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Pan
Profesor Jarosław
Marek Rymkiewicz
Szanowny Panie Profesorze!

Z

okazji osiemdziesięciolecia urodzin proszę

przyjąć z serca płynące życzenia kolejnych

sukcesów literackich, coraz liczniejszych czytelników oraz radości z wszelkiego dobra, które dzieje
się za sprawą Pana jednoznacznej, bezkompromisowej postawy i życiowych wyborów.
Przed paroma laty stwierdził Pan: Pisarz jest
własnością swoich czytelników. (…) Ale trzeba też
powiedzieć, że czytelnicy są własnością pisarza (…).
Ten dwojaki czy dwoisty stosunek własności tworzy pewną całość duchową. Niewielu twórców ma

odwagę mówić o relacji z publicznością w taki
sposób. Ale też niewielu ma do tego prawo. Pan
zyskał je dzięki swoim książkom – ogromnie zróżnicowanym gatunkowo i tematycznie, zawsze
oczekiwanym, żywo dyskutowanym, nagradzanym prestiżowymi laurami. Już od pierwszych
stron urzekają one odrębnym, niepowtarzalnym
stylem i mistrzostwem pisarskiego warsztatu.
Erudycja i zmysł krytyczny ich autora – filozofa i wytrawnego literaturoznawcy – odkrywają przed czytelnikiem całe światy kulturowych
odniesień. Jako poeta i eseista podejmuje Pan
tematy i konwencje, które, choć odległe w czasie, w Pańskim ujęciu zyskują nową atrakcyjność
i współczesną doniosłość. Głośne szkice historyczne, takie jak Wieszanie czy Reytan, Upadek
polski, prowokują, a tym samym zmuszają do
nowego namysłu nad naszą narodową historią

foto: prezydent.pl

i lekcjami, jakich nam ona udziela. Nie sposób
też nie wspomnieć o Pańskim udziale w debacie
publicznej ostatnich lat. Dowodzi on, że miłość
Ojczyzny może być nie tylko naturalnym przywiązaniem lub racjonalną decyzją, ale też gorącym, uskrzydlającym uczuciem.
Szanowny Panie Profesorze, dziękując za ów
żar, za nieustającą fascynację duszą polską, za
słowa czasem ostre, czasem liryczne, lecz zawsze
służebne wobec wielkich idei – raz jeszcze proszę
o przyjęcie serdecznych urodzinowych życzeń
i gratulacji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
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Na wstępie
Od wakacji mamy nowego prezydenta.
Późną jesienią 2015 roku zmieni się w Polsce rząd. Od początku uważamy we „Frondzie LUX”, że zmiana nie może dotyczyć
wyłącznie spraw zagranicznych, finansów i gazu. Najważniejsza zmiana musi
dotyczyć kultury. Czy prawica jest na to
gotowa?
Źle się stanie, jeśli kultura będzie oznaczać dla nowego rządu wyłącznie politykę
historyczną. Jeszcze gorzej, jeśli – wzorem lewicy – prawica uzna kulturę za jedno z narzędzi polityki. Powinno być na
odwrót. To polityka jest wtórna względem
kultury, wyrasta z niej i tam powinna szukać swoich źródeł.
Polityka dla konserwatysty nie jest
wszystkim. Duch jest ponad nią.
Rzadko kiedy komentatorzy odnajdują tę intuicję u Jarosława Marka Rymkiewicza, a ta myśl wydaje się istotą jego
pisarstwa. W 80. urodziny poety zróbmy
mu prezent i postawmy kulturę przed
polityką.
Mateusz Matyszkowicz
Redaktor naczelny
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PS Ten numer Was zadziwi. Część uzna,
że to prawicowa jazda po bandzie. Część,
że zaprzedaliśmy się lewicy. My jednak
dobraliśmy teksty w ten sposób, żebyście
nie wychodzili ze zdziwienia. Nie podpisujemy się pod każdym. Jeżeli ktoś jest gotów podpisać się pod wszystkim, co czyta,
niech pójdzie do lekarza.
PS 2 Szczęśliwie zaczęliśmy gospodarzyć
na Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Tam
tworzymy klub Niespodzianka LUX. Stary
Wspaniały Świat. Przybywajcie.

Jakub Dybek

Wszystko, co robi Jarosław Kaczyński, jest dobre dla
Polski. Podkreślam – wszystko. To zdanie obejmuje
także jego błędy, jego pomyłki, jego niepowodzenia,
jego nieudane przedsięwzięcia. Nie udaje mu się
wiele rzeczy. Oceniając ludzi, często się myli. Potem
musi się publicznie dystansować od tych, którzy go
zawiedli. Pewnie (tego się tylko domyślam) myli
się też w innych sprawach. Ale to w ogóle nie jest
ważne. Wszystko, co robił Marszałek, też było dobre
dla Polski – choć niektóre decyzje Marszałka
były wręcz fatalne, były nawet takie, które,
z naszego obecnego punktu widzenia, można nazwać
niedopuszczalnymi.
Jarosław Marek Rymkiewicz w rozmowie
z Joanną Lichocką („Rzeczpospolita”,
25.08.2007)

STOJĘ,
tańczę,
walczę

Czy to nie odrażające, że uznany pisarz zabiera głos w debacie
publicznej? Czy to nie żałosne i tragiczne zarazem, gdy obserwujemy jak partie polityczne oraz władcy medialnej agory próbują
zawłaszczyć dla siebie twórczość i osobowość danego artysty? Tak.
W czasach, gdy podstawowym desygnatem pojęcia polityka stała
się działalność miałkich ludzi troszczących się o dobrą wyżerkę
i zasobność portfela, budzi to odrazę i sprzeciw. Warto jednak
pamiętać, że to nie sztuka, a owa polityka zatacza współcześnie
coraz szersze kręgi. Doświadczenie artystyczne wciąga nosem.
Rudolf Kjellen jako pierwszy nazwał dzisiejszy kształt rządzenia
społeczeństwami biopolityką. Kultura podporządkowana została już dawno. Teraz czas na ilość przyswajanych przez nas węglowodanów i regulacje w sprawie długości obowiązkowego joggingu
w tygodniu.
A przecież w polskiej i europejskiej tradycji od wieków różnobarwni
artyści „zajmowali się polityką”. Brzmi to jak truizm, jednak zbyt
często zapomina się, że to właśnie ich twórczość zapładniała
umysły rządzących, wywoływała doniosłe zdarzenia społecznopolityczne. Słowem – oddziaływała na bieżącą rzeczywistość polityczną nie mniej niż sfera polityki gabinetowej.
Świat doby demokracji medialnej odrzucił głębszy namysł nad
sferą polityczności. Pogłębione analizy zastępują szybko przyswajane i równie szybko wyrzucane z pamięci newsy. Spory ideologiczne świata ponowoczesnego, pogrążonego w dekonstrukcji
i wielości chaotycznych pojęć, mało kogo interesują. Tak ważna
dla człowieka sfera polityki coraz częściej przenoszona jest w sferę
rozrywki medialnej, plebiscytu piękności, marketingu i sondaży.
Na tym tle ciekawym zjawiskiem dzisiejszych czasów jest pisarz
zajmujący się sferą polityczności „po staremu” – w taki sam sposób, jak czynili to niegdyś wieszcze narodowi. Takim pisarzem jest
Jarosław Marek Rymkiewicz.
Jego twórczość to zjawisko osobne w życiu polskiej wspólnoty
narodowej. Poeta i pisarz, krytyk literacki i profesor nauk filolo-
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Nasza historia od swego zarania, od Popiela
i Piasta, była krwawa, dzika i straszna – jak
historia wszystkich innych narodów
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Laureat Nagrody
Literackiej Nike

gicznych, urodzony w 1935 roku. Autor kilkunastu książek prozatorskich, tomów wierszy, przekładów sztuk teatralnych. Laureat
Nagrody Literackiej Nike za tom wierszy Zachód słońca w Milanówku
oraz Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę Wieszanie. Jeden z najbardziej wyróżniających się ludzi polskiej kultury
współczesnej, który za główny motyw swojej twórczości obrał Polskę i jej historię w wielu rozmaitych wymiarach – od kulturowego
do politycznego. Warto przyjrzeć mu się bliżej z kilku powodów.
Pierwszym z nich jest sama postać poety z Milanówka. Jego
książki są szeroko komentowane nie tylko przez ludzi kultury,
ale w równej mierze przez polityków oraz filozofów polityki – od
„Krytyki Politycznej” po periodyk „Polonia Christiana”. Oskarżany o neofickie skłonności, atakowany i adorowany przez skrajnie
odległe środowiska, od kilku lat nieopuszczający zbyt często swojego domu, kotów i ogrodu w Milanówku.
Drugim powodem jest przyklejanie pisarza do środowisk, które
określić możemy mianem konserwatywnych i prawicowych – partii Prawo i Sprawiedliwość, Kościoła katolickiego, publicystów
oraz mediów „prawej strony” (m.in. „Gazety Polskiej”, „Teologii
Politycznej”)1. Być może warto podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, jak afiliowanie się polskich środowisk konserwatywnych przy
twórczości Rymkiewicza koresponduje z ideami zawartymi w jego
dziełach? Czy nazywanie Rymkiewicza konserwatystą i odwoływanie się tych środowisk do jego koncepcji nie jest zabiegiem fałszywym? Co sprawia, że środowiska konserwatywne podpisują się
pod dziełami Rymkiewicza?
Poza zasięgiem moich możliwości pozostaje komplementarna analiza całej twórczości artysty. Z jego olbrzymim dorobkiem
poetyckim i historycznoliterackim włącznie. Zadanie ułatwiłem
sobie o tyle, że poruszę w tekście problematykę zawartą w książkach z cyklu Tetralogii polskiej oraz tomu poetyckiego Wiersze
polityczne – najbardziej oczywistych w tym kontekście.
1

Mówiąc o prawicy w Polsce, mam na myśli te stronnictwa, które sytuują się po konserwatywnej stronie sporu ideologicznego. Nie biorę tu pod uwagę czynników ekonomicznych czy gospodarczych – stosunku do wolnego rynku etc., które część partii
deklarujących się jako prawicowe klasyfikowałyby jednak na lewicowych pozycjach.

We wszelkiego rodzaju rozmowach, debatach, wszędzie tam, gdzie
pojawia się zagadnienie konserwatyzmu, pytanie to ostatecznie
paść musi. Jacek Bartyzel i Adam Wielomski skoczą sobie przy tej
sposobności do gardeł, ktoś z sali zakrzyknie: ale co w tej Polsce
konserwować? II RP, PRL, III RP? Jasne. Bez próby określenia,
czym jest konserwatyzm i jak będzie – przynajmniej na użytek
tego tekstu – rozumiany, poniższe akapity okazałyby się bezprzedmiotowe. Ryszard Legutko, próbując dociec istoty konserwatyzmu, zauważa, że jest to doktryna niezwykle relacyjna, przez co
umyka konkretnym i jednoznacznym kwalifikacjom, gdyż jej treść
wydaje się zmienna w zależności od tego, co jest przedmiotem
zachowywania2. Kolejnym problemem związanym z określeniem
istoty konserwatyzmu jest wielość nurtów myślowych w jego obrębie. Niemniej jednak na potrzeby niniejszego tekstu konserwatyzm rozumiany będzie następująco: po pierwsze – jako naturalne
przekonanie, odruch i potrzeba człowieka do zachowywania tego,
co istnieje; po drugie – jako zaistniały w historii prąd myślowy
wykształcający się w obliczu rewolucji; po trzecie wreszcie – jako
pewien katalog wartości stworzony przez myślicieli uważanych za
konserwatywnych. Natomiast papierkiem lakmusowym decydującym o tym, co będzie uważane za konserwatywne, a co nie, będzie
typologia Ryszarda Legutki zawarta w pracy Trzy konserwatyzmy.
Autor Eseju o duszy polskiej, mówiąc o tym, że wśród konserwatystów panuje niemal powszechna zgoda co do tego, że powinni oni
bronić rzeczywistości przeciwko fikcji, hipotetycznym konstruktom, inżynierii społecznej czy wyspekulowanym projektom, proponuje trojakie rozumienie konserwatyzmu:
a) w sensie pierwszym, jako obronę rzeczy wiecznych;
b) w sensie drugim, jako stanie na straży danej cywilizacji czy
kultury;
c) w sensie trzecim, jako ochronę tego świata, z którym konserwatysta zżył się na mocy przyzwyczajenia, jak i długiego z nim
obcowania3.
2 Por. Legutko R., Trzy konserwatyzmy, [w:] Legutko R., Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1994, s. 108.
3 Por. tamże, s. 110.
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Ale czym jest konserwatyzm?

Konserwatyzm to
doktryna niezwykle
relacyjna
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Dokonujące się
zniewolenie Polaków

Każdorazowo, gdy w tekście czynione będą odniesienia do konserwatyzmu, zaznaczone zostanie, o jakim konserwatyzmie będzie
mowa.
Rewolucja
Rewolucja stanowi jedno z centralnych zagadnień konserwatyzmu. Klasyczny konserwatyzm spod sztandaru Edmunda Burke’a
to właśnie jako reakcję na nią oraz na jej antytezie funduje katalog
konserwatywnych wartości. Przyjrzyjmy się, jaka jest Rymkiewiczowska koncepcja tego zjawiska – w jaki sposób się dokonuje,
czemu ma służyć.
Problematykę rewolucji, mordu politycznego, przewrotu
w imię stworzenia nowego ładu politycznego podejmuje Rymkiewicz w Wieszaniu. Pod względem gatunku literackiego, klasyfikowanego na pograniczu eseistyki historycznej, historii
alternatywnej, gawędy szlacheckiej, a nawet pamfletu politycznego 4. Akcja książki zostaje skoncentrowana wokół wieszania zdrajców na szubienicach odbywającego się w roku 1794,
w ramach insurekcji kościuszkowskiej, rękami warszawskiego motłochu na Rynku Starego Miasta w Warszawie, Krakowie
i Wilnie. Powieszonych zostało dwanaście osób – cztery 9 maja
i osiem 28 czerwca.
Jarosław Marek Rymkiewicz przygląda się reakcji warszawskiego pospólstwa – krwawo rozprawiającego się z polskimi sługami carycy Katarzyny II – na dokonujące się zniewolenie Polaków
w ramach rozbiorowej polityki rosyjskiej. Zmaga się w swojej
książce z mitem angelologii narodu polskiego – wolnego od przemocy i brutalności, niewinnego, czystego. W wywiadzie przeprowadzonym przez Krzysztofa Masłonia, autor Kinderszenen, mówi
o tym micie tak: Nie mieliśmy królobójców, bo Polacy byli i są niezwykle szlachetni, to jest taki naród, który nigdy nikomu nic nie zrobił,
ani swoim władcom, ani swoim sąsiadom, nikomu. To są jakieś dzikie
brednie, jakieś historyczne nonsensy uwłaczające Polakom, ich zdrowemu rozsądkowi oraz ich historii, ale tak właśnie myślano. Nic z tego.
4 Jako pamflet polityczny odczytał Wieszanie Janusz Tazbir. Por. Tazbir J., Zdrajcy,
którzy nie uszli kary, „Nowe Książki”, Warszawa 2007, nr 8, s. 42.

5 Rymkiewicz M.J., Estetyka szubienicy [rozm. Krzysztof Masłoń], „Magazyn Literacki
Książki”, Warszawa 02.2007, nr 2, s. 19.
6 Tenże., Wieszanie, Warszawa 2007, s. 26.
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Nasza historia od swego zarania, od Popiela i Piasta, była krwawa, dzika i straszna – jak historia wszystkich innych narodów5.
Jaka jest główna teza Wieszania? Czy gdyby Polacy w ostatnich
dniach sierpnia 1794 roku powiesili pod kościołem Bernardynów (albo
trochę dalej, na Szerokim Krakowskim Przedmieściu, pod oknami
królewskiego burdelu – kamienicy Sophie Lhullier) króla, który ich
zdradził, dzieje insurekcji potoczyłby się jakoś inaczej? Tego oczywiście wiedzieć nie możemy […]. Ale można było zaryzykować i trzeba
powiedzieć, że przywódcy insurekcji […] przegapili wtedy tę niezwykłą
chwilę, jedną z tych chwil, które w dziejach narodów pojawiają się niezwykle rzadko; tę chwilę, w której przed Polakami otwierała się jakaś
zupełnie inna przyszłość (niż ta, która nastąpiła) – przyszłość królobójców. Polacy mogli wtedy stać się innym narodem, ich dzieje można
było wtedy skierować w inną stronę, mogły też same (popchnięte utajoną w nich dziką, wulkaniczną siłą) skierować się w inną stronę – niewyobrażalną i piękną jak wszystko, co niewyobrażalne6.
Głównym tematem Wieszania staje się rewolucja, do której
nigdy nie doszło, rewolucja czysto potencjalna, planowana przez
ówczesnych decydentów. Powieszono kilku targowiczan, m.in.
hetmanów Piotra Ożarowskiego, Józefa Zabiełłę, Szymona Marcina Kossakowskiego, oraz biskupów Józefa Kossakowskiego i Józef
Ankwicza. Jednak zdrajca „naczelny”, król Stanisław August
Poniatowski, życie zachował. Dekapitacja króla Stanisława Augusta na Krakowskim Przedmieściu jawi się Rymkiewiczowi jako
szansa na wyjście narodu ze stanu dziecięctwa. Akt królobójstwa,
dokonany symbolicznie rękami całego narodu, okazałby się aktem
założycielskim nowej Polski. Polski nowoczesnej, która wpisałaby
się w europejską tradycję ścinania własnych królów, obywatelskiego nieposłuszeństwa, a mówiąc precyzyjniej – zdolności do wypowiedzenia posłuszeństwa. Nie bez powodu w jednym z wywiadów
autor Wielkiego Księcia mówi: Nie widać – jeśli chodzi o obyczaje –
wyraźnej różnicy między wieszającymi warszawiakami a paryskim
plebsem z epoki Wielkiego Terroru. To doprawdy zadziwiające, a mnie
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Kiedyś przynależność
do lewicy łączyła się
z pragnieniem zmiany

napełnia to poczuciem dumy. Wieszając, udowodniliśmy, że jesteśmy
Europejczykami7.
Dla Rymkiewicza możliwe staje się zbudowanie trwałej wspólnoty na akcie założycielskim, jakim jest rewolucja i mord polityczny. Mimo że autor Samuela Zborowskiego dostrzega potężną
wartość ciągłości ducha narodowego, trwania realnie istniejącej wspólnoty Polaków na przestrzeni dziejów, to, paradoksalnie, postuluje radykalne zerwanie z nią poprzez królobójstwo.
Rewolucja skierowana przeciwko Poniatowskiemu, czyli de facto
przeciwko całemu ładowi politycznemu ówczesnej Polski, jest
dla Rymkiewicza szansą na upodmiotowienie się narodu. Można odnieść wrażenie, że autor Zachodu słońca w Milanówku proponuje swego rodzaju „rewolucję restauracyjną”: [ruch] radykalnych
zmian, który byłby ruchem odnowy Polski. Ta restauracja, przywrócenie Polski, to miało być […] coś, co byłoby równoznaczne ze zwróceniem
się ku narodowej przeszłości, a więc z ruchem wstecznym: miała to być
rewolucyjna odbudowa utraconych w epoce rozbiorów przymiotów,
cnót, ideałów8. Rysuje się tu wizja rewolucji, która pozwala przywrócić dawny porządek rzeczy – ideałów, obyczajów, przymiotów.
Szczególnie mgliste wydają się owe „przymioty” – można sądzić,
że chodzi tu o terytoria będące dla Polaków nośnikiem tożsamości
narodowej, a niebędące obecnie w jego granicach.
Pozornie, na gruncie myśli konserwatywnej, mamy w tym
wypadku do czynienia z aberracją. Rewolucja oraz metody rewolucyjne są konserwatyzmowi – doktrynalnie – z natury rzeczy
wrogie. Wziąć jednak należy pod uwagę następującą wypowiedź
Jarosława Marka Rymkiewicza, udzieloną dla portalu Rebelya.pl:
Kiedyś w XIX wieku, a nawet w wieku XX, przynależność do lewicy
łączyła się z pragnieniem wzniecenia buntu, z pragnieniem zmiany.
Teraz to wszystko ułożyło się jakoś odwrotnie. Rebeliantami są konserwatyści. To oni mówią o konserwatywnej rewolucji, można by też
mówić o konserwatywnej rebelii […] uprawnione jest mówienie o konserwatywnej rewolucji, o konserwatywnej rebelii. Istnienie w inter7 Tenże, Wieszając, pokazaliśmy, że jesteśmy Europejczykami [rozm. J. Sobolewska],
„Przekrój” 14.02.2007, nr 7, s. 72.
8 Tenże, Polska między bytem i zagładą, „Życie” 1997, nr 115, s. 10.

