać. Na kawę jeździło się do Wiednia. Na piwo do Pragi! 
Żyło się bogato, szeroko, fest.

I raz budzi mnie dzwonek do drzwi. Dwunasta w południe, 
Jezu, sucho i ćmi. Otwieram. Pewno jehowi, kryszne, inne chu-
je bez Boga w sercu. Otóż nie. Na progu stoi sobie facio, zdrowy, 
rumiany, tylko trochę jakby mu pod nosem śmierdziało. Nawija, 
że jest nowym sąsiadem, nazywa się Heniek i tylko przyszedł się 
przywitać. Wciska mi ciasto, niby żona upiekła. A ja, wiecie, w mi-
nutę każdego rozpracuję. Wzroku nie unika, nie bawi się palcami, 
nie drepcze w miejscu i nie zerka za siebie, ubrany jak człowiek, 
buty porządne. Tylko ciasto kupne, nierobione. Więc zaraz na 
niego: taki z ciebie sąsiad? do chłopa z ciastem od balinki na wkup-
ne przychodzisz? oj, kolego sympatyczny, już ja ci pokażę, jak nowych 
w mieście witamy. Zaraz załapał, morda wesoła, ciągnie do siebie 
i bach, flaszka na stół. Później matka gadała, że gdybyśmy nie pili, 
nieszczęścia by nie było. Wiecie, jakie są matki. Kochają swoje 
dzieci, bo dziecku zawsze można nosa utrzeć.

Heniek przyjechał do nas, bo załapał się na kierowcę, bur-
mistrza miał wozić. Burmistrz swój, jasna sprawa. Brat Heńka, 
Albercik, w ratuszu za umyślnego robił. Zresztą prędko okaza-
ło się, że Henio wylądował w Rykusmyku właśnie przez wzgląd 
na Albercika. No, nie uprzedzajmy. Siedzę sobie u Heńka, pijemy 
wódeczkę, gadamy. Mieszkanie do rzeczy, karnisze nowe, tape-
ta, grundig i radio w kuchni. Dwa pokoje ustawne, z balkonem. 
W łazience kafelki. Lodówka pełna. Więc siedzimy, Heniek trochę 
nawija o swoim jeżdżeniu, trochę nie o jeżdżeniu, wali gołdę jak 
złoto i jeszcze się dziwuje, że wszyscy wokół dają w palnik, w dym, 
w trupa i do spodu. Burmistrz to nafta aż miło patrzeć, informuje 
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 Amba mordę drze

mnie Heniek, jego, to jest burmistrza, zastępca też chleje i jesz-
cze okrutnie panienki lubi. Henio musiał mu te laseczki wozić, po 
wódę latał, sam ani kropelki. Jak lizanie cukierka przez papierek, 
żali mi się, więc pytam, czy przynajmniej jakąś panienkę skubnął. 
Henio zaraz pokazuje obrączkę. Ma żonę, świata poza nią nie wi-
dzi. Obrączka to cela więzienna i GPS w jednym.

Jego żonie było Aneta, ale wszyscy wołali na nią Amba, nie 
wiem dlaczego. Przecież nie zapytam: hej, Amba, czemu jesteś 
Amba? Moim zdaniem Heniek był za bardzo za nią. I całkiem się 
odsłaniał, dokumentnie. Tak przecież nie można. Mężczyzna bez 
tajemnic nie będzie mężczyzną. Mężczyzna, co innych kobiet 
nie widzi, też chyba jest mężczyzną jakby mniej. W każdym razie 
przychodzi Amba, fajna, pełna ręka dupy, patrzy na nas i za-
raz do tej wódki. Wali jak wodę, gęba jej się nie zamyka, rzuca 
świńskie żarty. Fajna, mówię. Nawet rozumiem, co Henio w niej 
widział.

Z Ambą był jednak taki problem, że miała fantazję, nie znała 
życia, choć myślała, że zna. Jak ją spotkałem, wtedy, na tej wódce, 
sprzedawała takie słowackie świństwo, dietę cud, i jeszcze mu-
siała szukać innych, coby to samo świństwo sprzedawali. Gadała 
o tym jak mamuś moja o Jezusie. Chciałeś utyć, to tyłeś, chciałeś 
chudnąć, to chudłeś momentalnie, nawet kamienie nerkowe wy-
płukiwał ten słowacki syf. Oczywiście zaraz chciała mi to wtulić, 
jakoś się wykaraskałem, a Amba zajęła się czymś innym. Sprze-
dawała karty rabatowe. Sprzedawała garnki i miksery. Zakładała 
jakieś dziwne strony w internecie i zawsze, mówię wam, wierzyła 
święcie, że zarobi ciężki szmal. Tymczasem gówno. Trawę by żarli 
i jabcoki pili, gdyby nie Heniek, samochód Heńka i dziwki, które 
nim woził do zastępcy burmistrza.

Tak pogadaliśmy o niej, o nim, o mnie i o życiu. Sypnąłem parę 
opowiastek z kelnerskiego życia. O tym, jak jaja robiliśmy sobie 
z klientów. Jak człowiek opowiada zabawne historyjki, to ludzie 
zaraz go lubią. Uważają, że ktoś zabawny nie może być całkiem zły. 
W każdym razie, dopijam flaszkę, Amba rozochocona chce pędzić 
po następną. Ja – a skąd, przecież nie chcę się upić. Więc Amba za-
raz posyła Henia na dół, wychodzimy razem, tylko że ja do domu, 
Henio potulnie do monopolowego.
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Robię herbatę, siadam z książką, czekam, aż szum ujdzie z głowy, 
i słyszę tamtych dwoje, jak gadają, głośniej i głośniej. Matula już 
marudzi, no ale ja nie pójdę, na policję nie zadzwonię – sam przed 
chwilą piłem, zrobię awanturę i będzie po dobrym sąsiedztwie. Po-
rządny sąsiad to skarb. Ojciec może być chuj. Syn może być pizda. 
Ale sąsiad musi być w porządku. No, więc czytam, słucham maru-
dzenia, a za ścianą coraz głośniej. Normalnie, Amba mordę drze. 
Bo Heniek cichutki. Amba krzyczy, że jej koleżanki wyjechały do 
wielkich miast i tylko ona musi szarpać się z życiem. Nie czuje się 
bezpieczna. Heniek nie zamknął drzwi na klucz. Jak byłem, wcho-
dził jej w każde słowo. Dlatego nie czuje się szanowana. Dlatego jej 
nie szanuje. Wiecie, jak baba chce się czepić chłopa, a nie ma o co, 
to gada właśnie o szacunku. Tak sobie tego słuchałem. Najpierw się 
kłócili, potem się rżnęli. Tacy właśnie byli, a teraz ich nie ma.

3.

Widzieliście tutaj Albercika? Na pogrzeb brata nie przyszedł. Na-
wywijał i prysnął, chujem był i chujem zdechnie. Ludzie gadają, że 
ja pierwszy znalazłem Heńka. Przy wódce powiem wam prawdę. 
Owszem, poszedłem sprawdzić, co u Henia, martwiłem się, że tak 
cicho. W ostatnie tygodnie życia chłopina strasznie wył. Zapuka-
łem, cisza. Drzwi jednak otwarte. Wszedłem i zaraz widzę, półleży 
sobie biedaczyna. Oparty o łóżko, palce sine, wiadomo – trup. 
Zgłosiłem, zeznałem, że nie mam co zeznawać. Zaraz z komendy 
poszedłem szukać Albercika.

Kurwę znajdziesz przy gachu, pedała przy fiucie, a lumpa pod 
sklepem albo w bramie, gdzie pochrapuje. Jezu, jak się wyrywał! 
Walnąłem w pysk, kontrolnie, tak żeby oprzytomniał. I dalej, na 
niego: Co ty, człowieku, odpierdalasz, brat ci, kurwa, umarł i co? toż 
wczoraj żeś do niego przyszedł, dziś rano żeś wyszedł, chuju niefraso-
bliwy, a heniek martwy dwa dni jak nic, sam widziałem. Coś tam wy-
wijał samemu? Pieniędzy żeś szukał! myślałeś, kurwo, że parę złotych 
mu zostało, to se weźmiesz. oj, ja znam takich, pewno żeś martwemu 
przetrząsał kieszenie! Na to Albercik zaczął się trząść. Bo ciemno 
było. Bo brat się poruszył. Bo myślał, że brat śpi. Bo nie chciał go 
budzić. bobo to ci, chuju, z mordy zrobię! Puściłem szmatę, co będę 
sobie ręce brudził.

Ponaglenie, 
upomnienie, komornik 
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Z drugiej strony, czego można się spodziewać po takim Alberci-
ku? Zawsze były z nim kłopoty. Diabeł wie, co sobie myślał i czego 
chciał. Na moje, nie myślał nic, a chciał tego, co mu się umyśliło. 
Powiedziałeś: Albercik, chodź, to przyszedł. Huknąłeś: Spierdalaj 
stąd, Alberciku, i znikał w podskokach. Żadnej kobiety, kupował 
tylko małpki wiśniówki i jechał na tych małpkach od rana do nocy. 
Czasem stróżował, a jak wracał z truskawek, z Holandii, zawsze 
przywoził najmniej forsy ze wszystkich i jeszcze zaraz tej forsy nie 
było. Przyznaję, gdy miał coś zrobić, robił dobrze, tylko okrutnie 
wolno. Pewno dlatego nie utrzymał tej fuchy w ratuszu. Urzędas 
nie musi się spieszyć. Albercik ma zapierdalać.

Jest jeszcze inny powód, dla którego Albercik nie przyszedł 
na pogrzeb. Ma komornika na karku. Żeby tylko. Niedługo ktoś 
mu nogę złamie. Albo i chłopa zabiją. Nikt nie będzie płakał po 
Alberciku. Był taki jeden, ale już go nie ma. W każdym razie, Alber-
cik podpisywał pożyczki za frajer. Brał na siebie telefony, lapto-
py, telewizory. Wiecie, jak to się odbywa. Brali takiego Albercika, 
dawali wódeczki i podpitego ciągnęli, gdzie trzeba, z nadzieją na 
jeszcze. Albercik brał na siebie pożyczkę, za fatygę dostawał pół 
litra i pięć dych. Macie pojęcie, co to znaczy pięć dych dla takiego 
Albercika? Pewno nawet nie wiedział, co robi. Myślał, że zapomną. 
Znacie taki bank, taką kasę, co zapomina? To sobie przypomnieli. 
Ponaglenie, upomnienie, komornik, w końcu przyszły draby, bo 
Albercik pożyczał też od tych milusińskich, co wieszają ulotki na 
słupach. Teraz się chowa i znów czeka, aż zapomną. Mówię wam, 
ani się obejrzymy, a Albercik pójdzie, popędzi, poleci za bratem 
w piach.

4.

Póki Henio siedział za kółkiem, kręciła się ta karuzela. Woził 
dzianych frajerów, Amba otwierała kolejne strony w internecie, 
a garnki, które sprzedawała, stawały się coraz bardziej cudowne. 
Wkładasz mrożonkę, wyjmujesz wędzonkę. Jak popili, darła kopa-
rę. Potem się pieprzyli. Zdrowe małżeństwo. Mąż z żoną mogą się 
kłócić. Mogą dawać po rogach. Ale jeśli się pieprzą, to małżeństwo 
zdrowe jest. Poza tym spokój był. Tylko mama suszyła mi głowę, 
żebym do nich nie zachodził, że nieszczęście z tego będzie, bo to 

 Frajer na  
 dziesięciolecia
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bydlęta popieprzone. Mamuś jest stara i myśli po staremu, człek 
to bydlę, wilk. A ja mówię, że ludzie są różni i trzeba różnie do 
nich podchodzić. Tak, człowiek to bydlę. Ale czasem oswojone.

Wszystko runęło, jak wybrali nowego burmistrza. Stary był, 
jaki był, ale tego młodego w ryj tłuc i patrzeć, czy równo puch-
nie. Kuzyn kogoś tam z Wrocławia. Heniek poleciał na zbity pysk, 
a kierowcą został jakiś przychlast, którego tatko wozi Dutkiewicza 
po województwie. Piękna ta nasza Polska! Henio zaraz do mnie za-
szedł, taki nabuzowany, mocny, powiedział, że nie daruje skurwy-
synom, poda do sądu pracy, no i od jutra szuka nowej roboty. Na 
pewno znajdzie, bo dobry jest. Zaciągnął mnie do siebie i zaraz 
otworzył butelkę. W butelkach różne rzeczy siedzą. W niektórych 
smutki, w innych śmiech, w jeszcze innych fikoły, a w tej, co He-
niek odkorkował, to diabeł mieszkał. Wyszedł na świat i już nie 
chciał wracać.

Henio pił tydzień i miesiąc. Rano zaraz śmigał po piwka, dla 
siebie i ślubnej. Tyle że Amba zaczynała swój taniec po Rykusmy-
ku, biura, urzędy, pokazy, a Henio siedział w chałupie, sączył sobie 
i przeklinał burmistrza z Dutkiewiczem. Opowiadał, że przebi-
je opony w samochodzie, że spali cały ratusz albo i siebie same-
go. Przykuje się do latarni przy rynku, obleje rozpuszczalnikiem 
i podpali, normalnie jak ten frajer na Dziesięciolecia w Warsza-
wie. Mówiłem: idź, heniu! tu, w rykusmyku, nikt się człowiekiem nie 
przejmie. Gównażeria jeszcze sobie od ciebie pety poodpala. To głowę 
zwiesił, polał sobie i mnie.

Mogłem tak gadać, bo i mnie wypieprzyli, też z dnia na dzień 
i nawet nie wiem czemu. Zmienił się właściciel i chyba dobry 
kelner, dobry kucharz, dobry szatniarz, dobra stara klozeciara 
byli mu nie w smak. W ostatni dzień, jak zwijaliśmy się z Tivoli, 
wykręciłem sekslinię, posłuchałem sobie i zostawiłem słuchawkę 
obok telefonu. Całą noc impuls leciał, pięć sześćdziesiąt za minutę, 
chciał gnój oszczędzić na ludziach, to niech ma rachunek od Swie-
tłany z cyculami.

Wiecie, mnie nic nie zajebie. Pomyślałem, dobrze było, ale się 
skończyło. Dnia nie przesiedziałem w domu. No bo jak? Kopałem 
doły pod wykopaliska, cztery złote za godzinę. Heniek pukał się 
w pijany łeb. A ja: toż na dupie tej kasy nie wysiedzę! Z czasem się 
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polepszyło i zacząłem go zabierać na niektóre robótki. Matka gde-
rała, żebym tego nie robił, bo ten pijak mnie pogrąży. A przecież 
każdy pogrąża samego siebie. Nikogo więcej, nikogo też mniej. 
Tymczasem Henio się sprawdził. Zwłaszcza malowanie mu szło. 
Normalnie jakby urodził się z pędzlem. Tylko tak dziwnie wodził 
za nim wzrokiem, jakby coś widział albo coś mu się przypomina-
ło. Przychodził trzeźwy, wypachniony, ale pierwsze piwo otwierał 
jeszcze w busiku, kiedy wracaliśmy z roboty.

Amba również tęgo piła. Nikt nie chciał jej garnków, w interne-
tach wiór, nie pieniądze, więc się dziewucha zdołowała. Tu kadar-
ka, tam gorzałka, mijały dni. A wiecie, jak jest, babeczka, gdy pije, 
zjeżdża szybko, dużo szybciej niż facet. Tak właśnie było z Ambą. 
Zapiła, to twarz szara, pomięta. Makijaż musi być mocniejszy, 
kurewski taki, dwa kilo tapety, wargi tłuste, puder się sypie jak 
proch. Popiła, zwalała się w barłóg w tym wszystkim. Cera coraz 
gorsza. Coraz więcej szminy. Coraz więcej wódy i wrzasków więcej 
też. Darła się na Heńka i do czwartej w nocy, dzień w dzień, przez 
długie tygodnie. Potem zalegała cisza, taka smutna i duszna, bo 
przestali się pieprzyć.

Nic dziwnego, że Heniek niechętnie wracał do domu i zaczął się 
włóczyć, trochę ze mną, trochę z tym nieszczęsnym Albercikiem. 
Ciągnęło go w zieleń, w ciszę. Zachodziliśmy za miasto, na pola. 
Tam piwko i mech. Nie gadaliśmy zbyt wiele, bo i o czym tu gadać. 
Brałem sobie dwa piwka, Heniek co najmniej pięć i wlewał je w sie-
bie jedno za drugim, jakby jego życie od tego zależało. Potem kładł 
się na plecach. Ruszał ręką, tak dziwnie, jakby rysował coś na nie-
bie. Twarz mu się wtedy zmieniała, miękła jakoś dziwnie, młod-
niał nasz Heniu i był szczęśliwy.

Rzekł mi raz: Kolory, moje kolory. Leżał na trawie, ja siedziałem 
pod drzewem i myślałem o tym, czemu jeden rodzi się tam, a inny 
gdzie indziej. Mogłem urodzić się w Ameryce. Miałbym wszystko. 
Mogłem urodzić się w Kongu. Nie miałbym nic. A urodziłem się 
w Polsce, więc mam trochę: słońce, fuchy, piwko, no i przyjaciela. 
Mam coś. Ale przecież nie o tym, ważne jest, że byliśmy na tej łące, 
ja pod drzewem, Henio na tej trawie, wgapiony we własną rękę. 
Nagle powiedział, że może robić to na zawołanie, kiedy tylko chce. 
Zapytałem, o co mu chodzi, a on usiadł, wciąż z ręką przed sobą, 

Poczłapała do 
tych Niemiec 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
5 

/ 
SP

IE
KO

TA
 2

0
15

 
5

1

i rzekł, że widzi smugi, pomarańczowe i żółte, jak suną za palca-
mi. Potrafił układać z nich wzory. Robił tak, że były grube, cienkie 
albo jeszcze inne.

Z wariatami trzeba ostrożnie. Zaczniesz gadać z takim, wysłu-
chasz, to cię wciągnie we własne szaleństwo i cię popierdoli. Bę-
dziesz bardziej szalony niż on. Olejesz takiego, to bierzesz grzech 
na siebie. Straszny grzech. Więc trzeba tak pośrodku, ostrożnie. 
Rozmawiasz, trzymając dystans. Zresztą, każdy jest trochę sza-
lony. Normalni goście, normalne baby chowają w sobie szmergla. 
Udeptują tego szmergla. Dociskają kolanem, jak szmelc w kufrze. 
Nawet się nie zdziwiłem, że Heńkowi wali na dekiel, że bałagan 
tam na strychu jest. Dopytałem, co właściwie widzi. Zaczął gadać 
o kolorach. Chciałem wiedzieć, jak długo tak się dzieje. Jakoś dwa 
miesiące przed zwolnieniem. Na początku się bał, teraz już nie. 
Kolory nie robią nikomu krzywdy. Są i są piękne, tak rzekł.

Posiedzieliśmy do wieczora, a Henio mówił różne rzeczy. Pewno 
zrobiło mu się lepiej od gadania. Na początku, nim przyszły kolo-
ry, bardzo się bał. Słyszał kroki w pustym mieszkaniu, a czasem, 
w niektóre noce, czuł, że obok niego w łóżku leży ktoś ogromny, 
o ciężkim oddechu, w każdym razie na pewno nie Amba. Potem ów 
ktoś przestał przychodzić, za to pojawiły się kolory – smugi w po-
wietrzu, ale też pomarańczowe obłoki nad podłogą, żółtawa mgła, 
takie rzeczy. Heniek przestał się bać, a zaczął się cieszyć. Prosił, 
żebym się nie martwił o niego. Gdy zbieraliśmy się z tej łączki, 
chwycił mnie za ramię i błagał, żebym nie mówił nic Ambie. Amba 
nie zrozumie, bo Amba go już nie kocha. Jakby kochała, toby zro-
zumiała, powiedział Heniek i polazł do chałupy, tak śmiesznie, 
z ręką przed czerwoną gębą i koszulą wystającą z rozporka.

5.

Amba dużo mówiła o morzu i tym, co za morzem. O pieniądzach, 
czystych domach i braku zawiści. Siadywała sobie na podłodze, 
z butelką między kolanami i opowiadała o tym, co zrobi, gdy wy-
jedzie. Wspominała tych, którym się powiodło – fuksiarzy na 
wózkach widłowych, bladzie od szkoleń, barmanki. W jej oczach 
kręciły się funty, dolary, eurosy. Piła szybko, małymi łykami. Mil-
kła, płakała. Potem zaczynała krzyczeć.

 Czemu tak walisz  
 lufę za lufą
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Była jak duch samej siebie, umarła za życia, w halkach i podom-
kach, obwieszona bursztynami, o włochatych nogach i z cycem 
wiszącym – wyłaniała się z bram, zawsze w biegu, zawsze skądś 
dokądś, objuczona i prędka. Bez przerwy rozmawiała przez tele-
fon, a jak wóda weszła, tak od południa zaczepiała ludzi i mówi-
ła historie niestworzone. Lubiła też sobie przysnąć – widziałem 
raz, jak kima w rabatkach na rynku, twarzą do dołu. Jak przyszła 
jesień, było z tym gorzej. Ludzie ją trącali. Łaziła w deszczu, w kur-
teczce ze sztucznej skóry i butach na bose stopy.

Sami wiecie, jak to się skończyło, ale nie wiecie, że siedziałem 
wtedy z Heńkiem, no i Ambą. Heniek przeklinał swój los i nowego 
burmistrza, tymczasem Amba snuła wielkie plany. Gadała o kum-
pelkach w Berlinie i Londku. Wszystkie te bladzie niby tak na nią 
czekały. Heniek tylko machał ręką, a jak parsknął śmiechem, wia-
domo – awantura gotowa. Nie wkładaj palca, gdy maszyna idzie! 
Amba darła koparę, pijana w dym, trzeba było głowę spuścić. He-
niu jednak nie przestał rechotać, więc wpadła w szał. Okładała go 
pięściami. Cała się popluła. Orzekła, że porzuca swoje pieprzone 
życie i jego też, zjebona. Wyjeżdża do Niemiec w tej chwili. Zgar-
nęła szmelc do torby, łachy jakieś i już była w progu. Próbowałem 
ją zatrzymać. Mówiłem, Ambuś, może rano. Gdzie tam. Trzasnęła 
drzwiami i popędziła korytarzem, wrzeszcząc coś o skurwysynach.

Heniek powiedział, żebym się nie przejmował. Często tak wycho-
dziła, jego zdaniem. Rzecz w tym, by kupić małpkę, trzasnąć w bramie 
i wrócić. Tyle że Amba już nie wróciła. Pijana w sztok poczłapała do 
tych Niemiec, czyli drogą na Wałbrzych. Ciął śnieg, ślisko, a ona w tej 
czarnej kurteczce, maleńka taka jeszcze, ech. I ją trzasnęło. Mówię 
wam, na początku nie wierzyłem. A jednak. Audica, kierowca trzeźwy 
był, trach, no co mam powiedzieć? No co? Nie wina tego chłopa prze-
cież, kto się spodziewa pijanej baby człapiącej środkiem drogi pod 
miastem? Jeszcze gdyby latarnie się świeciły. Ale gaszą, żeby przyosz-
czędzić. To właśnie powiedziałem Heńkowi. Niczyja wina, stało się 
i już. Tak, ja właśnie musiałem mu o tym powiedzieć.

6.

Moja mama dużo rozmyśla o śmierci. Śmierć bardzo frapuje tę 
moją mamusię. Przygląda się jej jak owadom za szkłem. Mówi, kto 

Śmiał się z burmistrza 
i jego przydupasów 
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umarł i jak. Zastanawia się, kto umrze, i często powtarza, że chcia-
łaby po prostu się nie obudzić. Tak najlepiej, powtarza i patrzy 
się za okno. Kiedyś wściekałem się o to, no ale byłem młodszy. 
Umrzeć, myślałem, to najstraszniejsza rzecz na świecie. O tym nie 
można mówić tak po prostu. O tym trzeba krzyczeć. Już zmieni-
łem zdanie. Amba poszła w piach. Heniek kopnął w kalendarz, 
a my siedzimy tutaj, pijemy wódeczkę, stoi nasze Rykusmyku i bę-
dzie stało dalej, nawet jak nas braknie. Powiem wam więcej. Lu-
dzie się nie połapią, bo przecież nic się nie zmieni.

Niemniej Heńka śmierć Amby jakby nie obeszła. Powiedział po 
prostu „aha” i usiadł na kanapie. Zmartwił się trochę kłopotami 
z pogrzebem, obiecałem pomoc i zaraz się rozpogodził. Pomogło 
mu w tym piweczko i te jego kolory. Machał ręką przed własnym, 
nieogolonym pyskiem, a potem zapytał, czy nie słyszałem o jakiejś 
specjalnej kamerze, którą mógłby nakręcić to, co widzi. Chętnie 
kupiłby sobie taką, za pieniądze po Anecie. Tylko wtedy wymówił 
jej imię. Pomyślałem wtedy, że życie jest niesprawiedliwe. Spę-
dzasz z kimś piętnaście lat, a jak ściśniesz ten czas, nic nie zostaje. 
Nawet wspomnienie. Jakby woda ciurkała między palcami. A ja-
kieś pierdoły, burdy, miłostki wgryzają się w samą kość duszy i ich 
hakiem nie wyrwiesz.

Henio musiał jednak wyjść z domu, żeby załatwić pogrzeb: 
urzędas mnie przepędził, a ksiądz nie uwierzył. Za wszarz powlo-
kłem chłopa przez Rykusmyku. Wstyd straszny, bo zionął i patrzył 
tylko na szmal: ile mu skapnie za ten zgon, ile wezmą w Glorii za 
trumnę ze sklejki, ile drapnie klecha, a ile organista. Aż chciałem 
nim szarpnąć – kalkulator chwytaj, póki Amba stygnie! U księdza 
w ogóle zrobił cyrk. Nie, żebym bronił katabasa. Dla mnie ksiądz 
to nie mężczyzna, bo o nic ani o nikogo nie musi się troszczyć. 
Henio odstawił cyrk, już mieliśmy iść od księdza, a ten obie ręce 
uniósł, zamachał nimi i rzekł, cały szczęśliwy, że może zrobić to 
nawet teraz, w tej chwili. Ja jeden wiedziałem, o co chodzi. Ksiądz 
tylko oczy wybałuszał, ręki nie podał, wypchnął prawie.

Na pogrzeb nie chciał iść, siłą zawlokłem. Okropnie się chwiał 
w tym starym garniturze, kwiaty leciały mu z rąk. Przysięgam, 
czekał, byleby szybciej Ambę ziemia zabrała, kondolencji nie przy-
jął, do domu chciał iść. Na stypę ciągnąłem. Dobra dziewucha była, 
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wypić się godzi. Szarpał się i tupał przez całą drogę do Ratuszowej, 
ale jak jednak doszedł, dał litra na stół. I po co ci ten liter, Heniu 
miły, czemu tak walisz lufę za lufą, na co ci to wszystko, człowie-
ku, posiedź z ludźmi. Przysięgam, widział coś na tym stole, czego 
inni nie mogli zobaczyć, w końcu runął pod ten stół i było po sty-
pie. Jak, już na progu, grzebałem mu za kluczami po kieszeniach, 
szarpnął mnie i rzekł, tak z głębi siebie, że ostatni raz wyszedł 
z domu. Ten świat jest dla innych. Dla niego nie.

7.

Nie do końca była prawda z tym wychodzeniem, bo Henio i ow-
szem, opuszczał swoje mieszkanie. Najpierw jednak walił w ścia-
nę, żebym przyszedł. Sukinsyn wiedział, gdzie siedzę z książką, 
i tłukł się dokładnie nad głową, pięścią, deską do chleba, aż leciał 
tynk. Mama mówiła, że musi coś z tym zrobić. Niech go wezmą do 
ośrodka dla takich niepełnosprytnych. Mamuś, odpowiadałem, 
zmęczy się, to przestanie. Gdzie tam! Henio, przerażony świa-
tem zgromadził w sobie akurat tyle męstwa, by przeczłapać przez 
klatkę i dalej walić w drzwi. Otworzyłem. Ryj siny, morda smutna, 
normalnie szczur ze spalonego kościoła. Prosił, żeby piwo kupić, 
mokrą stówkę w łapę wpychał. Co miałem zrobić? Przecież go nie 
wyrzucę. Odmówię, znów zacznie się tłuc.

Henio wygrał. Starczyło, by zastukał w ścianę, a ja już gnałem 
na róg po mocnego piasta, po wekę, galaretkę, mortadelę, żeby coś 
zjadł chłopina. Matula pakowała buły z szynką, czasem dawała gar 
zupy, paprykarz i leczo. Nie godzi się, by sąsiad, człowiek w żało-
bie, jeszcze głodował. Potem prosiła, żebym nie siedział u niego 
zbyt długo. Wiedziałem swoje. Czasem podawałem piwo i żarcie 
przez próg, czasem zamarudziłem, bo przecież Henio, choć chudy, 
brudny i popieprzony, w zasyfionej chacie pozostał Heńkiem, faj-
nym chłopem, którego bardzo lubiłem.

Z mieszkaniem próbowałem przemówić mu do rozumu, tylko 
on już żadnego rozumu nie miał albo jakiś inny, obcy, co się kręci 
odwrotnie niż mój i twój. Gołąb złożył jaja na balkonie i osrał, co 
mógł. Z lodówki się lało. W zlewie czarne bajoro, maź jak smoła, 
garów nie było widać – Henio żarł wałówę rękami z podłogi. Spał 
w brudnym kocu na resztkach czarnego łóżka, pod tym oknem 

 Kulił się 
w załomie 
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obrobionym przez gołębie. Przez pokój zrobił sobie, wiecie, takie 
korytarze między dziadostwem, doprawdy nie wiem, skąd on te 
śmieci brał. W kiblu czarno, muchy, smród. Mówiłem, Heniek, 
Chrystusie brodaty, weźże odpuść te swoje kolory, za szczotę 
chwyć, zrób coś z domem, ze sobą.

A on nic. Na mój widok zawsze się uśmiechał, ciągnął w głąb, 
w ten wisk, zrzucał szmelc ze stołka, żebym miał gdzie usiąść, i za-
raz siadał w tym swoim starym dresie, półnagi, żłopał piwo i żarł, 
co mu przyniosłem. Czasem był zupełnie normalny. Wspominał 
dawne czasy, śmiał się z burmistrza i jego przydupasów, gadał na-
wet o dziewczynach, które znał przed Ambą. Świetnie je pamiętał. 
Potem twarz mu tak się ścinała, jakby coś tężało tam w środku, 
tylko nie gapił się już na dłonie, ale wszędzie. Na rozbity telewizor, 
zerwaną tapetę, obluzowane półki i szafę, z której wylewały się ła-
chy. Powtarzał, jak tutaj jest pięknie. Opowiadał mi o obłokach ko-
loru ciepłej żółci, łagodnego różu czy tam pomarańczowocudnych, 
jak tańczą, pływają, od podłogi po sufit.

Czasem zachodziła ta menda, Albercik. Zawsze z prośbą 
o grosz, zawsze przestraszony, garbił się na mój widok i brakowa-
ło tylko, by międlił czapkę w łapach. Chciał jeść i pić. Okropnie bał 
się tych komorników, windykatorów. Uważał się za oszukanego. 
Bał się, że go zabiją, prosił Heńka o nocleg, ale ten nie chciał o tym 
słyszeć. Mówił, że ma swoje sprawy, może dać pięć dych, może 
podzielić się zupą. Raz Albercik wyskoczył z jakimś dokumentem 
do podpisania. Pogoniłem gnoja, ale czy wrócił z tym papierkiem – 
nie wiem. Możliwe, możliwe.

8.

Cztery dni przed śmiercią wieczór był piękny. Heniek siedział 
na podłodze, oparty o tapczan i opowiadał o ukrzyżowanej róży, 
która raczyła zakwitnąć przed jego oczyma. Spod płatków, jego 
zdaniem, sterczały cztery złote kolce. Widziałem tylko jogurt 
rozpieprzony o boazerię. Henio pogadał o tej róży i wysłał mnie 
po piwo. Czułem, że nie powinienem iść. Trudno nie słuchać pi-
jaka, wariata jeszcze trudniej, szalony chlor do wszystkiego cię 
zmusi. Wziąłem cztery mocne piasty. Heniek zaraz przyssał się do 
puszki.
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Obwieścił, że róża rozrosła się w przepiękne drzewo, od pod-
łogi po sufit. Dziabał paluchem w powietrzu i liczył gałęzie. Raz 
wychodziło dwadzieścia, raz dwadzieścia cztery, pewno przez 
to piwo. Korzenie drzewa gryzły parkiet, korona trącała żyran-
dol. Drzewo miało sęki i i guzy, między tłustymi liśćmi kręciły się 
salamandry, sfinksy i krokodyle. Tak właśnie Henio pierdolił. Nie 
zniosłem, stanąłem tam, gdzie niby było drzewo, zacząłem ma-
chać łapami i krzyczeć: chłopie, tu nic nie rośnie, ani modrzew, ani 
jesion, jestem tylko ja. Uśmiechnął się wtedy, szepnął, że mam ra-
cję. Jego zdaniem byłem drzewem i światem.

Zaraz pociągnął mnie do okna. Gapiliśmy się w noc. Henio cały 
się trząsł, piwem chlapał. Wołał, że na niebie, zamiast księżyca, 
wyrosło gigantyczne oko, smutne, bo zapłakane – dwie łezki 
z niego szły. W źrenicy tego oka Henio dopatrzył się ojca rodzą-
cego syna. Szarpnął mną, wpadł w ramiona. Taki chudy. Poprosił, 
bym się nie martwił. Ma dość siedzenia w domu, chlania i Alberci-
ka. Jutro wyjdzie i wszystko będzie dobrze. Naprawi swoje życie. 
Znajdzie pracę, kobietę i zacznie rozmawiać z ludźmi. Wybaczy 
burmistrzowi i jego kierowcy, a przede wszystkim tak zakręci, 
że poczuję jego wdzięczność i to mocno, w serduchu. Gadał i nie 
chciał puścić. Wyrwałem się, poszedłem. Nie mogłem zasnąć, my-
ślałem o Heńku i naprawdę wierzyłem, że wtedy, przy oknie, mó-
wił szczerze, że będzie dobrze.

9.

Nocą Heniek krzyczał, jakby go mordowali. A bo to pierwszy raz? 
Wywrzaskiwał imiona, tęczę wyryczał, ciskał szkłem o ścianę. Po-
leciałbym tam zaraz, tylko matka chwyciła mnie za rękę. Synuś, po 
co będziesz szedł? Synek, on tak ciągle. Urżnął się w dym, to roz-
rabia. Zmęczy się i zaśnie. Tak też się stało. Heniek ucichł.

Szareńkim świtem spotkałem Albercika. Kulił się w załomie, 
w płaszczyku takim i dziurawych butach. Twarz próbował ręka-
wem przykryć. Nic do niego nie miałem, tylko mnie wkurwiał. Mi-
nąłem go, skulonego. A powinienem podejść, w kły przydzwonić. 
Powiedziałbym: Co się tutaj, mendo, kręcisz? idziesz na dno. Chcesz 
zabrać ze sobą brata? Nie powiedziałem, poszedłem, a Albercik 
myk, myk, na górę i do Heńka.
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Następnego dnia Henio już nie żył. Zaniepokoiła mnie cisza. 
W nocy nie krzyczał, w dzień się nie dobijał, zajrzałem, drzwi były 
otwarte. Zastałem go tak, jak wam mówiłem – zimny człowieczy-
na rozkraczony wśród gratów, z głową złożoną na krawędzi łóżka. 
Trup w ogóle wygląda dziwnie, jakby człowiek chudł po śmierci. 
A może dusza zajmuje tyle miejsca i po temu trup to takie coś jak 
dętka, z której powietrze zeszło tak do połowy. Nawet pulsu nie 
musiałem sprawdzać. Henio był zimny. Tylko jego rękę trzymałem 
dłużej, niż trzeba, dużo dłużej, aż zapadła noc.

Jedno w tym najbardziej mnie złości. Heńka na stole pokroili 
i łapiduch rzekł, że to nie Albercik go zamordował. Henio miał 
guz pod czaszką, guz naciskał, aż w końcu zabrał mu życie. Mógł 
nasz Henio żyć, a nie żyje. Mógł pić, a nie pije. Doktorek zagady-
wał, czy Henio zachowywał się dziwnie przez ostatnie tygodnie, 
czy jakby nie był sobą. Opowiedziałem o kolorach, a ten zaraz 
wszystko sobie poukładał, drań jeden – guz uciskał mózg, stąd 
kolory, złudzenia, czary-mary i abrakadabry. Mało brakowało, 
a strzeliłbym go w pysk. Taki ze mnie gość, co wciąż chce dać ko-
muś w mordę, a nigdy tego nie robi.

Dlatego pomalowałem trumnę. Dlatego zakradłem się i poma-
lowałem. Bo nie może być tak, że tylko coś na coś naciska i ludzie 
widzą kolory. Albo coś innego, równie dziwnego. Na coś takiego 
nigdy nie będzie zgody, bo przecież życie Heńka, jego ostatnie ty-
godnie byłyby kompletnie bez sensu. Niechby Bóg przemówił do 
niego. Diabeł pokazał oko na niebie. Niechby duchy  przyszły, bar-
dzo proszę. Ale ucisk czegoś na coś? Grudka mu głowę miętosiła? 
Nie wierzę, nigdy się nie pogodzę. I stanęło na moim. Henio był, 
jaki był. Miał swoją Ambę, piweczko, Albercika. Swoje klęski. Ale 
był. Żył w tęczy. W tęczy go pochowali. Ω

Warszawa, wiosna 2015

 Żył w tęczy
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Śnił mi się Marek Nowakowski

Jesteśmy w szpitalu, śni mi się, że się z nim żegnam, choć przecież 
nie zdążyłem. Tym razem zdążę, bo to przecież sen i wszystko wy-
darzyć się może.

Jestem więc w szpitalu, przed chwilą ubrana na biało kobie-
ta wezwała mnie z podcieni ogromnego korytarza, wchodzę do 
wielkiego białego pokoju, a tam na białym metalowym łóżku, dys-
kretnie złamanym w połowie, by unieść górną część, śpi on – pan 
Marek. Pokój pocięty jest zasłonami z najbielszego płótna, kobieta 
przesuwa wokół nas bezgłośne parawany. 

Pan Marek śpi, ale wiem, że się obudzi. Po to przecież tu przy-
szedłem, nie wiadomo skąd. Żeby się obudził i żeby się pożegnać. 

Ale jeszcze śpi, zatem śnimy razem. On śni jeszcze, w tej właśnie 
chwili, nie wiem o czym, a jego chuda pierś delikatnie unosi się 
i opada. A ja śnię o tym, żem się z nim znów spotkał.

Ktoś jeszcze siedzi obok, po drugiej stronie łóżka, inna nie- 
znana mi kobieta.

– On wszystko ma zapamiętane – mówi i wskazuje ruchem głowy 
pod ścianę, gdzie stoi mała maszyna do pisania. I już wiem, po co 
się tu znalazłem. To nie żadne pożegnanie. Mam zapisać, zapisy-
wać, zapisać, bo to ważne. I wiem, skąd ten ruch głową, skąd wilgoć 
w oczach kobiety, której wciąż nie rozpoznaję, a ona powtarza: że on 
już zapisać niczego nie może, ale wszystko ma zapamiętane.

– Ja zapiszę! – mówię, wyrywam się z odpowiedzią, jak uczeń, 
który nie chce, by nauczyciel go ominął, chwaląc na początku zajęć 
tych, co się tego dnia świetnie do zajęć przygotowali. Przedmioty 

zA ChWilę CoŚ 
Się WydArzy Piotr Gociek
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pojawiają się i nikną w moich dłoniach. Tablet, brulion, kartka 
papieru, której nawet nie zauważam, tak jest biała – jak płótno, 
jak ściany, jak szpital.

Kobieta kiwa głową. Już czas.
– Panie Marku – mówię. – Panie Marku.
Pan Marek otwiera oczy. 
Jest taki drobny, tak na wpół drogi do świata duchów, w białej 

pidżamie tkniętej tylko najjaśniejszym odcieniem szarości. Jego 
broda jest całkiem siwa i taka jakby drobniejsza, rzadsza, krótsza. 
Ale twarz jest ta sama. Ta sama twarz, której dwa przeciwległe 
końce: wysunięty czubek bujnej brody i wysunięte, zmarszczone 
czoło, nadają kształt rogalikowatego księżyca z ilustracji w bajkach 
dla dzieci.

Pan Marek patrzy. 
Przez drobny skrawek chwili jakby nie wiedział, gdzie właściwie 

jest, ja zaś wiem, że specjalnie dla mnie wraca z dalekiej podró-
ży wielką drogą. I wyrzuty sumienia ściskają mnie za gardło, bo 
uświadamiam sobie właśnie wtedy, że już nigdy nie usłyszę wypo-
wiadanego niskim głosem „Panie Piotrze, ależ…”. Lecz wiem, że 
jestem tu po coś ważnego, wiem, żem gotów zapisywać tak prędko 
i dokładnie jak nigdy.

Spoglądam na nieznajomą, pamiętam już: chodzi o opowia-
danie. To, które pan Marek „ma dokładnie zapamiętane”. Czuję 
buńczuczną pewność – dam radę, zapiszę, a nawet gdybym nie 
zdążył, to przecież zapamiętam, zapamiętam, do cholery, muszę 
zapamiętać!

Tylko że to sen, wiem o tym, a ze snu nic się nie zapamiętuje, ze 
snów nic nie pozostaje, nic się tu nie zapisuje, w tym szpitalu bez-
kresu, pośród bieli i najjaśniejszego odcienia szarości. Więc na nic 
moja gotowość, czego zrozumienie uderza mnie w tej samej chwili, 
w której pan Marek poznaje mnie i lekko się uśmiecha, a nawet 
podnosi głowę.

– Panie Piotrze – mówi. – Panie Piotrze kochany. Cóż robić, cóż 
robić.

I opuszczają mnie wszelkie przedmioty, i opuszcza mnie wola, 
by zapisywać, zapamiętywać. Obejmuję go, nie mogąc się nadzi-
wić, jak to się stało, co się stało, dlaczego jest taki mały, taki lekki, 
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taki chudziutki jak pół siebie. Obejmuję muśniętą najjaśniejszym 
odcieniem szarości pidżamę, a pan Marek ma na głowie czapkę, 
która wygląda jak obozowa, jakby w moich ramionach zmartwych-
wstał więzień z Auschwitz. I zamiast słuchać, zamiast pamiętać, 
zamiast pisać – płaczę.

– Panie Piotrze, zasypiamy, cóż robić. Zasypiamy – pociesza 
mnie pan Marek. 

Uśmiecha się, wiem to, choć nie widzę jego twarzy. Wiem, bo to 
przecież sen, mój sen, a ja wiem, co w moim śnie zdarzyć się może. 
A skoro może, to się i wydarza.

Zaś w głowie zakwita mi opowiadanie, to, które miałem zapi-
sać. Pewnie unosiło się w powietrzu i czekało na sposobną chwilę, 
a że byłem akurat w pobliżu, to znalazło jakiś sposób, by przejść 
od niebytu do nibytu, bo wszak rzeczy w snach – również opowia-
dania – istnieją tylko na niby. Nie muszę nic zapisywać ani zapa-
miętywać, bo ono tam jest.

Jest w tym opowiadaniu ulica, gorąca letnia ulica. Jest mło-
dy mężczyzna w szarej, nieco zbyt dużej koszuli. Są gruzy do-
mów i sady, i jednopiętrowe kamienice. Jest szyld „piekarz”, szyld 
„warzywa i owoce”, „zegarmistrz”. Mężczyzna nie patrzy w moją 
stronę, patrzy w stronę wielkiego miasta. Nie jesteśmy jeszcze 
w mieście, bo niebo jest tu zbyt wielkie. Jasne, białe niebo, jak 
w najgorętsze dni lata. Olbrzymia płachta. Prześwietlone niebo, 
prześwietlona pamięć.

Ulica jest pusta, mężczyzna jest sam.
On nie wie, że wciąż go widzę. Że w ogóle tu jestem.
I tak być powinno, bo to jego życie.
Za chwilę coś się wydarzy. Ale co? Tego nie wiem. To w końcu 

sen. Nigdy nie wiemy, co stanie się we śnie.
Niczego już nie zapiszę, niczego nie zapamiętam.
Zasypiamy.
Budzimy się.
I bardziej zasypiamy.
Ω

Warszawa, 3 lutego 2015 roku, godz. 15.32



U Nowakowskiego chodzi nie tylko o gwarę i kamieniczki, 
nie tylko o meneli i prostytutki. Kto jego pisarstwo 
redukuje do warszawskiej widokówki, ten traci szansę na 
poznanie jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku

Kiedy rok temu odchodził Marek Nowakowski, żegnano „varsavia-
nistę”, tropiciela lokalnej gwary – człowieka, którego każde miasto 
potrzebuje, by zmiany urbanizacyjne można było oswoić. Kiedy 
w miejsce znanego ludziom od lat skweru, baraku, kamienicy wy-
rasta wieżowiec, wysłuchanie człowieka, który pamięta bardziej 
organiczne zastosowanie tej przestrzeni, daje uczucie ciągłości. 
Miasto nie wyrasta wtedy znikąd, nie pojawia się na pustyni, ale 
ma swoją przeszłość, i to przeszłość ludzką, bo oznaczoną kon-
kretnymi historiami, które tam się zdarzyły.

Warszawski pomnik

I Marek Nowakowski rzeczywiście był takim pomnikiem mijającej 
Warszawy. Zaczynając od jego rodzinnych Włoch, które opisy-
wał jeszcze jako miejscowość podwarszawską, bardziej wiejską 
niż miejską, z krowami, które pasły się na nasypach kolejowych, 
z niskimi domami i przede wszystkim z ludźmi, którzy próbowali 
sobie jakoś tam radzić, choćby alkoholem i drobną kradzieżą. Tak 
samo opisywał Warszawę, tę ciągnącą się właśnie od Włoch, rewi-
ry między Ochotą a Śródmieściem, które nazywano Dzikim Zacho-

Mateusz 
Matyszkowicz

WłASNe ŚCieŻKi
mArKA 
NoWAKoWSKieGo
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dem, speluny bardziej śródmiejskie, wokół Pigalaka, Poznańskiej, 
Emilii Plater.

Żyjemy w ostatnim czasie, gdy jeszcze za bramami kamienic na 
Poznańskiej i Plater można znaleźć prawdziwe kapliczki, a piętra 
domów zamieszkują jeszcze ludzie – niewygonieni przez banki, 
restauracje i luksusowe sklepy. Ten świat odejdzie jednak, ulice 
staną się mniej ludzkie i naszym dzieciom będziemy czytać choćby 
Powidoki, by wiedziały, że w mieście mogą mieszkać ludzie, a nie 
tylko wystawowe manekiny.

Nowakowski, o którym piszę, powinien dobrze zapaść w pamięć 
ludziom po prawej stronie. Dziś to lewica w dużym stopniu próbu-
je animować ruchy miejskie i dbać o to, co na chodniku i w kamie-
nicy, a prawicowa publicystyka często przedstawia perspektywę 
wyłącznie zza szyb samochodu, najchętniej terenowego, i problem 
miasta postrzega wyłącznie jako kwestię miejsca parkingowego. 

Nowakowski widział świat inaczej, bo miasto przemierzał pie-
szo. Należał do tych, którzy „wychodzili w miasto”, kontemplowali 
je, poznawali ludzi. Bliżej w tym wszystkim jakiegoś poszukiwania 
organicznej wspólnoty, więc i konserwie powinno być to bliskie 
i takiego Nowakowskiego warto odkryć na nowo. Żeby chodniki 
tego miasta były znów nasze.

Jest jednak w jego pisarstwie i życiowej postawie coś jeszcze 
ważniejszego i ważne, by podziw dla warszawskości Nowakowskie-
go nie przysłonił warstw cenniejszych, tych, za którymi stoi wielka 
literatura.

Nowakowski idzie prosto

Marek Nowakowski fascynował się Józefem Mackiewiczem, a jed-
nym z dzieł jego życia była nagroda imienia wielkiego pisarza, 
wraz z jego dewizą o tym, że tylko prawda jest ciekawa. Gdy czyta-
my to zdanie, powinniśmy pamiętać o właściwym dla niego kon-
tekście, czyli o artykule, który Mackiewicz napisał w odpowiedzi 
na powieść katyńską Odojewskiego. Ganił tam adwersarza za to, 
że ten nie przywiązywał wagi do detali, zmieniał je i dowolnie się 
nimi bawił. Ganił Odojewskiego, bo właśnie dzięki detalom można 
ustalić stan faktyczny (na przykład biorąc do ręki strzępy gazet, 
które pozwalają ustalić datę, a co za tym idzie sprawców zbrodni), 
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ale też dlatego, że ludzki umysł nigdy nie wymyśli fikcji, która bę-
dzie równie ciekawa jak sama rzeczywistość. 

W tym polemicznym stanowisku ukryte są cała metafizyka, po-
ważne założenia dotyczące i mocy ludzkiego umysłu, ale też fascy-
nującej różnorodności świata. Przypomina się tu Edmund Burke, 
jeden z twórców nowożytnej myśli konserwatywnej, który z kolei 
polemizował z francuskimi filozofami, zarzucając im zbyt topor-
ne przywiązanie do idei. Idee to wiązki światła i jak światło ulegają 
licznym załamaniom, nim dotrą do ziemi. Jeśli chcemy zachować 
wierność prawdzie i sobie samym, przywiązywać się powinniśmy 
do tego, co istnieje, co jest jednostkowe i niepowtarzalne. Im moc-
niej zwiążemy się z rzeczywistością, im mniej będziemy ją zaga-
dywać i wtłaczać w ogólne kategorie, tym świat będzie dla nas 
ciekawszy. Zobaczymy rzeczy, o których nie śniło się filozofom. 

Ale też – i to chyba jest w tym wywodzie najważniejsze – im 
bliżej będziemy świata i jednostkowego istnienia, tym trudniej 
będzie nami manipulować i podporządkowywać nas totalitarnym 
zapędom. I Mackiewicz, i Nowakowski podjęli się próby obrony 
człowieka przed zniewoleniem. Obaj uznali, że odtrutką na ideolo-
giczne szaleństwo jest realizm. Buntowali się przeciw nowomowie, 
bo jej twórcy zawsze próbują arbitralnie ustalać znaczenie słów 
i tym działaniem wtłaczać ludzi w ideologiczne kalki. Bliskie to 
klasycznej metafizyce, która daje istnieniu pierwszeństwo przed 
istotą i tego pojedynczego istnienia broni jako mającego źródło 
w Boskim źródle. 

Język, który nie kłamie

Właśnie dlatego Nowakowski wybrał język, który potem stał się 
jego wyróżnikiem. Zdania proste, składnia naśladująca mowę po-
toczną, ale rzadko kiedy wulgarną. Wulgaryzm mógł być uzasad-
niony kontekstem ludzkim, bohaterem lub społecznością, ale i tak 
dosadność tego języka była budowana nie tyle na mocy słów, co 
na dosłowności właśnie. Dosłowności bronił za komuny i w ten 
sposób wypowiedział posłuszeństwo sowieckiemu totalitary-
zmowi. Był w tym o wiele bardziej konsekwentny niż jego kolega, 
który początkowo zyskiwał uznanie znacznie większe, czyli Marek 
Hłasko. Obaj zaglądali do melin i w chuligaństwie doszukiwali się 
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autentyczności. Ale po latach widzimy, że Nowakowski był znacz-
nie bardziej dojrzały i konsekwentny, ani nie szedł na kompromi-
sy, ani nie uciekł z kraju. 

I tu kolejna sprawa. Nowakowskiego czyta się często jako piew-
cę melin i półświatka. To sprawa bardzo złożona. Rzeczywiście 
pisarz sam lubił w młodych latach zadawać się ze złodziejaszkami 
i z innymi ludźmi marginesu. Zdobył sobie ich szacunek i dzięki 
niemu po kilkudziesięciu latach możemy odtwarzać ten świat daw-
nej bandyterki – brutalnej i dosadnej, ale z własnym kodeksem, 
etyką zawodową i prostymi odruchami moralnymi. Ale też pamię-
tajmy, że Nowakowski nie pisał wyłącznie o nich – oni są częścią 
tego świata przedstawionego, w którym swoje miejsce mają także 
urzędnicy i inteligenci. Propaganda peerelowska próbowała pół-
światek wymazać – tak pokazywać powojenną Polskę, żeby nie 
dostrzegano cieni. A złodziejaszek czy menda nie pasowali do tej 
kreacji. Nie pasowali także dlatego, że to przedstawiciele tych grup 
społecznych nie godzili się na wtłoczenie w wielką machinę spo-
łeczną. Bronili swojej jednostkowości i swojej lokalności. Bronili 
także własnych zasad. Zwróćmy jednak uwagę, że na podobnych 
prawach Nowakowski traktował Żołnierzy Wyklętych. Wyklętych 
przemycał już do swoich utworów pisanych w czasach komuni-
stycznych, a po 1989 roku promował literaturę im poświęconą 
(choćby legion Elżbiety Cherezińskiej). Nie mówmy więc, że No-
wakowski bronił bandyterki. On po prostu bronił rzeczywistości.

Robił to po swojemu, cicho i pokornie. Nie chwalił się swoją 
erudycją, a miał ją ogromną. Kto poznał go lepiej, wie, że pisarz 
kilka godzin dziennie spędzał na lekturze. Był znawcą literatu-
ry amerykańskiej, zwłaszcza Faulknera i O’Connor. Fascynował 
się Céline’em, kochał Bunina. Czytał sporo książek filozoficznych 
i historycznych. Za prostymi zdaniami, które stawiał, ukryta była 
wiedza. Miał bardzo subtelny smak artystyczny. Fascynował się 
twórczością swojego przyjaciela, Jana Lebensteina. 

To wszystko jednak ukrywał, bo na pierwszy plan wysuwał rze-
czywistość. I dlatego pamiętany jest dziś jako spacerowicz. Przy-
wołujmy jednak coraz częściej to, co za spacerami Nowakowskiego 
stało. Tradycję, literaturę i charakter. Inaczej nie będziemy umieli 
dojść do celu. Ω

Tekst ukazał się pierwotnie w Gazecie Polskiej Codziennie



Trzy tygodnie temu był jeszcze 
z nami. Dziś trudno uwierzyć, 
że nie siedzi gdzieś tu na sali, 
uśmiechając się ironicznie, 
jak to miał w zwyczaju 

Opublikował ponad 60 książek, a jeśli 
policzyć ich wznowienia, to tę licz-
bę można by co najmniej podwoić. 
Przez 79 lat swojego życia – urodził 
się w 1935 r. – 57 lat poświęcił litera-
turze. I choć często porównywał się 
do rzemieślnika, a swoje pisanie do 
uprawiania praktycznych zawodów, to 
literatura była jego pasją, precyzyjnym 
i tajemniczym instrumentem badania 
rzeczywistości – a także sensem i mi-
sją jego życia. 

Był bez wątpienia mistrzem małych 
form. Przede wszystkim opowiadań, 
które stanowią znakomitą większość 

Włodzimierz Bolecki

Epos rycerski 
Marka Nowakowskiego

PORTRET PISARZA \ PRZECIWIEŃSTWO 
ŚWIATA IDEOLOGII 

w jego dorobku, ale także felietonów, 
a ponadto autorem kilku minipowie-
ści, scenariuszy filmowych czy słucho-
wisk. Nie wspominając o trudnej do 
policzenia liczbie wywiadów, rozmów 
czy komentarzy, których zawsze chęt-
nie udzielał. 

Nie chodzi jednak o to, że for-
my literackie, które uprawiał, były 
krótkie, lecz o niezwykłą kondensa-
cję tekstu. Dochodził do niej długo, 
wielokrotnie poprawiając, przepisu-
jąc i tak cyzelując utwory i zdania, że 
wyglądały, jakby je gotowe rzucał na 
papier. W pisaniu był wymagającym 
mistrzem słowa, który do perfekcji 
opanował sztukę językowej precyzji, 
maksymalnego skrótu, budowania 
sensu za pomocą jednego zdania lub 
jego równoważników, a bardzo często 
pojedynczych słów. 
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7Nie margines – lecz centrum 
świata 

Bardzo wcześnie nazwano go 
mistrzem małego realizmu, portreci-
stą społecznych marginesów, kroni-
karzem świata, który odchodzi. Dziś 
jednak widać, jak powierzchowne były 
te kwalifikacje. 

Wywodził się z rodziny patrio-
tycznej. We wczesnej młodości, któ-
ra przypadła na rozkwit stalinizmu 
w Polsce, został – jak pisze o tym 
w dzienniku – zaczadzony komuni-
styczną propagandą. Nastolatek stał 
się na chwilę bolszewickim neofitą, 
fanatykiem agitatorem, który przera-
żał swoimi wypowiedziami nawet wła-
snych rodziców. Uratowało go miejsce 
urodzenia – przedmieście Warszawy 
i jego mieszkańcy, w których życiu, 
niepodatnym na ideologiczne zdzicze-
nie, odkrył nieznaną wcześniej siłę. 
To wtedy, gdy miał około siedemnastu 
lat, w fascynacji tzw. ludźmi z margi-
nesu, w losach i charakterach starych 
złodziei, kombinatorów, pijaczków, 
książąt nocy, niebieskich ptaków, Na-
poleonów od szemranych interesów 
czy prostytutek, odkrył nie margines, 
lecz centrum świata. Ostoję prawdzi-
wego życia polegającego na niepo-
wtarzalności ludzkich charakterów, 
barwności języka, trwałości i nieznisz-
czalności przekonań, a przede wszyst-
kim – wolności. Twarde reguły ferajny 
były dla niego zdrowsze niż mimikra 
uwikłania w oficjalne życie publicz-

ne. Prosty podział na swoich i obcych 
w ślad za wyraźnym odróżnianiem 
prawdy i kłamstwa, wierności i zdra-
dy, dobra i zła. Odrzucenie wszelkich 
form komunizmu. I podstawowy cel 
życia: najpierw wywalczyć, a potem 
obronić swoją wolność. 

Marek Nowakowski w życiu swo-
ich bohaterów odkrył przeciwień-
stwo świata ideologii, jego kłamstw, 
cynizmu i nihilizmu. Odkrył w Polsce 
enklawy rządzone przez jasny kodeks 
wartości, całkowicie już wyrugowany 
z życia społecznego przez komunizm 
i jego funkcjonariuszy. 

Pojałtański epos 

Dlatego jego utwory – a musimy je 
dziś traktować już jako jedno wielkie 
dzieło – nie są opisem zanikającego, 
choć barwnego miejskiego folkloru, 
co jeszcze dziś przypisuje mu pokaźna 
część krytyków, ale są eposem rycer-
skim Polski pojałtańskiej. Jego boha-
terowie to uosobienie podstawowych 
wartości etosu rycerskiego – wolno-
ści i odwagi, niezależności, honoru, 
poświęcenia, siły woli czy wierności 
sprawom przegranym. To z niego wy-
wodzi się w utworach Nowakowskiego 
wierność przeszłości, światu nisz-
czonemu i plugawionemu. Ale także 
walczącemu. 

Na studiach prawniczych, których 
nie ukończył, czuł się jak w podró-
ży przez obcy kraj. Studiował, ale był 
w opozycji. I pozostał w niej do końca 
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życia, pod drodze uczestnicząc we 
wszystkich możliwych formach opozy-
cyjnego życia literackiego i publiczne-
go. Jego podpis można odnaleźć pod 
najważniejszymi protestami, a jego 
teksty niemal we wszystkich opozy-
cyjnych pismach są obecne aż do dziś. 
W ostatnich latach życia przewod-
niczył kapitule Nagrody im. Józefa 
Mackiewicza. 

To, co w życiu było podstawowe, 
silne, gwarantujące nienaruszalny 
fundament społeczny, Marek Nowa-
kowski dostrzegł w bezpośrednich 
relacjach pomiędzy konkretnymi 
ludźmi. Stąd w jego utworach stale 
poszerzane kręgi znajomych, pielę-
gnowane – choćby tylko w pamięci – 
bliższe i dalsze znajomości, portrety 
jednostek i grup połączonych wspól-
nymi wartościami, losami czy 
doświadczeniami. 

To dzięki temu etosowi przyszły 
pisarz przekroczył smugę cienia, od-
krył w sobie siłę oporu, twardy grunt 
pod nogami, pozwalający mu jed-
nym ruchem odrzucić skórę agitato-
ra. Stanął wtedy w obronie kolegów, 
którzy poszli na tzw. włam, a kuszony 
przez funkcjonariuszy peerelowskich 
służb, namawiany do złożenia dono-
su, odmówił jakiejkolwiek współpra-
cy. Odnalazł w tym swoją największą 
siłę – niezależność, którą niósł przez 
całe życie we wszystkim, co robił, co 
mówił i o czym pisał. I pogardę dla 
donosicieli. 

Przeciw kolektywnemu 
mainstreamowi 

Tej niezależności pisarz strzegł przez 
całe życie jak źrenicy oka – nie dać się 
uwikłać, nie wejść na drogę oficjalnej 
kariery, nie pełnić żadnych funkcji, nie 
piastować urzędów czy stanowisk. 

Nie jest prawdą, że pisał tylko o lu-
dziach tzw. marginesu. Miał ogrom-
ną wyobraźnię społeczną. Opisywał 
wszystkie grupy, warstwy społeczne – 
pisarzy, artystów, urzędników, poli-
tyków, rzemieślników, wojskowych 
czy celebrytów. Doskonale rozumiał 
mechanizmy polityki i zjawisk spo-
łecznych. Ukrywał swoją wielką lite-
racką erudycję, choć znakomicie znał 
i interpretował utwory wielu pisarzy 
polskich i zagranicznych. O dwóch – 
całkowicie różnych – wspominał naj-
częściej. Pierwszym był jego ukochany 
William Faulkner, który zafascynował 
go bogactwem i niejednoznacznością 
opowieści o ludziach amerykańskie-
go południa. Drugim – co nas bar-
dzo zbliżyło – był Józef Mackiewicz, 
w którego twórczości odkrył własne 
fascynacje: odwagę łamania tabu, 
niezależność wartą każdej ceny i siłę 
prawdy w literaturze. 

Marek Nowakowski utrwalił w swo-
ich utworach wartość i antysystemo-
wą siłę lokalności. Wszystko, o czym 
pisze, rozgrywa się w konkretnych 
miejscach, na niewielkich obsza-
rach, należy do pamięci konkretnych 
ludzi – czasem do kilku, kilkunastu, 
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co najwyżej kilkudziesięciu osób, do 
małych grup, środowisk, enklaw. To, 
o czym i jak pisał, było jego własne, 
podmiotowe i wyjątkowe, a przez to 
skierowane przeciw każdej postaci 
kolektywnego mainstreamu. 

Przywracał język,  
styl, fason 

W swoich utworach Nowakowski 
stworzył jedyny w swoim rodzaju 
słownik i mapę wszystkiego, co na 
jego oczach odchodziło w przeszłość: 
lokalnych nazw miejsc, rzeczy, restau-
racji, melin, knajp, grypsery i ksy-
wek ludzi. Zapisując, kolekcjonował 
te nazwy i nazwiska, słowa i prze-
zwiska, widoki i powidoki, anegdoty, 
sytuacje, gesty, sposoby mówienia, 
zachowania czy części ubiorów – jak-
by to były najrzadsze, jedyne w swoim 
rodzaju szlachetne kamienie, bezcen-
ny kruszec rzeczywistości, z którego 
budował niepowtarzalność swojego 
świata, niepodatnego na czyjekolwiek 
zawłaszczenie. 

Gromadząc z jubilerską dokład-
nością tysiące na pozór nieistotnych 
okruchów rzeczywistości, przywracał 

jej własny język, styl, fason – ten wy-
miar istnienia, z którego komunistycz-
ny czy ideologiczny frazes ogołacał 
ludzi i cały świat. 

Kilkoma słowami potrafił nakre-
ślić kariery funkcjonariuszy nowe-
go ustroju, rozpoznawał ich mowę, 
powtarzalne do znudzenia argumen-
ty, zachowania, styl bycia. W ocenach 
bywał bezwzględny, ale każda z jego 
postaci zachowywała swoją godność – 
nikogo nigdy nie ranił i nie obrażał. 

Pokazywał w swoich utworach ludzi 
niezwykłych w ich na pozór zwykłych 
zachowaniach i sytuacjach, ale tak-
że – z nie mniejszą pasją – śmiesz-
ne, a niekiedy groźne i odrażające 
wytwory społecznych procesów tzw. 
socjalistycznej modernizacji: wzrostu 
i upadków władzy, jej korupcji, zidio-
cenia i degrengolady. Opisał chyba 
wszystko, co za jego zbyt krótkiego ży-
cia złożyło się na przemijającą postać 
naszego świata. Jego twórczość nie 
przeminie. Ω 

Portret pisarza przedstawiony z okazji pośmiert-
nego przyznania Markowi Nowakowskiemu Na-
grody im. Lecha Kaczyńskiego 

Tekst ukazał się pierwotnie w Gazecie Polskiej Codziennie



Mężczyzna nasunął na swoje sze-
rokie czoło kapelusz. Z okien kawiarni 
ciągle jeszcze bił blask świateł. W po-
wietrzu słychać było jeszcze podźwięk 
stukotu obcasów, rozmów prowadzo-
nych ponad filiżankami kawy oraz 
brzdęku zastawy. Chłodne paździer-

nikowe powietrze uderzyło bezlitosną 
falą w ciepłą ciągle od wielu godzin 
spędzonych w kawiarni głowę męż-
czyzny. Szybkimi ruchami nałożył na 
potężne dłonie rękawiczki, szyję opa-
tulił szalikiem i rozejrzał się po ulicy. 
Kilka dziwek, znudzeni dorożkarze na 

Mężczyzna

Żorż Ponimirski
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postoju grający w karty i pijący pokątnie samogon, spóźnieni prze-
chodnie. Mężczyzna dokonał szybkiej kalkulacji, ruszył w stronę 
najbliższej dryndy. Zatrzymał się jednak nagle, tak jakby w pół ru-
chu doszła do niego jakaś nagła myśl niespodziewana, która naka-
zała mu zmienić zdanie. Przez chwilę zatrzymany niczym postać 
na fotoplastykonie stał niezdecydowany. Odwrócił się na pięcie, 
poły długiego płaszcza poderwały zalegające na trotuarze liście. 
Nie pozostał konsekwentny w swoim postanowieniu. Znowu się 
odwrócił, tak jakby podjął ostateczną decyzję, otarł pot z czoła 
i energicznie ruszył ku dorożce. Wdrapał się do środka, wymienił 
adres i zapadł w cień budy.

Być może ktoś inny o jego pozycji zasłoniłby twarz dłonią, 
wchodząc na klatkę najpodlejszej czynszowej kamienicy. Cuchnęło 
osobliwym urynałem ludzi, kotów, psów i szczurów. Zawilgocone 
ściany i spróchniałe deski podłogowe urozmaicały utwór o kolej-
ne akordy zapachu, tak że razem tworzyły pieśń biedy. Mężczy-
zna przywykł jednak do takiego zapachu i nie zamierzał wyciągać 
żadnej wyperfumowanej chusteczki z kieszeni czarnej marynarki, 
spojrzał jedynie w górę i z westchnieniem począł się wspinać po 
małych, przeraźliwie skrzypiących schodkach. Zza cienkich drzwi 
dobiegały go odgłosy katowania Lar i Penat, nabożeństw ku czci 
Bachusa, Erosa, a w jednym wypadku ich obydwu. Mijał drzwi, 
za którymi panowała cisza, i takie, za którymi rozbrzmiewało 
lekkie pochrapywanie, dzieło niezawodnego Morfeusza. Mężczy-
zna zatrzymał się na półpiętrze, otarł chusteczką spocone czoło 
i spojrzał przez brudne okienko. Na szarej od brudu szybce ścigały 
się krople deszczu. Gdyby ktoś wtedy zapytał mężczyzny, o czym 
myśli, odparłby najpewniej, że biedne krople są uwięzione w swo-
jej wodnej formie i nie mogą jej zmienić, a kiedy próbują to zrobić, 
giną. Nikt jednak nie miał okazji zapytać o to mężczyzny w tym 
miejscu, więc po chwili kontynuował swoją podróż na szczyt scho-
dów. Podniósł rękę i znowu się zawahał. Zwinięta dłoń zatrzymała 
się o kilka milimetrów od pomalowanych na zgniłozielony kolor 
drzwi. Cofnął rękę, schował ją do kieszeni, zszedł jeden stopień, 
po czym wrócił do drzwi i zapukał.

– Wszelki duch Pana Boga chwali – rozbrzmiał głos na przy-
witanie mężczyzny. Mała, niewyobrażalnie zasuszona staruszka 
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otworzyła drzwi. – Wejdź, proszę, wejdź! – ponagliła go starcza 
dłoń. – Nie możesz tak stać tutaj, nie możesz. 

Mężczyzna z lekkim ociąganiem przekroczył swoją olbrzymią 
figurą próg maluteńkiego mieszkanka. W jednej izbie znajdowały 
się łóżko, kuchnia, zimny piec, krzyż i stół. Gdyby ktoś przypad-
kiem zajrzał przez drzwi, rychło oceniłby, że w tym domu nie zby-
wa ani na cukrze, ani herbacie, ani już na pewno na chlebie. Nikt 
jednak nie zajrzał przez uchylone drzwi do małego mieszkanka. 
Mężczyzna wypełniał praktycznie całą przestrzeń, tak że nawet 
tak mała osoba jak staruszka mogła czuć się niekomfortowo. Ale 
chociaż staruszka nie czuła się źle, mężczyzna usiadł na krze-
śle pod jedynym oknem, aby przynajmniej w ten sposób zmniej-
szyć ilość zajmowanego przez siebie miejsca. – Przyniosłem coś 
dla pani – odezwał się po raz pierwszy swoim niskim, tubalnym 
głosem. Z obydwu kieszeni płaszcza wydobył dwa owoce drze-
wa pomarańczowego. – Matko Boska – załamała ręce staruszka – 
przecież nie musiałeś. Ślicznie ci dziękuję. – Pokręconymi palcami 
chwyciła owoce i z nabożeństwem rozpoczęła obieranie ze skórki. 
Mężczyzna zaś patrzył sponad swojej bujnej brody na te działania. 
Przez chwilę ktoś mógłby zauważyć w jego oczach iskierkę radości, 
która jednak po chwili, jakby pod wpływem jakiegoś wspomnienia, 
zginęła. Nikt jednak nie patrzył wtedy na mężczyznę. – Zimno 
tu u pani – powiedział po chwili. – A tam, cieplej niż w grobie – 
uśmiechnęła się znad pomarańczy staruszka.

Arystoteles powiadał, że każde stworzenie jest smutne po 
stosunku. Mężczyzna nie należał do wyjątków od tej reguły sta-
rego filozofa. Leżąc na łóżku Helci, patrzył się na popękany sufit. 
O tym, że mężczyzna jest zatopiony w myślach, wiedziała siedząca 
przy sekretarzyku Helcia. – Pan jest chyba bardzo nieszczęśliwym 
człowiekiem – odparła wreszcie, czesząc włosy. – Skąd ci to przy-
szło do głowy? – odparł wyrwany z zamyślenia mężczyzna. – Nie 
wiem – Helcia odwróciła się do mężczyzny. – Myślę, że pan jest jak 
biedny psiak, którego mieliśmy na podwórku. – Nie uważasz, że 
jestem za duży na psiaka – mężczyzna uśmiechnął się nieznacznie, 
gładząc się po brodzie. – Ale niech pana da mi dokończyć – obru-
szyła się Helcia. – Ten psiak był przez nas kochany, każde z nas go 
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głaskało i karmiło, nie tylko resztkami, ale i frykasami. I on prawie 
zawsze był wesoły, o, biegał tak wokół nas i merdał ogonkiem, ale 
czasami w nocy to wył tak przeraźliwie – Helcia przyłożyła dłoń do 
piersi. – Tak, że serduszko aż bolało. – Eee – mężczyzna machnął 
ręką z wygaszoną fajką. – Chociaż już lepiej tutaj moje serduszko. 

– O wrócił pan już – w drzwiach przywitała go postawna młoda 
kobieta. – Kolacja czeka na stole w jadalnym. My już na mieście 
jedliśmy. – Mężczyzna uśmiechnął się nieznacznie, pocałował 
dłoń gospodyni, po czym ruszył do pokoju. Zjadł przygotowany 
dla niego posiłek i w milczeniu patrzył na szybę pokrytą kropla-
mi deszczu. Gdyby kobieta weszła wtedy do jego pokoju, mogłaby 
zapytać, o czym myśli, powiedziałby, że o pewnej bardzo samotnej 
kropli deszczu w lewym dolnym rogu szyby. Kobieta jednak nie 
weszła do pokoju, ponieważ właśnie jej głowę zajmował gramofon 
w sąsiednim pokoju.

Kawiarnia była pełna już od rana. Przez gwar rozmów sunę-
ły kelnerki z tacami pełnymi rogalików, pączków i kaw. Pod jedną 
ze ścian przyjemnie szumiało radio. Mężczyzna z uśmiechem na 
twarzy kroczył przez lokal, pozdrawiając co chwila znajomych. 
I nieubłaganie zbliżał się ku stolikowi w rogu. Zebrani przy nim 
niecierpliwie wyczekiwali mężczyzny, w końcu jeden z nich, 
w mundurze, radośnie krzyknął: – Czyż to nie sam Franc Fiszer? 

Mężczyzna podrapał się po brodzie i tubalnym głosem odparł: 
– We własnej osobie, panie pułkowniku, we własnej osobie. Kawy 
bym się, złociutka, napił – ostatnie słowa skierował do kelnerki. 
Kiedy się do niej zwracał, mimochodem zwrócił uwagę na pierw-
sze krople deszczu na szybie. Ω



Bezkrwawy 
rzeźnik 
Orbitowski
Arkady Saulski
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Dres Orbitowski zawsze brutalnie traktował 
czytelników. Nie w prymitywny, gore’owy sposób, 
lecz subtelny, emocjonalny. Toteż literatura Łukasza 
jest w pewnym sensie taka jak on sam – z zewnątrz 
wygląda na grubo ciosaną, brutalną. A jednak po 
bliższym poznaniu ujmuje pewną subtelnością, 
z którą opowiada o krwiobiegu rzeczywistości

To było tak. Gdynia, lato, festiwal literacki taki czy inny. Norma – 
spotkania z pisarzami, bardziej lub, częściej, mniej atrakcyjnymi 
intelektualnie lub literacko. I jeden punkt, który wystawał z pro-
gramu niczym gruby cierń z rannej stopy – dyskusja Dukaj– 
Szostak–Orbitowski. Idę.

Po dyskusji, jak to zwykle bywa – kolejka. Najdłuższa do Duka-
ja, w drugiej kolejności Łukasz, w trzeciej – Szostak. Ludziom 
powinno być głupio, że nie stali w kolejce i do niego i mi też było 
głupio. Nawet faceta przeprosiłem, że nie mam żadnej jego książ-
ki, po czym zdałem sobie sprawę, iż właśnie zrobiłem z siebie 
kompletnego kretyna. Zmieniłem szybko front, idę, idę do Orbi-
towskiego, chciałem zadać jedno, dwa pytania, toteż taktycznie 
umiejscowiłem się prawie na końcu kolejki. Tak by mieć najwię-
cej czasu. Podszedłem, dałem książki do podpisu, zadałem swoje 
pytania.

– Ej, a masz chwilę po spotkaniu? – zapytał Orbitowski.
– Mam – odparłem.
– To czekaj, skończę, pójdziemy na fajkę.
Wyszliśmy na fajkę, Łukasz palił elemy lighty, poczęstował 

mnie, skorzystałem, zaproponował przejście na „ty”, też sko-
rzystałem, po czym wszystkie pytania, które mu miałem zadać, 
wydały mi się kompletnie idiotyczne. W efekcie przez bite czter-
dzieści minut gadałem z Łukaszem Orbitowskim o niesamowi-

 – ej, a masz chwilę  
 po spotkaniu? –  

 zapytał orbitowski
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tych pierdołach. Naprawdę, o takich pierdołach, że nawet sobie nie 
wyobrażacie.

To wydarzenie ma bardzo wymowne, wręcz symboliczne zna-
czenie, zwłaszcza w kontekście jego literatury. Dojdziemy do tego.

Bliskie spotkanie pierwszego stopnia

Pierwszy raz z Orbitowskim zetknąłem się w gimnazjum. Kon-
kretnie – z opowiadaniem tunel w „Nowej Fantastyce”, wtedy 
jeszcze piśmie, które dało się i czytać, i szanować. Był to zresztą 
numer pożyczony, nie mój, jednak skradłem go (podkreślam – po-
tem oddałem) właśnie ze względu na ów Orbitowski tekst.

Treść była następująca. Grupa podróżnych PKP wjeżdża do tu-
nelu. Nastaje ciemność, pociąg pędzi, ale z tunelu już nie wyjeż-
dża. Nie kryję – nie miałem bladego pojęcia, o co w tym tekście 
chodziło, korciła mnie sama historia, prosta potrzeba dowiedzenia 
się, co będzie dalej. Dowiedziałem się. Byłem przygnieciony. 

Później stykałem się z Orbitowskim w „NF” kilkukrotnie, za-
wsze z tym samym efektem. Nie było to banalne zbieranie szczęki 
z podłogi, raczej coś więcej. Było to jedno z moich pierwszych, 
gówniarskich spotkań z czymś więcej niż fabuła opisana przy uży-
ciu literek, tylko z literaturą. No wiecie – literaturą. Tym, czego 
teraz za bardzo w Polsce nie ma.

Sens tego, co Orbitowski mówi, co przekazuje, o co mu chodzi, 
odkryłem dopiero w opowiadaniu Psy wigilijne, później przemia-
nowanym z nieznanych mi powodów na Wigilijne psy.

Historia dorastania, życia, aż do śmierci człowieka, którego 
stałymi towarzyszami były pojawiające się co Wigilię psy, które, 
jak można się domyślić, ojciec bohatera w czasach jego dziecięctwa 
utopił w rzece.

Chłopczyk staje się nastolatkiem, nastolatek dorosłym, dorosły 
styka się z całym ześwinieniem i gównem PRL-u, sam się ześwinia 
i gównem oblepia, na własne życzenie. Psy pojawiają się co święta. 

Dorosły staje się PRL-owskim pisarzem, pisze głupkowato 
i bełkotliwie, zdobywa rozgłos dzięki ześwinieniu, zdobywa nic 
niewarte nagrody, puste oklaski, puste kobiety, puste cielesne 
przyjemności. Nadprzyrodzoność (świętość?) objawia się w jego 
życiu tylko raz do roku. Ignoruje ją.

Pojawiające się 
co Wigilię psy 
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Dorosły jest ojcem i mężem, potem niszczy swoje małżeństwo 
i swoje ojcostwo. Psy wciąż przybywają, wciąż chcą coś wedrzeć do 
jego życia. Co? 

W końcowych scenach psy miast potulnie dać się głaskać, jak 
przystało na słodkie futrzane kulki, starają się bohatera zagryźć. 
Bohater zagryźć się nie pozwala, ale nawet to nie jest dla niego 
wystarczającym ostrzeżeniem, dzwonkiem, który powinien skło-
nić go do tego, by wreszcie zmienił swoje życie. Nic z tego. W koń-
cowych sekwencjach bohater zamiast paść na kolana, zmienić coś 
w sobie, czyli realnie, duchowo – powstać, szykuje się po prostu do 
ostatecznej konfrontacji z psami. 

Zamiast unieść się, woli ostatecznie spaść do rowu, w którym 
już i tak znajdują się resztki jego życia.

Wtedy zrozumiałem, o czym jest literatura Orbitowskiego. To 
nie jest horror story. Wręcz przeciwnie – tak jak i nasza rozmowa 
przy papierosie – to literatura mówiąca o codziennych pierdołach. 
A jednak prowadzona jest ta rozmowa z czytelnikiem w taki spo-
sób, że te pierdoły zamieniają się w rzeczy ważne. Kluczowe.

Czarne blokowisko

Miałem przerwę potem z Orbitowskim. Po licealno-gimnazjalnych 
przygodach miałem faktycznie przerwę i do literatury tego Łuka-
sza wróciłem dopiero podczas studiów. Wtedy to wchłonął mnie 
on czarnym blokowiskiem Świętego Wrocławia.

Fabułę zarysuję krótko, bo ci, którzy czytali – znają – a ci, 
którzy nie – powinni właśnie rzucić ten tekst i czytać. Jedno 
z wrocławskich blokowisk wskutek działalności mieszkańców 
zamienia się z szarego w czarne. Całość odgradza się od miasta, 
tworząc strefę zamkniętą, pod którą pielgrzymują mieszkańcy, 
nadając enklawie jakieś symboliczne, religijne znaczenie. Gdy 
dziewczyna i córka dwóch głównych bohaterów znika w środku 
przeklętego/świętego osiedla, mężczyźni zmuszeni są rozpocząć 
poszukiwania. 

A jednak nie jest to historia przeklętego/świętego miejsca czy 
opowieść grozy. To historia miłosna, subtelna, delikatna z jed-
nej strony i jest to opowieść o ludzkiej podłości, brutalna i śliska 
z drugiej. Jest to wreszcie – bo ja wiem – opowieść o potrze-

 zamiast unieść się,  
 woli ostatecznie  

 spaść do rowu



A
R

K
A

D
y 

SA
U

LS
K

I 
/ 

B
EZ

K
R

W
A

W
y 

R
ZE

źN
IK

 O
R

B
IT

O
W

SK
I 

7
8

bie bliskości nadprzyrodzoności, świętości? Orbitowski pisał ją 
w 2009 roku, jednak sceny spod Świętego Wrocławia widziałem 
rok później w telewizji. Korowód ludzi duchów chcących uczest-
niczyć w misterium, pragnących z pewnego zła wyciągnąć nieco 
dobra, zrozumieć coś niezrozumiałego. 

Widziałem to w kwietniu 2010 roku na Krakowskim 
Przedmieściu. 

Nadchodzi

Nie potrafię zrozumieć jednak, dlaczego Orbitowskiego zalicza się 
do nurtu autorów krwawych, cielesnych. Określanie go mianem 
polskiego Stephena Kinga rozumiem – każdy potrzebuje jakiegoś 
mierzalnego wskaźnika jakości, choćby literackiej. Porównanie do 
Kinga ten mierzalnik załatwia. 

Ale jest coś innego, czego nie rozumiem. Orbitowski ostatnio 
zaczął być kojarzony z literaturą grozy z pogranicza nurtu gore. 
Krwawe rzeźnie jednak nie są znakiem rozpoznawczym Orbi-
towskiego, wręcz przeciwnie. Ciało, cielesność to motywy bliższe 
choćby literaturze Clive’a Barkera. Orbitowski, owszem, korzysta 
z tych cielesnych rekwizytów, jednak czyni to w sposób inny od 
gore’owców. 

Ciało jest dla Orbitowskiego nie rezerwuarem krwi i flaków do 
wyprucia. Ciało to nośnik osobowości, często podłej osobowości 
(a swoją drogą – nigdy nie zapytałem Łukasza, czy, jak Conrad, 
siadając do pisania, chce opisywać ludzi szlachetnych, a wycho-
dzi na odwrót). Ciało u Orbitowskiego nie służy do zmasakro-
wania. Służy do zestarzenia się, a potem – zmierzenia z własną 
słabością.

Tak jest w tytułowym opowiadaniu zbioru Nadchodzi. Wraca 
motyw PRL-owskiego pisarza. Pisarz jest stary i niepamiętany, 
a jego syn to dość smutny obraz człowieka robiącego średniej 
klasy karierę. Jednak starzec nosi w sobie okrutną, zbrodniczą 
przeszłość – konfident, agent UB i morderca żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego na stare lata, przed konaniem, po raz 
setny, tysięczny opowiada swe losy. Losy od prostego, wiejskie-
go dziecka, przerażonego opuszczonym dworem będącym czymś 
w rodzaju szkieletu dawnej polskości. Losy młodego, ambitnego 

Krwawe rzeźnie 
jednak nie są znakiem 
rozpoznawczym 
orbitowskiego 
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żołnierza i równie ambitnego konfidenta UB. Wreszcie – morder-
cy, który zgładził wielkiego bohatera podziemia. 

A jednak – zarówno bohater podziemia, jak i dawny dwór żyją. 
Zaś starzec dożywa swych dni w coraz słabszym, coraz bardziej 
niewygodnym ciele.

To nie jest wcale pierwsze opowiadanie Łukasza, w którym 
przeskakuje on z grozy do historii, pomostem budując opowieść 
o dużej głębi. Wcześniejszy Popiel Armeńczyk, w którym Narody 
występują w symbolicznej, duchowej formie, także odnosi się do 
tego motywu. W Popielu… tajemniczy żołnierz wraz z grupą po-
dobnych mu wagabundów podróżuje po wojennej rzeczywistości 
września ’39 roku. Styka się wreszcie z duchowymi reprezentacja-
mi Niemiec i Rosji. Wreszcie ginie w SS-mańskiej obławie, jed-
nak jego twarz i jego ciało trwają na zdjęciach z rozmaitych epok 
naszej historii. Można więc uznać Popiela za literackie rozwinięcie 
pierwszych słów naszego hymnu. Jednak dopiero w Widmach ów 
symbolizm nabiera pełni.

Historia

Oto Warszawa. Oto miasto okupowane. Oto Krzysztof Kamil  
Baczyński. Oto poeta. Oto okupacja. Oto przygotowanie do po-
wstania. Oto wybuch powstania. Oto niewypalające karabiny. Oto 
koniec powstania po ledwie kilku godzinach. Oto miasto Warsza-
wa, któremu oszczędzono zagłady. Oto Warszawa powojenna. Oto 
Krzysztof Kamil Baczyński, poeta nieumiejący dorosnąć do legen-
dy, którą znamy.

Banalna historia alternatywna? Skądże. W Widmach Orbitow-
skiego – jednej z jego najlepszych książek – historia i „co by było 
gdyby” są tylko pretekstem do rozważań nad czymś, co dotyczy 
zapewne samego Orbitowskiego – refleksji nad samym sobą. Co to 
znaczy być pisarzem, człowiekiem słowa? Co to znaczy być poetą? 
Co to znaczy przetrwać i żyć własną legendą? Na te pytania Orbi-
towski nie udziela odpowiedzi, zaś katastrofa braku powstania jest 
równie wielka jak katastrofa powstania, które miejsce rzeczywiście 
miało. Warszawa jest więc dla Orbitowskiego obecnie miastem wid-
mem, miastem duchów, które przechodzi się z jakąś inną, alter- 

 Jego twarz i jego ciało  
 trwają na zdjęciach

Warszawa jest więc dla  
 orbitowskiego obecnie  

 miastem widmem
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natywną rzeczywistością. Jednak przeznaczenie i los dopadają na-
wet ocalonych. 

To sprzężenie historii i literackości jakoś później Orbitowskie-
mu nie towarzyszyło. A jednak w pewien sposób wrócił do niej, by 
następnie równie szybko od niej odejść. I odejść od grozy.

Pierwsze symptomy widać było w Szczęśliwej ziemi. Najlepszej 
powieści Orbitowskiego? Może. Według mnie na pewno ciekawej. 
Tutaj historia ma wymiar zarówno personalny – każdy z czterech 
bohaterów tworzy bowiem własną – jak i dziejowy – tak oto zamek 
w Rykusmyku wciąga ich we własną pokręconą historię, opowieść 
dawnych dziejów.

A jednak Łukasz od grozy już w Szczęśliwej ziemi odchodzi. Dla-
czego, jak to? Pokłóciliście się?

Wszystkie nieszczęśliwe ziemie

Zamek w Rykusmyku oraz wchodzący w jego żołądek bohatero-
wie Szczęśliwej ziemi w pewnym stopniu zamykają literacką drogę 
Orbitowskiego. Jest to niczym szczytowe osiągnięcie technolo-
giczne – jego konstruktor uznał, iż skończyło się miejsce na dalsze 
modyfikacje i rozpoczął prace nad kolejnym projektem.

Bo w Rykusmyku zamykają się wszelkie wątki napoczęte przez 
Orbitowskiego na samym początku jego drogi jako autora grozy. 
Horror, potem codzienność, następnie historia, wreszcie wszystko 
to zespolone. Groza codzienności i codzienność tworząca historię 
małą i wielką, odległą i bliską. 

To wszystko jeszcze rezonuje w zapiskach nosorożca, swoistym 
dzienniku podróży po RPA zmieszanym z miniaturami grozy opar-
tymi na południowoafrykańskiej, mrocznej mistyce. Także i tutaj 
codzienne, banalne przygody Łukasza mieszają się z wielką histo-
rią Afryki, by zejść się w formule mu znanej – opowieści grozy.

Na rok przed publikacją zapisków… rozmawiałem z Łukaszem 
o jego drodze. Przyznał, że chciałby spróbować sił w literaturze 
obyczajowej. Tak zwanym mainstreamie. Wzbudziło i wzbudza to 
mój sprzeciw. 

Polska fantastyka jest w skarlałej pozycji. To, co tradycję brało 
z fantazji Mickiewicza i ewoluowało w genialnych dziełach Zajdla, 
obecnie – zapewne wskutek intelektualnej równi pochyłej każdego 

horror, potem 
codzienność 

łukasz to 
kawał chłopa 
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kolejnego pokolenia odbiorców – jest parodią samej siebie. Polska 
fantastyka niczego nie poszukuje, nie zmierza donikąd, toteż gdy 
kolejny jej autor odchodzi, jest to dla fantastyki strata bolesna 
i dotkliwa. Owszem – Łukasz nie powiedział ostatniego słowa 
i jego inna dusza może być tylko przystankiem, po którym uzna, iż 
warto znów wejść do nurtu grozy. A jeśli nie będzie?

Jednak z drugiej strony inna dusza rozwija w pewnym sensie 
emocjonalne wątki zawarte we wznowionym nie tak dawno horror 
Show. Ta przeszłość (literacka) dopada Orbitowskiego mimo odej-
ścia od nurtu grozy, horror życia codziennego i tak ściska – jego 
i nas – szponami za gardła. 

Dres Orbitowski zawsze brutalnie traktował czytelników. Nie 
w prymitywny, gore’owy sposób, lecz subtelny, emocjonalny. Toteż 
literatura Łukasza jest w pewnym sensie taka jak on sam – z ze-
wnątrz wygląda na grubo ciosaną, brutalną. A jednak po bliższym 
poznaniu ujmuje pewną subtelnością, z którą opowiada o krwio-
biegu rzeczywistości. 

A Łukasz to kawał chłopa. Mimo wszystko wątpię, czy da się on 
rozsmarować w banalnych rozważaniach nad jego wielowarstwo-
wymi powieściami. Sam żartuje sobie, iż wkurza go ciągłe określa-
nie go mianem młodego pisarza, z drugiej strony jest to pewien 
trop. Sam mam wrażenie, że Orbitowski poszukuje. Zadaje nam 
pewne pytania, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. 
Co więcej – jego deklarowany ateizm stoi w sprzeczności z sza-
cunkiem dla wiary w nadprzyrodzoność, chwilami bardzo mocno 
obecnej w jego powieściach.

Owszem – kto inny skorzystałby z okazji, by pielgrzymów do 
Świętego Wrocławia skreślić, potraktować jako głupkowaty margi-
nes lub, co gorsza, emanację jakiejś zabobonnej ciemnoty, toczącej 
naszą rzeczywistość. Orbitowski nie. Wchodzi w ten obszar, wcho-
dzi literacko pomiędzy rozmodlone tłumy, stara się je zrozumieć, 
a więc znów – zadaje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Z sza-
cunkiem wobec pytanych, ale i dziecięcą ciekawością.

Zresztą ten motyw dzieciństwa również wyraźnie jest w jego 
literaturze zarysowany. Bo czyż to nie z dzieciństwa mamy wyro-
słe w nas nawyki i wiary w to i owo? Czyż dzieciństwo, to proste 
niezrozumienie świata, pozostającego wielkim i magicznym, nie 

 Wchodzi literacko  
 pomiędzy  

 rozmodlone tłumy
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niesie i dla nas samych własnych opowieści grozy? Dla kogoś ciem-
ny pokój, którego lękał się za najmłodszych lat, straszna figurka, 
dziwna pamiątka w domu, tajemniczy sąsiad są tylko wspomnie-
niami z przeszłości. Orbitowski każe naszej świadomości wywlec 
te wspomnienia, nasyca je realną, a nie już wyśnioną grozą, przed-
stawia pod oczy. Jest to więc literatura pisana przez wiecznego 
dzieciaka, wiecznie zafascynowanego otaczającą go rzeczywisto-
ścią odkrywcy. 

Jednak zrywając z oczu woal rzeczywistości i przenosząc naszą 
świadomość do radosnej lub straszliwej krainy dzieciństwa,  
Łukasz przenosi się tam razem z nami. Trzyma latarkę i świeci 
tam, gdzie niekoniecznie dawniej chcieliśmy spoglądać. Jest to 
więc groza skojarzeń, wspomnień, pamięci. 

No a czyż pamięć nie jest tym, co w naszej rzeczywistości, zwa-
nej Polską, najbardziej przeraża? Czyż to nie z pamięcią się walczy 
i o nią? Pamięć jest tym, co nas obecnie napędza, bo w pewnym 
sensie już nie jesteśmy w posiadaniu niczego innego.

I właśnie ta groza pamięci jest esencją tej literatury. Orbitowski 
nie jest krwawym, pisarskim mordercą, lecz dawcą życia, wlewa-
jącym w pamięć, wspomnienia krew i cielesność, przenosząc ją 
i instalując niczym pomnik w naszej rzeczywistości. Bohaterowie 
są nami – sami pragnęliby przenieść się w przeszłość, tam poszu-
kują odpowiedzi na swoje pytania i tam też często ją znajdują. 
Tak jak bohaterowie Szczęśliwej ziemi schodzą do trzewi zamku 
w Rykusmyku, by zmierzyć się z tym, co uczynili, jakich wyborów 
dokonali, tak samo my – jako Orbitowskiego czytelnicy – schodzi-
my w głąb tej śliskiej od krwi pamięci literatury i szukamy w niej 
odpowiedzi na nasze własne wątpliwości i pytania. 

Tylko że to Łukasz trzyma latarkę. I dlatego ciężko jest puścić 
podczas zejścia jego potężną, opiekuńczą rękę. Ω

Groza pamięci jest 
esencją tej literatury 
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LEŚNA NAJBA

W leśnej dziejbie zrazu po zakupie flachy grackim
Raczyłem się goudą z dziunią bo tak ją nazwałem
Zaimponowałem niewieście toastem świętokradzkim
I w malignie Zwiewność jej deklamowałem

Dziewczę młode w najbę z wolna się osuwa
Eufornie w krzaczkach wesoło podryguje
Nad jej głową kac jutrzejszy już dziś czuwa
Wierzę że jeszcze jej zarecytuję!

Z lidla po taniości walim dzbana zielonego
Czerep obopólny kurzawą przykryty 
Pewnie z braku tomiku jakiego
Luba moja w krzakach zrzut miała sowity
 
***

Kończyliśmy butlę w malinowym chruśniaku
Teraz dzieci mamy z racji gumek braku

bolesław obleśmian





 TRZY pogaduchY 
 Z oRbiTowskim 

Orbitowski & Matyszkowicz
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Jesteśmy chyba ostatnim 
pokoleniem, które miało 
dzieciństwo i wczesną 
młodość bez sieci

Mateusz Matyszkowicz: 
W pierwszej pogadusze będą trzy 
rzeczy. Martwa kobieta, książka 
nieco makabryczna i jej autor, Łukasz 
Orbitowski. Cześć.

Łukasz orbitowski: Cześć, jestem, 
rozumiem, rzeczą numer trzy. Tak, za-
wsze chciałem być przedmiotem, a nie 
człowiekiem, proszę pana.

Ale teraz, już mówiąc całkowicie 
poważnie, Łukasz Orbitowski. Horror 

show to wznowienie twojej pierwszej 
książki, książki napisanej niedługo po 
studiach…

– A nawet w trakcie studiów, bo pierw-
sza wersja tego tak zwanego majster- 
sztyku to jest 2001 rok, a jeśli mnie 
pamięć nie myli, to ja w 2002 dopiero 
studia skończyłem przez powtarzanie 
języka francuskiego. Zatem uczyłem się 
francuskiego i pisałem Horror show.

O czym jest ta historia?

– Mogę co najwyżej powiedzieć, 
o czym mi się wtedy wydawało, że jest. 
Wydawała mi się opowieścią o stawa-
niu się sobą, o tym, jak młody czło-

pogaducha pieRwsZa: 

o cieniach i blaskach 
żYcia plugawego 
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wiek, którym wtedy byłem, bardzo 
młody, bo miałem tam dwadzieścia 
parę lat, scala siebie z jakichś skraw-
ków osobowości, które wcześniej były 
niepoukładane, oczywiście tam to 
jest ujęte w kostium fantastyczny, ale 
chodziło o tutaj o złączenie odpowie-
dzi na takie pytania, jak: jakim jestem 
synem, jakim jestem partnerem, ko-
chankiem, jakim jestem artystą czy też 
jakim chciałbym być artystą, kolegą, 
kompanem, pracownikiem i tak dalej, 
i tak dalej… Czym są dla mnie moje 
zainteresowania, czym są dla mnie 
moje potrzeby. Mam wrażenie, że jak 
człowiek jest młody, jak człowiek jest 
smarkaty, to te rzeczy tak w nim pły-
wają, a mnie chodziło o uchwycenie, 
pokazanie tego momentu, kiedy rzeczy 
zamiast pływać, zaczynają się scalać 
w coś jednego, jeszcze tak oczywiście 
rozedrganego jakoś, nieostrego, ale 
już samodzielnego człowieka. Mnie się 
wydaje, że my takimi ludźmi zostajemy 
dosyć późno…

Czyli ta książka to jest zapis takiego 
stawania się na dość wczesnym 
etapie…

– Dosyć wczesnym, ale tutaj trzeba 
się chyba przyznać, że ja tę mądrość, 
którą teraz z siebie wydałem, dopo-
wiadam trochę post factum, jakbym 
oceniał książkę kogoś innego, bo wte-
dy byłem wściekłym kolesiem, który 
chciał napisać cokolwiek. I na jakimś 

poziomie Horror show można uznać 
za również zlepek pomysłów, które 
wtedy wydawały mi się atrakcyjne, 
plus jakieś świadectwo życia, bo chcia-
łem strasznie napisać o tej giełdzie, 
o tych wszystkich knajpkach, trochę 
brudu… o tym krakowskim brudzie. 
Ja to wszystko widziałem i nabrałem 
takiej ochoty, żeby o tym opowiedzieć. 
Wydawało mi się, że to może być coś 
troszeczkę innego, bardziej zaskakują-
cego niż tak zwana, hm, młodzieńcza 
powieść o byle czym.

No właśnie, główny bohater 
to giełdziarz, rozumiem, tym 
giełdziarzem w jakimś stopniu byłeś 
sam.

– Tutaj trzeba dwie rzeczy rozgrani-
czyć, jakaś tam moja identyfikacja 
z zagubieniem i potrzaskanie gieł-
dziarza może rzeczywiście zachodzą, 
natomiast owszem, kręciłem się przy 
giełdzie, ale właściwie nigdy na niej nie 
stałem. To było doświadczenie dosyć 
fajne, dosyć silne – kręciłem się po 
placu.

Gdzie dokładnie była ta giełda dla 
ciebie kluczowa?

– Giełdy były tak naprawdę dwie i tutaj 
jest znowu sprzeczność między książką 
a życiem, bo giełda w Horror show jest 
giełdą na Balicach w Krakowie… Tam, 
za pętlą, jest taki wielki plac, no i tam 
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stali ludzie już z płytkami dVd, kom-
puterami, mnóstwo piractwa, jakieś 
kradzione komórki, podrabiane ciuchy, 
to był taki… Rzeczywiście tam było 
wszystko, nawet broń można było ku-
pić, wódkę z przemytu, co chciałeś.

Właśnie, i to jest ten świat z początku 
XXi wieku, świat dorastania na 
początku XXi wieku, świat, który 
ja również znam, czy te czasy 
studenckie, które bywało, były na 
granicy takiego półświatka czy też…

– To się przenikało, tak.

Były to dosyć plugawe czasy. Dzisiaj to 
dorastanie dwudziestoparolatków ko-
jarzy się z czymś innym, czymś o wiele 
mniej plugawym, czymś o wiele bar-
dziej skomercjalizowanym. Dostrze-
gasz jakąś taką różnicę, jak spotykasz 
kogoś, nie wiem, o dziesięć lat od nas 
młodszego? 

– Ja właściwie ludzi o dziesięć lat 
młodszych od siebie nie spotykam, oni 
są dla mnie bardzo, bardzo tajemni-
czy, chyba dużo bardziej tajemniczy 
niż dzisiejsi pięćdziesięcio-, sześćdzie-
sięciolatkowie. Z dzisiejszym człowie-
kiem stojącym na progu starości lub 
w końcówce swojej dojrzałości jest 
mi łatwiej znaleźć kontakt niż z dwu-
dziestoparolatkiem. I jeżeli miałbym 
wskazać jakąś różnicę, no to posłużę 
się banałem, bo to jest kwestia chyba 
internetu. Tak mi się wydaje. To zna-
czy, jeśli możemy, ja i ty, powiedzieć 
o sobie jako o mniej więcej równo-
latkach, to jesteśmy chyba ostatnim 
pokoleniem, które miało dzieciństwo 
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i wczesną młodość bez sieci. Dzisiejszy 
dwudziestolatek praktycznie urodził 
się z internetem. W wieku dziesię-
ciu lat już na pewno z tego internetu 
korzystał i wydaje mi się, że traktuje 
go nieco bardziej serio niż ja. Bo dla 
mnie internet jest jakimś takim zjawi-
skiem, sobie jest, może być, może nie 
być, trochę mi ułatwia życie, czasem 
bruździ, ale nie jest jak gdyby sprawą, 
wokół której ogniskuje się wszystko, co 
dla mnie ważne.

To jest www, sieć ogólnoświatowa, 
World Wide Web, nasze dorastanie 
to było chyba jednak bardziej lokalne 
i przez to bardziej splugawione.

– Ja niezwykle cenię sobie moją plu-
gawą młodość i nawet jakieś plugawe 
wchodzenie w wiek męski, ponieważ 
było to takie doświadczenie ryzyka 
w granicach rozsądku. Przenikał się ten 
świat normalnego łobuza ze światem 
trochę przestępczym. Nie mówię, że 
chodziłem na włamania, ale była jakaś 
ekscytacja związana z przebywaniem 
w bliskości ludzi, którym było trochę 
nie po drodze z prawem. Była ekscyta-
cja związana oczywiście z dziewczyna-
mi, była ekscytacja związana z używka-
mi. I w moim wypadku, i w wypadku 
mojego otoczenia ujawniała się taka 
bardzo silna tendencja do życia wręcz 
straceńczego, jakby miał się ten świat 
za tydzień skończyć, żeby jak najwięcej 
z tego wyciągnąć, żeby jak najwięcej 

się nachapać, żeby dojść do jakiejś gra-
nicy, prawda? Tutaj znowu dodaję post 
factum – myśmy żyli, żarli to życie, za-
nurzali w nim ręce po łokcie, a czy tak 
jest teraz? Czy tak teraz młodzi ludzie 
żyją? Nie wiem…

To na chwilę zapomnijmy o naszych 
młodszych kolegach i skupmy 
się na świecie Horror show i na 
poszukiwaniu siebie w tym 
świecie. Jaka jest rzeczywista 
wartość wychowawcza tego 
życia straceńczego? Bo z punktu 
widzenia profesora pedagogiki to, 
co tu teraz opowiadamy, jest rzeczą 
niedopuszczalną. 

– I być może ten profesor pedago-
giki ma nawet rację. Bo przecież nie 
wiem, czy swoje życie młodzieńcze 
mógłbym polecić innym, nie wiem, 
czy bym sobie życzył, by się stało pra-
wem powszechnym, bo to, że przez 
te wszystkie perturbacje przeszedłem 
bez szwanku, nic mi się nie stało, mam 
kupę dobrych wspomnień, bardzo 
niewiele złych, a żadne nie okazały się 
jakoś tam krzywdzące dla mnie czy 
innych, to nie znaczy, że tak byłoby 
w wypadku innych ludzi. Może miałem 
po prostu kupę szczęścia, ale wyda-
je mi się, że w życiu niebezpiecznym 
jest jakaś wartość, uczymy się odwagi, 
uczymy się, paradoksalnie, jakiejś tro-
ski o innych, bo jeżeli jesteśmy w kło-
potach i ktoś idzie o krok za daleko, 
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no to trzeba wyciągnąć rękę, chwycić, 
ratować człowieka, prawda? To jest 
kolejna rzecz, której się  nauczyłem. 
Trzecia bardzo ważna rzecz, i to jest 
chyba kluczowe, to jakiś taki odrobinę 
lekceważący stosunek do dóbr mate-
rialnych. I tu mam na myśli raczej kwe-
stie takie jak gadżeciarstwo, pragnienie 
posiadania, nie wiem, coraz lepszych 
komputerów, samochodów, telefonów 
i tak dalej, i tak dalej. I dosyć lekcewa-
żący stosunek do tak zwanej kariery. 
Czyli to wszystko, to... Jak to było? Ja-
kie życie?

Plugawe.

– Plugawe. To plugawe życie chyba 
uczy dystansu do dwóch iluzji współ-
czesności, czyli do pragnienia posia-
dania i do pragnienia samorealizacji 
zawodowej, prawda?
 
A wierzysz w coś takiego, w co 
wierzyli z kolei nasi o wiele, wiele 
starsi koledzy, którzy na przykład 
w latach pięćdziesiątych również 
obrali kurs na tak zwany półświatek, 
była to dla nich jakaś formuła 
opozycyjności, ale przecież byli w tym 
bliscy swoim kolegom amerykańskim, 
na przykład bitnikom, którzy 
w języku ulicy, w zachowaniach ulicy, 
szukali jakiegoś autentyzmu, który 
przeciwstawiali się takiej oficjalnej 
sztampie, która miała człowieka 
zakłamywać, zniewalać.

– Wiesz, to jest dobre pytanie, bo ja 
w jakiś sposób sam łączyłem te dwa 
światy, przecież jestem chłopakiem 
z tak zwanej dobrej krakowskiej rodzi-
ny, prawda? I moja ucieczka na ulicę 
była jakąś najrozsądniejszą formą 
buntu młodzieńczego, jaką sobie mo-
głem wybrać. Establishment czy ludzie 
z, umownie to nazwijmy, klasy średniej 
są mniej lub bardziej zakłamani niż 
prosty robotnik, bezrobotny, pijaczek 
spod bramy, tego nie wiem, natomiast 
wiem, że dramaty i radości, problemy 
życiowe tego człowieka jakby prostsze-
go, uboższego w sensie choćby czysto 
finansowym, są jakieś mocniejsze, 
bardziej przejmujące, powiedzmy so-
bie szczerze, że nieszczęście człowieka 
biednego związane z chorobą ma inny 
wymiar niż ten sam kłopot, który doty-
ka jakiegoś profesora. Kiedy człowiek 
biedny, zagubiony znajduje miłość, to 
dla niego ta miłość ma również nieco 
inną wartość… Ale to jest tylko intu-
icja. Wydawało mi się, że zapewne 
ludzie doświadczają mniej więcej tego 
samego, ale ci ludzie ulicy przeżywają 
swoje doświadczenia bardziej. Ja się 
zetknąłem z jakimiś dramatami, które 
nie miały wcześniej do mnie dostępu. 
Jeden z moich przyjaciół musiał bro-
nić matki przed ojcem pijakiem, takie 
rzeczy. W świecie, jakby to nazwać, 
ulicy Marszałkowskiej czy Karmelickiej 
w Krakowie takie rzeczy raczej się nie 
dzieją, są poukrywane. Ω
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 pogaducha dRuga: 

 o isToTnej  
 waRTości liTeRaTuRY  

 maRka Twaina

Tam, zdaje się, są 
opresyjna ciocia, która 
go zmusza do malowania 
płotu, i sprytny Tomek, 
który ze swojego 
minigułagu czyni sposób 
swego finansowego 
i społecznego wyniesienia

Mateusz Matyszkowicz: A teraz 
Łukasz Orbitowski poleci wam 
klasykę.

Łukasz orbitowski: Mnie przede 
wszystkim zachwyca to, że jesteś 
skłonny mi wierzyć w cokolwiek. Gra-
tuluję odwagi, mam teraz ten wybór 
zdradzić?

Tak.

– Chciałbym w takim razie serdecznie 
polecić wszystkim, żeby czytali Marka 
Twaina Przygody Tomka Sawyera.

Przygody Tomka Sawyera to 
książka, którą każdy czytał 
w dzieciństwie, ale niejeden 
belfer był później przerażony 
tym, że jego uczniowie to 
czytają, ale przejdźmy do historii 
osobistej. Twoje osobiste odkrycie 
Tomka Sawyera jako powieści 
formacyjnej?

– To było strasznie dawno temu, ale 
spróbuję sobie coś przypomnieć. Ja tą 
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pojedYnek, sTaRcie 
Ze Złem, Z bandYTą, 
Z kTóRego 
Tomek Znów Za 
pomocą swojego 
spRYTu wYchodZi 
ZwYcięsko 
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książką się zszokowałem i zachwy-
ciłem jako wielką pochwałą wolno-
ścią i młodzieńczego, rebelianckiego 
ducha. Przecież tę powieść otwiera 
scena wielkiego zwycięstwa sprytnego 
Tomka nad starszym pokoleniem. Tam, 
zdaje się, są jakaś opresyjna ciocia, 
która go zmusza do malowania pło-
tu, i sprytny Tomek, który ze swojego 
minigułagu czyni sposób swego finan-
sowego i społecznego wyniesienia. 
Zakręca tak, że ludzie malują za niego 
ten płot i jeszcze mu płacą. Potem się 
otwierał świat dzikiej przygody, który 
dla mnie był jak gdyby zupełnie poza 
moim wyobrażeniem, że tak można. 
Sam, jak każde dziecko w tamtym cza-
sie, nie znosiłem swoich nauczycieli 
i chciałem ich pognębić. Tak samo jak 
chciałem wystrychnąć na dudka moich 
dobrych i kochających mnie rodzi-
ców, kiedy mnie za coś próbowali ka-
rać. Dalej mamy wejście w taką dziką 
przestrzeń, z tą wizytą na cmentarzu, 
z próbą intuicyjnie robionego rytuału 
i zaraz potem jest dziewczyna, którą 
trzeba zdobyć. Są wyprawy po grotach, 
no i chyba rzecz najważniejsza, czyli 
pojedynek, starcie ze złem, z bandy-
tą, z którego Tomek znów za pomocą 
swojego sprytu wychodzi zwycięsko. 
Dokonuje pognębienia człowieka, któ-
ry góruje nad nim właściwie w każdym 
możliwym kontekście.

Przejdźmy do Indianina, według 
niektórych tłumaczeń Metysa – Joe.

– Ja zostaję przy Indianinie.

Kim jest ta postać? Pamiętajmy, że 
jesteśmy w Ameryce XiX wieku, kiedy 
postać Indianina i to samotnego 
Indianina, gdzieś tam włóczącego 
się po małych miasteczkach, budziła 
przerażenie.

– Tutaj jest to bardzo trafnie odda-
ne. Mnie się wydaje, że ta indiańskość 
rzeczonego Indianina Joe nie jest tutaj 
najważniejsza. To jest po prostu wę-
drowny rzezimieszek, zabijaka ob-
ciążony jakąś tragiczną przeszłością. 
Twain, nie pamiętam dokładnie jak, 
ale swoim zwyczajem sugeruje, że to 
zło, ta krwiożerczość Joe nie wzięły 
się znikąd. Pozwolę sobie zboczyć na 
minutkę, bo Twain był rzadkim typem 
człowieka, który nie mając absolutnie 
żadnych złudzeń odnośnie do natu-
ry ludzkiej, która nie jest zbyt piękna, 
zachował jakaś ogólną sympatię, życzli-
wość dla każdego z opisywanych przez 
siebie ludzi. W ogóle z tym Indiani-
nem Joe to jest majstersztyk, ponie-
waż z perspektywy mnie dwunastolet-
niego ta postać budziła czystą grozę. 
Poznajemy go w momencie, kiedy na 
cmentarzu z zimną krwią zabija czło-
wieka. Potem redukuje się do posta-
ci – siły zła funkcjonującej na obrze-
żach tego miasteczka. Ten Indianin Joe 
gdzieś tam jest, wszyscy się obawiają, 
żeby nie wyszedł z tego ukrycia i zno-
wu kogoś nie skrzywdził, złapanie go 
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rodzi niesłychane trudności, to jest 
poza zasięgiem możliwości mieszkań-
ców tego miasteczka, w którym żyje 
Tomek Sawyer. Twain ogrom pisarskiej 
energii, swojego niesłychanego talentu 
poświęca na budowanie tej złowrogo-
ści, tej upiorności Indianina Joe, a po-
tem zapoznajemy się z jego końcem, 
z tym, jak Indianin Joe umarł, ja tutaj 
pamiętam szczegóły. On został zatrza-
śnięty w jaskini, tam, zdaje się, drzwi 
zabudowali, pamiętam do tej pory, że 
wydłubywał nadproże, aż mu się nóż 
nie skruszył.

Czytaliśmy to właśnie w wieku 
dziesięciu lat, może więcej. To było 
takie spotkanie ze śmiercią…

– Wiem, że nawet gdyby on ten próg 
skuł, to tam było jeszcze drugie ka-
mienne nadproże, naprawdę nic by 
mu nie pomogło. Zdaje się, że stalaktyt 
czy stalagmit ułamał, nie wiem, co jest 
z góry, co jest z dołu, i miał łyżkę wody 
na dobę. I w końcu zmarł z wycień-
czenia. Kiedy obserwowałem ostatnie 
chwile Indianina Joe, kiedy towarzyszy-
łem mu jakoś w tej udręce, to miałem 
dla niego już wyłącznie współczucie. 
Nic innego we mnie się nie mieściło 
i to jest jakiś dowód ogromnego talen-
tu pisarskiego, wykonanie takiej opera-
cji na czytelniku, że cały czas czekamy, 
aż tego Indianina Joe spotka jakaś kara 
za to, co nawywijał, nie odkrywamy 
jakiejś jasnej jego strony, przecież on, 

umierając, dalej jest bydlakiem, a jed-
nocześnie współczucie nie pozwala mi 
o tej scenie zapomnieć po ćwierć wie-
ku, po dwudziestu latach na pewno.

Jest coś w tych książkach, że one 
tak naprawdę, pokazując ciemną 
stronę życia, bardzo często raczej 
podprowadzają nas pod radość 
i pod pragnienie życia. Przynajmniej 
w Przygodach Tomka Sawyera każdy 
z bohaterów chce żyć po prostu.

– One są w ogóle wielką pochwałą 
witalności, prawda? Przecież jeżeli 
można wyciągnąć jakąś lekcję z posta-
wy Tomka czy z postawy Hucka Finna, 
to są ludzie, którzy nie okazują stra-
chu. Jeżeli jest wyzwanie, to pójdą się 
z nim zmierzyć, jeśli trzeba walczyć, 
to pójdą do tej walki, a jednocześnie 
kiedy trzeba popsocić, to również to 
zrobią. Po prostu te figury w odróżnie-
niu od tych młodzieżowych postaci, 
które są teraz są opisywane, rwą życie 
jak świeże wiśnie, pełnymi garścia-
mi. Porównaj to sobie na przykład 
z dziewczyną ze Zmierzchu, pardon 
my French, oni się pieprzą z życiem jak 
babcia z łobuzem.

A weźmy sobie postać Hucka Finna, 
który ma ojca alkoholika.

– Tak! Przerażająca zresztą po-
stać, straszliwa. Jego też doskonale 
pamiętam.
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On musi uciekać, ale wyobraźmy 
sobie, że oto właśnie jakiś 
współczesny autor zrobi opowieść 
o depresyjnym chłopaku ciemiężonym 
przez strasznego ojca.

– Tak, a Huck po prostu wsiada na tę 
tratwę, on tratwą płynął, prawda?

Tak.

– I skoro się nie da, to popłyniemy 
rzeką i zobaczymy, co przyniesie życie. 
Wiesz, mnie to autentycznie rozpalało, 
rozpalało moją wyobraźnię jako chło-
paka, który jednak wiódł żywot bardzo 
bezpieczny i nie doświadczał takich 
okropieństw, ale teraz sobie myślę, że 
może właśnie te figury nauczyły mnie 
szacunku dla niespokojności życia, dla 
tego, żeby brać to, może nie to, co się 
zdarza, ale chwytać to, czego oczekuję, 
co może być nasze i powinno być na-
sze. Teraz to sobie dopiero uświadomi-
łem, że może mi te książki coś dały tak-
że w takim pozaliterackim sensie, bo 

niewątpliwie Tomek Sawyer, o którym 
tu rozmawiamy, jest doskonała szkół-
ką dla pisarza, prawda? Z ekspozycją 
bohatera, z prowadzeniem wątków, 
z samym językiem, z balansowaniem 
pomiędzy radością i smutkiem. Tę 
książkę każdy pisarz powinien czytać, 
powtarzać ją sobie, żeby dokształcać 
się i wzrastać w swoim rzemiośle.

Czyli zamiast Zmierzchu... 

– Nie no! Zmierzch jest okropny, o nie, 
nie! Nie czytajmy Zmierzchu!

Nie czytajmy Zmierzchu, czytajmy 
Przygody Tomka Sawyera. Choćby 
po to, aby nauczyć się, po co warto 
żyć, i że w największej otchłani, 
w czymś, co dzisiaj wydawałoby się 
przerażające, można sobie znaleźć 
przestrzeń wolności i sobie w niej 
radzić.

– To prawda. Ω



Z pRZYcZYn TRochę 
ZawodowYch wRóciłem 
do sZklaRskiego 
i wRóciłem do 
Tomków ocZYwiście, 
no i, pRosZę pana, To 
jesT Taka RamoTa! 
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Te wszystkie potwory, 
które pojawiają się 
w horrorach, w jakiś 
sposób symbolizują 
zagrożenie, któremu 
mężczyzna swoimi 
wszystkimi męskimi 
siłami nie będzie 
w stanie sprostać

Mateusz Matyszkowicz: Twoi 
bohaterowie z debiutanckiego Horror 
show rozprawiają o Mastertonie 
i Kingu. Kłócą się o literaturę 
prawdziwie męską.

Łukasz orbitowski: Ach, ale byłem 
wtedy młody.

Tak, na stoliku przy łóżku, między 
czapką a książką Mastertona […]. 
Lubisz horrory? Tak sobie, ale 
Mastertona uwielbiam. Widzisz 
koleś, taki King nudzi, po prostu facet 
nie uśnie, jak nie walnie opisu na 
rozdział, jak baba je kotleta, czy coś 
podobnego.

– Tutaj jest ewidentny błąd, bo 
King pisze o Ameryce, a tam są 
steki albo hamburgery. Instytucja 
kotleta jest raczej nieznana, więc 
myślę, że w całej twórczości Kinga 
nie ma nic o kotlecie.

To był błąd młodzieńczy autora, ale 
skupmy się na samym przedmiocie. 

pogaducha TRZecia: 

o liTeRaTuRZe 
pRawdZiwie męskiej 
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Jest coś takiego jak babska literatura, 
którą przeciwstawiamy męskiej 
literaturze? Jest jakaś literatura, po 
którą kobieta nie sięgnie?

– Być może tak jest. Mnie się w ogóle 
wydaje, że taka klasyfikacja jest tro-
chę dziełem księgarzy, którzy muszą 
te książki jakoś upychać po półkach. 
Poza tym, tu chyba nie odkryję Amery-
ki, w sformułowaniu „babska, kobieca 
literatura” jest coś takiego uwłacza-
jącego, że to są głównie jakieś takie 
tandetne powieści miłosne, ewentu-
alnie literatura gatunkowa złączona 
z powieścią miłosną. Na przykład jest 
taka babeczka, nazywa się Tess Gerrit-
sen, pisze kryminały i w nich właśnie 
głównym wątkiem jest nie poszukiwa-
nie jakiegoś tam zabójcy, ale uczucie, 
które rodzi się pomiędzy parą detek-
tywów. To zawsze tak wygląda i praw-
dę powiedziawszy, spotkałem w życiu 
sporo kobiet i żadna nie czytała litera-
tury kobiecej. Może literaturę kobiecą 
czytają na przykład faceci, tylko się do 
tego nie przyznają.

Być może, w każdym razie jest 
cała tradycja czarnego kryminału, 
w którym bohater rzadko kiedy jest 
związany z jedną kobietą przez całe 
życie, chociaż być może darzy którąś 
jakimiś szczególnymi względami, ale 
nie wiedzie mu się w tym najlepiej. 
Jest obecny w tych książkach alkohol 
w jakimś stopniu…

– Bo są to rzeczy, które samca intere-
sują, prawda…

I męska melancholia.

– I męska melancholia, która jest 
najłatwiejszym sposobem na marko-
wanie jakiejś duchowej głębi. Jeżeli 
facet ma lekki weltschmerz, jeśli jest 
mu źle na świecie, to znaczy, że nie 
jest całkiem pusty i tępy, prawda? To 
jest taki pierwszy schodek na drodze 
do pokazania męskiej duchowości, 
jeżeli coś takiego istnieje. To dodaje 
bohaterowi jakiegoś półcienia fajne-
go. Tak mi się wydaje. Oczywiście ja 
bardzo Chandlera, a zwłaszcza Ham-
metta sobie cenię.

A Agathę Christie?

– Już chyba mniej. To znaczy wstyd się 
przyznać, ale Agatha Christie chyba 
przynależy w moim wypadku do takie-
go świata, w którym się znajdują: Jack 
London, Walter Scott, Verne i tak dalej, 
i tak dalej. Była to autorka, którą czyta-
łem na moment przed pierwszą próbą 
przeskoczenia w tak zwane dorosłe 
książki.

Dobra, jeszcze motyw męskiej 
literatury i motyw grozy, bo ta też 
wydaje się bardzo mocno przynależna 
do tego typu literatury. Jakieś 
poczucie zagrożenia, ale zagrożenia 
innego niż w kobiecej literaturze. 
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Czym jest w ogóle taka perspektywa 
zagrożenia dla faceta, dla pisarza, dla 
czytelnika męskiego?

– Ja nie wiem, czy pisarz jest tożsamy 
z męskością, ale wydaje mi się, że…

Dla męskiego pisarza, to miałem na 
myśli.

– Dla męskiego pisarza… Ja się tro-
chę do tej roli poczuwam. Kluczowym 
lękiem, mówię o lęku właściwym tej 
grupie, o której rozmawiamy, to chyba 
jest rzeczona utrata tego atrybutu mę-
skiego, czyli nie mówię tutaj na przy-
kład o kastracji, bo to jest jednak coś, 
co się nie zdarza, ale chociażby o osu-
nięciu się w chorobę, która odbierze 
przymioty męskości, która odbierze 
nam na przykład atrakcyjność seksu-

alną czy możliwość siłowej konfron-
tacji z drugim facetem. Innymi słowy, 
boimy się utraty własnej seksualności 
i utraty jakiejś męskiej siły. Tak przynaj-
mniej na to patrzę i być może nawet te 
wszystkie potwory, które pojawiają się 
w horrorach, w jakiś sposób symboli-
zują to zagrożenie, któremu mężczyzna 
swoimi wszystkimi męskimi siłami nie 
będzie w stanie sprostać.

I to jest jakieś katharsis? To znaczy po 
przeczytaniu takiej powieści czujesz 
się bardziej facetem, czujesz się 
oczyszczony z lęku męskiego?

– Nie przesadzałbym z wpływem litera-
tury na moje życie. Mnie raczej książki 
w ogóle nie oczyszczają. Nie miałem 
nigdy takiego poczucia, że się z czymś 
uporałem, uczestnicząc w procesie 
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lektury. Mało tego, pisząc, najczęściej 
nie potrafię się z niczym uporać, bo te 
demony powracają.

Kiedy miałeś piętnaście lat, czytałeś 
na przykład Pana Samochodzika?

– Nie, nie, nie, już nie.

Wcześniej?

– Pana Samochodzika czytałem, jak 
miałem dziesięć, dwanaście lat. Wcze-
śnie zacząłem czytać i bardzo dużo 
czytałem. Jak miałem piętnaście lat, 
to zaczytywałem się właśnie w Kingu 
i Mastertonie. To była fascynacja, co 
jest dla mnie dowodem, że tak na-
prawdę to są autorzy dla młodzieży. 
Oczywiście, ich nie można sprzedawać 
jako autorów dla młodzieży, bo piszą 

książki o okrucieństwie i stosunkach 
seksualnych. Zwłaszcza Masterton ma 
te swoje opisy na wiele, wiele stron, 
ale po co dojrzałemu facetowi porno-
graficzny opis stosunku seksualnego na 
te trzy, cztery strony, skoro jest to rze-
czywistość w jakiś sposób mu znana, 
a nawet bliska, a jak masz piętnaście 
lat, to cię to kręci.

Nieprzypadkowo zapytałem o tego 
Pana Samochodzika, bo człowiek 
dopiero w dorosłym życiu, kiedy 
wraca do tych książek, widzi, jak 
bardzo są to powieści podszyte 
kompleksami samego autora.

– Bardzo możliwe.

Autora, którego wszyscy mają za 
safandułę i właściciela pokracznego 
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samochodu, a tak naprawdę jest to 
superdetektyw z supernowoczesnym 
samochodem. Jeżeli na to nałożymy 
biografię autora i jego twórczość nie 
dla młodzieży, czyli dosyć wulgarne 
i tanie powieści erotyczne…

– Raz w roku w Skiroławkach, to jest 
to?

Tak, tak.

– I on był jeszcze ormowcem, prawda?

Tak.

– Pamiętam wywiad z nim, jak mówił, 
że ma zdolność stania się ormowcem, 
kiedy przychodzi na to czas. Był ta-
kim trochę Clarkiem Kentem polskiej 
literatury, ale mogę ci powiedzieć, że 
ja miałem inny powrót do literatu-
ry z młodości, no bo Pan Samocho-
dzik przebrzmiał już. Pamiętam tylko 
ten odcinek o Krzyżakach, natomiast 
z przyczyn trochę zawodowych wró-
ciłem do Szklarskiego i wróciłem do 
Tomków oczywiście, no i, proszę pana, 
to jest taka ramota! To się już w ogóle 
w żaden sposób nie jest w stanie obro-
nić, aż byłem zaskoczony! Facet do-
słownie kopiował, przepisywał z „Na-
tional Geographic” całe strony o tych 
zwierzętach, co w tym momencie 
w ogóle nie ma żadnego sensu. Jego 
trylogia indiańska jest natomiast dalej 
bardzo dobra i w jakiś sposób zaskaku-

jąca. Mamy do czynienia z książką, po-
wiedzmy, dla dwunastolatków, jest to 
powieść o Indianach z bardzo pieczoło-
wicie oddanymi rytuałami indiańskimi, 
inicjacyjnymi. Jak tam chłopa podwie-
szają na jakichś sznurach, bujają, coś 
strasznego! Jak jakaś makabra z horro-
ru, a normalnie u nas leżało w księgar-
niach i dzieci się w tym zaczytywały.

Teraz jeżeli sięgniemy po to, co 
czytają nasze dzieci… Gdy z córką, 
która wchodzi w wiek nastoletni, 
czasem wchodzę do działu z literaturą 
młodzieżową, to 70% z tych książek 
to jest taka lekka literatura grozy dla 
dziewcząt.

– To zawdzięczamy, zdaje się, pani 
Stephanie Meyer. Trudno mi tutaj 
wypowiadać się za cały nurt, ale ja od-
bieram Zmierzch jako wielką pochwałę 
pacyfizmu i wstrzemięźliwości seksu-
alnej, przecież finał tej książki jest taki, 
że ma być wielka bitwa, do której nie 
dochodzi, bo się tam dogadali, a Bella 
z tym swoim bambaryłą czeka z wiado-
mą sprawą aż do ślubu i znowu to nie 
jest opisane, tak więc jeżeli mówimy 
o jakichś lękach z demoralizowaniem 
dzieci, to ja nie widziałbym Zmierz-
chu, ja w ogóle jestem dosyć liberalny 
światopoglądowo, ale nawet przyj-
mując jakąś bardziej konserwatywną 
pozę, to w tym Zmierzchu poza sztafa-
żem gotyckim nie widzę w ogóle nicze-
go niepokojącego. Poza tym, że jest to 
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fatalnie napisane, w ogóle potworna 
książka…

To, co jest w niej właśnie ciekawe, to 
ten gotycki sztafaż charakterystyczny 
wcześniej raczej dla męskiej 
literatury, którego treść jest jakby 
zaprzeczeniem tych ważnych 
wartości męskiej literatury, o których 
mówiliśmy wcześniej.

– No bo mówimy tutaj o tych wszyst-
kich stworach nocy. To są takie jakieś 
płaczliwe niedojdy. Trzymajmy się tego 
Zmierzchu, bo niewiele więcej znam, 
przecież Edward jest facetem, który 
przez sto lat nie mógł sobie ze sobą 
poradzić i ratuje go jakaś zupełnie 
przeciętna amerykańska nastolatka, 
która jest nie dość, że głupia, to jesz-
cze wredna. To nie jest ten Drakula, 
który miał swoje strzygi, a te mu się 
wiły w sypialni. To jest jego dokładne 
zaprzeczenie. Opowieść o Drakuli jest 
opowieścią, w jakiś sposób upraszcza-
jąc, o męskiej mocy, czyli o mężczyź-
nie, który usidla kolejne kobiety. Do-
słownie czyni z nich swoje niewolnice, 

odbiera im wolę i nasyca swoją własną 
wolą. Zmierzch jest opowieścią o bar-
dzo przeciętnej dziewczynie, o którą 
rywalizują dwaj najbardziej atrakcyjni 
mężczyźni w szkole. Jest to w jakiś spo-
sób oczywiście odwrócenie pięknej, 
ale nieprawdziwej opowieści o Kop-
ciuszku i kapitanie drużyny futbolowej. 
Tylko że kapitan drużyny futbolowej 
ma kły.

Dobra, ja w każdym razie wolę chyba 
wracać do walki dwóch facetów 
o nieprzeciętną kobietę.

– Nie, nie, to oczywiste!

Ewentualnie jak już nie ma nic innego, 
to swoim dzieciom polecam Jak 
Wojtek został strażakiem.

– Właśnie, jaką książkę czytasz dzie-
ciom? Teraz ja ciebie zapytam.

Co ja czytam swoim dzieciom? 
Mitologię czytam. Ω

Rozmowy pochodzą z programu Mateusza Matyszkowicza „Literatura na trzeźwo” w Telewizji Repu-
blika. Zdjęcia: Krzysztof Mordak, Władek Cuman, Marcin Fonfara, Tomasz Orzechowski.



Dla Gauguina świat prymitywny był szansą na 
duchowe wyzwolenie z pełnego niepokojów 
i rozgoryczenia życia, jakie prowadził w Paryżu, szansą 
na uspokojenie i odnalezienie swojej pierwotnej, 
stłamszonej do tej pory tożsamości mieszańca: 
półkrwi Europejczyka, półkrwi Indianina z Peru

Jakimż dobrym, wąziutkim, okrąglutkim małym 
światem była ziemia w czasach, gdy Grecja była 
jedynym źródłem kultury, kiedy to grecka 
sztuka, nawet w rzymskich kopiach, była jedyną 
niekwestionowaną sztuką, może poza paroma 
renesansowymi powtórzeniami! A teraz, przez ostatnie 
sześćdziesiąt lat, wiedza i postrzeganie wylały się na nas 
tak szybko, że cały dotychczasowy porządek świata 
został zdmuchnięty, a my stoimy nadzy w obliczu tego 
wybuchu, z ledwością próbując uchwycić się jednego lub 
dwóch pośpiesznych uogólnień, by choć na chwilę móc 
przykryć nimi naszą nagość 1.

Słowa te napisał w 1920 roku Roger Fry (1866–1934) w swoim 
eseju Rzeźba murzyńska (Negro Sculpture). Ten znakomity krytyk, 
członek założyciel Bloomsbury Group, w której działali  

1 Cyt. za: E.H. Gombrich, The Preference for the Primitive. Episodes in the History of 
Western Taste and Art, London–New york 2002, s. 196.

Hanna 
Schreiber

Jak Gauguin odkrył 
Oceanię, a Picasso Afrykę
– CZyLI PRóBy OSWAJANIA INNEGO 
W ŚWIECIE SZTUKI ZACHODU

dużą atrakcją było 
„ludzkie zoo” oraz 
wodewilowy pokaz 
buffalo billa 
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m.in. Virginia Woolf i Clive Bell, tworzył pokolenie pierwszych 
krytyków sztuki, którzy wprowadzali na europejskie salony tzw. 
sztukę prymitywną: z Oceanii, Australii i przede wszystkim z Afryki. 
Jej pojawienie się na Zachodzie miało siłę wybuchu, który zmie-
nił trajektorię rozwoju sztuki europejskiej. Wybuchu, który przez 
wielu i przez długi czas nie był akceptowany. Dziesięć lat wcześniej, 
w 1910 roku, po wystawie w Grafton Gallery w Londynie, na której 
niesłychany sukces odniosły tahitańskie obrazy Paula Gauguina, 
Fry publikuje słynny esej Sztuka Buszmenów (The Art of the Bush-
men). Jeden z kolegów artystów napisał wówczas w liście do swo-
jego przyjaciela: Nie sądzisz, że Fry mógł sobie znaleźć coś bardziej 
interesującego do opisywania niż Buszmeni, Buszmeni! 2.

Szok, jakim stała się obecność wytworów rąk „dzikich ludów” 
w galeriach sztuki i salonach wystawowych cywilizowanego Za-
chodu, nierozerwalnie spleciony jest z największymi osiągnięciami 
sztuki zachodniej okresu modernizmu. Paul Gauguin i Pablo Picas-
so stali się akuszerami narodzin zainteresowania światem ludów 
tubylczych jako miejscem, w którym narodzić się może twórcza in-
spiracja, ale również miejscem, które samo w sobie jest przestrze-
nią twórczości artystycznej.

Paul Gauguin wyruszył na poszukiwanie swojego raju utracone-
go dość późno, dopiero po tym, jak stracił dobrze płatną posadę na 
paryskiej giełdzie w 1883 roku. Miał wtedy trzydzieści pięć lat i wy-
brał, zamiast rodzinnego życia u boku żony Mette i piątki dzieci, ży-
cie w bretońskiej kolonii artystycznej Pont-Aven i Le Pouldu, której 
był mentorem. Tam właśnie, zafascynowany wiejską prostotą, zro-
bił tak naprawdę pierwszy krok w swojej podróży na Tahiti. W liście 
do przyjaciela pisał wtedy:

Kocham bretanię. znajduję tutaj coś dzikiego, 
prymitywnego. Kiedy moje chodaki odbijają się echem na 
tej granitowej ziemi, słyszę stłumiony, głuchy, potężny 
ton, którego poszukuję w malarstwie 3.

2 F. Spalding, Roger Fry: Art and Life, Berkeley 1980, s. 129.
3 Za: G. Perry, Primitivism and the ”Modern”, w: Ch. Harrison, F. Frascina, G. Perry, 

Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century, London 1994, s. 8.

 obecność wytworów  
 rąk „dzikich ludów”
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Dla Gauguina świat prymitywny był szansą na duchowe wyzwo-
lenie z pełnego niepokojów i rozgoryczenia życia, jakie prowadził 
w Paryżu, szansą na uspokojenie i odnalezienie swojej pierwotnej, 
stłamszonej do tej pory tożsamości mieszańca: półkrwi Europej-
czyka, półkrwi Indianina z Peru 4. Miał szansę posmakować egzoty-
ki jeszcze w Paryżu, także przez konfrontację „dzikich” żywych ze 
światem ich kultury materialnej, prezentowanej w Muzeum Etno-
graficznym Trocadero. W 1889 roku w Paryżu miała miejsce Wielka 
Wystawa światowa, na której dużymi atrakcjami były „ludzkie zoo” 
oraz wodewilowy pokaz Buffalo Billa Dziki Zachód, który cieszył 
się ogromnym powodzeniem. Anegdota krążąca w owym czasie 
o Gauguinie przynosi jego obraz jako człowieka, który w kowboj-
skim kapeluszu miał wyruszyć w swoją pierwszą, dorosłą podróż 
w świat pozaeuropejski 5. Tahiti nie było przypadkowym wybo-
rem. Wyspa, odkryta w 1767 roku, od początku stała się równo-
cześnie miejscem mitycznym, funkcjonującym w xViii-wiecznej 
filozofii, biologii i innych gałęziach nauki jako symbol harmonijne-
go i nieskrępowanego cywilizowanymi konwencjami, szczęśliwego 
i spokojnego życia w zgodzie z naturą i pierwotnymi instynktami. 
Bez wątpienia Tahiti stało się celem jego wyprawy także z bardzo 
prozaicznych względów – był to bowiem francuski protektorat od 
1843 roku.

Historia życia Gauguina na Tahiti stała się tak kanonicznym i jed-
nocześnie eksploatowanym tematem, że przez niektórych okre-
ślana jest ona ironicznie jako „opera mydlana historii sztuki” 6. Co 
ciekawe, umierający w samotności na syfilis po nieudanej próbie 
otrucia się arszenikiem, posiadający wyraźne skłonności pedofil-
skie artysta, zdołał przekazać i utrwalić potomności swój wizerunek 

4 Gauguin, który zaraz po urodzeniu w Paryżu wyjechał z rodzicami do Peru, skąd 
pochodziła jego matka i gdzie przebywał do ukończenia szóstego roku życia, przez 
całe życie postrzegał siebie jako „mieszańca”, co wpłynęło również na jego poszuki-
wania świata pozaeuropejskiego. Por. także: K. Varnedoe, Paul Gauguin, w: W. Ru-
bin. K. Varnedoe (red.), Primitivismus in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, 
München 1996, s. 195.

5 H. Foster, R. Krauss, y.-A. Bois, B. D. Buchloh, Art since 1900. Modernism, anti-
modernism, postmodernism, London 2004, s. 64.

6 R. Hughes, Art: Return of the Native, „The Time” z 15 października 1984 r.

Gauguin otworzył 
sztukę europejską na 
bezpośredni kontakt 
z życiem prymitywnym 
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jako tego, który pierwszy porzucił zdegenerowaną Europę i wyru-
szył na poszukiwania niewinności i prostoty życia prymitywnego, 
w którym odnalazł tak potrzebne twórcze natchnienie. Wyrusza-
jąc na Tahiti w 1891 roku, Gauguin otworzył sztukę europejską na 
bezpośredni kontakt z życiem prymitywnym i „sztuką prymitywną”. 
Ten „chudy wilk bez obroży”, „szaleniec i dzikus”, jak sam określał 
siebie, w listach do przyjaciół i krytyków pisał:

tu, koło mojej chaty, wśród odurzających zapachów 
natury, marzę w głębokiej ciszy o gwałtownych 
harmoniach barwnych. rozkosz zaprawiona jakimś 
nieznanym świętym strachem, który wyczuwam 
w zamierzchłej przeszłości. zapach minionej radości, 
którym oddycham obecnie. Kształty zwierzęce 
o nieskazitelności posągów: coś starożytnego, boskiego, 
religijnego w rytmie ich gestów, w ich przedziwnej 
nieruchomości. W marzących oczach niepokojąca 
powierzchnia niezgłębionej tajemnicy 7.

Gauguin stał się archetypowym „prymitywem”, wytyczając 
nowe drogi dla społeczności malarskiej początków xx wieku. Nie 
sposób przecenić jego roli dla torowania nowych idei zarówno 
w teorii, krytyce, jak i praktykowaniu sztuki; nazwano go wręcz oj-
cem modernistycznego prymitywizmu 8. Maurice Denis w tekście 
z 1909 roku pisał o uformowaniu się wówczas ruchu czy nawet re-
belii z około 1890 roku:

Krytycy wytykali nam w tym okresie chęć powrotu do 
języka niemowląt. W istocie zwracaliśmy się ku dzieciństwu, 
udawaliśmy naiwnych i były to z pewnością najbardziej 
inteligentne z rzeczy, które były do zrobienia. Sztuka nasza 
była sztuką dzikusów, sztuką prymitywów. Ruch 
1890 wynikał równocześnie ze stanu ostatecznej 

7 P. Gauguin, List do André Fontainasa, w: E. Grabska, H. Morawska (red.), Artyści 
o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 1977, s. 35.

8 K. Varnedoe, op. cit., s. 187.
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dekadencji i z rozpoczynającej się odnowy. (…) 
barbarzyńcom, prymitywom z 1890 roku zawdzięczamy 
wydobycie na światło dzienne kilku podstawowych 
prawd. Nie odtwarzać więcej natury i życia przy pomocy 
przybliżonego prawdopodobieństwa lub improwizowanego 
złudzenia wzrokowego, ale, przeciwnie, odtwarzać nasze 
wzruszenia i marzenia, przedstawiając je przy pomocy 
harmonijnych form i kolorów (…) Nowatorzy z 1890 r. 
pragnęli zapomnieć o epokach uczonych i woleli 
naiwne prawdy dzikusów… od „doświadczenia” 
cywilizowanych 9.

Fascynacja tym, co prymitywne, stała się doświadczeniem po-
koleniowym czasów Gauguina. Rozbudzona została przez wizyty 
w muzeach etnograficznych, które funkcjonowały ówcześnie nie 
tylko jako przechowalnia egzotycznych artefaktów, ale także jako 
doskonałe zwierciadła kolonialnych aspiracji państw. Na począt-
ku xx wieku zwiedzanie tego typu kolekcji nie było już niczym 
nadzwyczajnym. Patricia Leighten, zauważając ten fakt, sugeruje, 
że odkrycie sztuki ludów tubylczych, mimo dużo wcześniejszego 
oglądania przez artystów europejskich dzieł „sztuki prymitywnej”, 
sprowokowane zostało dopiero wydarzeniami politycznymi, któ-
re spowodowały wzrost zainteresowania „prymitywnymi ludami 
kolonii”, a mianowicie wstrząsającymi opinię publiczną doniesie-
niami o zbrodniach kolonialnych reżimów, zawiązywaniem się sto-
warzyszeń anarchistycznych, powstawaniem ruchów lewicowych 
i narastającą krytyką kolonializmu 10. Ten wątek krytyczny pocią-
gną także surrealiści, którzy w 1931 roku w Paryżu, jako odpowiedź 
na wielką wystawę poświęconą francuskim koloniom, zorganizują 
swoją własną, antyimperialistyczną, pod tytułem Prawda na temat 
kolonii. Cenili oni oczywiście „sztukę prymitywną” ze względu na 
jej formalne i ekspresyjne wartości (kodowane tak na ich własne 

9 M. Denis, Od Van Gogha i Gauguina do klasycyzmu, w: E. Grabska, H. Morawska 
(red.), op. cit., s. 82–92.

10 P. Leighten, The White Peril and L’art nègre. Picasso, Primitivism and Anticolonia-
lism, w: K.N. Pinder (red.), Race-ing Art History: Critical Readings in Race and Art 
History, London 2002, s. 246.

Sztuka nasza była 
sztuką dzikusów 
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potrzeby), ale równocześnie podkreślali jej polityczne znaczenie, 
dowodząc, że uciskana ludność kolonii przypomina wyzyskiwanych 
robotników na Zachodzie i dlatego należy ją wspierać w podobny 
sposób 11.

Ten polityczny kontekst sprawił, że również czas, w którym 
funkcjonuje dwudziestoośmioletni Picasso, Derain, Matisse czy 
Vlaminck, uczynił kwestię afrykańską jednym z ważniejszych tema-
tów debaty publicznej we Francji. Wielu artystów pociągała (do-
mniemana) spontaniczność i (domniemana) wolność od konwencji 
twórcy „dzikiego”. Zmitologizowana prostota, „szczerość” i swo-
boda „sztuki prymitywnej” doskonale wpisywała się w wizję raju 
utraconego, Edenu, z którym kontakt miał przywrócić życiodajne 
soki dekadenckiej, cynicznej, wyrachowanej Europie.

Przez wiele lat Maurice de Vlaminck (1876–1958) podkreślał, że 
to on jako pierwszy artysta z Zachodu odkrył wartości estetyczne 
sztuki afrykańskiej i pierwszy kupił maski afrykańskie właśnie z tych 
względów. Dość szczerze przyznawał, że mimo wielokrotnych wizyt 
w Musée Trocadero długo postrzegał wystawione tam przedmioty 
po prostu jako barbarzyńskie fetysze. Zmieniła to dopiero przypad-
kowa wizyta w bistro w Argenteuil w 1905 roku 12, w którym na pół-
ce nad barem między butelkami dostrzegł trzy afrykańskie rzeźby: 
dwie statuetki z Dahomeju i jedną z Wybrzeża Kości Słoniowej. Po 
wielu targach z właścicielem udało się mu je odkupić. Jedną z nich 
nabył od niego następnie Derain, u którego w studiu zobaczyli ją 
Matisse i Picasso.

I to właśnie Pablo Picasso (1881–1973) przyczynił się w najwięk-
szym stopniu do wybuchu zainteresowania sztuką afrykańską. O ile 
Gauguin zrealizował postulat prymitywizmu jako pewnej posta-
wy w przyjętym stylu życia, to Picasso za sprawą Panien z Avignon 
(Museum of Modern Art) dokonał rewolucji w myśleniu o formie 
i konwencji malarstwa.

11 H. Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku xx wieku, Kraków 2010, 
s. 247–248.

12 Wedle wersji rozpowszechnianej przez Vlamincka większość badaczy uważa, że 
miało to jednak miejsce rok później. Por. M. de Vlaminck, Discovery of African Art, 
w: J. Flam, M. Deutch (red.), Primitivism and Twentieth-century Art. A Documen-
tary History, Berkeley–Los Angeles–London 2003, s. 27–28.

 (domniemana)  
 spontaniczność  

 i (domniemana)  
 wolność od  
 konwencji
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Rok 1907, kiedy Picasso namalował Panny z Avignon, pod wpły-
wem – jak głosi legenda – wizyty w Trocadero i zobaczonych tam 
rzeźb afrykańskich, stał się drugim przełomem na drodze „sztu-
ki prymitywnej” do europejskich salonów. Picasso w rozmowie 
z André Malrauxem trzydzieści lat później wspomina to tak:

Wszyscy zawsze mówią o wpływie murzynów na mnie.  
Cóż mogę zrobić? Wszyscy kochamy fetysze. Van Gogh 
powiedział: „Sztuka japońska łączy nas wszystkich”.  
dla nas byli to murzyni 13.

To, co spotkało Picassa w Trocadero, nazwano mistycznym szo-
kiem, zaś Panny z Avignon najważniejszym obrazem xx wieku, 
najbardziej innowacyjnym od czasów Giotta, kometą nowej sztuki, 
paradygmatem sztuki nowoczesnej, pierwszym obrazem xx wie-
ku, pożegnaniem z tradycyjnymi konwencjami 14. Stając się anty-
tezą dotychczasowych tradycji artystycznych, został on uznany za 
pierwszy i od razu najwyraźniejszy łącznik „sztuki prymitywnej” ze 
sztuką Zachodu.

W Pannach z Avignon Picasso atakuje bowiem wedle niektórych 
badaczy to, co jest synonimem Zachodu: białe, męskie, piękne, ra-
cjonalne, realistyczne i nadrzędne, odwracając istniejące decorum 
i stawiając w centrum uwagi widza to, co czarne, kobiece, brzydkie, 
nieracjonalne, nierealistyczne i podrzędne. Panny z Awinionu, pro-
stytutki z burdelu, stają się dla wielu symbolem Afryki: zniszczonej, 
wyeksploatowanej, poddanej białemu panu niewolnicy; są rów-
nocześnie „narracją wykluczenia” i Największą Historią, Która Kie-
dykolwiek Została Opowiedziana (The Greatest Story Ever Told) 15. 
Romantyczna wizja afrykańskiej kultury (jednej, nie wielu różno-
rodnych kultur), idea Afryki, staje się narzędziem krytyki cywiliza-
cji Zachodu, zarazem dekadenckiej i mieszczańskiej, przekonanej 
o swej mission civilatrice.

13 Cytat po raz pierwszy ukazał się w książce André Malrauxa La tête d’obsidienne, 
Paryż 1974, s. 18, w tłum. ang. Picasso’s Mask, London 1976, s. 10.

14 Za: A.C. Chave, New Encounters with Les Demoiselles d’Avignon. Gender, Race, and 
the Origins of Cubism, w: K.N. Pinder (red.), op. cit., s. 261.

15 Ibidem, s. 262.

Panny z Awinionu, 
prostytutki z burdelu 
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Tak współcześnie interpretują ten obraz badacze sztuki skupia-
jący uwagę na kontekstach kolonialnych. Podjęte równocześnie 
badania nad kolekcją Picassa obejmującą sto dziesięć obiek- 
tów „sztuki prymitywnej” (z czego dziewięćdziesiąt sześć to  
„sztuka murzyńska”) potwierdzają jego świadomość polityczno- 
-społecznych uwarunkowań tamtych czasów. Na swój sposób 
Picasso przez ten zbiór, a raczej kryteria jego tworzenia, buntuje 
się przeciwko funkcjonującym metodom kolekcjonowania „sztuki 
prymitywnej”. Wiedziony ideałami komunizmu, klimatem antyko-
lonialnych wystąpień tworzy przez całe swoje życie taką kolekcję, 
która nie będzie przypominać wielkich mieszczańskich zbiorów 
tworzonych przez baronów stali, kauczuku, kawy czy ropy 16. Sam 
stwierdza, że artysta jest równocześnie istotą polityczną, nie-
ustannie czujną na wydarzenia tego świata, rozdzierające, na-
miętne lub spokojne, istotą w swym całokształcie formującą się 
na ich wzór 17.

Jednakże, co nieuniknione, zawartość jego kolekcji tworzą 
przede wszystkim przedmioty przywiezione z francuskich kolonii, 
a nabywane przez Picassa najczęściej na pchlich targach, w anty-
kwariatach lub od innych zaprzyjaźnionych artystów kolekcjone-
rów; jedną czwartą obiektów stanowią maski 18. Jednakże Picasso-
wi służą one wyłącznie dla jego własnych artystycznych potrzeb, 
dlatego też wyrafinowanie, autentyczność czy rynkowa wartość 
dzieła nie ma dla niego większego znaczenia, liczy się przede 
wszystkim forma, wartość wizualna dzieła „sztuki prymitywnej”. 
Z tego też względu długo zbiory Picassa postrzegane były jako 
„sztuka dla turystów”, o niskiej wartości. Jak przy tym wspomina 
Kahnweiler, okazy te kupowane były właśnie jako dzieła sztuki, 
nie zaś jako „obiekty zainteresowań” 19. Skutkowało to brakiem 
wiedzy o rzeczywistym przeznaczeniu i istocie tych dzieł:

16 P. Stepan, Picasso’s collection of African & Oceanic art: masters of metamorphosis, 
Monachium 2007.

17 Za: http://www.picasso.xorg.pl/cytaty.php (20.08.09).
18 P. Stepan, op. cit.
19 D.H. Kahnweiler, Negro Art and Cubism, 1948, w: J. Flam, M. Deutch (red.), op. cit., 

s. 284.

 Wartość wizualna  
 dzieła „sztuki  
 prymitywnej”
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dla nas sztuka murzyńska była sztuką jak każda inna, sztuką, 
którą ceniliśmy sobie bardzo wysoko, ale z którą zaczynaliśmy 
się dopiero zapoznawać. Ja sam rzadko nawet o niej myślałem 
i nie wiedziałem, że w swej istocie była to sztuka religijna 
(…) 20.

Afrykańskie maski dawały możliwość wcielania się w Innego, 
oswojenia go, sposobność przywdziania nowej twarzy, wniknięcia 
w inne światy – Picasso był tym zafascynowany, wielokrotnie foto-
grafując siebie i swych gości z różnymi maskami afrykańskimi.  
Kupował je, zbierał, malował i analizował. Traktował maski jak 
świadków swojej twórczości, rzeczników pierwotnej, nieeuro-
pejskiej formy komunikacji i postawy względem życia; jednocze-
śnie były one swoistym alter ego artysty, łącznikiem z jego iberyj-
ską przeszłością 21. Jego kolekcja w ten sposób stała się collection 
parlante, jedną z najciekawszych prywatnych kolekcji prezentowa-
nych w artystycznych atelier 22.

Do rozważenia pozostaje kwestia, w jakim stopniu Panny 
z Avignon są dziełem powstałym w wyniku kontaktu Picassa ze 
sztuką afrykańską. Oczywistość tego związku w powszechnym od-
biorze Kahnweiler uznał za naiwność 23. Tak zwany okres prymityw-
ny Picassa zaczyna się bowiem wcześniej niż jego wizyta w Troca-
dero, spotkanie z Matisse’em, Vlaminckiem i Derainem. Właściwie 
jego korzeni należy szukać w twórczości Cézanne’a, rzeźbie Gau-
guina, ponownym odkryciu sztuki Grecji i Rzymu, wreszcie w post-
impresjonistycznym zachwycie nad sztuką japońską 24. Zaczyna się 
wraz z przelewanymi na płótno inspiracjami powstałymi w wyni-
ku zainteresowania rzeźbą iberyjską sprzed panowania rzymskie-
go, której kolekcja znajdowała się w Luwrze. Dowodem na to jest 
Portret Gertrudy Stein (The Metropolitan Museum of Art) powsta-
ły już w 1906 roku. Nawet w „okresie prymitywnym”, zwanym też 
„czarnym”, „sztuka murzyńska” nie jest głównym źródłem inspira-

20 Ibidem, s. 287.
21 C. Lotz, Art that scared Picasso, „Apollo”, grudzień 2007.
22 P. Stepan, op. cit., s. 11.
23 D.H. Kahnweiler, op. cit., s. 284.
24 Ibidem, s. 286.

traktował maski 
jak świadków 
swojej twórczości 
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cji, przynajmniej nie przy mających być najlepszym dowodem jej 
wpływów Pannach z Avignon. Jej dominujący i bardziej bezpośred-
ni wpływ odnaleźć można dopiero w 1912 roku, w obrazie Gita-
ra (moma), inspirowanym słynną maską Grebo (Liberia), o czym 
zaświadcza relacja Kahnweilera 25. Rzeźba afrykańska jest inspira-
cją dla nowych rozwiązań formalnych już w okresie kubistycznym, 
momentem kluczowym jest początek kubizmu syntetycznego. Naj-
ważniejsze są maski-reliefy funkcjonujące między rzeczywistością 
obrazu i rzeźby, tworzące w oczach Picassa „deformacyjny kanon”, 
pozwalający jemu samemu wybierać rozwiązania odległe od starej, 
akademickiej przedstawieniowości 26.

Prymitywizm Picassa i prymitywizm Gauguina nie są w rzeczywi-
stości tak różne, jak zwykło się tradycyjnie je przedstawiać. Wyra-
stają z romantycznej, magicznej wizji Czarnego Lądu w przypadku 
Picassa i „rajskich wysp Mórz Południowych” w przypadku Gaugu-
ina. Obie postawy są elementem kolonialnej mozaiki, w której ne-
gacja osiągnięć cywilizacji Zachodu miesza się z tęsknotą za tym,  
co pierwsze, pierwotne. Sama idea „sztuki prymitywnej” staje  
się tak samo ważna dla rozwoju sztuki Zachodu jak konkretne dzie-
ła „sztuki prymitywnej”. Są one dla obu artystów inspiracją,  
towarzyszami-świadkami artystycznego życia, wiodącymi na nowe 
szlaki sztuki xx wieku. Równocześnie dla obu idea „sztuki prymi-
tywnej” jest słodko-gorzkim owocem konstruktu kulturowego, ja-
kim była rozwijana przez stulecia koncepcja „prymitywnych”  
Innych i „cywilizowanych” Nas. Oswojony za pośrednictwem sztu-
ki Inny staje się coraz bliższy, coraz mniej niepokojący, aż w końcu 
w ii połowie xx wieku ulegnie całkowitej asymilacji jako naturalny 
element świata Zachodu. A na początku xxi wieku Inny będzie stać 
obok nas na wyciągnięcie ręki. Albo pięści. Ω

25 y.-A. Bois, Kahnweiler’s lesson, w: J. Flam, M. Deutch (red.), op. cit., s. 72.
26 Ibidem.

 Prymitywizm  
 Picassa  

 i prymitywizm  
 Gauguina

Artykuł powstał na kanwie książki H. Schreiber, Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Od-
krywanie, oswajania i udomowienie Innego w świecie Zachodu, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
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Rozchwiana 
Afryka
O KSIąŻCE VIDIADHARA SURAJPRASADA NAIPAUL A  
mA SKA AFryKi – odSłoNA AFryKAńSKieJ reliGiJNoŚCi

Afryka to kontynent pełen barw, zapachów i przeciwieństw. I nie 
chodzi tu tylko o magię kolorów, którą nas urzeka – głównie ów 
kontrast polega na szerokim wachlarzu religii, których wyznawcami są 
mieszkańcy Czarnego Lądu. Ziemie te są „polem bitewnym”, na którym 
ścierają się najwięksi giganci tego świata, głównie chrześcijaństwo 
i islam z domieszką judaizmu lub animizmu. Takie połączenie to istna 
mieszanka wybuchowa, która nie wróży kontynentowi chwalebnej 
przyszłości. Afrykanie nigdy nie zdołają zbudować trwałych podwalin 
do tworzenia uporządkowanego świata i ładu społecznego. Stąpają 
po równi pochyłej, która prowadzi prosto do samounicestwienia 
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o religiacH afryki pisano już wie-
le. Kolejna pozycja, która pojawiła się 
na rynku wydawniczym, to opowieść 
Vidiadhara Surajprasada Naipaula, 
brytyjskiego eseisty, który ujawnia 
subiektywny zapis przeżyć z wędrów-
ki po afrykańskim lądzie. Autor po raz 
pierwszy przybywa do Afryki Wschod-
niej w 1966 roku. Wtedy jeszcze nie 
wie, że przyjedzie tam ponownie po 
czterdziestu dwóch latach, aby kolejny 
raz odbyć podróż w głąb Czarnej Ziemi. 
Jego wyobrażenie o tamtejszych reli-

giach spotka się z mało optymistyczną 
rzeczywistością. 

Naipaul zabiera nas w wielobarwną 
podróż przez Ugandę, Nigerię, Ghanę, 
Wybrzeże Kości Słoniowej, aż po rPa, 
w poszukiwaniu źródła tamtejszych 
wierzeń. Autor zrzuca po kolei wszyst-
kie maski Afryki, obnaża dziki konty-
nent w poszukiwaniu wiedzy o świecie. 
To słodko-gorzkie zderzenie racjonal-
nego światopoglądu z duchowością 
Afryki pełnej magii i czarów. Dowodzi 
to tego, że poprzez hybrydy powsta-



JO
A

N
N

A
 M

IC
H

A
LI

N
A

 W
A

L 
/ 

R
O

ZC
H

W
IA

N
A

 A
FR

yK
A

 
11

6

łych religii Afryka nigdy nie będzie 
jednolitym kontynentem, a jej wiara 
nigdy nie stanie się punktem wyjścia 
do budowy solidnych fundamentów 
opartych na monoteizmie i wierze 
w zbawienie.

Przemierzając Czarny Ląd, Naipaul 
odbywa m.in. podróż do bugandyjskie-
go wodospadu i położonego nieopodal 
sanktuarium, w którym słyszy przepo-
wiednię wróżbity. W Ugandzie spotyka 
„nowoczesnego czarownika”, który zaj-
muje się zbiorami ziół mających lecz-
nicze właściwości. W Nigerii poznaje 
Adseina, biznesmena, który zabiera go 
na spotkanie z babalawo, tamtejszym 
czarownikiem. Jasnowidz wróży pisa-
rzowi z muszli kauri i tykwy, przepo-
wiadając przyszłość jego córce...

Naipaul na swojej drodze spotyka 
biznesmenów, dyplomatów, polity-
ków, naukowców, szamanów, jasno-
widzów, chrześcijan, muzułmanów, 
pogan. Owocem tych spotkań jest 
zapis rozmów i przeżyć, które dają ob-
raz współczesnej religijności pogrą-
żonej w magicznym świecie wróżb. 
Autor oddaje głos swoim bohaterom, 
którzy niejednokrotnie przyznają, że 
starożytne wierzenia nie wytrzymują 
zderzenia z nowoczesnością. Postęp 
cywilizacji Zachodu zostawia Afrykę 
daleko w tyle i uzależnia ją od boga-
tej części świata. Naipaul obala mity 
o krainie piasku i słońca – od towarzy-
sza podróży dowie się, że Afrykanów, 
podobnie jak resztę świata, zjada 

amerykański konsumpcjonizm, nad 
którym czuwają ogromne korporacje 
napędzające marketingową machinę 
wyzysku. 

W Nigerii czeka na niego spotkanie 
z Edunem, bankierem inwestycyjnym, 
wyznawcą kultury Joruba. Tam słyszy 
historie o świętym gaju Osun Osogbo, 
siedzibie bogini płodności. Gaj to świę-
ty las – słynie z dużej liczby san- 
ktuariów, rzeźb i dzieł sztuki ludu Jo-
ruba. Autor w mieście Ife poznaje 
niesamowitą opowieść o ludzie i jego 
najważniejszym skarbie. Z uwagi na 
szacunek do historii Jorubów zbudo-
wano sanktuarium będące miejscem 
narodzin cywilizacji czarnej rasy.

PrzemierzaJąc gHanę, podróżnik 
dowiaduje się, że znaczna część tego 
terenu należała kiedyś do królestwa 
Aszanti. Tamtejsza religia Ga, skłócona 
z religią Aszanti, jest nieodłączną czę-
ścią otaczającego nas świata żyjących, 
świata przepojonego przepowiednią 
i boskimi komunikatami nawet wtedy, 
gdy nie jesteśmy tego świadomi. 

Religia Ga związana jest ze ścisłym 
tabu, którego trzeba przestrzegać. Naj-
lepiej chodzić boso, by utrzymać stały 
związek z ziemią – dotyczy to głównie 
kapłanów. Jeśli będą chodzić w butach, 
czeka ich grzywna. Miejsca, po których 
stąpa reprezentujący duchy kapłan, są 
święte. Szaman nosi białe szaty i trzy-
ma w ręku miotełkę – to symbolizuje 
oczyszczenie.
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Dla wyznawców Ga wszystko, co 
spotyka człowieka, ma znaczenie – na-
wet kichnięcie na prawo oznacza, że 
coś jest dobre, a na lewo – złe. Zna-
kiem jest wszystko – powiew wiatru, 
kamień na drodze, deszcz, burza, słoń-
ce. Tamtejsi ludzie wierzą, że natura 
została zaprogramowana, a my uczymy 
się ją odczytywać. Owe znaki mogą 
interpretować jedynie nieliczni – naj-
wyższy kapłan, starszyzna królewskie-
go tronu, władca czy jasnowidzące 
kobiety. Istota najwyższa jest obdarzo-
na ogromną mocą i zazwyczaj przywo-
łuje inne istoty – duchy i bogów, które 
objawiają się pod postacią drzew, 
pnia, królewskiego stołka, rzeki, stawu. 
Każda społeczność ma własne bóstwa 
sprawujące opiekę, mające moc uzdra-
wiania i rozstrzygania sporów. 

Warto wiedzieć, że bóstwa mają 
swoich ziemskich posłańców – kapła-
nów i wieszczki. Aby móc pełnić tak 
zaszczytną funkcję posługi bogów, 
konieczne jest przejście inicjacji. Tu 
pojawia się dość wyraźny sygnał, który 
może dawać wiele do myślenia – ka-
płani i wieszczki są opętani. Słudzy 
bogów pełnią rolę doradców – można 
zwracać się do nich w przypadku, gdy 
ma się poważne problemy. Wówczas 
magicy wprawiają się w trans, w któ-
rym najczęściej zrywają z siebie ubra-
nia, krzyczą, mówią nieznanymi języ-
kami. Język, którym porozumiewają się 
zazwyczaj, to język twi, język Akanów. 
Kultura tradycyjnych wierzeń każe do-

szukiwać się w tych działaniach ukryte-
go sensu, niewidocznego dla „kultu-
ry białych” gołym okiem. W kulturze 
chrześcijańskiej takie zjawisko nazywa 
się najprościej obłąkaniem i nie ma 
w nim głębszej filozofii. 

życie w świecie, w którym czary de-
terminują ludzką egzystencje, to ciągle 
napięcie i lęk przed gniewem bogów 
i przodków. Kultura ludów afrykańskich 
wymaga zachowania nieustannej czuj-
ności i gotowości do poświęceń.

Wierzenia religijne Ga idą w parze 
z praktykami kulturowymi obowiązu-
jącymi nawet najmłodszych. Nowo-
rodkom wlewa się do ust wodę i wino 
palmowe – to ma je wiązać z ziemią. 
W okresie pokwitania ciało pokrywa 
się popiołem lub zieloną gliną i dziecko 
można pokazać we wsi. Temu rytuało-
wi towarzyszą huczne tańce i śpiewy. 
To ważny element, ponieważ czyny te 
opowiadają o dziejach społeczności, 
uczą wchodzenia w dojrzałość obo-
wiązków domowych, społecznych, 
uczą moralności.

PrzemierzaJąc Bezkresne połacie 
Afryki, Naipaul na szczycie każdego 
wzgórza dostrzega rywalizację kościel-
nych gmachów, świątynie religii całego 
świata: meczet, kościół chrześcijań-
ski, sanktuaria szamanów i Indusów. 
Zauważa także specyficzne powiązania 
religii z kulturą masową – każde miej-
sce święte ma swój szyld, jak gdyby 
religia była tutaj biznesem, wszech-
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stronnie zaspokajającym rozpaczliwe 
potrzeby konsumenta.

aBy lePieJ zrozumieć współczesne 
wierzenia Afrykanów, warto sięgnąć 
do historii kolonializmu, który wywarł 
ogromny wpływ na kształt współ-
czesnych stosunków gospodarczych, 
politycznych i religijnych. xix wiek był 
dla Afryki czasem burzy i naporu – do 
połowy tego stulecia były to tereny 
odizolowane od świata. Napływają-
cy do Afryki kolonialiści – muzułma-
nie i chrześcijanie – krzewiąc swoją 
religię, szukali niewolników i grabili 
cenne surowce, przede wszystkim kość 
słoniową. W zamian za to zostawiali po 
sobie tanie strzelby, bezwartościowe 
przedmioty, ale, co ważne, dali Afry-
kanom Kościół, który od tamtej pory 
zaszczepił w tubylczych ludach nowe 
spojrzenie na świat. Naipaul pisze, że: 
W tradycyjnej religii każdy król miał 
swego najwyższego kapłana i starszy-
znę i u nich szukał rady. Ten system był 
demokratyczny. Służył zdrowemu roz-
sądkowi. Ludzie nie przekraczali granic. 
Kościół to zburzył. Przyniósł tutaj Jezu-
sa. Chrześcijaństwo było dla Afrykanów 
nową religią, niosącą ze sobą ideę asy-
milacji, której wcześniej nie znali. Gło-
szono wiarę, wprowadzano oświatę. To 
osłabiło tradycyjną religię. W tej kwe-
stii chrześcijaństwo oferowało to samo 
co islam – wiarę w jednego Boga.

Innym ważnym elementem to-
warzyszącym tradycyjnej religii jest 

śmierć. Z każdym rodzajem śmierci 
związany jest inny rytuał. Gdy kobieta 
wraz z dzieckiem umrze przy poro-
dzie, wszystkie kobiety ze wsi kąpią 
się w morzu, aby zmyć zły omen. Inny 
rytuał dotyczy wodzów. Ich ciało pod-
daje się balsamowaniu. W trakcie ob-
rzędów ludzie chronią się, używając 
specjalnego języka. Nie można mówić, 
że wódz nie żyje – wtedy mówi się, że 
wódz wyjechał, przebywa w innej wio-
sce, poszedł zerwać liście. Trumna to 
dom zmarłego.

nie ulega WątPliWości, że trady-
cyjne wierzenia tracą w Afryce na 
znaczeniu – ustępują miejsca wielkim 
cywilizacjom zachodnim. Zarówno 
chrześcijaństwo, jak i islam były dla 
Afrykanów atrakcyjne, ponieważ ofe-
rowały życie pozagrobowe. Szamanizm 
proponował jedynie wiarę w świat du-
chów, magicznych ziół i medytacji, któ-
re miały przybliżyć ich do zamkniętego 
świata bogów lub umożliwić kontakt ze 
zmarłymi przodkami. Owe praktyki tra-
dycyjne nie stanowią uregulowanych 
systemów – cechują się nieustanną 
ewaluacją. Podlegają dostosowywaniu 
się do obecnych warunków życia – czę-
sto dochodzi do łączenia praktyk trady-
cyjnych z wiarą w Jezusa i Allaha. 

Co ciekawe, dla Afrykanów wiara 
tylko w jednego Boga wydaje się dość 
nudna – świat ich wierzeń oferuje bo-
gów od wszystkich sfer życia, dlatego 
do wiary w Jedynego słusznego Stwór-
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cę podchodzą z dużym dystansem. 
Zdarza się, że odrzucają chrześcijań-
stwo, ponieważ tradycja wydaje im się 
dużo bardziej urozmaicona. W zderze-
niu z afrykańską mentalnością cywili-
zacja Zachodu musi prowadzić wyjąt-
kowo nudne życie...

Poza religiami, które mają najwięk-
szy wpływ na kształt relacji między-
narodowych (chrześcijaństwo i islam) 
wraz z napływem nowych prądów 
rozwinęły się też mieszanki afrochrze-
ścijaństwa, powstał Etiopski Kościół 
Ortodoksyjny (zakorzeniony w juda-
izmie pod względem praktyki obrze-
zania i szabatu) oraz kult wudu. Takie 
niebezpieczne połączenia nie miały 
prawa przynieść pozytywnych rezulta-
tów dla nikogo. Najgorsze jest jednak 
to, że ta Sodoma i Gomora, przywołu-
jąc tu biblijne konotacje, daje solidne 
podstawy do prawdziwego gniewu Je-
dynego właściwego Stwórcy tej ziemi. 

tradycyJne Wierzenia afryki zostają 
stosunkowo wyparte, ponieważ domi-
nujące religie uważają jej dotychczaso-
we praktyki za pogaństwo. Na widok 
szybkiego postępu świata zachodnie-
go Afrykanie zaczynają potępiać swoją 
kulturę. Naipaul słusznie dostrzega, że 
pogaństwo nie miało szans na wygra-
ną; o dawnych bogach i o świątyniach 
dało się najwyżej powiedzieć, że byli 
od niepamiętnych czasów i dobrze słu-
żyli ludziom. Doktryny islamu i chrze-
ścijaństwa, religii światowych, miały 

podstawy filozoficzne i poddawały się 
egzegezie.

tradycJe czarnego islamu (isla-
mu w afrykańskim wydaniu) opiera-
ją się na ścisłych regułach poligynii 
w haremie. Obowiązuje w nim wiele 
bezwzględnych zasad, których nieprze-
strzeganie jest surowo karane. Prawie 
wszystkie dotyczą kobiet i wiążą się 
z ciążą lub porodem. Polegają one 
między innymi na separacji kobiet od 
dzieci zaraz po urodzeniu. Noworodki 
powierza się innym kobietom, natu-
ralne matki mają z nimi kontakt tylko 
podczas karmienia. W tym czasie mat-
ka zmuszona jest zakryć twarz zasło-
ną, aby dziecko nie miało żadnej więzi 
z rodzicielką. Dopiero w wieku 6–7 lat 
dziecko może poznać naturalną matkę. 

Te skomplikowane reguły – tworzą-
ce swego rodzaju podzbiór w ramach 
szerszej religii – miały wykorzenić 
wszelkie wyobrażenia o rodzinie „nu-
klearnej” i wpoić idee wielkiej rodziny 
żyjącej w murach haremu.

Według tych wierzeń idea rodziny 
nuklearnej jest źródłem egoizmu i bu-
rzy porządek społeczny. W tym miej-
scu należy obalić mit poligamii, z którą 
kojarzona się od wieków Afryka. Dziś 
już nie jest ona miejscem rozpusty – 
tylko afrykańscy muzułmanie prakty-
kują wielożeństwo.

Afryka poza częścią muzułmańską 
postrzegana jest jako chrześcijańska, 
nawet jeśli pod jej maską wciąż żywe 
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są tradycyjne obrzędy, rytuały i zwy-
czaje. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
w ostatnim czasie widoczny jest coraz 
większy wpływ ingerencji muzułma-
nów na ziemiach afrykańskich. Jest to 
niepokojące zjawisko, ponieważ wia-
domo, że wyznawcy islamu nie cofną 
się przed niczym, ale chcą podporząd-
kować sobie zdominowane tereny za 
wszelką cenę, nawet własnej krwi.

Warto Pokusić się o naukowe wyja-
śnienie synkretyzmu religijnego, który 
jest stałym problemem Afryki. Po-
twierdzeniem tej tezy może być teoria 
mówiąca o „zderzeniu cywilizacji” Sa-
muela Huntingtona. W myśl tego abs-
traktu świat zdominuje walka ośmiu 
największych cywilizacji, która będzie 
wynikać z konfliktów dotyczących róż-
nic kulturowych, a dokładniej podzia-
łów religijnych. 

Afryka, paradoksalnie, pomimo 
ogromnego obszaru terytorialnego 
jest zbyt słaba, aby uniezależnić się od 

prądów kulturowych świata zewnętrz-
nego i dorobku, jaki oferuje Zachód. 
Nie jest w stanie stworzyć jednolitego, 
rodzimego systemu kulturowego, któ-
ry mógłby stać się silną opozycją dla 
wysoko rozwiniętych gigantów cywili-
zacyjnych. Idąc tropem Huntingtona, 
w zderzeniu cywilizacji chrześcijaństwa 
i islamu Afryka nie ma szans, zatem 
skazana jest na autodestrukcję.

rozWóJ xx-WieczneJ antroPologii 
udowodnił, że koncepcja animizmu 
uznawana jest za przestarzałą i nie 
ma szans w starciu z mocarzami tego 
świata. Nowe kierunki w naukach hu-
manistycznych dowodzą, że wierzenia 
tradycyjne wchodzą w kompetencje 
ontologii, wychodząc tym samym poza 
obręb samej religii. Dzięki temu mo-
żemy mieć tak bogatą wiedzę o świe-
cie, który i tak staramy się ujednolicać 
i eliminować z niego wszelkie przeja-
wy odmienności już od blisko dwóch 
stuleci... Ω



Rafał Salata

Dlaczego
Afryka?
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Afryka podobno nie pozostawia obojętnym. 
Można jej nie lubić albo ją pokochać.  
Ja patrzę na Afrykę sercem neofity.  
I kadr po kadrze próbuję ją zrozumieć

Szarobłękitne, jakby przydymione niebo. Około połu-
dnia. Czterdzieści stopni i wiatr. Wąska ścieżka pośród wyschnię-
tej trawy. Ścieżką idzie chłopiec. Na oko siedmio-, ośmioletni. Za 
nim unosi się tuman bladoczerwonego pyłu wzbijanego z każdym 
krokiem przez bose stopy. Pierwsze buty dostanie dopiero w wie-
ku 15 lat. I podobnie jak jego rodzice będzie ich używał okazyjnie. 
Niekoniecznie od święta. Raczej do pracy. Chłopiec przechodzi 
nieopodal dużego drzewa, w którego cieniu siedzi grupka ludzi. 
W pewnym momencie woła go kobieta. Spotykają się pomiędzy 
dróżką a drzewem. To matka chłopca. Zamieniają ze sobą kilka 
słów, po czym kobieta wkłada mu na plecy jego mniej więcej rocz-
nego braciszka. Pogania chłopca, dając mu znaki rękami, by szedł 
już do domu. Zwykle o tej godzinie chłopiec bywa w szkole, ale jest 
środa, w edukacyjnym systemie francuskim dzień wolny od zajęć. 
Kobieta cały czas trzyma coś w dłoni. To tabliczka z niewpraw-
nie napisaną kredą literą B. Teraz, pozbywszy się nieco hałaśli-
wego potomstwa, może wrócić do grupy i w skupieniu ćwiczyć 
naukę pisania i czytania w swoim języku. Języku moree. Do nauki 
urzędowego języka – francuskiego – jest jeszcze bardzo daleka 
droga. Prawie 80% społeczeństwa jest analfabetami. Tylko nieco 
ponad jedna trzecia wszystkich dzieci kończy edukację na pozio-
mie podstawowym. Istnieje co prawda obowiązek szkolny, ale jest 
mało egzekwowany. W Burkina Faso istnieje wiele programów 
wspierających alfabetyzację dorosłych, lecz zaległości do nadrobie-
nia jest dużo, tym bardziej że dorośli, przede wszystkim kobiety, 
mogą się uczyć tylko w czasie przed porą deszczową, kiedy ziemia 
jest twarda jak skorupa, wszystkie płody rolne już dawno zebra-
ne i przetworzone. Z chwilą przyjścia deszczu cały wysiłek zostaje 
skierowany na pracę. Te trzy miesiące deszczu i jeszcze kolejne 
trzy będą stanowić o przetrwaniu całego roku.

 Prawie 80%  
 społeczeństwa jest  

 analfabetami
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Chłopiec odszedł już kilkaset metrów. Po drodze spotkał swoich 
kolegów. Stoją teraz w chmurze kurzu, kopiąc gumową piłkę. Jego 
matka wraz z innymi kobietami wyciągniętymi rękami kreśli w po-
wietrzu kolejną literę. 

Ogród. A właściwie ogródek. Półhektarowe pólko podzie-
lone na kilkanaście prostokątów i kwadratów z równo skopanymi 
grządkami. Właściwie nic nadzwyczajnego, ale tutaj do przeko-
pania grządki trzeba używać kilofa. Obserwuję, jak mężczyzna 
powoli unosi go do góry i wbija w zastygłą ziemię. Robi to w swo-
im niespiesznym rytmie od przeszło godziny. W upale nie da się 
pracować szybko. Ale można to robić sprawnie. Burkinabe mają 
etos pracy. Tutaj zawsze trzeba się było solennie napracować, aby 
mieć cokolwiek. Pewnie dlatego pracę traktują z powagą. Są rzetel-
ni i sumienni. W ogrodzie w każdym kwadracie rośnie coś innego: 
kapusta, cebula, czosnek, pataty, marchew... Właściciel z dumą je 
prezentuje. Zbiory, nie tyle obfite, co raczej dobre i różnorodne, 
zawdzięcza wytrwałej pielęgnacji i odrobinie szczęścia. Burkina 
Faso położone jest na skale. Dlatego gdy budowane są drogi, tłucz-
nia nie sprowadza się z daleka, tylko zjeżdża się z szosy paręnaście 
metrów i zakłada kamieniołom. Bardzo często powstają dzikie ka-
mieniołomy, w których pracują kobiety. Godzinami tłuką młot-
kami większe bryły. Utłuczony kamień układają później w stożki 
wzdłuż drogi. 