9 Wypowiedź J.M. Rymkiewicza dla portalu Rebelya.pl zamieszczona dn. 21.07.2011
na portalu YouTube. Zob.: J.M. Rymkiewicz i Rebelya.pl..., http://www.youtube.
com/watch?v=8H18RbCo-5E, (10.03.2014).
10 Rymkiewicz podaje jego następujące brzmienie: A jeślibyśmy (czego Boże uchowaj)
co przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli abo czego nie
wypełnili, tedy obywatele koronne obojga narodu od posłuszeństwa i wiary nam
powinnej wolne czynimy. Por. Rymkiewicz M.J., Samuel Zborowski, Warszawa 2010,
s. 101.
11 Rymkiewicz M.J., Samuel…, dz. cyt., s. 101–102.
12 W oryginalnym brzmieniu słowa de Lagarde’a brzmią następująco: Ich bin zu
konservativ um nicht radikal zu sein; Por. Wielomski A., Ernst Jünger i niemiecka
rewolucja konserwatywna [w:] Chołostiakow W., Michalczeni J. (red.), Ernst Jünger
(1895–1998): bojownik, robotnik, anarcha, Olsztyn 2013, s. 91.
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necie waszej Rebelyi [Rymkiewicz ma tu na myśli konserwatywny
portal Rebelya.pl – przyp. J.D.] ja rozumiem jako wyraz konserwatywnego buntu wobec tego, co się w Polsce dzieje. Ten bunt jest
mi bardzo miły, bo ja jestem konserwatywnym buntownikiem. I jest
mi bardzo miło, że młodzi ludzie, dużo młodsi – o kilka pokoleń – ode
mnie, też są konserwatywnymi buntownikami. Chcą w imię wartości,
którym zawsze byli wierni Polacy – wzniecić bunt, wzniecić rebelię, po
to żeby te wartości ocalić, żeby przenieść je w przyszłość. […] sam czuję
się rebeliantem, mimo mego podeszłego wieku”9.
Rymkiewicz prawo do uprawnionego buntu politycznego, do
rokoszu Polaków względem rządzących wywodzi z artykułów henrykowskich (henrycjańskich – jak sam je nazywa), a w szczególności z artykułu siedemnastego10. Swoją koncepcję rokoszu wykłada
w Samuelu Zborowskim w rozdziale pt. Prawo buntu. Pisze tam, powołując się na dziedzictwo artykułów henrykowskich, że Jeśli ludzie,
którzy rządzą Polską, nie wypełniają swoich obowiązków – jestem wolny
od posłuszeństwa. Jeśli ludzie, którzy rządzą Polską, przekraczają swoje
obowiązki – jestem wolny od posłuszeństwa. Jeśli ludzie, którzy rządzą
Polską, nie dotrzymują warunków, na których objęli władzę – jestem wolny
od posłuszeństwa. […] To niech sobie panowie zapamiętają – panie prezydencie, panie premierze, panowie, którzy teraz tutaj rządzicie11.
W łonie myśli konserwatywnej pojawił się wydawałoby się
całkowicie sprzeczny wewnętrznie ruch – rewolucyjny konserwatyzm. Jego istotę wyraża aforyzm Paula de Lagarde’a: Jestem
zbyt konserwatywny, abym nie był radykałem12. Przedstawiciele
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Ze współczesności
budzącego się narodu
zbudować przyszłość

tej szkoły intelektualnej obecni byli w całej Europie – od Francji,
przez Hiszpanię, Włochy, aż po granice Rumunii. Jednak przede
wszystkim rewolucyjny konserwatyzm uważany jest za wytwór
niemieckiej historii idei początków wieku XX jako odpowiedź środowisk konserwatywnych i prawicowych na ruchy modernistyczne
w społeczeństwach masowych. Jego przedstawiciele – E. Jünger,
C. Schmitt czy A. van den Brück – dowodzili, że możliwe jest połączenie owych dwóch sprzecznych ze sobą doktryn.
Rewolucyjny konserwatyzm miał wyrażać zarówno przywiązanie
do tradycji i historycznej ciągłości, jak i pragnienie dokonania – nawet
przy użyciu gwałtownych środków – zmian zmierzających do nietzscheańskiego „przewartościowania wszystkich wartości” z wyjątkiem
wartości elementarnych (naród, honor, godność, bohaterstwo itp.)13.
Z kolei Edgar J. Jung wskazywał na to, że konserwatywna rewolucja nie dąży do przywrócenia hierarchicznego układu społeczno-państwowego, a do idei samorządności, wyborów na drodze
parlamentaryzmu, idei przywództwa elitarnego i cieszącego się
autorytetem, wreszcie – suwerenności ludu (utożsamianą z teorią
podmiotowości narodu)14.
Dla konserwatyzmu rewolucyjnego ważne jest – a kluczowe
w kontekście Rymkiewicza – pojęcie rewolucji „z prawa” wyłożone
przez Hansa Freyera, polegające na upodmiotowieniu państwa za
pomocą narodu, a odróżniające je od rewolucji lewicowych (szczególnie w wydaniu XIX-wiecznym). W tekście Rewolucja z prawa
z 1931 roku pisze on, że za jej pomocą: dokonuje się emancypacja
państwa z trwającego stulecia uwikłania w interesy społeczne. Państwo, które w epoce społeczeństwa przemysłowego zawsze było przedmiotem walki, zawsze tylko łupem, w najlepszym wypadku jedynie
ostrożnym pośrednikiem i rozjemcą, staje się wolną istotą, która wchłania w siebie rewolucję z prawa i której moc od tej pory ma jedno jedyne
zadanie: ze współczesności budzącego się narodu zbudować dla niego
przyszłość15. Państwo staje się zatem wyemancypowane, rewolucja
13 Maciejewski M., Konserwatywna rewolucja, [w:] Fijołek M. (red.), Encyklopedia
„Białych plam”, tom X, Radom 2003, s. 22.
14 Por. tamże.
15 Freyer H., Rewolucja z prawa [w:] Kunicki W. (wyb. i opr.), Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933, Poznań 1999, s. 337.
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narodu dokonuje się w obrębie państwa oraz niejako „dla” państwa. Jak ujmuje to obrazowo Freyer: Państwo staje się wielkim
zielonym stołem, za którym wspólnie zasiąść mogą interesy społeczne, aby prowadzić rokowania; siedząc u szczytu stołu, jest przewodniczącym rokowań, który robi wszystko, aby nastąpił kompromis […]
po gruntownym omówieniu spraw […] system jest ocalony16. A więc
nie jest to rewolucja uciśnionej klasy społecznej przeciwko klasie
wyzyskiwaczy, a ruch w obrębie państwa i na rzecz państwa –
wspólnotowy, taki, który państwo upodmiotowi. Dopiero takie
państwo, w ujęciu Freyera, będzie w stanie dokonać upodmiotowienia obywateli.
Modernizm przed trybunałem
We wspomnianym już Wieszaniu silna jest również polemika
z modernizmem oraz próba zadrwienia z wiary w oświeceniową
teorię postępu i nieskrępowaną potęgę ludzkiego rozumu. Przykładem tego jest ironiczny opis perpetuum mobile stworzonego
przez Stanisława Trembeckiego w rozdziale Machina aerostatyczna – ludzkość powoli wznosiła się w górę17
O swoim stosunku do modernizmu i ładu społeczno-politycznego stworzonego przez ideały epoki Oświecenia mówił Rymkiewicz następująco: Dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, jaka jest
trwałość stworzonego przez nią [myśl oświeceniową – przyp. J.D.]
świata. Pokazał to całkiem nieźle ten zimowy huragan, który pojawił
się w naszej okolicy kilka tygodni temu. Tutaj, w Milanówku, w pobliżu domu naszych sąsiadów, huragan obalił drzewo na ulicy, a drzewo upadło na przewody, no i natychmiast u sąsiadów skończyła się
cała elektronika oraz elektryczność – wszystko wysiadło, komputery,
żarówki, pralka, magnetowid […] w jednej chwili [wszystkie urządzenia elektroniczne – przyp. J.D.] uległy totalnemu zniszczeniu. […]
Trzeba więc pamiętać, ile warta jest myśl modernizacyjna, jaka jest
trwałość stworzonego przez nią świata – jeden mocny podmuch wiatru
może tę całą konstrukcję przewrócić i rozwiać18. Rymkiewicz, mimo
16 Tamże, s. 340.
17 Por. Tenże, Wieszanie, dz. cyt., s. 249–257.
18 Tenże, Wieszając…, art. cyt., s. 72.
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iż dający wyraz zachwytowi rewolucją (bez wątpienia od jej strony estetycznej), w swojej twórczości poetyckiej klasyfikowany był
od początku jako klasycysta. Już w latach 80. S. Bardijewska pisała o jego tęsknocie za klasycyzmem przeszłości, wskazywała, że
Rymkiewicz szuka w swojej poezji porządku uniwersalnego, dowodów na istnienie ciągłości kulturowej, a współczesność jawi mu się
jako zdespirytualizowana i pozbawiona niezbędnych archetypów
oraz symboli. To kultura staje się nośnikiem tradycji oraz pamięć,
która jest „większa niż życie”19. Również manifesty poetyckie Rymkiewicza, zawarte w książce Czym jest klasycyzm, są naznaczone
pogłębioną recepcją T.S. Eliota – jednego z najbardziej znanych
konserwatywnych krytyków literackich i poetów20.
Odwieczny naród – koncepcja narodu w Reytanie
i Samuelu Zborowskim

Człowiek jest
arystotelesowskim
zoon politikon

Przedstawianą przez Rymkiewicza wspólnotę i jej właściwości,
zaklęte na kartach tetralogii polskiej, najłatwiej ugryźć z perspektywy
Arystotelesa. We wszystkich swoich książkach dotyczących Polaków
i polskiej historii Rymkiewicz przedstawia ludzi, którzy w sposób
konieczny realizują się w państwie i przez państwo we wspólnocie.
W tym sensie wychodzi on z założenia, że człowiek jest arystotelesowskim zoon politikon, nie może istnieć bez wspólnoty.
Do głównych tematów autora Zachodu słońca w Milanówku ogniskujących się wokół zagadnienia społeczności, narodu, moglibyśmy zaliczyć:
a) namysł nad cnotami przyświecającym Polakom w życiu
publicznym;
b) rozważania nad duchem, sensem i celem istnienia
wspólnoty;
c) śledzenie zmian w obrębie polskiego społeczeństwa w warstwie niematerialnej.
Jeden z rozdziałów książki Reytan. Upadek Polski Jarosław Marek
Rymkiewicz opatrzył wiele mówiącym tytułem: Naród jest losem.
19 Por. Bardijewska S., Rymkiewicz: poszukiwanie synchronii, „Dialog” 1980 r., nr 4,
s. 116.
20 Por. Rymkiewicz M.J., Czym jest klasycyzm, Warszawa 1967.

21 Specyfika stylu Rymkiewicza opiera się na zdaniach wielokrotnie złożonych, bardzo
częstych dygresjach zawartych w nawiasach w toku wypowiedzi, powtórzeniach.
22 Rymkiewicz M.J., Reytan…, dz. cyt., s. 235.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 236.
26 Tamże., s. 237.
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W tym miejscu, ze względu na dość chaotyczną na gruncie stylistycznym wypowiedź zawartą w książce21, wypunktowane zostaną
wszystkie elementy składające się na tę koncepcję narodu. I tak:
a) Naród jest wszystkim tym, co mu się przydarzyło, przydarza oraz
przydarzy. Tym i tylko tym22 – to i tylko to pozwala mówić o narodzie, że on jest;
b) Idea narodu, jego istota, jego przymioty i jego charakter (to co
nazywamy charakterem narodowym), powód oraz sens jego istnienia –
to wszystko są rzeczy wtórne, rzeczy umysłu, które pojawiają się później, w wyniku interpretacji tego, co się przydarzyło, przydarza, czy też
może przydarzyć23;
c) Naród jest zatem historią narodu i niczym więcej – całą swoją
historią naraz […] Całą swoją historią w każdej chwili swego istnienia24;
d) wynika z powyższego, że naród jest swoim własnym losem,
i tylko nim, niczym więcej […] jest ze swoim losem identyczny […] –
a zatem nie wybiera swojego losu, od nikogo też swojego losu nie otrzymuje, nawet nie może otrzymać, ponieważ sam nim jest – w swojej
tutejszej, jednoczesnej, teraźniejszej i zarazem odwiecznej całości25;
e) Rymkiewicz zadaje również pytanie, czy istnieje jakaś wola
„transdziejowa”, jakaś wola „z zewnątrz”, która decydowałaby o tym, co wydarzy się w „wędrówce przez istnienie” danego
narodu. Odpowiedź brzmi: Straszliwa wola istnienia chce czegoś od
każdego narodu i od każdego chce (bo jest wolą, chceniem) tego samego – chce, żeby istniał; i prawdopodobnie nie chce niczego więcej […]
Jest niewidoma, czyli niewidzialna. Jest niewidoma, czyli ślepa. Z tego
zaś wynika, że naród można zniszczyć tylko w jeden jedyny sposób –
niszcząc to niewidome, które było początkiem jego istnienia i które […]
powoduje, że on wciąż chce istnieć26.
Naród uważany jest przez niego za coś odwiecznego, coś, co
istnieje samo przez się – w praktyce niemożliwy do unicestwienia.

Straszliwa wola
istnienia chce czegoś
od każdego narodu
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Religia polskości? Warto w tym kontekście sięgnąć do rozmowy
Jarosława Marka Rymkiewicza z D. Karłowiczem, M.A. Cichockim oraz D. Gawinem wydrukowanej na łamach rocznika „Teologia
Polityczna”:
Dariusz Karłowicz: Odnosząc to do teologii męczeństwa, gdzie
śmierć stanowi najwyższy akt afirmacji tego, za co się umiera –
męczennicy dają świadectwo miłości Boga – proszę powiedzieć,
o czym Pańskim zdaniem świadczą powstańcy [powstańcy
warszawscy – J.D.]?
Jarosław Marek Rymkiewicz: Tutaj zamiast Boga jest Polska.
Nie oddamy ani kawałka, ani jednego kamyka z naszej katedry.
Można sobie wyobrazić męczennika, który umęczony i konający
mówi: nie oddam ani kawałka mojego Boga.
D.K.: Więc to Polska staje się Absolutem.

Polskość jest dla
Rymkiewicza
zabsolutyzowana

J.M.R.: Absolutem jest życie – w tym wypadku życie polskie,
w którym mieści się w całości moje życie. O tym już pisałem, przy
tym stoję27.
Polskość jest dla Rymkiewicza zabsolutyzowana. Nie można
się jej wyzbyć. Nie można wyzbyć się przynależności do wspólnoty, w której wyrośliśmy, ponieważ wtedy tracimy swoją podmiotowość. Temu twierdzeniu Rymkiewicz szczególnie daje wyraz
w innej ze swoich wypowiedzi: Bo jeśli nie chcecie być Polakami, to
kim chcecie być? Co ze sobą chcecie zrobić? Dokąd chcecie pójść? Kto
was przyjmie? Kto się wami zajmie i zaopiekuje? Gdzie jest ta Europa, która nie jest Europą ojczyzn? Czegoś takiego w ogóle nie ma i być
nie może28.
W jeszcze innym miejscu przytoczonego wywiadu dla „Teologii
Politycznej” pisarz z Milanówka stwierdza, że owa proklamowana
27 Tenże, O afirmacji polskości, (rozm. M. Cichocki, D. Gawin, D. Karłowicz), „Teologia
Polityczna”, Warszawa 2009, nr 5, s. 29.
28 Tenże, Rozmowy polskie w latach 1995–2008, Warszawa 2009, s. 234.