Cienka warstwa ziemi pokrywająca skałę wymaga troski. Wody. 
Szczęśliwie na terenie ogrodu jest studnia, wystarczy parę ruchów, 
by napełnić całą beczkę. Są miejsca, gdzie do najbliższego wodo-
poju jest kilkanaście kilometrów. Zaopatrzeniem w wodę zajmu-
ją się przede wszystkim dzieci. Objuczonymi w kanistry, beczki, 
bidony rowerami albo specjalnymi wózkami wiozą wodę do swoich 
domów. Koszt budowy studni to około 8 tysięcy euro. Wiele orga-
nizacji patronuje ich powstawaniu, od Kościoła katolickiego przez 
UNESCO, na prywatnych darczyńcach kończąc. Można to wyczytać 
na tabliczkach umieszczonych przy pompach. Dziewczynki w czar-
nych chustkach na głowie i beżowych mundurkach wracają wła-
śnie z muzułmańskiej szkoły. Zatrzymały się, by się napić. Ubrani 
kolorowo, hałaśliwi chłopcy pochodzą na pewno z innej wioski. 

burkina Faso położone 
jest na skale 
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Ich rodzice musieli się porozumieć ze sobą, by zacząć budowę 
studni. Razem musieli zebrać 10% wartości inwestycji. Studnia jest 
dobrem wspólnym, należącym nieraz do trzech, czterech wiosek, 
zamieszkanych nierzadko przez ludzi różnych wyznań. Dość po-
wszechne jest występowanie innych religii w jednej rodzinie. Mu-
zułmanie i chrześcijanie żyją tu w zgodzie. Jeżeli ktoś znajdzie się 
w potrzebie, wszyscy jego znajomi są obowiązani do odwiedzin. 
Niezależnie od religii. Jeżeli ktoś umrze, wszyscy sąsiedzi biorą się 
do kopania grobu, niezależnie od religii. Bo trzeba. Łatwo to do-
strzec, patrząc na cmentarze. Obok siebie na przemian stoją wbite 
w twardą ziemię krzyż i półksiężyc. 

Kilof przestał uderzać. Mężczyzna wyprostował się i podszedł 
do studni. Obmył twarz i ręce. Nalał wody do plastikowej butelki 
i usiadł na brzegu muru okalającego pompę. Wpatrywał się w kwa-
drat równo zaoranej ziemi. 

W Burkina Faso nie ma wiele bogactw. Właściwie nie ma ich 
wcale. No, może poza mangowcami, wielkimi mangowcami z prze-
pysznymi owocami i małymi złożami złota odkrytymi niedawno. 
Nie ma dostępu do morza, nie ma rozległych pastwisk. Paradok-
salnie może właśnie fakt, że nie ma czego stąd ukraść, stanowi 
o ich bogactwie. Biznesowi z Zachodu nie opłacało się zdemorali-
zować mieszkańców Burkina. 

Pocierając otwarte dłonie o siebie, Burkinabe wyrażają sza-
cunek dla osoby, z którą się witają. Dziecko nigdy nie wyciągnie 
pierwsze dłoni do starszego. Uścisk prawej dłoni będzie wyrażał 
większy szacunek, gdy lewą ręką złapiemy swoje prawe przed-
ramię. Znajomi podczas powitania, odsuwając dłonie z uścisku, 
zahaczają środkowe palce o siebie, tak by za chwilę pstryknęły 
o kłąb kciuka. To tylko niektóre formy codziennej etykiety. Ich bo-
gactwo może zaskakiwać w biednym kraju. To właśnie otwartość 
i życzliwość stanowią o tym, jakimi są ludźmi. Dlatego chcę tam 
wracać. Ω

 Studnia jest dobrem  
 wspólnym
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k Without the roots, you have no 
fruits, so it’s better keeping the 
roots alive because it means better 
fruits from now on. 
   Willie dixon
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Nasi rodzice mieli wódkę i disco 
polo, my mamy trawę i DJ-skie 
nawijki. Ewolucja reggae pokazuje, 
że od pierwotnego kontaktu 
z Bogiem i wyrażania potrzeby 
wyzwolenia gatunek przeszedł 
długą drogę do zaspokajania 
niezbyt wysublimowanych 
potrzeb młodego pokolenia

Filozofowie lubili old school

Potrzebę powrotu do prymitywizmu 
w sztuce postulowano już w starożyt-
ności. Platon, formułując swoją teorię 
zepsucia sztuki, przestrzegał przed 
urokiem oracji, która schlebia słucha-
czom i otępia ich zmysły. Swoją krytykę 
kierował przede wszystkim w stronę 
szkoły retoryki Gorgiasza – prekursora 
błyskotliwego stylu mówienia, pełnego 
kunsztownych zwrotów i figur języko-
wych. Według Platona artysta nie po-
winien nadużywać swoich umiejętno-
ści, ponieważ stworzone ze zbyt dużą 
dokładnością dzieła (miał na myśli 
głównie przemowy) sprawiają, że lud 
omamiony imponującą formą przesta-
je dostrzegać samą treść. Proces twór-
czy sprowadza się zatem do sprytnego 
używania sztuczek, które umożliwia-
ją wywołanie u odbiorcy pożądanego 
przez twórcę efektu.

Arystoteles również nie pozostawał 
obojętny na zepsucie sztuki. W opisie 
zjawiska posługiwał się tzw. metaforą 
organiczną, w ramach której wyróż-

nił kilka faz rozwoju sztuki osiągają-
cej kolejne poziomy aż do momentu 
pełnego rozkwitu. Po nim, jak w przy-
padku ewolucji każdego organizmu, 
następuje zestarzenie się dzieła, pro-
wadzące do jego ostatecznego zepsu-
cia. Prymitywizm w owej ewolucyj-
nej skali Arystotelesa umiejscowiony 
został na samym początku łańcucha 
rozwoju. Jest najbardziej obiecującą 
fazą porównywaną przez filozofa do 
wiosny – symbolu świeżości, młodości 
i nieokiełznanej życiodajnej siły, którą 
Arystoteles znajduje właśnie w sztuce 
prymitywnej.

Kontynuując rozważania dotyczące 
starożytnego postrzegania prymitywi-
zmu, warto sięgnąć również do teorii 
reakcji Cycerona. Ten wybitny rzymski 
pisarz uważał, że nawet najpiękniejsza, 
rozwinięta sztuka powoduje w koń-
cu przesyt, a wyrafinowany odbior-
ca w naturalny sposób odrzuca nad-
miar technik i umiejętności, znajdując 
prawdziwą szczerość wyrazu w sztuce 
prymitywnej. Kwintylian uznał jednak 
Cycerona za snoba i wywyższającego 
się konesera, który dostrzega głębię 
w czymś, co w gruncie rzeczy jest... 
prostackie. Zapewne każdy szanujący 
się konserwatysta zgodzi się z hipo-
tezą rzymskiego nauczyciela retoryki, 
chłodnym okiem oceniając współcze-
sną sztukę, w której odtworzenie pro-
cesu obierania ziemniaków czy zdjęcia 
fekaliów urastają do miana arcydzieł. 
Na użytek tego tekstu warto jednak 



M
A

C
IE

J 
K

A
LB

A
R

C
Zy

K
 /

 Z
EP

SU
TE

 O
W

O
C

E 
P

R
yM

IT
yW

U
 

12
8

przyjąć ową snobistyczną perspekty-
wę i razem z Platonem, Arystotelesem 
i Cyceronem dostrzec moc prymitywu, 
który w przypadku muzyki reggae za-
decydował o jej wyjątkowości, a z ko-
lei odejście od niego doprowadziło do 
zniszczenia we współczesnych odmia-
nach gatunku tego, co było w nim naj-
cenniejsze: siły ducha.

Ożywczy powiew reggae

W 1851 roku w Pałacu Kryształowym 
w Londynie zorganizowano Wielką 
Wystawę, podczas której zaprezento-
wano dorobek kulturalny i techniczny 
państw cywilizacji zachodniej. Pierw-
szy faks, teleskopy i mikroskopy zro-
biły ogromne wrażenie na przybyłych 
gościach – wiele innych państw mogło 
pozazdrościć anglosaskiemu światu 
coraz bardziej zaawansowanego roz-
woju technicznego. Niestety gorzej 
było ze sztuką, której kryzys dostrzegli 
sami wystawcy, podejmując refleksję 
na temat wyższości sztuki prymityw-
nej nad im współczesną, pozbawioną 
szczerości i zbyt dosłownie starającą 
się naśladować rzeczywistość. Zauwa-
żono, że dzikie plemiona prześcigają 
europejską cywilizację w spójności 
i logice wzorów oraz dekoracji. Barba-
rzyński zmysł estetyczny robił wielkie 
wrażenie na dziewiętnastowiecznych 
europejskich artystach – potrzeba od-
świeżenia przeżartej prymatem tech-
niki nad estetyką sztuki była ogromnie 
potrzebna do ponownego odkrycia 

harmonii i równowagi dekoracyjnych 
wzorów.

Na początku xx wieku potrzebę po-
wrotu do źródeł wszelkiej sztuki do-
strzegł m.in. Picasso, który we wstęp-
nej fazie kubizmu czerpał inspiracje 
głównie z prymitywnych rysunków, 
tworząc malarstwo pozbawione dbało-
ści o każdy szczegół. Właściwie wszyst-
kie awangardowe ruchy artystycz-
ne ubiegłego stulecia doceniały rolę 
regresu, wyłączenia rozumu i przede 
wszystkim odrzucenia umiejętności 
wypracowanych przez kulturę Zacho-
du. Zwracano się ku temu, co prymi-
tywne, a więc temu, co miało miej-
sce w dalekiej przeszłości, ale prawie 
nigdy nie było związane z dorobkiem 
Zachodu.

Szukając analogii do wspomnianej 
dziewiętnastowiecznej Wielkiej Wy-
stawy, warto zauważyć, że reggae było 
pewnym remedium na stan muzyki 
rockowej drugiej połowy lat 70. Tak jak 
w xix wieku szukano dla sztuki ratun-
ku we wzorach dekoracyjnych dzikich 
plemion, tak u schyłku ery hipisow-
skiej próbowano odświeżyć komercja-
lizującą się muzykę czymś radosnym 
i szczerym. Tak jak Pablo Picasso oraz 
inni przedstawiciele awangardy, ar-
tyści poszukiwali inspiracji w sztuce 
mocno odbiegającej od tego, co było 
można wtedy nazwać zachodnim ka-
nonem. Progresywny rock i rock and 
roll, które przywłaszczyły sobie i prze-
tworzyły na własną modłę stworzone 
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przez czarnoskórych gatunki muzycz-
ne (jazz, blues), okazały się niewystar-
czająco pełne prymitywnej mocy, by 
zaszczepić w społeczeństwie nadzie-
ję w czasach, w których dzieci kwiaty 
powoli ustępowały miejsca punkowej 
rebelii. Przede wszystkim były jednak 
przeżarte prymatem formy nad treścią. 
W tym kontekście to właśnie reggae 
było odbierane jako gatunek budzą-
cy nowe, pozytywne odczucia. Pro-
stota tej muzyki była odpowiedzią na 
wypalenie się rocka: nieskomplikowa-
ne gitarowe akordy i szamański śpiew 
przyciągały swoją egzotyką i mistyczną 
otoczką. Forma pociągała bowiem za 
sobą konkretną treść, która padła na 
żyzny grunt brytyjskiego proletariatu, 
pragnącego podobnie jak rastafaria-
nie społecznego wyzwolenia. Proleta-
riat z uk zainspirował z kolei polskich 
muzyków do stworzenia alternatywnej 
sceny reggae w latach 80., ale to już 
inna historia.

W Wielkiej Brytanii szybko się oka-
zało, że muzyka z Jamajki jest do-
brym uzupełnieniem przesłania kon-
testujących komercjalizację rock and 
rolla punkowców. W związku z tym, 
że angielski punk był silnie związa-
ny z tożsamością klasową i domaga-
niem się polepszenia bytu tejże klasy, 
szybko znalazł punkty wspólne z rów-
nie buntowniczym reggae. Z biegiem 
czasu m.in. mocno rozpolitykowani 
The Clash zaczęli doceniać radykal-
ną działalność Boba Marleya, który 
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stał się dla niektórych ucieleśnieniem 
społecznej zmiany. W połowie lat 70. 
zachodni świat odkrył i pokochał reg-
gae. Jamajka – wiosenna ziemia – sta-
ła się symbolem odnowy, udaną próbą 
tknięcia w zachodnią muzykę nowego 
życia. Arystoteles nie mylił się nawet 
co do pory roku.

Nowy prorok

Odbiorcy potrzebowali bohatera nie 
tylko wydziedziczonego społecznie 
i rasowo, ale także obcego kulturze 
zachodniej. Marley wydawał się ide-
alnym kandydatem na nowego pro-
roka – syn Jamajki i białego oficera 
w służbie brytyjskiej wprowadził zamęt 
na pełnej cynizmu i zepsutej komer-
cją scenie rockowej. Przybył do Lon-
dynu i zaczął nagrywać swój kolejny 
album – płyta Burnin’, ze słynnym Get 
Up, Stand Up ukazała się w 1973 roku. 
Dwa lata później serca brytyjskiej pu-
bliczności podbił utwór No Woman, 
No Cry z płyty Natty Dread. W twór-
czości Marleya jego prywatna per-
spektywa nieustannie przenikała się 
z treścią społeczną i polityczną – walką 
o powrót do ziemi obiecanej przezna-
czonej dla czarnych. Jak twierdził Mar-
cus Garvey, jeden z najważniejszych 
przywódców w historii czarnych Ame-
rykanów i inspirator powstania kultu 
rastafariańskiego, miejscem spotkania 
wszystkich czarnoskórych, wygnanych 
niegdyś ze swojej ojczyzny, powinna 
być Etiopia. Teksty Marleya były prze-
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pełnione ideami wypracowanymi przez 
bohatera narodowego Jamajczyków, 
a rytmy wyrażały kulturową różnorod-
ność stylu rasta. W jamajskim narodzie 
wybranym, rozpoczynającym swoją 
wędrówkę do ojczyzny, budziły wolę 
walki i stały się także niezbędnym ele-
mentem rytuałów pogłębiających du-
chowość. Zadaniem muzyki było uwol-
nienie od bólu, wprowadzenie w stan 
euforii oraz umożliwienie kontaktu 
mistycznego z siłą wyższą.

U wrót Babilonu

W kolejnych latach reggae rozlało się 
po całym świecie. Po raz pierwszy 
w historii rytmy z Trzeciego świata 
przedostały się do obiegu muzyki po-
pularnej. Spodobały się nie tylko The 
Clash, ale także wielu innym zespołom 
(m.in. The Police), które zaczęły czer-
pać inspiracje z bujającej twórczości 
Marleya. Rozpoczął się nieuchronny 
proces komercjalizacji, przekształcają-
cy reggae w produkt do konsumpcji, 
pozbawiony pierwotnego znaczenia. 
Antymieszczańskość gatunku i jego po-
tencjał rewolucyjny z czasem zaczęły 
zmieniać się w kult zabawy, pozbawio-
nej jakiejkolwiek społecznej czy też 
duchowej refleksji. Podobnie jak biali 
zniszczyli szczerość bluesa i jazzu, tak 
samo przekształcili reggae w zestaw 
skal muzycznych i kilku sztandarowych 
haseł (wolność, miłość), za którymi 
nie kryło się nic głębszego. Sądzili, że 
to mimo wszystko wystarczy do gra-

nia tej pulsującej muzyki, sami jednak 
nie za bardzo wiedzieli, o co w niej 
tak naprawdę chodzi. Z biegiem czasu 
dodali elektronikę, zaczęli rezygno-
wać z żywych instrumentów – reggae 
stało się muzyką popularną. Podobnie 
jak xix-wieczni europejscy mistrzowie 
wzornictwa uczynili z prymitywnych 
wzorów pozbawione duszy produk-
ty seryjne, tak samo europejski świat 
przekształcił reggae w komercyjną 
papkę, łatwą do przełknięcia przez nie-
zbyt wymagającą publiczność. Historia 
jest pełna paradoksów: reggae miało 
być remedium na komercjalizację roc-
ka, ale szybko okazało się, że samo jej 
nie uniknęło.

Daj mi ten weed

W tym miejscu, a może jeszcze parę lat 
później, kiedy proces komercjalizacji 
wszedł w zaawansowaną fazę, zaczyna 
się duchowy upadek muzyki rastafa-
rian. Niejeden z nas doświadczył go na 
własnej skórze podczas juwenaliów czy 
na jednej z tych megawychillowanych 
imprez w klubach. Podczas nich z gło-
śników płyną ragga i dancehall, którym 
niezwykle daleko do uduchowionych 
i pełnych szczerej radości z życia piose-
nek Jamajczyków.

Spośród wielu koncertów reggae, na 
których byłem, najbardziej utkwił mi 
w pamięci występ Ras Luty, Boba One’a, 
Bas Tajpana i Rogala Salut w łódzkim 
klubie Luka. Impreza, która odbyła się 
pod hasłem „Pożegnanie lata”, jest 
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dobrym przykładem ilustrującym zja-
wisko upadku reggae. Zamiast udu-
chowionych artystów i żywych in-
strumentów na scenie pojawiło się 
czterech facetów melorecytujących 
teksty o trawie i dJ odtwarzający im 
podkłady. W tym wypadku teoria re-
akcji Cycerona idealnie sprawdziła się 
w praktyce: nadmiar techniki zadzia-
łał wyjątkowo na niekorzyść brzmienia 
muzyki, a długie i na pozór skompliko-
wane teksty (tzw. nawijki) pozbawio-
ne sensownej treści sprawiły, że twór-
czość klasyków gatunku, która także 
została wykorzystana w bitach zagra-
nych tego wieczora, stała się swoją ka-
rykaturą, nędzną pozostałością pełnej 
prymitywnej mocy muzyki rastafarian. 
Nie można także zapomnieć o budowa-
nych na słabym fundamencie relacjach 
artysty z odbiorcą – w tym wypadku 
jedyną płaszczyzną porozumienia stało 
się pragnienie legalizacji zioła. Podczas 
koncertu w Luce praktycznie w każdej 
przerwie pomiędzy utworami ze strony 
publiczności padały okrzyki podsycane 
przez występujących: Sadzić, palić, za-
legalizować!. Na ludzkich twarzach nie 
zauważyłem cienia jakiejkolwiek reflek-
sji, od czasu do czasu niewielkie wzru-
szenie przy sentymentalnej piosence 
o dziewczynie, z którą można zapalić jo-
inta i odpłynąć. Nad parkietem unosiła 
się chmura białego dymu.

Zapalenia jointa nie uważam za 
rzecz niewybaczalną – wszak prawem 
młodości jest próbowanie różnych 

rzeczy. Problem zaczyna się wtedy, 
kiedy sama muzyka staje się pretek-
stem do zwykłego ujarania się. Nie po 
to, żeby – podobnie jak szamani po-
przez zapalenie świętego zioła –  uła-
twić sobie kontakty z duchami albo tak 
jak zwykli Jamajczycy odbyć codzien-
ny rytuał (jakim dla nas jest picie kawy 
i palenie papierosów), ale po to, żeby 
się zresetować. Prawo do resetu po 
ciężkim tygodniu ma przecież każdy. 
Przerażające jest nie samo używanie 
marihuany przez, nazwijmy to, „ide-
owych” rastamanów. Od pewnego 
czasu można zaobserwować ogromny 
wzrost popularności reggae spowodo-
wany tylko i wyłącznie afirmacją pa-
lenia trawy przez wykonawców tego 
gatunku. Komentarze do piosenek na 
portalu youTube mówią same za sie-
bie – dla przykładu przywołajmy je-
den z nich: Zajebiste. Nie mogę sobie 
darować, że tak późno odkryłem ten 
zespół. Tyle razy podczas palenia nie 
miałem czego słuchać. Coraz więcej 
ludzi, których nie można posądzić o fa-
scynację jakąkolwiek muzyką, a tym 
bardziej o zainteresowanie sprawami 
duchowymi, traktuje reggae w spo-
sób instrumentalny. Najsmutniejszy 
jest fakt, że ten gatunek przestał, tak 
jak w latach 70. w Wielkiej Brytanii czy 
w 80. w Prl-u, wyrażać bunt wobec 
systemu czy też szerzej: pełnić funkcję 
uświadamiającą młodym ludziom po-
trzebę walki o swoje prawa. Jedynym 
prawem, o które rzeczywiście walczą 
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słuchacze, jest wspomniane prawo do 
resetu, związane oczywiście z legaliza-
cją narkotyków. Dzieje się tak pomimo 
obecności na scenie muzycznej wielu 
artystów, dla których istotniejszy jest 
dobry przekaz.

Ewolucja reggae pokazuje, że od 
pierwotnego kontaktu z Bogiem i wy-
rażania potrzeby wyzwolenia gatunek 
przeszedł długą drogę do zaspokaja-
nia niezbyt wysublimowanych potrzeb 
młodego pokolenia. Upraszczając: nasi 
rodzice mieli wódkę i disco polo, my 
mamy trawę i dJ-skie nawijki, których 
głównym tematem jest konieczność le-
galizacji zioła. Marihuana przestała być 
środkiem przybliżającym do Najwyż-
szego czy też czegokolwiek innego, ma-
jącego jakąś wartość. Stała się celem 
samym w sobie. 

Exodus

W Polsce i na świecie organizuje się 
wiele festiwali reggae, a na wielu 
z nich występują artyści godni uwagi. 
Przyglądając się imprezom masowym, 
można jednak zauważyć, że najwięk-
sze wzięcie na rynku mają wykonawcy, 
którzy serwują swoim odbiorcom pro-
ste recepty na życie, zupełnie oderwa-
ne od tego, co mieli na myśli rastafa-
rianie czy choćby nasi rodzimi tytani 
gatunku – Izrael i Daab. Jak każda 
muzyka, także reggae posiada wymiar 
cielesny (skale muzyczne, struktura 
utworu) i transcendentalny. Obecnie 
prymitywna forma jest stale podda-

wana modyfikacjom przez raperów 
i dJ-ów. Coraz częściej artyści bazują 
na gotowych bitach, a koncerty za-
mieniają w półplayback. Co jest w tym 
wszystkim najgorsze? Na tego typu 
imprezach pojawiają się tłumy ludzi, 
których w zupełności satysfakcjonuje 
poziom artystyczny występujących mu-
zyków. Wymiar duchowy gatunku tak-
że staje się coraz mniej istotny – ciężko 
traktować jako szczerą twórczość arty-
stów, w których tekstach znajdziemy 
tylko grube jointy.

Bob Marley w Redemption song 
wzywał do odkupienia zniewolonego 
ludu, który reprezentował. Teraz przy-
dałoby się zaśpiewać pieśń odkupie-
nia dla samego reggae, które przestało 
kojarzyć się nam z piękną ideą, a sta-
ło się dobrą podkładką do zajarania 
skręta i wyłączenia mózgu. Dlaczego 
tak się dzieje? Może w czasach poko-
ju i dobrobytu brakuje nam przeciwni-
ka, który byłby inspiracją do tworzenia 
prawdziwej sztuki. Tadeusz Kantor po-
wiedział kiedyś, że cały jej sens polega 
na nieustannym biciu się o wolność. 
A skoro jesteśmy wolni, to po co nam 
dobre reggae? Ω

BiBliografia:
Castaldo G., Ziemia obiecana: kultura rocka 

1954–1994, Kraków 1997.
Gołaszewski S., Reggae-Rastafari, Bydgoszcz 

1990.
Gombrich E.H., Prymitywizm i jego znacze-

nie w sztuce [w:] Pisma o sztuce i kulturze, 
oprac. Richard Woodfield, Kraków 2011, 
s. 295–330.



Przed państwem Bob Nesta 
Marley we własnej osobie

Zawsze fascynował mnie kult jednost-
ki, kult bóstwa, kult czegokolwiek. 
Zespół Kult też zaliczam do tej grupy. 
Być trzydzieści lat na rynku i wciąż wy-
pełniać sale po brzegi, to potrafią nie-
liczni. Pewnie zadajecie sobie pytanie, 
dlaczego mój tekst ma taki patetyczny 
tytuł. Moja odpowiedź brzmi następu-
jąco: od kiedy się urodziłem, zawsze 
kręciło mnie horacjańskie Non omnis 
moriar. Nie wszystek umrę – to jest to. 
Wiadomo, że każdy z nas umrze i każdy 
z nas chciałby po sobie coś zostawić. 
Dzieci, twórczość artystyczną, długi 
(ostatniego nie życzę nikomu) – wszy-
scy po sobie chcemy coś zostawić.

Ja skupię się na sztuce, a dokład-
niej na muzyce. Wielu artystów żyje 
w sercach fanów dzięki swoim tek-
stom, kompozycjom, wizerunkowi etc. 
Słuchacze pielgrzymują do miejsc, 
w których mieszkali ich idole. Grace-
land – rezydencja Elvisa Presleya, 
Neverland – rezydencja Michaela 
Jacksona. W tych miejscach gadżety 
z wizerunkami artystów sprzedają się 
jak świeże bułeczki. Non omnis moriar 
XXI wieku; ciekawe, czy Horacy się 
w grobie przewraca?

Mnie przychodzi na myśl kilkanaście 
nazwisk, które z powodzeniem mogły-
by się znaleźć w tym artykule. Miej-
sca by nie wystarczyło, a edytor tego 
numeru miałby dużo roboty. Dlatego 
chciałbym się skupić na wyjątkowej 

Marley. 
Non omnis moriar

Bartosz Boruciak
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postaci. Artyście, który zaraził ener-
gią, postawą, przekazem słuchaczy na 
całym świecie. Bez niego muzyka nie 
byłaby tym samym. Rytm, który wysłał 
nam ze słonecznej Jamajki, rozbujał 
cały świat. W Polsce w czasach komu-
ny rozkochiwali się w nim punkowcy 
z krwi i kości. Jest do dziś inspiracją 
dla wielu zespołów. Na czym polegał 
fenomen prostego chłopaka z Jamajki? 
Postaram się wam wytłumaczyć w tym 
artykule. Przed państwem Bob Nesta 
Marley we własnej osobie.

Już od pierwszych dni swojego ży-
cia nie miał lekko. Urodził się 6 lutego 
1945 roku we wsi Nine Mile w regio-
nie Saint Ann. Był owocem miłości 
19-letniej wówczas Cedelli Booker 
i Norvala Marleya. Norval był star-
szy od Cedelli o ponad 35 lat. Rodzice 
Marleya wzięli ślub, gdy Booker była 
w drugim miesiącu ciąży z Bobem. Po-
tem już nie było tak kolorowo. Ojciec 
gwiazdy muzyki reggae oświadczył, 
że uprawomocnił związek tylko dla 
dobra swojego syna. Po czym wy-
jechał na stałe do stolicy Jamajki, 
Kingston. Norval obiecał swo-

jej żonie, że będzie ją odwiedzał re-
gularnie. Słowo „regularnie” znaczyło 
dwie wizyty. Tego chyba regularnością 
nie można nazwać. Po narodzinach 
Boba kapitan żeglugi morskiej wziął ty-
dzień urlopu, bo musiał koniecznie zo-
baczyć się z synem. Potem słuch o ojcu 
zaginął, chociaż miał wysyłać listy do 
swojej żony. No cóż, nie był to słowny 
kapitan. 

Bob dużą pomoc otrzymał od dziad-
ka. Kilka pierwszych miesięcy swojego 
życia spędził na jego farmie. Wkrótce 
los uśmiechnął się do matki Marleya 
i mogła ona zamieszkać ze swoim 
synem w jednopokojowej chatce na 
wzgórzu nieopodal farmy dziadka. Te-
raz znajduje się tam Mauzoleum Boba 
Marleya. Miejsce zostało 
wykorzystane należycie.
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Po kilku latach ojciec gitarzysty dał 
o sobie znać. Wysłał list, w którym na-
ciskał, by Bob został adoptowany przez 
jednego z jego bratanków, który był 
dyrektorem firmy budowlanej w King-
ston. Matka nie przystała na tę pro-
pozycję, bojąc się, że już nigdy więcej 
nie zobaczy swojego syna. Kiedy Bob 
skończył pierwszą klasę, ojciec nie dał 
za wygraną i wysłał kolejny list z pro-
pozycją, by syn zamieszkał u bratanka 
Norvala, jednocześnie zyskując szan-
sę chodzenia do lepszej szkoły. Kiedy 
skończyły się wakacje, młody Marley 
już siedział w autobusie, który zmierzał 
do Kingston. 

Gdy już dotarł na miejsce, po raz 
pierwszy zobaczył się ze swoim ojcem. 
Pobyt Boba w Kingston był bardzo 
krótki. Ojciec – jak już doskonale wie-
my – rzadko kiedy dotrzymywał słowa. 
Kapitan oddał na wychowanie mło-
dego Marleya swojej znajomej, pani 
Grey. Kiedy matka dowiedziała się, że 
jej syn błąka się po obrzeżach stoli-
cy Jamajki, postanowiła przyjechać 
na miejsce i zabrać chłopca z powro-
tem na wieś. Plan został zrealizowany. 
Kilka lat później zmarł ojciec Marleya. 
W wieku 14 lat Bob porzucił szkołę i za 
namową matki podjął praktyki jako 
spawacz. Coś trzeba w życiu robić, 
prawda?

Przygoda Marleya z muzyką zaczęła 
się nietypowo. Sąsiad Boba, mechanik 
samochodowy, kupił radioodbiornik, 
z którego wydobywały się zagraniczne 

dźwięki. Mniej więcej w tym samym 
czasie powstawało pierwsze profesjo-
nalne studio nagraniowe na wyspie. 
Jamajczykom szczególnie przypadł do 
gustu rhytm’n’blues. Nesta nie był 
gorszy, ruszył do roboty i w 1961 roku 
napisał trzy własne piosenki. Zaczął 
uczęszczać na darmowe warsztaty 
muzyczne dla początkujących wokali-
stów. Wiadomo nie od dziś, że w kupie 
zawsze raźniej, dlatego Bob zabierał na 
zajęcia swoich przyjaciół: Bunny’ego 
Livingstona i Winstona McIntosha. 
Wkrótce do grupy zostali jeszcze za-
proszeni Junior Braithwaite oraz dwie 
znajome dziewczyny: Beverly Keiso 
i Cherry Green. I tak nastolatkowie 
utworzyli skład The Wailers. 

W 1963 roku The Wailers podpisali 
kontrakt z Clementem „Sir Coxsone” 
Doddem, który był właścicielem stu-
dia nagraniowego Studio One. Singiel 
Simmer Down na przełomie stycz-
nia i lutego 1964 roku znalazł się na 
szczycie jamajskiej listy przebojów ra-
dia JBC. Sukces gonił kolejny sukces. 
Nagrania, koncerty, konkursy, ale… 
zaraz, zaraz, dobry zespół potrzebuje 
lidera. Został nim Bob Marley. Gwiaz-
dor muzyki reggae już w tamtych 
czasach żył muzyką. Dodd wydzielił 
wokaliście niewielki pokoik w budyn-
ku studia nagraniowego. Lokal odtąd 
był miejscem pracy i wypoczynku. 
W studiu Nesta poznał kobietę swo-
jego życia Alpharitę „Ritę” Anderson, 
z zawodu pielęgniarkę. Była również 
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stawiającą pierwsze kroki wokalistką 
tria The Soulettes. Zakochani pobrali 
się 10 lutego 1966 roku.

W 1974 roku po fali kryzysów w ze-
spole The Wailers Bob Marley posta-
nowił zmienić nazwę kapeli na Bob 
Marley & The Wailers. Bunny’ego 
Livingstona i Winstona McIntosha za-
stąpił żeńskim chórkiem I Threes. Wy-
dany w październiku 1974 roku album 
Natty Dread zawierał hit No Woman, 
No Cry, który po dziś dzień jest jednym 
z największych przebojów w historii 
muzyki rozrywkowej. Zespół odnosił 
sukcesy na całym świecie. Koncertował 
w Ameryce Północnej i Wielkiej Bryta-
nii. Od tamtej pory Bob Marley był gło-
sem pokolenia. Politycy próbowali go 
wykorzystywać, zapraszając na różne 
wiece. Polityka lubi grzać się w pro-
mieniach artystów. Marley na jednym 
ze swoich występów zaprosił na scenę 
zwaśnionych liderów partyjnych: ów-
czesnego premiera Jamajki Michaela 
Manleya i przywódcę opozycji Edwar-
da Seagę. Na estradzie wykonał zna-
czący gest – połączył w uścisku dłonie 
oponentów i uniósł je wysoko ponad 
swoją głowę. Drugą rękę wyciągnął ku 
publiczności, wygłaszając do niej rasta-
fariańskie błogosławieństwo. Kogo dziś 
stać byłoby na taki gest?

Spuścizna artysty jest bardzo boga-
ta. Wliczając wszystkie dzieła wyda-
ne po śmierci gwiazdy muzyki reggae, 
dyskografia obejmuje 13 albumów 
studyjnych, 5 albumów koncertowych 

oraz kilkadziesiąt różnego rodzaju 
kompilacji.

Przyczyna śmierci Marleya była 
bardzo niefortunna. Gitarzysta w maju 
1977 roku wziął udział w towarzyskim 
meczu piłki nożnej z piłkarzami repre-
zentacji Francji. Piłka nożna zaraz po 
muzyce była największą pasją Boba. 
W trakcie meczu Marley zranił się 
w duży palec u nogi, tracąc pazno-
kieć. Rana długo nie mogła się zagoić. 
Po dalszej diagnostyce lekarze wykryli 
zmiany nowotworowe, wobec czego 
zalecono amputację palca. Marley nie 
zgodził się na zabieg, gdyż jako rasta-
farianin uznawał zasadę jedności ciała, 
która zabraniała takich operacji.

Z dnia na dzień pojawiały się kolej-
ne komplikacje. Przerzuty nowotwo-
rowe do wątroby, płuc i mózgu. To był 
wyrok ostateczny. Bob Marley zmarł 
11 maja w szpitalu Cedras of Lebanon 
w Miami. Pogrzeb muzyka był bardzo 
uroczysty. Trumnę z ciałem wystawio-
no na widok publiczny na Stadionie 
Narodowym w Kingston. Hołd oddało 
mu wówczas około 100 tysięcy ludzi.

Bob Marley, o czym warto przy-
pomnieć czytelnikom, przyczynił się 
do rozpowszechnienia wyznawanych 
przez niego idei ruchu religijnego 
Rastafari, nieznanego poza Jamajką. 
Bob został członkiem ruchu dopiero 
w późniejszym okresie życia. Osobisty 
stosunek muzyka do religii pozostaje 
wciąż niejasny. Gitarzysta wychowywał 
się w społeczności chrześcijańskiej, 
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która w specyficzny sposób łączyła 
elementy monoteizmu z elementa-
mi religii plemiennej. Rastafarianie 
byli niewielkim ułamkiem w społe-
czeństwie Jamajki, a ze względu na 
wygląd i styl życia traktowani byli jak 
pariasi. Marley zaczął się interesować 
ruchem Rastafari dzięki swojej żonie. 
Rita została rastafarianką, gdyż była 
pod wrażeniem wizyty cesarza Etiopii 
Hajle Selassjego w Kingston w kwiet-
niu 1966 roku. Na początku lat sie-
demdziesiątych Bob znalazł się pod 
wpływem odłamu ruchu Rastafari – 
Dwunastu Plemion Izraela. Ideologia 
zakładała podział wyznawców według 
miesiąca urodzenia na 12 grup (od 
12 synów Jakuba). Marley urodził się 
w lutym, więc został przyporządkowa-
ny plemieniu Józefa. 

śmiertelnie chory Bob Marley 
w dniu 4 listopada 1980 roku przy-
jął chrzest w Etiopskim Kościele 
Ortodoksyjnym. 

Jak sami widzicie, drodzy czytelnicy, 
droga dotarcia do Boga w przypadku 
Boba Marleya była kręta. 

Bob Marley pozostał kultową posta-
cią do dziś. Jego wizerunek możemy 
znaleźć na koszulkach, kubkach i wielu 
innych przedmiotach. Co sprawia, że 

nie możemy przejść obojętnie obok 
jego muzyki? Moim zdaniem pozy-
tywny przekaz, nośne teksty, melodie, 
a przede wszystkim rytm, przy którym 
chcesz zwolnić, uciec z wyścigu szczu-
rów, odpocząć i zaśpiewać: everything 
it’s gonna be alright. Taki właśnie był 
Bob Marley. Wiecznie uśmiechnięty, 
pełen pasji i nadziei na lepsze jutro. 
Dla wielu Jamajczyków był wzorem 
do naśladowania. Wielu chciało być 
takimi jak on. Miał w sobie duże po-
kłady miłości. Każdy, kto miał okazję 
poznać osobiście Marleya, był nim od 
razu zafascynowany. Kim byłby Marley, 
gdyby nie radio kupione przez sąsiada? 
Może zostałby piłkarzem reprezentacji 
Jamajki i grałby w największych klu-
bach na świecie. Tego nie wie nikt. Ja 
natomiast wiem jedno, że w jego przy-
padku horacjańska dewiza Non omnis 
moriar jest w stu procentach trafiona. 
Oby więcej takich artystów rodziło się 
na świecie. O, teraz śpiewają mi trzy 
małe ptaszki nad głową… piękne uczu-
cie. Ω

Autor korzystał z książki Chrisa Salewicza:  
Bob Marley. Nieopowiedziana historia króla 
reagge, Wydawnictwo Sine Qua Non
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Cię potrzebuje.
Jeźli podoba Ci się, co wyprawiamy
i chciałbyś mieć wkład w nasze zawody,
podaruj nam stałe zlecenie. 
30, 50, 100 zł. 
Byle co miesiąc.

DANE DO WPŁAT:
82 1050 1025 1000 0023 6086 3571
Fundacja Dobrych Mediów
Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa

z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe. Cel: Fronda LUX



Łatwo rozpoznać na ulicy punków, skinów, 
depeszów i metali. Wydaje się, że z reggae 
także nie powinno być problemu – dready, 
broda, skręt w ustach i już wiemy, z kim mamy 
do czynienia. Sprawa jest jednak bardziej 
złożona, niż mogłoby się wydawać. W swoim 
otoczeniu możemy zaobserwować przeróżne 
typy osób zafascynowanych dźwiękami 

z Jamajki – wiele z nich 
faktycznie ma na głowie 
dready, ale są też tacy, 
którzy regularnie golą się 
na zero. Zresztą nie o sam 
wygląd tutaj chodzi

Maciej 
Kalbarczyk
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Korwin rasta

Na głowie dready, na stopach japonki, w prawej dło-
ni matero, a w vintage plecaku termos z ciepłą wodą, 
niezbędną do parzenia yerba mate. Najważniejsza 
jest bambusowa bombilla, wokół której układa się 
liście energetycznego ostrokrzewu paragwajskiego – 
misterna robota: trzeba uważać, żeby fusy nie dosta-
ły się przypadkiem do rurki, wtedy całą przyjemność 
z picia napoju diabli wzięli.

W kieszeni towar z naturalnych upraw, najlepiej 
z takich doglądanych gdzieś po kryjomu w okolicz-
nym lesie. Nie widzi problemów, nie uznaje linearnej 
koncepcji czasu, widział wszystkie odcinki boso przez 
świat Cejrowskiego. Libertarianin – popiera wolny 
rynek i Janusza Korwin-Mikkego, a socjalne aspekty 
rastafarianizmu są dla niego tylko wyrazem spe-
cyfiki kultury lokalnej. Nie potrafi żyć bez podróży 
autostopem. Marzy o handlu gandzią z naturalnych 
upraw, oczywiście tam, gdzie to jest legalne. Ulubio-
na piosenka: Izrael – dusza w podróży.

Che Guevara w dreadach

Marzy o podróży na Jamajkę, nieustannie rozpra-
wia o biedzie w Afryce i neoimperialnej polityce 
Stanów Zjednoczonych. Zwolennik wolnej miłości, 
abstynent, który w imię glokalizmu okazjonalnie 
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skonsumuje wódeczkę lub inny lokalny trunek. Na 
co dzień pija jednak yerba mate, słucha muzy pro-
sto ze smażących się płyt winylowych, ale nie stroni 
także od oldschoolowych kaset magnetofonowych. 
Student kulturoznawstwa, etnologii lub socjologii. 
W przerwach między wykładami lubi zapalić co nie-
co, żeby chłonąć całym sobą przekazywaną podczas 
zajęć wiedzę o społecznościach pierwotnych, ale do 
totalnego zajarania się tematem (dosłownie i w prze-
nośni) wystarcza mu na pierwszym roku socjolo-
gia ogólna, wykładana na większości kierunków 
humanistycznych. Wszystkiemu są winni Ameryka-
nie i pieprzony George W. Bush. Ulubiona piosenka: 
John Lennon – imagine w wersji reggae tribute.

Hip-hop ragga man

Czapka z daszkiem i bluza z kapturem, koniecz-
nie z tajną kieszonką na zioło. Zamiast Siema, 
stary! mówi big up, man!. Podziwia przemianę 
Snoop Dogga w Snoop Liona. Zakochany w ragga 
i dancehallu – bo najważniejszy jest tekst. 
Słynie z układania rymów na poczekaniu, 
chętnie melorecytuje w każdych warun-
kach, do każdego podkładu: ej, ziom, ostatnio 
odkryłem barry’ego browna – robi się z tego 
świetne bity!. Potrafi zepsuć swoją nawijką 
każdy dobry kawałek, a w dodatku ciągle 
wmawia znajomym, że jego freestyle w połą-
czeniu z klasyką gatunku to najprawdziwsza 
sztuka. Wychował się na wulgarnym 
polskim hip-hopie, ale w pewnym 
momencie swojego życia odkrył, że 
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muzyka tworzona na prawdziwych instrumentach 
ma sens. Od tego momentu uczy się gry na basie 
i poznaje klasykę rocka, reggae i jazzu. Górę biorą 
jednak stare przyzwyczajenia: konsoleta i dobry na-
wijacz wystarczają mu do pełni szczęścia. Ulubiona 
piosenka: Damian Marley – road to zion.

Wrażliwy paker

Codziennie na siłce połyka tony odżywek na masę 
mięśniową. Dopóki był singlem, uwielbiał Motor-
head i Slayera – jakże się przy tym pakowało! Od 
czasu do czasu sięgał po jakiś hiphopowy kawałek 
o biedzie w blokowiskach takich jak jego, ale nie 
marnował czasu na użalanie się nad sobą: budował 
swoje ciało, które stało się odpowiedzią na wszyst-
kie problemy. Naładowany po treningu lubił spędzać 
wieczory w towarzystwie swoich przyjaciół, z który-
mi wesoło włóczył się po mieście i roznosił w drob-
ny pył przystanki autobusowe oraz znaki drogowe. 
Wszystko się zmieniło, kiedy poznał kobietę swojego 
życia. Miłość przemienia. Miłość jest ślepa. A ona 
kochała utwory Kamila Bednarka. Słuchali razem: 
te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my 
będziemy wciąż tacy sami. Był szczęśliwy, jakoś zła-
godniał. Przynosił jej kwiaty, zaczął używać perfum, 
koledzy poszli w odstawkę. Zostawiła go po miesiącu 
dla większego twardziela. Przestał chodzić na siłow-
nię, do dewastacji mienia publicznego też jakoś go 
przestało ciągnąć, a w głośnikach pozostała zapętlo-
na piosenka Kamila Bednarka – Cisza. Ω



Leszek Zaborowski

ŚWiAtło 
z AleKSANdrii 
Do Vii wieku trwa w Afryce 
Północnej proces jej intensywnej 
chrystianizacji. Obejmuje on 
również sporą część dzisiejszej 
Libii. Do Xii wieku po rozkwicie 
chrześcijaństwa pozostanie tu 
jednak tylko wspomnienie

Kim tak właściwie są Koptowie? Pyta-
nie to co jakiś czas pada ze wszystkich 
stron. Dzieje się to zwykle w kontek-
ście śmierci. Oczywiście do maso-
wego zainteresowania nie wystarcza 
po prostu kolejny atak terrorystycz-
ny. Musi dojść do masakry – tak jak 
w przypadku zamachu bombowego 

w Aleksandrii 1 stycznia 2011 roku 
czy serii ataków w 2013 roku, kiedy to 
po obaleniu przez armię prezydenta 
Mursiego Egipt pogrążył się w cha-
osie i przemocy. Według kalendarza 
koptyjskiego daty te są zresztą inne – 
warto w tym miejscu przypomnieć, 
że rok pierwszy wyznaczyły w nim 
nie narodziny Chrystusa, lecz począ-
tek rządów Dioklecjana, oznaczają-
cych dla egipskich chrześcijan krwawe 
prześladowania. Rachubę czasu wy-
znaczyli męczennicy.

Ostatni głośny mord popełnio-
ny na Koptach miał jednak miejsce 
nie w Aleksandrii czy w ich innym 



ŚWiAtło 
z AleKSANdrii 

skupisku, lecz w Libii (gdzie przeby-
wali w celach zarobkowych). Wyreży-
serowana przez bojowników Państwa 
Islamskiego egzekucja odbyła się na 
śródziemnomorskiej plaży. Jej miej-
sce często odczytywano jako sym-
bol zbliżania się granicy terytorium 
kontrolowanego przez dżihadystów 
do zachodniej Europy. Może ono nam 
jednak przypomnieć coś jeszcze wią-
żącego się z historią afrykańskiego 
chrześcijaństwa.

Do VII wieku trwa w Afryce Północ-
nej proces jej intensywnej chrystia-
nizacji. Obejmuje on również sporą 
część dzisiejszej Libii. Do XII wieku po 

rozkwicie chrześcijaństwa pozostanie 
tu jednak tylko wspomnienie. Kluczo-
wym czynnikiem był oczywiście napór 
islamu, już wcześniej jednak tutejszy 
Kościół osłabiają i rozdzierają konflik-
ty związane z kontrowersjami wokół 
donatyzmu, arianizmu czy monofizy-
tyzmu. Wspólnoty wyznawców Chry-
stusa żyją w Libii czy Tunezji do dziś, 
stanowiąc jednak nikły procent tam-
tejszej ludności.

Nietrudno jednak spotkać się dziś 
ze stwierdzeniami sugerującymi, że 
pierwszych „rdzennie afrykańskich 
księży” wyświęcano w XIX wieku, 
pierwszych wiernych zaś chrzczo-
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no tam kilkaset lat wcześniej. Jak 
sądzę, niekoniecznie świadczy to 
o braku wiedzy na temat miejsca na-
rodzin i działalności choćby święte-
go Augustyna. Raczej o tym, że kraje 
Maghrebu czy szerzej, Afryki Pół-
nocnej, nie są przez nas uważane za 
„Afrykę właściwą”. Za taką uznajemy 
przede wszystkim Afrykę „czarną”.

Egipt zdaje się zaś w naszej świa-
domości odrywać od tego kontynentu 
ze szczególną siłą. To przecież Bliski 
Wschód, czyli w domyśle – fragment 
Azji (w której leży zresztą należący do 
tego państwa półwysep Synaj). Wśród 
chrześcijan tego regionu, podzielo-
nych na liczne odłamy, Koptów wy-
różnia liczebność. Trudno powiedzieć, 
jaką dokładnie stanowią część ludno-
ści kraju faraonów. Bez względu na 
to, czy przyjmiemy szacunek mówiący 
o ośmiu, dziewięciu czy dziesięciu mi-
lionach – wliczając nie tylko wiernych 
Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjne-
go, ale i około 160 tysięcy członków 
Koptyjskiego Kościoła Katolickiego, 
pozostającego w unii z Rzymem przy 
zachowaniu swojego obrządku – jasne 
jest, że znacznie przewyższa ona licz-
bę innych bliskowschodnich chrześci-
jańskich denominacji. Bez względu na 
to, czy porównanie dotyczy maroni-
tów, wiernych Kościoła Chaldejskie-
go i innych katolickich Kościołów 
Wschodu, prawosławnych żyjących 
m.in. w Ziemi Świętej, Syrii i Iraku czy 
też wiernych Apostolskiego Kościoła 

Ormiańskiego i Asyryjskiego Kościoła 
Wschodu (oczywiście nie wymieniłem 
tu wszystkich grup).

Niedawno Koptom poświęcił 
książkę polski misjonarz, brat Robert 
Wieczorek. Koptowie – staliśmy się 
śmieciem tego świata to nie tylko do-
bre wprowadzenie do dziejów chrze-
ścijaństwa w Egipcie. Autor ukazuje 
również, jak prześladowanie może 
przyjmować mniej spektakularne for-
my niż akty terroryzmu. Wystarczy tu 
wyróżnić wymiar ekonomiczny czy po-
lityczny. Instrumentami wcale nie mu-
szą być przemoc, czego doskonałym 
przykładem jest prawo budowlane, 
w praktyce uniemożliwiające budowę 
nowych kościołów, czy dyskrymina-
cja wpychająca wielu Koptów w coraz 
większą biedę. Jako że nie są to zjawi-
ska efektowne, trudniej się o nich do-
wiedzieć niż o kolejnym rozlewie krwi.

Szykany nie są jednak w stanie ode-
brać dumy z przeszłości. Banałem jest 
stwierdzenie, że Aleksandria zajmuje 
doniosłe miejsce w historii chrześci-
jaństwa. Jeden z pięciu starożyt-
nych patriarchatów, którego korzenie 
sięgają apostolskiej działalności św. 
Marka. Miasto symbol prób godzenia 
filozofii z prawdami biblijnymi – naj-
pierw przez Filona, później Orygenesa 
i św. Klemensa. Początki monasty-
cyzmu, ale i formułowanie dogma-
tów – we wszystkim tym kluczową 
rolę pełnił Kościół aleksandryjski. 
Wystarczy wspomnieć, że to w jego 



orbicie działali święci Cyryl, Atanazy, 
Paweł z Teb, Pachomiusz, Antoni czy 
Makary. We wstępie do swojej wieloto-
mowej historii Kościoła Koptyjskiego 
Ortodoksyjnego Iris el-Masry opisu-
je, jak do jej napisania nakłoniły ją 
rozmowy z zachodnimi chrześcijana-
mi, którzy nie byli w stanie zrozumieć 
koptyjskiej perspektywy spojrzenia 
na kontrowersje, które doprowadzi-
ły do rozejścia się dróg Patriarchatu 
Aleksandrii z jednej strony z Rzymem, 
z drugiej zaś Konstantynopolem. To, 
jak ważną pozycję w chrześcijańskim 
świecie zajmowały niegdyś wspólno-
ty „zapomnianych braci” (jak nazwali 
chrześcijan orientalnych, czyli odłą-
czonych od czasów soboru chalce-
dońskiego zarówno od katolicyzmu, 
jak i prawosławia, autorzy wydanego 
kilkanaście lat temu albumu), pozwa-
la nam pojąć przebieg dogmatycznych 
sporów, dziś niejednokrotnie zupeł-
nie dla nas nieczytelnych. Niestety, 
zarówno jej prace, jak i książki Ottona 
Meinardusa, niemieckiego pastora, 
który poświęcił swoje życie zgłębianiu 
egipskiego chrześcijaństwa, nie są do-
stępne w języku polskim.

Co istotne, wpływy koptyjskiego 
chrześcijaństwa nie ograniczyły się na 
przestrzeni dziejów do Lewantu. Bez 
działalności misyjnej Koptów nie było-
by najliczniejszego spośród Kościołów 

orientalnych – etiopskiego, liczącego 
dziś około 40 milionów wyznawców. 
To właśnie swojemu koptyjskiemu od-
powiednikowi zawdzięcza on korzenie 
własnej liturgii oraz sukcesję apostol-
ską. Nasze wyobrażenie o chrześci-
jaństwie w Afryce kształtują przede 
wszystkim informacje o postępach 
ewangelizacji przeprowadzanej przez 
katolickich i protestanckich misjo-
narzy. Do wielu nie dociera już sama 
współczesna samodzielność afrykań-
skich episkopatów. A co dopiero obec-
ność na tym kontynencie chrześcijan, 
za którymi stoi niemal 2 tysiące lat lo-
kalnej historii, odprawiających liturgię 
w obrządku o starożytnym rodowo-
dzie (a nie inkulturowanym obrządku 
łacińskim) i stosujących się do wielu 
starotestamentalnych tradycji.

Afryka ma wiele twarzy. Ta, któ-
rą ukazuje nam egipskie i etiopskie 
chrześcijaństwo, bardzo różni się od 
klisz, które stosujemy, myśląc o tam-
tejszej religijności, kulturze czy trady-
cji. Mimo wszelkich przeciwności trwa 
i daje nam impuls do przełamania 
schematycznego myślenia. Spośród 
dróg do skruszenia stereotypowego, 
sztucznie jednolitego obrazu Afry-
ki w naszych głowach ta prowadząca 
z północnego wschodu jest szczególnie 
ciekawa. Naprawdę warto ją dostrzec. 
Ω
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Nic nas z Arabami nie łączy! No, może poza 
językiem i miejscem, w którym żyjemy… – mówi 
donośnie Bola, patrząc badawczo na nasze twarze. 
Jest przyjemny, letni wieczór w Aleksandrii, 
morska bryza łagodzi sierpniowy skwar 

W mieście znowu nie ma prądu, to skutek arabskiej wiosny, któ-
ra przetoczyła się przez ten kraj blisko cztery lata temu. Nic nas 
z nimi nie łączy! Bola jest Koptem, dumnym przedstawicielem tej 
największej mniejszości religijnej w Egipcie. Zbyt słabi, by coś zna-
czyć, zbyt silni, by zepchnięto ich całkowicie na margines…

Oddech

Gościmy w Aleksandrii, tym starożytnym mieście, w którym nie-
wiele zostało z wielkości staroegipskiej czy greckiej kultury. Nawet 
biblioteka, która nawiązuje do wspaniałego księgozbioru w daw-
nej Aleksandrii, jest tylko nowoczesnym budynkiem, imitującym 
minione wieki. Po krótkim spacerze po nadmorskim bulwarze tra-
fiamy do centrum koptyjskiego. Spotykamy tam Bolę, którego mój 
towarzysz podróży ksiądz Przemek poznał przed rokiem w trakcie 
niepokojów spowodowanych zamachem stanu generała el-Sisiego. 
W godzinach rewolucyjnych zmian to Koptowie są zawsze na linii 
frontu. Są łatwym celem, zresztą sami się skutecznie odróżniają 

Krzyże na 
nadgarstkach

Tomasz Lachowski

 Koptowie są zawsze  
 na linii frontu
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od reszty, także innych chrześcijan. Mają znak szczególny. To wy-
tatuowane krzyże na nadgarstkach.

Generał el-Sisi, obecnie prezydent Egiptu, przejął władzę w kra-
ju w sierpniu 2013 roku w wyniku zamachu stanu. Niewątpliwie 
krótki flirt z demokracją spod znaku Bractwa Muzułmańskie-
go specjalnie się nie powiódł. Krajem wstrząsnął kryzys, także 
ekonomiczny. Dziś el-Sisi, choć był wysoko w strukturach wojska 
również za czasów obalanego w 2011 roku właśnie siłą zwykłych 
ludzi na placu Tahrir w Kairze Hosniego Mubaraka, jawi się jako 
obrońca Egipcjan i zbawca kraju. Rzeczywiście, jest tam teraz 
dużo spokojniej. Powoli wracają turyści, tak wyczekiwani przez 
mieszkańców. 

W czasie przewrotu kościoły i miejsca, w których na co dzień 
przebywali Koptowie, w ogóle nie były chronione. Nikt tego gło-
śno nie mówi, ale być może była to przemyślana strategia el-Si-
siego, aby „koptyjską krwią” przypieczętować powrót do władzy 
wojskowych, a przemoc zadaną Koptom zapisać na konto zwolen-
ników Bractwa Muzułmańskiego. To niepotwierdzone informacje, 
ale gdzieś szeptem kairska ulica zdradza swoje podejrzenia. Gene-
rał na razie skutecznie oddala wizję Egiptu jako państwa islami-
stycznego, szuka porozumienia z innymi religiami. Spotyka się 
także regularnie ze zwierzchnikiem Koptyjskiego Kościoła Orto- 
doksyjnego Tawadrosem II. Niedawno nawet odwiedził Koptów 
w ich świątyni w czasie ortodoksyjnego Bożego Narodzenia –  
nigdy wcześniej tego w ziemi faraonów nie było. To nieco lepszy 
czas dla Koptów. Można nieco odetchnąć w tym dusznym kraju.

Na Bliskim Wschodzie nie sposób uciec od religii – tu każdy ma 
obowiązek wpisania swojego wyznania w dowodzie osobistym. 
Każdy musi przynależeć do jakiejś grupy religijnej, nawet niewie-
rzący. Tych jest tu niezwykle mało, ale i tak prawnie zmuszeni są 
do przypisania się do jakiejś wiary. Tu oficjalnie nie ma ateistów – 
choć tak naprawdę w Egipcie, jak i innych państwach regionu nie 
ma pożywki dla ateizmu.

Bola oprowadza nas po koptyjskim centrum. Widzimy tam ko-
ściół, ale i wiele innych pomieszczeń. Kawiarnia, miejsce spotkań, 
sklepy, księgarnia – to miejsce żyje nie tylko podczas nabożeństw. 
Koptowie stanowią około 10% społeczeństwa Egiptu. Nie są przy 

tu oficjalnie nie 
ma ateistów 
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tym jednorodni – znajdziemy wśród nich i odłamy ortodoksyjne 
(dominujące), i katolickie. Nasz przewodnik i gospodarz zajmuje 
się produkcją i konserwacją wiatraków oraz klimatyzacji, mającej 
ułatwić życie w tym upalnym klimacie. Niestety znowu wyłączają 
prąd. Jesteśmy już u Boli w jego skromnym mieszkaniu. Bez po-
wietrza z trudem zasypiamy.

Codzienność

Wracamy do Kairu. Dzięki znajomościom księdza Przemka udaje 
nam się znaleźć naszą przystań na terenie jednej z katolickich pa-
rafii w dość biednej dzielnicy tej ogromnej, północnoafrykańskiej 
metropolii. Shoubra to część Kairu, w której żyje ponad 5 milio-
nów mieszkańców, w dużej mierze wciąż pozostająca wielokul-
turową wyspą pośród morza islamu. Choć to wspaniała wieża 
„naszego” kościoła św. Marka góruje nad okolicą, lecz większość 
chrześcijan w pobliżu to właśnie Koptowie. Przyjmują nas przyjaź-
nie, zapraszają do swoich świątyń. Dziwią się z uśmiechem, dopy-
tując, gdzie są nasze krzyże na nadgarstkach, skoro mienimy się 
chrześcijanami. 

Nazajutrz przyjeżdża śmieciarka, jak co tydzień, odebrać ku-
bły z terenu parafii. to też Koptowie, pochodzą z miasta Śmieciarzy, 
mukattam – krzyczy do nas ksiądz Robin. musicie tam pojechać – 
dodaje rychło duchowny z Kenii służący na parafii św. Marka 
w Kairze. Szybko decydujemy się udać do wschodniej części mia-
sta, opanowanej przez jednych z najbiedniejszych – śmieciarzy. 
Koptowie śmieciarze wadzili prezydentowi Gamalowi Naserowi, 
ponieważ większość z nich mieszkała w Gizie, tuż przy słynnych 
piramidach. Bieda nie jest magnesem na zachodnich turystów. 
Naser przeniósł ich zatem na skraj Kairu, do Mukattam.

Kair to wielki potwór, w którym ciężko się poruszać. Nie ma 
nawet jednej chmury na niebie, samochody pędzą jak szalone, 
przejście przez ulicę to jak wejście na Mount Everest. Jak jednak 
wyglądałoby to miasto, gdyby nie Koptowie śmieciarze…? Przez 
Mukattam – dzielnica znajduje się na zboczu góry – cały czas 
mkną ogromne ciężarówki pełne śmieci. Tony odpadów widać 
także na dachach domów. Śmieci w cieniu rozlicznych krzyży, zdo-
biących ulice, domy, sklepy, nadgarstki. A może to krzyże w cieniu 

 Gdzie są nasze krzyże  
 na nadgarstkach
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śmieci… Aż trudno uwierzyć, ale decyzją patriarchy koptyjskiego 
śmieci w dzielnicy śmieciarzy od niedawna jest podobno znacznie 
mniej. Co ciekawe, Koptowie śmieciarze dostali nawet jakiś czas 
temu nagrodę ONZ za recykling.

Ponoć jest tu niebezpiecznie i obcokrajowcy w ogóle w to 
miejsce nie powinni przyjeżdżać. Okoliczni mieszkańcy łamaną 
angielszczyzną pytają, skąd jesteśmy. Na dźwięk słów „Polska”, 
„Bulanda”, radośnie wskazują drogę do klasztoru górującego nad 
dzielnicą śmieciarzy. Nasze zdziwienie prędko ustępuje, kiedy 
dowiadujemy się, że w klasztorze wiele lat temu zamieszkał Po-
lak – Mariusz. Ten strugający w drewnie skromny człowiek z oko-
lic Zakopanego stał się miejscowym bohaterem, rzeźbiąc wysoko 
w skale nad klasztorem sceny z życia biblijnego. Niestety, nie 
zastajemy Mariusza, jest właśnie w ojczyźnie. Podziwiamy nato-
miast jego imponujące rysunki w skale. 

Zmęczeni, ale zadowoleni jedziemy przez jak zawsze zatłoczony 
Kair. To miasto nigdy nie kładzie się spać. Za kilka godzin jak zwy-
kle do pracy wyjadą śmieciarki z Mukattamu.

Wolność

Pustynia. I nic więcej. Jeszcze morze. Rzeczywiście czerwone, 
zwłaszcza w zachodzącym słońcu. Pustynia i morze. I klasztory 
koptyjskie pośród niczego.

Klasztory św. Pawła i św. Antoniego, leżącego niedaleko wy-
brzeża Morza Czerwonego, rzadko znajdują się na szlaku prze-
ciętnego turysty spędzającego urlop w Egipcie. Zachwycają swoją 
architekturą wkomponowaną w skalisto-piaszczyste pustynne 
góry. Na powitanie wychodzi do nas jeden z mnichów koptyj-
skich. Przyznam, nie jesteśmy z początku pewni, jak z nim roz-
mawiać – dzieli nas przecież tak wiele. Najpierw trochę nieśmiało, 
ale przechadzając się po terenie klasztoru, pomału znajdujemy 
nić porozumienia. Okazuje się, że oprowadzający nas mnich dość 
niedawno wstąpił do zakonu. – Czym zajmowałeś się w poprzed-
nim życiu? – dopytuje mój kolega Tomek, trzeci towarzysz na-
szej wyprawy. – Skończyłem elitarne studia w Egipcie, podjąłem 
pracę w międzynarodowej korporacji, wysłano mnie do pracy do 
Niemiec – odpowiada mnich i od razu głośno zaczyna się śmiać, 

Krzyże w cieniu 
śmieci 
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widząc malujące się na naszych twarzach zdziwienie. – To cał-
kiem normalne w naszej społeczności – uspokaja nas, dodając, 
iż mnichem zostaje na ogół osoba pomiędzy 25. a 30. rokiem ży-
cia. Zasada jest taka, że człowiek powinien być już dostatecznie 
ukształtowany, nabrać pewnej życiowej ogłady, być może odnieść 
jakiś drobny sukces, zanim dołączy do wspólnoty braci zakonnych. 
Wybór życia na pustyni nie może być ucieczką od trosk i porażek 
codzienności. To wolny wybór życia blisko Boga. Mnisi doskonale 
wiedzą, co się dzieje z ich koptyjskimi współbraćmi w Kairze, Alek-
sandrii, Suezie. Ale tu, daleko od wielkich skupisk ludzkich żyją 
życiem niezmąconym bieżącą polityką, zagrożeniami czy wyzwa-
niami swojego kraju. Są wolni w swoim wyborze.

Dotykamy tego następnego dnia, wspinając się w kierunku 
groty św. Antoniego, jednego z pierwszych pustelników chrześci-
jańskich z IV wieku naszej ery. To miejsce pielgrzymek Koptów, 
spotykamy u wejścia jedną rodzinę. Miejscowi pątnicy wskazują 
nam jaskinię współczesnego mnicha, znajdującą się jeszcze kilka-
set metrów powyżej tego świętego miejsca. Eremity nie spotyka-
my. Siadamy natomiast na niewielkiej ławeczce przed wejściem 
do groty. Przed nami wielka przestrzeń. I nic, i wszystko. Gdzieś 
w dole widać tylko poustawiane przez samych mnichów potężne, 
drewniane krzyże, które służą pątnikom jako drogowskazy w cza-
sie ich pieszych wędrówek przez piękne, ale nieprzyjazne pustyn-
ne góry.

* * *

Dumni, zastraszani. Wolni, zniewoleni. Zabiegani w codziennym 
życiu, kontemplujący na pustyni. Gospodarze czy goście na wła-
snej ziemi? Koptowie. Krzyże na nadgarstkach. Ciemność. Dusz-
no. Znowu wyłączyli prąd. Ω

 Wolny wybór życia  
 blisko boga



Człowiek 
zawsze modli 
się i klnie 
w języku serCa 
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Wydaje nam się, że nasze 
europejskie przeżyWanie 
chrześcijaństWa jest 
jakby Wzorem przeżyWania 
chrześcijaństWa i WzorcoWym 
modelem, który poWinien 
być przeszczepiany W każde 
miejsce śWiata. a tak nie jest. 
nie ma WzorcoWej kultury, 
o której można poWiedzieć, że 
jest kulturą chrześcijańską. 
dlaczego tą WzorcoWą 
kulturą chrześcijańską ma 
być kultura europejska, a nie 
np. ormiańska? – zastanaWia 
się W rozmoWie z „Frondą luX” 
o. proF. jarosłaW różański omi

Mateusz k. Dziób: Zapominamy 
o okresie, kiedy północna Afryka 
była chrześcijańska. Rzadko kiedy 
przypominamy sobie, że św. Augustyn 
był Afrykańczykiem.

o. Prof. JarosŁaw różański oMi: 
Nawet trzech papieży pochodziło z tej 
właśnie Afryki… Nie wiemy dokład-
nie skąd. Byli to św. Wiktor i, żyjący 
w ii wieku, św. Milcjades, kierujący 
Kościołem Rzymu w czasach cesarza 
Augustyna, oraz św. Gelazjusz – jeden 
z najwybitniejszych papieży V wieku. 
Chrześcijaństwo afrykańskie jest bar-
dzo stare. Jest ono u samych począt-
ków Kościoła. św. Marek Ewangelista 
uważany jest za pierwszego patriar-
chę Aleksandrii. Można wspomnieć 

też chociażby aleksandryjską szkołę 
katechetyczną, w której nauczali m.in. 
św. Klemens Aleksandryjski i Oryge-
nes. Drugim ważnym ośrodkiem była 
Kartagina i Afryka Północna, czyli m.in. 
dzisiejsze tereny Tunezji i Algierii. Jest 
między tymi dwoma nurtami zasadni-
cza różnica – chrześcijaństwo związa-
ne z Kościołem aleksandryjskim stało 
się chrześcijaństwem rodzimym. Ina-
czej mówiąc – przeniknęło do kultury. 
W Egipcie zrodził się ruch monastycz-
ny, który wypłynął nie tyle z założeń 
teologicznych, co po prostu z tego, że 
ludzie w ten właśnie sposób odczytali 
Ewangelię, wyszli na pustynię i tam za-
częli żyć odczytanymi słowami. Pisma 
egipskich Ojców Pustyni to przepiękna 
lektura. Prości ludzie, „pijani Bogiem”, 
mówią nie językiem teologicznym, 
ale językiem doświadczenia spotkania 
z Bogiem.

Z kolei Kościół Kartaginy był Ko-
ściołem o innej, specyficznej struktu-
rze. Był to Kościół biskupów. Moż-
na z pewną przesadą powiedzieć, że 
każda wioska miała swojego własnego 
biskupa. Jeśli podczas synodu w cza-
sach św. Augustyna potrafiło się zebrać 
około 500 prawowiernych biskupów, 
to nie świadczy to jeszcze o liczeb-
ności i wielkości tamtejszego Kościo-
ła, ale mówi przede wszystkim o jego 
strukturze. Trzeba pamiętać także, 
że Kościoły związane z Kartaginą były 
mocno zromanizowane. To tam ponoć 
po raz pierwszy przetłumaczono Nowy 
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Testament na język łaciński. Zachowa-
ły się tylko fragmenty z tego przykła-
du zebrane przez św. Hieronima, ale 
istnieją wzmianki, że coś takiego istnia-
ło. Jak wspomniałem, był to kulturo-
wo Kościół zromanizowany, a chrześci-
jaństwo nie przenikało mocno choćby 
do kultury berberyjskiej, bardzo silnej 
w tym rejonie. Paradoksalnie, kiedy 
przybyli tam muzułmanie, to właśnie 
pogańscy Berberowie opierali się im 
najdłużej. W Egipcie chrześcijaństwo 
zostało pomimo napływu islamu, bo 
było właśnie zakorzenione w miejsco-
wej kulturze, a w Kościele związanym 
z Kartaginą nie. Wydaje się też, że 
z powodu tego słabego zakorzenienia 
w kulturze powstało tam tyle herezji 
i schizm. Kościół koptyjski istnieje do 
dziś. „Kopt” znaczy „Egipcjanin”, na-
tomiast po Afryce Augustyna zostały 
nam diecezje tytularne. 

Dlaczego więc rzadko podkreśla się te 
afrykańskie korzenie chrześcijaństwa?

– Bo Kościół kartagiński jest dziś wy-
marły. Kościół koptyjski jest Kościo-
łem mniejszościowym, a na dodatek 
tzw. przedchalcedońskim. Wyłonienie 
się grupy Kościołów przedchalcedoń-
skich powstało w wyniku pierwszego 
większego pęknięcia w łonie chrze-
ścijaństwa w V wieku. Interpretu-
jąc to w kodzie kulturowym, można 
w uproszczeniu powiedzieć, że było 
to pęknięcie na styku Kościoła grec-

kiego i Kościoła niegreckiego. Kościoły 
przedchalcedońskie to były Kościo-
ły, które nie posługiwały się językiem 
greckim. Były to Kościoły: syriacki, 
egipski, etiopski, armeński. Pierwsze 
wielkie pęknięcie chrześcijaństwa było 
przede wszystkim pęknięciem kultu-
rowym. Widać to choćby w deklara-
cjach papieży i patriarchów Syryjskie-
go Kościoła Ortodoksyjnego z drugiej 
połowy xx wieku, gdzie jest jednolite 
stanowisko w sporze o naturę Chrystu-
sa. Był to bardziej spór kulturowy niż 
teologiczny.

Konkluzja jest taka, że wiara musi 
się zakorzenić w kulturze. Jeżeli do tej 
kultury nie przeniknie, to pod wpły-
wem różnych czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych może szybko znik-
nąć, ponieważ zawsze przeżywa się ją 
od wewnątrz.

Upraszczając – można powiedzieć, że 
w Egipcie zastosowano coś w rodzaju 
inkulturacji, a w Kartaginie już nie.

– Dokładnie tak. Chociaż termin „in-
kulturacja” jest terminem bardzo 
późnym, bo to jest dopiero ii połowa 
xx wieku, ale same procesy przecho-
dzenia wiary z kultury do kultury są tak 
stare jak chrześcijaństwo albo Obja-
wienie w ogóle. Bo Bóg zawsze mówił 
do człowieka w języku zrozumiałym, 
tzn. w języku, którym się on posługuje 
(i to nie tylko w znaczeniu języka mó-
wionego – tak jak to rozumiemy po-
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tocznie). Chodzi tu także o cały świat 
wyobrażeń i odczuć. Dlatego właśnie 
mówimy, że Słowo stało się ciałem, 
czyli mówiąc kulturowo: Słowo stało 
się Żydem. Bóg zawsze przemawiał do 
człowieka w konkretnym środowisku 
kulturowym i w takim samym środowi-
sku mu się objawiał. Kościół Jerozo-
limski od początku był bardzo mocno 
zakorzeniony w kulturze żydowskiej, 
a także żydowskiej kulturze religijnej. 
Widać to już w Dziejach Apostolskich, 
jak Kościół wychodzi z kultury żydow-
skiej do kultury greckiej. Bo chociaż 
pierwszym ochrzczonym gojem był 
Etiopczyk, urzędnik królowej etiop-
skiej Kandaki, to jednak prawdziwy 
wyłom kulturowy w łonie młodego 
Kościoła przyniosło dopiero przyję-
cie do wspólnoty setnika Korneliusza 
i jego domowników (Dz 10). Chrzest 
ten wywołał duże poruszenie wśród 
współwyznawców w Jerozolimie. 
Dlatego też, kiedy Piotr przybył do 
Jerozolimy, ci, którzy byli pochodze-
nia żydowskiego, robili mu wymówki: 
Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych – 
mówili – i jadłeś z nimi (Dz 11,1–3). 
Poczucie więzi kulturowej i narodowej 
było wtedy o wiele silniejsze niż wię-
zy wiary w Zmartwychwstałego. Piotr 
musiał się tłumaczyć i wyjaśniać swoje 
postępowanie. W ten sposób powoli 
następował proces zrywania więzów 
Kościoła z synagogą. Proces ten znacz-
nie przyspieszyła misyjna wspólnota 
w Antiochii. Tam niektórzy z uczniów 

Chrystusa zwrócili się nie tylko do 
żydów, ale także do Greków, a zatem 
do pogan. Tam też po raz pierwszy 
uczniów Chrystusa nazwano chrześci-
janami i w ten sposób odróżniono ich 
od żydów. W Antiochii też pojawiły 
się pierwsze pytania o wzajemny sto-
sunek wiary i kultury, gdyż Grecy nie 
chcieli akceptować niektórych zwycza-
jów żydowskich, jak choćby obrzeza-
nia. Kłopotliwe kwestie rozstrzygnął 
sobór jerozolimski (ok. 50 roku), który 
miał zasadnicze znaczenie z punktu 
widzenia doktrynalnego, gdyż usank-
cjonował misję wśród pogan bez ko-
nieczności nakładania na nich Prawa 
Mojżeszowego.

Mamy tu pierwsze ogromne przej-
ście, bo istniała wtedy tendencja, żeby 
zamknąć chrześcijaństwo w jednej kul-
turze, i to kulturze z tamtego czasu. Ta 
pokusa istnieje więc od wieków. A za-
tem chodzi mi o to, że Kościół przecho-
dzi z kultury do kultury i powinien się 
w tej kulturze zakorzenić. Człowiek za-
wsze modli się i klnie w języku serca.

Kiedy kultura pomaga, a kiedy 
przeszkadza? Jak to jest w przypadku 
Afryki?

– Nie ma jednolitej kultury afrykań-
skiej. Obszarów kulturowych w Afryce 
wyróżnia się wiele. Szacunki mówią, że 
w Afryce istnieje od dwóch do pięciu 
tysięcy języków. Języków, bez podziału 
na dialekty! Już to świadczy o zróżni-
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cowaniu kulturowym tego kontynen-
tu. Dlatego nie można mówić o jednej 
kulturze afrykańskiej, ale za antro-
pologią kulturową możemy wyróżnić 
jej poziomy. Przykładowo: mówimy 
o kulturze Mazowsza, o kulturze Polski 
i o kulturze Zachodu… Tak samo mo-
żemy mówić o bogatej zróżnicowanej 
rzeczywistości kultury Afryki. W każdej 
kulturze są sfery zgodne z Ewangelią, 
sfery obojętne dla Ewangelii i w końcu 
sfery, które są niezgodne z Ewangelią. 
Do pierwszej zaliczyć można chociaż-
by szacunek dla życia – bardzo mocno 
zakorzeniony w kulturze afrykańskiej, 
wynikający z jej nastawienia na wspól-
notę, przenikanie religii do wszyst-
kich sfer życia. Obojętne dla głoszenia 
Ewangelii jest np. to, czy ktoś spożywa 
posiłek nożem i widelcem, czy ręką. 
Byle te ręce były czyste i taki sposób 
jedzenia nie szkodził zdrowiu. A w wy-
raźnej sprzeczności z przekazem Chry-
stusa stoi np. uśmiercanie bliźniąt 
w niektórych regionach.

Z czym misjonarze mają największy 
kłopot?

– Z pewnością z odmiennością kul-
turową. Nawet w kulturze europej-
skiej, kiedy zmieniamy obszar języ-
kowy, zmieniamy także obszar stylu 
życia i wiele sfer jest trudnych dla nas. 
Nawet Polacy, którzy wyjeżdżają do 
Wielkiej Brytanii, mają tego rodzaju 
kłopoty. Wracając jednak do Afry-

ki – początkowe okresy są okresami 
fascynacji. Egzotyczność, inność, ta-
jemniczość tej kultury… Bardzo często 
misjonarze, ale nie tylko misjonarze, 
ten pierwszy okres fascynacji przecho-
dzą dość dobrze. Z czasem przychodzi 
jednak to, co nazywamy szokiem kultu-
rowym. Jest to odkrycie, że moje wej-
ście w miejscową kulturę jest o wiele 
płytsze, niż sądziłem, sprawia mi ono 
wiele trudności w różnych obszarach 
życia i wpływa to na mnie destruk-
tywnie. Ten szok kulturowy niesie ze 
sobą niebezpieczeństwa. Czasem ktoś 
stara się być tubylcem na siłę, co może 
prowadzić do różnych ekscesów, np. 
do alkoholizmu. Ktoś może też przyjąć 
postawę negacji, uważając, że wszyst-
ko wokół jest barbarzyńskie, dzikie i że 
tego nie da się objąć i ogarnąć. Później 
dopiero następuje proces stawania się 
człowiekiem dwukulturowym. Nie jest 
to przejaw swoistej schizofrenii. Jest 
to umiejętność swobodnego porusza-
nia się zarówno w starej, jak i w no-
wej kulturze. Niektórzy mówią, że to 
zrozumienie kultury może trwać nawet 
30 lat.

Są jakieś rzeczy w chrześcijaństwie, 
które ciężko jest przyjąć 
Afrykańczykom?

– Wydaje mi się, że nawet w kulturach, 
które są schrystianizowane, bardzo 
ciężko jest nam zastosować w pełni 
Ewangelię. Wynika to z naszego ego-
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 misjonarz jest Często  
 postrzegany przez  
 wyznawCów religii  
 tradyCyjnyCh jako  

 taki supernganga, 
 Czyli superuzdrowiCiel,  

 bo ma wielką moC  
 duChową i takie środki  
 zewnętrzne jak krzyż,  
 święCona woda, które  

 pozwalają mu  
 zapanować  

 nad światem zła
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izmu, grzechu i słabości. Dodatkowa 
trudność w Afryce polega na tym, że 
chrześcijaństwo przychodzi w obcej, 
często mało zrozumiałej szacie kulturo-
wej. Potrzeba jej wcielenia. Tak jak już 
mówiłem – zdanie, że Słowo stało się 
ciałem, mówi nam, że Ewangelia za-
wsze jest wcielona. Nie ma abstrakcyj-
nej, czystej Ewangelii, ona zawsze jest 
podawana w konkretnym kontekście 
kulturowym, związanym z konkretnym 
językiem, stylem życia, konkretnymi 
wierzeniami i pojęciami. Tak się dzieje 
przez wieki i religia przechodzi z kultu-
ry do kultury. 

Do niedawna w Afryce chrześcijań-
stwo przychodziło prawie wyłącznie 
w europejskiej szacie kulturowej. Temu 

przechodzeniu towarzyszyła domina-
cja polityczna i gospodarcza Europy. 
Czas kolonizacji łączył się nolens volens 
z ewangelizacją. Ta sytuacja zmieniła 
się już po tym, jak większość państw 
afrykańskich uzyskała niepodległość, 
czyli w latach 60. xx wieku. Działal-
ność misjonarska została umiędzy- 
narodowiona, a zatem do nacji euro-
pejskich dołączyły nacje nieeuropej-
skie. Myślę o misjonarzach z samej 
Afryki, z Ameryki Południowej, a także 
z Azji (zwłaszcza z Indii). Ale nie tylko. 
A zatem ten miejscowy Kościół, jeśli 
chodzi o duchowieństwo, stał się zróż-
nicowany. To jest różnorodność, która 
jest nieporównywalna do tego, co 
mamy w starej Europie.

wiara musi się zakorzenić 
w kulturze. jeżeli do tej kultury 
nie przeniknie, to pod wpływem 
różnyCh Czynników wewnętrznyCh 
i zewnętrznyCh może szybko 
zniknąć, ponieważ zawsze 
przeżywa się ją od wewnątrz 
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Co takiego jest w europejskiej  
szacie kulturowej, że  
Ewangelia nie zawsze mogła  
dotrzeć do Afrykańczyków, tak  
jak powinna? 

– To jest temat rzeka. Ja bym powie-
dział inaczej – człowiek, żyjąc w róż-
nych miejscach i w różnym czasie, 
stawia sobie pewne pytania. Nie 
zawsze pytania Afrykańczyków są toż-
same z pytaniami Europejczyków. Oni 
często mieli i mają problemy inne niż 
my, problemy, na które nie dawaliśmy 
odpowiedzi. Wydaje nam się, że na-
sze europejskie przeżywanie chrze-
ścijaństwa jest jakby wzorem przeży-
wania chrześcijaństwa i wzorcowym 
modelem, który powinien być prze-
szczepiany w każde miejsce świata. 
A tak nie jest, bo chrześcijaństwo jest 
bardziej inspiracją dla kultury. Jest 
czymś, co modyfikuje, ożywia kultu-
rę w różnych jej wymiarach. Nadaje 
jej pełni. Nie ma wzorcowej kultury, 
o której można powiedzieć, że to jest 
kultura chrześcijańska. Dlaczego tą 
wzorcową kulturą chrześcijańską ma 
być kultura europejska, a nie np. or-
miańska? Dlaczego tą kulturą nie ma 
być kultura koptyjska albo etiopska? 
Chrześcijaństwo w Etiopii jest starsze 
o prawie tysiąc lat niż chrześcijań-
stwo w Polsce.

A jakie pytania stawiają sobie 
Afrykańczycy?

– Jest to perspektywa, którą kreślą 
tradycyjne religie afrykańskie. W ich 
centrum jest człowiek, nie Bóg. Przy 
czym jest to człowiek pojmowany jako 
wspólnota oparta na więzach krwi, nie 
jest to wspólnota przypadkowa. I ta 
wspólnota przekracza granice śmierci, 
bo rozciąga się na przodków, oni też 
stanowią wciąż żywą część wspólnoty. 
Ta wspólnota ciągle trwa. Na pierw-
sze miejsce wysuwa się zatem świat 
przodków. Dopiero gdzieś później jest 
wszechobecny świat duchów, które 
są bardzo liczne. Nie zawsze i nie we 
wszystkich tradycjach występuje Isto-
ta Najwyższa, gdyż – jak powiedzia-
łem – w centrum zainteresowania jest 
człowiek, a zatem są w nim też dobra 
doczesne, które człowiek osiąga: zdro-
wie, pozycja w społeczności. Poza tym 
ta religia ma charakter totalny – obej-
muje różne sfery życia. To nie jest re-
ligia księgi, nie ma dogmatów, nie ma 
credo. Jest to religia, która wyraża się 
głównie w obrzędach związanych ze 
wspólnotą. I to jest słabość tej religii, 
bo jest to religia partykularna, wobec 
czego nie jest nastawiona na pozyski-
wanie wyznawców. Te wszystkie niu-
anse musi uwzględnić chrześcijaństwo 
w swoim głoszeniu Ewangelii. 

Taki światopogląd rodzi inne py-
tania niż te, które stawiamy sobie 
w Europie. Weźmy np. chorobę. My 
traktujemy to zjawisko na poziomie 
fizycznym i psychicznym. Afrykanin 
traktuje ją jako nieszczęście, które nie 
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jest związane tylko z ciałem, ale także 
z naszą psychiką, z relacjami z innymi 
ludźmi, a także z duchami. Afrykańczyk 
oczekuje od chrześcijaństwa podobnej 
odpowiedzi, bardzo mistycznej i bar-
dzo obrzędowej. I np. możemy pomóc 
w chorobie Afrykańczykowi przez sa-
krament chorych, który my sami dziw-
nym trafem sprowadziliśmy tylko do 
ostatniego namaszczenia. 

Inne jest też pojęcie grzechu u Afry-
kańczyków. Grzech jest skierowany 
przeciw wspólnocie. U nas grzech ma 
wymiar indywidualny i związany jest 
z relacją z Bogiem. Z drugiej strony 
w naszym europejskim Kościele mó-
wimy też, że każdy grzech ma wymiar 
wspólnotowy, bo godzi we wspólnotę 
Kościoła. Zgłębiając inne kultury, mo-
żemy sami odkryć w chrześcijaństwie 
pewne rzeczy, na które wcześniej nie 
zwracaliśmy uwagi. 

Moglibyśmy w ten sposób odno-
sić się do wielu innych elementów 
związanych z wiarą i wskazywać na 
pewne różnice w stawianych pytaniach 
i odpowiedziach.

Czy czasami nie jest tak, że kapłan 
postrzegany jest jako czarownik? 
A samo chrześcijaństwo brane jest za 
magię?

– W Afryce rozpowszechniona jest 
postać wróżbity, uzdrowiciela. W ję-
zykach Bantu nazywa się go Nganga. 
Przy czym wróżbita to jest bardziej 

widzący, taki, który odczytuje rzeczy-
wistości, a nie ten, który przepowiada 
przyszłość! Misjonarz jest często po-
strzegany przez wyznawców religii tra-
dycyjnych jako taki supernganga, czyli 
superuzdrowiciel, bo ma wielką moc 
duchową i takie środki zewnętrzne jak 
krzyż, święcona woda, które pozwalają 
mu zapanować nad światem zła. A do 
tego świata zła należą też czarowni-
cy, którzy z reguły są kimś nieznanym, 
kimś, kogo się poszukuje, by go oskar-
żyć o wyrządzone zło.

Zdarza się tak, że my w Europie 
wprowadzamy coś w stylu tańców 
liturgicznych. Czy Ojciec nie uważa, że 
kłóci się to z naszą kulturą? O ile taki 
zabieg w Afryce oczywiście ma sens 
i jest jak najbardziej wskazany, to 
Europie jest on obcy.

– Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Afry-
kę, tańce w liturgii są czymś niezwykle 
naturalnym. Trudno sobie wyobrazić 
jakąkolwiek uroczystość, także reli-
gijną, bez tańca. Jeśli św. Augustyn 
mówił, że kto śpiewa, ten dwa razy się 
modli, to w Afryce, jeśli ktoś tańczy, to 
trzy razy się modli. Wśród mistyków 
znajdujemy chwile tańca jako wyraz 
pełni miłości do Boga. Takie były też 
wyobrażenia liturgii niebieskiej cho-
ciażby u Doktora Anielskiego. Taniec 
w liturgii na obszarze Europy nigdy nie 
był popularny. Tylko bodajże w Kor-
dobie wprowadzano tańce do litur-
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gii. Natomiast taniec jako taki w tym 
naszym rzymskim podejściu do liturgii 
jest czymś niespotkanym, a przez to 
niezrozumiałym. U nas taniec jest 
związany z miłością, rozrywką, profa-
num, z rozbudzeniem swoich zmysłów, 
a taki taniec, ogólnie rzecz biorąc, nie 
jest czysty. Afrykańskie tańce też nie 
są wszystkie czyste, ale jest głęboka 
tradycja tańca religijnego. W liturgii 
Zachodu taniec jest – wydaje mi się – 
swego rodzaju deus ex machina. Ta-
niec liturgiczny występuje wprawdzie 
niekiedy w neokatechumenacie, ale on 
nawiązuje do tańca żydowskiego, czyli 
do korzeni judaistycznych.

Ale pierwsi chrześcijanie przecież 
nie tańczyli. A przynajmniej nie 
wspomina o tym Nowy Testament.

– Tak. Ale wcześniej to było, np. Da-
wid tańczył przed Arką… Modlitwie 
w synagodze towarzyszy stały ruch 
przywołujący nakaz tradycji: Kiedy się 
modlisz, rób to całym swoim sercem 
i wszystkimi kościami. W liturgii bizan-
tyjskiej spotykamy także taniec w cza-
sie uroczystości ślubnej, niezwykle 
uproszczony, ale wtedy to ukoronowa-
ni małżonkowie okrążają pulpit wraz 
z celebransem. Uważam, że w tradycji 
afrykańskiej jest to coś tak naturalne-
go, że nie można sobie wyobrazić litur-
gii bez tańca. Ω

rozmaWiał mateusz k. dzióB

o. Prof. JarosłaW róŻański omi – dyrektor Instytutu Dialogu Kultury i Religii (Wydział Teologicz-
ny uksW), kierownik Katedry Misjologii, członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami 
Pozachrześcijańskimi, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego; jego zaintereso-
wania badawcze koncentrują się wokół kultur północnego Kamerunu i Czadu, antropologii misyjnej 
i inkulturacji. 



Każda z namalowanych przez 
Pabla Picassa w 1907 roku Panien 
z Awinionu ma inną twarz. Chociaż 
obraz przedstawia prostytutki, to 
może on być doskonałą metaforą 
współczesnego niewolnictwa 1 

Wśród awiniońskich panien są bo-
wiem zarówno takie z egzotyczny-
mi rysami, jak i inne, których twarze 
wyglądają europejsko. Handel ludźmi 
istnieje we wszystkich zakątkach glo-
bu i jego ofiarą może stać się każdy – 
bez względu na rasę. Nie tylko treść 
Panien z Awinionu mówi nam wiele 
o handlu ludźmi. Forma obrazu także 
przemawia do wyobraźni: bohaterki są 
niegramotne, brudne i rozdarte 2, a także 
sprawiają wrażenie jednej, martwej cało-
ści 3. Na próżno w ich twarzach szukać 
zadowolenia. Z pewnością swojej pra-
cy nie wykonują z własnej woli. 

1 Por. E.B. Skinner, Zbrodnia. Twarzą w twarz ze 
współczesnym niewolnictwem, Kraków 2010, 
s. 220.

2 Panny z Avignon, http://www.racjonalista.pl/
forum.php/s,189610.

3 Panny z Avignon – Pablo Picasso, http://
www.magazynsztuki.pl/panny-avignon-pablo- 
picasso/.

Znamienne jest to, że choć od na-
malowania obrazu minęło ponad sto 
lat, a w międzyczasie nastąpił teore-
tyczny kres kolonializmu, niewolnic-
two 4, jak istniało, tak istnieje nadal. 
I kto wie, czy nie ma się lepiej niż 
w czasach Pabla Picassa. Chociaż jest 
ono teoretycznie zakazane, to w dzi-
siejszym świecie żyje prawie 30 milio-
nów ludzi, których status jest o wiele 
gorszy niż niewolników żyjących 
w starożytnym Rzymie. Do ich grona 
zaliczają się przede wszystkim robot-
nicy przymusowi (skoszarowani często 
w obozach przypominających te budo-
wane przez nazistów i komunistów) 
i niektóre prostytutki. Zastanawiają-
ce jednak, że na pytanie o przyczyny 
tego procederu nie ma jednej spójnej 
odpowiedzi.

Blizny historii

Często winne są po prostu historia i – 
było nie było – kolonializm. Jest tak 

4 W tym tekście używam zamiennie pojęć „nie-
wolnictwo” oraz „handel ludźmi”. W rzeczywi-
stości między tymi dwoma pojęciami istnieją 
różnice. Tłumaczy je Irena Dawid-Olczyk w wy-
wiadzie, który znajduje się w tym numerze na-
szego kwartalnika.
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Schyl kark, schyl kark,
pokornie spuszczaj wzrok.
Schyl kark, schyl kark,
po grób nie wyjdziesz stąd.
 les miserables, Uwertura
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np. w przypadku Haiti. Ta wyspa była 
niegdyś jedną z najbogatszych kolonii. 
Nie na darmo zwano ją „perłą Anty-
li”. Mający miejsce na przełomie XVIII 
i XIX wieku pierwszy w nowoczesnym 
świecie bunt niewolników zrujno-
wał ten kraj. Haiti stało się drugim 
niepodległym po Stanach Zjednoczo-
nych państwem w Ameryce, jednak 
w odwecie Francja, przeciwko której 
podniesiono rebelię, ukarała swoją 
byłą już kolonię gigantycznym odszko-
dowaniem. Spłacono je prawie 150 lat 
później, kiedy Haiti było już jednym 
z najbiedniejszych państw świata. 
Dziś niewolnictwo jest tu na porząd-
ku dziennym. Doczekało się ono na-
wet własnych pojęć. Zniewolonych 
nazywa się restavekami, czyli „tymi, 
którzy u nas nocują”, lub zombiefer 
(„zamienieni w zombie”). Drugi zwrot 
automatycznie nasuwa skojarzenie 
z pojęciem śmierci społecznej 5, czyli 
totalnej izolacji i wykluczenia z życia 
wspólnoty. Kim są restavekowie? To 
dzieci, które są dobrowolnie oddawane 
przez rodziców na służbę do innych, 

5 E.B. Skinner, op. cit, s. 65

nieco bogatszych ludzi (nabywcami 
przeważnie jest klasa średnia) 6. Ro-
dzice łudzą się, że dziecko osiągnie 
dzięki temu wykształcenie i wyrwie się 
z domowej biedy. Rzeczywistość jest 
oczywiście diametralnie inna. Życie 
restaveków wypełnione jest nieod-
płatną pracą i przemocą. Są one za-
pracowane do tego stopnia, że wstają 
pierwsze, a ostatnie kładą się spać. 
Nietrudno się domyślać, że w więk-
szości przypadków taka służba jest 
jednoznaczna z wykorzystywaniem 
seksualnym i przemocą. Istnieją nawet 
specjalne pejcze zwane martinetami, 
które służą do chłostania restaveków, 
a Haiti ma najwyższy wskaźnik sto-
sowania kar wobec dzieci na półkuli 
zachodniej 7. Restavekowie stanowią 
znaczny procent populacji haitańskich 
dzieci – szacuje się, że w samym tylko 
2006 roku do niewoli sprzedano od 90 
do 120 tysięcy dzieci 8. 

6 Ibidem, s. 28
7 H. Merveille, Haiti. Violence – a Bad legacy 

bequeathed to kids, Washington 2002. 
8 J. Mcalla, M. Archer, Restavek no more, New 

york 2000, s. 24.

W kajdanach obozów, 
rezydencji i burdeli
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Chociaż niewolnictwo zostało w In-
diach zniesione w 1926 roku, to trud-
no powiedzieć, aby wszyscy Hindusi 
cieszyli się wolnością. Jak nietrudno 
się domyślać, niemałe znaczenie ma tu 
system kastowy. Większość niewolni-
ków rekrutuje się z najniższej kasty 
niedotykalnych 9. Kasty są dziedzicz-
ne. Jeśli Hindus urodzi się pariasem, 
to pariasem też umrze. Oprócz kasty 
dziedziczy się też dług rodowy. Dług 
ten zazwyczaj bywa zaciągany przez 
jedną osobę i przechodzi z pokolenia 
na pokolenie, a jakby tego wszystkie-
go było mało, odsetki rosną w zawrot-
nym tempie. Z takiej sytuacji nie ma 
praktycznie wyjścia. Już w momencie 
narodzin dzieci są obciążone zobowią-
zaniami finansowymi na całe życie. 
Takich niewolników jest w Indiach 
aż 14 milionów 10 (połowa populacji 
Polski!). Pracują oni głównie w fabry-
kach oraz rolnictwie. Z kolei w połu-
dniowych Indiach kilkadziesiąt tysięcy 
dziewczynek pełni funkcję devadasi – 
rytualnych niewolnic seksualnych 11.

9 Wybawczyni dzieci-niewolników, http://
www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/pra-
ca-dzieci/-/asset_publisher/tT3C/content/
wybawczyni-dzieci-niewolnikow;jsessionid= 
fcB123258930F4E0634F15dcc32F78dB.

10 M. Kokot, 30 milionów niewolników. Raport 
o współczesnym wyzysku, „Gazeta Wyborcza”, 
http://wyborcza.pl/1,76842,14799529,30_mi-
lionow_niewolnikow__Raport_o_wspolcze-
snym_wyzysku.html.

11 E.B. Skinner, op. cit., s. 284.

***

Sudan kojarzy się nam z powieścią 
W pustyni i puszczy Henryka Sienkiewi-
cza. I jest to w pewnym sensie trafne 
skojarzenie, bo – przynajmniej jeśli 
chodzi o kwestię niewolnictwa – nie-
wiele zmieniło się w ciągu ostatnich 
stu lat. Sadiq al-Mahdi, wnuk legendar-
nego Mahdiego (występującego także 
na kartach wspomnianej powieści), 
tak zainspirował się strategią wojen-
ną swojego dziadka, że w latach 80. 
reaktywował politykę porywania ludzi 
do niewoli. Okazała się ona tak sku-
teczna, że jest uznawana za najdłużej 
trwającą akcję tego typu w XX wieku 12. 
Arabska Północ zaczęła porywać oby-
wateli Południa oraz koczownicze ple-
miona w niewolę i przetrzymywać ich 
w zaribas, czyli obozach, których nazwa 
oznacza zagrody dla bydła. Najczęściej 
przez oprawców zniewalane są kobiety. 
Bardzo często padają ofiarami gwał-
tów. Warto wspomnieć, że w plemieniu 
sudańskich Dinków – głównych ofiar 
sudańskiego handlu ludźmi – oddawa-
nie dzieci pod zastaw kredytu jest tak 
popularne jak na Haiti 13. Sudan docze-
kał się także swojej świętej niewolni-
cy – siostry Józefiny Bakhita. Benedykt 
XVI w swojej encyklice Spe salvi nazwał 
ją wzorem chrześcijańskiej nadziei 

12 Ibidem, s. 106.
13 R.M. Press, Sudanese sell children to alert star-

vation, „Christian Science Monitor”, 27 czerwca 
1988.
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i stwierdził, że cnota, którą święta się 
żywiła, wynikała – tak jak w przypadku 
pierwszych chrześcijan – z jej niskiego 
statusu społecznego 14.

***

Wyznawanie islamu nie przeszkadza 
Maurom w zniewalaniu swoich braci 
w wierze. Odsetek osób zniewolo-
nych w Mauretanii, kraju, który jako 
ostatni w 1981 roku zniósł niewolnic-
two, jest największy na świecie. Nie 
bez powodu wspominam tutaj islam. 
To imamowie głoszą niewykształco-
nym i pobożnym haratin (niewolni-
kom) kazania, w których twierdzą, że 
niewolnictwo jest zgodne z islamem, 
a nagrodą za cierpienia będzie życie 
wieczne 15. Jeden z byłych niewolni-
ków relacjonuje: moi właściciele po-
wiedzieli mi: niewolnik jest zależny od 
swojego pana i, żeby pójść do raju, musi 
go słuchać. inaczej pójdzie do piekła. Nie 
znałem nikogo innego, więc to wydawało 
mi się normalne 16. Sam Koran niejako 
sankcjonuje niewolę, mówiąc o „tych, 

14 Benedykt xVi, encyklika Spe salvi, nr 5.
15 R. Stefanicki, Mauretania – nawet co piąty miesz-

kaniec może być niewolnikiem, „Gazeta Wy-
borcza”, http://wyborcza.pl/1,75477,16712623, 
Mauretania___nawet_co_piaty_mieszkaniec_
moze_byc_niewolnikiem.html.

16 Bici, gwałceni, poniżani – niewolnicy xxi w. 
http://bliznyswiata.bloog.pl/id,328550386, 
title,Bici-gwalceni-ponizani-niewolnicy-xxi-
wieku,index.html?_ticrsn=3&smoybbtticaid 
=614ad5.

którymi zawładnęła prawica” 17. Z uwa-
gi na poziom analfabetyzmu, a także 
rozległość kraju, haratin często nawet 
nie wiedzą, że stan, w którym się znaj-
dują, jest nielegalny i mogą oni być 
wolni. Pytanie tylko – jak na tej wol-
ności mogliby sobie poradzić i z cze-
go żyć? W niewoli przynajmniej – jak 
głosi ironiczne mauretańskie przy-
słowie – mają ziemię jako łóżko, a jako 
ubranie – ogień 18.

Ziemia obiecana

Czasami trudno uwierzyć, że Europa, 
w której żyjemy, jest dla niektórych 
ziemią obiecaną. Kultura dobrobytu, 
która prowadzi do myślenia o sobie sa-
mych, sprawia, że stajemy się nieczuli na 
wołanie innych, że żyjemy w mydlanych 
bańkach, które są piękne, ale są niczym, 
są iluzją płycizny, tymczasowości, która 
prowadzi do obojętności w stosunku do 
innych, co więcej prowadzi do globaliza-
cji obojętności 19 – mówił papież Fran-
ciszek na wyspie Lampedusa, która 
nazywana jest „bramą do Europy”. 
Corocznie bowiem u jej brzegów giną 
tysiące nielegalnych migrantów. 

Imigranci często spieniężają cały 
dobytek, byleby tylko dostać się do tej 

17 Koran 23,6.
18 Bici, gwałceni, poniżani…, op. cit. 
19 Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona 

na wyspie Lampedusa, http://www.radiomary-
ja.pl/kosciol/homilia-ojca-swietego-franciszka-
wygloszona-na-wyspie-lampedusa/.
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swojej ziemi obiecanej 20. Zanim jednak 
dotrą do wybrzeży Morza Śródziem-
nego, muszą przejść przez Saharę. 
Wykończeni wędrówką, pieniędzmi, 
które składali przez całe życie, zasila-
ją sakiewki handlarzy ludźmi. Później 
zazwyczaj lądują albo w obozach pracy 
przymusowej, albo w burdelach za-
chodniej Europy. Cena za kobietę jest 
nawet trzykrotnie większa niż za męż-
czyznę 21, a w Hiszpanii imigrantki sta-
nowią aż 90% wszystkich prostytutek 22. 
Często jest tak, że kobiety same dobro-
wolnie wybierają prostytucję. Dla nich 
handlarze ludźmi są promykiem na-
dziei. Byle jakie życie w Europie wydaje 
się im lepsze niż ich dotychczasowy 
los – czy to w brazylijskich slumsach, 
czy też afrykańskiej lepiance, a nawet 
na rosyjskim blokowisku 23. Większość 
egzotycznych dziewczyn pracujących 
w europejskich burdelach ma za sobą 
bardzo ciężkie doświadczenia. Często 
cierpią one na depresję i mają objawy 
stresu pourazowego 24. Niektóre z nich 

20 T. Bielecki, Papież na Lampedusie: Prosimy 
o przebaczenie za obojętność na los imigran-
tów ginących na morzu w drodze do Euro-
py, „Gazeta Wyborcza” http://wyborcza.
pl/1,76842,14242061,Papiez_na_Lampedu-
sie__Prosimy_o_przebaczenie_za_obojetnosc.
html.

21 A. Salas, Handlowałem kobietami, [e-book, for-
mat: mobi], loc. 3869.

22 Ibidem, loc. 2812.
23 Por. ibidem, loc. 5283. 
24 M. Farley (red.), Prostitution and Trafficking 

in Nine Coutries. An Update on Violence and 

nie umieją wyobrazić sobie postaci 
ludzkich i cechują się wyłącznie odru-
chami mechanicznymi, a nie sponta-
nicznymi 25. Zostają więc w pewnym 
sensie zdehumanizowane.

Koszty takich pracownic są dla 
alfonsów w zasadzie zerowe. Często 
zostają one wmanewrowane w gigan-
tyczny dług (związany z samą podróżą 
na miejsce docelowe – ofiara nie dość, 
że ląduje w burdelu, to jeszcze musi za 
to płacić) i pracują pod groźbą zabicia 
ich rodziny. Wszystko to czasami jest 
zawarte w specjalnie sporządzonych 
umowach (!). Mogą one brzmieć nastę-
pująco: Ja... dnia… obiecuję spłacić sumę 
40 000 dolarów (czterdzieści tysięcy do-
larów). Ja… oświadczam, że nie złamię 
danego słowa i nie złożę skargi na policji, 
dopóki nie spłacę powyższej kwoty. Je-
śli nie dotrzymam przyrzeczenia, moja 
pani… ma prawo odebrać mi życie oraz 
zabić całą moją rodzinę w Nigerii. moje 
życie ma wartość kwoty, którą pożyczy-
ła mi moja pani 26. Kobiety mogą zostać 
także uwiedzione oraz oszukane. Ofe-
ruje się im np. pracę fotomodelki bądź 
hostessy. Uprowadzenia, o których tak 
lubią pisać dziennikarze, zdarzają się 
niezwykle rzadko 27. Bo i po co, skoro 

Posttraumatic Stress Disorder, w: idem, Prosti-
tution, Trafficking and Traumatic Stress, New 
york 2003, s. 37.

25 A. Salas, op. cit., loc. 5688.
26 Ibidem, loc. 2324.
27 I. Dawid-Olczyk, Opowieść Ireny Dawid-

-Olczyk z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi 
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wszystko można rozegrać znacznie 
mniej inwazyjnymi metodami?

Antonio Salas w swoim reportażu 
handlowałem kobietami opisuje jeszcze 
inny bezkosztowy i skuteczny sposób 
werbunku i kontroli nad afrykański-
mi kobietami. Stręczyciele wykorzy-
stują do tego… tradycyjne afrykańskie 
rytuały religijne zwane juju 28! Jedna 
z rozmówczyń tego hiszpańskiego 
dziennikarza śledczego zwierzyła się 
mu z tego, co zrobiła jej pewna wło-
ska burdelmama: Kiedy zacząć się noc, 
ona powiedzieć: „idziemy do pracy”. A co 
takiego mam robić? Powiedzieć, że mam 
być prostytutka. Ja płakać i płakać. Ja 
płakać, a ona mnie bić. Ciągnąc na ulice, 
do pracy. Ja nie móc iść na policja, bo ona 
mnie zrobić wudu… zabrać mi krew, dużo 
krew… zabić kurczaka i wyciągnąć środek. 
Wyciąć i mi dać. musiałam to zjeść z whi-
sky. A potem pić specjalna woda, wudu 
woda. taka co długo stać. Sześć, siedem 
lat, tam zrobiona 29. Czasami w rytuały 
wudu zostają wplątani (jeszcze w Afry-
ce!) członkowie rodziny ofiary. Wyglą-
da to następująco: [sprawcy] wyrywają 
włosy łonowe wszystkim członkom rodzi-
ny. Potem zagrzebują je razem z laleczką 

i Niewolnictwu: La Strada, w: K. Wiśniewska, 
s. A. Bałchan smi, Kobieta nie jest grzechem, 
Kraków 2007, s. 170.

28 Wierzenia juju obejmują używanie amuletów 
i innych przedmiotów totemicznych. Termin 
juju odnosi się zarówno do religii, jak i praktyk. 

29 A. Salas, op. cit., loc. 1370.

i jeszcze jakimś innym paskudztwem 30. 
W związku z tym, że całe życie Afry-
kańczyków przesiąknięte jest magią, 
a świat duchowy towarzyszy im na 
każdym kroku, rytuały wudu wzbudza-
ją w kobietach z Afryki okropny strach. 
Dlatego kobiety te w zdecydowanej 
większości przypadków boją się iść na 
policję. Paniczny lęk i zabobony nie znają 
pojęcia odległości – pisze Antonio Salas. 
handlarz może przebywać we Włoszech, 
jego ofiary zaś mogą pracować na Casa 
de Campo w madrycie, a i tak będzie 
wiedział, że żadna z nich go nie zdra-
dzi. Wszystkie wierzą, że czary docierają 
znacznie dalej niż pocisk pistoletu 31.

Burdele pełne są egzotycznych 
dziewczyn jeszcze z jednego powodu – 
to, co obce zawsze pociąga najbardziej. 
Również w łóżku. Dubajski 32 burdel 
Cyclone legitymuje się certyfikatem 
Ministerstwa Turystyki i Promocji 
Handlu (mimo że zgodnie z obowią-
zującym tam prawem szariatu za pro-
stytucję grozi kara śmierci) i z uwagi 
na to, że w swojej ofercie ma Azjatki, 
Murzynki i kobiety z Europy Wschod-
niej, zwany jest „Disneylandem dla 

30 Ibidem, loc. 1766.
31 Ibidem, loc. 1454.
32 W Dubaju w 2006 roku doszło do „pierwszego 

współczesnego buntu niewolników w regionie 
arabskim”. Rebeliantami byli Azjaci zatrudnie-
ni – za grosze – do budowy najwyższego bu-
dynku świata Burdż Chalifa. R.G. Khouri, Slave 
Revolts and Arab Submits, „Jordan Times”, 
31 marca 2006.
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mężczyzn” 33. Jak na ironię, przy tam-
tejszym barze wypisany jest cytat 
z Martina Luthera Kinga, który dosko-
nale opisuje los tych kobiet: Choć przy-
byliśmy na różnych statkach, płyniemy 
teraz jedną łodzią 34. 

Taka jedną łodzią płyną również ko-
biety skoszarowane w innych wielo- 
narodowych gettach, które możemy 
spotkać np. w Holandii czy koło bu-
karesztańskiej stacji kolejowej Gara 
de Nord, gdzie wśród prostytutek 
obojga płci swoje ciała sprzedają rów-
nież 11-letnie dzieci 35. Ogólnie okoli-
ce Bałkanów (a zwłaszcza Mołdawia 
i Naddniestrze) są terenem niesamo-
wicie eksploatowanym przez handla-
rzy ludźmi. Mołdawianki są znacznie 
tańsze od Ukrainek, ale nieco droższe 
od Nigeryjek 36. Skoro Ukrainki pracu-
ją w Polsce za grosze, to łatwo sobie 
wyobrazić, ile za swoją pracę dosta-
ją Mołdawianki będące na emigracji 
na Ukrainie. Jakby tego było mało, to 
właśnie z Mołdawii pochodzi najwięk-
sza liczba niewolników seksualnych 
w Europie 37.

33 E.B. Skinner, op. cit., s. 248.
34 Ibidem.
35 A. Skieterska, Rumunia planuje legalizację pro-

stytucji, „Gazeta Wyborcza”, http://m.wiado-
mosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,3953134.
html.

36 E.B. Skinner, op. cit., s. 242.
37 P. Naker, In struggling Moldova, Despera-

tion Drives Decisions, „The Washington Post”, 
7 listopada 2002, A14.

Hydra, której nie  
sposób zabić

Przedstawione wyżej przypadki to tyl-
ko mały wycinek ukazujący proceder 
istniejącego na całym świecie handlu 
ludźmi. Zatrważające, że zjawisko to 
istnieje do dziś i nic nie wskazuje na 
to, aby miał nastąpić jego kres. Zdawa-
łoby się np., że niewolnicy wykorzy-
stywani do zbierania bawełny odeszli 
w przeszłość wraz z końcem wojny se-
cesyjnej w USA. Nic bardziej mylnego. 
W XXI wieku również mamy do czynie-
nia z „bawełnianymi zbrodniami” (ang. 
cotton crimes). Ma to miejsce w Uzbeki-
stanie, skąd bawełna trafia do fabryk 
Daewoo 38. Z bawełny szyje się także – ku 
uciesze naszych portfeli – podkoszul-
ki w Bangladeszu. Nawet Kancelaria 
Prezydenta RP swego czasu zamówiła 
z okazji 25-lecia wolności (sic!) 10 tysięcy 
takich podkoszulków. Co ciekawe, żaden 
z urzędników nie zastanowił się nad po-
dejrzanie niską kwotą zamówienia. Cena 
jednej koszulki wynosiła 6 złotych. Tym-
czasem osoby, który szyły te ubrania, 
dostają w przeliczeniu na naszą walutę 
miesięczną pensję w wysokości 115 zło-
tych 39. Te liczby są zatrważające. Na 

38 Cotton Crimes Campaign, http://www.antisla-
very.org/english/campaigns/cottoncrimes/de-
fault.aspx.

39 Koszulki z Bangladeszu od prezydenta rP: „25 lat 
wolności”, http://wiadomosci.wp.pl/kat,134-
2,title,Koszulki-z-Bangladeszu-od-prezydenta-
rP-25-lat-wolnosci,wid,16650659,wiadomosc.
html?ticaid=114ae6.
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amerykańskim Południu niewolnik mu-
siał pracować w pocie czoła przez 20 lat, 
aby zwrócić się właścicielowi. Dziś zwrot 
osiągalny jest już po dwóch latach 40.

Handel ludźmi przypomina hydrę. 
zamknij jeden duży burdel, a gdzie indziej 
wyrosną dwa mniejsze. zamknij i te, to 
handlarze zaczną dowozić dziewczyny do 
klientów. zaaresztuj lub zabij handlarzy 
działających wzdłuż jednej trasy, kolej-
ni pojawią się przy innej, gdzie urzędnicy 
chętniej biorą łapówki. zrób porządek na 
jednej granicy, a handlarze opanują setki 
kilometrów niestrzeżonych granic przeci-
nających całą europę. rozbij siatkę prze-
stępczą nadzorowaną przez mafię, a w jej 
miejsce powstanie trzydzieści lokalnych 
przedsięwzięć 41 – diagnoza E. Benjamina 
Skinnera jest bolesna, ale prawdziwa. 
Z uwagi na rozmiary zjawiska, podmio-
ty (mafie i gangi), zakorzenienie i biedę 
obecną wciąż na świecie jego całkowite 
wyeliminowanie jest praktycznie nie-
możliwe. Organizacje międzynarodo-
we co prawda podejmują pewne kroki, 
aby zmienić ten stan rzeczy, lecz są one 
przeważnie nieskuteczne. Skupiają się 
prawie wyłącznie na legislacji, która i tak 
niewiele daje, bo nie da się niewolnic-
twa – tak samo jak biedy – znieść usta-
wą. Bardzo ciężko udowodnić komuś 
handel ludźmi, a ofiary boją się zgłaszać 
na policję i zeznawać. Swoją drogą, czy 

40 K. Bales, Understanding Global Slavery, Berke-
ley 2005, s. 1.

41  E.B. Skinner, op. cit., s. 212.

wtedy nie trafiłyby z deszczu pod ryn-
nę? Jak funkcjonowałyby na wolności, 
kompletnie do niej nieprzygotowane?

Papież Franciszek nazwał współ-
czesne niewolnictwo „zbrodnią obrazy 
człowieczeństwa” 42. Człowiek w tym 
zbrodniczym procederze sprowadza-
ny jest do roli przedmiotu, „narzędzia 
mówiącego”, jak mawiali starożytni. 
O ile niewolnictwo w czasach Imperium 
Romanum można jeszcze w jakiś spo-
sób wytłumaczyć ówczesnymi realiami 
i kulturą, tak tego dzisiejszego już nie. 
Zachwycamy się, w jakim to nowym 
wspaniałym świecie żyjemy, a tymcza-
sem jest on zbudowany na fundamencie 
potu i krwi współczesnych niewolników. 
Dlaczego jesteśmy tak nieczuli i chciwi? 
Skąd w ludzkiej naturze aż taka pogarda 
dla Innego? Dlaczego nasz coraz więk- 
szy dobrobyt idzie w parze z jeszcze 
większą biedą innych? Nie ma chyba 
jednej, zadowalającej odpowiedzi na te 
pytania. Ω

PS Jeśli czytaliście ten tekst łącznie 
z przypisami, to z pewnością zauważy-
liście, że cytując dzienniki, odwołuję 
się przeważnie do „Gazety Wyborczej”. 
Dlaczego prawica nie zajmuje się pra-
wie w ogóle tematem? Pytanie to po-
zostawiam otwarte.

42 Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy 
Dzień Pokoju, 1 stycznia 2015 r., https://w2.vatican.
va/content/francesco/pl/messages/peace/do-
cuments/papa-francesco_20141208_messaggio-
xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html#_ftnref4.



nigdy nie 
zrozumiem, 
dlaCzego ludzie 
tak bardzo 
wykorzystują 
innyCh ludzi 
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mamy tendencję do 
utożsamiania handlu ludźmi 
Wyłącznie z seksbiznesem. 
nie rozglądamy się Wokół 
i nie Widzimy niczego 
złego W nielegalnej 
pracy i W pracy W bardzo 
ciężkich Warunkach. istotą 
Współczesnego nieWolnictWa 
jest to, że człoWiek zostaje 
sproWadzony Wyłącznie do 
roli przedmiotu służącego 
osiągnięciu zysku. Wiele 
oFiar naWet nie Wie, że 
jest oszukiWanych – 
móWi „Frondzie luX” 
irena daWid‑olczyk 
z Fundacji la strada

Mateusz k. Dziób: Jesteśmy 
u państwa w siedzibie i można 
powiedzieć, że znajdujemy się 
w konspiracji. Na państwa stronie 
internetowej nie ma żadnej informacji 
o adresie. Na domofonie też takiej 
informacji brak. Ba, nie ma jej nawet 
na drzwiach!

irena DawiD-olczyk: Faktycznie 
nie mamy tabliczki i może przyjść do 
nas tylko osoba umówiona. Wyni-
ka to nie tylko ze względów bezpie-
czeństwa. Przede wszystkim chcemy 
naszym klientom zapewnić prywat-

ność. Usiłujemy nie doprowadzić do 
takiej sytuacji, w której klient mógłby 
u nas zostać rozpoznany przez inną 
osobę. Jak pan będzie wychodził, to ja 
wyjdę z panem na korytarz i zobaczę, 
czy nikogo tam nie ma. Oczywiście nie 
mogę wykluczyć tego, że kogoś pan 
spotka na schodach. Gdyby pan był 
z ekipą telewizyjną, to zjechalibyśmy 
po was na dół. 

W pokoju, w którym jesteśmy, od-
bywają się zeznania, bo czasami klient 
boi się zeznawać w prokuraturze. 
A tam, gdzie pan na mnie czekał, znaj-
duje się poradnia. Nazywana pokojem 
łez. Tam klient czuje się do tego stop-
nia bezpiecznie, że może się nawet 
rozpłakać. 

Dużo ludzi przychodzi tutaj w ciągu 
dnia? Bo rozmawiamy w zasadzie po 
godzinach…

– W momencie kiedy pan wszedł, było 
nas siedem osób. Wszyscy związani 
z fundacją. Teraz nie ma tutaj ani jed-
nego klienta. Pracujemy w tej chwili 
z 71 osobami, z tego 39 przebywa 
w aglomeracji warszawskiej. Przycho-
dzą do biura, gdy mają wyznaczoną 
wizytę. 

Kiedy większość z nas słyszy o handlu 
ludźmi, przed oczyma ma z pewnością 
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iście filmowe sceny. Czy handel 
ludźmi wygląda tak spektakularnie 
jak chociażby w krążącej w mediach 
społecznościowych opowieści 
o kobiecie, która prawie została 
porwana z warszawskiego Maximusa? 
Pozwolę sobie przytoczyć tę historię. 
Wiadomość była następująca: 
Uwaga! Słuchajcie – nie jeździjcie do 
Maximusa w Nadarzynie! W ubiegłą 
sobotę w Nadarzynie porwali mojej 
siostry znajomą. Kobieta pojechała 
z mężem i dzieckiem na zakupy – mąż 
został w samochodzie z dzieckiem 
ona miała tylko na chwilę iść. Po pół 
godziny mąż zaczął się niepokoić 
i dzwonić do żony lecz telefon 
wyłączony. Spanikowany zadzwonił 
na policję. Policja przyjechała 
natychmiast z psami (widocznie 
nie pierwsza taka sytuacja). Psy 
obwąchały rzeczy kobiety i dotarli 
do jednego z boksów gdzie – kobieta 
była już uśpiona, zapakowana 
w kartonie do dalszego transportu 
podejrzewają iż po prostu miała 
być sprzedana do agencji za granicą 
albo do przeszczepu narządów.... 
W ostatnim czasie ginie dużo młodych 
dziewczyn... ludzi i ślad po nich 
ginie... to wiecie już co się z nimi 
dzieje... 1

– Nie słyszałam o tym. Myślę, że to jest 
legenda miejska. Nie dlatego, że to jest 

1 Pisownia oryginalna.

niemożliwe, tylko totalnie nieprofesjo-
nalne. świr by nie znalazł w tym żadnej 
przyjemności, a profesjonalista czegoś 
takiego by nie zrobił. Są inne metody. 
Lepiej jest powiedzieć kobiecie, której 
mąż ma długi, że jest dla niej dobra 
praca. Ona zadowolona jedzie na miej-
sce i sprawcy nie ponoszą żadnego 
ryzyka w drodze. Dopiero na miejscu 
kobieta dowie się, że zostanie wyko-
rzystana. Pakowanie kogoś do pudła 
albo przebieranie chłopca za dziew-
czynkę (to inna legenda tego typu) nie 
ma sensu. Uprowadzenia dotyczą osób 
wcześniej upatrzonych.

Była kiedyś, w latach 90., w Polsce 
głośna historia właściciela klubu por-
no, który zobaczył kobietę na scenie 
w warszawskim show i zapłacił za to, 
żeby ją uprowadzić. Ona mu umknęła, 
ktoś w efekcie zginął… Jedna z na-
szych klientek była uprowadzona, ale 
ona też była upatrzona. To nie była 
przypadkowa osoba. Była przygoto-
wana do wyjazdu, zaliczka została 
wpłacona sprawcom, a ona się wyco-
fała. Często jest tak, że rodzice osób, 
których bliscy przepadli bez wieści, 
zwracają się do nas, bo mają jeszcze 
jakąś nadzieję. Pamiętam tylko jedną 
taką sytuację, że osoba wróciła i oka-
zało się, że była zmuszana do prosty-
tucji. Większość z tych, którzy giną 
naprawdę bez wieści i śladów, padła 
ofiarą fatalnych zbiegów okoliczność 
i nie żyje. Ale to już obszar pracy Fun-
dacji Itaka. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
5 

/ 
SP

IE
KO

TA
 2

0
15

 
17

5

Jakie są konsekwencje tego, że mamy 
taki, a nie inny obraz handlu ludźmi?

– Pokutuje opinia, że handel ludźmi 
istnieje tylko w seksbiznesie. Tymcza-
sem w zeszłym roku tylko jedna trze-
cia naszych klientów to były kobiety 
zmuszane do prostytucji. Tylko jedna 
trzecia! Nie dostrzegamy handlu ludź-
mi tam, gdzie ludzie zmuszani są do 
ciężkiej pracy. Poza tym handel ludźmi 
to także zmuszanie ofiar do żebractwa, 
pracy w charakterze służby domowej 
czy przestępstw.

Nie widzimy niczego złego w niele-
galnej pracy i w pracy w bardzo cięż-
kich warunkach. Nie rozglądamy się 
wokół i nie mamy wyczulonego sumie-
nia np. na świadome zakupy. A może-
my przeciwdziałać handlowi ludźmi, 
nie nakręcając konsumpcji i nie kupu-
jąc rzeczy podejrzanie tanich. Jest pan 
w dżinsach?

Nie. 

– Ale pewnie chodzi pan w dżinsach.

Zdarza się. Ale prawdę mówiąc, kiedy 
tylko mogę, zakładam dresy.

– To ja panu przyniosę nasz znaczek. 
Pani Irena przynosi mi przypinkę z na-
pisem „Kto szyje twoje dżinsy?”.
Polecam panu także film China Blue 
(polski tytuł: Chiny w kolorze blue). 
Film mówi o dziewczynach szyją-

cych dżinsy i o tym, że w momencie, 
w którym trzeba ciąć koszty, najłatwiej 
jest obniżyć płace. Pozwala zobaczyć 
twarze osób, które za to zapłacą. Stąd 
nazwa naszego projektu: „Kto szyje 
twoje dżinsy?”. Nosząc ten znaczek, 
fotografując się z nim, dajesz znać, że 
zastanawiasz się nad tym, kto szyje 
twoje dżinsy. Chcemy, aby ludzie byli 
świadomymi konsumentami. Dzięki 
temu mogą ograniczyć wykorzystywa-
nie ludzi.

Chyba mało mówi się o handlu ludźmi 
w mediach? 

– Ja nie mam takiego wrażenia. My 
mamy 60 wystąpień w mediach rocz-
nie. To więcej niż raz w tygodniu, 
a nie jesteśmy jedynym podmiotem, 
który wypowiada się na temat handlu 
ludźmi. 

Czym jest handel ludźmi? Jaka jest 
jego definicja?

– Może przytoczę definicję z kodeksu 
karnego, bo chyba nie ma innej meto-
dy. Handlem ludźmi jest werbowanie, 
transport, dostarczanie, przekazywa-
nie, przechowywanie lub przyjmowa-
nie osoby z zastosowaniem: 
1) przemocy lub groźby bezprawnej, 
2) uprowadzenia, 
3) podstępu, 
4) wprowadzenia w błąd albo wyzy-
skania błędu lub niezdolności do nale-



IR
EN

A
 D

A
W

ID
‑O

LC
Zy

K
 /

 W
yW

IA
D

 
17

6

żytego pojmowania przedsiębranego 
działania, 
5) nadużycia stosunku zależności, wy-
korzystania krytycznego położenia lub 
stanu bezradności, 
6) udzielenia albo przyjęcia korzy-
ści majątkowej lub osobistej albo jej 
obietnicy osobie sprawującej opiekę 
lub nadzór nad inną osobą – w celu 
jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, 
w szczególności w prostytucji, porno-
grafii lub innych formach seksualnego 
wykorzystania, w pracy lub usługach 
o charakterze przymusowym, w że-
bractwie, w niewolnictwie lub innych 
formach wykorzystania poniżających 
godność człowieka albo w celu pozy-
skania komórek, tkanek lub narządów 
wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zacho-
wanie sprawcy dotyczy małoletniego, 
stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy 
nie zostały użyte metody lub środki 
wymienione w pkt 1–6 (art. 115., par. 
22 k.k.).

Ale może przetłumaczymy to jakoś. 
Zacznijmy wobec tego od końca. Co 
ma na celu proceder handlu ludźmi? 
Jak pan myśli?

Osiągnięcie korzyści przez handlarza.

– Tak. A maszyną służącą do uzyska-
nia tej korzyści jest człowiek. Człowiek 
ma przynosić dochód. Najbardziej 
zbrodnicze w handlu ludźmi jest to, że 
traktujemy człowieka wyłącznie jako 
źródło dochodu czy przychodu. W tym 

celu musimy ograniczyć jego wolność, 
zminimalizować nasze ryzyko i sta-
rać się, żeby interes się kręcił. Jeżeli 
porównamy to z procederami takimi 
jak handel narkotykami czy bronią, to 
handel ludźmi nie wymaga dużego ka-
pitału. Nie musisz inwestować pienię-
dzy, żeby pozyskać ludzi – możesz ich 
sam zwerbować lub kupić. Mówi się, 
że człowiek jest dużo tańszy niż kiedyś. 
Było takie porównanie na temat tego, 
ile kosztował niewolnik w czasie wojny 
secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, 
a ile kosztuje dziś. Zdrowy niewol-
nik – w przeliczeniu – to był dzisiejszy 
koszt dobrej klasy samochodu. W tej 
chwili człowiek (o miernych warunkach 
fizycznych) może kosztować nawet 
tyle co empetrójka. Mają na to wpływ 
dwie rzeczy – rynek jest duży, a koszta 
spadły.

Wniosek z tego taki, że handel 
ludźmi jest tożsamy z pojęciem 
niewolnictwa.

– Nie. Handel ludźmi jest to proceder, 
w wyniku którego ludzi są przekazy-
wani, przechowywani i przynoszą do-
chód. Natomiast niewolnictwo polega 
na ograniczeniu wolności człowieka 
do minimum, czyli traktowaniu go jak 
przedmiotu własności. Tymczasem 
osoba będąca obiektem handlu ludź-
mi nie musi mieć w pełni ograniczo-
nej wolności. Może nawet być dobrze 
traktowana na miejscu, a nawet może 
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być zadowolona. Ta osoba może nawet 
nie mieć pojęcia, że jest ofiarą handlu 
ludźmi. Może także sama nie widzieć 
w tym niczego złego, bo np. według 
jej standardów jest to norma. Celem 
handlu ludźmi jest zawsze dochód 
sprawcy.

Jakie są statystyki?

– Dane statystyczne mówią w 2013 
roku o 186 ujawnionych przez policję 
przestępstwach. W tym samym roku 
prokuratura zakończyła 26 postępo-
wań aktem oskarżenia, a 23 – umo-
rzeniem. My w La Stradzie pracujemy 
w bliskim kontakcie z 200 osobami 
rocznie.

A ile osób liczy państwa zespół? Ile 
osób pracuje w fundacji?

– Kilkanaście osób, ale niektóre pracu-
ją np. tylko po dziesięć godzin w tygo-
dniu. Robimy także projekty niewspie-
rające ofiar. Osoby, które pracują 
bezpośrednio z ludźmi i obsługują 
telefon zaufania, mają łącznie trzy i pół 
etatu. Zorientowaliśmy się ostatnio, że 
obsługujemy naraz 54 klientów. Pro-
blem polega na tym, że nasi klienci tro-
chę niechętnie nas opuszczają. Mamy 
ich trochę za dużo. Zespół jest obciążo-
ny, ale ma bardzo dobrą motywację.

Skąd słowo „klient”? Brzmi to dość 
dziwnie…

– To jest tak jak w pomocy społecz-
nej. Klient oznacza, że ta osoba nie ma 
wobec nas zobowiązań osobistych. 
My wykonujemy pewną usługę, którą 
zapewnia państwo. Nie jest tak, że to 
jest nasz podopieczny. Słowo „klient” 
jest najbardziej neutralne i szanujące 
tę osobę.

Były próby nazwania klientów – tak 
jak to było w przypadku Holocaustu – 
„ocalonymi”. Ale język polski nie jest 
taki prosty, żeby to w nim zaszczepić. 

Dwieście osób w Polsce to dużo.

– Ja nie uważam, żeby to było dużo. 
Chciałabym, żeby to było więcej osób 
(oczywiście pod względem pomocy 
od nas otrzymywanej, a nie samego 
procederu). Czasami trafiają do nas 
osoby, które powinny trafić wcześniej. 
Te zaszłości są trudne do odpracowa-
nia. Czasami jest tak, że ktoś nie śpi, 
ma halucynacje, a nie chce skorzystać 
z pomocy psychologicznej czy psychia-
trycznej. Na szczęście nie zdarza się to 
często. Kiedyś pracowaliśmy z osobą 
zajmującą się prostytucją. Cudzoziem-
ką. Nie było z nią żadnego kontaktu, 
a od jej rodziny i policji wiedzieliśmy, 
że jeszcze pół roku wcześniej wszyst-
ko było z nią w porządku, kontakt był 
normalny. Wyjechała z Polski po pół 
roku, wciąż będąc pod opieką psychia-
try. Pewnie nigdy się nie dowiemy, co 
jej się przydarzyło na jakiejś polskiej 
drodze. 
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Jak te osoby dowiadują się o państwa 
fundacji?

– Połowa z nich dowiaduje się dzię-
ki organom ścigania, 15% zwraca się 
z własnej inicjatywy. Część nakłania-
ją bliscy, część organizacje, konsulaty, 
w pojedynczych przypadkach kurato-
rzy, jakieś organizacje religijne… Pierw-
szy impuls zwykle idzie z zewnątrz. 

W jaki sposób państwo pomagają 
swoim klientom?

– Najpierw robimy im ocenę potrzeb. 
Potem organizujemy interwencję kry-
zysową. Robimy tak, żeby ta osoba 
była bezpieczna, a przede wszystkim 
czuła się bezpieczna. Miała gdzie spać 
i co jeść. Informujemy ją, żeby miała 
pełny obraz i świadomość swojej sy-
tuacji. Odpowiadamy na wszystkie py-
tania. Jeśli jest potrzebna pomoc me-
dyczna, to ją zapewniamy. Kiedy taka 
osoba odsapnie, jest emocjonalnie sta-
bilna, ma poczucie sprawczości, może-
my dalej badać jej potrzeby. Jeżeli to 
cudzoziemiec – osoba spoza Unii – to 
może albo zostać w Polsce, albo wrócić 
do domu. Jeżeli chce zostać w Pol-
sce, to początkowo ma zaświadczenie 
pozwalające na pobyt trzymiesięcz-
ny, bez prawa pracy, i może mieszkać 
w naszym schronisku (może tam się 
zmieścić 15 osób, ale optymalna liczba 
to 10) w Warszawie albo w innym od-
powiednim miejscu. Taki jest początek. 

Paradoksalnie Polacy i cudzoziemcy 
spoza Unii są uprawnieni do świad-
czeń z pomocy społecznej, a gorzej 
jest z obywatelami Unii, którzy wpadli 
w jakąś lukę w przepisach. Ale wszyscy 
dostają pomoc w ramach Krajowego 
Centrum Interwencyjno-Konsultacyj-
nego dla Polskich i Cudzoziemskich 
Ofiar Handlu Ludźmi – (www.kcik.pl) – 
zadania publicznego zleconego przez 
ministra spraw wewnętrznych. 

Polacy mogą wrócić do domu, a jeśli 
to jest niewskazane (bezpieczeństwo, 
sytuacja rodzinna, osobista), to trzeba 
szukać innych możliwości. Przykłado-
wo teraz pracujemy z mężczyzną, który 
wrócił z Wielkiej Brytanii, tam miał 
ograniczaną wolność i był zmuszany 
do drobnych przestępstw. Zdecydował 
się na wyjazd, ponieważ był bezrobot-
ny. A tutaj znalazł sobie pracę już po 
dwóch tygodniach. 

Jakaś sprawa szczególnie zapadła pani 
w pamięci?

– Jedna klientka, która zdecydowała 
się zeznawać, straciła życie. A ja nie 
zachowałam w pełni neutralnej posta-
wy w momencie, kiedy pytała mnie, 
czy zeznawać, czy nie. Sprawy się tak 
ułożyły, że sprawcy doprowadzili do jej 
śmierci.

Dużo było takich sytuacji?

– Jedna. 
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Czy zawsze handel ludźmi idzie 
w parze z przemocą?

– Psychiczną zawsze. Jednak przemoc 
w handlu ludźmi zasadniczo jest pod-
porządkowana celowi, czyli przynosze-
niu zysku. W związku z tym sprawcy 
starają się raczej nie okaleczać ofiar. 
Przede wszystkim straszą i grożą. 
Ograniczają wolność. Poniżają. Często 
jednak następuje bicie, ograniczanie 
wolności. Przemoc seksualna. Również 
mniej uchwytne rzeczy – ogranicza-
nie snu, bardzo złe warunki socjalne. 
Jeśli z jednej łazienki musi korzystać 
kilkanaście osób, które rozpoczynają 
pracę o jednej godzinie, to muszą bar-
dzo wcześnie wstawać. Pozornie sen 
nie jest ograniczany, ale nie ma innego 
wyjścia. życie w ciągłym strachu i po-
czuciu poddaństwa też są wyniszczają-
ce psychicznie. Bywa, że jest pokazowa 
przemoc – zgwałcenia, bicie, okale-
czenia – aby pozostałe osoby w grupie 
bały się i podporządkowywały. Wtedy 
może dojść do zabójstw, gdy sytuacja 
wymknie się spod kontroli. Również 
transport osób może nie być bezpiecz-
ny, zwłaszcza gdy odbywa się drogą 
nielegalną. 

Przedstawiciele jakich narodowości 
korzystają z państwa pomocy? 

– To się zmienia. W tej chwili mamy 
procentowo dużo osób z Filipin, ale 
to wynika z tego, że spraw jest bardzo 

mało. Na przykład w jednej sprawie 
pokrzywdzonych jest 20 osób, a przy 
200 klientach rocznie to już 10% z Fi-
lipin. Mamy Wietnamczyków, sześć 
pań ze Sri Lanki 2, mamy ciągle Ukraiń-
ców, ale dużo mniej, niż by się można 
spodziewać i niż byśmy chcieli. Wynika 
to głównie z tego, że Ukraińcy, jeśli są 
ofiarami pracy przymusowej i są w sta-
nie się wyzwolić, to wracają do kraju 
o własnych siłach. Co prawda mają jak 
najgorsze wspomnienia z Polski, ale 
rzadko zgłaszają to policji. A osoby np. 
z Bangladeszu nie są w takiej komfor-
towej sytuacji, żeby mogły samodziel-
nie wrócić do domu. No i na opłacenie 
podróży do Europy stać je tylko raz 
w życiu. Często zastawiają domy, zie-
mię i biorą pożyczki w banku na sfinan-
sowanie wyjazdu do „lepszego świata”.

Czyli wojna na Ukrainie nie zmieniła 
państwa statystyk? 

– Troszeczkę się zaczynają one zmie-
niać, ale to nie jest jeszcze głęboki kry-
zys. Są już miejskie legendy. Mówi się 
o młodych chłopakach, którzy są go-
towi pracować za darmo, bo skończyła 
im się ważność paszportu, a nie chcą 

2 O sprawie pisał „Dziennik Gazeta Praw-
na”. Azjatki zbiegły z litewskiego obo-
zu pracy i… zostały skazane za nielegalne 
przekroczenie granicy, http://www.gazeta-
prawna.pl/artykuly/860974,z-obozu-pracy-
na-litwie-uciekly-do-polski-zostaly-skazane-
za-nielegalne-przekroczenie-granicy.html.
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wracać do domu, bo nie chcą iść do 
wojska. Słyszę o tym, ale nie mieliśmy 
ani jednego takiego przypadku. Był 
taki moment, że mówiło się o 70 oso-
bach koczujących na Dworcu Zachod-
nim, ale jak zaczęły się pojawiać misje 
organizacji, to okazało się, że ludzie ci 
stopniowo znajdują pracę i dają sobie 
radę. Jednak polski rynek pracy jest 
w stanie wchłonąć jeszcze sporo Ukra-
ińców, a zwłaszcza Ukrainek.

Mieliśmy dwie sytuacje z dużą licz-
bą Rumunów (30–50 osób). Za każdym 
razem rumuński konsulat organizował 
im powrót do domu. Rumuni byli spro-
wadzani do budowy autostrad. To było 
tak, że sprowadzano ich do pracy, a tej 
pracy nie było. To się nazywa umowa 
zerowa. Polega to na tym, że praco-
dawca płaci ci za pracę, ale nie gwa-
rantuje, że tę pracę dostarczy. Ty jesteś 
zobowiązany płacić za swoje utrzyma-
nie i to powoduje de facto zadłużenie. 
Bo jak nie pracujesz, to się zadłużasz, 
a dług ten musisz spłacić. Nikt nie na-
zwie cię ofiarą handlu ludźmi czy nie-
wolnikiem, tylko zadłużonym. I powie, 
że sam sobie jesteś winien.

Czy ta metoda na dług jest często 
stosowana?

– Jeśli mamy do czynienia z długiem, 
to w większości przypadków mamy do 
czynienia z handlem ludźmi. Ten dług 
cały czas rośnie. Jest znana sprawa Po-
laków, którzy w Skandynawii, bodajże 

w Finlandii, sprzedawali artefakty – 
obrazki, figurki… Oni podpisali jakieś 
umowy, z których wynikało, że powinni 
codziennie kupić towar za 50 euro. 
A musieli też coś jeść i gdzieś spać. Co-
dziennie byli więc co najmniej 50 euro 
na minusie, więc jak nie sprzedawa-
li towaru, to się zadłużali i nie mieli 
czym płacić za mieszkanie. Jeśli ktoś 
z nich zachorował i np. spędził tydzień 
w łóżku, to w efekcie był zadłużony na 
350 euro za same artefakty. Za samo 
nicnierobienie! Mały procent osób 
wyrabiał się ze wszystkim i jeszcze za-
rabiał. Ci, którzy sobie nie dawali rady, 
zostali wyrzuceni na mróz. Jeden czło-
wiek szedł na tym mrozie na piechotę 
do konsulatu… Ale byli też ludzie, któ-
rzy się wyrobili, świetnie sprzedawali 
i jeszcze na tym zarobili. To był niewiel-
ki odsetek. 

Są jakieś inne metody poza 
wprowadzeniem ofiary w stan 
zadłużenia?

– Ogólnie są dwa schematy werbowa-
nia. Na wędkarza i na rybaka. Metoda 
na wędkarza polega na wykorzystaniu 
osobistych preferencji ofiary. Zalicza 
się tutaj wykorzystanie kobiet na lo-
verboya, wchodzenie w związki emo-
cjonalne, obiecywanie małżeństwa, 
wspólnej przyszłości. Loverboy mówi 
to, co dana osoba chce usłyszeć. Na 
dodatek komunikat dostosowany jest 
do jej obecnej sytuacji życiowej. 
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Handlarze ludźmi wcale nie wyglą-
dają jak typy spod ciemnej gwiazdy. 
Jeżdżą luksusowymi samochodami 
i pachną drogimi perfumami. Kobiety 
omotane przez loverboyów są szczęśli-
we i zachwycone. Handlarz musi wzbu-
dzać zaufanie jak każdy oszust. Zdaje 
sobie pan sprawę, że polscy migranci, 
którzy przyjeżdżają do domu w od-
wiedziny i źle sobie radzą, pożyczają 
pieniądze i samochody, żeby pokazać 
swoim bliskim, jak im dobrze? Handla-
rze muszą być obrazem sukcesu. Ma-
rzenia odgrywają tu ogromną rolę.

Z kolei werbunek na rybaka jest 
wtedy, kiedy np. dajemy jakieś ogło-
szenie i spośród ludzi, którzy się zgło-
szą, wybieramy podatnych na wykorzy-
stanie. Jeśli na ogłoszenie w sprawie 
pracy we Włoszech odpowiadają trzy 
studentki italianistyki i mistrz sztuk 
walki mówiący po włosku, to z tej 
czwórki od razu rezygnujemy, bo ro-
biłaby nam problemy. A zamiast nich 
bierzemy osoby, które nie były nigdy za 
granicą. 

Jakie miejsce zajmuje Polska na 
mapie ukazującej zjawisko handlu 
ludźmi? 

– Dla wszystkich ludzi z państw bied-
niejszych od naszego Polska jest kra-
jem bogatym, o wysokim standardzie 
finansowym. Jeśli chodzi o tranzyt, 
to przez Polskę wiedzie szlak z Rosji. 
I co ciekawe, biegnie on z dalekiej Azji 

i również z Afryki. Po prostu do Rosji 
łatwo się dostać. Do roli kraju wysyła-
jącego doszła ostatnimi czasy rola kra-
ju docelowego. Ale rola kraju wysyłają-
cego wcale się nie zmniejsza – proszę 
spojrzeć na zjawisko migracji Polaków 
do Wielkiej Brytanii. Często jest tak, że 
ofiara nigdzie nie zgłasza wykorzysta-
nia, bo tłumaczy sobie, że po prostu 
jej nie wyszło. Może to wyglądać tak, 
że ktoś przyjeżdża do pracy na trzy 
miesiące. Po pierwszym miesiącu do-
staje zapłatę, po drugim dostaje, a po 
trzecim już nie. Jak rozmawiamy o tych 
metodach podłości, to zawsze w mojej 
głowie pojawia się pytanie: dlaczego 
ludzie tak wykorzystują ludzi? Zastana-
wiałam się nad tym i odpowiedź jest 
okrutna: wykorzystują, bo mogą. 

Jakie wskazałaby pani inne, bardziej 
twarde przyczyny handlu ludźmi?

– Wskazałabym tutaj polaryzację sytu-
acji materialnej (biedni są bardzo bied-
ni, a bogaci bardzo bogaci), zmianę 
świata w globalną wioskę (dostęp do 
informacji) i kryzys wartości. To wszyst-
ko powoduje takie sytuacje, że np. 
albańscy uchodźcy oglądają telewizję 
u siebie w ojczyźnie i widzą, że gdzieś 
indziej jest lepsze życie, chcą takiego 
życia i w efekcie padają ofiarami han-
dlarzy. Oczywiście winna jest przede 
wszystkim bieda, ale bieda idąca za-
wsze w parze z bogactwem. Widziałam 
w Amsterdamie piękną dziewczynę, 
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którą nazywali Kamczatką. Ta Kamczat-
ka nie znalazłaby się w tym Amsterda-
mie, gdyby nie wiedziała, że on w ogó-
le istnieje.

A czy handel ludźmi nie jest po 
prostu przedłużeniem pewnych 
trendów? Niewolnictwo istniało 
przecież w starożytności, 
później mieliśmy do 
czynienia z kolonializmem… 
Wykorzystywanie innych zawsze 
było obecne w historii.

– U podłoża kolonializmu istniało prze-
konanie, że inni są mniej ludźmi. Przy-
pomina mi się pewna historia, która 
zdarzyła się parę lat temu. Pamiętam 
ją do dziś. To byli Azjaci (Tajowie albo 
Filipińczycy) pracujący gdzieś w fabry-
ce okien pod Łodzią. Mieszkali w ja-
kichś barakowozach i w końcu wylą-
dowali u księdza na plebanii, bo im się 
nie podobało. Narzekali na bardzo złe 
warunki. Pewien pan inspektor badał 
te barakowozy osobiście. Mówił: No 
tak, mieli łóżka, telewizory… Ja to bym 
w życiu nie chciał tak mieszkać, ale oni 
tam źle nie mieli. Tłumacząc na nieco 
inny język, inspektor mówił przez to, 
że te warunki były dość dobre dla nich, 
ale nie dość dobre dla niego. Myślenie 
w kategoriach, że my jesteśmy lepsi 
od innych, leży u podstaw takich zja-
wisk. Tymczasem inni mają przecież 
takie same prawa. Powinniśmy dążyć 
do tego, żeby nie było to idealistyczne 

myślenie, tylko fakt. Ale do tego nie 
dążymy.

Edward Said w swoim Orientalizmie 
wskazał seksualizację jako jeden 
z przejawów dominacji Zachodu 
nad Orientem. Mężczyźni Zachodu 
wykorzystują kobiety Wschodu, 
ponieważ te wydają się im 
egzotyczne. Uważa pani, że może 
to być także dziś wytłumaczenie 
zjawiska prostytucji w handlu 
ludźmi?

– Ja to wiążę z kryzysem męskości. 
Obserwujemy coś takiego, że mężczyź-
ni Zachodu sprowadzają sobie kobiety 
ze Wschodu, ponieważ ich kobiety są 
bardziej wyzwolone. Niektórzy z nich 
(Niemcy) już zaczynają narzekać na 
Polki i w związku z tym przesuwają 
obszar swoich zainteresowań dalej na 
wschód. Słyszałam o pewnym Polaku, 
który wziął sobie Tajkę, twierdząc, że 
ta to w ogóle mu nie będzie podska-
kiwać. Jest to często też poszukiwanie 
osoby, która będzie po prostu uległa. 
Zanim taka Wietnamka nauczy się mó-
wić, że „zupa nie jest za słona”, to mi-
nie trochę czasu.

Pani powiedziała, że tylko jedna 
trzecia ofiar handlu ludźmi, którym 
pomagacie, to osoby pokrzywdzone 
przez seksbiznes. Jednak statystyki 
prokuratury i policji głównie 
dotyczą właśnie wykorzystywania 
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w przymusowej prostytucji. Jak to jest 
w innych częściach świata?

– Odsetek nie jest tak wysoki, bo 
często jest tak, że kobiety uprawiają 
prostytucję dobrowolnie. Ale też kie-
dyś sobie pomyślałam, że być może 
mamy do czynienia z pewnym mecha-
nizmem. Afrykanki myślą, że ceną za 
wyrwanie się z Afryki jest to ich prosty-
tuowanie się. I że tak musi być.

Czyli ta uległość jest zakorzeniona 
w kulturze?

– Moim zdaniem nie tyle w kulturze, 
co w doświadczeniu historycznym. 
W kulturze może być zakorzenione to, 
że np. u Wietnamczyków dzieci muszą 
pracować. Czasami wydaje mi się, że 
w niektórych rodzinach dzieci są po-
woływane na świat po to, aby praco-
wać, już jako wczesne nastolatki. I po 
to są wysyłane w świat, m.in. do Pol-
ski. Czyli wzorzec odwrotny niż u nas. 
Ale może historycznie i tu kiedyś tak 
było w biednych rodzinach. 

Są jakieś narody, z którymi 
ciężko się pracuje? Którym 
ciężko jest pomóc?

– Nie doceniamy tego, jak inaczej my-
ślą Romowie. Jak bardzo inne mają 
priorytety. Wczesne małżeństwa, praca 
dzieci – bo żebranie jest pracą – bar-
dzo silne więzi rodzinne. Niedocenia-

nie wykształcenia. Inne pojmowanie 
czasu. 

Mieliśmy też pod opieką Tadżyków 
i Uzbeków. Widzieliśmy, jaką presję 
wywiera rodzina na ofiary handlu ludź-
mi. Jeśli nie ma wesela na 120 osób, 
to córka nie może wyjść za mąż. Taki 
Tadżyk czy Uzbek wyjeżdża do pracy, 
potem mija pół roku, a pieniędzy wciąż 
brak. Rodzina jest więc w coraz więk-
szej rozpaczy. Czasami bywa tak, że 
osoby będące pod presją wkraczają na 
drogę przestępczą. 

Wróćmy do prostytucji. Po 1990 roku 
obserwujemy w Polsce rozwój tej 
branży…

– To jest tak, że jeśli kiedyś w czasie 
przerwy lunchowej ktoś się wymykał 
do agencji towarzyskiej, to się tym nie 
chwalił. Teraz gdyby czterech męż-
czyzn szło, a piąty by nie chciał, to by 
udawał, że ma coś do załatwienia, żeby 
z nimi nie iść. Myślę, że jest po prostu 
większe przyzwolenie społeczne. Niech 
pan zobaczy zupełnie inną zmianę. 
Jakby 20 lat temu powiedział pan swo-
jej babci, że chce zamieszkać z dziew-
czyną bez ślubu, to babcia dostałaby 
zawału. A teraz to nie jest problem dla 
większości rodzin. 

żyjemy coraz szybciej. Jeżeli po-
traktujemy seks jako sposób na roz-
ładowanie, to płatny seks jest dosko-
nałym sposobem na rozładowanie. 
A wymagania i oczekiwania kobiet 
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względem mężczyzn też rosną, wobec 
czego „bardziej ekonomicznie” jest dla 
mężczyzny iść do agencji, niż zainwe-
stować w stały związek. Dla mnie jest 
to fenomenem, że mężczyźni korzy-
stają z usług prostytutek. Raz robiłam 
z prostytutkami trening interpersonal-
ny. Gdyby faceci usłyszeli to, co ja, to 
chyba żaden by już nie skorzystał. One 
traktują facetów tak jak rolnicy bydło. 
To znaczy dobrze, ale użytkowo. Zero 
sentymentów. Mnie przeraża zjawisko 
prostytucji ludzi młodych, a zwłaszcza 
ten moment, kiedy rodzice zaczyna-
ją konsumować pieniądze. Zrobiła-
bym bardzo dużo, żeby osoby poniżej 
18. roku życia się nie prostytuowały. 
Dla osób niedojrzałych emocjonalnie, 
młodych jest to wyniszczające na całe 
życie. To zmienia sposób myślenia o in-
nych, godzi w system wartości. Inaczej 
funkcjonują osoby, które zdecydowały 
się na prostytucję w wieku dorosłym, 

lat dwudziestu paru, a zupełnie inaczej 
te, które zrobiły to wieku lat 14 czy 16.

Czy legalizacja prostytucji coś by 
zmieniła?

– W Holandii nie zmniejszyła skali 
handlu ludźmi, ponieważ część osób – 
zwłaszcza z krajów pozaunijnych – za-
częła się prostytuować nielegalnie. 
Jeśli chodzi o polskie prawo, to moim 
zdaniem sytuacja prawna jest dobra, 
tylko trzeba ją konsekwentnie egzek- 
wować. Zgodnie z literą prawa seks 
zostaje w sferze prywatnej i nie można 
czerpać korzyści z cudzej prostytucji. 
Zaostrzyłabym jedynie i zmieniła spo-
sób karania za seks z osobami nieletni-
mi w prostytucji. Ω

rozmaWiał: mateusz k. dzióB

irena daWid-olczyk – współzałożycielka Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 
„La Strada” (do 2006 roku znanej jako Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami). Działaczka na rzecz 
praw człowieka grup marginalizowanych. Laureatka Nagrody im. Pawła Włodkowica. Od 20 lat poma-
ga ofiarom handlu ludźmi. Z wykształcenia kulturoznawca.

jeśli byłeś lub jesteś śWiadkiem bądź oFiarą 
handlu ludźmi – zadzWoń: +48 22 628 99 99
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CO TO JEST 
WSPóŁCZESNOŚć

nie interesuje mnie 
   współczesność
   mówię sobie

współczesność 
myślę
kiedy to było

może
najprędzej
młodość rodziców
 
dawny czas
pozłacany siwizną
zamierzchłość
 
wyglądam
przez okno
   widzę

na skraju lasu
rzedniejącego
mój dom oraz

kotłowaninę
stylów tańca
oberek w kurzu podwórka
 

gra muzyka
   coraz głośniej
   tupią panowie z piłami 
siekierami

   trzeźwi 
jak nigdy
   przytomni

słowami gotowi
rodzić przestrzenie
hula wiatr

mówią mi
że nie da się 
   już inaczej 

a każde drzewo
zostanie
rozłożone przez korniki

zostanie
głodny cienia
mech

Aleksander Sławiński [ Zwycięzca I Slamu Frondy LUX i Rewizora ]

aleksander słaWiński – 22 lata, student Międzywydziałowego Instytutu Studiów Humanistycznych. 
Miły chłopak. W wolnych chwilach aspiruje do roli poety, filozofa, rowerzysty i konesera trunków. 
Swoją przygodę ze slamem zaczął 4 lata temu, czasem nawet udaje mu się coś wygrać. Fan Andrzeja 
Bursy i Stanisława Lema. Pisze również poważniejsze wiersze.



O ile afery modelek, tancerek 
i hostess trafiają czasami na 
pierwsze strony tabloidów, to 
siermiężna praca tirówek czy 
zwykłych k… w koszmarnych 
burdelach Bliskiego Wschodu 
nie jest żadną sensacją i nie 
zasługuje na uwagę czy ludzkie 
współczucie w polskich mediach

Rocznie na świecie Biuro onz ds. Nar-
kotyków i Przestępczości rejestruje 
około dwóch milionów przypadków 
handlu ludźmi. Legislacją oraz nadzo-
rem nad działaniami mającymi zapo-
biegać tej patologii zajmuje się Rada 
Praw Człowieka onz – to na szczeblu 
światowym. Na poziomie europejskim 
są to: Komitet Praw Człowieka w Ge-
newie, Rada Europy, Komisja Europej-
ska ue, a w Polsce: Komisja Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka Sejmu rP, 
rzecznik praw dziecka, rzecznik… itd., 
itp., Komenda Główna Policji – Cen-
tralny Zespół do Walki z Handlem 

Ludźmi, Straż Graniczna i około stu 
fundacji.

Zapytam więc naiwnie, jak to się 
dzieje, że co roku z rP („na kierunku 
bałkańskim”) do Republiki Kosowa wy-
jeżdża około 300–600 (a ponoć i 800!) 
dziewcząt i młodych kobiet narodo-
wości polskiej, że niemal codziennie 
jedna, dwie ofiary sutenerów wysia-
dają z nocnego pociągu lub autobusu 
w Prisztinie lub innym bałkańskim cen-
trum dystrybucji „polskiego mięsa” – 
żywego towaru?!

Po 1989 roku nieudolnie (być może 
celowo) prowadzona transformacja 
gospodarcza spowodowała likwidację 
polskiego przemysłu i handlu, lawi-
nowo rosnące bezrobocie i wywoła-
ła wszystkie zjawiska towarzyszące 
xix-wiecznym (!) kryzysom gospodar-
czym. Z Polski wyemigrowało około 
4,5 miliona młodych ludzi. 

O ile afery modelek, tancerek i hos-
tess trafiają czasami na pierwsze strony 
tabloidów, to siermiężna praca tirówek 

Remigiusz Włast-Matuszak

Nocny pociąg 
z polskim mięsem
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czy zwykłych k… w koszmarnych burde-
lach Bliskiego Wschodu nie jest żadną 
sensacją i nie zasługuje na uwagę czy 
ludzkie współczucie w polskich mediach. 
„Biedne i głupie” lub „głupie i biedne” 
prostytutki oraz ich los wywołują raczej 
odrazę i zniecierpliwienie. Zakłady uty-
lizacji, miejskie wysypiska śmieci, domy 
publiczne – owszem, istnieją, ale czy 
przyzwoici, zapracowani ludzie muszą się 
tymi problemami zajmować? 

Spróbujmy. W 1991 roku zaczynają 
się rozpadać komunistyczna Jugosła-
wia i Albania. Upada dyktatura Envera 
Hodży. Północna Albania cofa się do 
układów społecznych rodem z muzuł-
mańskiego średniowiecza. Powiatami 
rządzą gangi plemienne, wspólnoty 
rodowe, a przez kraj wiodą najważniej-
sze szlaki przemytu heroiny ze Wscho-
du do Europy. Miejscowa, tubylcza 
kobieta traktowana jest jak własność 
rodziny, a obca, „niewierna” to już 
tylko toWar, taki jak kozy czy kury. 
Wojna na Bałkanach przerywa szlaki 
przemytnicze. Gangi rodzinne prze-
stają zarabiać. I wówczas część wy-
kształconych emigrantów albańskich 
i gangsterów – „Kosowarów” – o poli-
tycznych ambicjach, żyjących na emi-
gracji w usa, a szczególnie w Nowym 
Jorku, organizuje lobby niepodległo-
ściowe. Wymyśla ideę powołania do 
życia separatystycznej nowej Katangi, 
Kuwejtu czy Erytrei, wymyśla prokla-
mowanie Republiki Kosowa. Zakłada 
i finansuje Armię Wyzwolenia Kosowa 

(kla) i mocno naciska amerykańskich 
kongresmenów i senatorów z Partii 
Demokratycznej w sprawie poparcia 
„walczących o wolność” muzułmań-
skich Kosowarów, gnębionych przez 
fanatycznych słowiańskich, chrze-
ścijańskich Serbów! W ten sposób 
15 wielkich rodzin kosowskich żyjących 
z handlu narkotykami i handlu niewol-
nikami przymuszanymi do prostytucji, 
pracy lub skazanymi na bycie dawcami 
organów, doprowadziło do proklamo-
wania wolnej Republiki Kosowa pod 
protektoratem usa (lobbysta Hashim 
Thaçi udzielał poparcia politycznego 
samej Madeleine Albright), a po-
tem ue!!! Port albański Wlora stał się 
oknem na świat bandyckiej republiki . 
Piętnaście – fis, Bajrak – rodzin (mafia 
shqiptare) dowodzonych przez Dauta 
Kadriovskiego, w porozumieniu z ma-
fiami włoskimi skupionymi w Sacra Co-
rona Unita, eksportuje stąd narkotyki 
i żywy towar do Włoch i dalej do kra-
jów Schengen! Setki domów publicz-
nych w Berlinie, Frankfurcie, Amster-
damie, Marsylii, Londynie i całej Belgii 
są stąd zaopatrywane w świeże mięso 
płci obojga. Już w 1999 roku Interpol 
oficjalnie szacował, że mafia kosowska 
kontrolowała 60% europejskiego ryn-
ku heroiny, 50% handlu bronią i około 
30% handlu kobietami i ludzkimi or-
ganami! W Wielkiej Brytanii mafijne 
rodziny albańskie opanowały niemal 
w całości handel żywym towarem. 
Wszystko to, co nie dotyczy zamknię-
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tego świata ich mafijnych i prywatnych 
rodzin, jest towarem – tak też muzuł-
mańscy gangsterzy z Kosowa odbierają 
społeczeństwo brytyjskie, jak również 
dostarczane temu społeczeństwu nar-
kotyki czy żywy towar do domów pu-
blicznych działających pod dziesiątka-
mi przykrywek. Za dziewczynę, młodą 
kobietę dostarczaną z Polski naganiacz 
dostaje w Kosowie od gangstera kilka-
set funtów brytyjskich, a sam sprze-
daje ją po dostarczeniu do Londynu za 
minimum 5 tysięcy funtów. Sposoby 
przymuszania do nierządu są zawsze 
takie same – siła fizyczna i narkotyki. 
Mafia z Kosowa (szeroko nazywana al-
bańską) jest niebywale brutalna i nie-
przewidywalna! W 2006 roku polski 
gang Kielbasa Posse kontrolujący Fila-
delfię i pobliskie miasta Wschodnie-
go Wybrzeża usa odmówił wszelkich 
dalszych kontaktów z Kosowarami. Oni 
zabijają dla przyjemności i bez powo-
dów – stwierdził w swoich zeznaniach 
przed nowojorską prokuraturą Krzysz-
tof Sprysak, członek innego polskiego 
gangu.

Na kierunku cypryjskim, izrael-
skim, tureckim, libańskim i w szejka-
natach Zatoki Perskiej Kosowarzy jako 
Europejczycy i muzułmanie zawładnę-
li niemal całym rynkiem narkotyków 
i uciech cielesnych. Jak to możliwe, 
że idealiści z amerykańskiego Kongre-
su, etosowcy z Partii Demokratycznej 
prezydenta Billa Clintona i Baracka 
Husseina Obamy poparli secesję Koso-

wa, a w imieniu walki o jego wolność 
bombardowali Serbię, wysłali wojska 
onz do obrony jego granic? No cóż, 
kongresmen oburzy się propozycją 
20 tysięcy dolarów łapówki, ale gdy 
dostanie 20 milionów, to założy fun-
dację prowadzoną przez swoją córkę 
i będzie lobbował za wolnym Koso-
wem, tak jak za wolnym Górnym ślą-
skiem czy za przyłączeniem Donbasu 
do Rosji. Korupcja wśród personelu 
onz w Kosowie i wojsk nato (kfor) 
stała się niemal normą! Jaka jest cena 
uczciwości polskiego policjanta na 
granicy w Kosowie? Polskiego celnika 
z Frontexu na granicy turecko-greckiej? 

Przy poparciu polityków Partii De-
mokratycznej usa w dniu 17 lutego 
2008 roku Republika Kosowa ogłosiła 
niepodległość. Ze 193 państw należą-
cych do onz 105 ją uznało. Z 28 państw 
ue zrobiły to 23. Oczywiście nie muszę 
wspominać, że iii rP z ministrem Rad-
kiem Sikorskim była pierwszym krajem 
uznającym państwowość tej pseudo- 
republiki! Do tej pory Kosowa nie uzna-
ły m.in. Słowacja, Gruzja, Hiszpania,  
Rosja, Argentyna, Białoruś i Rumunia. 

Tak więc proceder werbunku, a na-
stępnie handlu młodymi Polkami trwa 
od lat. Gangi rodzimych polskich naga-
niaczy werbują, przeważnie na drodze 
szeptanki, młode, niewykształcone, 
biedne bezrobotne dziewczyny i kobie-
ty. Po dotarciu na Bałkany, a głównie 
do niekontrolowanego przez ue Koso-
wa, ich los jest tragiczny i zawsze po-
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dobny. Zabiera im się dokumenty, pie-
niądze, telefony i po krótkim szkoleniu 
dystrybuuje się żywy towar do klubów 
i burdeli kontrolowanych przez kosow-
ską mafię. Dwa, trzy lata pracy zmienia-
ją te kobiety w ludzkie wraki. Odkryta 
i opisana metoda pozbywania się na 
Cyprze nielojalnych, chcących uciec czy 
chorych prostytutek jest radykalna. Zo-
stają zamordowane, a ich utopionych 
w morzu ciał nigdy się nie odnajduje. 
Wie o tym miejscowa policja, wiedzą 
burmistrzowie i władze cypryjskie, wie 
o tym Bruksela i legion jej urzędników.

Te, które cudem wracają z Wielkiej 
Brytanii, ze Szwajcarii czy z Niemiec, 
nigdy nie chcą zeznawać czy w ogóle 
rozmawiać o swojej pracy. Trudno im 
się dziwić.

W Polsce poza kg Policji – Central-
nym Zespołem do Walki z Handlem 
Ludźmi, Strażą Graniczną, komisjami 
sejmowymi i ministerstwami działa-
ją godne szacunku, małe organizacje 
pozarządowe: Itaka – Centrum Poszu-
kiwania Ludzi Zaginionych (obecnie 
poszukuje się 1156 osób), Fundacja 
La Strada, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka. Problemu wywożenia z Pol-
ski kobiet w celu zmuszania ich do pro-
stytucji jak ognia unikają natomiast or-
ganizacje feministyczne! Panuje wśród 
nich zgodna opinia: jak kobieta chce 
zostać k…, to jest to jej prywatny wy-
bór i nie można jej tego zabraniać!!! 

W Warszawie 27 listopada 2014 
roku odbyła się konferencja pod ha-

słem „Wolność i odpowiedzialność”, 
zorganizowana przez Komisję Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka Sejmu rP 
i rzecznika praw dziecka. Wzięło w niej 
udział 270 osób. Przemawiali profeso-
rowie z onz i Genewy, a celem konfe-
rencji było: zastanowienie się, w jakim 
kierunku należy podążać, by z jednej 
strony wzmocnić ochronę praw czło-
wieka, z drugiej zaś strony odpowied-
nio z nich korzystać (!!!) – tak więc 
fasadoWe lanie wody. Po raz kolejny 
tworzenie za ciężkie miliony podatnika 
przysłowiowego już portalu interneto-
wego dla bezdomnych!

 Słowem nie skuteczne działanie 
polegające na wydostaniu z brutalnych 
i prymitywnych łap gangsterów dziew-
czyn zmuszanych do pracy przy szosie 
jako tirówki, tylko „pochylanie się 
z głęboką troską” nad niebezpieczeń-
stwem „znalezienia się takiej dziewczy-
ny w opresyjnym, katolickim ośrodku 
wychowawczym”, itp., itd., na sto spo-
sobów bicie piany.

W procesie zwalczania handlu 
ludźmi niezwykle ważne są konkretne 
i skuteczne działania oświatowe i pro-
filaktyczne. Bogate społeczeństwa ue 
nie przyznają praw do szacunku i wol-
ności przedstawicielkom ubogich spo-
łeczeństw. Nie czekajmy, by państwa 
unijne miały litość dla polskich k… 
Sami musimy to zjawisko opanować, 
i to radykalnymi, policyjnymi działa-
niami operacyjnymi oraz zmasowaną, 
werbalną edukacją. Ω



Widok na świat

Dwudziestopiętrowy biurowiec w centrum Warszawy. Płaszczy-
zny błękitnawego szkła, w których odbija się słońce. Przecinają-
ce je stalowe i betonowe elementy konstrukcyjne wobec ogromu 
budynku sprawiają wrażenie zaskakująco subtelnych. Przeszklona 
tuba szybu windy przydaje jeszcze lekkości efektownej architek-
turze. Wchodzę do holu, który zajmuje większą część parteru bu-
dynku. Zadzieram głowę. Na wysokości trzeciego piętra ażurowy 
strop. Trzy ściany przeszklone, na posadzce szary granit, wykoń-
czenia z miedzianej blachy. W narożnikach tego boiska fikusy wy-
rastające z donic sięgających mojej brody. Wiem, bo podeszłam, 
żeby to sprawdzić. Rośliny są ogromne. Mają przy tym błyszczące, 
zdrowe liście. To chyba sztuczne, myślę. O dziwo, nie. Jak oni to 
robią, zdumiewam się. U mnie w domu dwa takie padły po miesią-
cu. Co prawda były dużo mniejsze. Może istnieje związek między 
wielkością a zdolnością przetrwania. Pośrodku konsola recep-
cji – wydaje się maleńka wobec ogromu pustej niemal przestrzeni. 
To złudzenie – kwestia odległości i proporcji – ludzie w holu też 
nikną. Piękno tego miejsca, czyste i surowe, budzi podziw i uświa-

Pośrodku konsola 
recepcji 

Martyna Ochnik

KorPorACJA. 
JeStem 
mirANdą
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damia, jak mały jest człowiek. Wobec kamiennego ogromu nieoży-
wionej materii. 

Wysyłam SMS – już jestem. Po chwili nadchodzi Kuba. Witamy 
się serdecznie, jak zwykle. Dostaję identyfikator dla gości i prze-
chodzimy przez stalowe bramki dyskretnie ukryte za ścianką re-
cepcji. Winda wyłożona płytami rudawego granitu zabiera nas na 
siedemnaste piętro. Drzwi rozsuwają się bezszelestnie i stajemy 
w narożnej sali konferencyjnej. Cisza i światło. Dwie ściany w peł-
ni przeszklone. Kuba pokazuje mi oprawione w ramki dokumenty. 
Wiszą jedne obok drugich w czterech rzędach na jednej ze ścian. 
To moje sukcesy, stwierdza, udane transakcje. Mnie jednak bar-
dziej interesuje widok z okna. Dzień jest słoneczny, w dole War-
szawa lśni jak klejnot. Dalej, między budynkami niebieszczy się 
Wisła. Jestem pod wrażeniem. 

– Codziennie na to patrzę – mówi Kuba – i nigdy mi się nie 
nudzi. Te światła nocą… Dalej wszystko roztapia się w ciemności. 
Masz wrażenie, że przestrzeń jest nieskończona. Że obejmujesz 
spojrzeniem cały świat. 

Pijąc latte

Anka wygospodarowała dla mnie kwadrans w południe. Jestem jej 
wdzięczna, bo wiem, że czas ma wyliczony co do minuty. Zgodziła 
się ze mną spotkać tylko dlatego, że prosiła ją o to nasza wspólna 
znajoma. Mam czekać w kawiarni naprzeciwko biurowca, w któ-
rym pracuje Anka. 

Zamawiam kawę. 
– Jaką? – pyta śliczna młoda dziewczyna z równie ślicznym 

uśmiechem. Gapię się z namysłem na tablicę nad jej głową. Dziew-
czyna nie przestaje się uśmiechać, ja jednak czuję się niezręcznie, 
każąc jej czekać. 

– Latte – mówię. Oczywiście. 
Manewruję między stolikami zajętymi przez facetów w garni-

turach i kobiety w eleganckich kostiumach. Rozmawiają; pod ręką 
telefony, tablety. To pewnie przerwa na lunch, myślę. Znajduję 
miejsce w samym rogu. Po chwili otwierają się drzwi i wchodzi 
Anka. Jest wysoka, szczupła, porusza się sprężyście. Na głowie ja-
sny bob, każdy włosek na swoim miejscu. 

 Porusza się  
 sprężyście
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– Cześć, mam tylko kwadrans – przypomina, siadając. Torbę od 
Mulberry rzuca niedbale na krzesło. Odstawiam więc kawę i prze-
chodzę do rzeczy. 

– Czym według ciebie jest korporacja? – pytam.
Marszczy czoło z namysłem.
– To miejsce, gdzie możesz zrealizować ambicje zawodowe, mo-

żesz stać się kimś, zarabiasz przyzwoite pieniądze – odpowiada 
szybko i zdecydowanie. 

Taką definicję powtarzają wszyscy moi rozmówcy – z niewiel-
kimi odmianami. Prestiż i kasa. I stawanie się „kimś”. Jeszcze nie 
jestem pewna, co to oznacza. 

Tymczasem piję latte, a przede mną siedzi kobieta jak z folde-
ru reklamującego korporacyjne spełnienie. Na wargach szlachetna 
czerwień; nie musi jej poprawiać, chociaż też pije latte. Ja swoją 
szminkę zjadłam na samym początku.

Risercz

Przygotowując się do napisania tekstu o ludziach pracujących 
w korporacjach, postanowiłam zacząć od definicji, bo przecież 
nazwa rzeczy oddaje jej istotę – tak przynajmniej być powinno. 
W Słowniku wyrazów obcych czytam: Korporacja – stowarzyszenie, 
związek; zrzeszenie osób uznanych za osobę prawną, mające na celu re-
alizację określonych wspólnych zadań. Słownik języka polskiego ujmu-
je to samo w nieco innej formie. Dowiaduję się więc, że korporacja 
to: 1. firma lub grupa firm prowadzących wspólną działalność; 2. zwią-
zek zrzeszający ludzi wykonujących ten sam zawód lub wytyczających 
sobie te same cele.

Wszystko jasne, wszystko się zgadza – szukam dalej. Włady-
sław Kopaliński pisze o korporacjach studenckich (nie tego szu-
kam!) oraz że korporacja to wielkie, rozgałęzione przedsiębiorstwo, 
spółka akcyjna przemysłowa albo handlowa. Cieplej, cieplej, ale nadal 
kręcę się w kółko. Umyka mi wciąż istota zjawiska, które przero-
sło tkankę wysoko rozwiniętych społeczeństw. Na dźwięk słowa 
„korporacja” umysł reaguje automatycznie. Widzę garniaki i teczki 
na laptopy, szalejącego szefa o osobowości borderline i rzędy głów 
pokornie pochylonych nad klawiaturami. Czelendż, jaki stanowi 
nowy target. Fakap, kiedy wali się wszystko, nawet życie. A gdzie 

Widzę garniaki 
i teczki na laptopy 
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rozpasanie orgiastycznych wyjazdów integracyjnych? Gdzie latte 
i vege lunch? 

Internet pęka w szwach od dowcipów i memów. 
Kierownik projektu to gość, który myśli, że dziewięć kobiet urodzi 

mu dziecko w miesiąc. Ale beka!
Nie pytaj, co korporacja może zrobić dla ciebie, lepiej zapytaj, czy 

możesz zostać po godzinach. 
Albo: facet z podbitym okiem – bo chciałem wyjść o 16.15. 
Na obrazku Co korporacja robi z ludźmi biurowiec staje się ma-

szynką, z której wylewa się różowawa przemielona masa ludzka. 
To jednak obraz niepełny, wykrzywiony. Bo gdyby wierzyć tym 

popularnym wyobrażeniom – to co sprawia, że ludzie inteligent-
ni, wykształceni stają się częścią tego fenomenu? Że za pewien 
styl życia płacą drenażem sił fizycznych i psychicznych ? Co tak 
atrakcyjnego otrzymują w zamian? Czy rzeczywiście odpowiedź 
jest prosta – pieniądze? Jednak nie zawsze są tak duże – chociaż 
to rzecz względna – żeby warto było oddać za nie swój czas, pasje, 
życie osobiste. A może istnieje hierarchia potrzeb i wartości, która 
znacząco odbiega od tego, co zwykliśmy uważać za warunek uda-
nego życia? 

Dystans zabarwiony ironią, poczucie wyższości w stosunku do 
tych, którzy „dali się wkręcić”, pozwala mi widzieć jedynie te ele-
menty, których wzorzec już noszę w swoich wyobrażeniach. Aby 
dostrzec szczegóły, które umykają przy pobieżnym oglądzie – trze-
ba pokonać odległość dzielącą od ludzi, dostrzec niepowtarzalne 
losy, złożone motywacje i trudne wybory. 

Jest ich dziesięcioro – kobiety, mężczyźni – w różnym wieku, 
z rozmaitym stażem pracy. Jedni podążają nadal ścieżką kariery, 
inni – już nie. Kilkoro z nich znam od lat, cenię i lubię. Niektórych 
spotkam po raz pierwszy. 

Anka pracuje od 17 lat w korporacjach. Branża spożywcza. 
Obecnie członek zarządu. Paweł – siedem lat w finansach. 
Rok temu zrezygnował. Marcin – informatyk; już ponad 10 lat 
w międzynarodowej spółce software’owej. Jaga – osiem lat w jed-
nej z bardziej znaczących międzynarodowych korporacji prawni-
czych. Odeszła z dnia na dzień, teraz otwiera pensjonat. Milena 
od pięciu lat w reklamie. Jest kierownikiem projektu, liczy na wię-

 elitarny klub
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cej. Konrad – siedem lat w reklamie. Zrezygnował z dnia na dzień. 
Teraz pracuje na własny rachunek. Dzięki kontaktom nawiązanym 
w przeszłości dostaje zlecenia na reklamy imprez sportowych. 
Julia – sześć lat w branży odzieżowej. Od ośmiu miesięcy nie pra-
cuje. Próbuje posklejać swoje życie. Kuba ponad 20 lat w banku 
inwestycyjnym. Osiągnął najwyższe możliwe stanowisko. Teraz 
nareszcie ma czas na swoją pasję – fotografuje zwierzęta. Adam – 
podobny staż u francuskiego producenta tworzyw sztucznych. 
Miał wybór – zostać na najwyższym możliwym do osiągnięcia 
dla Polaka stanowisku, zostać prezesem filii w Chile albo szukać 
nowych wyzwań. Obecnie jest prezesem polskiego przedstawiciel-
stwa znanej hiszpańskiej marki. Lilka – 22 lata – koncern farma-
ceutyczny. Nie zmieniłaby ani jednego dnia w życiu. 

To nie był przypadek

– Każdy chce się tam dostać – twierdzi Jaga. – To jest coś jak elitar-
ny klub. Podejmowali decyzję świadomie – o ile świadomością moż-
na nazwać czysto teoretyczną wiedzę zabarwioną legendą. Chcieli 
pracować w dużych firmach. To daje możliwość rozwoju zawodowe-
go. Dla ambitnych – ciężka praca, ścieżka kariery, satysfakcja. I pie-
niądze. Nie zawsze tak wielkie, jak się mówi, ale zawsze większe niż 
gdzie indziej. No i bonusy – o tym nie można zapominać. 

Anka dobiega czterdziestki. Jest bardzo pewna siebie. 
– W domu miałam wszystko – mówi. – Był tylko taki problem, 

że ojciec chciał mieć syna, więc ja byłam jego wielkim rozczaro-
waniem. Nie pozwalał mi o tym zapomnieć. I oczywiście obwiniał 
o to matkę. No to pokazałam mu, że nie jestem gorsza niż faceci. 
Nawet lepsza. Bo kobiety rzadko osiągają tak wysoką pozycję. 

Pytam, czy teraz ojciec jest z niej dumny. Wzrusza ramionami. 
– A co mnie obchodzi ten palant, dwa razy do roku składam 

mu życzenia przez telefon. I wystarczy. – Do matki odzywa się 
częściej. – Ale – krzywi się – nie rozumiem kobiet, które dają sobą 
pomiatać.