29 Por. Tenże, O afirmacji…, art. cyt., s. 26.
30 Król M., Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk
1998, s. 73.
31 Cichocki M., O Samuelu Zborowskim Rymkiewicza, http://www.teologiapolityczna.
pl/marek-a-cichocki-o- samuelu-zborowskim-rymkiewicza/, (18.05.2014).
32 Rymkiewicz M.J., Samuel…, dz. cyt., s. 139.
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przez niego wspólnota losu często wyrasta z pewnej „przedświadomości” polegającej na zakorzenieniu w tradycji, odebranemu
w domu wychowaniu, symbolice, do jakiej odnosi się wspólnota29. Jest to silnie konserwatywne przekonanie, obecne zarówno
w twórczości prozatorskiej Rymkiewicza, jak i w jego felietonistyce. Widać tu podobieństwo do koncepcji przed-sądów Burke’a.
Dla angielskiego myśliciela to właśnie na nim opiera się ludzka
wiedza o życiu publicznym. Marcin Król pisząc o koncepcji przedsądu u Burke’a stwierdza, że jest on […] nie tyle czymś, w co wierzymy bez powodu, irracjonalnie, ile rezultatem naszego rozsądnego
stosunku do przeszłości, do jej dziedzictwa30.
Ten sam aspekt „odwieczności” polskości odnajdujemy również w Samuelu Zborowskim. M.A. Cichocki pisze wprost, że wśród
przedstawionej w owej książce wszechobecnej śmierci tylko Polska
zyskuje ostatecznie status nieśmiertelności – a pisarstwo Rymkiewicza naznaczone jest refleksją z zakresu metafizyki państwa
ujmowanej w kategoriach relacji śmierci i polityki31. Natomiast
sam Rymkiewicz, odnosząc się do tej sprawy, pisze tak: Polska
jest wieczna. Będzie istniała, tutejsza, razem z nami wszystkimi, też
tutejszymi, wiecznie oraz postwiecznie, to znaczy tak długo, jak długo
będą istniały narody – to znaczy tak długo, jak długo będzie istniała ludzkość – to znaczy tak długo, dokąd ludzkości nie zastąpią tutaj,
nie wyprą jej stąd jakieś inne, ciekawsze od i piękniejsze od naszego
gatunki – ślimaki, wirusy […] albo obdarzone umiejętnością myślenia
i mówienia lilie wodne32.
W kategoriach myślenia o społeczeństwie i narodzie Rymkiewicz wpisuje się w konserwatywne postrzeganie tych rzeczywistości. Przedstawia społeczeństwo nie tylko jako jedność historyczną,
terytorialną, ale przede wszystkim jedność duchową. Do tego
stopnia, że zawiesza w odniesieniu do niego linearne pojmowanie
czasu. Niektóre sądy autora Kinderszenen brzmią jak wprost wyję-

Tylko Polska zyskuje
ostatecznie status
nieśmiertelności
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te z twórczości Josepha de Maistre’a: Traktuję polskość jako coś,
co jest ode mnie większe, do czego moje życie należy, do czego aspiruję, a czemu, być może ja w ogóle nie jestem potrzebny33. Inne jeszcze
stwierdzenia kierują jego intuicję w stronę pochwały konserwatywnej pamięci zbiorowej społeczeństwa: „Tradycja miejscowa” jest
mądra, bardzo mądra. Wie, co ma być zapamiętane, a co nie, o czym
ma pamiętać, a co ma zapomnieć. Co jest ważne, a co jest nieważne.
„Tradycja miejscowa” rządzi życiem polskim – ono pamięta o tym,
o czym każe mu pamiętać. Zawsze tak było i zawsze tak będzie34.
Roger Scruton, mówiąc o organicystycznej wizji społeczeństwa w wydaniu myśli konserwatywnej, twierdzi, że nosi ono
„stygmat śmiertelności”35. Podobnie ujmuje ten problem Joseph
de Maistre, pisząc, że: Narody giną podobnie jak wszystkie rzeczy
ludzkie36. To znamienne dla konserwatystów podejście oznacza,
że organizm społeczny może być zdrowy lub chory, możliwa jest jego
śmierć, ale niemożliwa jest jego naprawa: nie da się go rozłożyć na części i złożyć na powrót. Posiada on swe wewnętrzne życie i ożywiającą
go duszę37.
Rzecz Pospolita Bartna – wizja ładu ustrojowego
w Samuelu Zborowskim

Rymkiewicz wykłada
projekt ustrojowy
dla Polski

W całej tetralogii polskiej Rymkiewicza możemy dostrzec niemal
kompletne systemy ustrojowe proponowane przez pisarza. W tym
kontekście warto sięgnąć do Samuela Zborowskiego, gdzie w rozdziale pt. Prawo bartne starosty Niszczyckiego w sposób najbardziej
systematyczny i uporządkowany Rymkiewicz wykłada projekt
ustrojowy dla Polski.			
Pisarz z Milanówka próbuje dociec istoty Rzeczypospolitej (szukając początkowo – jak to ma w zwyczaju – odpowiedzi w języku),
co prowadzi go do przywołania pewnego wydarzenia mającego
miejsce na Mazowszu w XVI wieku. Otóż w 1559 roku starosta
33
34
35
36

Tenże, O afirmacji…, art. cyt., str. 29.
Tenże, Reytan…, dz. cyt., s. 233.
Scruton R., Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2014, s. 37.
Trybusiewicz J., De Maistre, dz.cyt., s. 79 [za:] de Maistre J., Etude sur la souvernaite,
Oeuvres, I, księga I, rozdział II.
37 Szacki J., Historia…, dz. cyt., s. 156.

38 Por. Rymkiewicz M.J., Samuel…, dz. cyt., s. 244.
39 Tamże, s. 244–245.
40 Tamże, s. 245.
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ciechanowski i przasnyski Krzysztof Niszczycki, prawnik, ustanowił obowiązujące w lasach i puszczach kurpiowskich Prawo bartne bartnikom należące, którzy według niego sprawować się i sądzić
mają, jako się niżej opisze38. Rymkiewicz zwraca uwagę czytelnika
na ówczesną społeczność bartników, która przez swoją liczebność
i dość powszechną ówcześnie profesję stanowi dla niego niejako
reprezentatywną część społeczeństwa: Czy takie prawa obowiązywały w XVI wieku także w innych częściach Polski? Tego nie wiem, ale
prawdopodobnie musiało tak być – leśne bartnictwo było poważnym
przemysłem, pomnażaniem rojów i zbieraniem leśnego miodu zajmowały się tysiące ludzi [...]39.
Na podstawie opisu społeczności bartnej zamieszczonej
w Samuelu Zborowskim można uznać, że zostaje ona utożsamiona przez autora Kinderszenen ze swego rodzaju civil society oraz
klasą średnią. A prawo starosty Niszczyckiego pełni w niej funkcję
konstytucji Rzeczpospolitej wolnych bartników. W dalszej części rozdziału Rymkiewicz metodą indukcyjną rozpoczyna refleksję nad
istotą „Rzeczy Pospolitej Bartnej”.
Jak wyglądałby ów ustrój państwowy? Otóż władza wykonawcza spoczywałaby w rękach „starosty bartnego”, który powinien
być szlachetnego rodu dobrego, osiadły, sławy dobréy alias jurisdykcyi
bartnéy, bory maiący40. Wynikałoby z tego, że powinna być to osoba
uznana przez ogół społeczności, mająca ustabilizowaną sytuację
majątkową i ciesząca się nieposzlakowaną opinią – te czynniki
legitymizowałyby jej działania. Prawo bartne, przytaczane przez
Rymkiewicza, przewidywało również sankcje za jego naruszenie,
określało precyzyjnie system kar, metody ich egzekwowania oraz
sposób zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.
Projekt „Rzeczy Pospolitej Bartnej” jest ostoją obywatelskich
wolności i swobód, z podniesionym do rangi świętości nienaruszalnym prawem do własności prywatnej: Pnie, barcie, roje, powrozy, sosnie, dęby, śniaty – to były rzeczy które miał każdy bartnik, i nikt
nie miał prawa położyć na nich ręki (temu miał służyć system kar usta-

Władza wykonawcza
spoczywałaby w
rękach „starosty
bartnego”
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Ciężka praca i dbanie
o dobro wspólne

lony w Prawie bartnym), nikt też nie miał prawa wtrącać się do jego
dłubania i dziania – jeśli były zgodne z prawem41.
Znamienny jest również fragment dotyczący skali prawa do
samoobrony przed naruszeniem prywatnego mienia: Ale nie myślcie, że za bartne przestępstwa przewidziane były tylko kary pieniężne – można było także zostać powieszonym albo ściętym. „Na gardło”,
wedle Prawa bartnego, karani mieli być ci, którzy dopuszczali się przestępstwa polegającego na wydzieraniu pszczół. Nie bardzo rozumiem,
czym było wydzieranie, ale chyba polegało ono na wyjmowaniu rojów
z barci czy też na ich niszczeniu [...] „Gdyby natenczas – postanawia
Prawo bartne – nie było Mistrza alias kata, sami Bartnicy to mogą
sprawić, by zdrajcę i złoczyńcę zgubić”42.
Cała narracja Rymkiewicza dotycząca „społeczności wolnych
bartników” przypomina opowieść o założeniu USA przez pierwszych pionierów przybyłych na statku „Mayflower” do Ameryki
Północnej. Owa narracja w sposób szczególny zyskuje na wyrazistości, gdy pisarz z Milanówka opisuje samotność bartników,
ich przedzieranie się przez puszczę w celu zadzierzgnięcia barci.
Przedstawiony bowiem zostaje – z ducha purytański – etos braci
bartnej. Wspólnota, której nic nie należało się ze względu na status społeczny (stan szlachecki), a probierzem jej sukcesu były ciężka praca i dbanie o dobro wspólne, wspólny interes.
Rymkiewicz dokładnie interpretuje taką wspólnotę: Jest oczywiste, że była to wspólnota dwojaka – po pierwsze wspólnota losu, czyli
wspólnota tych, którzy mają do wykonania taką samą pracę i wykonują ją na tym samym terenie; po drugie wspólnota interesu, wspólnota tych, którzy mają pewien wspólny interes i muszą tego interesu
pilnować – żeby ktoś im go nie zepsuł i nie zniszczył [...]. Było to więc
nawet coś więcej niż wspólnota wielu indywidualnych interesów – była
to wspólnota wspólnych pożytków 43.
Byłaby to, wobec powyższego, Rzeczpospolita opierająca się na
rozumnych prawach, wyrażających esprit général owego społeczeństwa. Ufundowana na zasadach umowy społecznej zawartej
41 Tamże, s. 248.
42 Tamże, s. 245-246.
43 Tamże, s. 249-250.

Wolności oddać nie umiem
Przy okazji omawianej tu koncepcji „Rzeczy Pospolitej Bartnej”
pojawiło się określenie „wolni bartnicy”. To właśnie na tę koncepcję wolności, również szlacheckiej – snutej na tle dziejów królewskiego rotmistrza Samuela Zborowskiego – zwracali uwagę liczni
autorzy w swoich polemikach, odnosząc się do książki Rymkiewicza z 2010 roku.
Najciekawsze z punktu widzenia rozważań podejmowanych w tej
pracy jest stanowisko Piotra Skwiecińskiego, który zauważa, że:
Dziennikarze TVN, którzy usłyszeli, jak Jarosław Kaczyński mówi
o „prawdziwych Polakach”, kiedy mówił o „wolnych Polakach”, nie czytali Jarosława Marka Rymkiewicza. Rozpoznaliby wtedy frazę.
Koncepty intelektualne tworzone przez poetę współbrzmią z myślą
i emocjami prezesa PiS albo dadzą się jako współbrzmiące przedstawić45. Dla Rymkiewicza bowiem zasadniczą cechą Polaków jest ich
przywiązanie do wolności. Wolności, która w konsekwencji prowadzi do anarchii, tak jak zaprowadziła – symboliczną w tym wypadku – postać Samuela Zborowskiego. Jak sprzeczny wydaje się to
sąd w kontekście chwalonej przez Rymkiewicza koncepcji „Rzeczy
44 Rymkiewicz M.J., Samuel…, dz. cyt., s. 251.
45 Skwieciński P., Trumna z szybką, „Rzeczpospolita” (02.11.2010) dodatek „Plus
Minus”, nr 225, s. P8–P9.
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między bartnikami. W Samuelu Zborowskim jest to wizja państwa inkluzywnego, państwa wszystkich tych, którzy chcą na jego
zasadach (podkreślenie J.D.) do niego przystać. „Rzecz Pospolita
Bartna” w świetle swoich założeń programowych wydaje się wolnościowym państwem prawa, zrzeszeniem wolnych jednostek –
chroniącym swoje barcie i swoich bartników.
Taka koncepcja wpisywałaby się niemal całkowicie w wizję państwa głoszoną przez liberałów, gdyby nie fakt, że Rymkiewicz kreśli
jeszcze jedną istotną cechę „Rzeczy Pospolitej Bartnej”: [wspólnota,
która] mając swoje wspólne tajemnice, miała też jakieś cechy tajemnego związku – i nie było jej zamiarem, sądząc po dziele Niszczyckiego, ukrywanie tych cech44. Na czym opiera się ten tajemny związek,
jaką tajemnicę skrywa – tego Rymkiewicz już nie wyjaśnia.

Wolni bartnicy
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Niech się Pan
trzyma – Drogi
Panie Jarosławie

Pospolitej Bartnej”, można ocenić, wczytując się w treść Samuela
Zborowskiego: Słowacki (dokładnie jak ja) sprzyjał Zborowskiemu i jego
projektowi skrajnie anarchicznej wolności […] Głębszy sens jest zaś
taki, że Samuel, który wcielił w siebie Polskę, nie idzie sam, lecz z całą
Polską – albo prowadzi Polskę do Królestwa Bożego, albo idzie tam
jako Polska46. Samuel Zborowski jako Polska – Polska anarchiczna.
Być może jednak wykazane tu dwa sprzeczne sądy Rymkiewicza –
pochwała państwa prawa i afirmacja anarchicznej wolności – nie
wykluczają się wzajemnie. Na gruncie logiki należy stwierdzić, że
anarchia jest sama w sobie bez-ładem. Nie może więc nie prowadzić
do zamętu i braku jakiegokolwiek ładu politycznego. Nie dla Rymkiewicza, który uważa, że owe cnoty anarchii i szaleństwa nie miały
zgubnego wpływu na ład ustrojowy. Co więcej, stanowisko, które
interpretuje wolność szlachecką jako anarchiczną – a którą sam
Rymkiewicz nazywa tak w Samuelu Zborowskim – trzy lata później
w książce Reytan. Upadek Polski nazywa „bezmyślnością”47.
Rymkiewicz i Polska po Smoleńsku
O ile przed rokiem 2010 Jarosława Marka Rymkiewicza nie afiliowano przy konkretnej partii politycznej, o tyle stan ten uległ
diametralnej zmianie po katastrofie rządowego samolotu Tu-154M
pod Smoleńskiem. Wtedy to Rymkiewicz opublikował głośny
wiersz Do Jarosława Kaczyńskiego, przesłany pierwotnie do redakcji „Rzeczpospolitej” 19 kwietnia 2010 roku, a wydrukowany na
łamach tego dziennika dwa dni później48. Ten manifest dotyczy
Ojczyzny, która znalazła się u progu tragedii. Jest w stanie niepewności co do własnej przyszłości. „Łajdakami” nazywa poeta
tych, którzy prowadzą politykę przedstawiającą Polskę jako kraj
„sprawców”. Ich „odwieczna praca” polega na uprawianiu zmanipulowanej narracji, wmawiającej Polakom wielorakie fobie i uprzedzenia. Passus dotyczący ucywilizowania Polski, jej „klęczenia na
grochu” i „zmiany obyczajów” odnosi się do tych środowisk, które
uważają, że Polska jest krajem „moherów”, z którymi się „żyć nie
46 Rymkiewicz M.J., Samuel…, dz. cyt., s. 136–137.
47 Por. tenże, Reytan…, dz. cyt., s. 183.
48 Por. tenże, Do Jarosława Kaczyńskiego, „Rzeczpospolita” (21.04.2010), nr 93, s.A17.

Dwie Polski – ta o której wiedzieli prorocy
I ta którą w objęcia bierze car północy
Dwie Polski – jedna chce się podobać na świecie
I ta druga – ta którą wiozą na lawecie
Ta w naszą krew jak w sztandar królewski ubrana
Naszych najświętszych przodków tajemnicza rana
Powiedzą że to patos – tu trzeba patosu
Ja tu mówię o sprawie odwiecznego losu

Polska, która wyłania się po tragedii smoleńskiej, brana jest
w objęcia Władimira Putina. Opisana jako ta, która chce się podobać, „strojąca się” dla innych państw niczym kurtyzana. Druga Polska, ta realnie istniejąca, to ta „o której wiedzieli prorocy”,
która „jedzie na lawecie”, jest zakrwawiona, poraniona.
Co zrobicie? – pytają nas teraz przodkowie
I nikt na to pytanie za nas nie odpowie
To co nas podzieliło – to się już nie sklei
Nie można oddać Polski w ręce jej złodziei
Którzy chcą ją nam ukraść i odsprzedać światu
Jarosławie! Pan jeszcze coś jest winien Bratu!
Dokąd idziecie? Z Polską co się będzie działo?
O to nas teraz pyta to spalone ciało
I jest tak że Pan musi coś zrobić w tej sprawie
Niech się Pan trzyma – Drogi Panie Jarosławie49.