Adam – wysoki pięćdziesięciolatek. Szczupły, zadbany. W domu 
na półkach Kant, Schopenhauer, Maslow, Kotarbiński. Kiedyś 
znajdzie dla nich czas. Biega codziennie. Mimo to szara cera i wor-
ki pod oczami. 

A co mnie obchodzi 
ten palant 
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– Ojciec był trepem – mówi – wiesz, zawodowym wojskowym, 
za komuny. W domu jak w koszarach, wszystko równo i dokład-
nie. Zaplanował mi przyszłość do emerytury. W wojsku. Postawi-
łem mu się. Przestał się do mnie odzywać. Chciałem pokazać mu, 
że można żyć inaczej, że innym sposobem można stać się kimś. 
Umarł trzy lata temu. – Może i docenił – odpowiada na moje py-
tanie. – Trudno powiedzieć, bo do końca nie odezwał się do mnie. 
Tylko w szpitalu rękę mi ścisnął. Więc może tak.

Lilka przekroczyła pięćdziesiątkę, a wciąż ma dziecięcą buzię 
o miękkich rysach. Studiowała biologię. Na opakowaniu leków zo-
baczyła logo, które ją zachwyciło. Pomyślała, jak by to było wspa-
niale pracować w miejscu, które identyfikuje taki symbol. Wkrótce 
firma otworzyła w Polsce swoje przedstawicielstwo. Znajomy wy-
kładowca powiedział jej o rekrutacji. Dostała się. To był najszczę-
śliwszy dzień w jej życiu. Człowiek chce przecież identyfikować się 
z czymś, co go przekracza, z grupą, z ideą, prawda? – uśmiecha się 
łagodnie. 

Marcin przyjechał do Warszawy na studia. Z miasteczka na 
wschodzie Polski. 

– Po prostu chciałem coś osiągnąć w życiu. To wydawało mi się 
najlepszym pomysłem. Taki awans społeczny.

Marcin jest spokojny, miły – prawdziwy misiaczek. To jednak 
pozór – dobrze znam jego żonę.

Milena wygląda z daleka jak czternastolatka. Chudziutka, cią-
gle w ruchu. Takich dziewczyn nie zauważa się, dopóki nie spojrzy 
im się w oczy. Tam widać determinację i żelazną wolę, jakiej poza-
zdrościć mógłby niejeden mężczyzna. 

– W domu było nas ośmioro – mówi. – Wiocha zapadła na 
Podkarpaciu, bieda na okrągło. Matka w wieku 40 lat pochylona, 
siwa, cały czas zajęta dzieciakami, domem, uprawianiem małego 
poletka. Ojciec jakoś nie mógł się odnaleźć w życiu. Pracował do-
rywczo jako kierowca, murarz, ale to zawsze trwało krótko. Potem 
przychodziły tygodnie, kiedy z domu nie wychodził. Całymi dnia-
mi spał. Albo pił. Nędza i beznadzieja. Leżałam nocami w łóżku, 
obok dwie młodsze siostry. Zaciskałam pięści i powtarzałam jak 
mantrę: muszę się stąd wyrwać. Kochałam ojca, dobry był. Powie-
sił się. W lesie za domem. Wtedy uciekłam. – Jej dłonie są zawsze 

 ojciec jakoś nie mógł  
 się odnaleźć w życiu
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lekko zaczerwienione. Tylko one zdradzają związek z życiem, któ-
re odrzuciła. – Pojechałam do miasta. Byłam kelnerką, sprzątałam 
po domach, różne rzeczy robiłam. Sama zapracowałam na szkołę, 
zrobiłam maturę. Sprzątałam w firmie reklamowej. Wszystkiego 
nauczyłam się sama i któregoś dnia ktoś zauważył, że wiem więcej 
niż panienki po studiach. Dali mi coś na próbę. To była szansa. 
Wykorzystałam ją. Teraz pracuję i studiuję. Dam radę. Tam nigdy 
już nie wrócę.

Start up!

Po pierwsze – trzeba się dostać. W latach 90. XX wieku było ła-
twiej. Międzynarodowe przedsiębiorstwa rzuciły się na nowy 
rynek. Otwierały w Polsce swoje przedstawicielstwa. Potrzebo-
wały pracowników. Ogłoszenia rekrutacyjne można było znaleźć 
w gazetach. Zwykle wystarczało odpowiednie wykształcenie, zna-
jomość jednego języka, niekoniecznie perfekt, bo kursy innego 
finansowała firma. Dostawali się ci, którzy mieli silną motywację 
i predyspozycje do pracy w zespole oraz entuzjastyczne nastawie-
nie. Czasami, kiedy w grę wchodziła praca w instytucjach finan-
sowych, przydatna bywała protekcja. Później rynek się wysycił. 
Pracodawcy podnosili poprzeczki wymagań. Teraz jednym ze spo-
sobów nawiązania kontaktu z wymarzoną firmą są praktyki waka-
cyjne. Jeżeli komuś uda się załapać – a chętnych na jedno miejsce 
jest wielu – to ma szansę na pracę w przyszłości. Pod warunkiem, 
że wykaże się pracowitością, odpornością na stres, kompetencją. 
Ale i tak na początku – pierwsze miesiące, a czasem lata – trze-
ba pogodzić się z wykonywaniem prac, do których wystarczyła-
by zdana średnio matura. Jeżeli na tym etapie dopuścić do siebie 
frustrację, można od razu zamknąć za sobą drzwi. Nie będą płakać 
po takim mięczaku. Wtedy jeszcze jest się nikim. Fochy trzeba 
odłożyć na później, kiedy ma się już pewną wartość dla firmy. Kie-
dy pracodawca uznał, że pracownik dobrze rokuje i zainwestował 
w jego szkolenie. Jadze zwrócono koszty aplikacji. To spore pienią-
dze, trochę ponad pięć tysięcy rocznie. Trzeba to odpracować. Ale 
to nie znaczy, że można stawiać warunki. 

– Otwierają się przed tobą drzwi do świata, w którym wszyst-
ko jest możliwe – śmieje się Paweł. – Jeszcze nie pomyślisz, a już 

rynek się wysycił 
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masz. Przede wszystkim dobre pieniądze, większe niż te, które 
zarabiają znajomi, a często większe niż zarobki rodziców. Służbo-
wy telefon, jakiś pakiet ubezpieczeniowy, opieka medyczna; mogą 
być karnety do klubów fitness, karty upominkowe, zniżki do skle-
pów. Zestaw korzyści jest różny. Zależy od firmy, czym się zajmu-
je. Przychodzisz do ładnego biura, masz tam kawę, napoje, jakieś 
przekąski. To jest fajne. Zaczynasz ubierać się w lepsze ciuchy. 
Dobry garniak czy – w wersji dziewczęcej – klasyczny kostium; 
codzienne latte z sieciówki, nowy laptop, służbowy samochód – 
spróbuj się temu oprzeć! Że do pracy garnitur, kostium, teczka – 
to nawet podkreśla przynależność do grupy uprzywilejowanych, 
tych, którym udało się dostać. To jest też element identyfikacji. 
Bo musisz się identyfikować. Stąd bierze się poczucie odpowie-
dzialności za zespół, w którym się pracuje, za firmę. Ci, którzy się 
z tego śmieją, zazdroszczą, to proste. W głębi serca każdy chce 
w tym być, być tego częścią. Bo to jest elita. 

– Poczucie identyfikacji z czymś znaczącym, większym od cie-
bie – mówi Julia. – To jest człowiekowi potrzebne. 

Anka pyta, czy oglądałam film diabeł ubiera się u Prady. Tak, 
oglądałam.

– Rewelacja! – rozpromienia się. – Widziałam go już cztery razy. 
Tam jest cała prawda o funkcjonowaniu ludzi w korpo. A ja jestem 
Mirandą. Teraz już jestem. Ω

 Fochy trzeba  
 odłożyć na później



5703 
heVeliUS
Marek Kochan
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osoby:
JOHANNES HEVELKE VEL HEVELIUS
KATARZYNA REBESCHKE-HEVELKE, 

PIERWSZA ŻONA HEVELIUSA
ELŻBIETA KOOPMAN-HEVELIUS,  

DRUGA ŻONA HEVELIUSA
ABRAHAM HEVELKE,  

OJCIEC HEVELIUSA
KORDULA HECKER,  

MATKA HEVELIUSA
PETER KRUGER
SELENITA
TRZEJ PRACOWNICY BROWARU 

0.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa.

1.

ABRAHAM HEVELKE: Dziękuję za zapro-
szenie do tego programu. Nazywam się 
Hevelke. Mój dziad był piwowarem, mój 
ojciec był piwowarem, i ja zostałem pi-
wowarem. Całe życie zajmowałem się 
produkcją mocnego piwa, zwanego 

jopejskim. Czyli chochlowym. Jest to 
piwo nisko gazowane, o cierpkim i wy-
razistym smaku.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier 
Ma swój smak, ma swój styl.
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

ABRAHAM HEVELKE: Miałem dwie żony, 
które urodziły mi w sumie trzynaścioro 
dzieci. Połowa zmarła w dzieciństwie. 
Wieku dorosłego doczekał tylko jeden 
syn, Johannes, i cztery córki. Natural-
nie chciałem, żeby Johannes przejął po 
mnie browar i został w Gdańsku kimś 
znacznym. Mieszkaliśmy w Gdańsku, 
przy ulicy Korzennej, pod numerem 
55. Johannes urodził się 28 stycznia 
1611 roku. Z tej okazji kazaliśmy wy-
stawić na ulicę Korzenną trzy kadzie na-
szego piwa, aby wszyscy wypili za jego 
zdrowie. To był wielki dzień. 

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier 
Ma swój smak, ma swój styl.
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

2.

ELŻBIETA KOOPMAN wprowadza JOHAN-
NESA HEVELIUSA na wózku inwalidzkim. 
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HEVELIUS próbuje wstać, opierając się na 
lasce, ale bez powodzenia.

HEVELIUS: A więc przyszedł ten dzień, 
Elżbieto. Jestem już zbyt stary, aby się 
wdrapać na wieżę. Dziś po raz pierw-
szy od tylu lat nie będę w nocy oglądał 
gwiazd.

KOOPMAN: Nie powinieneś się tak łatwo 
poddawać, Johannesie. 

HEVELIUS: Biedna starości, wszyscy cię 
żądamy, a  kiedy przydziesz, to zaś 
narzekamy.

KOOPMAN: Pojutrze twoje urodziny. Urzą-
dzimy przyjęcie. Poza tym musisz do-
kończyć Uranografię. 

HEVELIUS: A  ty, Uranija, życz mi łaski 
swojej,
Aby ludzie poznali gwiazdy z  pieśni 
mojej.
Wczoraj, gdy patrzyłem w niebo, na-
gle pomyślałem, że umrę za dwa dni. 
Nie dokończę ani katalogu gwiazd, 
ani atlasu nieba. Po prostu jestem już 
zbyt stary. Przypominam sobie zda-
rzenia, których nie pamięta już nikt 
poza mną.

3.

Wchodzi KORDULA HECKER, matka 
HEVELIUSA.

HECKER: Johannesie, Johannesie, pora 
wstawać. Biły dzwony w  kościele 
świętej Katarzyny. Ojciec od dawna 
w browarze.

HEVELIUS: Jeszcze chwilkę, mamo. Mia-
łem wspaniały sen. Śniło mi się, że przy-
szedł do mnie do pokoju Selenita.

HECKER: Selenita?
HEVELIUS: Mieszkaniec Księżyca. Nie 

wiesz, że na Księżycu mieszkają stwo-
ry podobne do nas?

SELENITA wchodzi niepostrzeżenie.

HECKER: Ojciec dałby ci pasem za mówie-
nie takich rzeczy. Księżyc jest na niebie 
i nikt tam nie mieszka. Chuchnij! Nie 
podpijałeś ojcu piwa z chochli?

SELENITA: Za pozwoleniem, droga pani, 
dlaczego kwestionuje pani prawo syna 
do zainteresowania się życiem nas, 
mieszkańców Księżyca? To sprawa 
w tych czasach absolutnie normalna. 
Czy nie wie pani, że przez cały wiek 
siedemnasty w Europie panuje swo-
ista lunomania? Wielu mówi i pisze 
o nas, mieszkańcach Księżyca. Ba, nie-
którzy przebąkują nawet o lotach na 
naszą planetę, co akurat przy państwa 
poziomie techniki nie wydaje się zbyt 
realne.

HEVELIUS: Widzisz, mamo, jest! Stoi tam. 
Popatrz!

HECKER: Masz gorączkę? Trzeba będzie 
zaraz wezwać doktora.

SELENITA: Księżyc jest realny i ja jestem 
realny. Mamy tam wszystko, co po-
trzebne do życia. Nawet góry, nawia-
sem mówiąc, dość wysokie. Gdyby tylko 
ktoś tu, na ziemi, chciał się poważnie 
zainteresować Księżycem. Pooglądać, 
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opracować mapy, napisać książkę. Być 
może to jest zadanie właśnie dla ciebie, 
Johannesie. 

HEVELIUS: Słyszałaś, mamo? Powiedział, 
że mogę napisać książkę o Księżycu. 
Właściwie czemu nie. To chyba lepsze 
niż warzenie piwa.

HECKER: W imię Ojca i Syna! Lepiej nie 
powtarzaj tego przy ojcu. Gotów się 
wściec.

ABRAHAM HEVELKE: Ktoś tu coś mówił 
o warzeniu piwa?

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier, 
Piwo to dodaje sił.
SELENITA: No, powiedz mu, powiedz 

to: „Kiedy dorosnę, chcę pisać książki 
o Księżycu”.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier, 
Kto nie pije, ten jest świr.

ABRAHAM HEVELKE: Słucham, synu, 
masz mi coś do powiedzenia?

HEVELIUS: Miałem dziwny sen, tato.
ABRAHAM HEVELKE: Za długo śpisz. Ja co 

dzień od piątej jestem na nogach. Czas 
już posłać cię do szkoły. Abyś mógł za-
rządzać browarem, musisz zdobyć po-
rządne wykształcenie.

SELENITA: Ha, tu cię mam, bratku.

4.

KRUGER: Jestem, droga pani, profesorem 
matematyki w gdańskim gimnazjum, 
autorem rozpraw matematycznych. 
Studiowałem w Wittenberdze, byłem 

uczniem Johannesa Keplera i Tychona 
Brahego, znanego astronoma.

HEVELIUS: Astronoma?
KRUGER: Owszem. Sam zresztą też inte-

resuję się astronomią. Wykonuję samo-
dzielnie obserwacje ciał niebieskich, 
obliczenia.

HECKER: A więc mógłby pan udzielać na-
szemu synowi prywatnych lekcji.

KRUGER: Owszem. Jeśli tylko on sam 
wyrazi zainteresowanie nauką. Dzie-
ci przedsiębiorców nie zawsze mają do 
tego zapał.

HEVELIUS: Widziałem prawdziwego Se-
lenitę. Powiedział, że jeszcze nikt nie 
napisał książki o  Księżycu. Czy to 
prawda?

KRUGER: Istnieje wiele rozproszonych pu-
blikacji, ale faktycznie, rzetelnej mono-
grafii jeszcze nie wydano. Krąży wie-
le opinii, czasem całkowicie błędnych, 
jak np. pogląd Plutarcha, że Księżyc jest 
zwierciadłem, w którym odbijają się za-
rysy Ziemi. 

HECKER: Mąż chce, aby syn, gdy dorośnie, 
przejął po nim browar.

KRUGER: Obserwacje gwiazd są wielce 
pouczające. Umysł ćwiczony w  obli-
czeniach torów planet łatwiej poradzi 
sobie z rachunkami.

HECKER: Powiem mężowi, że te lekcje są 
poświęcone matematyce.

KRUGER: To będą dobrze wydane pienią-
dze, droga pani.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier, 
Co nawarzysz, będziesz pił.
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5.

KOOPMAN: Ojciec się zgodził?
HEVELIUS: Obok nauk teoretycznych roz-

począłem też praktyki w warsztacie me-
chanicznym. Uczyłem się szlifowania 
szkła, miedziorytnictwa, tokarstwa. 
Młot, pilnik i rylec stały się narzędzia-
mi posłusznymi mojej woli, a drewno, 
metale i kość słoniowa podatnym ma-
teriałem do obróbki. 

ABRAHAM HEVELKE: Nie wiadomo, czemu 
miałoby to służyć.

HEVELIUS: Budowałem pierwsze instru-
menty astronomiczne.

ABRAHAM HEVELKE: Kiedy Johannes miał 
dziewiętnaście lat, wysłałem go do Lej-
dy, by studiował tam prawo i ekonomię. 
Czy syn browarnika powinien poświę-
cać czas na obserwacje nieba i budowa-
nie lunet? Przecież miał się wkrótce szy-
kować do przejęcia browaru.

6.

HEVELIUS: Wypłynąłem z Gdańska na po-
czątku czerwca roku 1630. Morze było 
spokojne. W bagażu miałem spakowane 
lunety, które pożyczył mi na podróż Pe-
ter Kruger. 29 czerwca przepływaliśmy 
w pobliżu wyspy Hven, gdzie Tychon 
Brahe miał swoje obserwatorium. Tam 
przeprowadziłem swoją pierwszą samo-
dzielną obserwację astronomiczną. Sa-
turn zakrył Księżyc.

KRUGER: Napisał o tym do mnie w liście 
z Lejdy.

HEVELIUS: Gwiazdy nieprzepłacone, 
wdzięczne gwiazdy moje,
W  które ja wszytki kładę tajemnice 
swoje.

KRUGER: Chciał uczyć się astronomii, ale 
ta dyscyplina nie stała wówczas w Lej-
dzie na wysokim poziomie.

HEVELIUS: Prawo i  ekonomia nudziły 
mnie.

KRUGER: Doradziłem Johannesowi, aby 
udał się do Londynu.

HEVELIUS: Spotkałem tam wielu naukow-
ców, z  którymi prowadziłem potem 
korespondencję na tematy naukowe.  
Jamesa Ushera, Johna Wallisa, Samu-
ela Hartliba.

KRUGER: A następnie do Paryża.
HEVELIUS: Poznałem wtedy Pierre’a 

Gassendiego, Marina Mersenne’a i Atha-
nasiusa Kirchera. Znajomości i  pro- 
tekcje w Paryżu miały mi się przydać 
później.

KRUGER: W roku 1634 Johannes postano-
wił przez Niemcy i Szwajcarię udać się 
do Włoch, aby poznać Galileusza.

KOOPMAN: Poznałeś Galileusza?
ABRAHAM HEVELKE: Drogi Johannesie. 

Mijają cztery lata, jak nie ma cię w two-
im rodzinnym mieście, Gdańsku. Męczą 
mnie choroby. Pewnie niedługo umrę. 
Kto zaopiekuje się wtedy twoją matką 
i czterema siostrami? Jesteś moim jedy-
nym synem. Wracaj natychmiast.

KOOPMAN: Rzeczywiście był na łożu 
śmierci?

HEVELIUS: Był chory, ale żył jeszcze potem 
czternaście lat.
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7.

ABRAHAM HEVELKE: Cieszę się, że wróci-
łeś, Johannesie. Opowiedz, co widzia-
łeś, jakie kraje zobaczyłeś.

HEVELIUS: Dostałem twój list, ojcze, kie-
dy byłem w Szwajcarii. Jechałem do 
Włoch, by poznać Galileusza. To znany 
uczony i astronom. 

ABRAHAM HEVELKE: Obserwacja 
gwiazd jeszcze nikomu nie przyniosła 
majątku.

HEVELIUS: Sprawy Uranii wciąż kuszą 
mnie bardzo, lecz pozostawiam je na 
inny czas. W podróży zważyłem pewne 
racje. Poznałem wielu uczonych. Uwa-
żam, że lepiej zostać dobrym obywate-
lem coś niecoś posiadającym niż gołym 
i ubogim matematykiem.

ABRAHAM HEVELKE: Ależ wybornie 
smakują te słowa, jak najlepsze piwo 
chochlowe. Pij do dna, Johannesie. 
Od tego momentu zacznie się twoje 
prawdziwe życie. To, co było do tej 
pory, to była ledwie ekspozycja, za-
wiązanie akcji. Teraz będzie prawdzi-
wy pierwszy punkt zwrotny. Przed-
stawiam ci Katarzynę Rebeschke. 
Pochodzi z dobrej rodziny. Jej ojciec 
ma browar. Drugi w Gdańsku, zaraz 
po naszym.

REBESCHKE: Jestem biegła w rachunkach, 
umiem prowadzić korespondencję z do-
stawcami i  odbiorcami. Nadzorować 
pracowników. Czy podobam się panu, 
Johannesie?

ABRAHAM HEVELKE: Piękna, prawda?

REBESCHKE: Znam się na piwie, umiem 
je kosztować i oceniać. Potrafię wypić 
jeden cały kufel bez przystanku. 

ABRAHAM HEVELKE: Jej rodzina ma dwa 
domy przy ulicy Korzennej, pod nume-
rami 53 i 54. Tuż obok naszego.

KOOPMAN: Czy to była miłość od pierw-
szego wejrzenia?

ABRAHAM HEVELKE: Nauczę cię prowa-
dzenia interesów, a ślub urządzimy na 
wiosnę przyszłego roku, w marcu.

HEVELIUS: Jopenbier, jopenbier 
Ma swój smak, ma swój styl.

REBESCHKE: 
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy warzysz jopenbier.

HEVELIUS, REBESCHKE (np. tańcząc)
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy warzysz jopenbier.

8.

SELENITA: Przepraszam, czy tu mieszka 
pan Johannes Hevelke?

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Tu, 
w tym domu i w dwóch sąsiednich.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: To wiel-
ki pan. Razem z tym, co żona wniosła 
w posagu, ma browary największe w ca-
łym Gdańsku i w okolicy. 

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Był pan 
umówiony? Kim pan w ogóle jest? Co 
to za dziwne ubranie?

SELENITA: Słyszałem, że pan Johan-
nes bardzo szczęśliwy w małżeństwie. 
Na weselu podobno popłakał się ze 
wzruszenia.
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PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Co 
ma nie być szczęśliwy?

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Nie minął 
rok od wesela, a przyjęli go do cechu 
browarników. Może teraz sam warzyć 
piwo.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Jest też 
przedstawicielem rady parafii świętej 
Katarzyny. Mówią, że za kilka lat zo-
stanie ławnikiem, a z czasem kto wie, 
może i rajcą. 

SELENITA: A starszy pan Hevelke? Jak jego 
zdrowie? Czy bardzo synowi pomaga 
w interesach?

ABRAHAM HEVELKE: Kim pan w ogóle je-
steś i czego tu szukasz?

SELENITA: Jestem Selenitą. Przybyłem 
z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to 
uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał 
kiedyś napisać o nas książkę.

ABRAHAM HEVELKE: Hej, wy trzej tam, co 
tak stoicie? Pogonić mi stąd tego włó-
częgę, a potem wracać do browaru. Bo 
jak nie, to powiem pani Katarzynie, że 
trawicie czas na rozmowach, zamiast 
pracować. Jak się dowie, każe was obić 
kijem albo potrąci wam to lenistwo 
z tygodniówki.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Tego 
niech pan nie robi, bardzo prosimy.

Wyrzucają Selenitę, śpiewając.

Jopenbier, jopenbier 
Ma swój smak, ma swój styl.
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

9.

KOOPMAN: Czy to była miłość?

HEVELIUS i KATARZYNA REBESCHKE leżą 
w łóżku.

REBESCHKE: Johannesie, czas wstawać. 
Biły dzwony na godzinę szóstą. Pora 
zejść na dół do browaru.

HEVELIUS: Jeszcze chwilkę. Miałem wspa-
niały sen. Śniło mi się, że przyszedł tu 
do pokoju Selenita.

REBESCHKE: Selenita?
HEVELIUS: Mieszkaniec Księżyca. Nie 

wiesz, że na Księżycu mieszkają stwo-
ry podobne do nas?

SELENITA wchodzi niepostrzeżenie.

REBESCHKE: Księżyc jest na niebie. A tu, 
na Ziemi, jest tyle roboty. Dziś odpra-
wiamy transport piwa do Anglii. Pięt-
naście kadzi. Trzeba dopilnować, żeby 
pracownicy nie ochrzcili go wodą.

SELENITA: Za pozwoleniem, droga pani, 
dlaczego kwestionuje pani prawo 
męża do zainteresowania się życiem 
nas, mieszkańców Księżyca? To spra-
wa w tych czasach absolutnie normal-
na. Czy nie wie pani, że przez cały wiek 
siedemnasty w Europie panuje swoista 
lunomania? Wielu mówi i pisze o nas, 
mieszkańcach Księżyca. Ba, niektórzy 
przebąkują nawet o lotach na naszą pla-
netę, co akurat przy państwa poziomie 
techniki nie wydaje się zbyt realne.
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HEVELIUS: Widzisz, Katarzyno, jest! A nie 
mówiłem?

REBESCHKE: To moja wina. Gdybyśmy 
mieli dziecko, nie śniłby ci się żaden 
Selenita. Ludzie na mieście gadają, że 
ktoś mnie zaczarował. Któż to wie, 
może to i klątwa z Księżyca. Jeśli ceną 
za dziecko jest twoje poświęcenie się 
astronomii, jestem gotowa zająć się 
sama browarem, abyś miał wolną gło-
wę do gwiazd.

HEVELIUS: Zabobony! Księżyc jest faktem 
przyrodniczym, lecz nie ma żadnego 
wpływu na to, czy mamy dzieci, czy nie.

SELENITA: Zastanów się dobrze, Johanne-
sie. Żona złożyła ci bardzo konkretną 
propozycję. Ja bym to na twoim miejscu 
poważnie rozważył. 

ABRAHAM HEWELKE: Szóstą biły dzwo-
ny, a wy w łóżku! Dziś trzeba odprawić 
transport do Anglii. 

REBESCHKE: Rozmawiamy o tym, że mi-
jają cztery lata od ślubu, a ja nie dałam 
Johannesowi potomka.

ABRAHAM HEVELKE: Chciałbym przed 
śmiercią być pewnym, że ród Hevelke 
przetrwa. Jeśli macie na to poświęcić 
ranek, to do roboty. Browar biorę na 
siebie, a wy zostańcie w łóżku, choćby 
do południa. 

HECKER: Módlcie się i pracujcie, a Bóg 
o was nie zapomni.

SELENITA: Próżne wysiłki. Rebeschke 
jest bezpłodna. Jedyne, co może mieć 
przy niej, to książka o Księżycu. Ale 
nie będę naciskał. Musi sam do tego 
dojrzeć. 

SELENITA, ABRAHAM HEVELKE, KORDULA 
HECKER wychodzą.

HEVELIUS: Jednak mam nadzieję, że 
przedsię za laty
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty.

REBESCHKE: Do dzieła, Johannesie. Zro-
bię wszystko, czego zażądasz. Nie na 
darmo składałam ci obietnicę przy 
ołtarzu. 

10.

HEVELIUS: Wzywałeś mnie, panie. 
KRUGER: Sam byś nie przyszedł, jak to 

masz w zwyczaju od lat kilku.
HEVELIUS: Mam dużo pracy w browarze.
KRUGER: Porzuciłeś astronomię.
HEVELIUS: Do twego podręcznika wyszty-

chowałem ci przecież astronomiczne 
wykresy na trzech tablicach.

KRUGER: To było cztery lata temu, jeszcze 
przed twoim ślubem.

HEVELIUS: Skonstruowałem polemno-
skop, czyli wojennowidz, czyli pery-
skop. To wielki wynalazek. Znajdzie 
szerokie zastosowanie na polu bitwy, 
zwłaszcza w okrętach podwodnych, kie-
dy takowe powstaną. 

KRUGER: Porzuciłeś astronomię.
HEVELIUS: Staramy się z żoną o dziecko. 

Ciągle bez skutku.
KRUGER: Wam się urodzi dziecko, a ja za 

kilka dni umrę. 
HEVELIUS: Co się stało?
KRUGER: Puszczali mi krew, ale nic nie 

pomaga. A  za trzy dni, pierwszego 
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czerwca, jak wyliczyłem, będzie za-
ćmienie Słońca. Ja już tego nie do-
czekam, a  jeśli nawet doczekam, nie 
będę w stanie wejść na dach i zoba-
czyć tego swoimi oczyma. Obiecaj mi, 
że będziesz oglądał zaćmienie, a kiedy 
mnie już nie będzie, zajmiesz się ob-
serwacjami nieba. 

HEVELIUS: Mam dużo pracy w browarze.
KRUGER: Zaćmienie nie powtarza się co 

rok, a beczki z piwem mogą poczekać. 
Jeśli porzucisz astronomię, będę cię 
jako umarły nawiedzał we śnie.

HEVELIUS: Obejrzę to zaćmienie Słońca.
KRUGER: Potem przyjdź i opowiedz mi 

o nim. Jeśli jeszcze będę żył. A teraz 
już idź.

11.

SELENITA: Co tam czytasz?
HEVELIUS: Książkę. Dostałem ją od matki, 

kiedy wyjeżdżałem do Lejdy na studia. 
Podobno są tam odpowiedzi na wszyst-
kie pytania, które mógłbym zadać.

SELENITA: A więc dlaczego słońce zgasło?
HEVELIUS: Od Boga poczynajmy, Bóg po-

czątkiem wszemu,
A  początku zaś nie masz ani końca 
jemu.
Dzień i noc Jego sprawa i to światło 
wdzięczne
Niezgaszonego słońca i koło miesięczne.

SELENITA: A jednak: zgasło. Czyja to więc 
sprawka? Boga, a może szatana? Czyż-
by Bóg teraz zasnął albo udał się do in-
nych zajęć?

HEVELIUS: Nie bluźnij. Peter Kruger po-
kazał mi, że to wynika z obliczeń ma-
tematycznych. Oś Księżyca nałożyła się 
na oś Słońca. Zobaczymy, czy jego obli-
czenia dotyczące czasu tego zaćmienia 
okażą się trafne. 

SELENITA: Skoro umiesz to obliczyć, po co 
mieszasz w te sprawy Boga?

HEVELIUS: Tenże i niebo natknął gwiaz-
dami ślicznymi,
Aby ludziom znaczyły czasy biegi 
swymi.
Stąd wie oracz, kiedy ma rolą 
uprawować,
Stąd wie, kiedy siać, albo nowy sad 
sprawować,
Stąd pogodę i wiatry, i przyszły deszcz 
baczy,
Tymi znaki nas bowiem Bóg przestrze-
gać raczy.

SELENITA: Przestrzegać? Niby przed 
czym?

HEVELIUS: Aby człowiek co w swojej pracy 
nie szkodował, 
Ale owszem z urobku swego się radował.

SELENITA: Tego zupełnie nie rozumiem.
HEVELIUS: A choćby i to zaćmienie. Też 

dzieło boskie. I  jakie piękne. Muszę 
o tym opowiedzieć Krugerowi.

SELENITA: Najpierw dokończ obserwacje. 
Napiszesz o tym artykuł, wyślesz, ktoś 
to przeczyta. Do Krugera zdążysz pójść, 
będzie żył jeszcze jakiś czas.

HEVELIUS: A więc dożył zaćmienia, tak jak 
pragnął. Bóg mu dopomógł.

SELENITA: Kruger umrze za sześć dni. Bóg 
nie ma nic do tego. 
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HEVELIUS: Słusznie Go tedy zawżdy na 
przód wspominamy;
Na przód i na wet, bo stąd wszytko do-
bre mamy.
Miej cześć, Ojcze łaskawy, Ojcze 
dobrotliwy,
Ciebie chwalić powinien każdy człowiek 
żywy!

SELENITA: A może tak:
A ty, o Uranija, życz mi łaski swojej,
Aby ludzie poznali gwiazdy z  pieśni 
mojej.

HEVELIUS: Dziwny ten twój psalm.
SELENITA: To nie psalm, to świecka mo-

dlitwa w intencji powodzenia twojego 
dzieła o Księżycu, jeśli oczywiście bę-
dziesz łaskaw je napisać, jak bym sobie 
życzył ja oraz pewnie znajdujący się te-
raz w stanie agonalnym Peter Kruger.

HEVELIUS: Teraz z  żoną modlimy się 
o dziecko i o powodzenie w produkcji 
piwa.

SELENITA: Zobaczymy więc, czyja modli-
twa będzie bardziej skuteczna.

12.

ABRAHAM HEVELKE: Dwa lata później, 
w trzydziestym roku swego życia mój 
syn Johannes został rajcą miejskim. 
To było coś: syn browarnika rajcą. 
W owych czasach my, przedsiębiorcy, 
rzemieślnicy, nie cieszyliśmy się wiel-
kim poważaniem. Dzięki Johanneso-
wi ród Hevelke awansował z trzeciej do 
drugiej kategorii obywateli. A miały go 
czekać jeszcze większe zaszczyty.

HEVELIUS: Ojcze, twój syn Johannes…
ABRAHAM HEVELKE: Wiem. Cieszę się. 

Więc?
HEVELIUS: Czy zgodzisz się…
ABRAHAM HEVELKE: Na połączenie bro-

warów naszych i rodziny Rebeschke? 
Nie, dopiero po mojej śmierci. Całe ży-
cie byłem panem u siebie i niech tak 
pozostanie.

HEVELIUS: Chodzi o coś innego.
ABRAHAM HEVELKE: A więc zgadzam się.
HEVELIUS: Chciałbym na poddaszu naszej 

kamienicy wybudować obserwatorium 
astronomiczne. 

ABRAHAM HEVELKE: W imię Boga!
HEVELIUS: Powiedziałeś: tak.
ABRAHAM HEVELKE: Danego słowa nie 

wycofam.
SELENITA: Brawo, Johannesie. Uranija 

najwyraźniej ci sprzyja, przepraszam 
za ten rym wewnętrzny.

HEVELIUS: Nazwę to obserwatorium Stel-
laeburgum, czyli Gwiazdogród. Mam 
już niezbędne do obserwacji instru-
menty: sekstant i kwadrant własnej 
roboty, a  także mosiężny kwadrant 
azymutalny, który zostawił mi w spad-
ku Peter Kruger. To wystarczy na po-
czątek. Resztę będę budował w trakcie 
pracy. Niebo czeka na mnie jak otwarta 
książka.

ABRAHAM HEVELKE: A kto zajmie się bro-
warami, kiedy ty będziesz obserwował 
gwiazdy?

HEVELIUS: Katarzyna wie o warzeniu piwa 
wszystko to, co ja.

KOOPMAN: Czy to była miłość?
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ABRAHAM HEVELKE: Skoro nie rodzi dzie-
ci, dobrze, że chociaż do tego się przyda.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Jako raj-
ca pan Johannes otrzymał prawo do po-
siadania godła. Będzie na nim żuraw 
niosący w dziobie i pazurach po jednym 
kamieniu.

SELENITA: Żuraw niosący w dziobie i pa-
zurach… Zabobony. Czemu akurat tak?

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Ma to 
znaczenie symboliczne.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
Pierwszy kamień symbolizuje dążenie 
do celu.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Drugi 
energię.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: A trzeci 
nieme skupienie.

SELENITA: Niechże będzie i tak, jeśli to po-
może napisać pierwszą na ziemi książkę 
o Księżycu.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Herb 
wyryto w kamieniu nad wejściem do 
domu przy ulicy Korzennej. Żuraw nio-
sący w dziobie i pazurach po jednym ka-
mieniu. Dążenie do celu, energia, nieme 
skupienie.

13.

HEVELIUS: Od Boga poczynajmy, Bóg po-
czątkiem wszemu,
A  początku zaś nie masz ani końca 
jemu.
Tenże i  niebo natchnął gwiazdami 
ślicznymi
Aby ludziom znaczyły czasy biegi swymi.

Wszytki gwiazdy tym pięknym wzorem 
usadzone 
Pojmuje z sobą niebo nieustanowione.

KATARZYNA REBESCHKE: Korców chmie-
lu piętnaście w magazynie; drugie tyle 
przywiozą z końcem miesiąca umówieni 
dostawcy.

HEVELIUS: Pod tym głowę Skop trzyma, 
nieco nachylony
Ku południu, a jeśli spojrzysz w tamte 
strony,
Uźrzysz Ryby, z których jedna jaśniej 
połyskuje
I barziej północnego Akwilona czuje.

KATARZYNA REBESCHKE: Piwa na skła-
dzie w kadziach liczonego trzydzieści 
pełnych kadzi.

HEVELIUS: Wodnik za Koziorożcem zawż-
dy później wschodzi,
Koziorożec uprzedza i na dół uchodzi.

KATARZYNA REBESCHKE: W chochlach 
odmierzanego trzysta osiem chochli 
w tym tygodniu sprzedaliśmy.

HEVELIUS: Poniżej Koziorożca różna 
pierwszych Ryba
(Południą zowią) składa wzrok na 
Wieloryba.

KATARZYNA REBESCHKE: Siedemnaście 
dukatów na pensje pracowników, dwa-
kroć tyle na fracht, dziesięć dukatów 
opłaty za dzierżawę magazynów. Może 
trzeba własne wybudować? 

HEVELIUS: Na lewej stronie Bliźniąt przy-
patrz się Woźnicy,
Który głowę swą trzyma przeciwko 
Helicy. 
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KATARZYNA REBESCHKE: Cienka blacha 
miedziana. Pięć dukatów. Do czego?

HEVELIUS: Takież Pies idzie za nim, z róż-
nych gwiazd złożony,
Bo brzuch u niego śmiady, lecz w pysku 
czerwony,
Okrutny płomień gore; stądże mu 
Grekowie
Syriusz imię dali w swojej zacnej mowie.

KATARZYNA REBESCHKE: Sto dwadzie-
ścia dukatów na weneckie soczewki 
do nowej lunety. Majątek! Mam to 
płacić?

HEVELIUS: Hydra wielkie na niebie miej-
sce zastąpiła,
Głowę swą straszliwą pod Rakiem 
położyła.

KATARZYNA REBESCHKE: Odłożyłbyś raz 
rok chociaż lunety i księgi, popróbował 
piwa, pokrzyczał na pracowników, do-
glądnął warzenia albo załadunku.

HEVELIUS: Na grzbiecie Czasza stoi, Kruk 
w pośladek kłuje,
Procyjon pod Bliźnięty jaśnie połyskuje.
A to są wszystkie znaki, które wedla 
siebie
Swym porządkiem statecznie tkwią 
w obrotnym niebie.

KATARZYNA REBESCHKE: Komu zapłacić 
najpierw, a z kim czekać? Skąd wziąć, 
kiedy nie ma? Który pracownik kradnie, 
chociaż żaden niezłapany?

HEVELIUS: Kto władnie niebem, kto 
gwiazdami rządzi,
Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi?
Za czyją sprawą we dnie słońce chodzi,
A miesiąc świeci, kiedy noc nadchodzi?

ABRAHAM HEVELKE: Śmierć blisko. A Jo-
hannes ciągle bez potomstwa. Czy może 
być inaczej, jeśli się noce spędza na da-
chu z lunetą?

KATARZYNA REBESCHKE: 
Wzywałam Cię, wieczny Boże,
Idąc wieczór na swe łoże,
Wzywałam Cię o północy,
Abyś był mi ku pomocy.

HEVELIUS: Jednak mam nadzieję, że 
przedsię za laty
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty;
A co mi żywota ujmie czas dzisiejszy,
To po śmierci nagrodzi z lichwą wiek 
późniejszy.

14.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Panie 
Hevelke, idziemy, robota skończona.

HEVELIUS: Więc dziś piątek? Zanim wam 
zapłacę, najpierw sprawdzę, coście 
w tym tygodniu nawarzyli.

idą do kadzi z piwem.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Jopenbier, jopenbier, 
co nawarzysz, będziesz pił.

HEVELIUS nabiera chochlą z pierwszej kadzi.

HEVELIUS: Trochę kwaśne, ale może być. 
Ilość gazu w normie.

Płaci PIERWSZEMU PRACOWNIKOWI odli-
czone pieniądze z mieszka.
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smak, ma swój styl.

HEVELIUS nabiera chochlą z drugiej kadzi.

HEVELIUS: Gazu za dużo, zbyt słodkie. 
Smak za mało wyrazisty. Trzeba wylać 
albo dać świniom. 

DRUGI z PRACOWNIKÓW spuszcza głowę.

PIERWSZY i TRZECI PRACOWNIK: 
Jopenbier, jopenbier, 
co nawarzysz, będziesz pił.

HEVELIUS nabiera chochlą z trzeciej kadzi.

HEVELIUS: Nisko gazowane, cierpkie, wy-
razisty smak. Prawdziwe piwo jopejskie. 
Z tej kadzi odlać na eksport, reszta dla 
znaczniejszych klientów. Należy się 
premia. 

Płaci PIERWSZEMU PRACOWNIKOWI odli-
czone pieniądze z mieszka, po chwili dokłada 
jeszcze trochę.

TRZECI: 
Najpiękniejsze z życia chwil, 
kiedy warzysz jopenbier!

HEVELIUS pije jeszcze jedną chochlę z trze-
ciej kadzi. 

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI: 
Jopenbier, jopenbier, 
co nawarzysz, będziesz pił.

15.

SELENITA: A więc dzieło skończone. Ho, 
ho, grubaśne.

HEVELIUS: Pięćset stron druku, czterdzie-
ści rycin księżyca. Nazwałem je Seleno-
grafia, sive lunae descriptrio.

SELENITA: Jako tytuł handlowy pro-
ponuję samo Selenografia. Krótkie, 
wyraziste, komunikatywne, zapada 
w pamięć.

HEVELIUS: Niech i tak będzie. 
SELENITA: Ładne ilustracje: rysunki, 

mapy.
HEVELIUS: To miedzioryty. Sam rysowa-

łem, sam rytowałem, sam kolorowałem. 
Sam dokonywałem obserwacji na skon-
struowanych przez siebie instrumen-
tach. To dzieło w pełni autorskie.

SELENITA: Rysunki zwiększają wartość 
handlową. Ludzie dziś wolą oglądać, 
niż czytać.

HEVELIUS: Byłoby to ze szkodą, gdyby 
tylko oglądali. Opisałem tam wyniki 
badań z dziesięciu lat, wytłumaczyłem 
zjawisko libracji. Opracowałem metodę 
pomiaru gór na Księżycu i podałem wy-
niki przeprowadzonych przez siebie po-
miarów. Jako pierwszy wysunąłem też 
hipotezę o istnieniu aktywności wulka-
nicznej na Księżycu. 

SELENITA: Sprawami kontentu nie będę 
sobie też zaprzątał głowy. Do rzeczy. 
Musimy ustalić strategię PR. Produkt 
jest udany, ale masz na razie słaby 
brand. Cały launching musi być precy-
zyjnie zaplanowany.
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11HEVELIUS: PR, brand, launching? Co to 
za dziwne słowa? Nie zna ich niemiec-
ki, polski ani łacina. Po francusku też 
sobie nie przypominam. Czy to może 
z greki?

SELENITA: Teraz nie ma czasu na tłuma-
czenia. Po prostu powiem ci, co masz 
robić. Punkt pierwszy: uderzamy do 
liderów opinii. Znanych naukowców, 
arystokratów. Wysyłamy im gratisy. 
Wydanie w większym formacie, więcej 
koloru, oprawa w skórze. Włochy, Fran-
cja, Oksford, Cambridge. Dla mas wyda-
nie tańsze, na tym będziemy zarabiać. 
Najpierw zainwestujemy i wytworzymy 
snobizm na posiadanie Selenografii, po-
tem każdy będzie musiał kupić.

HEVELIUS: Druk oczywiście opłacę sam.
SELENITA: Więc teraz punkt drugi: cele-

brity endorsement. Dedykacja dla króla. 
Który teraz u was rządzi?

HEVELIUS: Władysław IV.
SELENITA: A więc dedykacja dla Włady-

sława IV.
HEVELIUS: Niby po co? Jaki to ma związek 

ze sprawami nieba?
SELENITA: Oczywiście żaden. Chodzi o PR, 

a poza tym strategię finansową oprze-
my w części na staraniach o granty. Jeśli 
zapewnisz sobie finansowanie państwa, 
koszty badań nie będą obciążały twoje-
go core businessu, jakim jest browarnic-
two. Tak czy nie?

HEVELIUS: Nic z tego nie rozumiem.
SELENITA: Tylko narzędzia nowoczesne-

go marketingu zapewnią dominację na 
rynku. Jeśli launch będzie udany, tym 

produktem wykosimy konkurencję na 
150 lat.

HEVELIUS: 150 lat?
SELENITA: Tyle proponuję założyć w biz-

nesplanie. Na dłużej się chyba nie da. 
Jest coś takiego jak cykl życia produk-
tu. Każdy produkt kiedyś się starzeje.

HEVELIUS: Piwo jopejskie nigdy się nie 
zestarzeje. 

SELENITA: Możliwe. Teraz co do eventów. 
Proponuję rozbudowę obserwatorium. 
Można je ustawić na dachach trzech 
kamienic. Niech będzie duże, najwięk-
sze w Europie. Będzie można zapraszać 
tam władców. Ryciny z widokiem ob-
serwatorium zbudują ci odpowiedni 
wizerunek i zapewnią prestiż. Trzeba 
zaaranżować scenografię. Jakieś instru-
menty pomiarowe, globusy, wiesz, cały 
ten astronomiczny szajs. Ludzie lubią 
podglądać celebrytę przy pracy. Może 
coś spektakularnego, o czym dałoby się 
napisać. Na przykład jakaś długaśna lu-
neta, najdłuższa na świecie?

HEVELIUS: Ojciec nigdy nie zgodzi się na 
obserwatorium na dachu połączonych 
kamienic.

SELENITA: Umrze za dwa lata. Możemy 
poczekać. Ważne, by zrobić to przed 
wydaniem następnej książki. 

HEVELIUS: Ojciec umrze za dwa lata? Skąd 
to wiesz? Czy przed jego śmiercią docze-
kam się męskiego potomka?

SELENITA: Teraz proponuję skupić się na 
astronomii. Sukces wymaga wyrzeczeń. 
Warunki naszej współpracy są opisane 
w kontrakcie. Podpisz tu.
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12 HEVELIUS: Wolałbym najpierw to dokład-
nie przeczytać.

SELENITA: Nie masz czasu. Trzeba dzia-
łać szybko, ktoś może nas uprzedzić. 
Myślisz, że ty jeden zajmujesz się ba-
daniem Księżyca? Bez odpowiedniej 
kampanii nie zdołasz zaistnieć. Jako ba-
dacz pasjonat musisz skorzystać z usług 
kogoś, kto ma biznesowe know-how. 
A musisz przyznać, że w sprawach no-
woczesnego marketingu jesteś zielony 
jak pleśń na starym chlebie. 

HEVELIUS: Z browarami wychodzi mi nie 
najgorzej.

SELENITA: Jesteś skuteczny, ale to wszyst-
ko technika z XVII wieku. Badania ko-
smosu wymagają zastosowania nowo-
czesnych technologii marketingowych.

HEVELIUS: A jeśli mnie oszukasz?
SELENITA: Dlaczego miałbym to robić? 

Jako twój agent jestem żywotnie zain-
teresowany powodzeniem książki. Twój 
sukces jest moim sukcesem. Spróbujmy 
z Selenografią, jeśli się uda, będziemy 
tylko aneksowali tę umowę, jeśli się nie 
uda, rozchodzimy się, każdy w swoją 
stronę. 

HEVELIUS: A więc podpisuję, w imię Boże.
SELENITA: Tfu!
TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:

Choćbyś nie chciał z całych sił,
Co nawarzysz, będziesz pił! 

16.

ABRAHAM HEVELKE: Naturalnie, byłem 
dumny z  sukcesów mojego syna Jo-

hannesa. Jego dzieło na temat Księży-
ca podbiło podobno całą Europę i było 
znane bardziej niż produkowane w na-
szym browarze piwo jopejskie, które 
eksportowaliśmy od dawna i z dużym 
powodzeniem. Miałem zresztą nadzie-
ję, że sukces książki pomoże jeszcze 
w sprzedaży piwa.
Niestety, jego żona ciągle nie mogła 
urodzić dziecka. Umierałem pełen 
obaw, że ród Hevelke nie przetrwa. Na 
mieście mówili, że Johannes zawarł 
pakt z diabłem, który w zamian za suk-
cesy w badaniu Księżyca miał wziąć we 
władanie jego duszę i ciało. Ale ja w to 
nie wierzyłem. Johannes nigdy by cze-
goś takiego nie zrobił. Pewnego dnia 
wezwałem go do siebie.
Johannesie!

HEVELIUS: Jestem, tato.
ABRAHAM HEVELKE: Johannesie, ja tym 

razem naprawdę umieram. Chciałbym, 
żebyś mi coś obiecał.

HEVELIUS: Tak, tato.
ABRAHAM HEVELKE: Obiecaj mi, że nigdy 

nie porzucisz browaru. 
HEVELIUS: Dobrze, tato.
ABRAHAM HEVELKE: Chciałbym też, aby 

ród Hevelke przetrwał.
HEVELIUS: Robię, co w mojej mocy, ale to 

nie zależy ode mnie.
ABRAHAM HEVELKE: I jeszcze jedno.
HEVELIUS: Tak, ojcze.
ABRAHAM HEVELKE: Zawsze, bez względu 

na to, co się zdarzy, miej Boga w sercu.
 HEVELIUS: Ojcze, wiem, że umierasz, ale 

spróbujmy nie wpadać w nadmierny pa-
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13tos. Jestem naukowcem, a ci, jak wiado-
mo, posługują się przede wszystkim ro-
zumem. A małżeństwo rozumu z wiarą 
nie może żyć całkiem zgodnie.

ABRAHAM HEVELKE: Obiecaj mi to, Jo-
hannesie. Nauka nauką, ale tylko Bóg 
nigdy cię nie opuści. 

KOOPMAN: Obiecałeś mu?
HEVELIUS: Umiałem opisać zjawisko 

libracji Księżyca bez odwołania się 
do sił nadprzyrodzonych. Czemu 
miałbym potrzebować Boga w swo-
im własnym życiu. Bóg jako katego-
ria poznawcza wydawał mi się na tym 
etapie czymś całkiem zbędnym. Nie 
pasował do racjonalistycznego świa-
topoglądu. Broniłem przecież Koper-
nika, którego atakowano wtedy z po-
zycji katolickiego dogmatyzmu. Ale 
z drugiej strony byłem wychowany 
po chrześcijańsku.

ABRAHAM HEVELKE: Słyszałem, że o two-
im dziele wypowiadał się z szacunkiem 
sam papież Innocenty X. Zaniepoko-
iło mnie jednak bardzo to, co miał po-
wiedzieć: byłoby to dzieło niezrównane, 
gdyby nie to, że zostało napisane przez 
heretyka. Co to miało znaczyć, Johan-
nesie? Mam nadzieję, że nie jesteś he-
retykiem. Przyrzeknij mi, że nigdy się 
Go nie wyrzekniesz. 

KOOPMAN: Co mu wtedy powiedziałeś?
HEVELIUS: W życiu wolę polegać na sobie, 

ojcze. Jak na razie wychodzi mi to nie 
najgorzej.

ABRAHAM HEVELKE: Proszę, Johannesie. 
Miej Boga w sercu.

HEVELIUS: Ależ ojcze. Nie róbmy ze sceny 
umierania teatrum dla gawiedzi.

ABRAHAM HEVELKE: Ja się nie boję umie-
rania. Mówię sobie: Pan stróżem mojego 
żywota, skądże się ja mam bać kłopota! 
Proszę po raz ostatni, obiecaj!

HEVELIUS: Obiecuję, ojcze.
ABRAHAM HEVELKE: Teraz mogę spokoj-

nie umrzeć. 
TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na świcie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa.

PRACOWNICY BROWARU wynoszą łóżko 
z ABRAHAMEM HEVELKE. 

HEVELIUS: Pan stróżem mojego żywota, 
skądże się ja mam bać kłopota?

17.

SELENITA: Obserwatorium niczego so-
bie. Dwa lata i prawie gotowe. Szkoda, 
że stary nie umarł wcześniej. To wnę-
trze przyda się w promocji następnego 
dzieła. Mam zresztą ze sobą aneks do 
umowy. Wiązania dachów solidne, nie 
zwalimy się do środka kamienic, kiedy 
podskoczę?

HEVELIUS: 
Pan stróżem mojego żywota, 
skądże się ja mam bać kłopota.

SELENITA: Słucham?
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14 HEVELIUS: Takie zdanie, powtarzam je so-
bie czasem, kiedy się zastanawiam, czy 
się coś uda, czy też nie.

SELENITA: Znosiłem to długo, kładąc wy-
jaśnienie na karb twojej siedemnasto-
wiecznej mentalności. Ale teraz pora, 
abyśmy sobie to wreszcie wyjaśnili. 
Boga nie ma! 

HEVELIUS: Słucham?
SELENITA: A ty obiecałeś w naszej umowie 

porzucić światopogląd chrześcijański 
i oddać się w pełni nowej religii – ra-
cjonalizmowi. W pewnym sensie nie 
dotrzymałeś umowy.

HEVELIUS: Niczego takiego nie podpisy-
wałem.

SELENITA: A jednak, jest to wyraźnie na-
pisane na sześćdziesiątej szóstej stronie 
kontraktu.

HEVELIUS: Rzeczywiście. Ale ja tego wtedy 
nie przeczytałem. Gdybym przeczytał, 
nigdy bym nie podpisał.

SELENITA: Pacta sunt servanda. Nieznajo-
mość prawa nie zwalnia z konieczności 
jego przestrzegania. 

HEVELIUS: A więc nie podpiszę z tobą 
aneksu na kolejne dzieła. Jestem nie-
zależnym autorem i  w  kwestii pro-
mocji będę polegał wyłącznie na so-
bie. Co się udało z browarem, uda się 
i z astronomią. Zresztą teraz, po suk-
cesie Selenografii, moja pozycja jest 
mocna. Wdarłem się na skałę pięknej 
Kalijopy, gdzie nie było dotąd śladu 
polskiej stopy.

SELENITA: Pożałujesz. Kto zrywa ze mną 
pakty, traci.

HEVELIUS: Pan stróżem mojego żywota, 
skądże się ja mam bać kłopota.

SELENITA: Tfu!
SELENITA: Jest kto, krom Boga, o kim byś 

rozumiał,
Żeby albo mógł, albo więc i umiał
Ten sklep zawiesić nieustanowiony,
Złotymi zewsząd gwiazdami 
natkniony?

SELENITA: Umiałbym ci to łatwo wyja-
śnić, odwołując się do teorii Wielkiego 
Wybuchu, ale twój umysł nie jest na to 
przygotowany. Naprawę myślisz, że so-
bie beze mnie poradzisz? Jesteś pewien, 
że chcesz zerwać naszą umowę?

HEVELIUS: O mnie Moskwa i będą wie-
dzieć Tatarowie
I  róznego mieszkańcy świata Angli- 
kowie;
Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie 
poznają,
Którzy głęboki strumień Tybrowy 
pijają.

SELENITA: Kto ci dał skrzydła, kto cię 
odział w pióry?
I tak wysoko postawił, że z góry
Wszystek świat widzisz, a  sam jako 
trzeba
Tykasz się nieba?

HEVELIUS: Pan stróżem mego żywota.
SELENITA: Znowu to samo. Jeśli chcesz 

badać kosmos, musisz zapomnieć 
o tych bredniach. 

HEVELIUS: On, Boga nie widziawszy, taką 
dumę ma w głowie.
Uprządł sobie, że Bogu podobnym się 
zowie.
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15On miłością samego siebie zaślepiony
Rozumie, że dla niego świat jest 
postawiony.

KATARZYNA REBESCHKE: Johannesie, 
już świtało. Twoje gwiazdy poszły spać. 
Pora opuścić pracownię, zejść na dół, 
do ziemskiego życia i zjeść śniadanie. 
Na patelni dymi świeża jajecznica. Dziś 
wysyłamy sto beczułek jopenbiera do 
Amsterdamu. Za dwie godziny fregata 
z ładunkiem podniesie żagle i opuści 
port. Wypada, abyśmy poszli na nad-
brzeże i pożegnali ją, modląc się dla niej 
o spokojne morze.

SELENITA: Tfu, znowu to samo!
HEVELIUS: Już schodzę, Katarzyno.
SELENITA: Prawa kosmosu są nieubłaga-

ne. Pożałujesz tego, Johannesie.
HEVELIUS: Jopenbier, jopenbier,

Co nawarzysz, będziesz pił.
TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:

Kto tak mądry, że zgadnie,
Co nań jutro przypadnie
U Fortuny to snadnie,
Że kto stoi upadnie.

18.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Czy zgo-
dzicie się ze mną, że śmierć matki nie 
zrobiła na naszym panu Johannesie 
żadnego wrażenia? Jakby tego nie za-
uważył. Zaczął tylko spędzać jeszcze 
więcej czasu w  obserwatorium. Jak-
by te wszystkie kwadranty, sekstanty 
i oktanty znaczyły dla niego więcej niż 
cokolwiek innego.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
A w swojej letniej posiadłości niedaleko 
Bramy Oliwskiej wybudował ogromny 
teleskop, mierzący prawie pięćdziesiąt 
metrów, stojący na maszcie, wysokości 
metrów trzydzieści. Luneta nie miała 
pełnego tubusa, lecz konstrukcję ażu-
rową. Z całego Gdańska schodzili się 
ludzie, aby oglądać dziwo, jakiego świat 
nie widział.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Miał 
szczęście, że pani Katarzyna Rebeschke 
zajmowała się w tym czasie browarem. 
Inaczej wszystko poszłoby na zatrace-
nie. A tak mógł się myśleć tylko o gwiaz-
dach. Te lata wypełniła mu praca nad 
rozprawą o rzeczywistej postaci Saturna, 
w której próbował rozwikłać zagadkę 
wyglądu tej planety.

SELENITA: Nie odgadł jednak, że stoją za 
tym pierścienie Saturna. Tę zagadkę od-
krył dopiero trzy lata później Christia-
an Huygens.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Tak czy 
owak dysertacja o Saturnie nie uczyniła 
go sławnym. Właściwie można powie-
dzieć, że przeminęła bez echa.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes pracował także nad inny-
mi instrumentami. W roku 1652 jako 
pierwszy na świecie wykorzystał wa-
hadło do obserwacji zaćmienia Słońca.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Zrobił 
to na dwa lata wcześniej, nim sławny 
na świecie fizyk holenderski Christia-
an Huygens posłużył się wahadłem do 
mierzenia czasu.
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16 PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes skonstruował zegar oparty 
na wahadle o wiele lat wcześniej, jesz-
cze w roku 1640. 

SELENITA: Ale to Huygensa zapamięta 
świat jako tego, który pierwszy posłu-
żył się wahadłem i odkrył je dla nauki.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes badał także zjawisko magne-
tyzmu ziemskiego. Zajmował się dekli-
nacją magnetyczną kompasu.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: A co to 
niby takiego ta deklinacja?

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Wytłu-
maczyć tego nie potrafię. Ale wiado-
mo, że pan Johannes obalił twierdze-
nia słynnego uczonego angielskiego 
Williama Gilberta, autora epokowej 
tezy, że ziemia jest jednym wielkim ma-
gnesem i przyciąganie magnetyczne nie 
ulega zmianie w czasie ani przestrzeni. 
Nasz pan Johannes dowiódł, iż są one 
zmienne, różne w różnych punktach zie-
mi i zmienne w czasie. Wynikła z tego 
wielka korzyść dla żeglugi morskiej.

SELENITA: Ale czy ktoś z państwa tu obec-
nych słyszał o tych odkryciach Heweliu-
sza? Nie wspomina się o nich w literatu-
rze naukowej. Za to o teoriach Gilberta 
głośno na świecie do dziś, choć wiado-
mo, że były fałszywe.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Swo-
imi badaniami pan Johannes zdołał 
jednak zwrócić na siebie uwagę wład-
ców. W grudniu 1659 roku gościła w ob-
serwatorium królowa Maria Ludwika 
Gonzaga.

HEVELIUS: Królowa obejrzała uważ-
nie moje instrumenty, wyszła na ta-
ras, oglądała brzeg morza, falowanie 
wody na horyzoncie i zachodzące słoń-
ce, a na nim plamy, które nigdy chy-
ba nie były równie wielkie i wyraźne. 
Mówiła, że bardzo jej się to wszystko 
podoba. Czułem się bardzo zaszczyco-
ny tą wizytą. W liście do królewskiej 
pary pozwoliłem sobie zauważyć, że 
królowa jest naszym księżycem, a król 
słońcem i życzyłbym sobie, aby oboje 
oświetlali jak najdłużej horyzont na-
szej Sarmacji. 

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Dwa ty-
godnie później do obserwatorium przy 
ulicy Korzennej zawitał jej małżonek, 
Jan Kazimierz. Król mimo chłodu po-
dziwiał urządzenia astronomiczne 
z wielką wytrwałością. Raczył też z za-
interesowaniem obejrzeć dwa zegary 
wahadłowe skonstruowane przez pana 
Johannesa. 

HEVELIUS: Widząc zachwyt w oczach mo-
narchy, podarowałem mu jeden z ze-
garów. Król wydawał się  zadowolony. 
Na koniec dopuścił mnie do ucałowania 
swojej ręki. Zetknięcie z monarchą na-
pełniło mnie niezwykłym entuzjazmem 
do dalszej pracy.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: W do-
wód uznania dla pana Johannesa król 
przyznał mu posiadłość ziemską, przy-
wilej na drukarnię z pracownią miedzio-
rytniczą, zakazujący innym drukarzom 
przedruku jego dzieł przez 25 lat, a tak-
że szlachectwo.
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17DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Sejm jed-
nak nie zatwierdził przyznanego przez 
króla szlachectwa.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan Jo-
hannes nie spoczął na laurach. 3 maja 
1661 roku obserwował przejście Mer-
kurego przed tarczą Słońca. W pracy 
mercurius in Sole visus wyznaczył ką-
tową średnicę Merkurego, otrzymując 
11,8 sekundy. 

SELENITA: Te pomiary nie były zbyt do-
kładne. Wartość poprawna wynosi 
13 sekund.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: A potem 
przyszedł rok 1662.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: 
Kto tak mądry, że zgadnie, 
Co nań jutro przypadnie 
U Fortuny to snadnie, 
Że kto stoi upadnie.

19.

KATARZYNA REBESCHKE: Muszę odejść, 
Johannesie. Nasze małżeństwo trwało 
dwadzieścia siedem lat. Mam nadzieję, 
że będziesz wspominał mnie dobrze. 
Zamiast potomka ofiarowałam ci to, co 
mogłam: czas na badanie gwiazd.

HEVELIUS: Dlaczego mnie zostawiasz? 
Mieliśmy być razem do samego końca.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Panie 
Hevelke, idziemy. Piątek. Należy nam 
się zapłata.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: W ma-
gazynie szczury pogryzły worki i wyja-
dły zboża niemało. W browarze szczur 

wpadł do kadzi i trzeba było sto litrów 
wylewać do rynsztoka, stado włóczę-
gów napiło się do syta. Trzeba nająć 
szczurołapa, aby przegonił tałatajstwo. 
Gdzie szczurołapa szukać, gdzie pienią-
dze na jego wynagrodzenie? 

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Ile be-
czek do ratusza, a  ile na statki i  na 
które?

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Trze-
ci transport w tym roku wysyłamy do 
Amsterdamu, a za pierwszy jeszcze nie 
otrzymaliśmy pieniędzy. Zatrzymać czy 
wysyłać? Kto ma napisać monity? My 
pisać nie umiemy.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Kadzie 
w browarze już stare, trzeba wymienić 
na nowe, piwo cieknie na podłogę, ile 
się uwarzy, tyle się traci.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Kapi-
tan statku czeka przy bramie, mówi, że 
fracht podrożał i on bez pełnej opłaty 
z góry żagli nie będzie podnosił.

KOOPMAN: Czy to była miłość?
REBESCHKE: W czwartą rocznicę ślubu 

Johannes podarował mi tę hebanową 
szkatułkę na kosztowności. Jest ona 
oparta na czterech srebrnych kulkach, 
wieńczy ją odlana w srebrze figurka 
leżącej kobiety, która lewą ręką tuli 
dziecko, zaś prawą unosi do góry pło-
nące serce. To personifikacja Caritas, 
a może ja, spragniona macierzyństwa. 
Ściany szkatułki zdobią srebrne pla-
kietki z rytowanymi scenami z życia 
małżeńskiego, tak jak tu: ręce połą-
czone i  związane serca z  podpisem 
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18 Aż do śmierci. Po drugiej stronie okręt 
miotany burzą, pod nim napis: zaufaj 
bogu. Po otwarciu drzwiczek ukazu-
je się misternie wykonane wnętrze, 
centralny schowek z ozdobami z per-
łowej macicy, a w nim dziesięć szufla-
dek różnej długości. Na każdej srebrna 
płytka z miniaturowym pejzażykiem: 
morze z okrętami i łodziami, drzewa, 
zabudowania, klasztor w Oliwie. Na-
wiązują one do intymnego pejzażu 
niderlandzkiego. Odznaczają się pro-
stotą, oszczędnością motywów i tchną 
niespotykaną przedtem w malarstwie 
pejzażowym powietrzną atmosferą. 
Ryt na drzwiczkach pokazuje nasz 
dom pod Gdańskiem, którego nikt nie 
może zobaczyć. Kiedy drzwi się otwie-
rają, widoczek jest rozdzielony na pół. 
W całości widziałby go jedynie ktoś 
tak mały, że mógłby się zmieścić do 
środka szkatułki. Johannes wykonał 
dla mnie te szkatułkę własnoręcznie. 
Teraz chciałabym, aby włożono mi ją 
do trumny na pamiątkę tych lat, które 
razem spędziliśmy.

HEVELIUS, REBESCHKE: 
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy warzysz jopenbier.

SELENITA: Rodzina zmarłej dochodzi-
ła praw spadkowych. Chciała podzie-
lić majątek, w  tym obserwatorium 
i wszystkie znajdujące się w nim instru-
menty, bibliotekę, a także drukarnię 
i warsztat miedziorytniczy, w którym 
zładowały się oryginalne blachy do map 
Księżyca umieszczonych w Selenografii. 

Wszystko to miało być wystawione na 
sprzedaż jak zwykłe meble. 

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Warsz-
tat naukowy pana Johannesa uratowała 
królewska protekcja: król wystosował 
wtedy pismo do Rady Miejskiej, w któ-
rej domagał się ukrócenia sporu i za-
chowania w całości dorobku astronoma. 
Interwencja była skuteczna, nie mogła 
jednak cofnąć tego, co się stało. Johan-
nes Hevelke został sam.

HEVELIUS: Boże mój, przecz odrzucasz 
smętną duszę moję
I twarz ode mnie odwracasz swoję? 
Twój mię gniew, zapalczywość Twoja 
mię ścisnęła
I jako powódź zewsząd zamknęła.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje,
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

20.

KRUGER: Johannesie, weź się w garść. Mi-
nął rok. Pora wracać do życia. Wszyst-
ko jeszcze przed tobą. Wszystko może 
zacząć się od nowa. 

HEVELIUS: Ty żyjesz? Czy ja umarłem?
KRUGER: Chciałbym ci przedstawić pannę 

Elżbietę Koopman. Pochodzi z Nider-
landów, z bardzo bogatej rodziny ku-
pieckiej. Od dzieciństwa wykazuje wiel-
kie zainteresowanie astronomią.

HEVELIUS: Bardzo pani młoda. A ja jestem 
zgrzybiałym starcem chylącym się do 
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19grobu. Obcuję tylko z gwiazdami, które 
jednak są zimne i daleko, a więc mimo 
mojej miłości do nich nie dostaję od 
nich ani odrobiny ciepła. Mam pięć-
dziesiąt dwa lata i mógłbym być niemal 
pani dziadkiem, gdyby moja poprzednia 
żona została obdarzona łaską posiada-
nia potomstwa. 

KOOPMAN: To prawda, mam szesnaście 
lat, ale znam już pięć języków, w tym 
oczywiście łacinę, potrzebną do stu-
diowania dzieł naukowych. Zachwy-
ciłam się pańską Selenografią, którą 
czytałam jeszcze w  Amsterdamie. 
Przeczytałam też wszystkie pań-
skie dostępne tam rozprawy i arty-
kuły drukowane w naukowych cza-
sopismach londyńskich. Chciałabym 
nauczyć się od pana obserwowania 
gwiazd. Obiecuję być pilną i pojętną 
uczennicą.

KRUGER: Piękna, prawda?
HEVELIUS: Jakie jest pani zdanie na temat 

piwa i branży browarniczej?
KOOPMAN: Nie ma niczego złego w żad-

nej z profesji, które pozwalają zarabiać 
uczciwie i godnie żyć. W dzień mogę 
żyć w świecie ludzkiego zgiełku i zaj-
mować browarem, a noce spędzać na 
obserwacjach gwiazd i szukaniu har-
monii świata.

HEVELIUS: Kto by chciał sterczeć nocą na 
zimnym strychu.

KOOPMAN: Ja bym chciała, jeśli, natural-
nie, nie ma pan nic przeciwko temu.

HEVELIUS: A co najbardziej pociąga panią 
w badaniu gwiazd?

KOOPMAN: Praca astronoma jawi mi 
się nie tylko jako poszerzanie ob-
szaru ludzkiej wiedzy, nie tylko 
praktyczne utilitas. W  przypad-
ku obserwacji gwiazd jest to rów-
nież czysty zachwyt: delectatio, 
rozkosz – voluptas – i radość – iucunditas. 

HEVELIUS: delectatio, voluptas, iucunditas. 
Odpowiedź więcej niż dobra.

KOOPMAN: Od dawna marzę o tym, żeby 
zobaczyć Stellaeburgum i pańskie in-
strumenty badawcze, o których wiele 
czytałam i słyszałam.

HEVELIUS: Co konkretnie chciałaby pani 
zobaczyć?

KOOPMAN: Sekstant, oktant i pański sław-
ny mosiężny kwadrant azymutalny.

HEVELIUS: Naprawdę chciałby pani 
zobaczyć mój mosiężny kwadrant 
azymutalny?

KOOPMAN: I sekstant też.
HEVELIUS: A  więc na co czekamy. Za-

praszam do obserwatorium, tędy, po 
schodach.

KRUGER: Wiedziałem, że mu się spodo-
ba. Będzie jego nową gwiazdą, która 
spadła z nieba – prosto do gdańskiego 
Stellaeburgum.

HEVELIUS, KOOPMAN (głosy)
Jopenbier, jopenbier
Nowych ci doda sił!
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier!

KRUGER: Ślub odbył się niebawem, jeszcze 
w 1663 roku. Szczęść Boże młodej parze!

SELENITA: Zaangażowanie żony do ob-
serwacji nocnych spotkało się z pro-
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testami rodziny, gdyż tego rodzaju za-
jęcia nocne nie były objęte intercyzą 
ślubną. 

KRUGER: Najważniejsze, że Johannes 
z nowym zapałem zabrał się od obser-
wacji gwiazd.

21.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: W 1663 
król francuski Ludwik XIV przyznał 
panu Johannesowi roczną pensję 
w wysokości tysiąca dwustu franków. 
Nie było to mało, zważywszy że Moliere 
dostawał wtedy rocznie tysiąc, a Racine 
pięćset franków.

SELENITA: Hevelius zawdzięczał to wyróż-
nienie Selenografii, a nie dziełom wyda-
nym później.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: W roku 
1664 istniejące od trzech lat londyńskie 
towarzystwo naukowe Royal Society 
przyjęło Johannesa Heveliusa w poczet 
swoich członków. 

SELENITA: Zawdzięczał to przede 
wszystkim wydanej dużo wcześniej 
Selenografii.

HEVELIUS, KOOPMAN (głosy)
Jopenbier, jopenbier
Nowych ci doda sił!
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier!

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
W 1668 roku pan Johannes wydał za-
dedykowaną Ludwikowi XIV tysiącstro-
nicową Cometographię, w której opisał 
własne obserwacje, jak również dwie-

ście pięćdziesiąt gwiazd z warkoczem, 
znanych od najdawniejszych czasów. 

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Czte-
ry komety pan Johannes odkrył sa-
modzielnie. Jako pierwszy na świecie 
zwrócił w swoim dziele uwagę, że kome-
ty nie poruszają się po liniach prostych, 
jak przypuszczał na początku stulecia 
niemiecki astronom i matematyk Jo-
hannes Kepler, lecz po zakrzywionych 
torach. 

HEVELIUS: Komety są zjawiskiem czysto 
przyrodniczym. Nie można im przypi-
sywać żadnych właściwości astrologicz-
nych czy wieszczbiarskich.

SELENITA: Brawo, brawo, brawo!
PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Pań-

stwo Hevelke spędzali noce razem, 
w obserwatorium.

HEVELIUS, KOOPMAN: Kto władnie nie-
bem, kto gwiazdami rządzi,
Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi.

HEVELIUS: Woza wielkiego dyszel trzyma 
pochylony
Arktofilaks, od inszych Bootes rzeczony.

KOOPMAN: Pod nogami oglądasz Boota 
jasnego
Pannę, która kłos trzyma zboża 
dostałego.

HEVELIUS: Nie mogła dalej zmieszkać 
z narodem okrutnym
Święta Panna, lecz poszła w niebo lo-
tem chutnym.

KOOPMAN: Pod głową są Bliźnięta, a Rak 
wielonogi
Pod brzuchem, pod nogami zadnimi 
Lew srogi.
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HEVELIUS: Po lewej stronie Bliźniąt przy-
patrz się Woźnicy,
Który głowę trzyma przeciwko Helicy.

HEVELIUS, KOOPMAN: W czele świecą Hy-
jady (my zowiem Dżdżownice)
Lewy róg, zaś prawą nogę u Woźnice
Jedna gwiazda zejmuje; obadwa 
pospołu
Bieżą, lecz u  zachodu pierwej widać 
Wołu.

22.

ABRAHAM HEVELKE: Rok 1669 był to rok 
dziwny, jakby składające się nań cyfry 
splątały się w sprośnym uścisku. 

HEVELIUS: Wzywałem Cię, wieczny Boże,
Idąc wieczór na swe łoże,
Wzywałem Cię o północy,
A byłeś mi ku pomocy.

ABRAHAM HEVELKE: Wtedy właśnie uro-
dził się dziedzic rodu Hevelke, pierwo-
rodny syn Johannesa. Nie było mi  dane 
tego dożyć, lecz patrząc na nich z nieba, 
cieszyłem się. Postanowili dać mu imię 
Adeodatus – podarowany przez Boga. 

HEVELIUS: Czego chcesz Panie, za Twe 
hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie 
masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno 
Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, 
na niebie.

KOOPMAN: Adeodatus! Adeodatus!
HEVELIUS: Tyś Pan wszytkiego świata, tyś 

niebo zbudował

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhafto- 
wał.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertel-
ny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie 
ustanie. 

KOOPMAN: Adeodatus!
HEVELIUS, KOOPMAN: 

Chwalcie bębny, chwalcie Go
Kołem tańca pięknego. 

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Jopenbier, jopenbier
Pij a wiecznie będziesz żył
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

SELENITA: Wiek siedemnasty był okresem 
szybkiego rozwoju nauki. Medycyna nie 
stała jednak wtedy na wysokim pozio-
mie. Podobnie higiena. Ludzie zapadali 
na zwyczajne choroby – gorączki, prze-
ziębienia, a ówcześni lekarze byli często 
wobec nich bezradni.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie,
A kiedy jedna weźmie moc najwiętszą,
Wtenczas masz ujźrzeć odmianę 
naprędszą. 

HEVELIUS: To niemowlę jeszcze. Ledwie 
skończył pół roku. Drugi dzień tak leży, 
cały rozpalony.

SELENITA: Okłady zimne na czoło, poić 
delikatnie łyżeczką.

HEVELIUS: To mój pierwszy i jedyny syn. 
Zapłacę wszystko, żeby go wyleczyć.

SELENITA: Można by jeszcze krew pusz-
czać, ale z  tym poczekamy jeszcze, 
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bo takiego zabiegu może malec nie 
przetrzymać.

HEVELIUS: Boże wiecznej mocy,
Twej żądam pomocy.

KOOPMAN: A deo. A deo datus.
SELENITA: Włóż na Pana swój ciężar, on 

cię uratuje,
Sprawiedliwego nigdy Pan nie 
odstępuje. 

HEVELIUS 
Boże wiecznej mocy,
Twej żądam pomocy.

SELENITA: Te wielkie oczy w małej głów-
ce dziecka patrzą na nas z wyrzutem, 
a medycyna dzisiejsza nic więcej pomóc 
już nie może.

KOOPMAN: Adeodatus!
HEVELIUS: Niewinna duszo, owaś ty już 

w niebie,
A jam tu został, nieszczęsny bez ciebie.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Siła Bóg może wywrócić w godzinie
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

HEVELIUS: Zgwałciłaś, niepobożna Śmier-
ci, oczy moje,
Żem widział umierając miłe dziecię 
swoje!
Widziałem, kiedyś trzęsła owoc 
niedordzały,
A  rodzicom nieszczęsnym serca się 
krajały.

KOOPMAN: Pełno nas, a  jakoby nikogo 
nie było
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Z  każdego kąta żałość człowieka 
ujmuje
A serce swej pociechy darmo upatruje.

HEVELIUS: Żaden ojciec podobno barziej 
nie miłował
Dziecięcia, żaden barziej na mię nie 
żałował
Kłosie mój jedyny,
Jeszcześ mi się nie zstał, a ja, twej go- 
dziny
Nie czekając, znowu cię w smutną zie-
mię sieję!
Ale pospołu z tobą grzebę i nadzieję:
Bo już nigdy nie wznidziesz ani przed 
mojema
Wiekom wiecznie zakwitniesz smutny-
mi oczema.

SELENITA: Kogo kiedy pobożność jego 
ratowała?
Kogo dobroć przypadku złego ucho- 
wała?

KOOPMAN: Gdzie by też tak kamienne Bóg 
serce nosił,
Żeby tam smutny człowiek już nic nie 
uprosił

SELENITA: Łzy w tej mierze niepłatne; gdy 
raz dusza ciała
Odbieży, próżno czekać, by się wrócić 
miała.

HEVELIUS: Pańska ręka mię dotknęła,
Wszytkę radość mi odjęła.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Ludzkie przygody, ludzkie noś.
Jeden jest Pan smutku i nagrody.

HEVELIUS: 
Głupia mądrości!
Rozumie szalony!

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Ludzkie przygody, ludzkie noś.
Jeden jest Pan smutku i nagrody.
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HEVELIUS: Oczu nigdy nie osuszę –
I tak wiecznie płakać muszę!
Muszę płakać! – O mój Boże,
Kto się przed Tobą skryć może.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Ludzkie przygody, ludzkie noś.
Jeden jest Pan smutku i nagrody.

HEVELIUS: Tyś Pan wszytkiego świata, 
Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhafto- 
wał.

HEVELIUS, KOOPMAN: Kto władnie nie-
bem, kto gwiazdami rządzi,
Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi?

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Stateczny umysł pamiętaj zachować,
Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować,
Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

23.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Nie-
bawem pan Johannes wrócił do astro-
nomii. W roku 1673 ukazało się kolejne 
dzieło, machinae celestis pars prior. Obok 
obserwacji ciał niebieskich zostały tam 
szczegółowo opisane pracownia i ob-
serwatorium na dachu trzech kamienic 
przy ulicy Korzennej, a także wszyst-
kie instrumenty, używane do oglądania 
gwiazd i pomiarów. Jedna z rycin przed-
stawiała oboje małżonków, Johannesa 
i Elżbietę, stojących w obserwatorium, 
po dwóch stronach sekstansu.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: To dzie-
ło, podobnie jak Cometographia, było 

jeszcze dedykowane Ludwikowi XIV, 
mimo iż rok wcześniej król francuski 
przestał wypłacać panu Johannesowi 
jego pensję.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
W 1674 królem polskim został Jan III 
Sobieski.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Kiedy 
Jan Sobieski został królem, pan Johan-
nes podarował mu cytryny, wyhodo-
wane we własnym ogródku niedaleko 
Oliwy. 

HEVELIUS: Królu, przesyłam ci w darze te 
owoce, po raz pierwszy na polskiej zie-
mi wyhodowane. Niech twoja szczęśli-
wa gwiazda jak one zajaśnieje, a twoje 
rządy niech sprowadzą na Najjaśniej-
szą Rzeczpospolitą pomyślność, jakiej 
tu jeszcze nigdy przedtem nie było, jak 
nie było na tej ziemi owoców tak egzo-
tycznych i o tak wyjątkowym smaku.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: W lip-
cu 1677 roku Jan III Sobieski odwiedził 
obserwatorium przy ulicy Korzennej.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Zaś 
w  październiku tego samego roku 
przyznał panu Johannesowi roczną 
pensję w wysokości tysiąca florenów, 
zwalniając go jednocześnie z płacenia 
podatków od browarów. Druga część 
machiny nieba: machinae celestis pars po-
sterior, była już dedykowana Janowi III 
Sobieskiemu. 

SELENITA: Koniunkturalista! Pijarowiec 
z Koziej Wólki.

HEVELIUS: Rozwój astronomii nie byłby 
możliwy, gdyby nie hojność monar-
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chów. Bez królewskich sumptów na-
wet człowiek względnie zamożny nie 
byłby w stanie sfinansować kosztu in-
strumentów, pracy badawczej i druku 
książek. 

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes był polskim astronomem, re-
lacja z polskim królem była dla niego 
czymś naturalnym, zwłaszcza że poznał 
go znacznie wcześniej, jeszcze w latach 
sześćdziesiątych. W 1668 roku Sobieski 
zamówił u pana Johannesa kilka instru-
mentów, między innymi wynaleziony 
przez niego polemoskop, czyli prototyp 
peryskopu.

HEVELIUS: Jan Sobieski bardzo się intere-
sował sprawami astronomii, kiedy był 
jeszcze marszałkiem wielkim koron-
nym. Wielokrotnie mnie odwiedzał. 
Toczyliśmy wtedy rozmowy o  spra-
wach przestworzy. Raczył wyrażać wo-
bec mnie zadowolenie z faktu, że Pol-
ska ma w mojej osobie tak wielkiego 
astronoma.

SELENITA: Polski astronom! Dobre sobie. 
Z rodziny holenderskich emigrantów, 
mówiący na co dzień po niemiecku, pi-
szący wszystkie swe dzieła po łacinie.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Kró-
lowa Szwecji Krystyna nadesłała panu 
Johannesowi propozycję zostania jej 
nadwornym astronomem.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes nie skorzystał z tej propozycji.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Kie-
dy wybudowano w  Paryżu nowe ob-
serwatorium, Ludwik XIV zapropono-

wał panu Johannesowi kierowanie tą 
placówką.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes nie skorzystał z tej propozycji.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
Cesarz niemiecki Leopold I także zabie-
gał o względy pana Johannesa, nadał 
mu wyłączny przywilej druku i sprze-
daży swoich dzieł na terenie cesarstwa.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan Jo-
hannes był wdzięczny, lecz pozostał 
przy łacinie, choć językiem niemieckim 
posługiwał się na co dzień. Mimo tak 
sprzyjających warunków nie zdecydo-
wał się też przenieść swojej kariery na 
teren niemieckiego cesarstwa. 

HEVELIUS: Wybrałem Gdańsk, choć to 
miasto nie było dla mnie zbyt hojne. 
Otrzymywałem z  miejskiej kasy le-
dwie trzysta talarów rocznie, co było 
mało w porównaniu z moimi wydatka-
mi, choćby na soczewki do lunet spro-
wadzane z  Wenecji. Było mi jednak 
w Gdańsku dobrze. Miałem swoje ob-
serwatorium i mogłem, żyjąc tu, uczest-
niczyć w życiu naukowym całej Europy. 
Prowadziłem rozległą korespondencję 
naukową z  największymi naukowca-
mi na kontynencie, a moje prace były 
czytane przez tych, którzy powinni je 
czytać. 

SELENITA: Po lekturze machiny niebieskiej 
angielscy uczeni John Flamsteed i Ro-
bert Hook zakwestionowali metodykę 
obserwacji astronomicznych Heveliusa. 
Uważali, że w epoce, w której do obser-
wacji ciał niebieskich używa się lunet 
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wyposażonych w mikrometr, przezier-
nice instrumentów Heveliusa pozba-
wione urządzeń optycznych są rozwią-
zaniem przestarzałym i powodują duże 
błędy pomiarowe. 

HEVELIUS: Hook nie zdołałby nieba do-
brze pomierzyć, choćby nawet wszyst-
kie swojej przezierniki teleskopowe 
i wszelkie lunety na nos sobie wsadził! 

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes, będący jak oni członkiem 
Royal Society, zażądał od towarzystwa 
arbitrażu. W maju 1679 roku do Gdań-
ska przybył młody Edward Halley.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Stateczny umysł pamiętaj zachować,
Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować;
Także i góry nie radzę wylatać,
Kiedy się szczęście z tobą imie bratać.

HEVELIUS: Czy znaliśmy się wcześniej? 
Twarz pana wydaje mi się znajoma.

SELENITA: Jestem Edward Halley, wła-
śnie wsławiłem się pomiarami położeń 
gwiazd nieba południowego na Wyspie 
Świętej Heleny.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Przez 
ponad miesiąc dwaj astronomowie pro-
wadzili obserwacje przy użyciu wła-
snych instrumentów.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Ins-
trumenty Halleya były wyposażone 
w lunety.

SELENITA: Dziś, mój panie, przyszłość 
mają instrumenty wyposażone w apa-
raturę optyczną. Grzechem jest nie ko-
rzystać z najnowszych osiągnięć tech-
niki. Pańskie obserwacje, prowadzone 

gołym okiem, najprawdopodobniej 
obarczone są dużymi błędami pomiaru.

HEVELIUS: Pan stróżem mojego żywota, 
skądże się ja mam bać kłopota.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan 
Johannes był wyposażony w  soko-
li wzrok, który pozwalał mu widzieć 
gwiazdy siódmej wielkości.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Siódmej 
wielkości? Czyli konkretnie które?

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Pan Jo-
hannes miał doskonały wzrok. Jego 
przyjaciel, francuski filozof i astronom 
Piotr Gassendi wzrok ten określał jako 
„rysi”.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: A więc 
w końcu jaki: rysi czy sokoli?

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Na pol-
skie warunki – sokoli, na francuskie – 
rysi. Gołym okiem oglądał pan Johan-
nes gwiazdy, których inni nie widzieli 
bez lunety.

HEVELIUS: Cerberus: 15, 7, 23 NE.
SELENITA: Leo Minor, 8, 14, 26 SW.
HEVELIUS: Sextans Uraniae, 2, 5, 31 NE.
SELENITA: Triangulum Minus, 6, 16, 

36 NW.
HEVELIUS: Vulpecula, 3, 13, 33 SE.
SELENITA: Cerberus: 15, 7, 23 NE.
HEVELIUS: Leo Minor, 8, 14, 26 SW.
SELENITA: Sextans Uraniae, 2, 5, 31 NE.
HEVELIUS: Triangulum Minus, 6, 16, 

36 NW.
SELENITA: Vulpecula, 3, 13, 33 SE.
HEVELIUS: A więc teraz, drogi panie Hal-

ley, możemy porównać nasze zapiski 
i sprawdzić, czy obserwacje, prowadzo-
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ne przy użyciu moich instrumentów 
różnią się znacząco od pańskich.

SELENITA: Karty na stół. To będzie koniec 
kariery astronoma Heveliusa.

HEVELIUS: Pan stróżem mojego żywota, 
skądże się ja mam bać kłopota.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Cerbe-
rus: 15, 7, 23 NE. Leo Minor, 8, 14, 26 
SW. Sextans Uraniae, 2, 5, 31 NE.
Triangulum Minus, 6, 16, 36 NW. Vul-
pecula, 3, 13, 33 SE.

HEVELIUS: Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś 
niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhafto- 
wał.

SELENITA: Co tam pan mamroczesz, gdań-
ski astronomie, pod tym przydługim 
i  dosyć kostropatym nosem, jakież 
to obleśne dźwięki wydobywają się 
spomiędzy twych usteczek, skrytych 
między glutowatymi wąsami a kozią 
bródką?

HEVELIUS: Viktoria! Nasze obliczenia nie 
różnią się wcale. A więc mój atlas nieba, 
nad którym pracuję już drugą dekadę, 
zawiera trafne obserwacje. Nikt ich nie 
będzie kwestionował.

SELENITA: I co z tego? Nauka i tak pójdzie 
w innym kierunku. Gołe oko na dłuższą 
metę musi przegrać z zaawansowaną 
aparaturą optyczną.

HEVELIUS: Jopenbier, jopenbier,
Co nawarzysz, będziesz pił!
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier!

HEVELIUS: Po zakończeniu sporu wy-
słałem do Towarzystwa Królewskiego 

w Oksfordzie swój portret, aby powie-
sili moją podobiznę wśród największych 
astronomów świata.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Por-
tret wisi tam do czasów współcze-
snych, znajduje się w hallu Bodleian 
Library należącej do Uniwersytetu 
Oksfordzkiego.

HEVELIUS, KRUGER: Kiedy pijesz jopen-
bier! Kiedy pijesz jopenbier! Kiedy pi-
jesz jopenbier!

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Stateczny umysł pamiętaj zachować,
Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować;
Także i góry nie radzę wylatać,
Kiedy się szczęście z tobą imie bratać.

24.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
Halley opuścił Gdańsk na początku lip-
ca. Pan Johannes udał się na zasłużo-
ne wakacje do swego dworu pod Oliwą.

SELENITA: Pan stróżem twojego żywota, 
skądże się ty masz bać kłopota?

HEVELIUS, KOOPMAN: 
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: W nocy 
z 26 na 27 września 1679 roku w trzech 
kamienicach przy ulicy Korzennej wy-
buchł pożar. Najprawdopodobniej 
któryś z pracowników browaru, przy-
łapany wcześniej na kradzieży piwa, 
z zemsty podłożył ogień. Pożar stra-
wił wszystkie trzy domy należące do 
rodziny Hevelke wraz z położonym na 
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ich dachach obserwatorium, pracownią 
i instrumentami.

SELENITA: Zdarzenie to można odbierać 
jako ironię sytuacji. Johannes Heve-
lius był rajcą miejskim i zajmował się 
sprawami bezpieczeństwa pożarowego 
w mieście. Pożar w jego własnym domu 
musiał być dla niego bardziej zaskakują-
cy niż dla kogokolwiek innego. Niektó-
rzy badacze literatury uważają, że iro-
nia sytuacji jest tym samym co tragizm. 
Jak pisał Arystoteles, spośród zdarzeń 
przypadkowych te wydają się najbardziej 
zaskakujące, które sprawiają wrażenie za-
mierzonych. Te właśnie, jego zdaniem, 
są w stanie wzbudzać litość i trwogę. 
ludziom wydaje się przecież, że takie rze-
czy nie dzieją się przypadkowo, dowodził 
Arystoteles. Ironia może być więc do-
skonałym narzędziem dydaktycznym, 
pozwala bowiem zneutralizować jedno-
znaczność natrętnej moralistyki.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Zneu-
tralizować jednoznaczność natrętnej 
moralistyki?

HEVELIUS: 
Czyli już miłosierdzie Jego ustało,
Czy się wiekuistego słowa przebrało?

SELENITA: W pożarze spłonął niemal cały 
nakład świeżo wydanego dzieła machi-
na coelestis pars posterior, dedykowane-
go Janowi III Sobieskiemu.

KOOOPMAN: Odbudujemy obserwatorium 
i wszystkie instrumenty, odtworzymy 
dawne obserwacje nieba i poczynimy 
nowe. Niebo na szczęście nie spłonęło 
i są na nim gwiazdy, te same co dawniej. 

HEVELIUS: Mam sześćdziesiąt osiem lat. 
Ponad dwa razy więcej niż ty. Spłonął 
mój dom, spłonęły moje instrumenty, 
moje dzieło, moja drukarnia. Żyję już 
zbyt długo. Chcę się spotkać z moim 
synem, Adeodatusem. 

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Stateczny umysł pamiętaj zachować,
Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować.

KOOPMAN: Włóż na Pana swój ciężar, a On 
cię ratuje,
Sprawiedliwego nigdy Pan nie odstę- 
puje. 

HEVELIUS: Boże wiecznej mocy,
Twej żądam pomocy!

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Tuż przy 
cieknącym, przezornym strumieniu
Każ stół gotować w jaworowym cieniu;
Każ wino nosić, póki beczka leje,
Póki wiek służy, a śmierć nie przyspieje! 

KOOPMAN: Zapomniałeś? Mamy jeszcze 
trzy córki.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU:
Katarzyna!

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: 
Julianna Renata!

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: 
Flora Konstancja!

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Go-
ściu, siądź pod mym liściem, a odpocz-
ni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam 
ja tobie.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Z mego 
wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potem szlachci pań-
skie stoły.
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TRZECI PRACOWNIK BROWARU: A  ja 
swym cichym szeptem sprawić umiem 
snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen 
przypadnie. 

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Nie porzucaj nadzieje, 
Jakoć się kolwiek dzieje
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili dobry dzień przychodzi.

HEVELIUS: Drogi królu, proszę cię o po-
moc, spłonęło moje obserwatorium, 
a w nim wszystkie instrumenty, także 
te, które podczas ostatniej tu bytności 
raczyłeś, wasza królewska mość, trzy-
mać w swoim rękach i przy oku.

KOOPMAN: Jest odpowiedź od króla. Jan 
III Sobieski przysyła list i  obietnicę 
finansowej pomocy, pokrywającej kosz-
ty odbudowania obserwatorium.
Jest i drugi list. To od Ludwika XIV. On 
też przysyła wsparcie i pieniądze. 

HEVELIUS: Pan stróżem mojego żywota,
Skądże się ja mam bać kłopota.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
W  1685 roku, sześć lat po później, 
ukazała się kolejna praca pana Jo-
hannesa, Annus climactericus, czyli 
rok zwrotny.

HEVELIUS: Obok kolejnych raportów z ob-
serwacji nieba Annus climactericus za-
wierał szczegółowy opis tego, co wyda-
rzyło się w roku 1679: spór z angielskimi 
astronomami i pożar.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Rok 
później pan Johannes rozpoczął pracę 
nad swoim dziełem życia: katalogiem 

gwiazd i atlasem nieba. Miało ono być 
zwieńczeniem i podsumowaniem trwa-
jących blisko czterdzieści lat nauko-
wych obserwacji nieba. 

HEVELIUS: Miałem już wtedy siedemdzie-
siąt pięć lat, byłem więc na owe czasy 
człowiekiem bardzo starym. Postano-
wiłem jednak mimo wszystko dopro-
wadzić sprawę do końca.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Kto tak mądry, że zgadnie,
Co nań jutro przypadnie?

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje 
się z nieba,
Kiedy się człowiek troszczy więcej, niź-
li trzeba.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: 
Wszystko się dziwnie plecie
Na tym tu dziwnym świecie.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: A kto by 
chciał rozumem wszystkiego dochodzić,
I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.

HEVELIUS: A nigdy nie zabłądzi,
Kto tak umysł narządzi,
Jakoby umiał i szczęście, i nieszczęście 
znosić,
Temu mężnie wytrzymać, w owym się 
nie wznosić.

25.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Prom 
M/f „Jan Heweliusz” wyruszył ze Świ-
noujścia do ystad w nocy z 13 na 14 
stycznia 1993 roku. Tej nocy wicher wiał 
z ogromną siłą.
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HEVELIUS: Na przyrządzie do mierze-
nia wiatru zabrakło skali, by tę siłę 
zmierzyć.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Prom 
miał ponad dwie godziny opóźnienia.

HEVELIUS: Opóźnienie było spowodowa-
ne remontem furty rufowej.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Prom 
uległ wcześniej dwudziestu ośmiu wy-
padkom. Przechylał się na pełnym mo-
rzu. Przewracał na nadbrzeża portowe. 
Zderzał z kutrami rybackimi. Przeszedł 
awarię silnika. We wrześniu 1986 roku 
wybuchł na nim pożar.

HEVELIUS: Armator wykonał nielegalny 
w prawie morskim remont, zalewając 
pokład betonem, co przeciążyło statek 
o sto piętnaście ton i zwiększyło pro-
blemy ze statecznością…

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Które 
miał od pierwszego rejsu z powodu wa-
dliwie zbudowanej przybudówki i złego 
systemu balastowego.

HEVELIUS: W nocy z 13 na 14 stycznia 
1993 roku prom wiózł sześćdziesiąt 
cztery osoby  – pasażerów i  człon-
ków załogi. Na górnym pokładzie 
znajdowało się dwadzieścia osiem  
TIR-ów, na dolnym dziesięć wagonów 
kolejowych. 

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Prom 
miał dwie godziny opóźnienia.

HEVELIUS: Aby je nadrobić, płynął z pełną 
prędkością.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Od 
chwili wyjścia promu na pełne morze 
zaczęły się problemy z przechyłem na 

prawą burtę, spowodowane huragano-
wymi uderzeniami wiatru. 

HEVELIUS: Próby ustabilizowania jed-
nostki nie przyniosły oczekiwanych 
efektów.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Około 
godziny czwartej zero zero za przyląd-
kiem Arkona uderzył huragan Junior, 
wiejący z niespotykaną na naszych sze-
rokościach geograficznych prędkością 
ponad osiemdziesięciu węzłów.

HEVELIUS: Prom próbował zmienić kurs 
na północno-zachodni, aby ustawić się 
dziobem do kierunku wiatru.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: W trak-
cie tego manewru nastąpiło przemiesz-
czenie się ładunku i niesymetrycznie 
zabalastowany prom przeszedł przez 
linię wiatru. 

HEVELIUS: Cały impet sztormu uderzył 
w prawą burtę.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Izba 
Morska w Gdyni badała szczegółowo 
wydarzenia, które rozegrały się tam-
tej nocy.

HEVELIUS: Aby nadrobić opóźnienie, 
prom płynął z pełną prędkością.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Jako 
rajca miejski pan Johannes Hevelius 
otrzymał prawo do posiadania godła. 
Na godle znalazł się żuraw niosący 
w dziobie i pazurach po jednym kamie-
niu. Pierwszy kamień symbolizował dą-
żenie do celu. Drugi energię. A trzeci 
nieme skupienie.

HEVELIUS: Prom nie wytrzymał naporu 
gigantycznych fal, przechylił się i prze-
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wrócił na lewą burtę. Woda wlała się 
do wnętrza, prom utracił pływalność.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Astro-
nom został pochowany w drewnianej 
trumnie o długości 190 centymetrów, 
szerokości 45–73 centymetrów, zbitej 
z desek, wyłożonej wewnątrz wykła-
dziną zdobioną zapewne tiulem, na 
zewnątrz zaś złoconymi gwoździami 
o owalnych główkach, żelaznymi oku-
ciami i zaopatrzonej w uchwyty. 

HEVELIUS: Ciało zmarłego ułożono gło-
wą na zachód, a  dłonie złożono na 
miednicy.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Na pod-
stawie późniejszych analiz ustalono, że 
Heweliusz za życia złamał nogę, która 
w kości strzałkowej zrosła się nieprawi-
dłowo, chorował na gościec, co spowo-
dowało zdeformowanie kciuków jego 
dłoni, miał rzadką obecnie w polskim 
społeczeństwie grupę krwi AB. Cierpiał 
też na chorobę nerek. 

HEVELIUS: 
Mam jednak nadzieję, iż przedsię za 
laty
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Do 
jego trumny być może wrzucono co 
najmniej jedną monetę. Według ów-
czesnej tradycji mieszczańskiej był to 
symboliczny rytuał kupowania dóbr 
osób zmarłych. 

HEVELIUS: 
A co mi żywota ujmie czas dzisiejszy,
To po śmierci nagrodzi z lichwą wiek 
późniejszy.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Na 
płycie nagrobnej znajdował się herb 
rodowy. 

HEVELIUS: Żuraw niosący w dziobie i pa-
zurach po jednym kamieniu.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Herb 
rodowy wraz ze znakiem korony pol-
skiej, co świadczyło o tym, że ród Hevel-
ke uważał się za nobilitowany, mimo iż 
nadanie szlachectwa w 1660 przez Jana 
Kazimierza nie zostało zatwierdzone 
przez Sejm. 

HEVELIUS: I opatrzył to dawno syn pięk-
nej Latony,
Że moich kości popiół nie będzie 
wzgardzony.

KOOPMAN: Trzy lata po śmierci Hewe-
liusza wydałam jego ostatnie dzieło: 
Prodromus Astronomiae. Prodromus za-
wierał katalog gwiazd, opisujący pozy-
cje około tysiąca dziewięciuset gwiazd, 
w tym tysiąca sześciuset obserwowa-
nych przez Heweliusza. Trzecią cześć 
dzieła, atlas nieba, tak jak sobie tego 
życzył Johannes, nazwałam Firmama-
entum Sobiescianum.

HEVELIUS: Północną półkulę firmamen-
tu Sobieskiego uświetnioną i powięk-
szoną różnymi nowymi gwiazdami 
i  gwiazdozbiorami, takimi jak Psy 
Gończe, Lis, Jaszczurka, Mały Lew, 
Cerber, Ryś, Sekstans Uranii, Janowi 
III, królowi Polski, panu swemu najła-
skawszemu, na nieśmiertelną chwałę 
i wieczną jego pamięć, ofiaruje i po-
święca Jan Heweliusz, autor, obser-
wator i rysownik. 
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KOOPMAN: Ponadto jeden z nowych, od-
krytych przez siebie gwiazdozbiorów 
Hevelius nazwał w swoim dziele Scru-
tum Sobiescianum – Tarcza Sobieskie-
go. Nazwa ta zachowała się w skróconej 
formie jako Tarcza i w ten sposób polski 
król został umieszczony na trwałe na 
firmamencie nieba.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Bez po-
mocy króla, bez pensji, którą wypłacał 
wdowie po śmierci astronoma, wydanie 
książki byłoby niemożliwe.

HEVELIUS: Jednak mam nadzieję, iż 
przedsię za laty
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty. 

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: O  co 
mu jeszcze chodzi? Rok 2011 był Ro-
kiem Heweliusza, Johannes stał się 
twarzą obchodów całego Roku Nauki 
Polskiej, przypominającego Polsce, Eu-
ropie i światu o jej osiągnięciach, przy-
wracającej właściwe proporcje i miejsce 
w europejskich encyklopediach, w do-
robku wspólnej, europejskiej, uniwer-
salnej kultury. 

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Dziś 
bije się monety z Heweliuszem. Medale 
pamiątkowe. Drukuje się znaczki.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Są kon-
certy karylionowe. Pokazy sztucznych 
ogni.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Wy-
kłady. Sesje naukowe. Nagrody. Pomni-
ki. Uroczyste posiedzenia Rady Miasta. 
Niedługo wystrzelimy w kosmos rakietę 
i ona też pewnie będzie się nazywała 
Hevelius. 

HEVELIUS: Zacność, uroda, moc, pienią-
dze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Jemu 
wszystko mało! Czego właściwie 
oczekuje?

Wchodzi SELENITA, podchodzi do trumny 
z HEVELIUSEM. 

SELENITA: Tam.
HEVELIUS: Wiem, Księżyc. Oglądałem go 

prawie osiemdziesiąt lat.
SELENITA: To ciemne.
HEVELIUS: Kiedyś zobaczyłbym gołym 

okiem. Ale teraz.
SELENITA: Proszę, przyniosłem specjalnie 

ze sobą lunetę. Tam.
HEVELIUS: Krater. Przecież wiem, że to 

krater. Jako pierwszy zacząłem mierzyć 
wysokość księżycowych gór i kraterów.

SELENITA: Ten tam. Na współrzędnych 
Księżyc 2,2 N 67,6.

HEVELIUS: Duży.
SELENITA: Ma średnicę 115 kilometrów. 

Decyzją Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej krater ten został nazwany 
Heweliusz.

HEVELIUS: Naprawdę? Kiedy?
SELENITA: W XX wieku. Teraz patrz: tam 

dalej, wewnątrz krateru i na przecię-
ciu jego brzegu od strony południowo-
-wschodniej. Księżyc 1,0 N 68,0. To Ri-
mae Hevelius – grupa rowów o średnicy 
182 kilometrów.

HEVELIUS: Coś podobnego! 
SELENITA: A teraz popatrz tam.
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HEVELIUS: Tam?
SELENITA: Trochę bardziej w prawo.
HEVELIUS: Ta?
SELENITA: Nie, ta druga, wyżej. W głów-

nym pasie asteroid.
HEVELIUS: Ta?
SELENITA: Tak. Okrąża Słońce w ciągu 

czterech lat i pięćdziesięciu sześciu dni. 
HEVELIUS: I co?
SELENITA: Nazywa się 5703 Hevelius.
HEVELIUS: Kto ją tak nazwał? Ty?
SELENITA: Nie. Karl Reinmuth, astronom 

z Heidelbergu.
HEVELIUS: Kiedy? Dlaczego o  tym nie 

słyszałem?
SELENITA: To się stało wiele lat po twojej 

śmierci. W XX wieku.
HEVELIUS: Wszystko w XX wieku. Czło-

wiek musi czekać czterysta lat, żeby go 
doceniono. 

SELENITA: A teraz popatrz tam.
HEVELIUS: Ta jasna?
SELENITA: Tak. Pani też może zobaczyć.
KOOPMAN: Dziękuję. Ładna. A dlaczego…
SELENITA: Ta nazywa się 12625 Koopman. 

Na pani cześć.
KOOPMAN: Naprawdę? Nie spodziewa-

łam się.
HEVELIUS: Daj spokój, Elżbieto. Gdyby nie 

ty, mój Atlas Ciał Niebieskich, nad któ-
rym pracowałem całe czterdzieści lat, 
nigdy by się nie ukazał.

KOOPMAN: Gdyby nie twoja wytrwałość, 
Johannesie. Gdyby nie twój upór.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Jak pa-
miętamy, herbem Johannesa Hevelke 
był żuraw niosący w dziobie i pazurach 

po jednym kamieniu. Pierwszy kamień 
symbolizował dążenie do celu. Drugi 
energię. A trzeci nieme skupienie.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Jo-
penbier, jopenbier,
Co nawarzysz, będziesz pił!

HEVELIUS: Więc przedsię za laty
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty.

KOOPMAN: Nie będą nasze czułe noce bez 
zapłaty.

HEVELIUS, KOOPMAN: A co nam żywota 
ujmie czas dzisiejszy,
To po śmierci nagrodzi z lichwą wiek 
późniejszy.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier.

HEVELIUS, KOOPMAN: 
Jopenbier, jopenbier,
Co nawarzysz, będziesz pił.
Jopenbier, jopenbier,
Co nawarzysz, będziesz pił.

odchodzą, trzymając się za ręce i śpiewając.

SELENITA: 12625 Koopman, 5703 Hevelius!
PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Bo nie już 
słońce ostatnie zachodzi.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: A po złej 
chwili dobry dzień przychodzi.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:
Lecz na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie;
Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi.
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DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Siła Bóg 
może wywrócić w godzinie.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: A kto 
mu kolwiek ufa, nie zaginie.

SELENITA: Siła „Bóg” może wywrócić 
w godzinie?

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Kto mu 
kolwiek ufa, nie zaginie.

SELENITA: Kto mu kolwiek ufa!
TRZEJ PRACOWNICY BROWARU: Nie za-

ginie! Nie zaginie! Nie zaginie!
SELENITA: Mam wrażenie, że nie całkiem 

potrzebnie tu przychodziłem. Biorę 
swoją lunetę i wracam na Księżyc.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Ejże, 
panie Selenito, a nie napijesz się pan 
z nami znakomitego piwa jopejskiego?

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Z okazji 
jubileuszu pana Johannesa na rynku 
wystawiono parę beczułek.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Żal by 
było wracać na Księżyc i nie spróbować.

SELENITA: Faktycznie, wiele o tym piwie 
słyszałem, a nigdy nie było okazji, żeby 
spróbować.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: Nis-
ko gazowane, o cierpkim, wyrazistym 
smaku.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: Pij pan 
do dna.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: Na Księ-
życu takiego się nie dostanie.

PIERWSZY PRACOWNIK BROWARU: 
Jopenbier, jopenbier.

DRUGI PRACOWNIK BROWARU: 
To najlepsze z życia chwil.

TRZECI PRACOWNIK BROWARU: 
Kiedy pijesz jopenbier.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU:, SELE-
NITA: Jopenbier, jopenbier
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

SELENITA: Panowie, zabieram was na 
Księżyc. Musimy zareklamować tam 
piwo jopejskie. Życie Selenitów bez tego 
napoju jest co najmniej niepełne. 

Wszyscy odlatują rakietą na Księżyc, 
śpiewając.

TRZEJ PRACOWNICY BROWARU,
SELENITA: 

Jopenbier, jopenbier.
To najlepsze z życia chwil,
Kiedy pijesz jopenbier.

KONIEC

Psalmy: Jan Kochanowski.

 



PRZECIĄGNIĘCIE
Jarosław Jakubowski



bird of Prey  
bird of Prey  
Flying high  
Flying high  
take me on your flight
 Jim Morrison

Marek należał do tych pilotów, 
którzy, jak mawiał klasyk, mogliby 
latać nawet na drzwiach od stodoły. 
O lataniu wiedział wszystko

Pewnie niewielu z was mnie zna, choćby z widzenia. 
Nigdy mi nie zależało na tym, żeby się rzucać w oczy. 
Nie lubiłam życia towarzyskiego, zamiast niego wo-
lałam zaszyć się z książką pod kocem przy komin-
ku. Zawsze mieliśmy kominek. Mąż był zaradnym 
człowiekiem. Krótko po ślubie wybudował dla nas 
dom w Bydgoszczy, na Osowej Górze, ale po prawie 
trzydziestu latach życia w tym miejscu postanowi-
liśmy sprzedać dom i za uzyskane pieniądze oraz za 
oszczędności kupić działkę za miastem. Nie mieli-
śmy dzieci, więc odpadały kwestie podziału majątku 
i związane z nim ewentualne napięcia, jeśli wiecie, 
o czym mówię. Decyzję o wyprowadzce podjęliśmy 
wspólnie, chociaż to chyba ja bardziej na nią naci-
skałam. Może szukałam samotni? Może miałam już 
trochę dość miasta, bo umówmy się, Osowa Góra 
już dawno przestała być cichą, peryferyjną dzielni-
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cą, stając się jedną z części rozrastającego się organizmu. Spędzili-
śmy tam z mężem miłe chwile i nie mam wcale na myśli wieczorów 
przy kominku. Jednak było też sporo złych chwil. 

No dobrze, ale na czym to skończyłam? Aha, no więc wypro-
wadzka. Nasz wybór padł na Stary Jasiniec, wioskę położoną kilka 
kilometrów od Ciemnej Doliny. Dlaczego? Kiedyś myślałam, że to 
kwestia przypadku. Przypadkiem lubimy tłumaczyć sobie wszyst-
ko, co nas w życiu spotyka. To normalne, bo człowiek lubi sobie 
ułatwiać. Przypadkowo spotykamy kogoś, z kim spędzamy życie. 
Przypadkowo łapiemy raka. Przypadkowo nie możemy mieć dzie-
ci. Przypadkowo wpadamy w oko czemuś, co nas widzi, ale czego 
sami długo nie dostrzegamy. 

Długo jeździliśmy po okolicach bliższych i dalszych w poszuki-
waniu miejsca, w którym wspólnie spędzimy starość. Takie było 
nasze marzenie, zachcianka, kaprys dobrze sytuowanych samot-
nych ludzi w wieku senioralnym. Pewnego dnia znaleźliśmy się na 
drodze prowadzącej do Ciemnej Doliny. Krajówka wybudowana 
w czasach Gierka, z poszerzonym leśnym odcinkiem długości paru 
kilometrów, zwanym pasem startowym. 

– Drogowy odcinek lotniskowy! – mąż zawsze mnie popra-
wiał, kiedy tylko wspominałam w naszych rozmowach o „pa-
sie startowym”. W sprawach fachowego nazewnictwa był 
bezkompromisowy. 

Drogowy odcinek lotniskowy na wypadek wojny rzecz jasna. 
Mogły tu lądować i startować samoloty bojowe, transportowe, 
a nawet pasażerskie. Ktoś powie: komuna miała obsesję wojny. 
Może i miała, ale nie lepsza obsesja wojny niż ślepa wiara w wie-
czysty pokój? Spójrzcie wokół, to zrozumiecie. A może i niczego 
nie zrozumiecie.

Gdyby spojrzeć na Stary Jasiniec z lotu ptaka, to wygląda on 
jak wycięty w lesie owalny placek pól, wśród których ktoś przy-
padkowo rozsypał zabudowania. Placek, kiedy zobaczyłam go 
pierwszy raz na mapie Google’a, przypominał mi postać z jakiejś 
kreskówki, której nie potrafię sobie przypomnieć, ale chodzi mi 
o takiego krępego psiaka z grubym karkiem, na którym tkwi wiel-
ki, spłaszczony łeb z mocarnym pyskiem i rzędem wystających 
z dołu zębisk. Pies siedzi, lekko pochylony na lewą stronę, i czeka. 

drogowy odcinek 
lotniskowy! 
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Albo może raczej nasłuchuje. Z jego pyska spływa gęsta, lepka śli-
na. Jego oczy są szeroko osadzone i czujne. Ciało psa jest jednym 
zwalistym kłębem mięśni. 

Oglądanie kreskówek jakoś mi weszło w krew, sama nie wiem, 
skąd mi się to wzięło. Chyba stąd, że spędzałam mnóstwo czasu 
sama w domu, a oglądanie kreskówek wydało mi się najmniej in-
wazyjne dla mózgu. Więc rano włączałam sobie Cartoon Network 
albo inny kanał z kreskówkami i tak to sobie leciało, kiedy robiłam 
pranie, obiad, kiedy smażyłam powidła śliwkowe (koniecznie z do-
datkiem czarnej czekolady, musicie spróbować!) albo kiedy sie-
działam przy oknie wpatrzona w to, co za nim i jeszcze dalej. 

Jednak to, co z lotu ptaka przypomina kreskówkę, z bliska staje 
się twoim nowym życiem. Jak już powiedziałam, pewnego razu, 
kiedy jechaliśmy w stronę pasa startowego pod Ciemną Doliną, 
rzuciłam do męża, który prowadził naszą hondę CRV: 

– Skręć tu. 
Wtedy nie wiedziałam, że w tych dwóch słowach zawrze się cały 

mój los. „Skręć tu” wypowiedziałam głosem spokojnym, jakbym 
była pewna, że należy zjechać z szosy właśnie w tę boczną, bardzo 
wąską asfaltówkę z kierunkowskazem: „Stary Jasiniec”. Mąż spoj-
rzał na mnie, jak to on miał w zwyczaju, trochę jakby chciał powie-
dzieć: „A tobie co znowu przyszło do głowy?”, ale nie powiedział 
nic, tylko uśmiechnął się i zahamował tuż za kierunkowskazem, 
włączył wsteczny bieg i po chwili jechaliśmy tą bardzo wąską asfal-
tówką, biegnącą przez wysoki i ciemny las mieszany. Po ujecha-
niu niewielkiego odcinka znaleźliśmy się na owym placku wśród 
lasów, o którym wtedy jeszcze nie wiedziałam, że przypomina psa 
z wyszczerzonymi kłami. To było w dwa tysiące dziesiątym, jakoś 
w kwietniu, nie pamiętam, przed tą historią pod Smoleńskiem czy 
po niej. Chyba jednak po, bo pamiętam, że z mężem wtedy często 
rozmawialiśmy o tym, co tam się stało dziesiątego kwietnia rano. 
Nie mówiłam jeszcze, ale w tym miejscu nadszedł czas, żeby to 
powiedzieć. Mój mąż, pułkownik Marek Dzielski, był pilotem Sił 
Powietrznych. Latanie było jego całym życiem i mówię to bez za-
zdrości, choć kosztowało mnie to morze wylanych w samotności 
łez. Szybko musiałam zrozumieć, że w konfrontacji ze skrzydłami 
z biało-czerwoną szachownicą muszę pogodzić się z miejscem „tej 

 Co z lotu ptaka   
 przypomina  

 kreskówkę, z bliska  
 staje się twoim  
 nowym życiem
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drugiej”. Marek należał do tych pilotów, którzy, jak mawiał klasyk, 
mogliby latać nawet na drzwiach od stodoły. O lataniu wiedział 
wszystko i przyznam, że kiedy spotykał się z kolegami, musiałam 
wysłuchiwać długich opowieści o przygodach w przestworzach, 
z których niewiele rozumiałam. Sama myśl o wzniesieniu się po-
nad ziemię przyprawiała mnie o mdłości, jako że od wczesnego 
dzieciństwa cierpiałam na lęk wysokości. Nawet oglądając kre-
skówki, czułam, jak pocą mi się dłonie, kiedy bohater wchodził na 
wysoki budynek, po czym z niego spadał. Spadał, choć rzecz jasna 
poza spłaszczeniem się podczas lądowania nie stawało mu się nic 
złego. Kreskówkowy ludzik podnosił się, powracał do dawnego 
kształtu i ruszał ku kolejnym kreskówkowym przygodom. 

Po tej historii pod Smoleńskiem Marek jeszcze częściej niż zwy-
kle spotykał się z kolegami pilotami, rozmawiali długo, do późnej 
nocy, niekiedy mocno się kłócąc. Należał do tych oficerów Sił Po-
wietrznych, którzy twierdzili, że dziesiątego kwietnia nie zawinili 
ludzie znajdujący się na pokładzie samolotu. Pamiętam, że wtedy, 
w pierwszych tygodniach, nie używał jeszcze słowa „zamach”, mó-
wił tylko „katastrofa”. Czytał wszystko, co na ten temat pojawiało 
się w mediach. Niekiedy zamęczał mnie długimi wywodami, któ-
rych słuchałam, kiwając głową, ale nie miałam serca mu powie-
dzieć, że niewiele mnie to obchodzi. Ludzie zginęli i nic ich już nie 
wskrzesi. Samolot spadł po rosyjskiej stronie i już samo to przesą-
dzało o dalszym losie całego śledztwa. Dla mnie sprawa, choć nie-
wyjaśniona, była zamknięta. Trzeba pogodzić się z rzeczami, które 
nas przerastają. Przestać je drążyć, bo tak naprawdę drążymy nie 
je, ale nasze własne rany. Zabijamy się krok po kroku. 

– Daj już spokój, Mareczku, nie dojdziesz prawdy. Ani ty, ani 
nikt inny – mówiłam spokojnie, kiedy mąż próbował mnie prze-
konać do którejś ze swoich kolejnych teorii. Patrzył na mnie 
tymi swoimi niebieskimi oczami, które zawsze wydawały mi się 
wilgotne. 

– Jak możesz w ogóle tak mówić? – dziwił się szczerze. – Tam 
nie zginęli tylko ludzie, tam zginęła też wiara w to państwo, we 
wszystko, co dla mnie ważne. 

Mało mnie to obchodziło. Taka była brutalna prawda, choć 
oczywiście nigdy mu tego nie powiedziałam. Starałam się nawet 

Nie pamiętam, 
przed tą historią 
pod Smoleńskiem 
czy po niej 
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mu tego nie okazywać gestem czy miną. Lata wspólnego życia na-
uczyły mnie pewnej gry z nim, gry, dzięki której miałam swój mały 
święty spokój. 

– Jeśli tej sprawy nie wyjaśni się do końca, do samego dna, to 
już nigdy nic nie będzie takie jak przedtem – mówił z naciskiem, 
a jego duże niebieskie oczy wilgotniały coraz bardziej. 

– Na pewno sam tego nie wyjaśnisz – próbowałam zamie-
nić wszystko w drobnostkę, w poobiednią pogawędkę na tematy 
ogólne. 

– Nie jestem sam – odparł pewny siebie i już do końca dnia 
milczał. Zagłębiał się w internet, śledził kolejne „sensacyjne” do-
niesienia, weryfikował dotychczasowe teorie z pojawiającymi się 
masowo nowymi teoriami. Mailował, telefonował do znajomych, 
wymieniał z nimi spostrzeżenia, czasem się kłócił, a innym razem 
długo słuchał i tylko kiwał milcząco siwą głową. 

Po takich rozmowach miałam swój wymarzony święty spokój, 
który jednak nie bardzo umiałam wypełnić sensownymi zajęciami. 
Wieczorami siedziałam przy kominku, a Marek odkurzał kolek-
cję swoich modeli lotniczych. Niektóre zrobił sam, część stano-
wiła pamiątkę z jego długoletniej służby w Siłach Powietrznych. 
Czasem brał do ręki któryś z modeli, siadał na swoim ulubionym 
fotelu pod lampą i długo się przyglądał płatowcowi. Unosił go, wy-
konywał przeróżne powietrzne figury, a potem na długo zamierał 
w bezruchu. Jego oczy znowu były wilgotne.

– Wiesz, co to znaczy przeciągnięcie? – pytał cicho, kiedy za-
glądałam do jego pokoju, skąd mimo bardzo późnej pory wciąż 
sączyło się pod drzwiami światło. A potem po raz kolejny ze szcze-
gółami opowiadał mi zdarzenie, które przeżył na początku swojej 
służby na odrzutowcach. To było w połowie lat osiemdziesiątych. 
Zaczął wtedy latać na „suce”, jak nazywał rosyjski samolot od-
rzutowy Su-22. Po odbyciu wymaganego szkolenia, które upraw-
niało go do objęcia sterów tej maszyny, powierzono mu pierwszy 
lot bojowy. Miał patrolować nasze wybrzeże w rejonie dawnego 
województwa koszalińskiego. Była pełnia lata, godziny przedpołu-
dniowe. Warunki do lotu panowały doskonałe. Słońce wznosiło się 
ponad horyzont. Niebo było, jak to określił Marek, jak odwrócona 
do góry dnem błękitna szklana waza. Mój mąż zawsze miał skłon-

 tam nie zginęli  
 tylko ludzie
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ność do przejaskrawionych opisów. Niektórzy koledzy złośliwie 
nazywali go „bajarz”, co się zresztą nasiliło po dziesiątym kwiet-
nia. Jednak tamto zdarzenie opisywał mi zawsze tymi samymi sło-
wami, zapewniając, że i tak dobiera je powściągliwie. 

– Słowa są tylko słowami. Nawet najlepszy opis nie odda nigdy 
tego, co wtedy przeżyłem. Ale słowa to wszystko, co mi po tym 
zostało. Dlatego proszę, daj mi to opowiedzieć jeszcze raz – mówił 
spokojnie, a ja już wiedziałam, że za chwilę znowu razem z nim 
zajmę miejsce w ciasnej kabinie „suki”, mimo że wtedy, patrolując 
wybrzeże koszalińskie, był sam. Zupełnie jakby chciał przeżyć to 
jeszcze raz, tylko ze świadkiem. Chcąc nie chcąc, siedziałam z nim 
więc w tym wąskim kokpicie, mimo że na samą myśl o locie odrzu-
towcem zbiera mi się na wymioty.

Wystartował z lotniska w Darłówku, lot przebiegał bez zakłó-
ceń. Marek skierował maszynę wzdłuż linii wybrzeża w stronę 
Kołobrzegu. Słońce miał za sobą. Widział, jak samolot rzuca cień 
na ziemię, która błyskawicznie ucieka i staje się czymś odległym 
i nierealnym. Latanie odrzutowcami z naddźwiękową prędkością 
było marzeniem mojego męża i kiedy się wreszcie spełniło, uznał, 
że złapał Pana Boga za nogi. 

Niebo było, jak to 
określił marek, 
jak odwrócona do 
góry dnem błękitna 
szklana waza 
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– Tam w górze jesteś tylko ty i maszyna. Tworzycie jed-
no. Jesteście na siebie skazani, ty na nią, a ona na ciebie. Jeśli 
którekolwiek z was zawiedzie, co najmniej jedno z was idzie w za-
tracenie – klarował mi to nie wiadomo ile razy, a ja nie wiadomo 
ile razy wyuczonym gestem wyrażałam głębokie zrozumienie dla 
odległej mi pasji męża. Podkreślał słowa „co najmniej jedno”, bo 
jak mówił, pilot odrzutowca miał jednak jeden promil więcej szan-
sy na wyjście cało z opresji. Nauczył go tego ten pierwszy lot na 
„suce”, pięknego letniego dnia, nad pięknym i wtedy jeszcze dość 
dzikim wybrzeżem koszalińskim. 

Morze w dole połyskiwało odcieniami błękitu, odblaskami słoń-
ca i białymi grzbietami fal, które pojawiały się i znikały jak ślady 
niewidzialnych palców tnących ciemnoniebieską powierzchnię. 
Marek leciał na niewielkim pułapie, mając pod sobą żółtą wstęgę 
plaż i zielony pióropusz nadmorskich traw i lasów. Maszyna spisy-
wała się doskonale, czuł każde jej drgnięcie, każdy najdrobniejszy 
fałsz w kursie momentalnie korygował położeniem drążków. On 
i słońce, on i błękit, ciemniejący w górze jak dno niewiarygodnie 
głębokiej studni. 

– Morda mi się sama śmiała. Nigdy wcześniej i nigdy już potem 
nie czułem się tak szczęśliwy – wspominał tamte chwile, a jego 
wilgotne niebieskie oczy wpatrywały się we mnie jakby przepra-
szająco. Może opowiadał mi to wszystko tyle razy, bo chciał wyna-
grodzić to podniebne szczęście, jakiego nigdy nie byłam w stanie 
mu dać? 

Doleciał do punktu, w którym zgodnie z harmonogramem 
lotu powinien zrobić zawrót, szerokie półkole nad lustrem mo-
rza. Jak twierdził później wielokrotnie, nie pamiętał, jak to się 
stało, ale zamiast tego manewru zaczął po prostu nabierać wy-
sokości. Coś go ciągnęło w górę, coś mu kazało ściągać do sie-
bie drążek. „Coś” powtarzał automatycznie, ale nie brzmiało to 
wiarygodnie. Bardziej byłabym skłonna uwierzyć w to, że to on 
sam, wariat, który najpierw skakał do wody głową w dół, a do-
piero potem sprawdzał, czy woda jest wystarczająco głęboka, to 
on postanowił wtedy zrobić sobie mały wypad w stronę stratos-
fery. Doskonale zdawał sobie sprawę, co się może stać, a mimo 
to ciągnął ten cholerny drążek, aż mu zdrętwiały ręce. Musia-

 tworzycie jedno
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ło tak być, w żadne inne wytłumaczenie po prostu wtedy nie 
wierzyłam. 

W pewnym momencie aparaty pokładowe „suki” zaczęły wyda-
wać z siebie pisk, a skrzydła samolotu wpadły w przeraźliwe drga-
nia. Jednak Marek nie reagował. Zapewniał mnie, że doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale nie był w stanie wyko-
nać żadnego ruchu. Jego mięśnie automatycznie zaciskały drążek. 
Drań, mógł zginąć, a mimo to siedział w tej cholernej kapsule i jak 
urzeczony gapił się w ciemniejący błękit. 

– Samolot osiągnął maksymalny pułap, ciemne oko błękitu na 
moment otwarło się szeroko. Słowo daję, że zobaczyłem tam… – 
w tym miejscu zwykle brakowało mu słów albo po prostu uzna-
wał, że żadne słowa nie oddadzą tego, co wtedy zobaczył. Nieraz 
próbowałam łagodnie to z niego wyciągnąć, ale on milknął i tylko 
zwracał ku mnie wilgotne niebieskie oczy. Niekiedy wydawało mi 
się, że widzę w nich to samo, co on zobaczył wtedy (albo raczej 
to, co wydawało mu się, że widzi) parę tysięcy metrów nad ziemią 
i wodą, w szczytowym momencie przeciągnięcia. Nie to jednak 
było najgorsze. 

Najgorsze nastąpiło ułamek sekundy później. „Suka” przepa-
dła na prawe skrzydło i zaczęła gwałtownie spadać w korkociągu. 
Kręciła się wokół własnej osi, lecąc w dół z prędkością kilkuset me-
trów na sekundę. Kabina oszalała jak w słonecznej wirówce. Do-
piero wtedy Marek zaczął się ratować. Znowu to „coś”, a może tym 
razem „coś innego”, kazało mu robić to, czego uczył się w Szkole 
Orląt i co wielokrotnie, do znudzenia powtarzał w symulatorach 
lotu. Gdy tylko zorientował się w kierunku, w jakim wirowała 
maszyna, jego ręce i nogi zaczęły robić właściwy użytek z drążka 
i pedałów. Ale powierzchnia Bałtyku zbliżała się błyskawicznie, 
a samolot wciąż gwałtownie tracił pułap. 

– O czym wtedy myślałem? O tym, że nigdy mnie nie znajdą 
i będziesz musiała odwiedzać mój symboliczny grób ze śmigłem 
w charakterze ozdoby – powiedział mi kiedyś, śmiejąc się. Innym 
razem zapewnił, że w takich chwilach nie myśli się o niczym szcze-
gólnym. „W takich chwilach” – tak mógł powiedzieć dopiero, kiedy 
było już po wszystkim, a on bezpiecznie stał obiema nogami na 
ziemi. Nie wierzyłam w to, co mi opowiadał. Nie mogłam pozbyć 

 „Suka” przepadła 
na prawe skrzydło 
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się wrażenia, że ćwiczy na mnie, sprawdza moje reakcje, tymcza-
sem sam ze swoją tajemną wiedzą pozostaje odległy jak tamtego 
lata, pod ciemnym błękitem. 

Jego zdaniem było za późno na wyprowadzenie maszyny z kor-
kociągu i jedynym wyjściem pozostawało katapultowanie się. 
Mechanizm wyrzutni zadziałał jak trzeba i Marka wyrzuciło wraz 
z fotelem i spadochronem z kabiny. Zdążył jeszcze zobaczyć, jak 
nowiutka „suka” pikuje prosto w spienione fale, jakiś kilometr od 
brzegu, jakby chciała się w nie wwiercić. Uderzając o powierzchnię 
wody, rozpadła się, tracąc skrzydła. Wrak osiadł na piaszczystym 
bałtyckim dnie. Męża zniosło nieco bliżej stałego lądu. Służby 
naziemne wiedziały już o katastrofie i na miejsce upadku wysła-
no ekspedycję ratunkową. Marek został podjęty z wody na pokład 
śmigłowca. 

Po tym wypadku nie latał już na odrzutowcach. To było twarde 
lądowanie pod każdym względem. Niekontrolowany upadek po 
katapultowaniu się spowodował poważny uraz kręgosłupa i odtąd 
Marek już zawsze cierpiał na nawroty bólu, a jego duże niebie-
skie oczy napełniały się łzami znacznie częściej niż dotąd. Ko-
misja, która badała wypadek, przesłuchała go jeszcze w szpitalu, 
gdzie leżał naszpikowany prochami jak lalka. Musiał im naopo-
wiadać jakichś głupot albo co, bo potem wzywali go jeszcze parę 
razy. Dochodzenie trwało miesiącami. Marek po paru tygodniach 
rekonwalescencji wrócił do domu i miałam go tylko dla siebie. Mo-
dliłam się, chociaż nie wierzę w Boga, nie wiem, może modliłam 
się do tego „czegoś”, żeby mi go już nigdy nie zabierało. Za każdym 
razem, gdy jechał na komisję, musiałam szykować jego galowy 
mundur. Zakładał go, stawał przed lustrem i prężył się, mimo że 
niemal każdy ruch sprawiał mu ból. Nie chciał brać nawet laski, 
musiałam mu ją siłą wpychać w dłoń. Dopiero kiedy wyłożył się 
jak długi na schodach wyjściowych, stwierdził, że zgrywanie choj-
raka nie ma sensu. 

Komisja uznała, że maszyna była sprawna – cała wina za ka-
tastrofę leżała więc po stronie człowieka. Mojego męża, który 
z kolei w rozmowach ze mną winą za katastrofę obarczał „ciem-
ne oko błękitu”. Nie wiem, co mówił przed komisją, najwyraźniej 
jednak wnioski nie były tak oczywiste, skoro w werdykcie wpraw-

 mechanizm wyrzutni  
 zadziałał jak trzeba  

 i marka wyrzuciło  
 wraz z fotelem  

 i spadochronem  
 z kabiny
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dzie stwierdzono nieprzydatność majora Dzielskiego do służby 
na odrzutowcach bojowych, jednak nie zaprzeczono całkiem jego 
przydatności w lotnictwie. Uznano, że jego umiejętności pozwolą 
mu z powodzeniem pilotować śmigłowce i samoloty transporto-
we. Miał wtedy niespełna trzydzieści trzy lata na karku, o sześć 
lat więcej niż ja. Pomyślałam, że to dobry czas, żeby postarać się 
o dziecko. Nigdy za dziećmi nie przepadałam, byłam jedynaczką, 
a mąż wychował się w domu dziecka i nic nie wiedział o ewentual-
nym rodzeństwie, więc sami rozumiecie. Dzieci hałasują, brudzą, 
ciągle coś im się przytrafia, wiecznie chodzą w świeżych lub sta-
rych ranach, ciągle obnoszą nowe siniaki, a przy tym nieustannie 
wymagają poświęcania im czasu, najlepiej całego czasu, jaki się ma 
dla siebie. Podpatrywałam nieraz matki spacerujące z dziećmi po 
parku. Widziałam ich udręczone twarze, ich automatyczne ruchy, 
którymi próbowały zapewnić swoim pociechom bezpieczeństwo 
na placach zabaw. I ich przerażenie, kiedy środki zapobiegawcze 
okazywały się nieskuteczne i dziecko uderzyło głową o metalowy 
pręt, wybiło sobie ząb o kamień wystający z piasku albo włożyło 
sobie do nosa kamyk, w sam raz taki, żeby dostać się głęboko do 
przewodu nosowego i by trzeba było zatrudnić chirurga. Bałam się 
dzieci, a mimo to coś mi mówiło, że to dla nas jedyny ratunek. Wy-
baczcie, znowu to „coś”. Nazwijcie to jak chcecie. Głos wewnętrz-
ny? Jeśli go słyszałam, to niewyraźnie, jakby połączenie było 
uszkodzone, a jednak tłumaczyłam sobie ten bełkot na: „Powinnaś 
mieć dziecko, powinnaś mieć kogoś, kogo będziesz kochać i kogo 
będziesz mogła od początku kształtować na swój obraz i podo-
bieństwo albo i przeciwieństwo. Tak czy inaczej bierzcie się z mę-
żem do roboty!”. 

No i się wzięliśmy, choć Marek nie przejawiał w tej robocie wiel-
kiego entuzjazmu. Być może miały na to wpływ bóle kręgosłupa, 
ale zwykle starał się unikać zbliżeń i to ja przejmowałam inicjaty-
wę. Wkrótce się okazało, że tradycyjne metody poczęcia w naszym 
przypadku zawodzą. Lekarze nie byli jednoznaczni w diagnozach. 
Podobno oboje byliśmy pod tym względem zdrowi, to znaczy teo-
retycznie mogliśmy mieć dziecko. Ginekolog, do którego trafiłam 
po kilku miesiącach prób zajścia w ciążę, doktor Świerczewski, 
uznał jednak, że przyczyna naszych kłopotów tkwi w psychice 
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i wysłał nas na terapię małżeńską. Boże, chcę wam zaoszczędzić 
żałosnych szczegółów tej terapii. Psychologów nie cierpiałam 
jeszcze bardziej niż dzieci. Ale dzieci nie miałam, a psychologo-
wie zaczęli krążyć coraz bliżej mnie, tańczyli wokół jak w diabel-
skim kręgu, dawali setki złotych porad, mówili, jak żyć. A my tylko 
chcieliśmy cholernego dzieciaka! To znaczy ja chciałam, bo Marek 
z biegiem czasu był coraz bardziej sceptycznie nastawiony do idei 
potomstwa. W końcu zaproponował, że skoro sami nie możemy 
zrobić sobie dzieciaka, to może go adoptujemy. Początkowo nawet 
poważnie rozważałam to rozwiązanie. Rozpoczęliśmy procedurę 
starania się o dziecko z adopcji. I wtedy nieoczekiwanie zaszłam 
w ciążę.

Miesiączkowałam nieregularnie, więc właściwie co rano ru-
tynowo robiłam sobie test ciążowy. Kupowałam mnóstwo tych 
plastikowych prostokącików. Miałam ich spore zapasy. To było 
w grudniu tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego, Marek wte-
dy już latał na tych swoich śmigłowcach i transportowcach. Nie 
było go w domu, bo spędzał niemal cały grudzień na poligonie. 
Ale czułam się z tą moją samotnością całkiem znośnie, wtedy już 
umiałam być sama. Dzień był szary i niezbyt mroźny, raczej wil-
gotny. Zbierało się na deszcz ze śniegiem. Nasz ogród był spowity 
w odcienie burości. Ulicą z rzadka coś przejeżdżało. Usiadłam na 
sedesie i zrobiłam użytek z kolejnego plastikowego prostokąci-
ka. Podtarłam się, stanęłam przed lustrem, żeby się umyć i kiedy 
przetarłam oczy, spojrzałam na test. W małym okienku pojawi-
ła się niebieska kreska. Wzięłam z szafki następny test i znowu 
usiadłam na sedesie, żeby wydusić choć kilka kropel. Efekt był taki 
sam – niebieska kreska. Cienka niebieska linia, która na zawsze 
miała oddzielić moje przeszłe życie od tego, które nadejdzie. Na-
tychmiast zatelefonowałam do Marka, ale nie mógł odebrać. Miał 
lot. Dzwoniłam jeszcze kilka razy, a kiedy w końcu usłyszałam 
w słuchawce jego głos, wydał mi się zniecierpliwiony. Zmienił się, 
ale tylko nieznacznie, kiedy przekazałam mu nowinę. 

– Nie cieszysz się? – zapytałam, a po drugiej stronie zapanowa-
ła kilkusekundowa cisza. 

– Oczywiście, że się cieszę – powiedział w końcu, ale zabrzmiało 
to tak matowo i nieszczerze, że zapytałam, czy coś się stało. 
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– Nie powinniśmy byli tego robić – wydusił po kolejnej chwili 
milczenia. 

– Czego nie powinniśmy robić?! – zawołałam do słuchawki, bo 
zaczęły się jakieś trzaski i wkrótce połączenie zostało zerwane. 
Następnego dnia zatelefonował sam i przeprosił. Powiedział, że 
miał ciężki dzień. Nie drążyłam tematu, a tamto pytanie zawisło 
w próżni. Wisiało nad nami. 

Wiecie, co mi nie gra w filmach o Scooby Doo? Tam nie ma 
prawdziwych potworów. Najgorsze draństwo w ostatniej scenie 
okazuje się przebierańcem, jakimś oprychem albo przeciwnie – 
fajtłapowatym naukowcem, który w masce potwora chce zgarnąć 
swoje i prysnąć. Ujawnienie maskarady to obowiązkowy punkt 
każdej kreskówki o Scooby Doo. Przyjeżdża policja i zabiera prze-
stępcę, a zdjęta z niego maska wygląda znowu jak zabawka. Zło 
jeszcze raz zostało pokonane. Do następnego odcinka. Jednak jest 
coś prawdziwego w tych bajkach – strach. W życiu jest chyba od-
wrotnie. Robimy wszystko, żeby nałożyć maskę, zasłonić nią to, co 
nas przeraża. 

Marek wrócił z poligonu krótko przed świętami. Był zmęczo-
ny i bardzo go bolało. Położył się do łóżka, bo stwierdził, że tylko 
w pozycji leżącej ból jest do zniesienia. W nocy obudziły mnie jego 
jęki. Leżał skulony w przepoconej pościeli i gryzł poduszkę. Włą-
czyłam światło. Przy łóżku leżały rozsypane tabletki przeciwbó-
lowe, najsilniejsze, jakie mógł dostać na receptę. Marek spojrzał 
na mnie. Przestraszyła mnie jego twarz – była obrzmiała, nalana 
i sinoczerwona. Jego duże niebieskie, wilgotne oczy zmieniły się 
w wąskie szparki w fałdach napuchniętych powiek. Zaproponowa-
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łam, że zadzwonię po lekarza, ale mnie gwałtownie powstrzymał. 
– Nie chcę lekarzy. Nic tu nie poradzą. Zacznie się tylko jeżdże-

nie od jednego do drugiego i zmienianie szpitali, sanatoriów. Nie 
chcę tego, rozumiesz?! Kiedy tu jestem, czuję się bezpieczniej. To 
nie ma tu takiej mocy… 

Nie rozumiałam, o czym do mnie mówi. Znowu jakieś „to”, 
„coś”, znowu niewyraźna maska, której za nic w świecie nie można 
zedrzeć. 

Dałam mu podwójną dawkę ketonalu i zasnął jak dziecko. Obu-
dził się dopiero w południe, ale nie pamiętał już niczego, co mówił 
mi tej nocy. 

– Nie zwracaj uwagę na to, co mówię, kiedy mam atak. Po pro-
stu będziemy się musieli do tego przyzwyczaić. Kręgosłup został 
naruszony i od czasu do czasu będzie się odzywał. To znaczy skrę-
cał mnie jak sprężynę. Ale teraz jest całkiem znośnie, naprawdę – 
uśmiechnął się nieco zbyt sztucznie, jednak rzeczywiście, nastał 
dla nas czas odprężenia. Nareszcie mogliśmy wspólnie cieszyć się 
naszym dzidziusiem, którego nosiłam pod sercem. Święta jak za-
wsze spędziliśmy w domu we dwoje. Padał śnieg i okolica zmieni-
ła się w białą pustynię. Drzewa i domy straciły swoje ostre zarysy 
i przypominały białe duchy z kreskówek o Scooby Doo. Siedzieli-
śmy przy stole, który nakryłam najstaranniej, jak umiałam. Paliły 
się świece, a my zachowywaliśmy się, jakbyśmy znowu byli na 
pierwszej randce. Tego wieczoru podarował mi właśnie ten szafir. 
Zobaczcie, jaką ma głęboką barwę. Im dłużej się na niego patrzy, 
tym bardziej ciemnieje we wnętrzu. Ω 



Boznańska miała swojego spowiednika, którego 
sportretowała. Jej narzeczony Józef Czajkowski 
wspominał w jednym z listów, że zazdrości jej „komunii 
i spowiedzi”. W miarę rozwoju stylu jej portrety stawały 
się coraz bardziej hieratyczne i dystyngowane. Elitaryzm 
wydawał się antidotum na negatywne zjawiska 
w kulturze, jakie wiązano z demokratyzacją sztuki

Twórczość Olgi Boznańskiej fascynuje niezmiennie od 
ponad stu lat. Jak każda wielka sztuka, nie daje się spro-
wadzić do kilku łatwo dających się wyodrębnić cech. 
Stanowi nadal zagadkę, także dla historyków sztuki 
usiłujących przypisać jej dzieła do konkretnego stylu 
lub szkoły malarstwa. Być może czas, w którym two-
rzyła, w wyjątkowy sposób naznaczył jej obrazy, choć 
na pierwszy rzut oka wydają się one tak oderwa-
ne od zewnętrznych okoliczności. Urodziła się jako 
poddana Jego Cesarskiej i Królewskiej Apostolskiej 
Mości Franciszka Józefa, a zmarła jako cudzoziemska 
rezydentka w Paryżu okupowanym przez III Rzeszę. 
Miała możliwość obserwowania zmieniających się jak 
w kalejdoskopie mód i stylów w kluczowym dla sztuki 
nowoczesnej momencie. Sama pozostała do końca wierna 
wielusetletniej tradycji europejskiego malarstwa. I właśnie 
to uporczywe trwanie w roli wyznaczonej przez inną epokę 
wydaje się dziś tak cennym i ważnym rysem jej osobowości.

Olga Boznańska rozpoczynała swoją edukację artystyczną 
w Krakowie i kontynuowała w Monachium pod okiem nauczycieli, 
których nazwiska dziś niewiele mówią. Nauka pod ich kierunkiem 
miała istotny, choć niewyłączny wpływ na ukształtowanie się jej 

KoNSerWAtyWNA 
bozNAńSKA

Piotr 
Kopszak

Poddana Jego 
Cesarskiej 
i Królewskiej 
Apostolskiej mości 
Franciszka Józefa 
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twórczej osobowości. Przypadała na końcowe lata dominacji aka-
demizmu w życiu artystycznym. Dominacji coraz silniej podmino-
wywanej przez twórców, którzy odrzucili akademickie dogmaty, 
widząc nieznośną szablonowość sztuki, jaka była efektem ich bez-
krytycznego stosowania. Natomiast twórcy cieszący się statusem 
artystów oficjalnych, co wyrażało się z jednej strony sprawowa-
niem zaszczytnych funkcji w instytucjach artystycznych i agen-

dach państwowych, a z drugiej otrzymywaniem intratnych 
zamówień dekoracji gmachów publicznych, po-

woli zaczynali zmieniać swój światopogląd 
pod wpływem nowych nurtów w sztuce, 

zwłaszcza realizmu.
Artyści polscy znajdowali się 

w XIX wieku w nietypowej dla 
sztuki europejskiej sytuacji, 

co znalazło odzwierciedlenie 
w ich twórczości zawieszo-

nej pomiędzy akademi-
zmem i nowoczesnością, 
w istotny sposób od-
miennej od sztuki krajów 
europejskich cieszących 
się suwerennością i mo-
gących uprawiać politykę 
kulturalną za pośred-
nictwem państwowych 
instytucji. Paradoksalnie 

ograniczenia związane 
z brakiem polskiej pań-

stwowości nie okazały się 
przeszkodą, która uniemoż-

liwiałaby powstanie warto-
ściowych dzieł sztuki. Z jednej 

strony akademickie ideały cieszyły 
się w Polsce szacunkiem, ale brak było 

polskich instytucji, które wprowadzałyby 
je w życie w sposób bezwzględny i ograniczający 
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indywidualność twórczą. Z drugiej, brak było państwowych zamó-
wień dekoracji gmachów publicznych, które mogłyby skutecznie 
podporządkować sztukę jakiejkolwiek ideologii wspieranej przez 
państwowe instytucje. Jedynym ich odpowiednikiem były nielicz-
ne zamówienia miejskie Warszawy i Krakowa, które pozostawiały 
jednak artystom dość dużo swobody w wyborze tematów i formy 
dzieła. Wbrew pojawiającej się dziś nieraz uproszczonej wizji kul-
tury polskiej w czasach zaborów, naiwne lub nieszczere podejmo-
wanie tematów patriotycznych spotykało się z krytyką i wcale nie 
gwarantowało sukcesu.

 Boznańska wychowała się w domu, w którym interesowa- 
no się sztuką i, poszukując źródeł jej wyjątkowego talentu,  
nie sposób o nim nie wspomnieć. Jej ojciec Adam Nowina- 
-Boznański, bez którego zgody nie mogło być wówczas mowy 
o kształceniu artystycznym młodej panny, był inżynierem kole-
jowym, co w XIX wieku oznaczało przynależność do uprzywile-
jowanej części inteligencji technicznej, a także ponadprzeciętne 
zarobki. Choć jego poglądy artystyczne nie są bliżej znane, wia-
domo, że utrzymywał kontakty z Józefem Brandtem i Alfredem 
Wieruszem-Kowalskim. Już w dzieciństwie Olgi rodzina Boznań-
skich podróżowała do Francji, aby zwiedzić w 1878 roku Wystawę 
Światową (wśród setek dzieł europejskich akademików Olga mo-
gła wówczas zobaczyć także Pochodnie Nerona Henryka Siemiradz-
kiego i Unię lubelską Jana Matejki). Sztuka nie mogła być Adamowi 
Boznańskiemu całkiem obojętna lub słabo znana. Matka Olgi, 
Eugenia Boznańska z domu Mondan (w Polsce nie używała imie-
nia Eugènie), była nauczycielką rysunku. Mieszkając w Krakowie, 
uczyła u sióstr norbertanek najpierw w Imbramowicach, a póź-
niej w ich klasztorze w Krakowie. Brak wspomnień dotyczących jej 
upodobań, sposobu nauczania i kontaktów z uczennicami sprawia, 
że ten „domowy” etap rozwoju artystycznej osobowości Boznań-
skiej pozostaje nieznany. A być może właśnie wtedy, dzięki matce, 
narodziła się pasja artystki, która nie opuściła jej przez całe życie. 
Jedynym śladem wdzięczności uczennic matki Olgi jest album, 
jaki otrzymała w klasztorze norbertanek.

Posyłając córkę do szkoły Adriana Baranieckiego, państwo Bo-
znańscy nie musieli planować dla niej jeszcze kariery artystycznej. 

Podejmowanie 
tematów 
patriotycznych 
spotykało się z krytyką 
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Adrian Baraniecki, tworząc swoje Wyższe Kursy dla Kobiet, wzo-
rował się na rozwiązaniach, z jakimi zapoznał się w Anglii. Miały 
one dać uczestniczkom ogólną wiedzę z różnych dziedzin nauki, 
literatury i sztuki. Kierownikiem kursów artystycznych był sam 
Jan Matejko. Z okresu nauki w szkole Baranieckiego zachowały się 
studia Olgi przedstawiające antyczne rzeźby. Nie były to jednak 
studia z gipsów, lecz przerysy z zeszytów z wzorami do ćwiczeń 
akademickich. Studia te świadczą o staranności i umiejętności 
zachowania właściwych proporcji oraz oddawania światłocienia. 
Niewiele mają na pierwszy rzut oka wspólnego z późniejszymi 
obrazami artystki. Być może pierwsze tego rodzaju wprawki Olga 
wykonywała najpierw pod okiem matki. Jednak już w Krakowie, 
niezależnie od nauki na kursach Baranieckiego, pobierała regular-
ne lekcje w pracowni Antoniego Piotrowskiego 1, kilku lekcji udzie-
lił jej prawdopodobnie także Kazimierz Pochwalski, który wkrótce 
miał zasłynąć jako portrecista wiedeńskiego dworu. Boznańska 
ceniła rysunki wykonywane w Krakowie i z Monachium pisała do 
rodziców, prosząc o ich przysłanie, miała bowiem zamiar pochwa-
lić się nimi przed koleżankami w pracowni Carla Kricheldorfa. Jej 
ostatni monachijski nauczyciel Wilhelm Dürr, autor obrazów reli-
gijnych, był być może najbardziej skłonny do czerpania z nowych 
trendów w sztuce, choć w czasie nauki w jego pracowni osobowość 
artystyczna Boznańskiej była już w dużej mierze ukształtowana 2.

Szkoła Baranieckiego dała Boznańskiej nie tylko możliwość wy-
konywania pierwszych akademickich studiów rysunkowych. Jej 
nauczycielem był także Józef Siedlecki, artysta, a przede wszyst-
kim kolekcjoner. Dziś można by go uznać raczej za inwentaryzato-
ra, który jako jeden z pierwszych na ziemiach polskich zajmował 
się gromadzeniem i udostępnianiem dokumentacji wizualnej za-
bytków na tak dużą skalę. Jego zbiorowi reprodukcji sztuki świa-
towej, bardziej niż właścicielowi, Stanisław Witkiewicz poświęcił 

1 Antoni Piotrowski wymieniał ją jako pilną uczennicę w swoich Wspomnieniach, 
rękopis w zbiorach mnW, sygnatura rkps 682 mnW.

2 Artystka w rozmowie z Marcinem Samlickim wspominała, że po obejrzeniu jej 
prac Józef Brandt orzekł, że artystka zdaje sobie dostatecznie sprawę z warunków 
twórczych i że powinna zrezygnować z dalszej nauki. Cyt. za: Marcin Samlicki, Olga 
Boznańska, „Sztuki Piękne”, R. 2 (1925/1926), nr 3, s. 106.

 osobowość  
 artystyczna  
 boznańskiej
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książkę dziwny człowiek 3. Dzięki Siedleckiemu Boznańska miała 
możliwość poznania reprodukcji najważniejszych dzieł malarstwa 
europejskiego, zanim zobaczyła je w kolekcjach europejskich mu-
zeów. Mógł też przekazać jej swój kult wielkiej sztuki dawnej, któ-
remu artystka hołdowała przez całe życie. Stanisław Witkiewicz, 
omawiając kolekcję Siedleckiego, a przy okazji dzieje sztuki euro-
pejskiej, zauważał w niej przede wszystkim świadectwo talentu 
wielkich indywidualności, zgodnie z duchem końca wieku, kiedy to 
właśnie indywidualizm twórcy stawiano na piedestale.

Po rozpoczęciu nauki w Monachium Boznańska niemal w każ-
dej chwili mogła odwiedzać Starą Pinakotekę. Zmieniające się 
miejsca zamieszkania artystki były zawsze położone od niej w od-
ległości niedługiego spaceru. Efektem wizyt w Starej Pinakotece 
były kopie dzieł dawnych mistrzów. Znamienny jest ich wybór – 
znalazły się wśród nich obrazy Van Dycka, Tycjana i holenderska 
martwa natura nieznanego autorstwa. Sztuka akademicka pod 
względem tematu stawiała na pierwszym miejscu dzieła historycz-
ne, wśród szkół malarskich zaś szkołę florencką, będącą uoso-
bieniem poszukiwanej przez akademików doskonałości rysunku. 
Impresjoniści zrywający z akademickimi metodami za swoich 
patronów uznali szkołę wenecką i Velázqueza. Velázquez odegrał 
inspirującą rolę w rozwoju stylu Boznańskiej, co świadczy o pokre-
wieństwie gustu jej i impresjonistów. Boznańska jednak, w prze-
ciwieństwie do nich, większą wagę przywiązywała do tradycji 
malarskiej, choć interpretowanej w indywidualny sposób, niż do 
poszukiwania nowych form w zgodzie z obowiązującymi teoriami 
estetycznymi.

W miarę rozwoju stylu jej portrety stawały się coraz bardziej 
hieratyczne i dystyngowane, zbliżając się do hołdujących etykiecie, 
lecz zarazem będących uosobieniem arystokratycznej klasy wize-
runków postaci z portretów Velázqueza 4. Pod koniec XIX wieku 
elitaryzm wydawał się antidotum na negatywne zjawiska w kultu-
rze, jakie wiązano z demokratyzacją sztuki. Wynikała ona z prze-
mian technologicznych i masowej produkcji wyrobów codziennego 

3 Stanisław Witkiewicz, Dziwny człowiek, Lwów 1903.
4 Wczesny, jeszcze bardzo akademicki Mnich jest w porównaniu z nimi pełen ruchu.

Umiejętność 
stosowania blików 
w źrenicach i na 
paznokciach 
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użytku i pociągała za sobą banalizację dawnych, wyszukanych 
form. Elitaryzm łączył się z idealistycznym kultem indywidualno-
ści, którego jednym z efektów było dowartościowanie osobistego 
stylu artysty.

Od Van Dycka, a zwłaszcza od Velázqueza Boznańska nauczyła 
się także stosowania ograniczonej skali barwnej, dla której kontra- 
punktem bywało zwykle kilka szczegółów o jaskrawej tonacji, do-
pełniających kompozycję kolorystyczną całości. Podobnie umie-
jętność stosowania blików w źrenicach i na paznokciach modeli 
mogła być efektem studiów nad portretami obydwu wybitnych 
malarzy. Być może jednak najważniejszą lekcją, jaką wtedy wynio-
sła, było nadawanie szczególnego znaczenia w kompozycji por-
tretu dłoniom przedstawianej osoby. Mówiła później w rozmowie 
z Marcinem Samlickim, że portret bez ręki to pojęcie fotograficzne. 
Dłonie w jej wizerunkach, malowane często dużo swobodniej niż 
pozostała część obrazu, stanowią czasem swego rodzaju podsu-
mowanie charakteru psychologicznego modela, jak w portrecie 
pianisty Augusta Radwana, w którym ich układ wydaje się naśla-
dować układ palców na klawiaturze. W dawnych portretach gest 
dłoni osoby portretowanej często określał istotny sens wizerun-
ku. W niektórych obrazach Boznańskiej można zauważyć podo-
bieństwo pomiędzy układami dłoni portretowanych przez nią i na 
obrazach dawnych mistrzów. Często występujące w jej portretach 
złożone na kolanach kobiece dłonie mogą wyrażać dobre wycho-
wanie i skromność. Także wizerunki własne Boznańskiej, choć 
wydają się mieć najwięcej wspólnego z realizmem, odnoszą się do 
długiej tradycji autoportretów artystów i artystek rozpowszech-
nionej od czasów renesansu.

Boznańska nie była odosobniona w poszukiwaniu wzorów dla 
swojej twórczości w sztuce dawnej. Oprócz wspomnianych wyżej 
impresjonistów do malarstwa dawnych mistrzów nawiązywali 
w mniej lub bardziej czytelny sposób niemal wszyscy artyści jej 
współcześni, zwłaszcza ci bliżej związani z tradycją akademicką. 
Oprócz Starej Pinakoteki Boznańska mogła odwiedzać w Mo-
nachium Galerię Schacka, w której znajdowały się kopie dzieł 
Tycjana i Velázqueza, autorstwa Franza von Lenbacha i Hansa von 
Mareesa. W Galerii Schacka znajdował się też duży zbiór płócien 

 boznańska podąża  
 właściwą drogą
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Anselma Feuerbacha, artysty nawiązującego bezpośrednio do 
malarstwa włoskiego renesansu, którego obrazy mogły świadczyć 
o możliwości stworzenia sztuki indywidualnej i nowej, a zarazem 
ściśle związanej z twórczością dawnych mistrzów.

O tym, że studiując dawnych mistrzów, Boznańska podąża wła-
ściwą drogą, mogli przekonać ją właśnie artyści współcześni, któ-
rych dzieła mogła oglądać między innymi na międzynarodowych 
wystawach monachijskich. Jedną z pierwszych była III Wystawa 
Międzynarodowa w 1888 roku. W przewodniku po wystawie, tuż 
po omówieniu prac artystów niemieckich, znalazł się osobny roz-
dział poświęcony malarzom holenderskim. Były to lata sukcesów 
szkoły haskiej, nawiązującej do realizmu siedemnastowiecznego 
malarstwa holenderskiego. Boznańska w swoim notesie, w którym 
zapisywała niestety tylko nazwiska twórców obrazów oglądanych 
w Monachium, wymienia wiele nazwisk holenderskich malarzy, 
niektóre z nich podkreśla. I rzeczywiście, obrazy Jozefa Israëlsa, 
Mathijsa i Jacoba Marisa lub Hendrika Mesdaga łączy z twórczo-
ścią Boznańskiej stosowanie podobnych stonowanych skal barw-
nych, ograniczenie środków wyrazu i niechęć do zbytniej ekspresji. 
Artyści holenderscy z kręgu szkoły haskiej prezentowali odmienne 
podejście do kwestii przedstawiania otaczającej rzeczywistości od 
realistów niemieckich, mniej interesowała ich tematyka społeczna, 
nieobecna także w twórczości Boznańskiej, a w większym stopniu 
starali się znaleźć współczesną interpretację sztuki dawnej.

Artystą często przez krytyków łączonym z Boznańską 
był James McNeill Abbott Whistler. W 1888 roku na Wystawie 
Międzynarodowej pokazano w Monachium bardzo duży wybór 
jego prac i rzeczywiście trudno przypuszczać, żeby Boznańska nie 
obejrzała ich z uwagą. Ale, co ciekawe, nigdy nie wymieniała go 
wśród ulubionych twórców. Zgadzała się, że można dostrzec mię-
dzy ich obrazami podobieństwa, lecz, dodawała, nie wynikały one 
z wzajemnej zależności. Obraz, w którym pokrewieństwo z roz-
wiązaniami formalnymi Whistlera jest szczególnie widoczne, to 
Portret gimnazjalisty. W pewnym stopniu jest ono także czytelne 
w dziewczynce z chryzantemami. W obu dziełach Boznańska, tak 
jak Whistler, zastosowała szare, neutralne tło, obecne jednak tak-

mniej interesowała ich 
tematyka społeczna 
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że w obrazach twórców z kręgu szkoły haskiej. Obie postaci zosta-
ły przedstawione w hieratycznych pozach, podobnie bywali często 
ujmowani modele Whistlera. Tak jak u Whistlera, modele Boznań-
skiej wydają się zastygli w ciszy, nic w obrazie nie sugeruje jakiego-
kolwiek ruchu. Potęguje to wrażenie tajemniczości, które sprawiło, 
że dziewczynkę z chryzantemami szwajcarski krytyk William Rit-
ter utożsamił z jedną z tajemniczych bohaterek dramatów Maeter-
lincka, którego poezja, upowszechniona w Polsce przez „Miriama”, 
mogła rzeczywiście mieć wpływ na twórczość Boznańskiej. Co wię-
cej, Boznańska nigdy nie odwoływała się do muzycznych analogii 
kompozycji malarskiej, co stanowiło istotę teorii estetycznej Whi-
stlera, zatem mimo ewidentnych podobieństw formalnych istniały 
różnice pomiędzy ich poglądami na sztukę. 

Tak silne w okresie pobytu w Monachium zainteresowanie 
twórczością artystów dawnych doprowadziło Boznańską do stwo-
rzenia swego własnego stylu, który jej współcześni łączyli z wy-
rafinowaniem i elegancją dawnej sztuki. Porównania jej obrazów 
do spłowiałych gobelinów kierowały uwagę widza w stronę sztuki 
minionej, obdarzonej wartościami rzadko spotykanymi w sztuce 
im współczesnej. Niechęć do schlebiania gustom publiczności, któ-
rej ulegało wielu monachijskich malarzy, i wrażliwość na niuanse 
barwne sprawiły, że jej obrazy mogły zostać z entuzjazmem przy-
jęte przez publiczność i krytyków w okresie symbolizmu. Wtedy 
właśnie niuans i niedopowiedzenie zdobywały uznanie łatwiej niż 
bezpośredniość przekazu i jaskrawa kolorystyka.

Mimo że Boznańska jest postrzegana przede wszystkim jako 
portrecistka, to kluczem do zrozumienia jej sztuki nie są portrety, 
lecz martwe natury. Sama z pewnym lekceważeniem wspominała, 
że malowała je wtedy, gdy nie miała modeli do portretowania. Jed-
nak nie należy zbytnio wierzyć jej słowom. Właśnie jej martwe na-
tury są owocem długotrwałych studiów nad światłem, refleksami, 
fakturą przedmiotów, przestrzennością kwiatów i naczyń. Mogły-
by się stać doskonałą okazją do zastosowania rozwiązań impresjo-
nistycznych lub postimpresjonistycznych. Boznańska z uporem 
odrzuca w nich jednak impresjonistyczną teorię, a idzie śladem 

 modele boznańskiej  
 wydają się  

 zastygli w ciszy
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dawnych mistrzów holenderskich i Jeana-Baptiste’a Siméona 
Chardina. Tak jakby chciała udowodnić impresjonistom, że potrafi 
stworzyć lepsze malarstwo, nie opierając się na pozornie nauko-
wych teoriach, które powoli stawały się ideologią awangardy. 

Jeżeli założymy, że odwołanie do tradycji miało w jej twórczości 
charakter świadomy i było przejawem konsekwentnie realizowa-
nej koncepcji sprzeciwu wobec idei awangardy, nasuwa się pytanie 
o źródła jej inspiracji i osoby, które mogły ją ideowo wspierać. 
Boznańska nie ułatwia takich poszukiwań. Bardzo rzadko wypo-
wiadała się na temat swojej sztuki, trudno znaleźć ślady takich 
inspiracji w jej opublikowanej korespondencji. Jednak zdarzały 
jej się wypowiedzi świadczące o zdystansowaniu wobec wyzna-
jącego socjalistyczne poglądy narzeczonego Józefa Czajkowskie-
go. Maria Rostworowska określa jej poglądy jako prawicowe, choć 
artystka wystrzegała się jakichkolwiek publicznych deklaracji 
politycznych, być może jej sympatie polityczne nie były wyraź-
nie skrystalizowane. Raczej nie portretowała też polityków, lecz 
w jej kręgu spotykamy osoby związane rodzinnie z Narodową De-
mokracją. Na ostatniej wystawie prezentowany był portret Zofii 
Kijkowskiej, wnuczki Zygmunta Miłkowskiego. Matka portre-
towanej, córka Miłkowskiego, rzeźbiarka Hanna Pojawska była 
przyjaciółką artystki i parokrotnie była przez nią portretowana. 
Do grona najbliższych przyjaciół Boznańskiej należał także zwią-
zany z Narodową Demokracją, pisujący w „Głosie Narodu” Xawery 
Pusłowski. Pobyty Boznańskiej w pałacu Pusłowskich w Czarko-
wach były ważnymi wydarzeniami w jej życiu i wiele wskazuje na 
to, że mogły mieć znaczenie dla jej twórczości. Korespondencja 
z ojcem Xawerego, Zygmuntem Pusłowskim i jego wnikliwe uwagi 
na temat jej portretów mogą być śladem rozmów o sztuce, które 
musiały toczyć się w Czarkowach 5. Maria Rostworowska w swojej 

5 W liście z 29 maja 1912 Zygmunt Pusłowski pisał do Boznańskiej: Bardzo dziękuję 
za obydwa zdjęcia, cieszę się, że je mam i mogę pokazywać. […] Cała obrzydliwość 
mentalności tej damy z iii Republiki znakomicie uchwycona i oddana. Czuje się, że 
jest to nieubłaganie prawdziwe i podobne. Ta pani Z. może być bardzo inteligentna, 
wykształcona (nie musi tego ukrywać)... ale jest damą republikańską, nowobogac-
ką, a nie kobietą z wyższych sfer. Przybyła bez etapów, bez tradycji, bez selekcji. 
Typ pań Loubetowych, Guyotowych, Fallierowych, aktualnych ministrowych i am-

rostworowska 
określa jej poglądy 
jako prawicowe 
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książce Czas nie stracony: życie i dzieło Xawerego Pusłowskiego pisze 
o poszukiwaniu nowej roli w zmieniającym się gwałtownie świecie 
dla wartości uosabianych przez arystokrację zarówno przez Xawe-
rego Pusłowskiego, jak i jego ojca Zygmunta Pusłowskiego. Sztu-
ka odgrywała w tych usiłowaniach podstawową rolę. Pusłowscy 
należeli do najważniejszych patronów polskich artystów w końcu 
XIX wieku, i, co istotne, ich wybory estetyczne wytrzymały próbę 
czasu. 

Niemal kompletnie pomijaną we wszelkich pracach poświęco-
nych Boznańskiej kwestią jest jej religijność. Matka Olgi Boznań-
skiej była nauczycielką francuskiego w klasztorach norbertanek 
w Imbramowicach i w Krakowie, rozważała wstąpienie do zakonu. 
Wydaje się, że przekazała swoją religijność córce. Wiadomo, że 
w Paryżu Boznańska miała swojego spowiednika, którego spor-
tretowała. Jej narzeczony Józef Czajkowski wspominał w jednym 
z listów, że zazdrości jej „komunii i spowiedzi”. Jeden z najważ-
niejszych wczesnych obrazów Boznańskiej W Wielki Piątek jest 
ważną próbą zmierzenia się z tematyką religijną w ramach reali-
stycznej konwencji. 

Boznańska nigdy nie była artystką zapomnianą lub niedoce-
nianą. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, jak ułożyłaby się jej 
kariera, gdyby w Paryżu trafiła do kręgu artystów awangardowych. 
Interesujące jest, że – pozostając całe życie tak silnie zakorzenio-
na w tradycji malarstwa i w kręgu twórców o konserwatywnych 
upodobaniach – zdobyła uznanie osób o bynajmniej nietradycyj-
nych gustach, jak choćby Picassa, który podczas swojej wizyty 
w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1948 roku w pierwszej ko-
lejności chciał obejrzeć właśnie obrazy Olgi Boznańskiej. Ω

basadorowych francuskich, jest właśnie taki. Udaje to i zgrywa się na elegancką 
kobietę, ale zawsze pozostanie paniusią. Pokazała to pani z całym okrucieństwem. 
Nie z wyższością, to by było za łatwo powiedziane, bo jest Pani spontaniczna. Hele-
na Blum, Olga Boznańska, Warszawa 1974, s. 84, tł. z francuskiego Jerzy Lisowski.

 Wydaje się, że  
 przekazała swoją  

 religijność córce



Jacek Lilpop

CIAŁO JEST 
PO PROSTU 
DUSZĄ 
– CORPUS 
W ZACHĘCIE 
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Fenomen artystów zajętych badaniem 
swojego ciała (Ciało – po łacinie cor-
pus – to tytuł jednej z wystaw końców-
ki roku 2014 w Narodowej Galerii Za-
chęta), wpatrzonych w pępki, paluszki, 
bo dzisiaj artysta jest też naukowcem, 
socjologicznym badaczem problemu 
płci, religijności, równości i nierówno-
ści, ekstrawagancje artystów darem-
nie szukających w mięsie duchowości, 
nie tylko artystów, ale i kuratorów oraz 
animatorów kultury, muszą budzić 
refleksję na temat kondycji współcze-
snej, zachodniej cywilizacji. Pisał już na 
ten temat Sławomir Marzec w książ-
ce Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz 
po postmodernizmie, wydanej przez 
Towarzystwo Naukowe kul i Lubelskie 
Towarzystwo Sztuk Pięknych.

Główne cechy postsztuki to nijakość 
i symulowanie głębi, mądrości, inteli-
gencji, wyobraźni, dowcipu i talentu. 
Zamiast poszukiwania głębi, mądrości 
czy ważności mamy proste rekonstruk-
cje – przekładanie rzeczy i znaczeń 
w inne miejsca w nadziei, że stanie 
się coś nowego, że wyjawią one swoje 
inne aspekty,. De facto jest to poszuki-
wanie konsternacji widza (...).

Wstępem do wystawy Corpus w Za-
chęcie był zbiór 11 wyświetlanych elek-
tronicznie nad wejściem na wystawę 
cytatów, encyklopedycznych definicji, 
aforyzmów, a zaczynała je wyliczanka: 
ciało jest zbiorem części, kawałków, 

członków, stref, stanów, funkcji. Potem 
przesuwały się zdania: Ciało – polimor-
ficzny oksymoron, Ciało jest mate-
rialne, Ciało jest niematerialne, Ciała 
mijają się, ocierają, tłoczą. ... Zamyka-
ło tę projekcję poniekąd definiujące 
wystawę stwierdzenie – ciało Jest Po 
Prostu duszą. 

Inspiracją wystawy były dwie książ-
ki Corpus oraz Corpus II Jean-Luca 
Nancy’ego, jednego z czołowych fran-
cuskich myślicieli nurtu dekonstrukcji 
w filozofii, ucznia Derridy. 

I o ile w Corpus Jean-Luc Nancy – 
niemal słowo w słowo za Arystotele-
sem – mówi, że Dusza bez zewnętrza, 
będąc całkowicie skupiona w sobie, 
nie mogłaby czuć ani myśleć, bo jest 
jednak wyposażona w skórę, która jest 
jej formą, to wystawa Corpus traktu-
jąca ciało dosłownie jako duchowość 
skutkuje tym, że w Zachęcie widzimy 
formę, ale duszy tam nie widać.

Widać natomiast daremność 
i powierzchowność, wręcz żałosną 
śmieszność usiłowań dotarcia do nie-
materialnej treści poprzez różnorakie 
mutacje jej materialnej formy. Obnaża-
nie ciała, pokazywanie go z tatuażem 
i bez, udręczonego, samookaleczonego 
albo krzepkiego, z nadzieją przedsta-
wienia go jako duchowej treści, jako 
duchowości, to zamknięty krąg, pro-
wadzi nie do duszy, ale do ciała, tylko 
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do ciała. Pokazywanie otworów ciała, 
jego wydalin, wydzielin, ściskanie go, 
poklepywanie, wpatrywanie się weń, 
gładzenie, wchodzenie ciała w ciało, 
wizerunek ciała owłosionego i po de-
pilacji, różnorodne wariacje układanek 
z paznokci, włosów, genitaliów, cóż 
nam nowego oznajmią o duchu za-
mkniętym w ciele? Przetworzone zdję-
cie coitus, tak by nie było banalnym 
zdjęciem pornograficznym, co mówi 
o uczuciu przeżywanym przez spółku-
jących kochanków, co powie o miło-
ści? To tylko forma, pusta forma. Ciało 
w ciele, ciało ciałem przykryte, nagie 
ciało dziewczyny pod szkieletem, ocie-
ranie się ciał, dotykanie ciał, wąsy, ko-
ści, ślina, gonitwy ciał – podróbka, fal-
syfikat, pozór i złudzenie duchowości. 

Czy owe wysiłki nie przypomina-
ją sowieckiego lotnika, który – wyle-
ciawszy ponad chmury – oświadczył, 
że Boga nie ma, bo go tam nie widział, 
a artyści – à rebours – daremnie szu-
kają duszy w swoich pępkach, narzą-
dach, w fizjologii, tak jakby mogła ona 
przekazać uniesienie duchowe miłości. 
Cóż nam o duszy powie pokazanie 
gołego tyłka, demonstracja szkieletu? 
Nic nie powie, bo ona nie z materii, ale 
z Ducha. 

 
Laicki, materialistyczny świat marzą-

cy o duchowości, szukający nieuchwyt-
nej psyche, tropiący duchowość w cie-
le, jungowskie starania o odnalezienie 

Boga nie w transcendencji, ale tylko 
w sobie. Materia materią pokazana, 
materią uświęcona. Duchowe celebry 
ciała, świątynie ciała, cielesność, cie-
lec ciała, hołdy sztuką ciału składane, 
ubóstwianie ciała, ofiarne dymy sztuki 
ciała. świątynie sztuki, owe współcze-
sne świątynie ducha laickiego społe-
czeństwa, mające zastąpić i pełnić rolę 
domów modlitwy, świątynie laickiej 
modlitwy – bo sztuka jest przecież 
wartością i strawą duchową – poka-
zują, że są jedynie ersatzem świątyń 
i kościołów, namiastką ducha i ducho-
wości, wskazują na swoją ułomność 
i miałkość.

Rumuński filozof i religioznawca 
Mircea Eliade twierdzi, że wszystkie 
cywilizacje od zarania były religijne. To 
dopiero w naszych czasach cywilizacji 
technicznej pojawia się fenomen are-
ligijności, to my jesteśmy wyjątkiem. 
Konsumpcyjni ludzie Zachodu odrzu-
cający tradycyjną religijność, zanurzeni 
w cielesności i ją nazywający ducho-
wością, odwracający się od wiar przod-
ków, którzy dążyli do uniezależnienia 
od cielesności, a nie jej ubóstwiania, 
bo ona przemija, znika jak chmura, 
cały ten zlaicyzowany świat materiali-
styczny, racjonalistyczny, agnostyczny, 
zsekularyzowany Zachód, jest odwró-
ceniem, zaprzeczeniem drogi ducho-
wego wznoszenia i swoją duchowość 
usiłuje rozpoznać w zaprzeczeniu tego, 
co było dotychczasowym kierunkiem. 
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Wszak wystawa w Zachęcie i wiele 
jej podobnych, w ciele zanurzonych, 
mówią o odwróceniu tego kierunku, 
o odwróceniu znaku, o powrocie do 
animalności!!! 

Wielkie ruchy religijne, duchowe 
w historii ludzkości, filozofie starożyt-
ności dochodziły do podobnych kon-
kluzji, mówiąc językiem „humanizmu”: 
by bardziej być człowiekiem, należy 
poskromić naturę, opanować ciało, 
wznieść się ponad jego ograniczenia. 
żeby się uczłowieczyć, należy biologię 
skrępować, ograniczyć. Duchowość 
jest odwrotnością cielesności. O czy-
imś duchowym upadku, stoczeniu się 
wciąż mówi się jako o zezwierzęceniu. 
Aby stać się człowiekiem idealnym, 
świętym, oświeconym, drogą wyrze-
czeń i wieloletnich, niełatwych praktyk 
i ćwiczeń należy wznieść się ponad ani-
malność, poskromić cielesność, zwie-
rzę w człowieku wyciszyć i skrępować, 
po to by wyzwolić siły, które człowieka 
w człowieku ograniczają, jego ducho-
wość krępują. Skrajnemu heroizmowi 
potrafią sprostać oczywiście tylko nie-

liczni, lecz kierunek od tysiącleci jest 
ten sam – od animalności i cielesności 
ku duchowości, a nie na odwrót. 

Czy odchodzenie nie tylko od reli-
gijnej, ale i od starożytnej, platońskiej 
koncepcji człowieczeństwa, dwa i pół 
tysiąca lat temu rozpoczęta przygoda 
greckich myślicieli z filozofowaniem, 
doprowadziły do tego, że człowieka 
zamykamy w jego biologicznych funk-
cjach i niemożliwa jest substancjalna, 
a tylko funkcjonalna definicja czło-
wieczeństwa, że nie ma w nim żadnej 
zasady scalającej, ponieważ to mózg 
wytwarza złudzenie podmiotowo-
ści zwane duszą? Ciało jest po prostu 
duszą?

Rezygnacja z tradycji, radykalna 
zmiana wektorów, dekonstrukcja kul-
tury – a sztuka jest papierkiem lak-
musowym takich tendencji – nie tylko 
zdumiewa; także niepokoi. Wystawa 
Corpus w Zachęcie, jej absurdalna 
miałkość dowodzi, że takie obawy i py-
tania nie są bezzasadne. Ω



W polskiej 
kinematografii pojawił 
się tylko jeden tytuł, 
który w sposób 
dogłębny i estetycznie 
doskonały 
podejmował 
temat przeżycia 
więziennego, co 
sprawiło, że po 
12 latach od premiery 
wciąż ma status 
obrazu kultowego

Do celi na Białołęce 
wkraczają Jerzy Kopański 
i Maciej Woźniak.

m.W.: Są filmy kultowe. 
Są filmy niedocenione. Są 
filmy obsypane nagroda-
mi. Są filmy niezrozumia-
ne. Są filmy o Polsce. Są 
filmy uniwersalne. Syme-
tria Konrada Niewolskie-
go w paradoksalny i wy-
jątkowy sposób spełnia 
wszystkie powyższe kry-
teria. Tak symetrycznie. 
A spojrzenie po latach 
na debiutancki film naj-
bardziej zmarnowanego 
rodzimego reżyserskiego 
talentu pozwala jesz-
cze wyraźniej dostrzec 
wszystkie znaczenia 
ukryte w zakamarkach 

Celuloidowa 
grypsera – 
o Symetrii 
Konrada 
Niewolskiego

Jerzy Kopański 
Maciej Woźniak
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filmowej celi. A może to 
tylko fałsz? Może to nad-
interpretacja więziennych 
tekstów o krańcowaniu 
bajery?