Tragiczna śmierć głowy państwa 10 kwietnia 2010 roku wymusiła organizację wcześniejszych wyborów prezydenckich, któ49 Tenże, Do Jarosława Kaczyńskiego, [w:] J.M. Rymkiewicz, Wiersze polityczne,
Warszawa 2010, s. 44–45.
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daje”. Rymkiewicz nawiązuje też do nieukończonego, pisanego po
francusku, poematu Adama Mickiewicza pt. Jakub Jasiński, czyli
dwie Polski. Dramat w pięciu aktach. Pierwszy raz pada w wierszu
fraza, która od tej pory na stałe wpisze się w kanon współczesnego
myślenia o Polsce po 10 kwietnia:

Ta druga – ta, którą
wiozą na lawecie
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Mamy tam wizję Polski
uosobioną w figurze
Tadeusza Reytana

re poprzedzone kampanią wyborczą toczyły się w cieniu żałoby
narodowej. Wtedy to Rymkiewicz wszedł w skład Warszawskiego
Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na urząd
prezydencki50. Natomiast rok później w wywiadzie udzielonym dla
portalu Rebelya.pl odniósł się do tego, za kogo uważa Jarosława
Kaczyńskiego i jaki jest jego stosunek do katastrofy pod Smoleńskiem: Jedynym politykiem polskim wielkiej miary, który ma pomysł
na Polskę, który ma pewien projekt Polski, taki, który chciałby zrealizować – jest Jarosław Kaczyński. Przedtem taki projekt miał jego brat –
Lech. I dlatego został zamordowany51.
Narrację o „dwóch Polskach” kontynuował również w swojej
ostatniej prozie – Reytanie. Upadku Polski. Mamy tam wizję Polski
uosobioną w figurze Tadeusza Reytana – posła, który zasłynął
swoim protestem na sejmie rozbiorowym w 1773 roku przeciwko
oddaniu Polski we władanie carycy Katarzyny. Można stwierdzić,
że Rymkiewicz przechodzi tutaj ewolucję od czasu wydania Samuela Zborowskiego.
Z perspektywy czasu pisarz dostrzega, że proponowany w 2010
roku (jeszcze przed tragedią w Smoleńsku) projekt „Rzeczy Pospolitej Bartnej” zawiódł. Wszakże, jak pisze autor Kinderszenen
w Reytanie, Tadeusz próbował powoływać się na literę prawa52.
Znając dzieje Polski tamtego okresu, można się domyślać, że nie
przyniosło to zadowalającego rezultatu.
Rymkiewicz zwraca się wobec tego w stronę apologii
szaleństwa. Jego emanacją jest właśnie Tadeusz Reytan. Jest
on „szaleńcem” podczas sejmu rozbiorowego, ponieważ nie
ulega „zdroworozsądkowej” narracji o tym, że rozbiór Polski
jest nieunikniony i wobec tego należy tylko monitorować rozwój wypadków. Wszelkimi możliwymi sposobami, ostatecznie
popadając w szaleństwo, stara się bronić niepodległości Rzeczypospolitej. Rymkiewicz, za podziałem Mickiewicza poczynionym
przez niego w artykule O ludziach rozsądnych i szalonych (1833),
50 http://jaroslawkaczynski.info/poparcie/Warszawski_spoleczny_komitet_poparcia,
(27.03.2014).
51 Por. Kim jest Donald Tusk, a kim Kaczyński?, http://www.youtube.com/
watch?v=DATuDx4oA78, (10.03.2014).
52 Por. Rymkiewicz M.J., Reytan…, dz. cyt., s. 61–67.

53 Tamże, s. 249.
54 Por. Szahaj A., Jakubowski N.M., Filozofia polityki, Warszawa 2005, s. 68–71.
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roztacza dwie wizje Polaków. „Rozsądnych”, którzy w roku 1773
dopuścili do rozbioru Polski, i „szalonych”, którzy wierni byli jej
niepodległości.
W ostatniej książce z cyklu tetralogii polskiej poeta z Milanówka (tak jak kilka lat wcześniej w Wieszaniu) proponuje rządy
rewolucji. W tych wizjach Polska staje się wartością autoteliczną,
trwa w oderwaniu od swoich obywateli. Rymkiewicz stawia przed
Polakami XXI wieku następujący wybór: Trzeba więc wybierać –
albo będziemy ludźmi rozsądnymi i stracimy Polskę; albo będziemy
ludźmi szalonymi i przyczynimy się do jej ocalenia. Moja rada w tej
sprawie jest taka. Jak się jest Polakiem, to lepiej jest oszaleć z Mickiewiczem i Reytanem, niż znaleźć się wśród ludzi rozsądnych, którzy
takich szaleńców nie lubią, i razem z ludźmi rozsądnymi stracić
Polskę – a tym razem, to może nawet na zawsze53.
Czy proponowane przez Jarosława Marka Rymkiewicza wizje
ładu ustrojowego korespondują z ładem konserwatywnym?
Odpowiedź na to pytanie musi być niejednoznaczna. „Rzeczpospolita wolnych bartników” jawi się jako państwo oparte na idei
umowy społecznej – nieakceptowane przez żaden z typów konserwatyzmu, z wyjątkiem – prawdopodobnie – neokonserwatyzmu.
Można byłoby również upatrywać w niej próby pogodzenia konserwatywnego ładu z liberalizmem, tak jak próbował to robić
Alexis de Tocqueville54.
Z kolei „Rzeczpospolita szaleńcza” proponowana przez pisarza
w Reytanie wskazuje co prawda na jeden ważny aspekt, zgodny
z konserwatyzmem – w sprawach państwowych należy kierować
się twardą realpolitik; jednak rządy rewolucji i szaleństwa na
gruncie konserwatyzmu wydają się nie do zaakceptowania.
Natomiast w odniesieniu do myślenia o państwie Rymkiewicz
wykazuje postawę przez konserwatyzm afirmowaną – patriotyzm, przywiązanie do tradycji wbrew aktualnym modom, niechęć
do „sztucznych” projektów politycznych uosobionych w postaci
np. Unii Europejskiej. Elementem łączącym Rymkiewicza z konserwatyzmem będzie w tym wypadku tradycyjna rola państwa

Państwo oparte
na idei umowy
społecznej
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Bóg nie jest
najwyższą instancją
aksjologiczną

wraz z jego suwerennością, która stanowi dla autora Żmutu
wartość absolutną.
Nasz ci On?
Czy twórczość Rymkiewicza, deklaratywnego konserwatysty,
ma coś wspólnego ze zbiorem pojęć, doktryną, którą moglibyśmy
opatrzyć hasłem „konserwatyzm”? Z pełną odpowiedzialnością
na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. W niektórych aspektach Rymkiewicz rzeczywiście zbliża się do wizji
miłej konserwatywnemu postrzeganiu rzeczywistości. Tak jest
w wypadku odniesień do kwestii narodu i społeczeństwa. Dotyczy
to m.in. poglądu na „mądrość lokalną”, funkcję intuicji i przedsądów w postrzeganiu rzeczywistości. W aspekcie dotyczącym religii
bardzo trudno orzec, na jakiej pozycji można Rymkiewicza sklasyfikować. Z jednej strony żywi on bowiem głęboki szacunek do
spraw transcendencji, docenia rolę religii jako funkcji narodu. Jest
również sceptyczny wobec przekonania o nieograniczonych możliwościach poznawczych ludzkiego umysłu. Z drugiej natomiast nie
wierzy w żadne „niebiańskie okoliczności”. Bóg nie jest dla Rymkiewicza, jak dla przytłaczającej większości konserwatystów, najwyższą instancją aksjologiczną. Nie jest też panem historii, panem
świata, dawcą życia. Ład ziemski nie opiera się na jego akcie
stworzenia, którego człowiek nie powinien modyfikować. Religią
Rymkiewicza jest religia polskości – podnosi on swój naród (jego
tradycję i historię, jego ducha) do rangi najwyższej. W poglądach
na rewolucję Rymkiewicz również nie wpisuje się w konserwatywny sposób postrzegania rzeczywistości. Biorąc również pod uwagę
jego stosunek do historii, jako wyobrażenia istniejącego w ludzkim
umyśle, chaosu i bezładu, który w zależności od potrzeb należy
opowiedzieć w dowolnej kolejności, jawi się z punktu widzenia
konserwatyzmu jako aberracja.
Wydaje się więc, że środowiska określające się mianem konserwatywnych, a inspirujące się Rymkiewiczem i afiliujące przy
jego twórczości, tkwią w błędzie. Nie inaczej jest z kręgiem ludzi
wierzących, dla których Rymkiewicza stosunek do rzeczywistości
powinien być u podstaw nie do zaakceptowania.
Konserwatywne i prawicowe, a nawet katolickie środowiska
w Polsce afiliują się przy twórczości pisarza, gdyż doceniają jego
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polityczne i kulturowe diagnozy. Tak jak autor Wieszania chcą
bowiem polski suwerennej, o silnej pozycji międzynarodowej,
odwołującej się do własnej tradycji, kultury i obyczaju – cenionej
więcej niż idee i mody napływające do kraju z innych części świata. Bliska im jest Rymkiewiczowska duma z własnej państwowości, afirmowanie patriotyzmu, umiłowanie szlacheckiej wolności.
Odnosząc się do konkretnych diagnoz wspólnych dla Rymkiewicza i polskich konserwatystów, można wymienić tu n
 egatywny
stosunek do lustracji w Polsce po 1989 roku, komunizmu i lewicy
intelektualnej, eurosceptycyzm, wreszcie diagnozę polskiej sytuacji politycznej po 10 kwietnia 2010 roku. Konserwatyzm Rymkiewicza wynika z jego buntowniczej natury, chciałoby się napisać:
immanentnego nonkonformizmu. W odczuciu pisarza z Milanówka we współczesnym świecie rolę prawdziwych buntowników
przejęli konserwatyści. To oni są dziś rzecznikami prawdziwej wolności, potrafiącymi zbuntować się przeciwko więzom politycznej
poprawności, modnym trendom myślowym, zapędom współczesnych modernizatorów.
Konserwatyzm, i to Rymkiewicza pociąga w nim najmocniej,
stał się dziś rzecznikiem spraw z pozoru przegranych, niemodnych; starych prawd ludzkości poddawanych przez współczesnych
bezkrytycznemu wykorzenieniu i negacji. Rymkiewicz w imię
obrony tradycyjnych wartości chce dziś za pomocą swojej twórczości wzniecić rokosz – kulturowy i polityczny. Wszak te dwie sfery
są dla niego nierozłączne. Jeden z klasycznych kawałków zespołu Siekiera nosi tytuł: Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. Rymkiewicz
nie cofa się o krok przed przeciwnościami, tańczy swój osobliwy
taniec z duchami przeszłości i walczy do końca. Pisarz z Milanówka – konserwatywny buntownik. Ω

Rolę prawdziwych
buntowników przejęli
konserwatyści

ilustracja: Krzysztof Karnkowski

Jarosław Marek
Rymkiewicz
w trybie
przypuszczającym

Z tej ulicy wychodzi się na szerszą
i ruchliwszą. Skręca się w lewo. Do stacji PKP
idzie się około ośmiu minut. Idzie się i mija
Załóżmy, że Jarosław Marek Rymkiewicz do roku 2015 niczego by
nie napisał. Owszem, artykuły i recenzje kluczące IBL-owskimi
korytarzami. Lecz nic więcej.
Zatem wszystkie stworzenia ogrodowe i uliczne nie byłyby
naznaczone. Jeżowe i krecie istnienia, owoce i liście, trawy i krzaki, wszelkie pajączki, muszki, ptaszki i wiewiórki nie zapisałyby się
w czworonogich dziejach świata żadnym rymem. Literackie świadectwo istnienia pozbawione życia tliłoby się w głowie. Ta jechałaby do Warszawy pełna pomysłów. W Śródmieściu wysiadałaby,
a pomysły zostawałyby w pociągu. I jechały nie wiadomo dokąd.
Jarosław Marek Rymkiewicz ginąłby w tumulcie, szumie,
w końcu w drzwiach Pałacu Staszica. Za którymi nic by się nie
działo. Żadna literatura czy historia od początku. Tylko rozprawa
o czymś lub o kimś.
Gdy po kilku godzinach wracałby do Milanówka, również nie
unosiłby się w powietrzu.
Ta sama żona, ten sam syn, ten sam wnuk – wszystko byłoby
inne.
Jeśli więc ktokolwiek dziękuje Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi za literaturę, za zmyślenie, za paradoks i „powieczną”
włóczęgę, to zwłaszcza najbliżsi, dom i cała reszta. Zawłaszczona
i nieśmiertelna. Już.
Potraktowana zmyślnie. Na opak. Przekornie.
Dystans i przymrużenie oka są równie oczywiste co niebieska
koszula w kratkę. Jarosław Marek Rymkiewicz „nie składa się”
z demonicznej duszy. A z całkiem innych „półożywień”. Miałem szczęście je widzieć, gdy w latach 90. pracowałem w liceum
społecznym w Milanówku i do Pana Jarosława były dwie minuty
drogi. Ω
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Krzysztof Bielecki

Czy prawica
przegrywa
kulturę?
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Poniżej publikujemy stenogram debaty, która odbyła
się 20 marca 2015 roku w Warszawie, w klubie
Niespodzianka LUX. W dyskusji wzięli udział: dyrektor
II Programu Polskiego Radia Małgorzata Małaszko, pisarz
i publicysta Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta Rafał
Ziemkiewicz oraz redaktor naczelny „Frondy LUX” Mateusz
Matyszkowicz. Spotkanie, zorganizowane przez „Frondę
LUX” i Grupę Rewizor, poprowadził Marek Kochan.
Marek Kochan: Witam państwa serdecznie na debacie, która będzie poświęcona kulturze i jej związkom z prawicą. Zaraz po
zakończeniu pierwszej części rozmowy będą mieli państwo okazję
do zabrania głosu i zadania pytań. Sprawcą całego zamieszania jest
poniekąd Mateusz Matyszkowicz, który w 74. numerze kwartalnika
„Fronda LUX” we wstępniaku napisał, że w ciągu ostatnich 20 lat
konserwa zaniedbała nie tylko pop, ale także kulturę po prostu.
„Fronda LUX” stara się zrozumieć to zjawisko, któremu będzie
poświęcone nasze dzisiejsze spotkanie. Zacznijmy zatem od pytania, które otworzy pole do dyskusji: czy istnieje coś takiego jak prawicowa czy też lewicowa kultura? Czy kulturze w ogóle przysługują
przymiotniki tego rodzaju? Oddajmy głos naszym gościom.
Bronisław Wildstein: Należałoby najpierw zdefiniować, czym
właściwie jest kultura. Mamy w sumie 7893 definicje tego pojęcia,
więc nie wiem, czy jest sens dodawać kolejne. Możemy natomiast
mówić o różnych poziomach: kultura w poważnym, antropolo-
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gicznym czy też filozoficznym rozumieniu jest czymś, co stwarza człowieka. To jest także świat stworzony właśnie przez niego.
W związku z tym jakiekolwiek dystynkcje w rozumieniu „prawicowy” lub „lewicowy” wydają się śmieszne. Kultura jest całością
wytworów ludzkich – nie tylko w sensie materialnym, ale także
duchowym. Istnieje jednak także kultura rozumiana węziej i domyślam się, że właśnie o nią chodzi w naszej dyskusji. To jest wyższy
poziom ducha: literatura, muzyka, sztuki plastyczne itd. Dla nas
właśnie to jest kultura: tak to potocznie rozumiemy i o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Łatwo powiedzieć, że ten sposób rozumienia pojęcia także nie ma wspomnianych dystynkcji: czymś innym
jest uczestnictwo w życiu politycznym, a czymś innym tworzenie
dzieł. Jeżeli twórca zakłada, że powinien służyć jakiemuś konkretnemu politycznemu projektowi, to tym samym degraduje
się, aczkolwiek w XX wieku wielu uznanych artystów wychodziło
właśnie z takiego założenia. W każdym razie to jest bardzo złożona materia. Współczesna lewica, a właściwie już sam marksizm
przeformułował tezy swojego założyciela, który budował deterministyczną filozofię: ekonomia była w niej czynnikiem sprawczym,
a kultura pochodną, wyrastającą z niej i od niej zależną. Włoski
filozof Gramsci stwierdził, że jest dokładnie na odwrót: nie sposób
wyobrazić sobie rewolucji bez zmiany świadomości mas, które są
ukształtowane przede wszystkim przez religię, ale także przez tradycyjną kulturę. Człowiek ukształtowany przez nią nigdy nie będzie
gotów do rewolucji, a nawet po niej nie będzie w stanie przeistoczyć się w podmiot, tak jak rozumieli go marksiści. To spowodowało, że w zachodniej części Europy idee Gramsciego zostały chętnie przyjęte, zwłaszcza podczas kontrkulturowej rewolty w latach
60. Wtedy zaczęto wzywać do przejęcia instytucji kulturalnych, co
ostatecznie zakończyło się powodzeniem. Nie za bardzo wiadomo, czym właściwie jest w obecnym kształcie Unia Europejska,
ale z pewnością można stwierdzić, że jest instytucją narzucającą
pewien projekt kulturalny, głęboko zmieniający tradycyjną kulturę.
To ogromny przemysł, który powoduje, że promuje się określone
środowiska, określone idee.
Chciałbym poruszyć jeszcze jeden, fundamentalny problem.
W sensie politycznym podział na lewicę i prawicę nie jest do końca