J.k.: Spokojnie z tymi 
wszystkimi kryteriami. 
Symetria dziś jest tą samą 
Symetrią co przed 12 laty, 
perspektywa czasu wię-
cej powie o zmianie kina 
niż o zmianie rzeczywi-
stości. A o niej jest film 
Niewolskiego, stanowi 
próbę ukazania pier-
wiastka pewnej prawdy 
o człowieku, który znalazł 
się w obcym i nieprzyja-
znym świecie krat. Jest to 
świat, który zawsze nas 
zastanawia, ale nigdy na 
serio – chyba że zmuszeni 
jesteśmy zainteresować 
się nim bezpośrednio. 
Więzienie to w naszej 
świadomości świat złej 
baśni, nierzeczywisty, od-
realniony, pełen mitów 
i fikcji. Poznajemy ten 
świat dzięki świeżakowi, 
który, podobnie jak my, 
nie jest jego naturalnym 
składnikiem ani postacią 
do niego aspirującą. Jest 
naszymi oczami w innym 
świecie. Co do uwagi 

o krańcowaniu bajery – 
jak w Psach, Dniu świra 
i stu innych filmach – ję-
zyk to budulec mający 
oddawać realia. Bohate-
rowie Symetrii są zanu-
rzeni w języku, który jest 
pełnoprawnym bohate-
rem filmu, ale jeśli jest dla 
kogoś wartością nadrzęd-
ną, to znaczy, że intereso-
wała go jedynie wyższość 
pucy nad solonezem. 

m.W.: Wspomniane spoj-
rzenie z perspektywy cza-
su na Symetrię sprawia, 
że oglądając ją po latach, 
musimy sobie mimowol-
nie zadać pytanie: o czym 
właściwie jest to film? 
Do wyboru mamy dwie 
główne drogi – powierz-
chowną i dogłębną. I nie, 
określenie „powierzchow-
ny” nie ma tu pejoratyw-
nego zabarwienia. Film 
Niewolskiego można po 
prostu odczytać na dwóch 
poziomach, z których je-
den bardziej przemawiał 
do świadomości odbior-
ców w okresie premie-
ry tytułu, a drugi stał się 
wyraźniejszy po latach, 
a jego obecność stanowi 
o ponadczasowości filmu. 

Na powierzchni jest to 
realistyczny kameralny 
dramat, w którym wier-
nie zostały oddane realia 
polskiego więzienia. Jest 
to opowieść o garowa-
niu, obrazowo ukazująca 
wszelkie jego aspekty. Ta 
drobiazgowość i brud-
ny realizm pozbawiony 
upiększeń czy to w in-
scenizacji, czy języku, 
pozwoliły przeszło 12 lat 
temu wkroczyć ludziom 
do owego świata złej od-
realnionej baśni, odczuć 
chłód więziennych murów 
warszawskiej Białołę-
ki, gdzie kręcono obraz, 
wejść w klaustrofobiczny 
klimat celi, gdzie rozgry-
wa się większość akcji, po-
czuć lęk bohatera w niej 
zamkniętego. Ale właśnie, 
czy na pewno poczuć? 
Wielu zatrzymało się na 
powierzchni, traktując 
Symetrię jako wiwisekcję 
więziennictwa, podcho-
dząc do niej niemal jak 
do filmu przyrodniczego 
z National Geographic, 
tracąc z oczu istotę opo-
wieści obecną w jej głębi. 
Nie w ścianach więzienia, 
ale w głowie bohatera 
granego przez Arkadiusza 
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Detmera. I na tym pozio-
mie mamy do czynienia 
już nie z realistycznym 
dramatem, ale pełno-
prawnym kinem psycho-
logicznym. 

J.k.: Odwrotnie porząd-
kowałbym poziomy – to 
jednak naturalizm jak 
z dziewiętnastowiecznej 
powieści eksperymen-
talnej jest ciekawszy. 
świeżak jako ciało obce 
w układzie scalonym po-
kazuje odbiorcy herme-
tyczny świat więzienia, 
procesy, jakie w nim się 
odbywają, mechanizmy, 
które nim rządzą. Dopie-
ro poznając ten świat, 
dostrzegamy „dusze roz-
bite”, bo jest ich przecież 
kilka, nie tylko odtwa-
rzana przez Detmera. 
Większość osadzonych 
pozostaje masą więzien-
ną, wprawdzie o kon-
kretnych rysach twarzy, 
ale wciąż bezosobową. 
Poza świeżakiem mamy 
wgląd w psyche Romana, 
a przede wszystkim Da-
wida, który w przeciwień-
stwie do poprzednich 
dwóch jegomości znalazł 
się w więzieniu nie przez 

przypadek. To on każe sta-
wiać pytania o żal za grze-
chy, on próbuje na nie 
odpowiadać, to on jest 
gotowy popełnić w imię 
wartości kolejne morder-
stwo, to on łamie kark 
pedofilowi, jednocześnie 
operując myślą Heidegge-
ra. Przy nim poczucie nie-
sprawiedliwości świeżaka 
czy rozpadająca się rodzi-
na Romana to niezbyt po-
ważne perypetie. Dawid 
wprowadza ciężki kaliber 
aksjologiczny, wartości, 
których broni w zbrodni-
czy sposób, wykraczają 
poza paradygmat więzien-
nej etyki i etykiety. 

m.W.: Idąc za powyższym, 
hierarchia poziomów 
stylistycznych, ideowych 
i interpretacyjnych nie 
powinna być rozumiana 
jako układ lepszy–gorszy. 
Powierzchnia nie oznacza 
tu w żadnym wypadku 
płycizny. Naturalizm pre-
zentowany przez Niewol-
skiego nie ma znamion 
suchej i efekciarskiej 
prezentacji, od niego po 
prostu wszystko się zaczy-
na, jest pierwszą warstwą 
położoną pod fundament 

prezentacji problemów 
wyższego rzędu. Scena-
riusz Symetrii rozwija się 
tym samym w natural-
ny sposób, rozkładając 
równomiernie (żeby nie 
powiedzieć – symetrycz-
nie) kolejne akcenty, te-
maty i etapy opowiada-
nia. Od prezentacji świata 
poprzez prezentację 
bohaterów (rzecz jasna 
mowa tu o rezydentach 
celi świeżaka, pozostała 
więzienna gawiedź istot-
nie pełni funkcję bez-
imiennego, choć wyrazi-
stego tła), aż po pytania 
wyższego rzędu w natu-
ralny sposób wynikające 
z poprzednich. Pojęcie 
sprawiedliwości, krytyka 
współczesnego systemu 
prawnego, analiza psychi-
ki człowieka, który znalazł 
się w sytuacji bez wyjścia, 
odwieczny temat zbrodni 
i kary – te wszystkie gór-
nolotnie brzmiące toposy 
znane kinu i literaturze 
od wieków nie nabiera-
ją u Niewolskiego cech 
patetycznego morali-
tetu, wszystkie wypły-
wają z akcji, co stanowi 
o tym, że Symetria jest 
wyjątkowym w naszym 
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kinie przykładem filmu 
spójnego od pierwszej do 
ostatniej minuty. Obser-
wując recepcję tego ob-
razu zarówno kiedyś, jak 
i dziś, trudno jednak nie 
oprzeć się wrażeniu, że 
odbiorcy podzielili się na 
dwie grupy – tych, którzy 
zatrzymali się na warstwie 
naturalistycznej, traktu-
jąc ów tytuł jako wier-
ną i ciekawą, ale jedynie 
więzienną opowiastkę (co 
dotyczy niestety rów-
nież części recenzentów 
i krytyków), oraz tych, 
którzy dostrzegli pozosta-
łe poziomy, a wspomnia-
na myśl Heideggera i inne 
im nie umknęły. Symetria 
była sukcesem kasowym, 
a dziś ma status filmu 
kultowego, ale czy przez 
tę nierównowagę recep-
cji nie jest jednocześnie, 
nieco paradoksalnie, 
filmem niezrozumianym 
i niedocenionym? 

J.k.: Zależy, co bierzemy 
pod uwagę. Nagrodami 
film obsypany nie został, 
ale to chyba z korzyścią 
dla Symetrii. Ze względu 
na treść nie jest pokazy-
wany w telewizji w go-

dzinach godnych białego 
człowieka, więc nie jest to 
film, który zna każdy. Ta 
niecenzuralność paradok-
salnie sprawia (podobnie 
jak w kilku innych przy-
padkach filmowych i mu-
zycznych), że Symetria 
jest kultowa. Zrozumiana 
chyba jednak była, nie do-
czekaliśmy się tym razem 
interpretacji kosmicznych. 
Prosta, klarowna fabuła, 
ograniczona liczba wąt-
ków raczej nie sprzyja-
ły i nie sprzyjają robie-
niu z symetrii asymetrii. 
A film doceniony zostaje 
w moździerzu historii, 
12 lat od powstania wciąż 
powraca jako realistycz-
ne zapełnienie więziennej 
luki w polskiej kulturze. 
Bo przecież poza Symetrią 
brakuje innych studiów 
tego typu – poza wstrzą-
sającą książką Andrzeja 
Stasiuka Mury Hebronu... 

m.W.: Ta nisza w pol-
skiej literaturze i filmie, to 
niewykorzystanie tema-
tu więziennego stało się 
kolejnym powodem, dla 
którego film Niewolskie-
go okazał się takim hitem. 
Od dnia premiery aż po 

dziś dzień ma on rysy 
oryginalne, jest inny niż 
wszystkie produkcje, jakie 
znamy z rodzimych ekra-
nów. W polskiej kinema-
tografii ze świecą można 
szukać drugiego filmu tak 
realistycznie ukazującego 
więzienie, a zarazem doty-
kającego kwestii etycznych 
i filozoficznych. Pokusił-
bym się wręcz o stwier-
dzenie, że mieszanka 
naturalizmu z psycholo-
gizmem i humanistyczną 
refleksją zaprezentowana 
przez Niewolskiego jest 
przykładem wyjątkowym 
na tle światowego kina 
z gatunku więzienne-
go. Zazwyczaj reżyserzy 
traktują więzienie jedynie 
jako ciekawą przestrzeń, 
która staje się polem do 
rozegrania filmu gatunko-
wego albo zobrazowania 
tematu pozornie z wię-
zieniem powiązanego, ale 
jednak kompletny obraz 
przeżycia odbywania kary 
więziennej to rzadkość 
w światowym kinie. Kino 
amerykańskie brnie albo 
w opowieści sensacyjne, 
w których centrum historii 
stanowi ucieczka z zakładu 
(Zbieg z Alcatraz z East-
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woodem, Wielka ucieczka 
z McQueenem czy pierw-
szy sezon serialu Prison 
Break), albo idzie w stronę 
dramatów obyczajowych 
i problemowych zamknię-
tych w murach więzienia 
(Skazani na Shawshank 
czy Pocałunek kobiety 
pająka). Drugi przypadek 
dotyczy też kina europej-
skiego i światowego, gdzie 
Głód z Michaelem Fass-
benderem jest bardziej 
filmem o proteście niż 
o więzieniu, a hiszpańska 
Cela 211 i francuski Prorok 
Jacques’a Audiarda – słyn-
ne więzienne filmy sprzed 
paru lat – wchodzą w ga-
tunek thrillera i kryminału 
i nie dokonują dostatecz-
nie wiernej wiwisekcji pre-
zentowanego świata. Pod 
tym względem Symetria 
jest wyjątkowa, doko-
nując jego szczegółowej 
mikroobserwacji, a tema-
ty wyższe podając jako jej 
naturalne przedłużenie. 
Dziw bierze, że film nie 
wyszedł poza granice na-
szego kraju.

J.k.: Więzienie jest miej-
scem specyficznym, 
więc i folkloru jest tam 

dużo. Myślę, że Heideg-
ger i Jaspers w anturażu 
afrykańskich piszczałek 
byliby dla nas nieczytel-
ni (Amerykanie i tak by 
zasnęli znudzeni po 15 mi-
nutach) – stąd Symetria 
nie wyfrunęła na między-
narodową wolność. Może 
po trosze ze względu na 
wymowę filmu, znacze-
nia, które implikuje wi-
dzowi – istnieją zasady 
i normy, których nie wol-
no łamać, istnieje hierar-
chia, która może płynnie 
ewoluować, ale pozostaje 
hierarchią. Relatywizm 
moralny nie ma racji 
bytu – Dawid dowodzi 
tego słowem i dwukrot-
nie czynem. A kosmos? 
Jaka jest wizja świata 
Symetrii? Wydaje mi się, 
że manichejska – nikt nie 
wychodzi stamtąd lep-
szy, przeciwnie – świeżak 
uczestniczy w zabójstwie, 
Dawid staje się rutynia-
rzem, ludzie, którzy ciążyli 
ku temu miejscu, pozo-
stają sobą. Nie ma mowy 
o resocjalizacji, więzienie 
nie jest czyśćcem, jakby 
sobie tego niektórzy  
mędrcy życzyli. Jest to  
zły świat, gdzie źli ludzie 

pod nierychliwą i humo-
rzastą kuratelą służby 
więziennej mają dostać 
od sobie podobnych po 
łbie za to, co zrobili. Wię-
zienie jest wymierzaniem 
sprawiedliwości, a nie 
sprawiedliwością. To też 
bije w lewicowe uprosz-
czenia – więzienie to kara, 
a nie odtwarzanie czło-
wieczeństwa. Zbyt wiele 
prostej prawdy jest w Sy-
metrii, by ludzie o niej 
zapomnieli, a za dużo, by 
świat piał z zachwytu.

m.W.: Tym samym najlep-
sze dzieło Niewolskiego 
(a zarazem jedno z nie-
wielu) jawi się po prze-
szło dekadzie jako film 
z jednej strony rdzennie 
polski, ale jednocześnie 
uniwersalny. Polski, bo 
przez swoją specyfikę 
wybrzmiał jedynie w ro-
dzimym rejonie, uniwer-
salny, bo tezy dotyczące 
sprawiedliwości, społe-
czeństwa i ludzkiego losu, 
jakie stawia, mają wymiar 
ponadczasowy. W jakimś 
sensie brud i szarość wię-
ziennych ścian białołęc-
kiego zakładu karnego 
łączą się z naszą polską 
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rzeczywistością w spo-
sób wręcz symbiotycz-
ny. Jednak nie w kwestii 
estetyki (choć i to może 
mieć miejsce), ale wła-
śnie pod względem pe-
symistycznego, a może 
realistycznego bilansu 
dotyczącego losu jednost-
ki, do jakiego dochodzi 
Niewolski. „Człowiek zły” 
i „człowiek dobry” to 
często określenia nie-
przystające do systemu, 
w jakim przyszło nam żyć. 
Pojęcia sprawiedliwości 
i hierarchii niezmiennych 
zasad podobnie nieraz nie 
korespondują z otaczają-
cym nas światem, w któ-

rym rzeczona humorzasta 
kuratela dzień po dniu 
ukręca bat na niczego 
nieświadomych więźniów. 
A wystarczyłoby zacho-
wać ten bilet po wyjściu 
z kina. A może by nie 
wystarczyło?

J.k.: Fenomen Symetrii 
jest fenomenem prozy 
Marka Nowakowskiego. 
To opowieść dla swoich, 
która poprzez redukcję 
świata przedstawione-
go, suchość i klarowność 
obrazu, prostotę formy 
i bezpretensjonalność 
sprawiać może wraże-
nie filmu bez wielkich 

aspiracji. Erudycja nie 
jest eksponowana, ktoś 
sobie filozofuje, obok 
ktoś wyciąga wagon 
szlugów, ktoś idzie do 
kibla, jeszcze ktoś inny 
cierpi – jak to w życiu. 
W Symetrii i u Nowakow-
skiego chodzi dokładnie 
o to samo – o pokazanie 
prawdy i podkreślenie roli 
prostych wartości. Bez pa-
tosu, taniego moralizator-
stwa, tak zwyczajnie i po 
prostu. Film Niewolskie-
go oddaje parafrazę słów 
Zbawiciela, którą czas 
jakiś temu w świat puścił 
Marcin Darmas: prawda 
was wyzwoli, kurde! Ω



Pewnie zadajecie sobie pytanie, czy wciąż chcę zostać 
gwiazdą rocka w Polsce. Odpowiedź brzmi: nie wiem

Zawsze chciałem być gwiazdą. Podkreślam słowo „zawsze”. Już od 
małego wiedziałem, że jestem do tego stworzony. Konkursy re-
cytatorskie, przedstawienia, akademie w szkole. To był mój chleb 
powszedni. Mówiąc po raz kolejny ten sam wiersz, czułem się jak 
gwiazda rocka. Sex, drugs & rock and roll – te trzy słowa powtarza-
łem jak mantrę. Cały czas śpiewałem sobie piosenkę zespołu Dire 
Straits Money for Nothing. Myślałem, że Mark Knopfler śpiewa 
właśnie o mnie. Niestety, w życiu nie wszystko jest kolorowe i ta-
kie, jak być powinno. Zapomniałem, że mieszkam w Polsce i tutaj 
ciężej jest spełnić swój american dream. Nikt nie mówił, że będzie 
lekko, dlatego postanowiłem się dobrze przygotować. 

Knopfler śpiewa o mnie

Znalazłem w mojej lokalnej bibliotece ciekawą pozycję autorstwa 
Krzysztofa Kasowskiego. Książka nosi tytuł Kontrakt. Lektura bar-
dzo wciągająca, mówiąca bardzo dużo o polskiej branży muzycz-
nej. Krzyśka na pewno kojarzycie. Jego piosenki Maczo, Reklama, 
Każdy lubi boogie śpiewała cała Polska w latach 90. Przy każdej 
okazji wychodził nam z lodówki. Chciałem być taki jak on, tylko nie 
wiedziałem, że stoi za nim diabelski kontrakt z jedną z najwięk-
szych wytwórni płytowych w tamtych czasach. Muzyczny cyrograf, 
od którego nie ma odwrotu. Rezygnujesz – odpadasz z gry i nie ma 
cię w mediach. Wtedy jego piosenka Wszyscy kochają kasę nabiera 
innego znaczenia. No cóż, to cena bycia niezależnym artystą. Nie 
każdy całe życie chce być marionetką.

Bartosz 
Boruciak
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Ustaliłem z góry, że mnie ten problem nie będzie 
dotyczył, tylko zaraz, nie gram na żadnym instru-
mencie muzycznym. Szperałem, szperałem, aż 
znalazłem coś dla siebie… gitara basowa. Więk-
szość słuchaczy jej nie słyszy, ale i tak jest bardzo 
ważnym ogniwem każdego zespołu. Jest jak 
przyprawa, bez której żadna potrawa nie 
smakuje tak samo dobrze. Czas zacząć 
ćwiczenia, żeby nie odstawać od resz-
ty szarpidrutów. Wojtkiem Pilichow-
skim albo Marcusem Millerem od razu 
nie zostanę, ale zdobyć chociaż garstkę 
ich umiejętności, to już jest wyzwa-
nie. Czas włączyć filmiki i obser-
wować grę mistrzów. Po ośmiu 
godzinach palce całe we krwi. 
W tym czasie przypomniały 
mi się słowa powtarzane 
mi wielokrotnie przez 
całe życie: im więcej 
potu na treningu, tym 
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mniej krwi na ringu. Jestem zwycięzcą, nie poddaję się i idę dalej. 
Muszę być gwiazdą rocka.

Wracając z uczelni, zauważyłem billboard promujący film Polskie 
gówno. O tym, że powstaje film, wiedziałem już dużo wcześniej. 
Powstawanie tego dzieła było jednym wielkim neverending story, 
brakowało mi tylko Limahla w obsadzie. żarty żartami, ale posta-
nowiłem podejść do tego tematu poważnie. Może Grzesiek Jan-
kowski i Tymon Tymański – twórcy filmu – dadzą mi w prezencie 
receptę na sukces w branży muzycznej. Bilet kupiony, czas ruszyć 
do kina na Polskie gówno.

Poszedłem na Gówno

Jestem już na miejscu. Rozglądam się dookoła, widzę różnych lu-
dzi. Gimnazjaliści i licealiści, którzy sugerując się gównem w tytu-
le, pomyśleli, że idą na kolejną polską komedię. Studenci, bo mają 
zniżkę. Młode małżeństwa, bo pamiętają czasy, kiedy słuchały Kur, 
i chcą sobie odkurzyć twórczość Tymona. Pozostali przyszli do kina, 
a nie na film. Czy film nie będzie przeszkadzał we flircie? Przekona-
my się za dwie godziny.

W trakcie reklam przeglądam nerwowo ulotkę i widzę ciekawe 
nazwiska: Bohosiewicz, Jakubik, Dziędziel, Topa, Peszek. Obok nich: 
Tymański z zespołem Transistors, Halama, Brylewski, Mozil, Moż-
dżer, Skiba, Deriglasoff. Starcie profesjonalnych aktorów i osobo-
wości scenicznych. Co z tego wyjdzie, o, już jest film. 

Pierwsze zaskoczenie przerosło moje oczekiwania. To jest mu-
sical. Nie przypominam sobie, żeby nasi filmowcy próbowali zmie-
rzyć się z tą formułą. Jerzy Bydgoszcz Senior (Marian Dziędziel) 
śpiewający ze swoim synem Jerzym (Tymon Tymański) o proble-
mach życia codziennego przy porannej jajecznicy to jest to. Syn 
proszący ojca o pieniądze to stały motyw w naszym życiu. Niech 
pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie pożyczał od rodziców na 
opłaty, jedzenie, przyjemności etc. Miło jest zobaczyć coś takiego 
na dużym ekranie, aż mi się łezka w oku zakręciła.

Wkracza komornik

I na tym sielanka się kończy, bo przychodzi wszędobylski mene-
dżer – komornik, w którego postać wciela się Grzegorz Halama. 
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Menedżer jest jak fiskus, zawsze dorwie się do twojej kasy. Można 
mieć dobrego menedżera, to się rzadko zdarza, albo takiego, któ-
ry będzie istnym wcieleniem zła. Tymon jest w tarapatach, musi 
oddać kasę, którą stracił, dlatego postanawia reaktywować zespół 
Tranzystory i ruszyć w trasę, by podbić polski szołbiznes.

Początki zawsze bywają trudne. Granie w małych klubach, 
jednoosobowa publiczność, granie za ogórki kiszone, co najwyżej 
za dwa piwa na głowę. To są polskie realia. Nie dajesz rady, odpa-
dasz z gry. To nie jest zabawa dla mięczaków. Ważnymi postaciami 
w każdym zespole są techniczni, kierowcy. Bez nich koncert nie bę-
dzie udany. Kierowcą Tranzystorów, bo technicznego się nie doro-
bili, jest Stan Gudeyko, w tę rolę wciela się legenda polskiej sceny 
rockowej, człowiek instytucja Robert Brylewski. Stan jest dobrym 
duchem Tranzystorów, encyklopedią anegdot, artystą, na którym 
komuna pozostawiła piętno do końca życia. Wyjazd do usa za chle-
bem – te historie wielokrotnie słyszeliście od swoich znajomych. 
Nie było lekko.

Marazm, nałogi, brak kasy, pozostawione w domu rodziny. Co 
zrobić, żeby żyć godnie z pasji i jednocześnie nie dać czterech liter? 
Nie ma takiej opcji. Trzeba kombinować, dlatego Tranzystory wrzu-
cają piąty bieg i jadą spełniać swoje marzenia, jednocześnie będąc 
niezależnym zespołem.

Duża stacja komercyjna organizuje festiwal, podczas którego 
można wygrać obiecujący kontrakt – ach, znowu ten kontrakt – na 
nagranie swojej debiutanckiej płyty. Wszystko w rękach widzów, 
którzy wysyłają sms-y. Wiadomo nie od dziś, że sponsorzy kupu-
ją sms-y, by ich faworyt mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Witamy 
w Polsce. W międzyczasie menedżer załatwi jakiś żenujący wystę-
pik na zamkniętej imprezie dla pracowników korporacji xyz. Z mi-
nuty na minutę moja myśl o zostaniu gwiazdą rocka oddala się, ale 
film się jeszcze nie skończył, może będzie szczęśliwe zakończenie, 
wracam do oglądania.

Kolejny obraz, kolejna retrospekcja, nieodłącznym elementem 
życia w Polsce są znajomości. Wciąż słyszymy, że ktoś dostał pracę, 
otrzymał awans, ma łatwiej w życiu, bo ma plecy. Nie inaczej jest 
w branży rozrywkowej. Warto znać kogoś, kto pociąga za sznurki 
i jest Master of Puppets. Tranzystory jadą na audiencję do Romana 
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Blooma (Jan Peszek), który ma pomóc kapeli wznieść się na mu-
zyczny Olimp. Recepta na sukces jest bardzo prosta. Trzeba się mo-
dlić do bożka Szoł-Biza i składać mu pokłony w nietypowy sposób. 
Wszystkiego nie będę wam zdradzał. Na mej twarzy pojawił się 
uśmiech, gdy zobaczyłem światowej sławy polskiego pianistę jazzo-
wego Leszka Możdżera. Twórcy filmu przydzielili mu rolę garba-
tego kamerdynera Romana Blooma, który akompaniuje swojemu 
szefowi w trakcie modlitwy do ohydnego bożka Szoł-Biza. Artysta, 
zakładając na siebie nietypowy strój, pokazał, że ma duży dystans 
do siebie i do swojego wizerunku, gratulacje.

Hołd bożkowi złożony, czas ruszyć na podbój polskich mediów. 
Zespół Tranzystory został zakwalifikowany obok młodych zespo-
łów i wielkich gwiazd do konkursu na największy przebój. Prym na 
festiwalu piosenki wiedzie Dudek Meissner, lider zespołu B. Sex. 
Wielu widzów doszukuje się w postaci granej przez Arkadiusza Ja-
kubika związków z takimi sławami polskiej sceny muzycznej, jak: 
Muniek Staszczyk, Maciej Maleńczuk czy Krzysztof „Grabaż” Gra-
bowski. Może coś w tym jest, gdyż został ucharakteryzowany jak 
jeden z nich. Nie powiem który, sami zobaczcie.

Nie idę do show

Jeżeli jest konkurs, to musi być jury. żaden talent show nie obę-
dzie się bez celebryckiego jury. To nie zespoły są gwiazdami, lecz 
loża szyderców, która ocenia młode, bardzo często niedoświadczo-
ne kapele. Telewizyjny show jest ich być albo nie być. Ja od zawsze 
powiadałem wszystkim moim znajomym, że do żadnego talent 
show nie pójdę. Koniec i kropka. Pewnie nawet bym nie doszedł do 
etapu telewizyjnego, zatrzymałbym się na precastingu. A co mi tam 
program w telewizji, ja i tak wiem, że jestem gwiazdą. Wracam do 
filmu. Lider Tranzystorów Jerzy Bydgoszcz próbuje poderwać Gigę 
(Sonia Bohosiewicz), która zasiada w jury. Umizgi wokalisty są bez-
skuteczne, jego podboje trafiają do sieci. Koledzy z zespołu mają 
ubaw po pachy. 

Chłopaki dochodzą do wniosku, że ta cała cepeliada nie jest dla 
nich, i rezygnują z występu. Do akcji wkracza Stan Gudejko, który 
rozprzestrzenia magiczny pył po całym budynku telewizji, wszyscy 
zasypiają, tylko nie widzowie. Gudejko przemawia do kamery ni-
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czym generał Jaruzelski ogłaszający stan wojenny, ludzie są zszoko-
wani. Tranzystory wynoszą uczestników zabawy na zewnątrz. Stan 
zmienia stan swojego przełożenia, kieruje się do krainy wiecznych 
łowów. Kończy się stare, zaczyna się nowe.

Półtorej godziny zleciało jak z bicza strzelił. Film ciekawy, poka-
zujący polską branżę muzyczną w niezbyt jasnym świetle. Panowie 
pracowali nad nim siedem lat – były chude z tego, co wiem – teraz, 
mam nadzieję, czeka ich siedem lat tłustych. Wielką zaletą dzieła 
jest szczerość i naturalność. Kiedy Czesław Skandal (Grzegorz Ha-
lama) systematycznie oszukuje swój zespół, wydając jego ciężko 
zarobione pieniądze na hazard, to mam ochotę – najzwyczajniej 
w świecie – go udusić. Historie Gudejki (Robert Brylewski) przepla-
tane archiwalnymi nagraniami zespołu Kryzys, którego grający go 
Brylewski był założycielem, pokazują nam, że mamy do czynienia 
z artystą wielkiego kalibru. Tacy muzycy byli ciężko doświadcze-
ni przez los. Dziś nie mają na chleb. A to Polska właśnie i dlatego 
szczerze polecam obejrzeć Polskie gówno.

Pewnie zadajecie sobie pytanie, czy wciąż chcę zostać gwiazdą 
rocka w Polsce. Odpowiedź brzmi: nie wiem. Zobaczymy, co przy-
niesie los. Film Jankowskiego i Tymańskiego był dla mnie gorzką 
lekcją, pokazuje polską scenę muzyczną w krzywym zwierciadle. 
Muzycy uzależnieni od alkoholu – doskonała rola Filipa Gałązki – 
to w tym środowisku norma. Nie każdy jest w stanie walczyć o sła-
wę, która jest najmocniejszym narkotykiem i na dodatek silnie 
uzależniającym. 

Czy nadal chcę być częścią tego polskiego gówna? Tak. Czy wy, 
czytelnicy, chcecie wciąż słuchać idiotycznych piosenek, które pusz-
cza wam większość rozgłośni radiowych i telewizja? Sami, w ciszy 
i milczeniu, musicie sobie odpowiedzieć na to ważne pytanie. Mnie 
pozostaje tylko zacytować wielkiego polskiego poetę Kazimierza 
Przerwę-Tetmajera: 

Wolę polskie gówno w polu,
Niż fijołki w Neapolu.

Ω



Ewangelizacja
łomem albo 
raj dla ateistów
Żorż Ponimirski
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Umysł jest jak spadochron. Nie działa, 
jeśli nie jest otwarty.
  Frank Zappa

Lecz w gruncie rzeczy  
była to sprawa smaku

Różne są metody dotarcia do ludzkich umysłów. Ponieważ zazwy-
czaj są one zamknięte na treści dobiegające z zewnątrz, należy się 
dostać do nich na różne sposoby. Im bardziej delikatna sprawa, 
tym bardziej delikatnych metod wymaga. Jeżeli przyjmiemy, że 
umysł zamykają drzwi z zamkiem Gerdy, trzeba użyć szczególnego 
rodzaju wytrychów, aby je otworzyć. Tylko amator weźmie prostac-
ki łom i będzie próbował nim podważyć futrynę. Nic tym nie wskó-
ra, zaś ślady dewastacji będą potwierdzeniem jego nieudolności.

Kiedy oglądałem Bóg nie umarł, nowy ewangelizacyjny film pro-
sto z kraju telewizyjnych kaznodziejów, który na początku marca 
wszedł do polskich kin, zastanawiałem się, ilu zaciekłych anty-
teistów było jego cichymi sponsorami. A jeśli tego nie zrobili, to 
reżyser Harold Cronk powinien dostać od nich nagrodę za najsku-
teczniejsze kompromitowanie chrześcijaństwa. Wszystko jest tak 
bardzo banalne, jak tylko być może. A zatem człowiek wierzący jest 
moralny i dobry, a ateista to morderca i frustrat.

W którym są włókna duszy  
i cząstki sumienia

Schematy: dobry, mądry wierzący i zły ateista, są widoczne w dzie-
le Cronka niczym rama H na ścianach wielkiej płyty. Wyrzeczenie 
się Boga oznacza niemoralność, despotyzm, morderstwo. źródłem 
ateizmu nie jest intelektualny namysł, ale tragiczne wydarzenia 
z przeszłości. Profesor filozofii tępi wszystkich wierzących, bowiem 
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w wieku dwunastu lat stracił wiarę po śmierci matki. Inny ateista 
(bo przecież wiadomo, że są to niemoralne bestie) zabija na przej-
ściu dla pieszych człowieka i ucieka. Obrazu dopełnia muzułmanin, 
który wyrzuca z domu swoją córkę, ta bowiem słucha audiobooka 
z Biblią. A na dokładkę jest jeszcze komunizm instytucjonalny pod 
postacią komunisty z Chińskiej Republiki Ludowej. Zgroza, zgroza, 
zgroza. Po prostu poradnik jasno określający, kto jest, a kto nie jest 
dobry.

Siły światła reprezentują: heroiczny Joshua – przystojny mło-
dzian pełen zapału, wielebny Dave – białozębny przyjemniaczek 
wycięty z seriali z lat 90., wielebny Jude – poczciwy czarnoskóry 
grubasek, i niejaka Mina, eksstudentka o wielkich ustach i oczach. 
Wszyscy dobrzy, wyrozumiali i moralnie nienaganni. Wisienką na 
torcie jest zespół katorocka, ewangelizujący za pomocą marnej 
muzyki z jeszcze marniejszym wokalem. 

Łańcuchy tautologii,  
parę pojęć jak cepy

W wielkim skrócie: heroiczny Josh trafia na zajęcia z filozofii do 
profesora Radissona. Warunkiem sine qua non ich zaliczenia jest 
zaparcie się Boga. Josh bohatersko staje po stronie wiary. Ob-
mierzły ateusz pozwala mu bronić swojej wiary i ustalają, że jeżeli 
dzielny młodzian przekona milczący tłum statystów opłacanych po 
3 dolary za godzinny występ w tym filmie, wtedy wygra. I tu się za-
czyna jazda bez trzymanki czy też raczej istny hardcore. Heroiczny 
Josh podejmuje rzuconą mu rękawicę i próbuje przekonać audyto-
rium. W trzech krótkich sekwencjach przedstawia trochę zarzutów 
pod kątem Hawkinga (raczej niemrawo), opowiada się za kreacjo-
nizmem (walecznie) i naskakuje na obmierzłego ateusza, ujaw-
niając, że jest on zgorzkniałą sierotą, która z powodu straty matki 
znienawidziła Boga. Reszta to tylko niesprawny słodzik pedagogicz-
ny, że jak się uwierzy, to wszystko będzie łał i dobrze. Merytorycz-
nie film zupełnie nie wchodzi głębiej, nie zostają nawet przytoczo-
ne argumenty znane z skądinąd fatalnego Boga urojonego. Tak na 
dobrą sprawę trudno też się rozeznać, jakie są argumenty ateistów. 
Jest to przecież w ogóle nieistotne, są oni po prostu nieszczęśli-
wi i zagubieni, ważna jest przepełniona emocjami i pozytywną 
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energią wiara. Statyści, co było wiadome już, zanim rozpoczął się 
film, w końcowej scenie opowiedzieli się za heroicznym wierzą-
cym. Wszystko skończyło się łał, wielką fetą na koncercie katoroc-
ka. Gdzie setki ludzi wysyłają sms-y o treści Bóg nie jest martwy. 
Wszystko proste, jasne i bez znaków zapytania. Rozumiem, że nie 
dla każdego są Barwy ochronne czy też Dekalog, a wręcz przeciw-
nie, dla większości mogłyby być one szkodliwe. Ale czy naprawdę 
trzeba aż tak prymitywnie, aż tak niezdarnie i aż tak schematycz-
nie? Niektóre ckliwe filmy z lat 90. miały lepiej napisany scenariusz 
niż dziełko pana Cronka.

Który każe wyjść, skrzywić się,  
wycedzić szyderstwo

Nietrudno sobie wyobrazić setki godzin katechezy, na których pa-
nie katechetki puszczają dzieło ze słowami: to bardzo mądry film 
o Bogu i prawdziwej wierze, i rzesze uczniów, które przeczytały wy-
pociny Dawkinsa, zaczynają uważać, że wiara nie ma odpowiednich 
narzędzi do obrony przed zarzutami sformułowanymi w anty-Biblii 
ich idola. Film dzielnie ośmiesza filozofię i szydzi z filozofów, traktu-
jąc ich jako egoistycznych nieszczęśników. Brawo, oto droga, której 
potrzebuje polski Kościół. Droga pełna katolików, którzy: a. uwa-
żają ateistów za bestie, b. nie potrafią uargumentować swoich 
własnych przekonań, c. znają na pamięć cały repertuar wszystkich 
ckliwych i infantylnych piosenek. 

Ten film ateistów utwierdza tylko w przekonaniu, że wiara 
w Boga równia się intelektualnej pustyni, na której nie ma czego 
szukać, a wierzący to rozemocjonowani entuzjaści. Iście niedźwie-
dzia przysługa. Ω

Ps Obmierzłego ateusza gra Kevin Sorbo znany z brawurowej roli 
Herkulesa w serialu z lat 90.



Przed szóstą zapukała do mnie pani 
Maria. Uchyliła drzwi, zanim usłyszała 
odpowiedź. Zwykle zamykałem drzwi 
na klucz. Ale widocznie zapomniałem. 
Odruchowo wsunąłem rękę pod po-
duszkę. Była blada. Nie poduszka, pani 
Maria. Blada to zresztą mało powie-
dziane. Musiała być biała jak kreda, 
skoro dostrzegłem to w słabym świetle 
z korytarza.

– Sowieci – powiedziała i skierowała 
palec w kierunku szyby.

Zerwałem się na nogi, uchyliłem 
zasłonę. Było ciemno, jak to na po-
czątku stycznia o tej porze, ale jednak 
dostrzegłem, że cały dom otaczany jest 
przez sołdatów w jasnych kożuchach. 
Ich cienie odbijały się na śniegu. Każdy 

hoNor 
mi Nie 
PozWAlA

Wacław Holewiński
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ściskał w dłoniach pepeszę. Na ulicy 
stały dwie ciężarówki i wciąż wyska-
kiwali z niej kolejni. Zapytałem, czy 
od strony ogrodu też ich widać. Pani 
Maria kiwnęła głową. Wiedziałem, że 
jeśli przyszli po mnie, to nic nie zrobię, 
to żaden opór nie ma sensu. I że zabiją 
nie tylko mnie, ale i tych ludzi, którzy 
niczemu nie są winni. Przez chwilę 
łudziłem się, że może jednak szukają 
kogoś innego, że otoczyli nie tylko ten, 
ale i inne domy na ulicy.

– Niech pan da broń – pani Maria 
patrzyła mi prosto w oczy. Pewnie była 
przerażona. Za wszelką cenę jednak 
starała się nie dać tego poznać po so-
bie. – Szybko, nie ma czasu – wycią-
gnęła w moim kierunku rękę.

Odchyliłem poduszkę i podałem jej 
parabellum. Wybiegła z pokoju i zanim 
usłyszałem walenie do drzwi, zdąży-
łem zadać sobie pytanie, skąd ona wie-
działa, że mam broń. Nigdy ani ona, 
ani Jan o nic nie pytali. Lokator jak 
lokator. Pewnie lepszy od innych, bo 
zawsze płacił na czas.

Wskoczyłem do łóżka. Nie dlatego, 
że było zimno i że byłem w samych ka-
lesonach, ale… Wpadli do domu chyba 
razem z futryną. Parę sekund i byli też 
w moim pokoju. Ten pierwszy z latar-
ką w prawej ręce i naganem z lewej. 
Pewnie był mańkutem, bo przecież 
jeśli miał strzelać, to zawsze tą lepszą, 
sprawniejszą ręką. No, zobacz, ciągle 
te policyjne obserwacje. Ci dwaj za nim 
z pepeszami. Runęli na mnie, przy-

Wpadli do domu chyba 
razem z futryną 
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gnietli tak, że ledwiem mógł oddychać. Zepchnęli na podłogę. Po-
tem kazali stanąć pod ścianą z rękami na karku. Któryś podszedł 
do okna, otworzył je i zaczął po rusku pokrzykiwać do tych na 
zewnątrz. Słyszałem, jak pod dom podjechała ciężarówka i chyba 
jeszcze jakieś auto. Inny zapalił lampę naftową, potem przyniósł 
jeszcze jedną.

Ten od nagana kazał się ubierać. Mówił po polsku z jakimś 
dziwnym akcentem. Pewnie ten polski nie był jego pierwszym 
językiem. I pewnie do tej pory nie używał go zbyt często. Bo prze-
cież dla mnie polski też nie był pierwszym językiem, a nikt, mam 
rację, prawda, nie powie, że usłyszał jakikolwiek ślad jidysz w tym 
moim polskim.

Wyciągnął łapę po ausweis. Podałem mu dokument. Popatrzył 
na zdjęcie, kiwnął głową i się roześmiał. Popatrzyłem mu prosto 
w twarz. Nie miał przedniej jedynki. Może stąd ten akcent?

– No, tak, panie Zuzga. Trochi to trwało, no ale naszli ciebia.
Milczałem, bo co miałem mówić? Że to pomyłka? Że przyszli 

nie po tego, którego chcieli aresztować? W głowie miałem tylko 
jedno – co wiedzą? Od kogo? Dlaczego tak szybko? Kilka miesięcy 
i już po wszystkim? Pół roku? Gdzie popełniłem błąd?

Jeszcze wczoraj Ruczaj twierdził, że tu jest bezpiecznie. I że 
o tym adresie wiedzą ledwie trzy osoby. Prócz niego moja łącz-
niczka Kama, Łoziński i Kudłacz. Wszystkich znam od dawna, do 
wszystkich mam zaufanie prawie jak do Ciebie. Przecież, gdyby coś 
było nie tak, zauważyłbym. Tyle lat w konspiracji.

Do pokoju wciąż wchodzili nowi. Patrzyli na mnie, przerzucali 
rzeczy. Byłem ciekaw, czy odkryją schowek w nogach stołu. Wy-
rzucali wszystko na podłogę, badali szew każdej koszuli, każdych 
spodni, każdej marynarki.

– Czego wy chcecie? – zapytałem po godzinie, kiedy na ze-
wnątrz zrobiło się już całkiem jasno.

Ten od nagana, dawno już schowanego do kabury, bez kożucha, 
który rzucił na łóżko, za to w wygniecionym mundurze z żółtymi 
pagonami przeciętymi niebieską lamówką i dwiema gwiazdkami, 
oderwał się na chwilę od modlitewnika wyjętego ze stosu książek.

– Angele dei, qui custos es mei, me, tibi commisum pietate superna, 
illumine, custody, rege et guberna. Amen. – Chwilę pomilczał, zanim 

blankiety kenkart 
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znów się odezwał. – Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź 
mnie do żywota wiecznego? Tak to będzie po polsku, prawda? 
Módl się, panie Zuzga, czy jak tam ci naprawdę. Gdzie u ciebie 
broń?

Przez chwilę nasz wzrok się skrzyżował. Pomyślałem, że jeśli 
niczego tu nie znajdą, trudno im będzie udowodnić mi cokolwiek. 
Opuściłem oczy, nie chciałem go drażnić.

– Nie mam broni, jestem uciekinierem z Warszawy, po 
powstaniu…

Przerwał mi machnięciem ręki. Podsunął mi pod nos podnie-
sione z podłogi blankiety kenkart. Rzucił je na stos innych rzeczy 
i z zaciekawieniem zaczął się przyglądać okrągłej pieczęci z hitle-
rowską gapą.

– Opowiecie wszystko na miejscu. Ubierzcie się. Skarieje, 
skarieje.

Schyliłem się i wtedy musiał się rozwiązać troczek, zanim zdą-
żyłem złapać, kalesony zsunęły mi się do kolan. Nie do uwierzenia, 
ale nagość wobec obcych, nawet chwilowa, zawsze jest upokarzają-
ca. Niezależnie od okoliczności…

Kazał żołnierzom wynieść cały mój dobytek do samochodu. 
Kiwnął na stojącego przy drzwiach skośnookiego Azjatę, a ten 
z wprawą dobrze wyszkolonego w swym fachu bandyty skrępował 
mi ręce wyciągniętym z kieszeni sznurem. Zarzucili mi palto na 
ramiona.

– Pajechali – oznajmił lejtnant i popchnął mnie w stronę 
wyjścia.

Było zimno, pewnie ze dwadzieścia stopni poniżej zera. Twarz 
mi zesztywniała w ciągu paru sekund. Żałowałem, że nie wcisnęli 
mi na głowę choćby kapelusza. Z daleka zobaczyłem jakąś młodą 
dziewczynę, która na widok Sowietów zawróciła i skręciła w naj-
bliższą przecznicę.

Stanęliśmy obok czarnego dwudrzwiowego chevroleta maste-
ra. Luksusowe auto. Zacząłem się zastanawiać, komu go ukradli. 
Kierowca przez chwilę próbował uruchomić silnik, ale ten tylko 
charczał bezsilnie. Wysiadł, wyciągnął korbę i kilka razy mocno 
zakręcił. Motor zaczął stukotać, a z rury wydechowej poleciał kłąb 
czarnego dymu. Chyba musiał być jakiś problem z panewkami.
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Odchylili przednie siedzenie i wskazali mi miejsce z tyłu. Z obu 
stron wsiedli sołdaci, a obok kierowcy mój porucznik. Spodziewa-
łem się, że powiozą mnie do Bezpieczeństwa na 3 Maja. To byłoby 
najlepsze, byłaby jeszcze szansa na przesłanie jakiejś wiadomości. 
Mieliśmy tam swojego człowieka. „Wilczur” myślał o takich spra-
wach zawczasu i posłał kilku ludzi do milicji zaraz po wkroczeniu 
Ruskich do miasta. Ale zamiast w prawo z Piwnej, odbiliśmy zaraz 
w lewo. Dostrzegłem, że ruszyła za nami jedna z ciężarówek. Tylu 
po mnie jednego? Aż trudno uwierzyć.

Liw, Wierzbno, Marysin, spalone zabudowania Jamrozika, klu-
czyli, najwyraźniej nie znali trasy. W Kałuszynie skręcili do miej-
scowego posterunku, aby nabrać benzyny. Kazali wysiąść, oprzeć 
ręce na masce auta. Kierowca odkręcił wlew paliwa, ale coś naj-
wyraźniej poszło nie tak, bo ten, który poszedł do środka, wrócił 
i bezradnie rozłożył ręce.

– Oni gawariat, czto ani nie imiejut benzin.
– Szlicha ich mat’ – zaklął porucznik i sam pofatygował się do 

budynku.
Widocznie jego siła perswazji była znacznie większa niż po-

przednika, bo z budynku wyskoczył przeraźliwie chudy gówniarz 
z dużą metalową bańką. Ledwie ją dźwigał. Oficer wyszedł za nim, 
uśmiechnął się i schował pistolet do kabury. Zapalił papierosa 
i czekał, aż bak się wypełni.

Heniu, moja najdroższa!
Czy Ty na pewno chcesz tego słuchać? Ale może tak trzeba, 

może trzeba zapamiętać każdy skrawek naszego życia? Może trze-
ba go przekazać? Dać świadectwo? Ile będzie tych dni? Wiesz, co 
mam teraz w oczach? To, jak wróciłaś ze spaceru z małą. Jak ją 
położyliśmy w kołysce, jak stanęliśmy w oknie, jak Cię objąłem od 
tyłu i patrzyliśmy na kwitnące kasztany. Miałaś na sobie tę swoją 
jasną suknię, którą tak lubię, a ja byłem w mundurze. Byłaś tak 
piękna! I myślałem, że nie potrzebuję już nic więcej do szczęścia. 
Że życie niesie ze sobą tyle niespodzianek, a ja przecież nie mia-
łem nawet prawa marzyć, że tyle od niego dostanę. Odwróciłaś się, 
wzięłaś moją dłoń i przytuliłaś do policzka.

Tym razem samochód zapalił bez problemu. Skręciliśmy na 
Mrozy. Nie miałem pojęcia, dokąd mnie wiozą. Mogli przecież wy-
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sadzić w polu i po prostu zastrzelić. Nie, nie, po co mieliby w ogóle 
gdziekolwiek wieźć. Mogli palnąć kulą w łeb od razu tam, w miesz-
kaniu i tyle. Ale widocznie byłem im potrzebny. Z drugiej strony, 
cóż oni mogli mieć na mnie? Miałem przecież dobre papiery. No, 
coś tam znaleźli. Ale to przecież wszystko można jakoś wytłuma-
czyć. Byli Niemcy, konspiracja, wspólny wróg.

Na drodze przed nami pojawiła się furmanka wypełniona na 
metr w górę drzewem. Nie było jej jak wyminąć, śniegu nawiało 
tyle, że można się było poruszać tylko środkiem. Kierowca trąbił, 
ale chłop nie miał gdzie zjechać. Okładał konia batem, tyle że to 
nic nie dało. Dogoniła nas ciężarówka z sołdatami. Kilku wysko-
czyło i pognało w kierunku furmanki. Chłop próbował im coś 
tłumaczyć, ale któryś odbezpieczył broń i puścił serię w niebo. 
Spłoszony koń ruszył, ciągnąc po drodze kurczowo trzymającego 
lejce chłopa. Skręcił gwałtownie i musiał wpaść w niewidoczny, za-
sypany śniegiem rów, bo i on, i wóz przechylili się gwałtownie i pa-
dli na prawo. Łańcuch, którym drzewo było umocowane, musiał 
pęknąć, bo z łoskotem zaczęło się zsuwać do rowu. Koń próbował 
się poderwać, stanąć na nogi. Pęknięty dyszel mu to uniemożli-
wiał, wbijając się w bok i wyrywając kawał mięsa. Śnieg dookoła 
błyskawicznie poczerwieniał.

Zanim ruszyliśmy, zobaczyłem jeszcze kompletnie bezradnego 
chłopa. Klęczał na śniegu i coś tam mówił sam do siebie.

Cegłów, Siennica, Kołbiel, tam odbiliśmy w prawo. Wciąż nie 
wiedziałem, dokąd mnie wiozą. Żaden z nich nie odezwał się do 
mnie w czasie drogi ani słowem, a i między sobą nie gadali zbyt 
często. Czasami tylko lejtnant dawał wskazówki kierowcy, a ten 
potakiwał skinieniem głowy.

Wjechaliśmy do Otwocka. Nikt mi tego nie musiał mówić. By-
wałem tu przed wojną kilkadziesiąt razy. Ale chyba nigdy nie by-
łem tu w zimie. Jechaliśmy tuż obok wyludnionego bazaru. To tu 
w czasie wojny było getto. I stąd pognali chyba do Treblinki rabina 
z Aleksandrowa Izaaka Danzigera. A razem z nim chyba z dziesięć 
albo i piętnaście tysięcy ludzi. Zobacz, że dziś nie robi to różnicy: 
dziesięć albo piętnaście tysięcy. Prawo wielkich liczb. Jak mordu-
ją miliony, przestajesz liczyć tysiące. Wszyscy staliśmy się odpor-
ni na śmierć, zbrodnie, gwałty. Przestały nas dziwić. Mamy skórę 

 byli Niemcy,  
 konspiracja,  

 wspólny wróg
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grubszą niż najgrubsze zwierzęta. Ale w domach na Świerkowej 
i Żeromskiego, którymi jechaliśmy, paliło się światło, najwyraźniej 
ktoś w nich mieszkał.

Zatrzymaliśmy się przed bramą dwupiętrowego domu na 
Legionów. Musiałem obok niego przechodzić przed wojną, ale 
zabij, nie pamiętam, co tu było. Porucznik odkręcił szybę i zaga-
dał ze strażnikiem, który podszedł do auta z wyciągniętą w jego 
stronę pepeszą. Tamten zajrzał do środka, cofnął się i otworzył 
bramę.

– Dojechali – oznajmił porucznik, kiedy zatrzymaliśmy się 
przed wejściem.

Na willi nie było żadnych napisów, żadnej tablicy. W środku 
jednak od razu można było zauważyć, że ten dom nie służy do 
mieszkania. Sprowadzono mnie na dół, do piwnicy. W dużym po-
mieszczeniu strażnik odebrał moje dokumenty i kazał się rozbie-
rać. Pokazałem mu skrępowane ręce.

Próbował rozplątywać węzeł. Miał z tym spory kłopot. Wyszedł 
i za chwilę wrócił, trzymając w ręku długi, chyba niemiecki bagnet. 
Sprawnie przeciął sznur. Przez chwilę nie byłem w stanie ruszać 
palcami, kompletnie mi zesztywniały.

– No, zbierajcie się. Szkoda czasu. Gacie też – dodał, widząc, że 
nie bardzo wiem, o co mu chodzi.

Jak tamci zaczął obmacywać każdy skrawek ubrania, zajrzał do 
butów, wyciągnął sznurówki, zabrał pasek. Drugi, który siedział 
przy niedużym stole, zapytał o nazwisko, imię, datę urodzenia.

– Zuzga, Bolesław, syn Władysława i Reginy, urodzony w War-
szawie dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc osiemset dziewięć-
dziesiątego dziewiątego – recytowałem. I prawie nie kłamałem. 
Wszystko, jak wiesz, się tu zgadzało. Wszystko prócz nazwiska 
i imienia. Choć i ten Zuzga od tylu już lat przyrośnięty do mnie...

– Zawód? – ten przy stole miał na naszywkach dwie belki.
– Fryzjer – odpowiedziałem. I to też nie było kłamstwo. Ale 

kłamstwo od prawdy dzieli czasami cieniutka linia. Tak cienka jak 
ta oddzielająca bohatera od samobójcy.

Kazali się ubierać. Ten zza stołu wstał i pchnął mnie w kie-
runku drzwi. Dom miał dwa poziomy piwnic. Sprowadził mnie 
na ten niższy i, pochyliwszy moją głowę, wepchnął w wąziutkie 

miała taką 
futrzaną mufkę 
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drzwi. Trzecie po prawej stronie. Usłyszałem szczęk klucza, po-
tem oddalający się stukot jego podkutych butów. Przez chwilę, 
mimo odrobiny światła z korytarza wlewającego się szparami 
w nieszczelnych drzwiach, musiałem oswajać wzrok z tym, co 
tam zastałem.

Cela była malutka. Dwa na półtora metra. Ale najgorsze było to, 
że stojąc, wciąż musiałem być pochylony. Przy moich stu siedem-
dziesięciu sześciu centymetrach, aby wyprostować głowę, musie-
liby dodać przynajmniej dwadzieścia. Potknąłem się o stojące tuż 
obok wejścia wiadro.

Śmierdziało moczem i jeszcze czymś. Przez chwilę nie mogłem 
sobie uświadomić, co to za zapach. A potem przypomniało mi się, 
że w kamienicy, gdzieś na rogu Długiej i Nalewek, przeprowadza-
liśmy w trzydziestym pierwszym, może drugim, rewizję. To była 
jakaś straszna nędza. I też tam czułem taki fetor. I już wiedziałem, 
że to szczury i ich odchody. Złożyłem płaszcz w kostkę, położyłem 
na betonie i usiadłem. Musiała być już noc, ale nie mogłem tego 
sprawdzić, zegarek został w Węgrowie. Może zresztą nie został, 
może któryś z tych sołdatów wziął go sobie w ramach wojennych 
zdobyczy? Czy Ty wiesz, że oni potrafią nosić na każdej ręce po 
sześć zegarków? Nie, skąd masz wiedzieć? Przecież tam u Was, 
pod Kielcami, ich jeszcze nie ma. Trofiejnych, tak mówią. Sam to 
widziałem.

Uśmiechasz się, wiem, że się uśmiechasz. Ale wcale nie z tych 
zegarków. Uśmiechasz się do mnie. A ja się martwię i o Ciebie, 
i o Kruszynę. Wycierpiałyście się w Warszawie podczas powsta-
nia, a i teraz pewnie nie jest Wam lekko. Ale jeszcze będzie dobrze. 
Będzie słońce i pojedziemy nad Świder, pójdziemy brzegiem tam, 
gdzie nie będzie ludzi, położymy się na rozgrzanym piasku albo 
w wodzie, która nawet nas nie przykryje. I będę Ci się spowiadał 
nie z tych dni, które były, ale z tych, które przyjdą.

Wiesz, dopiero teraz zorientowałem się, że przez cały dzień 
niczego nie jadłem. Nie czułem głodu, tylko w gardle mi zaschło. 
Może trzeba było poprosić tych na górze o kubek wody? Ale dla-
czego miałbym ich o cokolwiek prosić? Mówią po polsku, ale czy 
oni są Polakami? Czy ci wszyscy sługusi Moskwy są Polakami? 
A wcale ich nie tak mało.
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Założyłem palto, jest zbyt zimno, wsunąłem dłonie w jego ręka-
wy. Tyś chyba miała taką futrzaną mufkę. Z czego ona była? Z kró-
lika? Mówiłaś, że najlepiej chroni przed zimnem.

Musiałem zasnąć, zobacz, jak szybko człowiek jest w stanie 
zaakceptować to, gdzie jest, jak go traktują. Obudziłem się, bo 
usłyszałem, najpierw usłyszałem przeraźliwy krzyk, a potem 
trwożliwe stukanie w ścianę. Obok najwyraźniej też kogoś trzy-
mali. Przesunąłem dłonią po podłodze i znalazłem jakiś mały od-
prysk cegły.

– Jasiński z Warszawy, a ty?
– Zuzga, też z Warszawy – odstukałem alfabetem Morse’a. Po-

myślałem, że trzeba się trzymać swojej wersji. Kto wie, kto tam 
siedzi.

– Za co? – to znów on.
– Nie wiem – odpowiedziałem.
Musieliśmy przerwać tę naszą rozmowę, bo na korytarzu usły-

szałem kroki, a chwilę później do celi kogoś wepchnięto. Zoba-
czyłem przez moment w świetle korytarza potężną sylwetkę. 
Mężczyzna zawadził głową o niski sufit. Musiał byś wyższy, znacz-
nie wyższy ode mnie. Zaklął szpetnie. Jak ja przyzwyczajał wzrok 
do ciemności. Podszedł do mnie i usiadł bez słowa. Najwyraźniej 
krwawił, bo co chwila wycierał czoło. Podciągnął do góry kolana 
i oparł na nich głowę. Chyba nie dlatego, że chciał spać, ale wła-
śnie po to, aby zatamować krew.

Odezwał się po dłuższym czasie.
– Bandyci. Pan już tu długo?
– Chyba nie – odpowiedziałem.
– Chyba? – nie zrozumiał.
– Dziś mnie przywieźli – poprawiłem się.
– To mów pan jak człowiek – wyczułem w jego głosie jakiś ro-

dzaj irytacji. – Wie pan, co tu się dzieje?
– Skąd mam wiedzieć? Lepiej śpijmy, noc, jutro będziemy mieli 

czas – odpowiedziałem, choć przestało mi się chcieć spać. Znów 
czułem pragnienie i chłód.

Ale nie to było najgorsze, zobaczyłem oczy. Jak to możliwe, że 
w tych ciemnościach je dostrzegłem, nie mam pojęcia. A jednak je 
widziałem. A może tylko czułem. Trąciłem mojego sąsiada.

zeżrą nas. Szczury 
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– Widzi pan? – zapytałem.
– Co? – odpowiedział zaspany, najwyraźniej rana mu już nie 

przeszkadzała i musiał się zdrzemnąć.
– Szczur – wyciągnąłem rękę w kierunku drzwi.
– I po to mnie pan budzi? Jak panu… – Najwyraźniej chodziło 

mu o moje nazwisko. Roześmiałem się, ale on nie zrozumiał powo-
du. – Z czego pan tak rechocze?

– Zuzga. Bolesław Zuzga – przedstawiłem się.
– Leon Zabużny – w trakcie wymieniania swojego nazwiska 

zdjął but i na kolanach zaczął się przesuwać w kierunku szczura. 
Wziął zamach i uderzył o podłogę. Ale gryzoń był od niego szyb-
szy. Musiał mieć tu poryte swoje korytarze. – Uciekł – oznajmił, 
ale dla pewności uderzył jeszcze raz w podłogę. – Zeżrą nas. Szczu-
ry to paskudztwo. Wiem, co mówię.

Wrócił na swoje miejsce i znów żeśmy zamilkli. Ω

Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Zysk i S-ka



Michał Dorociak
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Niefortunny powrót

7 stycznia 2015 roku odbyła się od dawna oczekiwana francuska 
premiera najnowszej książki Michela Houellebecqa Soumission 
(Posłuszeństwo/Poddanie). Choć od publikacji jego ostatniej po-
wieści, mapy i terytorium, za którą otrzymał prestiżową nagro-
dę Goncourta (najważniejsze literackie wyróżnienie we Francji), 
minęło pięć lat, przez ten czas pisarz nie pozwalał o sobie zapo-
mnieć. W 2012 roku, gdy Gerard Depardieu opuszczał Francję ze 
względu na wprowadzenie 75-procentowego podatku dla naj- 
bogatszych, Houellebecq przekornie postanowił do Francji powró-
cić po ponad 10-letnim pobycie w Irlandii. W zeszłym roku poja-
wił się na ekranach kin w paradokumentalnym filmie Porwanie 
michela houellebecqa, gdzie, jak można się domyślić, grał samego 
siebie. Także w roku ubiegłym we Francji wydana została książ-
ka houellebecq économiste (Houellebecq ekonomista), w której 
Bernard Maris stara się ukazać Houellebecqa jako autora zdolne-
go powiedzieć nam o obecnym kryzysie i możliwościach wyjścia 
z niego więcej niż jakikolwiek prawdziwy ekonomista. Informacja 
o przygotowywaniu przez pisarza nowej książki spotkała się więc 
z natychmiastowym zainteresowaniem opinii publicznej. Było ono 
tym większe, że osnową fabuły miało być zwycięstwo kandydata 
Bractwa Muzułmańskiego w wyborach prezydenckich we Fran-
cji A.D. 2022. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi autora, 
skandal wydawał się gwarantowany. Houellebecq niejednokrotnie 
dawał wyraz swojej niechęci wobec islamu, który w jednym z wy-

reSUrreCtioNe
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wiadów nazwał nawet „najgłupszą religią świata”. Jako że następ-
nie wygrał proces, który został mu wytoczony za powyższe słowa, 
wielu mogło się spodziewać, że Soumission, którego tytuł stanowi 
próbę przetłumaczenia na język francuski samego słowa „islam”, 
będzie stanowiło kolejną dosadną krytykę religii muzułmańskiej.

W dniu premiery półki paryskich księgarni zapełniły się więc 
najnowszą pozycją wydawnictwa Flammarion. Pasażerowie metra 
(które, jak warto przypomnieć, w stolicy Francji liczy 14 linii!) od 
rana łapczywie pochłaniali pierwsze strony powieści, nie spodzie-
wając się nadchodzącej tragedii. 

7 stycznia 2015 roku został bowiem zapamiętany nie jako 
data publikacji najnowszej książki Michela Houellebecqa, lecz 
jako dzień największego ataku terrorystycznego we Francji 
w ciągu ostatnich 20 lat. Dwaj zamaskowani napastnicy, wykrzy-
kując „Allahu akbar”, wdarli się do redakcji tygodnika satyryczne-
go „Charlie Hebdo” słynącego z karykatur i drwin również z religii 
muzułmańskiej, zabijając 12 osób (w tym 9 członków redakcji, 
pośród nich wspominanego powyżej Bernarda Maris) i raniąc ko-
lejnych 11. 

Michel Houellebecq natychmiast wycofał się z kampanii promo-
cyjnej swojej książki i opuścił Paryż. Mimo to wydawało się, iż we 
Francji może dojść do wojny kulturowej, gdzie karabinom zostaną 
przeciwstawione ołówki (wznoszone ponad głowy przez mani-
festantów gromadzących się w Paryżu i innych miastach, którzy 
w ten sposób pragnęli wyrazić swoje poparcie dla zamordowanych 
dziennikarzy), a pisarz, którego Soumission w ciągu tylko pięciu 
dni sprzedało się w liczbie ponad 120 tys. egzemplarzy, zostanie jej 
patronem. 

Tak się jednak nie stało. 

Korekta

Nie stało się tak, gdyż Francja takiej wojny nie jest w stanie dzisiaj 
podjąć, co nie może być jednak tematem tego tekstu, oraz dlatego 
że sam Houellebecq mocno zrewidował swoje wcześniejsze stano-
wisko, co już tematem tego tekstu może być, a nawet będzie. 

W jednym z wywiadów udzielonych parę dni po premierze pi-
sarz przyznał, że zmienił swoje przekonanie co do islamu, twier-
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dząc, że choć w minimalnym stopniu uczciwa interpretacja Koranu 
nie może prowadzić do dżihadyzmu. Wręcz przeciwnie, „pogłębio-
na lektura” tej świętej księgi doprowadziła go do odkrycia w niej 
źródła żywotnych sił, które mogłyby wskrzesić Europę i Francję. 
Niegdysiejsza pierworodna córa Kościoła, a wraz z nią cały Stary 
Kontynent potrzebują dzisiaj nowych rozwiązań, gdyż według 
słów Houellebecqa z innego wywiadu: Ateizm jest martwy. laic-
kość jest martwa. republika jest martwa. Czy islam może więc być 
ratunkiem dla umierającej, a może już nawet zmarłej, cywilizacji 
europejskiej?

Na zakręcie

Niedaleka przyszłość, rok 2022. Bohaterem Soumission jest 
François, profesor literatury na Uniwersytecie Paris III Sor-
bonne Nouvelle (drobne wyjaśnienie dla polskiego czytelnika: 
w 1970 roku jako konsekwencja studenckiej rewolty z 1968 roku 
Uniwersytet Paryski został podzielony na 13 autonomicznych 
uczelni. Trzy z nich korzystają dzisiaj z kompleksu budynków, któ-
ry od czasów średniowiecznych nazywany jest Sorboną i stąd w ich 
nazwie pojawia się słowo „Sorbonne”: Uniwersytet Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Uniwersytet Paris III Sorbonne Nouvelle 
oraz Uniwersytet Paris IV Paris-Sorbonne. Spośród wymienionej 
trójki uniwersytet, na którym wykłada główny bohater książ-
ki, pozostaje najmniej prestiżową uczelnią). François to samotny 
mężczyzna w średnim wieku, którego największym przyjacielem 
pozostaje Joris-Karl Huysmans, pisarz z końca XIX wieku, Fran-
cuz rzecz jasna, najpierw dekadent, potem naturalista, aż w końcu 
katolik. François, poświęciwszy się karierze uniwersyteckiej, pędzi 
spokojny i w gruncie rzeczy dosyć monotonny żywot w małym 
mieszkanku w chińskiej dzielnicy Paryża. Jedynym urozmaice-
niem są dla niego kolejne partnerki, najczęściej jego studentki, 
których następstwo wyznaczane jest przez początek i koniec ka-
lendarza akademickiego. Zdystansowany od spraw politycznych, 
które jak dotąd przykuwały jego chwilowe i raczej wymuszone 
zainteresowanie ze średnią częstotliwością raz na pięć lat, przy 
okazji nader mało pasjonujących debat pomiędzy kandydatami na 
urząd Prezydenta Republiki, próbuje jakoś bez większego wysił-
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ku i bólu przemknąć przez życie. Idealnie wpisawszy się w rytm 
działania epoki późnego kapitalizmu, z nienaganną dokładnością 
powtarza kolejne czynności nań się składające: produkcję (w jego 
przypadku praca dydaktyczna i naukowa) oraz konsumpcję, którą 
można nazwać spotkania z jego partnerkami, traktowanymi ni-
czym erotyczne towary. Kołowrót egzystencji człowieka nowocze-
snego, raz wprawiony w ruch, przez lata wydawał mu się obracać 
bez większych zgrzytów. Do czasu.

W pewnym momencie w życiu François coś zaczyna się załamy-
wać. Od rozstania z jego ostatnią partnerką, które nastąpiło jak 
zawsze przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, minęło 
kilka miesięcy, a jak dotąd nikt nie zajął jej miejsca. Przerażony 
perspektywą andropauzy, bohater Houellebecqa stara się przeko-
nać samego siebie o swoich wciąż utrzymujących się siłach seksu-
alnych, lecz wyraźna zmiana w jego stosunku do życia erotycznego 
zdaje się mu coraz wyraźniej objawiać. Skrzętnie tuszowana sa-
motność nie daje się już obezwładniać z taką samą łatwością jak 
kiedyś. Początkowo zdezorientowany, François zaczyna powoli 
oswajać się z myślą, że to, co odczuwa, to jakaś dziwna potrzeba 
bliskości z drugą osobą. Co najgorsze, nie są już jej w stanie zaspo-
koić przypadkowe spotkania z przypadkowymi partnerkami. 

Vive la République... Islamique!

Temu przewartościowaniu na poziomie jednostkowym w książ-
ce Houellebecqa odpowiada kryzys na płaszczyźnie społecznej. 
Przekwitanie głównego bohatera zbiega się bowiem w czasie 
z wyborami prezydenckimi we Francji. Po raz pierwszy od lat do 
drugiej tury nie przechodzi ani kandydat Partii Socjalistycznej, 
ani kandydat tradycyjnej prawicy (zarówno obecnie, jak i w książ-
ce reprezentowanej przez UMP – ugrupowanie w Polsce kojarzo-
ne głównie z byłym prezydentem Nicolasem Sarkozym). Zamiast 
tego zmierzyć się mają ze sobą reprezentanci teoretycznie dwóch 
najbardziej wrogich sobie obozów: Marine Le Pen, stojąca na czele 
Frontu Narodowego, oraz kandydat Bractwa Muzułmańskiego – 
Mohammed Ben Abbes. 

Francja staje więc na progu wojny domowej. W Paryżu i na pro-
wincji szerzą się zamieszki i starcia zwolenników obydwu stron. 
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Ludzie zaczynają ginąć na ulicach. Druga tura wyborów musi zo-
stać powtórzona ze względu na ataki na komisje wyborcze. Kraj 
wydaje się pogrążać w coraz większym chaosie.

W celu zażegnania tego kryzysu wszyscy pozostali kandydaci 
postanawiają udzielić swojego poparcia przywódcy Bractwa Mu-
zułmańskiego. Mohammed Ben Abbes zostaje pierwszym muzuł-
mańskim prezydentem Republiki Francuskiej. Powoli na powrót 
jest wprowadzany porządek. Jak się okaże, będzie miał on jednak 
zupełnie nowy charakter.

Świat polityki, od którego François jak dotąd tak skutecznie się 
izolował, zaczyna nagle coraz mocniej ingerować w jego życie. Na 
początku to sam bohater zaczyna nieśmiało odczuwać zaintere-
sowanie zmieniającą się sytuacją, mając cichą nadzieję, że polity-
ka zdoła wypełnić pustkę po jego słabnącym życiu seksualnym. 
Wkrótce staje się jednak jasne, że przeobrażenia polityczno- 
-społeczne osiągają taką skalę, że nikt nie będzie już w stanie od 
nich uciec. Nawet jeśli przez całe dotychczasowe życie doskonale 
udawało mu się zawsze być tylko z boku.

We Francji dochodzi więc do kolejnej w historii rewolucji. Cho-
ciaż kraj ten przyzwyczajony jest do burzliwych przewrotów, prze-
radzających się w krwawy terror, dla którego bez różnicy jest to, czy 
ofiara składana jest z wrogów, czy z wczorajszych przywódców, tym 
razem jest inaczej. Zaprowadzenie nowego porządku kulturowe-
go dokonuje się przy użyciu nowych metod. Paradoksalnie kultura 
islamu, naznaczona piętnem dżihadu – szału świętej wojny przeciw-
ko niewiernym, która w epoce nowoczesnej upodobała sobie formę 
terroryzmu (o czym przypominają chociażby wydarzenia z dnia 
premiery książki) – zostaje zamontowana w Republice Francuskiej 
w sposób dużo bardziej pokojowy niż wtedy, gdy to europejska cywi-
lizacja oparta na przyrodzonych i niezbywalnych prawach człowieka 
zwykła dokonywać wewnętrznych przesunięć w swoich ramach. 

Mimo pokojowego charakteru przemian ich wymiar wydaje się 
jednak ogromny. We François uderza to najmocniej, kiedy zostaje 
pozbawiony możliwości przyglądania się na korytarzach wydziału 
wdziękom młodych studentek – krótkie spódniczki i obcisłe leg-
ginsy zostają nagle zastąpione przez jeszcze niedawno zabronione 
burki. 



M
IC

H
A

Ł 
D

O
R

O
C

IA
K

 /
 R

ES
U

R
R

EC
TI

O
N

E 
2

9
4

Mohammed Ben Abbes okazuje się pierwszym od dawna polity-
kiem z wizją. Tą wizją jest całkowite odwrócenie się od zsekulary-
zowanego liberalizmu. 

W wyniku przeprowadzonych przez niego reform w od ponad 
100 lat laickiej Francji szkolnictwo publiczne staje się religijne. 
Nauczyciele i profesorowie, aby móc dalej nauczać, muszą przejść 
na islam. 

Rodzina znów ma być podstawową komórką społeczną. W tym 
celu należy zmienić obecny system gospodarczy – prezydent, od-
wołując się do doktryny dystrybucjonizmu (stworzonej na przeło-
mie XIX i XX wieku przez katolika G.K. Chestertona), chce odejść 
od kapitalizmu zdominowanego przez międzynarodowe korpora-
cje na rzecz wolnego rynku, którego podstawowym podmiotem 
jest właśnie rodzina, będąca wspólnotą nie tylko emocjonalną, ale 
również produkcyjną. Unia Europejska pod wpływem mocnych 
inspiracji Ben Abbesa zwraca się ku krajom Maghrebu, a później 
coraz bardziej przenosi swój punkt ciężkości na obszar Morza 
Śródziemnego – odnowienie Cesarstwa Rzymskiego ma być jedy-
nym rozwiązaniem, aby Europa odzyskała utracony status świato-
wego hegemona. 

I w końcu najważniejsza reforma, powiązana ze wskazany-
mi powyżej zmianami, która w sposób najbardziej symboliczny 
przekreśla dotychczasowy dorobek, kulturowy fundament, dotąd 
jednak chrześcijańskiej Europy i sankcjonuje nadejście „nowego” – 
legalizacja poligamii. Europa się kończy, ale może zarazem znowu 
się zaczyna? Czy istotą naszej cywilizacji nie były wciąż nowe po-
czątki? Może czas na kolejny, choćby nawet bardzo radykalny?

Potrzeba nowego początku

Michel Houellebecq, począwszy od swojej pierwszej książki, po-
zostaje stanowczym krytykiem współczesnej cywilizacji europej-
skiej. Od czasu Poszerzenia pola walki zwraca uwagę na samotność 
i zagubienie człowieka przełomu tysiącleci, który nie jest w stanie 
spełnić obietnicy nowoczesności – ku swojemu wielkiemu rozcza-
rowaniu nie może on zrealizować swojego wyemancypowanego 
„ja”, które pozbawione wszelkich ograniczeń powinno w kon-
sumpcjonizmie i hedonizmie wypełniać swoje możliwości aż do 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
5 

/ 
SP

IE
KO

TA
 2

0
15

 
2

9
5

ekstremum. To „ja” rozpada się bowiem wraz z kulturowo- 
-etyczno-religijnym fundamentem, który w świecie postmeta- 
fizycznym zostaje obrócony w drobny pył. Houellebecq świetnie 
dostrzega, że człowiek definiuje się poprzez swoje granice, a nie 
ich brak. Bez formy materia się rozpływa. Człowiek przestaje ist-
nieć, a w jego miejsce powstaje uniwersalna ektoplazma, która 
wciąż żyje, porusza się, być może nawet rośnie, ale nic nie czu-
je. Z pewnością odbiera silne, a nawet coraz silniejsze bodźce, ale 
w tym nie różni się niczym od niektórych gatunków małp, które 
nauczyły się pozyskiwać silne substancje z tropikalnych roślin, aby 
wprowadzać się w narkotyczny stan upojenia. W miejsce człowie-
ka jako podmiotu pojawia się człowiek jako gatunek właśnie, któ-
rego jedynym celem jest przetrwanie, najlepiej w komfortowych 
warunkach.

Soumission stanowi więc swoiste podsumowanie twórczości 
Houellebecqa. Choć momentami jest być może zbyt pretensjonal-
ne, zbyt czarno-białe, pozostaje szczerym głosem mędrca. Przypo-
wieścią o przyszłości Europy. Ostrzeżeniem i próbą przebudzenia 
Europejczyków, których ziemia obiecana nowoczesności stała się 
już tylko ciągłą karuzelą. Kręcącą się może i coraz szybciej, ale 
bez celu. Czas może bowiem posiadać sens, tylko jeśli ma postać 
liniową, kiedy jest prostą zmierzającą w określonym kierunku. 
Tym kierunkiem przez wieki było w Europie Zbawienie. Powtór-
ne przyjście Chrystusa u schyłku Dziejów było tym, co oświetlało 
i nadawało znaczenie wszystkim wydarzeniom. Teraz wszystko 
pozostaje w ciemności. Kto pomoże nam z niej wyjść? Ω



Podziały na pokolenia zawsze bywają ryzykowne

Kiedy zacząłem czytać tekst Bogny Obidzińskiej Cyfrowi tubylcy, 
który ukazał się w 73 numerze „Frondy Lux”, myślałem sobie: cie-
kawe, ciekawe. Niestety, im bardziej wgryzałem się w artykuł, tym 
większe ogarniało mnie poczucie chaosu. Przystępując do pisania 
tego tekstu, czułem się już nie tyle socjologiem, co dziennikarzem 
śledczym. W pewnym momencie potrzebowałem już kartki i kalku-
latora, a i tak nie udało mi się dojść do ładu. W czym kłopot?

O czarnej dziurze 
w całym i propagandzie 
sukcesuKrzysztof 

Karnkowski

Nadchodzi nasz czas, nadchodzi nasza era
będziemy rządzić światem – teraz.

Kolaboranci  
– my, urodzeni w latach 60.
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Obidzińska, rozpoczynając od generacji y, dzieli Polaków na 
kolejne, nazwane literami pokolenia, ma pewien pomysł, ale robi 
to dość chaotycznie, posługując się do tego niejasnymi pojęcia-
mi. Z jednej strony pisze, że kolejne generacje mogą się przeni-
kać, z drugiej czasem zamyka je w sztywnych i dość zaskakujących 
ramach czasowych. Prześledźmy za autorką pojawianie się na pol-
skiej osi czasu kolejnych grup. Spróbujmy zebrać w jednym szeregu 
odpowiednie litery, cechy i cezury czasowe. Te ostatnie zapisuję 
kursywą, bowiem, jak za chwilę się zorientujemy, są one mocno 
niepewne.

1.  Generacja y. Cyfrowa, świetnie zorientowana, dorastająca 
w przyjaznym otoczeniu. Pokolenie dzisiejszych dwudziestokilku-
latków, czyli osoby urodzone w latach 1985–1994 (tekst ukazał 
się w roku 2014).

2.  Generacja x. Pierwsze pokolenie dorosłe po upadku komuni-
zmu, z dostępem do lepszej edukacji. Trzydziestoparolatkowie, 
autorka pisze o latach 1974–1980.

3.  Generacja W. Pokolenie walki z komuną, nie wiedzieć czemu 
według autorki zupełnie nią nieskażone, mocno przez autorkę 
idealizowane. Obawiam się, że racjonalny opis ustępuje tęsk-
notom, zrozumiałym, lecz czy będącym dobrym narzędziem 
naukowym? Obecni czterdziestoparolatkowie, teoretycznie więc 
powinno chodzić o lata 1965–1974, tu jednak zaczyna się naj-
większy kłopot, ponieważ tuż za nimi chowają się...

4.  …„Czarne dziury”. Ludzie, o których autorka nie jest w stanie 
niczego powiedzieć, którzy według niej po prostu są nieobecni, 
czasem tylko, siłą rozpędu, stapiają się z kolejnym pokoleniem, 
pokoleniem u. To pokolenie pięćdziesięcioparolatków, wydawa-
łoby się więc, że chodzi o osoby urodzone w latach 1955–1964. 
Czy tak jest na pewno, skoro równocześnie pokolenie W tworzyć 
mają osoby uczestniczące jako dwudziestoparolatkowie w wy-
darzeniach lat 80., których autorka bliżej nie określa, można 
jednak się domyślać, że chodzi raczej o opór przeciw komunie 
niż obserwację jej zwinięcia w roku 1989? 

5.  Pokolenie u. Konformiści, którzy szli na rozmaite koncesje 
wobec komunizmu. Opis pokolenia na poziomie stwierdzenia 
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„wszystkie kobiety to dziwki”, w którym płeć zastępuje zmien-
na w postaci czasu urodzenia. Sześćdziesięciolatkowie z lat 
1952–1957 i sąsiednich. Tyle tylko, że patrząc wstecz z pozio-
mu roku 2014, powinno chodzić o lata 1954–1945. Tymczasem 
ostatnie pokolenie, które interesuje autorkę, więc i nas, to:

6.  Pokolenie t. Tragiczne pokolenie urodzone w czasach wojny i tuż 
po niej, przeżywające dzieciństwo w latach stalinizmu. Autor-
ka nie podaje tu ram czasowych, załóżmy jednak, że przypadają 
one na lata 1939–1950.

Jak widzimy, czarna dziura wchłania więc nie tyle pokolenie, co 
logikę wykładu. żeby w roku 1980 być między 20. a 29. rokiem ży-
cia, trzeba było urodzić się pomiędzy 1951 a 1960. Załóżmy jednak, 
że autorce chodzi o osoby kilka lat młodsze, generacja zaczynałaby 
przychodzić na świat w połowie lat 60. Dalej jednak coś nie gra. Lu-
dzie urodzeni po 1950 roku, których autorka przypisuje do poko-
lenia u, zaangażowali się w Solidarność i późniejszy opór przeciw 
władzy. Trudno więc uznać ich za czarną dziurę lub konformistów. 
Z pomocą przychodzi nam alfabet.

Pomiędzy u a W mamy przecież jeszcze V. Dla ludzi urodzo-
nych pomiędzy mniej więcej 1955 a 1964 rokiem jest to oznaczenie 
wręcz idealne. Litera V była znakiem oporu czasów stanu wojen-
nego, zaś w roku 1989 (na krótko) stała się symbolem zwycięstwa. 
Nie dość więc, że we wskazanym miejscu nie ma czarnej dziury 
(sama się najwyraźniej wchłonęła), to i generacja u zaczyna się 
kurczyć. Jeśli trzymać się opisu autorki, należałoby raczej umie-
ścić ją w przedziale 48–53, zakładając, że graniczne i pośrednie 
roczniki, w zależności od przyjętej kilkanaście lat później postawy, 
trafiały do zbiorów u lub V. Szeroki termin „doświadczenia lat 80.” 
możemy podzielić na zbliżone, lecz jednak trochę się od siebie róż-
niące doświadczenia opozycyjne (głównie w pierwszej połowie) 
i subkulturowe (połowa druga). Przy czym wychodzę z założenia, 
że również grupy polityczne powstające od połowy lat 80., takie 
jak choćby Federacja Młodzieży Walczącej, Wolność i Pokój czy 
Pomarańczowa Alternatywa, miały, w odróżnieniu od swoich po-
przedniczek, pewną specyfikę związaną z subkuturowym boomem 
tamtych czasów.
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Dokonując tej korekty, pozbywamy się największego problemu 
związanego z klasyfikacją Bogny Obidzińskiej. Nie mogąc dojść do 
ładu z datami, cyframi i literami, miałem dłuższy czas wrażenie, że 
zdecydowanie nie docenia ona ludzi urodzonych na przełomie lat 
50. i 60. Tymczasem to przedstawiciele tych roczników ustawiają 
dziś polską politykę, odpowiadają za debatę publiczną, wreszcie, 
jako pisarze czy muzycy kształtują lub też już ukształtowali postawy 
przedstawicieli generacji x i y. Wystarczy przejrzeć sobie poświęco-
ne tym latom strony w Wikipedii, by zobaczyć, ileż kluczowych dla 
dzisiejszej Polski osób urodziło się właśnie wtedy. Ot, w jednym tyl-
ko roku 1963 urodzili się (w kolejności chronologicznej) m.in.: Woj-
ciech Smarzowski, Kazik Staszewski, Paweł Kukiz, Kuba Wojewódz-
ki, Robert Gawliński, Muniek Staszczyk, Joanna Kluzik-Rostkowska. 
Czarna dziura? Każdy z roczników sąsiednich będzie miał równie 
godną reprezentację. To muzycy urodzeni w tym okresie ukształto-
wali wrażliwość słuchaczy generacji x i y, zaś politycy z tego same-
go okresu dziś wyrzucają ich przedstawicieli na emigrację. Dobry 
czy zły – ich wpływ na życie pozostałych grup jest niepodważalny, 
zaryzykowałbym stwierdzenie, że to przedstawiciele tego pokole-
nia najczęściej rozdają dziś karty, choć często karty te do rąk włożył 
im ktoś inny.

Sam, nie czując się częścią generacji x ani żadnego innego 
pokolenia, przyzwyczaiłem się już, że właśnie do tego iks by-
wam zaliczany. Dla Obidzińskiej pokolenie x obejmuje roczniki 
1974–1980, jeśli natomiast ktoś zapytałby o zdanie mnie, czynni-
kiem warunkującym przynależność do tej grupy byłby dostęp do 
mtV na początku lat 90., a nie data urodzenia. Ja długo, bardzo 
długo miałem czarno-biały telewizor z kilkoma tylko programami, 
moim światem były subkultury wywodzące się z lat 80., a w kole-
gach, których od biedy do generacji x można by zaliczyć, widzia-
łem raczej trochę bardziej alternatywnych pozerów. Patrząc więc 
na propozycję Obidzińskiej, byłbym jakimś spóźnionym przed-
stawicielem pokolenia W, tęskniącym za „latami walk ulicznych” 
i czasem jeszcze biegającym po mieście w nie zawsze słusznej, ale 
zawsze świętej sprawie. Co więcej, tacy byli też moi przyjaciele, na 
takich ludzi trafiałem i później, co więcej, bywali oni czasem jesz-
cze młodsi. 
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Podziały na pokolenia zawsze bywają ryzykowne, jednak przyję-
cie tych kryteriów lub dyskutowanie z nimi ułatwia jasne sformu-
łowanie myśli, którego niestety w tekście Obidzińskiej zabrakło. 
Zamiast niego znalazłem dużo egzaltacji, idealizację pewnych grup 
kosztem innych, wreszcie przypisywanie do mojego pokolenia 
doświadczeń mnie i moim znajomym obcych. Ot, szkoły założone 
przez pasjonatów, tak przez autorkę chwalone, potrafiły wypraco-
wać własne modele gnojenia ludzi, nie gorsze od starych Prl-
-owskich schematów. Symbolem tego poziomu edukacji jest dla 
mnie telewizyjna wypowiedź dyrektorki jednego z krakowskich 
liceów społecznych. Zapytana, czy do jej szkoły mógłby chodzić 
uczeń z irokezem na głowie, odpowiedziała: Nie, ale wspólnie zna-
leźlibyśmy sposób, w jaki mógłby się buntować. Tak, jakże nowe 
i elastyczne było to podejście.

Opis pokolenia y nadawałby się do rządowej lub unijnej broszu-
ry propagandowej. Ani słowa o bezrobociu czy emigracji, ta grupa 
ma przecież wszystko: nieograniczony (bo wreszcie tani) dostęp do 
wszelkich narzędzi, aplikacji, danych i co najważniejsze: do ludzi, 
przy tym unijne dofinansowania i budżety, a nawet już nie prawa, 
a przywileje pracowników, przywileje pacjentów, przywileje studen-
tów i przywileje dzieci. Czy redaktor Wołodźko i jego koledzy coś 
przeoczyli w swoich społecznych krytykach iii Rzeczypospolitej?

Pokolenie y, ze swoją wiedzą praktyczną i techniczną, za którą 
zbyt rzadko idzie znajomość historii i literatury, jest po prostu ge-
neracją chaosu, o czym przekonałem się, ucząc wywodzących się 
z niego studentów. Ludzi sympatycznych, chwilami nawet niegłu-
pich, a jednak często mających kłopot z przyswajaniem tradycyjnej 
wiedzy przekazywanej za pośrednictwem starszych, nierozumieją-
cych, że gdzieś po drodze, dzięki reformie edukacji i nałożonej na 
nią powszechnej dostępności informacji – w ilościach nieznanych 
żadnej wcześniejszej epoce – zniknęła już wspólnota doświadczeń 
i lektur. Nierozumiejących, że igrekom „nasz” świat trzeba opowie-
dzieć niejako od początku. Jeśli uważają Państwo, że przesadzam, 
chciałbym przytoczyć pewną historię, która przytrafiła mi się kilka 
lat temu ze studentami. Omawialiśmy tekst o globalizacji, w któ-
rym pojęcie to tłumaczył po swojemu Václav Havel. Dzięki osią-
gnięciom tej cywilizacji praktycznie wszyscy wiemy (…) kto lub co to 
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jest cnn, Czarnobyl, Nelson Mandela, Rolling Stones albo Salman 
Rushdie. Tekst omawiałem pod koniec roku, gdy zdążyłem grupę 
już trochę poznać, postanowiłem więc przeprowadzić mały eks-
peryment. Spytałem ich o wymienione przez czeskiego prezyden-
ta nazwiska i nazwy, z prośbą o uzupełnienie ich krótkim opisem 
na niepodpisanych kartkach. Po namyśle spytałem też o samego 
Havla. Okazało się, że o ile wiedzą, co stało się w Czarnobylu i czym 
jest cnn, to na tym właśnie wiedza wspólna się kończy. Zaintere-
sowani muzyką wiedzieli o Rolling Stones (ktoś napisał mi nawet 
porządną notę biograficzną!), natomiast Mandelę, Rushdiego, 
a nawet Havla kojarzyły pojedyncze osoby. Mówimy zaś o studen-
tach pierwszego roku nauk społecznych.

A przecież na nich świat się nie kończy. Jeśli trzymać się alfabe-
tycznego nazewnictwa, nadciąga już pokolenie z (zmiana, załamka, 
zamuła?), które, przy takim przyspieszeniu komunikacyjno- 
-technicznym, może być z pozostałymi najzwyczajniej niekompa-
tybilne. Nikt, kto zechce zachwycić się jego wyjątkowością, nie 
będzie w stanie napisać tekstu, który będzie zrozumiały równocze-
śnie dla przedstawicieli zetów i pokolenia V/W. Ba, jeśli autor napi-
sze manifest z, x zrozumie z niego może połowę, y – ze dwie trze-
cie. Ba, tekst ten musiałby zmieścić się w 140 znakach. Pokolenia, 
chociaż następują po sobie szybciej, mogą przestać się zazębiać, 
zamykając się we własnych światach. Pozostaje mieć nadzieję, że 
i w przyszłych znajdą się osoby duchem przynależne do zupełnie 
innych generacji. W przeciwnym razie trzeba będzie dokonać  
samorozwiązania po wyczerpaniu się liter polskiego alfabetu.

W swojej polemice odniosłem się do punktów, które wzbudziły 
najwięcej moich zastrzeżeń. Autorka z wielką swobodą przekre-
śla jedne pokolenia, by innym przypisać „swobodę wszechmocy” 
lub historyczne dziewictwo. Pisanie tekstów o generacjach bywa 
zawsze obarczone ryzykiem, o czym w swoim czasie przekonał się 
chociażby (numerujący generacje twórców literatury fantastycznej) 
Maciej Parowski. Jeżeli jednak brać się do tego na poważnie, warto 
stworzyć coś bardziej spójnego niż tekst na zaliczenie utrzymany 
w poetyce propagandy sukcesu. Ω



Jakże można oczekiwać od losu, że 
zwycięży słuszna sprawa, gdy nie ma 
niemalże nikogo, kto by się tej słusznej 
sprawie całkowicie poświęcił.
   Sophie Scholl
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Wczesnym rankiem 12 marca 
1938 roku Austria była praktycznie 
już częścią Trzeciej Rzeszy. 
Nikogo nie zdziwił zatem 
z pewnością widok 30 żołnierzy 
z Narodowosocjalistycznego 
Korpusu Motorowego 
(Kraftfahrkorps), szturmujących 
z typowo nazistowską 
zawziętością lokal numer 20 na 
stołecznej Elisabethstrasse 

Stukot obcasów wojskowych butów 
zlewał się z okrzykami i widokiem 
brunatnych koszul w jedną trwożącą 
całość nowej rzeczywistości dziejów. 
Członkowie podległej nsdaP parapoli-
cyjnej jednostki przystąpili do realizacji 
śmiercionośnego rozkazu. Nakład sił 
podjęty do jego wykonania wydawał 
się jednak niewspółmierny do zadania. 
Celem porannej operacji austriackich 
hitlerowców była bowiem jedna kobie-
ta – rodowita wiedenka Irene Harand. 
Jej życiowa postawa, usposobienie 
i pacyfistyczna mentalność wyklucza-
ły w założeniu wszelki opór czy tym 
bardziej zbrojne przeciwstawienie się 
brutalnemu najściu. Współczesna jej 
szwedzka dziennikarka Elsa Björkman- 
-Goldschmidt relacjonując jedno 
z jej publicznych wystąpień, określiła 
Harand jako kobietę o łagodnej twarzy, 
młodzieńczo szczupłej figurze i łagod-
nym głosie, który nie zmienia ciepłej 
barwy nawet w momentach zdener-
wowania. Dla narodowego socjalizmu, 

który we wspomnianym roku rozlewał 
się niepohamowanie po byłej nad-
dunajskiej monarchii, ta niespełna 
38-letnia kobieta figurowała mimo to 
na liście głównych wrogów reżimu, 
z którymi należało rozprawić się już 
pierwszego dnia po anszlusie. 

Urodzona 7 września 1900 roku 
w Wiedniu w rodzinie Wedlów (Wedl) 
przeżyła swoje dzieciństwo w spokoj-
nych czasach habsburskiego mocar-
stwa. Ukształtowana w arcykatolickim 
duchu wiernego cesarzowi mieszczań-
stwa przechodziła przez młodzieńczy 
okres wielkiej wojny, burzliwy okres 
po upadku cesarstwa aż po tragedię 
czasów nazizmu. Traktaty Wersalski 
i z Saint-Germain wprowadziły Austrię 
w zupełnie inną rzeczywistość od tej 
sprzed zamachu w Sarajewie. Nowe 
państwo nie tylko zostało okrojone 
z ogromnych połaci swego dawnego 
terytorium, ale też przybrało formę 
republikańską. Kryzysy gospodarcze, 
polityczne i społeczne stały się nie-
uniknioną konsekwencją tej obarczo-
nej wojenną traumą transformacji. 
Ustawowa proklamacja wprowadziła 
początkowo nazwę Austria Niemiecka 
(Deutschösterreich), ogłaszając po-
łudniowego sąsiada Niemiec częścią 
nowo powstałej republiki niemieckiej. 
Był to jednak, jak się szybko okazało, 
krok zbyt daleko idący. Reakcją zwycię-
skich mocarstw było bowiem sformu-
łowanie prawno międzynarodowego 
zapisu, zakazującego wszelkiej integra-
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cji obydwu państw. W efekcie w kraju 
aktywowały się tendencje odśrodko-
we. Salzburg podjął działania w spra-
wie przyłączenia do Rzeszy Niemieckiej 
na własną rękę. Podobnie część Tyrol-
czyków myślała o obywatelstwie wło-
skim. Wśród mieszkańców Voralbergu 
80% opowiedziało się w referendum 
za przyłączeniem do Szwajcarii. Do 
zmian terytorialnych wprawdzie nie 
doszło, chociaż ta kwestia przewijała 
się jeszcze przez pewien czas w for-
mie wzajemnych roszczeń szczególnie 
pomiędzy Austrią a Węgrami i Króle-
stwem Serbów i Chorwatów. Scenę po-
lityczną charakteryzowała polaryzacja 
z komunizującymi socjaldemokratami 
z jednej strony a faszyzującym ugrupo-
waniem chrześcijańsko-społecznym. 
Obie partie odzwierciedlały z jednej 
strony roszczenia zwolenników no-
wych czasów oraz tęsknotę za dawnym 
z drugiej. W tle obydwu frakcji dzia-
łały ich paramilitarne bojówki. Partia 
socjaldemokratyczna dysponowała 
Republikańskim Związkiem Obronnym 
(Republikanischer Schutzbund). Po 
prawej stronie działała zaś tzw. heim-
wera (Heimwehr), której członkami 
byli żołnierze frontów I wojny świato-
wej. Formalnie obóz ten nie deklaro-
wał konkretnych sympatii politycznych, 
ale w rzeczywistości było jasne, że stoi 
ideologicznie blisko prawicy. W la-
tach 30. przybrał na znaczeniu także 
trzeci gracz. Austriaccy zwolennicy 
nsdaP jawnie zagrażali niepodległości 

Austrii. Receptą chrześcijańsko- 
-społecznego kanclerza Engelberta 
Dolfussa na wyjście z chaosu i zapo-
bieżenie dezintegracji państwa była 
podjęta 7 marca 1933 roku decyzja 
o zawieszeniu parlamentu oraz zasad 
demokracji. Na jej mocy zakazano dzia-
łalności Komunistycznej Partii Austrii, 
oraz nsdaP. Republikański Związek 
Obronny został rozwiązany. Wszelka 
działalność polityczna była dozwolona 
jedynie w ramach nowo powstałego 
(20 marca 1933) Frontu Ojczyźnianego 
(Vaterländische Front). Nowa formacja 
powstała w wyniku fuzji partii chrześci-
jańsko-społecznej z heimwerą i po-
mniejszymi ugrupowaniami. Dolfuss 
rozumiał ten nowy twór jako politycz-
ne zjednoczenie wszystkich obywateli, 
którzy stoją na gruncie samodzielnego, 
chrześcijańskiego, niemieckiego Pań-
stwa Związkowego Austrii z podziałem 
na stany zawodowe1. Faktycznie po 
niedługim czasie do utworzonych obo-
zów zatrzymań trafiali przeciwnicy wy-
rażonej w tym zdaniu wizji, w tym wie-
lu nazistów. Dla utrzymania pozorów 
legalności Dolfuss zwołał ponownie – 
30 kwietnia tegoż roku – rozwiązany 
wcześniej parlament. Uczynił to, unie-
ważniając zawczasu mandaty posłów 
socjaldemokracji. Czas obrad był bar-
dzo krótki, a jedynym ich celem było 
przekazanie uprawnień prawodaw-
czych na ręce rządu. Nowa konstytu-
cja weszła w życie już 1 maja, wprowa-
dzając w czyn nową formułę państwa, 
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zapowiedzianą przez dyktatorskiego 
kanclerza – państwo związkowe (fede-
ralne). Znalazło to odzwierciedlenie 
w oficjalnej nazwie – Republika Fede-
ralna Austrii, dla którego wzorem sto-
sunków społeczno-gospodarczych miał 
być faszystowski korporacjonizm. Jak 
wynika z historycznej arytmetyki, twór 
ten miał przetrwać jedynie cztery lata. 
Stojący na jego czele szef rządu nie 
cieszył się długo narzuconą przez sie-
bie konstytucją. W wyniku tzw. puczu 
lipcowego w 1934 roku został zabity 
przez austriacki oddział ss. Przebrani 
w mundury lokalnej policji bojówka-
rze wdarli się do urzędu kanclerskiego, 
gdzie padły śmiertelne strzały. Był to 
dla władz wyraźny sygnał, że w starciu 
z wielkim sąsiadem i jego ekspansyw-
ną ideologią mały, powiązany z nim 
kulturowo kraj nie miał dużych szans, 
aby ją odepchnąć. Nowe kierownictwo 
rządu z Kurtem Schuschniggiem na 
czele powoli ulegało coraz większym 
naciskom Hitlera. Na jego żądanie 
przetrzymywani w obozach zwolennicy 
nazizmu opuszczali więzienia,  
a z czasem trafiali do rządu. Wyzna-
czone w geście desperacji na 13 marca 
1938 roku referendum za „wolną, nie-
zależną, niemiecką i chrześcijańską Au-
strią” nie doszło już do skutku. Dzień 
wcześniej odziały wermachtu parado-
wały dumnie przez ulice austriackich 
miast, a oficerowie gestapo przybyli 
„zająć stanowiska” już 11 marca! Owa-
cyjnie przyjęty przez część społeczeń-

stwa Hitler także podjął propagando-
wą grę demokratycznych pozorów. 
Niecały miesiąc po geopolitycznej 
agresji obywatele zajętego państwa 
mogli wypowiedzieć się na temat przy-
należności do Niemiec w… referen-
dum. Jego wynik nie mógł budzić żad-
nych wątpliwości. Po odebraniu praw 
wyborczych żydom, „mieszańcom” 
i aresztowanym przeciwnikom obowią-
zującej ideologii ogłoszono niemal-
że stuprocentowe poparcie Austria-
ków (99,73%) dla ich byłego rodaka. 
Niepotrzebny nowej władzy kanclerz 
Schuschnigg spędził cały okres wojny 
w więzieniu.

Polityczne zawirowania nie wpływa-
ją początkowo na życie Irene. Po 
ukończeniu szkoły średniej młoda 
kobieta podjęła naukę zgodnie 
z duchem ówczesnych czasów w insty-
tucji edukacyjnej, uczącej języka 
francuskiego, prowadzenia domu 
i dobrych manier. Zamiar podjęcia 
przez nią studiów wykluczały względy 
zdrowotne, ale też kwestie finansowe. 
Dzięki dobrym zarobkom męża – byłe-
go oficera – mogła po ślubie korzystać 
w pełni z uroków życia w pozbawio-
nym potomstwa związku. Z perspekty-
wy czasu miała nawet wyrazić w przy-
szłości żal z powodu egoistycznego 
piętna, jakie odcisnęło się na jej życiu 
przed trzydziestką. Moment zwrotny 
w tym raczej monotonnym curriculum 
nadszedł, gdy w wieku 25 lat poznała 
nietypowego wiedeńskiego adwokata 
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Moriza Zalmana. Postać, której ciężkie 
doświadczenia dzieciństwa w głodują-
cej rodzinie rumuńskich żydów nie 
powstrzymały od podjęcia studiów 
prawniczych na uniwersytecie w stoli-
cy kraju. Trudny los utrwalił w nim 
społeczną wrażliwość, która stała się 
jego życiową postawą aż do końca. 
Zalman był jedynym mecenasem, 
który zgodził się reprezentować 
nieodpłatnie ubogiego przyjaciela 
męża Irene. Brak honorarium nie był 
przy tym jedynym gestem dobrej woli. 
Pozbawiony środków do życia klient 
mógł liczyć na stałe wsparcie finanso-
we ze strony swego reprezentanta 
w czasie procesu! Poczynania żydow-
skiego prawnika budzą we wkraczają-
cej w życie Harand podziw i otwierają 
oczy na trwożącą postać nadchodzą-
cych czasów. Charytatywne zaangażo-
wanie Zalmana miało także wymiar 
instytucjonalny w postaci kierowanego 
(i założonego) przez niego Związku 
Drobnych Inwestorów (Verband der 
Kleinrentner und Sparer Österreichs). 
Działalność tego stowarzyszenia była 
skierowana do tych, którzy w wyniku 
wielkiej inflacji stracili swoje skromne, 
z racji niezamożności, oszczędności. 
Zauroczona tak wielką bezinteresow-
nością zagorzała katoliczka bez 
wahania podjęła pracę w kierowanej 
przez żyda dobroczynnej organizacji. 
Ze zwykłej sekretarki stała się ostatecz-
nie jej przewodniczącą. Na fali 
filantropijnego zapału para współpra-

cowników podjęła po kilku latach 
decyzję o przeniesieniu swojej 
działalności na płaszczyznę polityczną. 
W rezultacie z ich inicjatywy powstała 
w 1930 roku pierwsza w historii 
Austriacka Partia Ludowa (ÖVP). Innym 
motywem tego kroku było poszerzenie 
skali aktywności o walkę z dość 
żywotnym antysemityzmem. Jak na 
owe czasy był to program unikalny. 
Poza wyraźnie prospołecznym profilem 
tego ugrupowania Harand propagowa-
ła sprzeciw wobec typowego dla 
lewicy już wówczas pojmowania roli 
płci. Jej credo brzmiało: „Każdy z nas 
jest mężczyzną lub kobietą”, podkre-
ślała przy tym odpowiedzialność 
każdego za kształtowanie politycznej 
rzeczywistości. W jesiennych wyborach 
w założycielskim roku młoda partia nie 
wzbudziła zainteresowania swoim 
programem. Wynik w postaci 0,4% 
w skali całego kraju przyniósł jej 
założycielom duże rozczarowanie. To 
wydarzenie nie zniechęciło bynajmniej 
gorliwej Austriaczki do jej pracy i misji. 
Nowy impuls do działania przyszedł ze 
strony Niemiec, gdzie początek 
1933 roku przyniósł tamtejszym 
nazistom wielki sukces. Nazwa, jaką 
przejęta zwycięstwem Hitlera Harand 
nadała swojej nowej społeczno- 
-politycznej inicjatywie, wskazywała na 
duże nadzieje i ambicje jej twórczyni. 
światowy Ruch Przeciw Nienawiści 
Rasowej i Ludzkiej Niedoli (Weltbewe-
gung gegen Rassenhass und Men-
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schennot) powstał dziewięć miesięcy 
po ustanowieniu Führera kanclerzem 
Rzeszy i miał przeciwdziałać jego 
sukcesom. Działalność, która szybko 
zyskała potoczne określenie Ruch 
Harand, miała trzy główne cele: walkę 
z ludzką niedolą, zwalczanie nienawiści 
i występowanie przeciw wojnie. 
Niestety oddech tych zagrożeń był 
wyczuwalny coraz bardziej także 
w Austrii, gdzie narodowi socjaliści 
cieszyli się coraz większą popularno-
ścią. W wyborach lokalnych w samej 
stolicy partia Adolfa Hitlera powiększy-
ła swój stan w krótkim czasie z 2,3 do 
17,4 procent! W radzie gminnej 
w Innsbrucku hitlerowcy, zdobywając 
41% mandatów, stali się dominującą 
siłą polityczną. Od stycznia do czerwca 
1933 roku liczba członków nsdaP 
w naddunajskim państwie wzrosła 
o 25 tysięcy! Harand wspierana przez 
swojego współpracownika bije mocno 
na alarm, skarżąc się jednocześnie na 
chrześcijańskich i żydowskich współ-
obywateli: Partia brydża jest dla nich 
ważniejsza, bo zakładają że ich 
przyszłość i tak jest pewna2. Medial-
nym nośnikiem dla antytezy nazizmu 
była wydana przez Ruch w 1933 roku 
broszura Tak lub tak – prawda o anty-
semityzmie. Aby sfinansować jej 
wydanie, autorka zastawiła rodzinne 
kosztowności. Niedługo później na 
rynek prasowy trafił tygodnik „Spra-
wiedliwość” (Gerechtigkeit), stanowią-
cy tubę światopoglądową przeciwnicz-

ki rasizmu. Co ciekawe, czasopismo 
ukazywało się przez pewien czas 
również w języku polskim i francuskim. 
Harand potępiała w nim wrogość 
wobec żydów na gruncie nauki Jezusa. 
Antysemityzm jest hańbą dla chrześci-
jaństwa – twierdziła. Niewielki nakład 
tego pisma był z pewnością nieade-
kwatny do entuzjazmu walki z nietole-
rancją i miłości bliźniego zawartych 
w jego treści. Kwintesencją tego 
periodyku była bowiem nie tylko 
rozprawa z ideologią nazizmu, ale też 
krzewienie materialnej pomocy wobec 
ludzi biednych. Za słowami stały też 
oczywiście konkretne czyny na miarę 
możliwości organizacyjnych i finanso-
wych Ruchu. Współtwórcy inicjatywy 
wspierali stołówki studenckie oraz 
aranżowali darmowe kursy językowe. 
Biedne rodziny mogły liczyć na paczki 
żywnościowe, a dzieci z niezamożnych 
środowisk na bożonarodzeniowe 
podarunki. Poza tym para liderów 
oferowała swoją wiedzę w formie 
darmowych szkoleń. Zalman kształcił 
chętnych w zakresie retoryki, a jego 
wspólniczka uczyła stenografii. Wojna 
na słowa, jaką prowadzono do tej pory 
znalazła punkt kulminacyjny w postaci 
bezpośredniego „literackiego” starcia 
z dyktatorem iii Rzeszy. Harand wydała 
w 1935 roku liczącą 350 stron polemikę 
z ideologicznym wyzwaniem, jakie 
rzucił światu Adolf Hitler. Tytuł 
książki – Jego walka – odpowiedź dla 
Hitlera (Sein Kampf – Antwort an 
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Hitler) nawiązuje wprost do biblii 
nazistów. Nakład 15 tysięcy egzempla-
rzy w porównaniu z powszechnością 
Mein Kampf wydaje się nader skrom-
ny. Sukcesem był mimo to fakt, że 
publikacja przekroczyła granice Austrii 
i była powielana w innych wersjach 
językowych. W swojej książce przeciw-
niczka „czeskiego kaprala”, jak mawiał 
o Führerze Hindenburg, starała się 
odsłonić przed Europą kurtynę, która 
zasłaniała prawdę o nieludzkiej 
ideologii. Patrząc na Niemcy z perspek-
tywy dwóch lat, autorka konstatuje: 
W ciągu dwóch lat narodowosocjali-
stycznego panowania ujrzeliśmy, że 
swastyka nie wzbrania się nawet przed 
masową zbrodnią3. Teorię rasową 
uznaje za wielkie oszustwo, uzasadnia-
jąc: Każda rasa wykazuje jednostki 
mało- i pełnowartościowe4. Irene 
Harand zadała Hitlerowi w swej 
publikacji polemiczne ciosy na polu 
antropologicznym, negując z pełną 
bezwzględnością jego wynaturzenia 
o wyższości rasy aryjskiej. Jego walka 
podważa tezę o szczególnej roli ludzi 
białych dla rozwoju nauki i kultury na 
świecie oraz ich rzekomych nadzwy-
czajnych cechach fizycznych. W swoich 
wnioskach tępicielka Hitlera kieruje 
swego adwersarza na studia historii 
sztuki i konkluduje: Czy można 
określać mianem propagatorów 
kultury ludzi, dla których miłość 
bliźniego jest obcym słowem, którzy 
dążą do wytępienia wszystkich, którzy 

nie są z tego samego narodu lub mają 
inne poglądy? Czy można uznać za 
propagatorów kultury ludzi z SA 
w niemieckich obozach koncentracyj-
nych, którzy poddają biednych 
więźniów największym torturom 
i poniżeniom?5. To, co dziś wydaje się 
oczywiste, umknęło wówczas niepo-
strzeżenie w powietrzu tłoczącym się 
w coraz bardziej nadęty balon ideowej 
furii. W miarę wzrostu wpływów 
nsdaP w społeczeństwie i coraz 
silniejszych oddziaływań tej partii 
w polityce międzynarodowej rosła 
jednocześnie polityczna i obywatelska 
uległość wobec tego fenomenu 
w samej Austrii. Front Ojczyźniany, do 
którego Harand skłaniała się w swych 
sympatiach politycznych, poczuł 
obawy o prowokacyjny oddźwięk jej 
działalności. Sekretariat Generalny 
ugrupowania wydał na ten temat jasne 
oświadczenie. Stwierdzono w nim, że 
spotkania w ramach Ruchu przynoszą 
nam w sensie propagandowym więcej 
szkody niż pożytku6. Za tą deklaracją 
idą konkretne kroki w postaci objęcia 
antyrasistowskiej organizacji politycz-
nym nadzorem. Pod koniec roku 1935 
główna aktywistka Ruchu otrzymuje 
nawet wezwanie na policję. Pod 
groźbą kary przedstawiono jej żądanie 
złagodzenia stylu pisania w szczegól-
ności w odniesieniu do głowy państwa 
i członków rządu Rzeszy Niemieckiej7. 
Interwencja władz zdaje się jednak 
przynosić efekty odwrotne od zamie-
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rzonych. Duet Harand–Zalman pracuje 
nadal niezmordowanie. Oboje 
organizują spotkania, na których 
wygłaszane są prelekcje w zakresie 
zawartym w Sein Kampf…. Rok później 
antynazistowski alians liczy w Austrii 
40 tysięcy członków. Liczbę sympaty-
ków szacuje się na dwa razy więcej. 
„Sprawiedliwość” jest rozsyłana do 40 
krajów świata, a abonenci pochodzą 
nawet z Egiptu i Ekwadoru. W odpo-
wiedzi na szkalującą wystawę Niemiec-
kiego Muzeum w Monachium na 
przełomie 1937/38 zatytułowaną 
„Wieczny żyd” również Harand stawia 
na wizualną formę swojego przekazu. 
Członkowie Ruchu opracowali projekty 
znaczków pocztowych z podobiznami 
i osiągnięciami znanych europejskich 
żydów, jak też dane statystyczne, 
skłaniające do sprawiedliwej i uczciwej 
oceny ich wkładu w europejską naukę 
i kulturę. Znaczki były wprowadzane 
do obiegu nieodpłatnie, dzięki czemu 
miały dotrzeć do jak największej części 
społeczeństwa. Z przewidzianych 
50 serii udało się przed marcem 1938 
roku wdrożyć niestety tylko część. 
Zbliżał się bowiem już czas konfrontacji 
światopoglądowej, z której pogląd 
o poszanowaniu ludzkiej godności nie 
mógł, jak wiadomo, wyjść zwycięsko. 
Austriacy z łatwością chłonęli słowa 
płynące ze strony wielkiego sąsiada. 
Harand odnotowuje ze smutkiem: 
Moje obawy, jakie żywiłam przez 5 lat 
w stosunku do szerzenia się narodowe-

go socjalizmu, spełniły się niestety 
w całości8. Fiasko zaplanowanego na 
lato 1937 światowego kongresu Ruchu 
Harand było jasnym potwierdzeniem 
jej opinii. Konferencja nie przyciągnęła 
odpowiedniej liczby darczyńców. Od 
tego roku austriaccy księgarze mogli za 
to legalnie eksponować na półkach 
swych sklepów hitlerowską Mein 
Kampf. Pod adresem jej antagonistki 
płyną z różnych stron stojące we 
wzajemnej sprzeczności zarzuty. 
Zwykle przewija się ten o pozostawa-
niu na usługach finansowych żydów. 
Niezłomną dotąd kobietę dopadają 
wątpliwości i stany depresyjne. Taka 
dalsza praca bez efektów nie ma 
sensu. Lepiej żebym nałożyła sobie na 
szyję stryczek9 – wyznaje w stanie 
psychicznego załamania. Ten stan 
wyklucza na pewien czas dalszą pracę. 
W stanie silnego osłabienia duchowe-
go i fizycznego Harand trafia ostatecz-
nie do sanatorium. Tam dzięki wspar-
ciu przyjaciół dość szybko odzyskuje 
dawne siły, choć zdaje sobie sprawę, 
że jej praca będzie narażona na coraz 
większe ograniczenia. Przeciwnikom, 
którzy korzystają z okazji, by ukazać ją 
jako chorą psychicznie, odpowiada: Ja 
nie zwariowałam. Wydaje mi się, że 
stało się to z większą częścią świata10. 
Jej odzyskany zapał do pracy okazuje 
się zbawienny. Akcja gestapowców 
z kraftfahrtkorpsu nie kończy się 
sukcesem, gdyż w czasie obławy 
poszukiwana jest daleko poza granica-
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10 mi kraju. Jej walka z nazizmem tym 
razem w formie cyklu wykładów, które 
wygłasza w stolicy Wielkiej Brytanii, 
ratuje jej życie. Dzięki wydatnej 
pomocy żony z zajętego w marcu 
1938 roku kraju w ostatniej chwili 
ucieka Frank Harand. Moriz Zalman 
także wspierany w ucieczce przez swą 
była współpracownicę zdołał dotrzeć 
z fałszywym paszportem do granicy 
szwajcarskiej. Niestety tam został 
wydany przez towarzysza exodusu 
i aresztowany. Ponad rok później 
zakończył swoje hojne życie w obozie 
w Sachsenhausen. Harandowie przez 
Kanadę trafili ostatecznie do usa. 
Irene pozostała tam aż do śmierci, nie 
rezygnując bynajmniej z dotychczaso-
wej aktywności. Poza dużym zaangażo-
waniem w prace organizacji emigracyj-
nych (Austrian Forum) czy tych 
propagujących prawa człowieka 
w kontekście walki z nazizmem 
(Non-Sectarian Anti-Nazi League to 
Champion Human Rights). Dzięki tej 
pracy ponad 100 ludzi mogło być 
wdzięcznych austriackiej emigrantce 
za uratowanie życia. Jej postawa 
zyskała uznanie najpierw ze strony 
izraelskiego yad Vashem, który w roku 
1968 uznał Irene Harand za Sprawiedli-
wą wśród Narodów świata. Dwa lata 
po tym wyróżnieniu także rząd jej byłej 
ojczyzny uznał jej walkę za godną 
uhonorowania. W roku 1975, a więc 
30 lat po zakończeniu strasznej wojny, 
dzielna Austriaczka przekroczyła 

ścieżkę ludzkiego życia. Fakty z jej 
biografii tworzą trudną do przeoczenia 
symbolikę. Subtelna drwina historii, 
która rękami hitlerowców pali publicz-
nie na popiół książki Harand, by za 
chwilę dostojnie złożyć jej prochy na 
Cmentarzu Centralnym w Wiedniu 
w honorowym grobie. Doniosły 
chichot dziejów ze stu tysięcy marek 
wyznaczonych za jej głowę, która 
symbolicznie określa jej nazwiskiem 
plac przy Wiedner Hauptrasse przed 
kościołem Paulinów. Wreszcie arche-
typowa scena z wczesnej młodości 
bohaterki, w której obrzucający 
starego żyda wyzwiskami galicyjski 
wyrostek po jej siłowej interwencji 
przeprasza pokrzywdzonego 
człowieka.

Relacje pomiędzy członkami au-
striackiej sceny politycznej w burzli-
wym dwudziestoleciu 1918–1938 były 
grą bez wyraźnie pozytywnych postaci. 
Nawet samej twórczyni Ruchu zarzuca 
się obecnie sprzyjanie faszystowskie-
mu reżimowi Dollfussa. Faktycznie 
pierwszy numer „Sprawiedliwości” 
z 6 września 1933 roku zdobiło zdjęcie 
tegoż kanclerza w wojskowym mundu-
rze, opatrzone wezwaniem do ratowa-
nia Austrii. Redaktorka nie pozostawiła 
przy tym wątpliwości, gdzie dopatruje 
się ratunku dla swojego kraju. Stoimy 
w pierwszych okopach. Bronimy naj-
ważniejszej pozycji w zmaganiu z brą-
zowymi barbarzyńcami11 – głosił tygo-
dnik. Do przychylności wobec Frontu 
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11Harand nawoływała także swoich 
zwolenników. Tym, co przyciągało jej 
sympatię były bez wątpienia sprzyjanie 
suwerenności państwa, programowy 
antykomunizm i katolicyzm frontystów. 
Niemniej jednak sympatie dla rządu 
nie wykluczały zdecydowanej krytyki 
antyżydowskiego nastawienia w jego 
kręgach. Harand nie podobał się też 
radykalny polityczny krok reżimowe-
go szefa gabinetu, jakiego dokonał 
w 1934 roku, o czym nie wzbraniała się 
mówić publicznie. Poza tym pozosta-
łe ugrupowania polityczne również 
pozbawione były prodemokratycznych 
i pokojowych tendencji. Silnie komuni-
zująca i marksistowska Socjalistyczna 
Partia Austrii nie dawała podstaw do 
wiary w bezkompromisowe wprowa-
dzanie w czyn lewicowego porząd-
ku. Zabójstwo pierwszego kanclerza 
Ignaza Seipla, inspirowanie destabi-
lizujących gospodarkę strajków czy 
powołanie w miasteczku Bruck an der 
Mur lokalnej republiki rad nie tworzyło 
dobrego klimatu wokół lewicy. W do-
datku w obliczu nowej rzeczywistości 
zaistniałej w ostatnim roku przed wy-
buchem ii wojny [d]awni socjaldemo-
kraci kolaborowali en masse (…) a ich 
wielki przywódca (…) dr Karl Renner 
ogłosił przed wyborami, że będzie 
głosował za anszlusem12. Zapewne 
bardziej zaskakujący przynajmniej dla 
austriackich katolików, był jednak fakt, 
że ta znacząca zmiana społecznych re-
aliów, jaką była inkorporacja państwa 
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12 do iii Rzeszy, znalazła zdecydowane 
poparcie austriackich biskupów. Wyda-
na 18 marca tzw. uroczysta deklaracja 
(Feierliche Erklärung) jest pełna uzna-
nia dla polityki społecznej Hitlera i jego 
walki z bezbożnym bolszewizmem. 
Szokująca jest treść listów kardynała 
Innitzera do zarządcy Austrii gauleitera 
Bürckela kończąca się pozdrowieniem 
Heil Hitler! Nie ma wątpliwości, że była 
to rażąca niezgodność ze stanowiskiem 
Watykanu, wyrażonym w Encyklice 
Piusa xi Z płonącą troską (Mit bren-
nender Sorge). Napiętnowany przez 
Stolicę Apostolską przywódca austriac-
kiego kościoła przekonał się dość szyb-
ko, że jego ugodowość wobec nowego 
porządku nie niesie ze sobą ratun-
ku dla Domu Bożego ani jego wier-
nych. Na nabożeństwie różańcowym 
w katedrze św. Stefana 7 października 
wiedeński pasterz wypowiedział do 
młodzieży rozgrzeszające go słowa, 
niepozostawiające niepewności co do 
roli i drogi katolickiej wspólnoty. Swoje 
kazanie zakończył słowami Chrystus 
jest naszym przywódcą. Użyte w tym 
kontekście niemieckie słowo Führer 
było wymownym odniesieniem do po-
nurych faktów. Wkrótce Innitzer musi 
stawić czoła rozbestwionym bojówkom 
Hitlerjugend, które bezceremonialnie 
szturmują jego pałac. Arcybiskup z tru-
dem uszedł z życiem. Zapowiedź losów 
kościoła w nazistowskiej Austrii zwia-
stuje rychło dwustutysięczna antykle-
rykalna demonstracja na stołecznym 

Heldenplatz. Jej główny przekaz znalazł 
wyraz w plakatach z napisem – Innit-
zer i Żydzi – jedna hołota! (Innitzer und 
Jud’ – eine Brut’). Niebawem nowy 
reżim wprowadza wobec Kościoła, du-
chownych i wiernych dotkliwe szykany. 

Trudno nie dostrzec, że w tym gąsz-
czu skomplikowanych i niezrozumia-
łych politycznych oraz dyplomatycz-
nych zmagań zniknął z pola widzenia 
człowiek. Ten sam, którego tak bardzo 
chciała ocalić Irene Harand, poświęca-
jąc tej walce swoje życie. Ten sam, któ-
ry odnalazł się później w koszmarnym 
zaprzeczeniu człowieczeństwa – bez 
godności i nazwiska, fizycznie i psy-
chicznie okaleczony jako kilkucyfro-
wy numer jednego z miejsc zagłady. 
Obóz koncentracyjny w położonym 
20 kilometrów od wschodnioaustriac-
kiego Linzu Mauthausen był jedną 
z najstraszniejszych, jeśli nie najgor-
szą fabryką śmierci dla około 100 ty-
sięcy ludzi, w szczególności Polaków. 
Koszmarne miejsce, piszące fabułę, 
przy której wszelkie słowa zastygają 
w niemym gardle. Jedna z nich wyła-
nia się z mroku zatartych wspomnień. 
Upiorne obozowisko ulokowane pod 
gołym niebem na przylegającej do 
kacetu polanie. Tysiące stłoczonych, 
bezbronnych ludzi, dla których nie było 
miejsca w barakach. Kobiety i dzieci na 
kilkunastostopniowym mrozie, bolesny 
bezdech końca życia. Otrzeźwiająco 
brzmią słowa obozowej rysowniczki 
Helgi Weissovej, która część dzieciń-
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13stwa spędziła m.in. w Mauthausen: 
Przecież gdy członko wie Hitlerjugend 
organizowali swoje marsze, wykrzyku-
jąc przepojone nienawiścią hasła, to 
ludzie brali ich za zwykłych wariatów. 
Kiedy przemawiał Hitler, to ludzie się 
z niego śmiali13. Założycielka świa-
towego Ruchu przeciw Nienawiści 
Rasowej i Ludzkiej Niedoli rozumiała, 
że nie można pokonać zła, wyśmiewa-
jąc je, podczas gdy ono bezwstydnie 
paraduje przed naszymi oczami. Kiedy 
oznajmia, że ktoś spośród nas nie ma 
prawa do istnienia. Gdy ktoś odma-

wia innym prawa do życia, wypowiada 
wojnę człowieczeństwu. Dlatego też, 
jak zauważa Harand w swych reflek-
sjach po wielkiej wojnie: Nie powinni-
śmy zawierać pokoju dopiero wtedy, 
gdy miliony młodych istnień ludzkich 
są zgładzone (…). Powinniśmy zawrzeć 
pokój, zanim jeszcze zaczęła się wojna. 
Tylko taki pokój może być sprawie-
dliwy, rozsądny, a przede wszystkim 
prawdziwie chrześcijański. Taki pokój 
byłby najpiękniejszym prezentem dla 
naszego pokolenia14. Ω

PrzyPisy końcoWe:

1 za wikipedia.de.
2 za Irene Harand Hitlers österreichische Gegnerin na: http://www.ceiberweiber.at/.
3 tamże.
4 tamże.
5 za Irene Harand Hitlers….
6 za Friedrichs Hauke Der Kampf der Irene Harand na www.zeit.de.
7 tamże.
8 tamże.
9 za Irene Harand Hitlers….
10 za Friedrichs Hauke Der Kampf....
11 tamże.
12 Kuehnelt-Leddihn Erik Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789–1984, Wydawnictwo Wektory, 2007, 

s. 389.
13 za Helga Weissova – Dziecko w obozie zagłady na www.kobieta.onet.pl (wywiad).
14 za Köttl Christoph Irene Harand – Gelebte Gerechtigkeit na http://www.christenundjuden.org/.



na cudzoziemców niż w dużych ośrod-
kach. Traktują bowiem Wietnamczyka 
tak jak każdego innego obcokrajowca. 
Są delikatni i dyskretni. Wietnamczyk, 
który ma restaurację w mniejszym mie-
ście, takim jak np. Grudziądz, ma wśród 
znajomych przyjaciela mechanika samo-
chodowego, znajomą panią rejent itd. 
W małej społeczności obcokrajowcy są 
bardziej zaaklimatyzowani i nawiązują 
więcej relacji. Ta asymilacja sprawia, że 
chodzą do polskich kościołów. Zanim 
jednak ci Wietnamczycy przybyli do tych 
miasteczek, często najpierw mieszkali 
w Warszawie. Wielu z nich miałem oka-
zję pomóc. 

Mówił ksiądz, że centralnym punktem 
wietnamskiego życia w Warszawie 
był kiedyś Stadion Dziesięciolecia. 
Jak wyglądało życie codzienne 
Wietnamczyków tam pracujących?

– Przy stadionie funkcjonowała wiet-
namska infrastruktura, w której można 
było pójść do wietnamskiego fryzjera, 
skorzystać z wietnamskich biur podróży 
czy wietnamskiej biblioteki. Stadion był 
zjawiskiem na skalę światową i stanowił 
dla Polski szansę wytworzenia dobrych 
praktyk, wskazujących, jak obchodzić 
się z cudzoziemcami i w jaki sposób 
czynić ich samodzielnymi podmiota-
mi życia gospodarczego. Tam tworzyła 
się autentyczna więź pomiędzy ludźmi. 
Wietnamczyk szedł do Turka na kebab. 
Ukrainiec szedł na zupkę do Wietnam-

katoliCkie sajgonki 
w warszawie (Cz.ii) 

WyWiad z ks. edWardem 
osieckim.
c.d. z „Frondy luX” nr 74

Gabriel kayzer: Warszawa jest naj-
większym skupiskiem Wietnamczy-
ków w Polsce. Czy różnią się oni jakoś 
od swoich współobywateli zamieszku-
jących inne polskie miasta? 

ks. eDwarD osiecki: Według nie-
których szacunków w Polsce mieszka 
nawet 40 tys. Wietnamczyków, z czego 
ok. 30 tys. w Warszawie i okolicach. Są 
znaczące różnice między Wietnamczy-
kami mieszkającymi w Warszawie a tymi 
z pozostałych miast Polski, ze Szczecina, 
z Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, 
Bielska-Białej czy z Jasła. Mieszkają-
cy w terenie są bardziej zasymilowa-
ni z Polakami. Oni mają już bowiem 
odpowiednie dokumenty i są bardziej 
samodzielni. Ci Wietnamczycy żyją 
w niewielkich skupiskach, stąd chętniej 
nawiązują kontakty z Polakami. Mówią 
lepiej po polsku i nawet jak są w małej 
grupce, to dają sobie doskonale radę. 
Wiedzą, czego chcą, i są bardziej pewni 
siebie. Ich więzi z Polakami są moc-
niejsze w porównaniu z warszawskimi 
Wietnamczykami. Jest to w dłużej mie-
rze spowodowane też tym, że Polacy 
w małych miastach są bardziej otwarci 
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15czyka. Polak kupował skarpety od Wiet-

namczyka. Hindus dogadywał się z Or-
mianinem. Tworzył się swoisty żargon 
językowy i wszyscy się rozumieli. Pamię-
tam różne sytuacje na stadionie. Kiedyś 
np. byłem świadkiem ciekawych relacji. 
Wietnamczyk sprzedawał bieliznę oso-
bistą na jednym straganie, a naprzeciw-
ko niego taki sam asortyment towaru 
sprzedawała pani Basia. W pewnym 
momencie pani Basia poprosiła na migi 
Wietnamczyka o popilnowanie stra-
ganu i poszła na ploteczki. Traf chciał, 
że przyszła klientka i zainteresowała 
się straganem pani Basi, Wietnamczyk 
sprzedał kobiecie biustonosz ze straga-
nu sąsiadki. Mógł zaproponować towar 
ze swojego straganu, ale sprzedał towar 
należący do pani Basi i oddał jej pienią-
dze, gdy wróciła z ploteczek. Wiedział 
bowiem, że jutro być może on sam bę-
dzie musiał gdzieś pójść, a wtedy pani 
Basia będzie równie lojalna wobec nie-
go. Na Stadionie Dziesięciolecia Wiet-
namczycy wrastali w tę żywą tkankę 
i tworzyli społeczność międzynarodową 
w ramach Polski. Było to laboratorium 
międzykulturowej integracji. Zlikwido-
wanie handlu na stadionie spowodowa-
ło nieodwracalne zaprzestanie działania 
tego obiecującego laboratorium. 

Przede wszystkim uważam, że za-
mknięcie Stadionu Dziesięciolecia 
było największą pomyłką Warszawy 
od wstąpienia do Unii Europejskiej. 
Stadion jako miejsce handlu był wy-
deptany nogami warszawiaków, którzy 

sami wymyślili, że w tym centralnym 
miejscu komunikacyjnym będzie tar-
gowisko. Warszawa bowiem, tak jak 
każde inne wielkie miasto, ma swoją 
logikę. Czy tego chcemy, czy nie, w lo-
gice Warszawy miejsce to jest przezna-
czone na targowisko. Wskazywały na 
to zarówno infrastruktura komunika-
cyjna, jak i ukształtowanie terenu oraz 
centralne położenie. Stadion promie-
niował na całe Mazowsze, a nawet po 
Częstochowę, Łódź czy Włocławek.  
Samych Polaków legalnie pracowa-
ło tam ponad 20 tys. Jarmark Europa 
w 1995 roku miał roczne obroty na 
poziomie 360 mln dolarów. Za każdy 
metr kwadratowy powierzchni płaciło 
się dziennie 3 zł. Urzędnik miejski prze-
chodził po straganach i zbierał te pie-
niądze dla miasta, Miasto jednak nie 
potrafiło tego miejsca odpowiednio 
zorganizować, zadaszyć, zlikwidować 
dziur w asfalcie itp. Europa zazdrościła 
nam stadionu. Cudzoziemiec przyjeż-
dżający do Polski chciał przede wszyst-
kim zobaczyć właśnie Jarmark Europa. 
Podobnie turysta w Ankarze, która tak-
że jest stolicą europejskiego państwa, 
udaje się najpierw na tamtejszy bazar. 
Na Stadionie Dziesięciolecia także była 
obecna pewna egzotyka, która przycią-
gała ludzi. Kto powiedział, że Warsza-
wa nie ma być miastem egzotycznym? 
Dlaczego mamy być przeciętnym mia-
stem europejskim, bez własnego kolo-
rytu? Gdyby Stany Zjednoczone miały 
u siebie takie miejsce jak stadion, to 
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16 nie tylko by go nie zlikwidowały, ale 
jeszcze by się nim chlubiły, jako osią-
gnięciem w dziedzinie polityki społecz-
nej i integracji międzykulturowej.

Jaki stosunek mają Wietnamczycy do 
znajdującej się na placu Zbawiciela 
tęczy?

–  Generalnie nie poświęcają temu 
większej uwagi. Kwitują zapytania 
stwierdzeniem, że mają ważniejsze 
sprawy na głowie. Nie zabierają głosu 
na ten temat. Z rozbawieniem obser-
wują jednak zamieszanie, jakie ona 
sprawia. W każdym razie w Wietnamie 
nie postawiliby tego pomnika. Wiet-
namczycy twardo bowiem stąpają po 
ziemi. Dla nich wolność to kwestia le-
galnego pobytu u nas, zezwolenie na 
pracę, możliwość odwiedzenia rodziny 
w Wietnamie, możliwości kształcenia 
dla dzieci. W tym kontekście tęcza jest 
dla nich wydumanym problemem za-
stępczym. Wietnamczycy generalnie są 
nieufni wobec nieżyciowych ideologii. 

Po Francji, Niemczech i Czechach 
nasz kraj jest czwartym największym 
ośrodkiem migracji Wietnamczyków 
w Europie. Czy Polska jest dla nich 
atrakcyjnym państwem?

– Kiedyś Polska była traktowana jako 
kraj tranzytowy, gdyż przybyszom wy-
dawało się, że o wiele lepsze warunki 
panują w innych europejskich pań-

stwach. Od ponad dziesięciu lat jest już 
jednak inaczej. Wietnamczycy przeko-
nali się bowiem do Polski. Pamiętam, 
że kiedyś wietnamskie kobiety w cią-
ży jechały specjalnie do Niemiec, aby 
otrzymać tam pomoc socjalną. Wielu 
z tych, którzy wyjechali do Niemiec, 
wróciło do Polski. Okazywało się bo-
wiem, że warunki socjalne były być 
może lepsze, ale atmosfera i nastawie-
nie gospodarzy kraju – mało przychylne 
dla cudzoziemców. Polska okazuje się 
bardziej atrakcyjna dla pełnych inicja-
tywy, przedsiębiorczych i samowystar-
czalnych przybyszów. Niektórzy wrócili, 
ponieważ dokumenty, które posiadali, 
uprawniały tylko do pobytu w Polsce. 
Systemy informatycznych baz danych 
w Unii Europejskiej błyskawicznie usta-
lają kraj, do którego cudzoziemiec naj-
pierw przyjechał. Dzisiaj już możliwości 
przemieszczania się z jednego państwa 
do innego są ograniczone. 

W mediach nie słyszy się o atakach 
Polaków na Wietnamczyków. Czy 
rzeczywiście ich nie ma, czy też po 
prostu Wietnamczycy nie obnoszą się 
z tym z powodu swojego niepewnego 
statusu?

– Zdarzają się ataki ze strony chuliga-
nów czy narkomanów. Reakcje Wiet-
namczyków są wyważone. Takie wy-
padki nie wpływają na ogólną opinię 
o Polakach. Oni rozumieją, że w każ-
dym społeczeństwie istnieje margi-
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narkomanów rozumieją, że ci ludzie 
w podobny sposób zaatakowaliby też 
Polaka. W momentach krytycznych 
Wietnamczycy zachowują spokój, sta-
rają się nie prowokować. Ustępują wo-
bec silniejszych. Jest to jednak przemy-
ślane działanie. Pamiętam, jak kiedyś 
siedziałem w wietnamskim barze z jego 
właścicielem. W pewnym momencie 
jakiś polski klient zaczął się awanturo-
wać i krzyczeć na kelnera, który też był 
Polakiem. Kelner wobec nieuzasadnio-
nych pretensji też zareagował gniew-
nie. Wietnamski właściciel momental-
nie poprosił kelnera na zaplecze, po 
czym wrócił z nim i przeprosił klienta, 
zapewniając, że to się już nie powtó-
rzy. Dla mnie też było jasne, że to klient 
był niegrzeczny. Zapytałem znajome-
go, czemu tak łagodnie potraktował 
klienta. Właściciel odpowiedział, że nie 
chce, aby o jego barze mówiono, że tu 
była bijatyka, bo niezależnie od tego, 
jaka byłaby to bijatyka i kto ją zaczął, 
to i tak rozejdzie się fama, że jest to 
niespokojny lokal. Łagodząc możliwą 
awanturę, dalekowzrocznie troszczył 
się o przyszłość baru.

Czy to prawda, że Wietnamczycy są 
bardziej otwarci na drugiego człowie-
ka niż Polacy?

– Takie uogólnienie jest zbyt proste. 
Ludzie są różni. Wietnamczycy zasad-
niczo są otwarci na drugiego człowie-

ka. To samo jednak można powiedzieć 
o Polakach. Nie chciałbym się bawić 
w porównywanie. Wietnamczycy wie-
dzą, że są gośćmi w Polsce. Chcą mieć 
spokój, chcą mieć dobre relacje z pol-
skimi sąsiadami i klientami. Toteż są 
grzeczni, usłużni i uśmiechnięci. A to 
zyskuje im sympatię. Jest w tym jakaś 
dalekowzroczna strategia pozyskiwania 
przyjaciół. Dlatego są bardzo dobrymi 
i spokojnymi lokatorami. Trzeba jednak 
powiedzieć, że optymizm, uśmiech 
i życzliwość są im wrodzone. Wiet-
namczyk zawsze pozdrawia sąsiadów 
z klatki, mówiąc „dzień dobry”, nawet 
po dziesięć razy na dzień. W ten spo-
sób chce przełamać mur obcości. Moi 
znajomi Wietnamczycy mieszkający 
na Pradze mieli zwyczaj, aby odwie-
dzić przy okazji Bożego Narodzenia 
wszystkich sąsiadów mieszkających 
najbliżej i przekazać drobne upominki 
z życzeniami. Były to niewielkie poda-
runki: skarpetki, rękawiczki, pantofle, 
halki itp. Podarunki były dopasowane 
do sąsiadów. Wietnamczycy bacznie 
obserwowali, kto mieszka obok nich. 
Nie znając dobrze języka, zapraszali 
mnie, abym im pomógł wręczać po-
darki i złożyć życzenia. Niestety, nie 
wszyscy Polacy otwierali nam drzwi. 
Czasem Polacy sprawiają wrażenie, że 
są zamknięci. Trzeba jednak zauważyć, 
że pewne trudności w nawiązywaniu 
wzajemnych relacji wynikają z wzajem-
nej nieznajomości. Wietnamczycy wy-
dają się mieć większą determinację, by 
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18 przełamywać lody. Trzeba zauważyć, że 
Polacy są też bardzo otwarci i życzliwi. 
Bez pomocy ze strony naszych roda-
ków Wietnamczycy nie byliby w sta-
nie przetrwać w Polsce tyle czasu. To 
Polacy wynajmują im mieszkania, pol-
skie babcie opiekują się wietnamski-
mi dziećmi, Polacy pomagają załatwić 
wynajęcie straganów i wiele innych 
spraw. Sami nie daliby sobie rady. 

Czy są jakieś wspólne cechy Polaków 
i Wietnamczyków?

– Chociaż trudno tego oczekiwać od 
ludzi pochodzących z różnych kultur 
i kontynentów, to jednak można do-
strzec wiele cech wspólnych. Można tu 
wskazać na walkę o wolność i niepod-
ległość, opór przed wynarodowieniem, 
gościnność i ducha solidarności, a także 
pobożność maryjną. Wietnamczycy, tak 
jak my, mają długą tradycję walki z oku-
pantem i reżimem. Dlatego też bacznie 
nas w Polsce obserwują. Wietnam był 
tysiąc lat okupowany przez Chińczy-
ków. Okupanci zabijali wietnamskich 
mężczyzn oraz zapładniali wietnamskie 
kobiety. One jednak rodziły Wietnam-
czyków. Dzieci, choć spłodzone przez 
chińskich mężczyzn, wszystkie mówiły 
tylko po wietnamsku, gdyż to matki je 
wychowywały i uczyły języka. W Polsce 
czasami zastanawiamy się, jak destruk-
cyjny wpływ na mentalność Polaków 
miały 123-letnie zabory. Niewątpliwie 
zaborcy dokonali wielu spustoszeń 

w naszej świadomości narodowej. Nie-
podległość wywalczono dzięki wysiłko-
wi garstki światłych patriotów. W Wiet-
namie zaś niewola i podporządkowanie 
mentalne trwały tysiąc lat. Tym bardziej 
zadziwiające jest, że wywalczyli nie-
podległość od gigantycznego sąsiada 
i zachowali dumę wietnamską. Nawet 
jeśli ich rysy są chińskie, to są na wskroś 
Wietnamczykami. Charakteryzuje ich 
upór i cierpliwe wyczekiwanie. Mówi 
się, że Chińczyk jest jak grzyb na łące. 
Natomiast Wietnamczyk jest jak trawa. 
Jest ich wielu, trzymają się ziemi, nie-
zwyciężeni, bo jest ich wielu. 

Czy Wietnamczykom będącym 
katolikami łatwiej jest zostać 
Polakami? 

– Nikt takich badań nie prowadził. Ka-
tolicy czują jednak ze sobą duchową 
więź. Wietnamscy katolicy często wła-
śnie wybierali Polskę jako cel swojej 
podróży ze względu na to, że jest ona 
krajem katolickim i stąd pochodzi Jan 
Paweł ii. Z pewnością poczucie wspól-
noty wiary ułatwia integrację.

Z jakimi problemami borykają się 
najczęściej Wietnamczycy w Polsce? 

– Do Polski przyjeżdżają najczęściej 
ojcowie rodzin, którzy od wielu lat nie 
mają możliwości wrócić do Wietnamu 
i spotkać się ze swoją rodziną. Rozłąka 
osłabia więzi rodzinne. Pojawiają się 
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a także z wychowaniem dzieci, którymi 
opiekują się tylko matka i dziadkowie. 
Jedyny kontakt, jaki mężczyźni mają 
ze swoją rodziną, to kontakt przez 
telefon. Wietnamczycy jednak dziel-
nie znoszą rozłąkę. Przynajmniej raz 
na dwa tygodnie każdy Wietnamczyk 
dzwoni do domu i rozmawia długo ze 
swoją rodziną. Z tatą o biznesie, z żoną 
o wychowaniu dzieci, z dziećmi o po-
stępach w szkole itd. Mimo sporej od-
ległości wpływ mężczyzny na rodzinę 
jest wielki, choć nie może to zastąpić 
normalnego wychowania.

Dużym problemem dla wielu jest 
także brak legalnych dokumentów. 
Wietnamczycy i inni cudzoziemcy sta-
nowią w Polsce kartę przetargową 
w różnych rozgrywkach politycznych. 
Cudzoziemcami nikt się nie interesu-
je. Nie ma ustalonej polityki społecz-
nej, dzięki której przybysze mogliby 
znaleźć swoje miejsce w środowisku. 
Jedynie przy okazji, gdy jakiś polityk 
lub partia chcą coś ugrać, politycy albo 
straszą cudzoziemcami, albo udają, że 
chcą im pomóc. Politycy w Polsce nie 
mają w ogóle pojęcia o rzeczywisto-
ści. Posługują się często zmyślonymi 
argumentami. Podgrzewa się atmosferę 
społeczną np. doniesieniami o cudzo-
ziemcach uprawiających marihuanę. 
Gdyby jednak solidnie zajęto się proble-
mem cudzoziemców i uregulowaniem 
ich pobytu, nie byłoby miejsca dla mafii 
i nielegalnych upraw konopi indyjskich. 

Mafia żywi się nielegalnymi cudzoziem-
cami. To pod wpływem mafijnego szan-
tażu Wietnamczycy muszą czasem robić 
rzeczy, których normalnie by nie zrobili. 

W Polsce dajemy także posłuch 
różnym plotkom i pomówieniom. 
Czasem można usłyszeć z ust policjan-
ta sugestie o rzekomych przekrętach 
z nieboszczykami. Według tej plotki 
zmarłych Wietnamczyków grzebie się 
gdzieś pod płotem, a ich dokumen-
ty służą do sprowadzenia następnego 
imigranta. Dowodem ma być to, że 
nie ma informacji o śmierci Wietnam-
czyków. Większej bzdury nie można 
wymyślić. Jeżeli bowiem Wietnamczyk 
jest nielegalnie, to znaczy, że nie ma 
on żadnych dokumentów i nikomu nie 
może ich zostawić po śmierci. Ta plot-
ka nie uwzględnia azjatyckiej mental-
ności i wierzeń. Największą krzywdą 
dla każdego człowieka byłoby pozba-
wienie go właściwego pogrzebu. Po-
grzeb pod płotem pozbawia człowieka 
wiecznego szczęścia. Ta wiara jest tak 
silna, że godnego pogrzebu nie można 
odmówić najuboższemu. W rzeczywi-
stości gdy ktoś jest naprawdę biedny, 
jego rodacy organizują zbiórkę na bilet 
lotniczy, aby posłać zwłoki do Wietna-
mu. W ostateczności dokonują w Pol-
sce kremacji i wysyłają prochy w urnie. 
Wszystko to jest wiadome policji i in-
nym właściwym urzędom, bo formal-
ności pogrzebowe, przewóz lotniczy, 
przekroczenie granicy nie są możliwe 
bez udziału stróżów prawa.
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Polska uchodzi za największy na świe-
cie ośrodek emigracyjny wietnamskiej 
opozycji. W 2006 roku w Warszawie 
odbył się zjazd założycielski Wietnam-
skiego Komitetu Obrony Robotników. 
Jakiś czas temu można było usłyszeć 
w mediach, iż komunistyczny Wiet-
nam wykorzystuje umowę z Polską 
do prześladowania wietnamskiej 
opozycji za pomocą działającej na te-
renie Polski służby bezpieczeństwa. 
Czy państwo polskie zmieniło swo-
ją politykę względem Wietnamczy-
ków mieszkających w Polsce i otacza 
ich ochroną przed komunistycznymi 
władzami?

– Państwo polskie nie zmieniło swojej 
polityki i wciąż nie otacza Wietnam-
czyków należytą ochroną. Nie pamięta 
się w Polsce o metodach i represjach 
stosowanych przez komunistów za 
Prl. Te metody należą do komuni-
stycznego arsenału walki z obywatela-
mi. Wietnam nadal jest „socjalistyczną 
republiką: wolną, niepodległą i szczę-
śliwą!”. Polskie władze udają, że jest 
to demokratyczne państwo i naiwnie 
pozwalają na represje wobec Wiet-
namczyków. Jeszcze za Prl komuniści 
wietnamscy i polscy stworzyli siatkę 
wzajemnych formalnych i nieformal-
nych powiązań. Część tych kontaktów 
jest wykorzystywana do dziś. Znana 
jest współpraca polskich służb porząd-
kowych i granicznych z wietnamską 
bezpieką. Funkcjonariusze tamtejsze-

go reżimu swobodnie przesłuchują 
w polskich aresztach demokratycznych 
opozycjonistów, uchodźców. Dzięki 
przebiegłości wietnamskich służb i lu-
kom w prawie polska policja deportuje 
wietnamskich opozycjonistów do kra-
ju. Wszystkie sygnały, że takie praktyki 
są dla opozycjonistów niebezpieczne, 
są ignorowane. 

To, że w Polsce powstał pierwszy 
klub wietnamskiej Solidarności, jest 
odbierane przez wietnamską amba-
sadę jako realne zagrożenie. Głów-
nym celem wietnamskiej bezpieki jest 
więc dopilnowanie, aby w Polsce nie 
powstały żadne ośrodki opozycji. Wiet-
namczyk upominający się o wolność 
i demokrację, krytykujący sytuację 
w swoim kraju nie zawsze jest wprost 
atakowany przez środowisko amba-
sady. Służby mają bardziej przebiegłe 
metody. Pewni ludzie informują po 
prostu polską straż graniczną, że w da-
nym mieszkaniu nielegalnie przebywa 
taka osoba. Straż graniczna aresztuje 
ją i zwraca się do ambasady o potwier-
dzenie tożsamości. Z kolei ambasada 
potwierdza, że jest to obywatel Wiet-
namu. Wtedy za polskie pieniądze pol-
ska policja wydala niewygodnego dla 
wietnamskiego reżimu Wietnamczyka 
do Wietnamu. Tam go czeka więzie-
nie, areszt domowy. Innym sposobem 
skutecznego nacisku jest groźba, że coś 
niedobrego może się zdarzyć członkom 
rodziny w Wietnamie. Zdarza się także, 
że po powrocie taka osoba znika bez 
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śladu. Tak wyglądają działania wiet-
namskiego totalitarnego reżimu, Z dru-
giej strony ambasada nie przyznając 
się do kogoś, de facto daje mu przywi-
lej pozostania w Polsce. 

Wietnamczycy są największą liczebnie 
zbiorowością cudzoziemców spoza 
Europy w naszym państwie. Jak 
ksiądz widzi przyszłość mniejszości 
wietnamskiej w Polsce? Czy wniesie 
ona do polskiego życia społecznego 
coś nowego i wartościowego?

– Ona już wnosi bardzo dużo. Ubogaca 
nas zarówno kulturowo, jak i ekono-
micznie. Wietnamczycy mają swoje 
wady, takie jak niepunktualność, ale 
stanowczo przeważają ich zalety. Są 
skromni, oddani i lojalni. Są przywiąza-
ni do rodziny i przedsiębiorczy. Wnoszą 
do naszego społeczeństwa duży szacu-
nek do pracy. Pracują nieraz od 2 rano 
do 16 po południu. Nie żyją naszym 
kosztem. Kupują polskie jedzenie, po-
bierają polski prąd, wynajmują polskie 
mieszkania czy też wręczają prezenty 
urzędnikom. Ich wpływ na gospodarkę 
Polski jest niezaprzeczalny. Pożądane 
byłoby, aby znając spryt Wietnamczy-
ków, państwo polskie stworzyło im 
przestrzeń nie tylko do handlu teksty-
liami oraz małej gastronomii. Wielu 
z nich mogłoby bowiem wykonywać 
inne zawody, zgodne z ich wykształce-
niem. Moglibyśmy wyszkolić wietnam-
skie kobiety, żeby pracowały w szpi-

talach. Za 10 lat nie będzie w końcu 
komu zaopiekować się starymi ludźmi. 
To jest ogromny potencjał ludzki. 
W świetle faktu, że prawie 3 miliony 
Polaków wyjechały na Zachód, po-
trzebna jest nam świeża krew. Potrzeb-
na jest zmiana nastawienia państwa 
polskiego do cudzoziemców. Pań-
stwo, ani Po, ani Pis, nie może straszyć 
Polaków cudzoziemcami. Należało-
by zapewniać im warunki do włącze-
nia się do polskiego społeczeństwa. 
Wietnamczycy nie chcą żyć w getcie. 
Znam miejsca Za żelazną Bramą, gdzie 
w jednym bloku mieszka kilkanaście 
wietnamskich rodzin, które nie tylko 
się ze sobą nie spotykają, ale także 
o sobie w ogóle nie wiedzą. To polity-
cy najpierw stwarzają getta, a potem 
na nie narzekają. Jak może Wietnam-
czyk, któremu nie daje się możliwości 
zalegalizowania pobytu, wyjść po 17 do 
szkoły albo do kina, żeby się zasymilo-
wać? Przecież tam czeka policja i straż 
miejska. Wystarczy, że zobaczą kolor 
skóry. Tak się właśnie w Polsce poluje 
na znaczoną zwierzynę, udając, że to 
zgodne z prawem. Należałoby ochło-
dzić stosunki z Wietnamem i zerwać 
współpracę polskiej straży granicznej 
z narzędziem totalitarnego państwa, 
jakim jest wietnamski urząd bezpie-
czeństwa, który tłamsi i prześladuje ży-
jących w Polsce swoich obywateli. Nie 
możemy zapominać, że kiedyś sami by-
liśmy w takiej sytuacji, w jakiej obecnie 
znajdują się Wietnamczycy. Ω



Żorż Ponimirski

Za masową emigrację – winna Sarmacja
Za zapaść demograficzną – winna Sarmacja
Za niewydolność instytucji publicznych – winna Sarmacja
Za popularność teorii spiskowych – winna Sarmacja
Za radykalizację skrajnej prawicy – winna Sarmacja
Za neofaszystowskie środowiska – winna Sarmacja
Za moralne bankructwo Kościoła katolickiego połączo-

ne z ofensywą religijnego fundamentalizmu – winna 
Sarmacja

Za przemiany życia politycznego w medialny spektakl – 
winna Sarmacja

Za liczne afery – winna Sarmacja
Za chaos – winna Sarmacja
Za brzydotę polskich miast – winna Sarmacja
Za powszechne poczucie braku wspólnoty  – winna 

Sarmacja
Za porażkę zbiorowych projektów tożsamościowych – win-

na Sarmacja!

Dopisek
Na polepszenie nastroju    tylko dzieła wszystkie Karola 
Marksa. Na reumatyzm, gorączkę, ból egzystencji i bez-
senność! Żądać wszędzie, w składzie książek, kiosku 
gazetowym oraz na dworcach! Zamawiać za abonamen-
tem albo detalicznie. Dla panienek z dobrych domów 
i młodzieży studiującej specjalne upusty. Ω

Stanisława Puchacza
litania żałobna

Ani Teatrzyk, ani Gęś, a już na pewno nie Zielona
zmuszony jest zaprezentować





Dzisiaj
Dzisiaj dostałem list od papieża
Pisze
Pisze, że jestem niezły
Dzisiaj
Dzisiaj dostałem list od papieża
Pisze
Pisze, że we mnie wierzy.
 Marcin Świetlicki, brejkanie

Oto krótka korespondencja Woltera z papieżem Benedyktem xiV. Kierowane do 
papieży listy liberalnych intelektualistów określających się jako chrześcijanie mają 
wspaniałą tradycję. Jeśli współcześnie w liście otwartym do Ojca świętego odnaj-
dujemy zdania Czujemy się chrześcijanami, choć jeden jest nieochrzczony, drugi 
niepraktykujący. Nie umielibyśmy powiedzieć o sobie, że jesteśmy niewierzący – to 
są one tylko echem słów Woltera z Traktatu o tolerancji…: Dzięki Bogu, jestem 
dobrym katolikiem. Inna kwestia nasuwająca się przy lekturze tych trzech listów: 
datujące się od kilku pontyfikatów ocenianie urzędujących papieży ze względu na 
ich „medialność”, ciągłe podkreślanie rzekomych nowych jakości pojawiających się 
w kontaktach głowy Kościoła z wiernymi – może przyprawić o melancholię; jak bar-
dzo medialnym papieżem mógłby się bowiem okazać Benedykt xiV, który miał tego 
pecha – lub szczęście – że jego pontyfikat przypadał na epokę przed powstaniem 
środków masowego przekazu.

Adam Leszkiewicz

[Tłumaczyłem z anglojęzycznej edycji The Works of Voltaire. Vol. VIII The Drama-
tic Works. Part 2 w przekładzie Williama F. Fleminga (E.R. DuMont, Nowy Jork 1901, 
s. 12–14), w uzupełnieniach i poprawkach posiłkując się francuskojęzyczną, a więc 
oryginalną, wersją (Oeuvres complètes de Voltaire, Antoine-Augustin Renouard, 
Gandawa 1819, t. 3, s. 46–51). Wszystkie przypisy pochodzą ode mnie – A.L.]

JeStem zmUSzoNy 
UzNAć WASzą 
NieomylNoŚć

Wolter/Benedykt XIV
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51. List Woltera do papieża Benedykta XIV

Najświętszy ojcze –

Wasza Świątobliwość wybaczy powziętą przez jednego z najniż-
szych wiernych, choć żarliwego admiratora cnoty, swobodę przed-
łożenia głowie prawdziwej religii tej oto produkcji 1, napisanej 
przeciw założycielowi fałszywej i barbarzyńskiej sekty.

Komu bardziej właściwie mógłbym zadedykować satyrę na 
okrucieństwo i błędy fałszywego proroka niż wikariuszowi i przed-
stawicielowi Boga prawdy oraz miłosierdzia? Wasza Świątobliwość 
pozwoli mi zatem złożyć u swoich stóp zarówno dzieło, jak i auto-
ra, wraz z pokorną prośbą o wzięcie w obronę pierwszego, a pobło-
gosławienie drugiego; w nadziei czego, z najgłębszym szacunkiem, 
całuję Wasze święte stopy.

Paryż, 17 sierpnia 1745.

2. Benedykta XIV odpowiedź Wolterowi

Benedictus P.P. dilecto filio salutem & Apostolicam 
Benedictionem.

Siedem dni mija, jak zostaliśmy wyróżnieni twoją znakomi-
tą tragedią mahomet, którą przeczytaliśmy z wielką przyjemno-
ścią. Kardynał Passionei zaprezentował nam ją wraz z twą piękną 
poezją o Fontenoy. Monsignor Leprotti w tych dniach powtórzył 
nam także twój portretujący nas dystych 2. Wczorajszego ranka 
kardynał Valenti wręczył nam twój list z siedemnastego sierpnia. 
Mnogie są więc długi wdzięczności, którymi nas obarczono i z któ-
rych jesteśmy wielce niewypłacalni, ze wszystkich razem i każdego 

1 Mowa o sztuce Fanatyzm, czyli Mahomet.
2 Chodzi o następujący dwuwiersz: Lambertinus hic est, Romæ decus, et pater or-

bis/ Qui mundum scriptis docuit, virtutibus ornat (Oto Lambertini, duma Rzymu 
i ojciec świata,/który świat pismami naucza, cnotami ozdabia).
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z osobna; zapewniamy, że darzymy cię najwyższym szacunkiem 
dla zasług, które są tak powszechnie uznane.

Twój dystych po publikacji w Rzymie został zaatakowany przez 
jednego z francuskich literatów, który w publicznej dyspucie trzy-
mał o błędnym użyciu słowa hic, jako że jest tu krótką zgłoską, 
podczas gdy zawsze powinno być długą. 

Odparliśmy na to, że może być zarówno długą, jak krótką;  
Wergili uczynił to słowo krótką zgłoską w tym wersie:

Solus hic inflexit sensus animumque labantem 3,

a długą w innym:

hic finis Priami fatorum, hic exitus illum 4.

Wydaje nam się, że odpowiedź była możliwie pełna i przekonu-
jąca, zważając, że nie zaglądaliśmy do Wergiliusza przez ostat-
nie półwiecze. Przyczyną powstania tej kwestii jesteś jednak ty; 
twojej zatem godności i szczerości, o których mamy jak najlep-
sze mniemanie, zostawiamy rzecz do obrony przed twoimi oraz 
naszymi przeciwnikami, obdarzając cię naszym apostolskim 
błogosławieństwem. 

datum romæ apud Sanctam mariam-majorem, 
die 19 Sept. Pontificatus nostri anno sexto.

3. List z podziękowaniami od Woltera do papieża

Cechy Waszej Świątobliwości nie są wyrażone lepiej na ła-
skawie przysłanym mi medalu niż cechy waszego umysłu wyra-
żone w liście, którym zostałem uhonorowany; niech wolno mi 

3  Eneida iV, 22. Tu i dalej podaję w tłumaczeniu ks. Tadeusza Karyłowskiego.  
On jeden w chęci serca niezłomnej, choć cichej 

 [Zachwiał mnie: rozpoznaję zagasły żar w łonie!].
4  Eneida ii, 554. 
 Takim był kres Pryjama, wśród takich go pieszczot 
 [Los zgładził].
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będzie złożyć u waszych stóp moje najpokorniejsze i najżywsze 
dziękczynienie.

Jestem zmuszony uznać waszą nieomylność w kwestiach lite-
ratury oraz we wszystkich ważniejszych kwestiach. Wasza Świą-
tobliwość jest o wiele lepszym łacinnikiem niż Francuz, którego 
raczyliście poprawić. Jestem prawdziwie zadziwiony, z jaką łatwo-
ścią odwołaliście się do Wergilego. Papieże zawsze liczyli się mię-
dzy najbardziej uczonych suwerenów, ale wierzę, że spośród nich 
nigdy nie było takiego, w którym jedność znalazłoby tak wiele głę-
bokiej erudycji i literackiego smaku.

Agnosco rerum dominos gentemque togatam 5.

Jeśli Francuz, który w słowie hic znalazł potknięcie, znałby 
Wergilego tak dobrze jak Wasza Świątobliwość, mógłby wspo-
mnieć o wersie, w którym hic bywa i długie, i krótkie. Ten wers 
zdawał mi się zawierać szczęśliwą wróżbę łask, którymi obdarzyła 
mnie Wasza Świątobliwość. Brzmi on tak:

hic vir, hic est, tibi quem promitti sæpius audis 6.

Rzym rozbrzmiewa tym wersem, opiewając Benedykta XIV. 
Z uczuciem i najwyższym szacunkiem całuję wasze święte 
stopy. Ω

5  Trawestacja wersu z Eneidy (i, 282: Romanos rerum dominos gentemque togam – 
[…]świata mocarzy/Togami strojnych Rzymian[…]), który Wolter odniósł do papieża 
zamiast Rzymian.

6 Eneida Vi, 792. Tam – patrz: mąż, przyrzekany często[…].



NieWątPliWe
i WątPliWe
rozKoSze rozPUSty

Krzysztof Kłopotowski
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 był czas, że honor,  
 kobieta i atrament  

 miały byt rzeczywisty

Nic tak nie plami honoru kobiety jak atrament – 
starsze panie przestrzegały młodsze, żeby nie pisały 
miłosnych listów w uniesieniu. Dziś ta przestroga 
wypadła z obiegu, jak przejrzała panna, bo kluczowe 
słowa idą do archiwum języka. Honor i kobieta stają 
się – jak atrament – zabytkami zamierzchłej epoki. 
Honor zanika, gdy nie ma kto karać za hańbę 

Zresztą hańby też nie ma z tej samej przyczyny. Kobieta staje się 
konstruktem kulturowym na bionośniku ciała, przynajmniej we-
dług ideologii gender, podobnie jak mężczyzna. Ona i on przestają 
być osobami o substancji stałej. Zaś atrament trafił do muzeum 
pisma śladem kałamarza. 

Był czas, że honor, kobieta i atrament miały byt rzeczywisty. 
Kiedy zaczęły tracić na realności? Chyba w Oświeceniu. Gdy miarą 
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rzeczy został Rozum, wszystko się stało względne, z moralnością 
na czele. Absolut więdnął w oczach. Postęp nauki doprowadził do 
komputera, a dzisiaj drukarka zaczyna być zbędna. 

Miłość i zemsta

Czas przełomu między erą Absolutu a erą Rozumu widać także 
w łóżku. Opisał to Choderlos de Laclos w powieści Niebezpiecz-
ne związki wydanej w 1782 roku w formie listów różnych osób 
zamotanych w intrydze seksualnej. Filmowa adaptacja Stephena 
Frearsa w dwa stulecia później zachwyca nie tylko głębią psycho-
logii, doskonałym aktorstwem, kostiumami, wnętrzami z epoki. 
Zachwyca też cynizmem. Widać tu Rozum ryjący u podstaw ludz-
kiego bytu. Ale zanim sprowadzi katastrofę na postaci fabuły, daje 
im poczucie mocy. Poczucie porywające.

Para byłych kochanków, a obecnie przyjaciół w pełni sił erotycz-
nych, w Paryżu zawiera układ. Wicehrabia de Valmont zdeprawuje 
nadobną Cecylię, która ma zostać wydana za księcia, w zemście za 
to, że książę lekko porzucił jego przyjaciółkę, markizę de Merteuil. 
Cecylia otrzymała surowe, pobożne wychowanie, dlatego mąż 
zdziwi się w noc poślubną, jak wiele potrafi jego młodziutka żona 
po klasztornych naukach. I zostanie pośmiewiskiem całego to-
warzystwa. W nagrodę markiza odda się Valmontowi. Lecz to za 
mało dla niego. Wicehrabia ma na oku piękną, ale cnotliwą mężat-
kę panią de Tourvel (Michelle Pfeiffer). Stanowi dla niego wyzwa-
nie, a nie jakaś dzierlatka, która mu ulegnie, „zanim rozpakuje 
pierwszy bukiet kwiatów”. Podnoszą więc stawkę: wspólna noc za 
uwiedzenie owej prawdziwej chrześcijanki. 

Valmont musi pokonać wiele przeszkód: swą złą reputację 
okrutnego uwodziciela oraz cnotę, wiarę i dobroć pani de Tourvel. 
Udaje, że pod jej wpływem zachodzi w nim wzniosła przemiana 
moralna. Inscenizuje spłatę długu nędzarza eksmitowanego przez 
komornika. Chodzi na msze z obiektem swej chuci. Prowadzi roz-
mowy zakochanego beznadziejnie, a skruszonego grzesznika. Jest 
przystojny, czarujący, inteligentny, więc pani de Tourvel ofiaro-
wuje przyjaźń. Nieszczęsna jest już w nim zakochana, dlatego nie 
dopuszcza myśli, że weszła na drogę zguby; zwierzyna nie może 
przyjaźnić się z łowcą! Zarazem Valmont bez trudu bałamuci nie-

Wicehrabia de Valmont 
zdeprawuje 
nadobną Cecylię 
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winną Cecylię. Widzimy go w podwójnej roli – cynika jawnego 
i nawróconego. 

Na czym tu polega rozkosz rozpusty, oprócz zmysłowego opę-
tania ciała i nagrody orgazmu? Na wolności, jaką daje zdrada. 
Mówisz jedno, a robisz drugie i panujesz nad ludźmi. Czujesz się 
wyższy od tych głupców – a przynajmniej ci się wydaje, że jesteś 
mądrzejszy. Jeszcze nie wiesz, że trzeba będzie płacić za naru-
szenie ładu moralnego. Jednak takie uczucia ma również polityk. 
Natomiast gdy walka o władzę nad ludźmi toczy się na polu ero-
tycznym, dochodzi mobilizacja organizmu zapowiedzią słodyczy 
promieniującą na całe ciało z lędźwi. Słodycz tego jadu czuje nie 
tylko myśliwy, ale również zdobycz. Wpadają w pułapkę zastawio-
ną przez naturę dla przedłużenia gatunku, gotowi złamać każdy 
opór, pokonać każdy wstyd na drodze prokreacji. 

Grzechotnik i żmija

Lecz Valmont wpadł w jeszcze większe sidła swego serca. Zaczął 
wierzyć w to, co wmawia pani de Tourvel, aż sam zakochał się na-
prawdę. Obserwując zmagania libertyna z sobą samym, dozna-
jemy lekkiego zawrotu głowy: nie wiemy, czy wicehrabia w danej 
chwili mówi serio, czy tylko udaje. Czujemy jednak, że Valmonta 
pochłania miłość, której się boi i pragnie. Młody John Malkovich 
(film z 1988 roku) ma w tej roli zniewalający urok grzechotnika. 
Jest sprężysty, władczy, czujny, wzgardliwy, chłodny. Reżyser ob-
sadzając go zamiast aktora przystojniejszego i o większym czarze 
osobistym, ujawnia niebezpieczne wnętrze Valmonta, żeby nie po-
głębiać konfuzji widza jego dwulicowością. 

Każdy człowiek nosi jakąś maskę i kostium. Ale w Niebez-
piecznych związkach są one nader wyrafinowane. Film zaczy-
na się ujęciem, gdy markiza de Merteuil ogląda w lustrze swą 
twarz. To narzędzie władzy nad mężczyznami. Glenn Close jest 
zaledwie ładna; nie musi być piękna. Jej siłą nie jest uroda, lecz 
rozum i styl. To równie trafny wybór obsadowy co Malkovicha. 
Po czym następuje rytuał porannej toalety, tak samo staranny 
u kobiety i mężczyzny. Przywdziewają swe wykwintne ubra-
nia jak pancerze chroniące przed ciosem szyderstwa, nim wejdą 
w towarzystwo. 

 Pokonać każdy wstyd  
 na drodze prokreacji
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Markiza wyjaśnia wicehrabiemu, że stała się, kim jest, czyli 
zimną żmiją, aby na mężczyznach pomścić swoją płeć. Myślisz, 
Czytelniku, że w ten sposób marnuje sobie życie? No więc wyobraź 
sobie, że jesteś cnotliwym młodzieńcem. Rodzice wydają cię za ko-
bietę dwukrotnie starszą oraz dobrze przechodzoną, która będzie 
zarządzać twoją osobą i majątkiem. Krew się burzy! A jeśli jesteś 
panną na wydaniu, czy nie należy ci się słodka zemsta Cecylii na 
mężu za rozporządzanie twym ciałem bez twej zgody? Markiza 
wyjaśnia chłonnej uczennicy, że jeśli zachowa podstawowe środki 
ostrożności, będzie mogła sypiać z tyloma mężczyznami, z iloma 
zechce i jak tylko zechce. Mądrość pokoleń głosi, że małżeństwa 
aranżowane, bo niezawierane pod wpływem miłosnych złudzeń, są 
trwalsze. Jednak odebrano kobiecie prawo głosu w najważniejszej 
kwestii życia – z kim założy rodzinę. Mściwe panie ruszają więc do 
dzieła...

Na swoje nieszczęście pani de Merteuil ciągle kocha Valmonta. 
Ale nie może mu tego wyznać z dumy. Mógłby ją odtrącić. Poza 
tym okazałaby słabość, którą on chciałby wykorzystać. Ukrywa 
więc bolesny grymas, kiedy wicehrabia opowiada o rozkoszach 
z panią de Tourvel. A już staje się niewybaczalne jego oświadcze-
nie, że z żadną kobietą nie doznał takich uniesień. Z aluzji można 
wnosić, że pozbyła się przy nim wszelkich zahamowań, wstyd 
spłonął w ogniu namiętności, stała mu się całkowicie oddana cia-
łem. Nie powstrzymała jej książka myśli chrześcijańskie odłożo-
na na stoliku przy łóżku, jak pistolet dla ochrony przed nocnym 
włamywaczem. 

Do zalet filmowej opowieści należy różnica między tym, co po-
kazane, a tym, co zasugerowane. Valmont mówi Cecylii w poście-
li, że teraz muszą użyć kilku łacińskich słów dla wyjaśnień. Lecz 
następuje cięcie, nim coś usłyszymy, więc dopowiadamy sobie... 
Nie! Niech zostanie sugestia, jak w dobrym towarzystwie. Nie-
dopowiedzenia są oznaką dobrych manier; treść wyuzdana jest 
ujęta w chłodną, nader elegancką formę. Daje to widzowi wrażenie 
pełni władzy nad żądzą, jak to bywa w świadomej, przemyślanej 
rozpuście.

Czy trzeba dodawać, że złoczyńcy ponieśli karę? On zginął 
w pojedynku za jej poduszczeniem. Ona została oszpecona ospą, 

będzie mogła sypiać 
z tyloma mężczyznami, 
z iloma zechce 
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żyjąc z wiedzą, że zabiła mężczyznę, którego kochała. Została tak-
że wypędzona z towarzystwa. Ten cios zadał jej Valmont, dając 
przed śmiercią do ogłoszenia listy, które do niego pisała. Nic tak 
nie plamiło wtedy honoru kobiety jak atrament. Epoka zepsu-
ta, jak schyłek XVIII wieku, dbała bowiem o pozory moralności. 
Kościół miał władzę nad kulturą. A teraz władzę ma Hollywood. 
Reżyser złagodził więc karę pani de Merteuil. Zamiast oszpecić 
twarz, każe jej ścierać makijaż, jakby zdejmowała maskę. To ostat-
nie ujęcie filmu tworzy ramę z pierwszym. 

Casus Casanovy

Z tematem rozpusty w Oświeceniu zmierzył się także Federico 
Fellini. Legendarny kochanek Giacomo Casanova w jego ujęciu jest 
tylko fuck-machine. Zespolenie z kobietą nie daje mu radości, jaką 
jednak miał Valmont. Widzimy szyderstwo zamiast moralitetu 
Niebezpiecznych związków. Ponura, nienasycona żądza to wszystko, 
co umie odczuwać bohater jednonocnych numerów i niezliczonych 
romansów. Akt erotyczny wydaje się dla niego uciążliwą robotą. 
Wytworny pracownik seksualny ustawia sobie przy łóżku cacko: 
nakręcanego, uskrzydlonego fallusa. Ptak podskakuje i bije skrzy-
dłami w rytm ruchów frykcyjnych swego właściciela coraz szyb-
ciej, zaś w zbliżeniu oglądamy spocone czoło Casanovy w takim 
kadrze, jakby wykonywał pompki.

Pierwsza scena filmu dzieje się w czasie karnawału w Wene-
cji. Ludzie z wielkim trudem starają się wydobyć z kanału wielką 
głowę Wenus. Ta wynurza się do oczu, po czym opada, jakby była 
za ciężka. Czyż powodem katastrofy nie jest aby ciężar tiary, którą 
nosi na głowie? Znak papiestwa przypomina, że Kościół katolicki 
uznaje erotyzm poza małżeństwem za grzech. Dlatego Wenus, bo-
gini miłości, nie może w pełni się ujawnić, wyłaniając z wody, tego 
symbolu nieświadomości. A to znaczy, że Casanova nie potrafi ko-
chać z poczucia winy erotycznej wpojonego przez Kościół. 

Sama postać papieża pojawia się dwukrotnie. Najpierw jest to 
zdziecinniały, miły staruszek idący wśród szpaleru purpuratów. 
Pod koniec filmu występuje w wymownej sytuacji. Konający Casa-
nova śni, że papież uchyla dla niego drzwi swej złotej karocy. Jed-
nak on nie chce skorzystać z zaproszenia. Innymi słowy odrzuca 

 Wrażenie pełni  
 władzy nad żądzą
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rozgrzeszenie. Zamiast tego tańczy z kobiecą mechaniczną lalką 
naturalnej wielkości. Przed laty miał z nią stosunek. Sam teraz za-
mienia się w odmłodniałą swą lalkę, fuck-machine.

Panorama potworności

Pierwszy z wielu pokazanych aktów seksualnych odbywa się 
w pokoju erotycznym pod okiem gospodarza, ambasadora Fran-
cji. Zaprosił legendarnego kochanka i swoją kochankę, ażeby ich 
podglądać przez otwór w oku jednej z dwóch ryb wymalowanych 
na ścianie. Ryby wspak, jedna nad drugą, stanowią symbol chrze-
ścijaństwa. Zresztą, młoda i piękna kobieta jest przebrana za za-
konnicę, a te ślubują celibat. Fellini symbolicznie łamie owe śluby. 
Mówi też tym obrazem, że chrześcijaństwo patrzy na seks niczym 
sprośny podglądacz: nie bierze udziału, lecz podnieca się samą ob-
serwacją. Reżyser wyzwala się w tych pierwszych sekwencjach ze 
wstydu narzuconego mu przez kościelne wychowanie.

Oswobodzony z etyki katolickiej Fellini może swobodnie poka-
zywać dzikie przygody Casanovy w całej Europie. Te najbardziej 
sugestywne są śmieszne i odrażające. W Paryżu hrabina w wieku 
starszym i z ubytkami uzębienia żąda, aby ją zapłodnił. Spodzie-
wa się, że urodzi syna, w którego się wcieli, i będzie żyła wiecznie 
wreszcie jako mężczyzna. Jednorazowy amant musi podniecać się 
zadeczkiem asystentki, żeby wypełnić misję. A w Rzymie, w pałacu 
ambasadora Anglii bierze udział w zawodach ze stangretem, który 
z nich uzyska więcej orgazmów przez godzinę. Kultura Casanovy 
zwycięża nad prostactwem poganiacza koni.

Z kolei w Niemczech wciągnięty zostaje w karczemną orgię. 
W ojczyźnie Goethego spotkają go największe despekty. Afektowa-
na recytacja poezji rozśmieszy dworaków, a jego staranny portret 
zostanie przyklejony kałem do ściany urynału dla służby. Fellini 
przypomina tak z obrzydzeniem, że seks dzieli fizjologię z narzą-
dami wydalania odpadów organizmu.

Donald Sutherland w głównej roli ma doczepiony wydatny 
nos i podbródek, nosi dziwaczną perukę, brwi namalowane wy-
żej od naturalnych, ogromne, smutne oczy i usta w półuśmiechu. 
Najbardziej naturalna czynność uprawiana nałogowo sprawiła to 
wynaturzenie. Maska pięknego eleganta skrywa uczuciową pust-

Casanova nie potrafi 
kochać z poczucia winy 
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kę, a także ambicje intelektualne. Jest starannie wykształconym 
i płodnym pisarzem, lecz świat interesuje się nim wyłącznie jako 
fuck-machine. Reżyser widzi w nieszczęśniku wytwór fantazji sek-
sualnej. Dlatego cały film nakręcił w studiu. Wnętrza są jawnie 
umowne, jak w teatrze, podobnie plenery. Cała akcja dzieje się 
w sztucznym środowisku. Brak ciepła, inaczej niż we wcześniej-
szych dziełach Maestro, kiedy kochał człowieka.

Ujmowanie seksu jako przykrego opętania jest raczej obce jur-
nej młodzieży. Taką skłonność mogą mieć starsi panowie, prócz 
księży. Gdy popęd już nie oślepia rozumu, lepiej widać, jakie dziw-
ne rzeczy ludzie wyprawiają ze sobą z namiętności. Fellini, kręcąc 
Casanovę 40 lat temu, przed epoką viagry, miał lat 56. Czyżby 
starczy uwiąd libido wyjaśniał jego szydercze spojrzenie na seks? 
Chyba że artysta rozlicza katolicyzm, jak w wielu swoich filmach. 
Przecież Kościół przez wieki obrzydzał erotyzm wiernym ze stra-
chu, że nas oszołomi. Ω
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NAD RZEKą WISŁ ą PIŁEM BL ANTONA

Piłem Blantona i myślałem, i myśląc czułem coraz bardziej,

Że ciepło Burbona i jego gorycz wiodą mnie ku temu,

O czym z zapałem rozprawiał ksiądz Strugaczek,

Że mianowicie Ona jest i czeka, i będę z nią czytał.

Będzie.

Czesław Wiłosz

WPUSZCZALNy

Jestem w nastroju wpuszczalnym,
Między otwarciem jednych drzwi a zamknięciem drugich.
Jestem między drzwiami na pole a tymi do korytarza.
 
I wszedł kot. A raczej chciał wchodzić
I oczekiwał, że będę stał i wpuszczał,
Jak tyle razy poprzednio, gdy stałem
I wpuszczałem. Nauczył się tego od ciebie,
Bo zawsze stałaś i czekałaś, aż ja
Postoję i poczekam. I tak wiedziałaś,
Że będę stał, wpuszczał i czekał.
 
Wiesz dobrze, że jeśli kiedyś
Przyjdzie ci pisać mój biogram na
Wikipedię, albo do rejestru osób poszkodowanych,
To te trzy słowa: stał, wpuszczał i czekał,
Wystarczą za wszystkie inne.

marcin Śmietnicki