Marek Kochan: Z tego, co powiedział red. Wildstein, wyłania się
dosyć przerażający obraz: kultura jest właściwie z natury lewicowa.
Bronisław Wildstein: Nic takiego nie powiedziałem (śmiech).
Zasygnalizowałem tylko, że w swoim współczesnym wcieleniu
zagrożona jest poważnymi pokusami, natomiast z samej natury powinna być zupełnie inna. Nasza rzeczywistość pokazuje, jak
bardzo owe pokusy sprowadzają ją na manowce, które wiążą się
z utratą kontaktu z realnym światem. Klasyczna kultura odwoływała się do mimesis, czyli do odwzorowania rzeczywistości na bardzo
różne sposoby. Współcześnie kultura straciła ową mimetyczną
funkcję oraz związek z rzeczywistością. Konsekwencje tego obserwujemy we wszystkich dziedzinach.
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jasny, a wszelkie próby odnalezienia jego jednoznacznego sensu
często kończą się niepowodzeniem. Nieco generalizując, można
jednak stwierdzić, że głębiej, w wymiarze antropologicznym projekt lewicowy jest przede wszystkim zakwestionowaniem tradycyjnego ładu, wyobrażeniem, że człowiek jest w stanie zbudować
swój własny porządek, w którym nic go nie będzie ograniczało.
Lewicowcy twierdzą, że człowiek jest szczególnym bytem, którego
natura umożliwia mu samokreację. Taki sposób postrzegania człowieka jest z pewnością bardzo atrakcyjny dla twórców. Widać to
dość wyraźnie od początku romantyzmu: twórca staje się partnerem, a nawet konkurentem Boga. Wątek konkurencji ze Stwórcą,
tego, że człowiek staje się kreatorem na Jego miarę, jest bardzo
widoczny w kulturze, ale wpływa także na całościowe podejście do
człowieka jako takiego. Jeśli spojrzymy na najbardziej wpływowego, współczesnego myśliciela, Friedricha Nietzschego, zauważymy,
że w jego paradoksalnej filozofii właściwym modelem dla ludzkiego istnienia jest właśnie model kreatora – człowieka, który sam
siebie stwarza, tak jak artysta. W opisywanym wzorcu ciekawe jest
także to, że równy Bogu człowiek powinien być gotowy do pełnego
poświęcenia się twórczości artystycznej. Idolatria artysty na przełomie XIX i XX wieku, a wcześniej także w okresie romantyzmu, jest
bardzo wymowna. To wpisuje się w pewien konkretny projekt polityczny: artysta staje się rewolucjonistą.
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Michał Kochan: A czy jest taki obszar kultury, który zdefiniowałby
pan jednak jako prawicowy?
Bronisław Wildstein: Kultura z natury rzeczy jest konserwatywna, ponieważ opiera się na ciągłości trwania. Nie wszyscy twórcy
zdają sobie z tego sprawę. Opisywałem pokusy, mity, iluzje, które
współcześnie dominują w kulturze i w sztuce – nie mówiłem o ich
realnej naturze. W latach 70. Jacek Kuroń napisał swój program
ideowy, w którym podkreślał, że kultura jest domeną trwania,
a więc konserwatyzmu – używał właśnie tego słowa. Człowiek głębiej myślący, nawet o wrażliwości lewicowej, uświadamia sobie, że
bez tego trwania, bez zakorzenienia, nie ma kultury. Nie wymyślamy języka, chociaż często tak nam się wydaje, my go dziedziczymy.
Rafał Ziemkiewicz: Pozwolę sobie sprowadzić tę rozmowę do
parteru. Bronisław Wildstein poszedł w bardzo wysokie regiony,
a ja jestem raczej człowiekiem przyziemnym. Zacznijmy od definicji – czyli od tego, co znaczą słowa, których będę używał w tej
dyskusji. Przede wszystkim co w Polsce oznacza, że coś jest „prawicowe” albo „lewicowe”? W moim przekonaniu, w naszym kraju
przymiotnik „prawicowy” odnosi się do tej części sceny politycznej
czy też debaty publicznej, która kwestionuje istniejącą hierarchię
społeczną: układy, instytucje i elity, które mają rodowód PRL-owski lub okrągłostołowy. Tutaj nie ma znaczenia, jakie posiada się
poglądy na gospodarkę czy kwestie obyczajowe – ten, który neguje
okrągły stół i uważa, że elity polityczne są do wymiany, jest w Polsce prawicowcem. A co to jest kultura? Użyję dość prostackiej
definicji: kultura to jest to, czym się zajmuje Ministerstwo Kultury
(uśmiech). Mam nadzieję, że ona wystarczy na użytek tej rozmowy.
Kiedyś wspomniana instytucja nosiła nazwę Ministerstwa Kultury
i Sztuki – bardzo dobrze, że już się tak nie nazywa, ponieważ sztuka
z samej swojej natury nie może mieć ministerstwa. Proponowałbym pamiętać o tym rozróżnieniu – często używa się zbitki „kultura
i sztuka”, a do tego drugiego pojęcia ciężko odnieść kryteria polityczne. Chyba że przyjęlibyśmy taką definicję prawicowości i lewicowości, która wskazywałaby, że prawicowe jest to, co konser-

Marek Kochan: Myślę, że lewicowcy nie zgodziliby się z taką definicją, uważając, że oni też walczą o wartości w człowieku, tylko
inne.
Rafał Ziemkiewicz: Ich wartości wymagają zniszczenia tych, które były kiedyś. To są wszystko robocze definicje. Tak jak mówię:
o sztuce to byłaby zupełnie inna rozmowa...
Marek Kochan: Mam nadzieję, że będziemy także rozmawiać
o sztuce, to część kultury.
Rafał Ziemkiewicz: To ja nie wiem, czy najlepiej nadaję się do tej
dyskusji. Powiem o kulturze jako o pewnym systemie, używanym
do prowadzenia polityki i w tym sensie odnoszącym się do pojęcia
prawicowości i lewicowości. Można mówić o obiegu kulturalnym,
który służy prawicy, lub takim, który służy lewicy. Polityka ma generalnie trzy narzędzia, które pomagają zwiększyć jej skuteczność.
Jeśli chcemy żeby ktoś robił to, czego od niego oczekujemy, możemy albo go do tego zmusić, albo przekonać, że to mu się opłaca,
albo mu zaimponować. Prawicowi politycy nie dostrzegają, że bardzo istotną rolą debaty publicznej i walki politycznej jest właśnie
siła imponowania, której z powodzeniem używa w Polsce lewica.
Weszliśmy w Rzeczpospolitą, mając obok grupę ludzi, która zdawała sobie sprawę z tego, że dla osiągnięcia politycznego celu trzeba
imponować, a bardzo dobrą okazją ku temu jest dominacja w sferze kultury. To jest coś, co w jednym ze swoich felietonów nazwałem straszną spuścizną po Jerzym Giedroyciu. Kiedy Giedroyc na
imigracji nie miał w Polsce żadnych narzędzi do działalności politycznej – nie było państwa ani żadnych innych instytucji – znalazł
jedyną dziedzinę, za pomocą której mógł uprawiać politykę: kulturę. Nie mam o to do niego żadnych pretensji, ale to właśnie po nim

45
fronda LUX 76 / WICHRY 2015

wuje i poszukuje wartości, a lewicowe to, co stara się je negować
i rozbijać. Moglibyśmy znaleźć artystów, którzy są ze swojej natury
prawicowi, bo chcą, mówiąc Robertem Tekielim, budować człowieka. Z drugiej strony istnieją także artyści, którzy uważają, że istotą
sztuki jest ściągać z cokołów, besztać i dekonstruować.
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salon III Rzeczypospolitej odziedziczył przekonanie, że kultura jest
narzędziem uprawiania polityki. Chodzi przede wszystkim o sposób
imponowania masom. To, co ja pozwoliłem sobie nazwać michnikowszczyzną, było zjawiskiem, który wyszło z takiego przekonania:
jeśli zbierzemy grupę autorytetów, które jednym głosem powiedzą
Polakom, że wypada tak, a nie wypada tak, ładnie jest tak, a brzydko owak, szlachetnie jest tak, a podle inaczej, to osiągniemy władzę, rząd dusz. Wydaje mi się, że w tym sensie rzeczywiście można
powiedzieć, że tak rozumianą kulturę jako narzędzie imponowania tzw. prawica oddała walkowerem. Stało się tak, ponieważ nie
zdała sobie sprawy z tego, że to trzeba zbudować. Może znajdziemy tutaj także inne przyczyny porażki, np. typowo prawicowe
przywary, związane z brakiem zdolności organizacyjnych. Grupy
lewicowe, antyprawicowe lub te, które są po stronie istniejącej
elity post-PRL-owskiej, mają ogromny talent do tworzenia sitw,
a prawica wręcz przeciwnie: trzech lewaków zawsze udzieli sobie
wzajemnie poparcia, a trzech prawicowców w tym czasie będzie
się żreć między sobą. Podsumowując, prawica przegrała, bo nie
doceniła tego, że kultura jest sposobem imponowania, że zebranie
wokół siebie twórców, uznanych autorytetów jest potrzebne, żeby
ludziom imponować. Natomiast to niekoniecznie znaczy, że nie istnieje materiał, którym prawica byłaby w stanie zaimponować, gdyby tylko odrobinę się o to postarała. Wystarczy porównać nakłady
książek autorów uważanych za prawicowych z nakładami sponsorowanych przed podatników lewicowych pisarzy, ogłaszanymi na
salonach laureatami rozmaitych nagród. Jeżeli nie patrzylibyśmy na
tę pozorną hierarchię, tylko na sam odbiór literatury, to wtedy się
okaże, że istnieje coś takiego jak kultura prawicowa – odbierana
chętnie i budująca elektorat prawicowy.
Marek Kochan: Czyli jest jednak tożsamość. Pani dyrektor reprezentuje medium w moim odczuciu wypełniające misję medium
publicznego, pokazującego różne wrażliwości. Czy pani dostrzega,
że istnieje coś takiego jak kultura prawicowa i lewicowa?
Małgorzata Małaszko: Wprowadziłabym tę rozmowę na jeszcze inny poziom. Podłączając się pod puentę, którą wypowiedział
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Rafał Ziemkiewicz, uważam, że kultura definiowana dla środowiska
prawicowego czy też tworzona przez osoby, którym bliskie są idee
prawicy, została oddana walkowerem. Jako praktyk, który prowadzi
program mieszczący zarówno literaturę, poezję, słuchowiska, jak
i muzykę, widzę, że prawica wyraźnie przegrywa. Czy można postawić jakieś linie demarkacyjne między tym, co sprzyjałoby wrażliwości lewicowej lub prawicowej? Intuicyjnie oczywiście możemy to
zrobić. Natomiast fakt, że nie wszystkie sfery są brane pod uwagę
w kształtowaniu świadomości czy też budowaniu środowiska prawicowego, jest dla mnie oczywisty – widzę to na co dzień. Z punktu widzenia osoby, która kształtuje program radia publicznego,
zajmującego się tylko i wyłącznie kulturą, jest to dla mnie bardzo
dyskomfortowe. Nie chcę, podobnie jak moi koledzy współtworzący program, mieć wszystkiego na tzw. jedną nóżkę. Jesteśmy
otwarci na przekazywanie słuchaczom wszystkiego, co jest wartościowe i godne uwagi. Przywołam przykład ilustrujący sposób,
w jaki prawica oddaje kulturę walkowerem. Jesienią 2008 roku na
antenie radia publicznego po raz pierwszy udało nam się przeczytać powieść Józefa Mackiewicza. Potem otrzymałam serię mejli,
w których zarzucano mi, że pomimo blokady ze strony spadkobierczyni udało mi się rzekomo wbrew prawu wyemitować powieść.
Otóż, chciałabym podkreślić, że zrobiliśmy to zgodnie z prawem,
na podstawie porozumienia z panią Niną Karsov. W tamtym czasie
w „Rzeczpospolitej” ukazał się tekst Krzysztofa Masłonia, w którym opisano, jak duża jest niemożność dotarcia do dzieł Mackiewicza. Napisałam w tej sprawie aż trzy listy, w których zwróciłam
się z prośbą o poinformowanie opinii publicznej, że Droga donikąd jest czytana w naszej rozgłośni – nie było żadnego odzewu.
Następną książką Mackiewicza, którą także udało nam się odczytać w radiu, była Sprawa pułkownika Miasojedowa. Informowałam
o tym wszystkich, którzy potencjalnie mogliby być, nazywając to
mało elegancko, tubą przekazującą informację dalej – znowu cisza.
W 2011 r. w związku z Lewą wolną miała miejsce dokładnie taka
sama sytuacja. Oczywiście mogę zrozumieć mechanizm bronienia
się przed potencjalnymi oskarżeniami, że konserwatyści wspierają medium, które nie jest identyfikowane jako do końca zgodne
z linią programową środowiska prawicowego. Sprawa jest jednak
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dużo ważniejsza niż tylko doraźne odnoszenie się do tego, kto kogo
popiera. Lewica po prostu nie ma tych odruchów – o tym mogę
zaświadczyć. Niezależnie od tego, czy we władzach Polskiego Radia
znajdowali się przedstawiciele kojarzeni z tym środowiskiem, czy
wręcz przeciwnie, nigdy nie zaprzestawało ono przedkładania projektów, w których proponowano organizację wspólnych wydarzeń,
koncertów, czytania prozy itd. Mówię państwu o bardzo pragmatycznym podejściu do sprawy – tego z pewnością brakuje środowiskom prawicowym.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w naszym kraju sfera NGOs
i wszystkich ruchów społecznych, środowisk niekonieczne identyfikowanych jako prawicowe czy lewicowe, nie jest wspierana ani
przez mecenat, ani w żaden inny sposób. Rzeczywiście jedyną możliwością zrealizowania swoich marzeń i celów jest Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niezależnie czy od prawej,
czy lewej strony, po prostu nie ma innych mechanizmów ekonomicznych wspierania kultury. (Do Bronisława Wildsteina: Ja wiem,
uśmiechasz się, że lewicy jest łatwiej...).
Bronisław Wildstein: Ostatnio było rozdzielane dofinansowanie wydawnictw. To był po prostu jaskrawy bezwstyd. Premiowano jedną stronę absolutnie bez żadnych uzasadnień. Mówisz,
że w tym kraju istnieje problem braku mecenatu, ale to nie jest
wyłącznie sprawa Polski. Kultura lewicowa jest dodatkowo wspierana gigantyczną maszynerią Unii Europejskiej. Zdobywanie na to
grantów jest stosunkowo łatwe. Przeciwstawianie tej gigantycznej
maszynerii, tego establishmentu temu, że ktoś nie zareagował na
twój list, na który pewnie powinien odpowiedzieć, nie jest adekwatne do skali problemu.
Małgorzata Małaszko: Nie przeciwstawiam historii z powieściami Mackiewicza mechanizmom, z którymi mamy do czynienia.
Nie próbuję także sobie i państwu wmówić, że kryteria ubiegania
się o środki są jasne i czytelne – wiem o tym, bo sama także biorę w tym udział. Poczucie niesprawiedliwości i tzw. przechylenia
w jedną stronę są widoczne, także w innych sferach. W przypadku
pieniędzy przeznaczanych np. na działalność muzyczną trudno to

Marek Kochan: Chciałbym, żeby także Mateusz odniósł się do tej
sprawy. To jest o tyle istotne, że „Fronda LUX” stara się pokazać,
iż osie podziałów nie są takie oczywiste. W tym numerze (74. –
przyp. red.) jest mowa o pewnym nurcie w punku, który można
określić jako chrześcijański, a to nie jest akurat coś, co jest dotowane przez państwo. Czy również dostrzegasz podział na lewicową i prawicową kulturę, czy szukałbyś raczej pewnych wrażliwości
w obrębie tych obszarów?
Mateusz Matyszkowicz: Nie chciałbym, żeby kultura była albo
prawicowa, albo lewicowa, ale w pewnym momencie mleko się
rozlało. To, co mówił wcześniej Bronisław Wildstein: lewica zrozumiała i wprowadziła takie rozumienie kultury, które sprawia, że
staje się ona jednym z narzędzi walki politycznej. Teraz pojawia się
pytanie, co ma zrobić biedny konserwatysta, który chciałby stosować swoje klasyczne kryteria do oceny tego, co mu się przedstawia, co jest elementem rynku kultury, a jednocześnie widzi,
że to jest upolitycznione. Gołym okiem widać mocne nachylenie
w jedną stronę. Żeby to zrozumieć, myślę, że warto odwołać się do
jednej z instytucjonalnej definicji dzieła sztuki. Według Danto jest
nim to, co zostało za takie uznane przez kompetentne, powołane
do tego instytucje i organy. Tutaj rozumienie instytucji jest szerokie: nie chodzi tylko o Ministerstwo Kultury, o specjalne wydziały,
ale także o tych, którzy zarządzają rynkiem sztuki, tych, którzy są
jej krytykami. Pojawia się pytanie: jaka jest siła konserwatystów na
tym rynku? Jaka jest siła konserwatywnych mediów w kreowaniu
rynku sztuki? Ile miejsca w konserwatywnych mediach poświęca
się kulturze i sztuce? Bardzo niewiele. Jeżeli zastosujemy definicję
Danto i przyjrzymy się wystawie sztuki narodowej sprzed paru lat,
zauważymy, że dwóch kuratorów Ronduda i Cichocki, jako kompetentne instytucje, uznało, że dziełem sztuki mogą być m.in. okładki
„Frondy”.
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jednoznacznie zakwalifikować – zdecydowanie łatwiej w przypadku bardziej czytelnej sfery słowa. Nieporozumień w tym przedziale
była cała masa, same mechanizmy są złe. Nie są w żaden sposób
reformowane, o co mam żal do Ministerstwa Kultury.
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Marek Kochan: A także Chrystus ze Świebodzina oraz instalacje
kibicowskie na stadionach.
Mateusz Matyszkowicz: Tak, to jest uznanie przez lewicę części
naszych wytworów za dzieła sztuki. A jaki jest nasz własny udział
w kreowaniu rynku sztuki? Kiedy dwa lata temu dokonano zmiany
w redakcji kwartalnika i otrzymałem możliwość jego poprowadzenia, to pomyślałem, że to będzie kwartalnik o kulturze. Kiedy
to ogłosiliśmy, pojawiła się lawina tekstów, pisanych także przez
znanych, konserwatywnych publicystów, których tutaj nie ma, że
to niedobrze. Twierdzili, że dużo lepsze było zajmowanie się twardymi tematami – historią i bioetyką. A kultura? To tematy miękkie – wtedy pojawiło się takie sformułowanie. Jako konserwatysta
byłem tym głęboko oburzony, bo wiem, że człowiek nie rodzi się
gotowy, dojrzewa przez całe życie w pewnym określonym środowisku, które nazywa kulturą. Wiem, że wytwory kultury pomagają
mu w tym. Kultura jest z natury czymś konserwatywnym – opiera
się na hierarchii i na smaku. Nawet twórcy lewicowi, którzy starają
się odrzucać bliskie nam kategorie, tak naprawdę sami stosują je
w praktyce. Lewica ustala hierarchię. Dlaczego my nie mamy w tym
udziału? Dlatego że tworzymy zbyt słabe instytucje, które mogłyby
współtworzyć rynek sztuki. Nie mówię tutaj o instytucjach, które
stworzyły obecne na sali osoby, bo powinno to dotyczyć raczej
tych, których ten temat w ogóle nie zainteresował i nie ma ich
tutaj.
Marek Kochan: Przyznam, że trochę niepokoi mnie wątek, który
przewija się w tej dyskusji: sprowadzenia wszystkiego do aktu produkcji, czyli pieniędzy i instytucji. Zastanówmy się, czy ten obraz,
który wyłania się z naszej rozmowy, nie jest przypadkiem zbyt
jednoznaczny. Oczywiście te wszystkie zjawiska są prawdziwe, ale
może istnieją enklawy, w których coś, co można określić jako kultura prawicowa, rozwija się i kwitnie bez wsparcia instytucji? Rafał
Ziemkiewicz mówił o pisarzach – rzeczywiście są tacy, którzy mają
duże nakłady i rzesze czytelników, chociażby autorzy biorący udział
w tej dyskusji. Okazuje się, że po drugiej stronie trudno będzie znaleźć kogoś, kto jest wyraziście lewicowy i odnosi sukcesy na rynku.

Rafał Ziemkiewicz: Nie przypadkiem chciałem użyć rozróżnienia
na kulturę i sztukę. Posłużę się przykładem mojego ulubionego,
powszechnie znanego filmu Amadeusz. Doskonale widać w nim,
jak działa mecenat państwowy w sztuce, uosabiany w tym wypadku przez cesarza Józefa: Salieri jest największą gwiazdą – zbiera
nagrody i pochwały. Publiczność została zachęcona do podziwiania jego umiejętności m.in. przez wypowiedź samego cesarza,
który stwierdził, że opera Salierego jest najlepszą, jaką kiedykolwiek napisano. W tym czasie Mozart zdycha z głodu, mając opinię
dziwadła, młodego człowieka, który tylko się popisuje. Załóżmy,
że to historycznie prawdziwy obraz. Czy to coś zmieniło w dziedzinie sztuki w stosunku dzieł Mozarta do dzieł Salierego? Jak wiemy
nic – gdyby nie ten film, nikt z wyjątkiem fachowców nie wiedziałby, kim był Salieri. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że był tylko
sprawnym kompozytorem swoich czasów, a to Mozart był geniuszem. Natomiast pod względem jakości życia dla Mozarta i Salierego to znaczyło bardzo dużo. Nie możemy tutaj mówić o prawicowości czy lewicowości, chociaż oczywiście Salieri był na owe czasy
politycznie poprawny, a Mozart prowokował. Salieri, w przeciwieństwie do Mozarta, miał układy, potrafił odnaleźć się na dworze.
Pisał łatwą muzykę, a Mozart, jak się rozpędził, np. siedmiogodzinne Wesele Figara, przy którym jaśnie pan zasypiał. To są wszystko
nieideologiczne powody, które sprawiają, że mecenat zawsze fał-
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Powiedzielibyśmy, że państwo finansuje produkcje filmowe o lewicowej wrażliwości, ale zobaczmy: jest pewien fenomen filmów,
dodawanych na płytach do czasopism, które moim zdaniem tworzą
w ten sposób osobny rynek kina. Co prawda to nie są filmy, które
dostaną nagrodę w Cannes, ale ludzie je oglądają i pożyczają sobie.
Ogromną popularnością cieszą się także muzycy: Penderecki,
Górecki, Lutosławski i Kilar z pewnością nie są lewicowcami, a bez
wątpienia to wielkie nazwiska, jeśli chodzi o polskich kompozytorów. Warto zwrócić uwagę także na poetów i nagle okazuje się, że
obraz jest zupełnie inny: dotowana przez państwo kultura niekoniecznie musi być wartościowa i godna uwagi, a w innych miejscach rozwija się nurt kultury niezależnej i suwerennej. Powiem
przekornie: może to dobrze? Co państwo o tym sądzą?
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szuje sztukę. Zatem współcześnie fałszuje ją Ministerstwo Kultury.
Osobliwość naszych czasów polega na tym, że fałszerstwo nie jest
spontaniczne – jest ukierunkowane politycznie, w celu stworzenia
siły imponowania, wrażenia, że wszyscy ludzie na poziomie: nobliści, laureaci Oscarów i wielcy pisarze, są po stronie postępu, rządu
i „Gazety Wyborczej” jako największego arbitra. Ten system działa
tak jak anegdota Wiktora Suworowa o kasetce: skąd pan bierze
pieniądze? – Z kasetki. – A skąd są w kasetce? – Żona wkłada. –
A skąd żona ma pieniądze? – Ode mnie. – A skąd ma pan pieniądze? – No z kasetki. Reżyser B chwali pisarza A, a literat A chwali
kogoś innego i w ten sposób wytwarza się samonapędzający się
mechanizm zachwyconego sobą starego salonu „GW” czy młodego
salonu „Krytyki Politycznej”. Jak to się ma do sztuki? Nie uważam
swojej twórczości za wielką sztukę, ale użyję przykładu, który jest
mi najbliższy: sprzedaję 20 tys. egzemplarzy książki, która ma pięć
recenzji: jedną w gazecie prawicowej, bo jak wiemy, te gazety są
ze sobą skłócone, a pozostałe gdzieś na portalach internetowych.
Gdyby ktoś układał współczynnik recenzji i rekomendacji medialnych do sprzedaży, to u mnie wygląda to zupełnie inaczej niż
w przypadku innych pisarzy. Jedna z autorek otrzymała Nagrodę
Nike, opublikowano ponad 30 recenzji jej książki, a potem skarżyła się w „GW”, że zapłacili jest tylko kwotę od 500 egzemplarzy,
a okazało się, że nawet tyle nie sprzedano przy tak gigantycznej
reklamie. Mam taką teorię, że bycie artystą to jest skazanie się
na bycie frustratem, dlatego tak łatwo można politycznie wykorzystywać tę grupę. Wystarczy dowartościować artystę, żeby go
mieć w kieszeni. Zgadzam się, że jest w tym dobra cecha – bycie
po stronie Mozarta można porównać do stworzonych przez
Kościół zakonów żebraczych czy do mnichów buddyjskich, którzy jedli tylko to, co przynosili im ludzie z wioski. To wskazywało
im, że muszą być naprawdę komuś potrzebni – jeśli stawali się
niepotrzebni, nie mieli czego jeść. Jeśli tworzy się system, który
pozwala artyście brzdąkać to, co podoba się jemu, sponsorom
i recenzentom, to przestaje być potrzebny ludziom. To jest plus
wynikający z tej sytuacji – jak się nie postaram, to żadne recenzje mnie nie uratują, nie sprzedam książki. I tyle, nikt mi jej nie
napompuje.

Bronisław Wildstein: Na początku odwołam się do tego, co
powiedział Rafał Ziemkiewicz. Stanowczo protestuję przeciwko
stwierdzeniu, że nigdy nie promowano geniuszów, a na wsparcie mogły liczyć tylko miernoty i ten mechanizm ciągle działa. Nic
podobnego. Tych artystów nie byłoby bez mecenasów, dlatego że
jakakolwiek starsza twórczość, zwłaszcza muzyka, ale także trudniejsza pod względem nakładu środków plastyka, była tworzona
na zamówienie. Oczywiście były napięcia, sytuacje konfliktowe, ale
istniało jakieś porozumienie. Tak naprawdę Mozart nie umarł z głodu – był jednak rozpoznawalny. Życzyłbym wielu współczesnym
twórcom takiej rozpoznawalności za życia jak w przypadku Mozarta. Mit artysty przeklętego, który zrywa ze światem, pojawił się
dopiero w XIX wieku. Taki twórca sam jest dla siebie drogowskazem i źródłem. W niektórych wypadkach to przynosiło tragedię, ale
także wielką twórczość. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z grupami ludzi, którzy gubili się i płodzili rzeczy, które potem szybko
umarły. Co ciekawe, to się w tej chwili przesunęło – mamy ogromną rzeszę artystów, którzy żyją tylko z mecenatu i mogą gwizdać na
publiczność. Są utrzymywani w świetnej kondycji bez względu na
to, jak byliby odbierani. Tutaj pojawia się problem: dlaczego prawicowi teoretycy nie są tak entuzjastycznie otwarci na kulturę? Ja
do nich nie należę, ponieważ dla mnie kultura jest fundamentalnym zaangażowaniem. Z drugiej strony musimy zdać sobie sprawę
z tego, że istnieje mit twórcy absolutnego, który został w tej chwili
przejęty przez lewicę. Artysta, który jest utrzymywany przez różne
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Małgorzata Małaszko: Do wygodnego także dla mnie porównania do Mozarta naniosę pewną poprawkę. Absolutnie warto
być po jego stronie, tylko tutaj odzywa się we mnie muzykolog:
prawda jest taka, że po Mozarcie zostało to, co napisał dla arcybiskupa w Salzburgu, i to, co stworzył dla cesarza. Kiedy próbował
pisać samodzielnie niezamówione przez nikogo utwory, czyli m.in.
Requiem, nie zachowały się one w całości. Uważam, że warto mieć
partnerów. Nie będę wchodziła głębiej w los Salierego, ale zapewniam państwa, że po latach jest coraz częściej grany. Mozart i tak
będzie jedynym geniuszem i nikt mu tego nie odbierze, natomiast
nie zapominajmy, że istnieją jednak pewne mechanizmy.
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ośrodki, nie musi liczyć się z żadną publicznością, z motłochem,
który jest przez niego traktowany pogardliwie.
Marek Kochan: Czy widzi pan takie sfery, w których kultura nazywana prawicową prosperuje i kwitnie?
Bronisław Wildstein: Jeżeli patrzymy na twórców w Polsce, np.
na najwybitniejszych poetów i prozaików, to widać, że nie są żadnymi lewicowcami, są wręcz antylewicowi. Mógłbym wymieniać
Jana Polkowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza i innych poetów,
a gdzie jest lewica? Gdzie są jej wielcy poeci, prozaicy? Wielokrotnie afiliowanie do niej poszczególnych artystów jest nieporozumieniem. Natomiast istnieje przemysł kultury, który jest par excellance lewicowy. Rafał wspominał o transgresji, o tym, że sztuka w tej
chwili ma przede wszystkim przekraczać, rozbijać stare formy. Jeśli
spojrzymy na to, jaką rolę wyznaczają jej współcześni dyktatorzy
smaku, to okazuje się, że powinna przede wszystkim demistyfikować, dekonstruować, destruować i inne na „de”. Ma rozbijać istniejące struktury kulturowe, tradycyjne formy poznania etc. Sami
twórcy, co prawda, istnieją, ale kultura używana jako instrument
polityczny przez dominującą lewicę stała się rodzajem młotka ze
wszelkimi tego konsekwencjami. Musimy zobaczyć, że to jest element wojny kulturowej, w której uczestniczymy, a która w Europie
została wygrana właśnie przez lewicę. Nie jest łatwo odbudowywać instytucje kultury.
Mateusz Matyszkowicz: Chciałbym powiedzieć, że bardzo często my, konserwatyści, wspomagamy lewicowy przemysł kultury.
Na poparcie tej tezy chciałbym przywołać dwa przykłady. Pierwszy
z nich to Golgota Picnic, wystawiana w czasie Festiwalu Teatralnego
Malta. Sztuka prawdopodobnie byłaby kompletnie niezauważona –
słaby tekst i równie słabe przedstawienie. Mimo tego rozpętała się
burza w bliskich nam mediach i potem zaczął się festiwal Golgoty
Picnic w całej Polsce. Mniej więcej w tym samym czasie w Teatrze
Narodowym był wystawiany Moby Dick z librettem napisanym
przez Krzysztofa Koehlera. Poświęciliśmy temu odcinek Literatury
na trzeźwo, ale pozostałe konserwatywne media w ogóle tego nie

Małgorzata Małaszko: Chyba kręcimy się wokół tych samych
pojęć i nawet nie zmieniamy porządków myślowych – posługujemy
się innymi słowami, opisując te same fakty, tylko z różnych perspektyw. Świetny przykład Moby’ego Dicka – Krzysztof Koehler i Tomasz
Knapik włożyli w to duży pracy, nie mówiąc już o zainwestowanych
środkach. Poza dwoma czy trzema odnotowaniami w mediach nie
pojawiło się nic więcej. To był przekaz akurat dla osób, które są wrażliwe na to, co niesie ten tekst. Zostało to zupełnie pominięte. Dla
dużej części środowiska prawicowego kultura jest marginesem zainteresowań, więc trudno wymagać, żeby w ogóle była potrzeba jej
wykorzystywania do jakichś celów. Możemy z pewnym zdumieniem
odnotować fakt, że lewica tego momentu nie przegapia i aktywnie
uczestniczy w kulturze. To jest smutna konstatacja być może dla bardzo wielu osób, ale niestety tak to wygląda.
Marek Kochan: Czy środowiska konserwatywne państwa zdaniem interesują się kulturą, którą uznaje się za lewicową? Przykładowo dwa lata temu byłem we Wrocławiu i trafiłem na wernisaż
pod kuratelą Zbigniewa Libery Artysta w czasach beznadziei. To
była znakomita wystawa, pojawiło się tam kilka świetnych prac,
w których odnalazłem wrażliwość w pewnym sensie chrześcijańską, jak np. praca Franciszka Orłowskiego mówiąca o pokorze. Czy
ktokolwiek w prawicowej prasie zainteresował się Liberą i jego
przesłaniem? Może tu tkwi problem. To, co jest definiowane jako
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zauważyły. Napędzano widownię Golgocie Picnic, a nie wytworzono mechanizmów promujących coś wartościowego, nam bliskiego.
Jeżeli w Zachęcie odbywa się jakieś bluźnierstwo, to można liczyć
na omówienie go w konserwatywnych mediach i spodziewać się
akcji bojkotu galerii. Gdybym był lewicowym dyrektorem Zachęty,
to też gwizdałbym na te bojkoty – większość osób, która je podpisuje, nigdy nie była w galerii i raczej do niej nie pójdzie. Na tym polega
problem. Czy my jesteśmy w stanie stworzyć taki mechanizm, w którym dyrektor Zachęty poczuje pewną presję, wynikającą choćby
z tego, że znaczna część jego odbiorców ma konserwatywną wrażliwość i nie chce oglądać pewnych rzeczy? Wtedy sto razy zastanowiłby się, zanim wprowadziłby coś do tej galerii.
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lewicowe, w istocie zawiera treści, które byłyby bliskie prawicy,
tylko że przez fakt nieinteresowania się tym prawica rozumiana
jako środowisko i media nie zauważa tego i siłą rzeczy także prawicowa publiczność nie chodzi na te wystawy i nie docenia ich.
Może ci artyści z Wrocławia powinni dostać jakąś nagrodę prawicowego medium? A kto z państwa był ostatnio na jakiejś wystawie
w Zachęcie lub w Zamku Ujazdowskim i szukał tam czegoś interesującego dla siebie?
Bronisław Wildstein: Byłem na ostatniej wystawie w Zachęcie
i napisałem na jej temat tekst, oczywiście krytyczny. Zatem odpowiadając na podchwytliwe pytanie: tak, zdarza mi się chodzić na
wystawy (śmiech).
Marek Kochan: Zdarza się, to jest bardzo krzepiące (uśmiech).
Powiem jeszcze jedną rzecz, żeby trochę państwa sprowokować.
A może ta kultura, którą definiuje się jako prawicową, jest mniej
poszukująca w zakresie formy? Może jest po prostu bardziej nudna
formalnie, przewidywalna dla odbiorców, którzy mają pewną wrażliwość na treści i wartości, ale oczekują też czegoś nowego, świeżego
i nieszablonowego? Nie sądzą państwo, że to może być jakiś problem?
Podzielę się swoją obserwacją: jest taka płyta Niewygodna prawda
niejakiego Tadka. Z wielką chęcią i zainteresowaniem kupiłem ten
album. Chciałem posłuchać, ale nie mogłem, zupełnie nie przypadł
mi do gustu, to jest moim zdaniem płyta bardzo słaba pod względem
muzycznym. Chciałbym, żeby Tadek nagrał płytę o Żołnierzach Wyklętych, ale żeby jakoś mnie poruszyła, żeby w decorum prawicowości
było także miejsce dla kogoś, kto ma inne potrzeby estetyczne.
Bronisław Wildstein: Tadek tworzy jednak bardzo specyficzną
sztukę – to jest hip-hop, gatunek muzyczny, który z zasady nie jest
wyrafinowany, a jeśli stałby się taki, to już nie byłby hip-hopem. To
jest muzyka ludowa i jednocześnie miejska.
Marek Kochan: Skoro rozmawiamy o hip-hopie, zapytam: co pan
sądzi o tej podwójnej płycie Outkastu? (Speakerboxxx/The Love
Below – przyp. red.).

Mateusz Matyszkowicz: Nie wiem, czy na sali jest pan Jacek Lilpop – jeden z twórców, który często zagląda na nasze spotkania.
Tym razem chyba go nie ma. Czasem jest prof. Jan Rylke, czasem
także Jacek Adamas. To jest bardzo ciekawe zjawisko, że po tej
stronie jest wielu twórców, którzy są bardzo ciekawi i nowatorscy, ale nie przebijają się. Niedawno wydano książkę o polskiej
sztuce krytycznej, przede wszystkim o artystach wywodzących się
z Kowalni. Jednym z artystów, którzy tam wyrośli, był właśnie Jacek
Adamas. Niestety wypadł z obiegu, po tym jak się okazało, że robi
podobne rzeczy do znajomych z tej samej klasy, m.in. pani Kozyry,
ale wypełnia je zupełnie inną treścią. Nie wytworzyliśmy mechanizmów wspierania tych twórców, mamy jeszcze wiele do zrobienia.
Wielu z nich straciliśmy. Warto postawić sobie pytanie, jak straciliśmy Jana Klatę, artystę, który jeszcze dziesięć lat temu raczej
deklarował sympatie konserwatywne, wspierając np. „Teologię
Polityczną”. Dzieje się tak dlatego, że ich nie omawiamy, czy może
dlatego, że poszli tam, gdzie są pieniądze i prestiż, czyli po lewej
stronie? Dlaczego my nie dystrybuujemy prestiżu?
Bronisław Wildstein: Bo przegraliśmy wojnę kulturową i należałoby dużo zrobić, żeby ją podjąć i w końcu wygrać – dopiero wtedy
można dystrybuować prestiż.
Rafał Ziemkiewicz: W swoim czasie trzeba walczyć, w swoim
czasie się urządzić – jak śpiewał Jan Krzysztof Kelus. Artyści też
dochodzą do tego momentu, w którym stwierdzają, że mają już
dość partyzantki – trzeba zająć jakieś miejsce, które oferuje tylko system wspierania kultury, nazwijmy to, lewicowej. Używając
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Bronisław Wildstein: Nie mam pojęcia, nawet jej nie słyszałem
(uśmiech). Opowiadam tylko o pewnym fenomenie muzycznym.
Ciągłe poszukiwanie oryginalności formalnej jest współcześnie
bardzo nudne. W tej chwili najbardziej oryginalne jest zrobienie
sztuki „po bożemu”. Proszę państwa, wystawiono Irydiona takiego,
jakiego Krasiński napisał. To był poznawczy szok – człowiek dawno czegoś takiego nie oglądał. Ja oczywiście trochę żartuję w tym
wypadku, ale tylko trochę.
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metafory z filmu o prof. Relidze: prawica jest taką kurą, która jaja
znosi, ale nie gdacze, kiedy jajko zniesie. Natomiast lewica gdacze
bezustannie, nawet jak nic nie zniesie. Wiemy, jaki jest tego efekt.
Mam wrażenie, że zgadzamy się co do rozpoznania, że prawica nie
potrafiła wytworzyć systemu promowania, prezentowania swoich dokonań, czyli tego, co nazwałem systemem, który powinien
imponować ludziom za pomocą kultury. Dlaczego? Odpowiedź jest
taka sama jak na pytanie, dlaczego prawica nie stworzyła silnych
politycznych instytucji: jest nieskuteczna, przegrana, wiecznie
w opozycji, skupiona na narzekaniu w loży szyderców. Osobiście
uważam, że u źródeł tego stanu rzeczy leży błędne rozpoznanie
rzeczywistości, przede wszystkim społecznej. U zarania prawicowości w Polsce leżało przekonanie, że wszyscy Polacy są z Sienkiewicza, jak to mówi Macierewicz, w książce Teresy Torańskiej My jego
słowa cytuje Jarosław Kaczyński. Zdaniem Macierewicza wszyscy
Polacy są z natury patriotami, katolikami i tradycjonalistami, więc
w związku z tym nic nie trzeba z nimi robić. Nie trzeba im imponować, zmieniać, nie trzeba ich pozyskiwać. To ostatnie można zrobić
w bardzo prosty sposób: na sztandarze umieścić hasła: Bóg i ojczyzna, podnieść go, a potem zaczyna się walenie po ryjach o to, kto
ma być jedynym niosącym ten sztandar. Uważano, że sztandar
prawicowości, katolicyzmu i patriotyzmu sam z siebie zapewnia
wszystko i nie trzeba robić nic więcej. W sytuacji, w której mamy
zdeprawowane, zepchnięte wiele lat do tyłu i zdegenerowane społeczeństwo, co pozwalam sobie nazywać polactwem, prawica zderzyła się ze swoim przekonaniem, że nie ma nic istotniejszego poza
ustaleniem, kto jest najważniejszy wśród potencjalnych chorążych
sztandaru Boga i ojczyzny. Natomiast lewica zawsze stawiała na
to, że trzeba pozyskiwać ludzi, zmieniać, urabiać na swoją modłę.
Wytworzyła taki system, bo widziała taką potrzebę. Co jest dla
lewicowego polityka wrogiem na rynku medialnym? Medium prawicowe. A co jest dla prawicowego polityka wrogiem? Też medium
prawicowe. Polityk lewicowy kombinuje w ten sposób, że musi
wszystkim narzucić swoją narrację. Medium prawicowe ją rozbija, więc mu w tym przeszkadza. Polityk prawicowy kombinuje tak:
lewicowe media zwracają się do lewicowego elektoratu, więc nie
są mi potrzebne – i tak mnie nie wspierają. Natomiast prawicowe

Marek Kochan: To jest pewna diagnoza sytuacji. Przed spotkaniem przypomniałem, że dziś rozmawiamy o kulturze, a nie o polityce, i widzą państwo, co się dzieje. Może to jest jakiś powód, dla
którego z kulturą prawicową nie jest tak, jak wiele osób by chciało.
Małgorzata Małaszko: Miejmy świadomość, że kultura jest nie
tylko narzędziem do kreowania jakiegoś przekazu, ale jest także reagowaniem na potrzeby duchowe – nie można powiedzieć,
że społeczeństwo ich nie ma. Nie odnosiłabym tego do prawicy
czy lewicy. Proszę zobaczyć, jaki jest mechanizm na przykładzie
roku Polski w Rosji i roku Rosji w Polsce. Rosja nie zatrzymała się
na poziomie kultury. Jeśli prześledzą państwo liczbę koncertów
Walerija Giergijewa w Londynie, Stanach, we Włoszech, zobaczą
państwo, jak to działa na innym poziomie w odniesieniu do polityki. Kultura jest tam zarówno strawą duchową, jak i czymś, co jest
wprzęgane w mechanizmy polityczne i o tym lewica doskonale
wie. Jako redaktor chciałabym mieć możliwość prezentowania na
antenie i jednej, i drugiej strony, zawsze o to zabiegam. Ω
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medium zwraca się do prawicowego elektoratu i może wylansować
innego prawicowego polityka, a nie mnie, więc na wszelki wypadek
wolę ich przydusić. Jeżeli zamiast „media” powiemy „autorytety”,
odkryjemy dokładnie ten sam mechanizm. Po co kreować prawicowe autorytety? Najpierw wykreowano prof. Nowaka, a potem
powiedział coś, co nie spodobało się prawicy, więc właściwie po co
go wykreowano?

Z abp. Henrykiem Hoserem
rozmawia Adrian Sinkowski

fot. Dawid Korczyński

Nie potrafię
opowiadać
dowcipów na
żądanie
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Dla wielu ludzi Kościół jest
przestrzenią wolności,
nie opresji. W nim czują
się akceptowani, tu się
odsłaniają. To naturalne
przyciąganie, tym bardziej
że patriotyzm wpisuje
się w historię biblijną –
wystarczy spojrzeć na
przywiązanie narodu
wybranego do Kanaan,
marnego skrawka ziemi, który
proklamowano jako krainę
mlekiem i miodem płynącą.
Ani w nim za wiele miodu, ani
mleka

Abp Henryk Hoser: Nie jestem zbyt
elokwentny. Będę odpowiadał krótko.
Adrian Sinkowski: Wierzę, że
przemawia przez Arcybiskupa
skromność. Bogumił Łoziński
napisał na odwrocie książki Bóg
jest większy rekomendację, z której
można się dowiedzieć, że jest

Arcybiskup wybitnym intelektualistą.
Intelektualista bez elokwencji – to
chyba kamuflaż?
– Można mimo wszystko dużo powiedzieć, mówiąc mało. Mam myślową
strukturę ukształtowaną przez wieloletnią formację medyczną. Medycyna
charakteryzuje się tym, że nie używa
żadnych niepotrzebnych słów. Dlatego
wyrażam się stosunkowo zwięźle. Nie
mam stylu kwiecistego, rozbudowanego, literackiego, z wieloma przymiotnikami, które mówią to samo. Nie używam tautologii. Co więcej, nie używam
również wielu synonimów, ponieważ
są to słowa zbędne w reżimie twardej
nauki. To powoduje, że moje wypowiedzi są krótsze, ale nie oznacza to, że
nie są treściwe. Staram się coś powiedzieć, zakomunikować i przekazać
w tej wypowiedzi.
Ks. Adam Boniecki opowiadał, że
był świadkiem, jak dziecko zrobiło
w pociągu rodzicowi siku na kolana.
Boniecki, jak przyznał, żałował
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w duchu, że są sytuacje, których on,
kapłan, nie doświadczy i po ludzku
tego żałuje. W sercu Arcybiskupa
pojawiło się kiedyś podobne
pragnienie?
– Czy pragnąłem, aby dziecko zrobiło
mi siusiu na kolana – o to pan pyta?
Badając dzieci jako lekarz, doświadczyłem tego wiele razy.
A może pyta pan, czy dopuszczanie
do siebie myśli, które kłócą się z powołaniem, to grzech? Jeżeli są to spontaniczne myśli, to jest to dopiero surowiec. Bóg dał nam sumienie, ono jest
sądem. Przyglądając się myślom, szukamy w sumieniu perspektywy Boga,
aby potem samemu móc decydować,
czy myśl jest dobra, czy zła. To sprawa sumienia. Borykamy się z wieloma
fantazjami, lecz jest to, powiadam,
surowiec do obróbki, można go przyjąć
albo odrzucić.
A ks. Boniecki na pewno wie, że
kapłaństwo jest powołaniem do ojcostwa i tę rolę powinien wypełniać.
Jednak ojcostwo nie sprowadza się
wyłącznie do tego, że dziecko nasika
na spodnie. Tęsknota za ojcostwem,
za byciem biologicznym ojcem, jest
w kapłaństwie bardzo silna. Pamiętam, że gdy decydowałem się na wstąpienie do nowicjatu, a byłem wtedy
lekarzem, ta tęsknota oddziaływała na
mnie na tyle mocno, że gdy słyszałem
głos dziecka na ulicy, odwracałem się
odruchowo, bo zdawałem sobie spra-

wę, że nigdy dziecka mieć nie będę.
To ofiarowuje się Bogu. To jest wiano,
które się wnosi.
Arcybiskup jest od roku bodaj
najbardziej aktywnym medialnie
hierarchą w Polsce. Znajomi mówią
o Arcybiskupie: introwertyk. Jedno
z drugim się nie kłóci?
– Po pierwsze, nie jestem medialny. No, chyba że medialny inaczej
(śmiech). Wcale nie chodzę często do
mediów, za to media często o mnie
mówią. Po drugie, tego „introwertyka” znajomi wzięli ode mnie, sam się
tak określam. A czy to się kłóci? To
krzyż, który trzeba nieść. Owszem,
mam czasem pokusę, aby znaleźć się
w ustronnym miejscu, nieco odpocząć.
Jednak nie odrzuciłbym wszystkiego
w zamian za ciszę, to dezercja. W seminarium ojciec duchowny powtarzał
nam: Jesteście żołnierzami Chrystusa,
a żołnierz nie ucieka z pola bitwy. Wiele mnie to kosztuje, zwłaszcza mnie,
introwertyka, ale z drugiej strony jest
to wpisane w moją misję. Im misja
jest większa, tym większe cierpienie ze
sobą niesie.
Gdy wpisałem nazwisko Arcybiskupa
w wyszukiwarkę Google, na szczycie
pojawia się informacja, iż boi
się Arcybiskup pytań Wojciecha
Tochmana na temat ludobójstwa
w Rwandzie.

Przygotowałem dla Arcybiskupa
zabawę.
– Zabawa? Słucham.
Proszę: ulubiony dowcip?
– Och, nie potrafię opowiadać dowcipów na żądanie.
OK, to nie od humoru zacznę,
ale od języka. Zna Arcybiskup
znaczenie słów: gimbaza, leming
albo suchar? Ewentualnie: czy
wolno nimi tłumaczyć Biblię, tak jak
przetłumaczono kiedyś Pismo Święte
na język hip-hopu?
– To nie jest, według mnie, dobra
droga. Biblia jest tekstem sakralnym.
Oczywiście, należy go aktualizować, bo
na przykład tłumaczenie Jakuba Wujka
na bazie XVI-wiecznego języka, który
wyszedł z użycia, wydaje się dzisiaj
ociężałe, tyle że aktualizowany język
musi być godny, dostojny, literacko
poprawny, a przede wszystkim wierny
oryginałowi. Robienie z Biblii hip-hopu
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kalibru. Wydaje się tak niedorzeczna, że nie sposób się przed nią bronić.
W chwilach, gdy na swój temat słyszę
kłamstwo, pomagają mi modlitwa
i wiara. Bardzo krzepiąca jest świadomość, że nie działam sam i na własną
rękę, lecz przede wszystkim w imieniu
Tego, który mnie posłał.
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– Nie boję się. Tych pytań, na które Wojciech Tochman nie otrzymał odpowiedzi, nigdy nie zadano
w mojej obecności. Przyszedł do mnie
w ramach normalnej audiencji, twierdząc, że planuje podróż do Rwandy
i ma w planach napisanie reportażu.
Zadawał bardzo ogólne pytania. Ja
natomiast o Rwandzie zawsze wypowiadam się bardzo ostrożnie, w końcu
wiele moich sióstr i braci, wielu przyjaciół tam zostawiłem. Rwanda jest
dzisiaj państwem policyjnym, wyposażonym w rozbudowaną strukturę
policyjną, społeczeństwo pozostaje
pod presją i jest inwigilowane na każdym kroku. Inspiracją Tochmana była
historia sfrustrowanego księdza, który
szczerze pragnął zostać biskupem,
lecz nigdy to nie było mu dane, obraził się, tłukł się po Włoszech i zaczął
wylewać żale, pisząc, niestety, najrozmaitsze paszkwile, a to na biskupów,
a to na Kościół. Przypisał mi fałszywe
wypowiedzi. Sęk w tym, że w czasie
ludobójstwa byłem poza Rwandą.
Tochman sugeruje, że wyjechałem
zaraz przed dokonaniem zbrodni, co
jest nieprawdą. Rwandę opuściłem na
mniej więcej rok przed tragedią, miałem wtedy rok szabatowy, a wróciłem
miesiąc po niej.
„Newsweek” oskarżył mnie, że
jestem mającym krew na rękach
zbrodniarzem wojennym. Byłem rzekomo współorganizatorem ludobójstwa
w Rwandzie. To jest obelga dużego
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jest sprowadzaniem tekstu świętego
do skrajnego profanum.
Inną drogą jest to, co robi, tudzież
jak robi, kard. Gianfranco Ravasi, wrzucając teksty Ewangelii na Twittera.
Proszę zobaczyć, nie tyle nie narusza się w ten sposób głębi zdań, ile
udowadnia, jak mocno są one skondensowane. Czy nie jest to wyciągnięcie w stronę młodzieży tyczki? Oby
informacja, iż Biblia zbudowana jest
z tweetów, zachęciła młodych, aby szukali ich w Ewangelii. Na przykład tak
zwany agrafon, gdzie św. Paweł cytuje
wypowiedź Jezusa, której próżno szukać w Ewangelii: więcej szczęścia jest
w dawaniu, niż w braniu. To chyba
tweet, prawda?
Oczywiście. Iron Man, Terminator,
Hobbit albo Piraci z Karaibów –
Arcybiskupowi mówią cokolwiek te
tytuły?
– Tak, to są tak zwane filmy kultowe.
Są popularne w dużej mierze przez
dwa czynniki. Pierwszy to niewątpliwie czynnik mody, który szeroko się
udziela. To jest must have, który trzeba zrealizować, żeby w towarzystwie
być na topie. Z drugiej strony są to
filmy, które bardzo eksploatują stronę wyobrażeniową i afektywną. Silne
afektywne przeżycia poprzez ukazanie
kontrastów, zaskakujących sytuacji,
znakomite efekty. One współtworzą
kulturę masową, kanon estetyczny, fil-

mowy i wizualny. Dzisiejsza kultura jest
w coraz większym stopniu wizualna. To
nie jest już kultura słuchania czy czytania. Chrześcijanie i katolicy, którzy kierują się prawdą i mądrością, powinni
kształtować pozytywnie kulturę masową. Kultura masowa jest faktem społecznym, istniała od zawsze, a nasza
odpowiedzialność wobec niej wydaje
się ogromna. Powinniśmy podnosić ją
na wyższy poziom, a nie ściągać w dół.
Ma Arcybiskup do wyboru dwa
filmy. W pierwszym ukazane jest
życie świętego, lecz pełno w nim
schematu, historia nie porusza,
z ekranu wieje nudą. Drugi film
ilustruje walkę gangów. Nie ma w nim
ani słowa o Bogu, lecz film odkrywa
przed widzem, że życie bez Boga jest
nic niewarte. Który obraz obejrzy
Arcybiskup?
– Ten drugi, o gangach. Dlaczego? Pragnę zmierzyć poziom obecności Boga
w społeczeństwie, a także przekonać
się, jakie są skutki jej zupełnego braku. Gdy idzie o hagiografię, interesują
mnie historie dobrze udokumentowane. Cenię pracę ks. Wincentego Zaleskiego, salezjanina, w której żywoty świętych są wyśmienicie opisane,
a warstwa legendarna nie narzuca się
faktom.
Dodam z przykrością, że na rozrywkę nie znajduję wiele czasu. Czasem udaje mi się obejrzeć premierę,

Filmy często mają w sobie pasję.
Idący za nią ludzie, nawet jeśli
początkowo czemuś nieufni,
przekonują się do tego, o czym
(a zwłaszcza w jaki sposób)
traktują filmy. Przykład: Bogowie
to obraz, dzięki któremu
możemy przyjrzeć się z bliska,
jak zespół prof. Zbigniewa Religi
dokonuje pierwszego udanego
przeszczepu serca. Ludzi może to
do transplantologii zbliżyć. Tyle że
serce to szczególny narząd, prawda?
Transplantologia w tym zakresie
wymaga spokojnego namysłu.
– Temat z gatunku that is a good
question. Nie daje się pobrać organów kostnych, na przykład do protez,
wyciągając w tym celu z ciała struktury twarde, kostne. Do transplantacji
pobiera się organy żywe, parzyste lub
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łatwo regenerujące się, w tym serce.
To, co jest narządem miękkim, pobiera
się albo od żyjącego pacjenta, albo od
pacjenta, którego uznaje się za zmarłego, lecz jego tkanki żyją.
Pojawia się w tym miejscu temat
kryterium śmierci, dyskutowany od
lat. Dawniej była nią śmierć kliniczna:
ustanie krążenia i oddychania, stałe
i nieodwracalne. Potem wprowadzono
kryterium śmierci mózgowej: w dużej
mierze opartej na braku wszelkich
odruchów nerwowych, a także na
idącym z tym w parze płaskim zapisie encefalogramu. Dalsze postępy
neurofizjologii nie dają złudzeń, to nie
są kryteria wystarczające do uznania
śmierci. Dlatego pojawia się kryterium
następne: jeżeli w mózgu utrzymuje
się przepływ, który można badać, choćby na podstawie zjawiska Dopplera,
odsuwa się wtedy kryterium śmierci,
nie jest ono bowiem nieodwracalne.
Następna w kolejności jest już śmierć,
a robiąc „wentylację trupa”, podłącza
się ciało do pompy krążeniowej i utrzymuje dzięki temu żywotność narządów
miękkich w celu ich pobrania. Umieranie – widać – nie jest momentem, lecz
procesem.
Trudny temat, i z medycznego punktu widzenia, i etycznego. Po pierwsze
dlatego, że zawsze pojawiają się pytania dotyczące dawcy. Po drugie, chcąc
nie chcąc, transplantologia przyczyniła
się do narodzin handlu organami, którego ofiarami najczęściej padają dzieci.
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akurat zapraszają mnie Teatr Polski
i Opera Narodowa, tym chętniej się
tam wybieram, że lubię dobrą muzykę i dobre sztuki. Ostatni raz byłem
na premierze filmu Krzysztofa Zanussiego Obce ciało. Nie mam wątpliwości, że wychłostano go z powodów
ideologicznych, a skoro jest to obraz,
który tak dosłownie pokazuje strukturę dzisiejszego społeczeństwa oraz
jego mentalność, dlatego – powiem
z przekąsem – spotkała go zasłużona
kara. Zanussi uderzył w stół, nożyce się
odezwały.
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Tak, bioetyka to obszar, w którym
głos Kościoła nie traci na sile. Pomimo
tego w mediach często mówi się,
że istnieją jego dwa oblicza. Kościół
papieski, z uśmiechem Franciszka na
ustach, wydaje się ludziom życzliwy
i otwarty. Kościół osadzony poziomo,
mocno trzymający się hierarchii
i nieskory do spontaniczności, ma być
Kościołem zakazów, poruszającym się
bez ducha, za to w zgodzie z doktryną.

użył kiedyś medycznego porównania:
papież jest lekarzem, który siada przy
łóżku chorego i bierze go za rękę,
z kolei Arcybiskup jest fachowcem,
który doskonale stawia diagnozę, lecz
nie dba lub nie potrafi dbać o to, co
czuje pacjent.

– Cóż, to produkt chorej wyobraźni,
co gorsza, wyobraźni, która motywowana jest celami ubocznymi. Odkąd
pamiętam, Kościół w Polsce nie miał,
tak rozpowszechnionego na Zachodzie,
„genu antyrzymskiego”. Myślę, że nasz
Kościół, w czasach wrogiego mu komunizmu, włożono po prostu do lodówki, dlatego nie miał szans się w niej
zepsuć. Teraz, z opóźnieniem docierają
do nas zjawiska, przez które spustoszona Europa do dzisiaj nie potrafi stanąć
na nogach – jednym z nich jest przekonanie, że z czasem Kościół wchodził będzie w przyzwalający dialog
z tym, co mu świat podsuwa, stając się
przyjemną i niewymagającą instytucją dobroczynną. To otwiera drogę do
manipulacji. Znam wiele osób, które
nie dają wiary mediom, inni, i nie jest
ich mało, nie potrafią manipulacjom
dać rady.

Podam przykład: młodzi rodzice
stwierdzają, że nie ochrzczą dziecka,
gdyż pragną, aby w przyszłości
samo dziecko, po uzyskaniu
pełnoletności, mogło zdecydować
o przystąpieniu do Kościoła. Nie jest
to rzadka praktyka, nawet w Polsce.
Myślę, że serca tych rodziców
nie skruszy perspektywa, ile ich
dziecko straci bez sakramentu,
lecz odwrotna, ile jest w stanie
dzięki niemu zyskać. Nie uważa
Arcybiskup, że podział Nosowskiego
jest coś wart: jedni szukają
bliźniego na końcu świata, drudzy
czekają, aż bliźni zawróci i sam
przekroczy próg świątyni?

Tu jednak przede wszystkim idzie
chyba o metodę. Zbigniew Nosowski

– Faktycznie, nie troszczę się o samopoczucie Zbigniewa Nosowskiego
(śmiech).

– Oto przypisywane mi miarki: że nie
szukam zbłąkanej owcy, że nikogo nie
słucham... Zdziwiłby się pan, z kim
potrafiłem nieraz rozmawiać w cztery oczy, kogo gościłem na posiłku albo
na spotkaniu u mnie w domu. Osoby, o których mówię, to politycy, mają

We Francji spotykał Arcybiskup wielu
intelektualistów. Jak doszło to tego,
że sprawował Arcybiskup pogrzeb
Jerzego Giedroycia?
– Głównie były to kontakty z polskimi intelektualistami dwojakiego typu:
z tymi, którzy od czasów drugiej wojny światowej przebywali we Francji
w Maisons-Laffitte w siedzibie paryskiej „Kultury”, wśród nich byli: Józef
Czapski, Zofia Hertz, Jerzy Giedroyc
i wielu innych, pracujących i żyjących
w Paryżu, jak na przykład Olga Scherer czy Jan Lebenstein, a więc twórcy znani i związani z Centrum Dialogu
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prowadzonym przez pallotynów. Było
to miejsce spotkania. Oprócz tego
w Instytucie Literackim prowadzone
było życie towarzyskie.
Te kontakty nieformalne były najciekawsze, choćby z takimi postaciami jak
Czesław Miłosz, który z żoną Karoliną
często zatrzymywał się w pallotyńskim
domu przy Centrum Dialogu. Wspominam dobrze kontakty z Kazimierzem
Brandysem i jego żoną Marią. Brałem
udział w pogrzebie Brandysa. Pamiętam, że rozmowy z redaktorem Giedroyciem były dosyć trudne, nie należał bowiem ani do ludzi rozmownych,
ani towarzyskich. Oczywiście, posiadał ogromny zasób wiedzy i upodobań dotyczących polityki i różnych
obrzeży społecznych i kulturowych.
Miałem bardzo dobre relacje z Zofią
Hertz, kobietą – powiedziałbym – pełnokrwistą, z ciekawą osobowością.
Jako kapłan, bywający w „Kulturze”
od czasu do czasu, byłem proszony
o przewodniczenie pogrzebowi Jerzego Giedroycia, którego bardzo ceniłem. Poznałem jego głębsze podłoże:
człowieka niebędącego koniunkturalistą. Miał własne opinie i był związany z Kościołem katolickim. Krytykował
go bez litości, ponieważ chciał, żeby
Kościół w wymiarze społecznym i politycznym stawał się po prostu lepszy.
Rozumiem jego aspiracje i krytykę,
chętnie jej słuchałem. To było środowisko osób, które od dawna przebywały
we Francji.
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skrajnie lewicowe poglądy, są niewierzący. Mimo to bardzo się lubimy i jesteśmy w stosunku do siebie
serdeczni.
Od czasu sprawy ks. Wojciecha
Lemańskiego do oskarżeń pod moim
adresem dorzucono antysemityzm.
Antysemityzm na żadnym etapie nie
pojawia się w sprawie, w dokumentacji nie ma o nim zdania. Niech pan
sobie wyobrazi, że gdy przebywałem
we Francji, moją księgową była ortodoksyjna żydówka, wnuczka wielkiego
rabina Tunisu. Do tej pory utrzymujemy kontakt, niedawno otrzymałem
od niej życzenia wielkanocne, byłem
nawet na ślubie jej córki w synagodze, po którym stwierdziłem, że to, co
powiedział rabin, mógłbym powtórzyć
kropka w kropkę.
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Ogromny zastrzyk wybitnych osobowości nastąpił z chwilą emigracji
pierwszej Solidarności w latach osiemdziesiątych. Pojawili się nowi, spotkałem wtedy znakomitego poetę Adama
Zagajewskiego, prof. Krzysztofa Pomiana, Aleksandra Smolara z żoną Ireną,
a także aktorów Wojciecha Pszoniaka
czy Andrzeja Seweryna i wiele innych
osób, które przychodziły na wieczory w Centrum Dialogu, prowadzone
przeze mnie siedem lat. Ubolewam,
że dzisiaj nasze relacje osłabły, to środowisko rozproszyło się: starsi odeszli do wieczności, wielu z tych, którzy
tworzyli napływowe środowisko z Polski z lat osiemdziesiątych, wyjechało
z Francji, ja też wyjechałem.
Płaszczyzna porozumienia na polu
kultury Kościoła i czołowych środowisk, które dzisiaj, nazywane salonem
warszawsko-krakowskim, identyfikowane są z mainstreamem, osłabła,
ponieważ Kościół przestał być parasolem dla ich działania i jednocześnie
stał się przedmiotem niesprawiedliwej
krytyki, wówczas gdy, nie będąc instytucją koniunkturalną ani zmieniającą
się w kolejnych fazach świadomości
polityczno-społecznej, pozostawił swoje nauczanie niezmienione. W wielu
przypadkach staje się znakiem sprzeciwu. Dla mnie jako biskupa jest najświętszym obowiązkiem głoszenie niezmiennej nauki Kościoła, która coraz
mniej pasuje do kultury postmodernistycznej i do wartości stających się dla

nas antywartościami. Myślę, że mimo
wszystko istnieje jakieś napięcie dialektyczne, które doprowadzi z czasem
do syntezy. Uważam, że ludzie zorientują się, iż wartości, na które postawili, są mało nośne i nietrwałe, one się
rozpadną.
Nie wydaje się zatem
Arcybiskupowi, że kryzys Kościoła
nie jest dzisiaj kryzysem treści, lecz
formy?
– Naturalnie, jest kryzysem formy, języka, sposobów dotarcia do ludzi. Przede
wszystkim jednak jego powodem jest
dominująca dziś neoliberalna, lewacka,
skrajnie ateistyczna propaganda, która
posiada cechy totalitarne.
Stwierdził Arcybiskup, że Kościół
jest jedynym gwarantem jedności
i trwałości Polaków jako narodu.
Naprawdę jedynym?
– Jedynym wypróbowanym. Kościół
był z narodem polskim na każdym etapie jego wzlotów i upadków. Zawsze
umacniał świadomość wspólnoty narodowej, której teraz w imię kosmopolityzmu próbujemy się ze wszystkich
sił wyrzec. A przecież, jak nauczał Jan
Paweł II, naród, podmiot zbiorowy
wyższego stopnia, ma do wypełnienia
ważniejszą misję w organizacji ludzi od
społeczeństwa. Na tym właśnie polu
rola Kościoła jest nie do podważenia.

Słuszna uwaga. Na ile daje w niej
o sobie znać specyfika Kościoła
lokalnego, mocno wrastająca
w krajobraz Polski, a na ile bolesna
prawda o narodowych kompleksach
Polaków, którzy potrzebują impulsu
z Kościoła, aby pielęgnować tradycje
patriotyczne?
– Dla wielu ludzi Kościół jest przestrzenią wolności, nie opresji. W nim czują
się akceptowani, tu się odsłaniają. To
naturalne przyciąganie, tym bardziej
że patriotyzm wpisuje się w historię biblijną – wystarczy spojrzeć na
przywiązanie narodu wybranego do
Kanaan, marnego skrawka ziemi, który
proklamowano jako krainę mlekiem
i miodem płynącą. Ani w nim za wiele
miodu, ani mleka.

– We Francji mamy o tyle kłopot, że
barwy narodowe wzięte są z flagi
republikańskiej, słowem: kolorystykę i symbolikę tych barw proklamowano w czasie rewolucji we Francji,
która ciągnęła księży i ludzi Kościoła
na szafot. Dlatego ich Front Narodowy
odwołuje się do symboli sprzed rewolucji. Z kolei w Stanach Zjednoczonych
w barwy narodowe przyobleka się niemal wszystko, Matkę Boską też. Ω

Spisał: Kacper Szczukocki
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Zadam to pytanie inaczej. To, że
wokół portretu Maryi powiewają
w świątyni biało-czerwone wstążki,
Polakowi wyda się naturalne, ale
Francuzom, Węgrom czy Finom chyba
już nie...
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Gdzie, poza Kościołem, celebruje się
dzisiaj patriotyzm?

Jeżeli
kula nie
zabiła go
od razu
Żorż Jeżeli kula nie zabiła go od razu, znaczy, że zaciskał
Ponimirski dłonie na małym skrawku ziemi województwa
stanisławowskiego. Leżał, brocząc krwią na moście. Tym
samym kutnowskim moście, po którym trzy dni wcześniej
jechały samochody polskich władz. Rzut beretem od
Kut jest Rumunia, Rumunia, która miała udzielić azylu

71
fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Przyjmijmy, że kula nie zabiła go od razu. Że jeszcze przez chwilę
drobił ręką spękaną ziemię (a może leżał na bruku). Legenda każe
wierzyć, że razem z nim na kutnowskiej ziemi leżały chleby i bułki, które rozwoził po całym mieście dla potrzebujących. Być może
w ostatnich ruchach dłoń jego zacisnęła się na jednym z chlebów,
krew wsiąkała w wyrób lokalnej piekarni.
Kim był? Pisarzem, najlepiej opłacanym pisarzem II Rzeczy
pospolitej, którego miesięczne dochody dobijały do zawrotnej
kwoty szesnastu tysięcy złotych. Człowiekiem, którego nazwisko
sprawiało, że kucharki przebierały swoimi przyodzianymi w pończochy nóżkami na myśl o kolejnej powieści, a i ich pracodawcy
uważniej kartkowali gazety w poszukiwaniu nowego odcinka.
Miał wszystko, mógł jeszcze w sierpniu zaokrętować się na
transatlantyku, wykpić się od służby w wojsku, mógł spokojnie
dać łapówkę, mógł nawet prosić o inny przydział. Dołęga-Mostowicz, bożyszcze tłumów, bawidamek i autor popularnych
powieści, wybrał jednak służbę.
Być może, brocząc krwią, wspomniał swoje życie. Może przypominał sobie wydarzenia sprzed lat dwunastu, kiedy nieznani
sprawcy o nazbyt sanacyjnych zapędach tłumaczyli mu, że nieładnie szkalować felietonami rząd. Wtedy też był wrzesień, kiedy
samochód zatrzymał się na ulicy Grójeckiej, a dziennikarz poczuł
ciężkie razy nieznanych sprawców. Wtedy uratował go od zguby
chłop, który nieprzytomnego go znalazł.
Być może wspominał, jak kilka dni temu przez most jechali ci,
którym wypowiedział wojnę. Dołęga nie cierpiał bowiem sanacji
i piłsudczyków. I wcale nie chodzi o historię Nikodema Dyzmy.
Paradoksalnie jest to jedna z najlżejszych opowiedzianych przez
niego historii. Są ostrzejsze i dosadniejsze.
Być może jego myślą było, że mostem jechała ostatnia brygada,
banda karierowiczów żerujących na legendzie legionów. Być może
powtarzał w myślach zakończenie powieści: Mówimy: „pierwsza
brygada”, „czwarta brygada”... Całe nasze pokolenie jest tą ostatnią
brygadą niewoli, ostatnią brygadą wielkiej wojny... I póki nie wymrze
to pokolenie, póki nie przyjdzie pomór na ostatnią brygadę, póty nie
zacznie się nowe życie. Pokolenie to właśnie przejechało przez most.

72
Żorż Ponimirski / Jeżeli kula nie zabiła go od razu 

Być może wracał myślą do Czeków bez pokrycia, w których Jan
Nawrecki dandys bawił się w dyplomatę i szkodził sobie i Polsce.
Czy Kiwony o cynizmie dziennikarzy i wydawców.
A może woli pamiętać powieści, które uczyniły go sławnym.
Rozchwytywanego Znachora czy Profesora Wilczura, który nawet
przed wojną doczekał się wersji filmowej. Czy też lekki romans
Trzy serca.
Może gniotąc brudną dłonią, żołnierze mają raczej brudne
dłonie, wspominał swoją pracę, że wydawał dwie książki rocznie.
O tym, jak siedział nocami i pisał kolejne opisy brutalnej rzeczywistości II Rzeczypospolitej. Może pomyślał, że jego spostrzeżenia
z Pamiętnika panny Hanki okazały się nieprzyjemnie prawdziwe.
Raczej nie myślał, że zostanie zredukowany do autora dwóch,
mówiąc szczerze, wcale nie najlepszych powieści. Że będzie
widziało się w nim autora kategorii B opisującego przygody prokuratorów, sprawy kryminalne i wątki sensacyjne, a nie uważnego
komentatora epoki, w której żył i razem z którą odszedł.
Epoki szalonego modernizmu, dymu palonych w modnych
lokalach papierosów, nowoczesnych aut, na które stać było jedynie
nielicznych, alkoholi sączonych na dansingach w centrum europejskiej stolicy, handlu ludźmi, rozwiązłych panienek z dobrych
domów, przy których dzisiejsze gimnazjalistki okryłyby się
rumieńcem, narkotyków i wszechobecnej korupcji. Pod wieloma
względami, chociaż znacznie mniej doskonale, opisywał cienie
swoich czasów, tak jak robił to Mackiewicz.
W pewnym sensie Dołęga w znacznie większym stopniu niż
Cezary Baryka był dzieckiem dwudziestolecia międzywojennego. Prawie że równolatek wieku XX przeszedł przez Uniwersytet
w Kijowie, POW, wojnę polsko-bolszewicką, był prostym zecerem,
potem publicystą związanym z chadecją Rzeczpospolita (chociaż
nigdy nie zgłosił akcesu do żadnej partii, deklarował się jako konserwatysta). Spór z sanacją, potem oszałamiająca kariera, a na
koniec śmierć w kampanii wrześniowej.
Kula, która zabiła Dołęgę, pochodziła z sowieckiego czołgu i były
to jedyne strzały, które padły w roku 1939 w Kutach. Ot, paradoks
historii. Ω
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Modlitwa polska – to krakus zabijający smoka.
Modlitwa polska – to Kopernik wysadzający z posad ziemię i rzucający ją w wir przemian nieskończonych.
Modlitwa polska – to podanie ręki wrogiemu dotychczas narodowi i podniesienie go do godności brata.
Modlitwa polska – to obrona Życia jasnego przed nawałem mongolskiej nocy.
Modlitwa polska – to wolność polska.
Modlitwa polska – to Mickiewicza w samą twarz Boga spojrzenie.

Modlitwa polska

Jan Hempel
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Ojczyzna to jest
pewnie taki dół…,
czyli co mówią
nam Soki? Poeta Bąk
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W książce Generacja źle obecna 1 Wojciech Kudyba zaliczył Romana
Bąka do grona poetów, których, poza zbliżoną datą debiutu, łączy
doświadczenie swoistego zawieszenia w specyficznym momencie dziejowym, który sam autor określił jako „pomiędzy”. Rzeczywiście – graniczność doświadczeń społeczno-historycznych
okazała się kluczowa dla kształtu, jaki ostatecznie przybrał dorobek Jana Polkowskiego, Sergiusza Sterny-Wachowiaka, Piotra
Cielesza czy wspomnianego Romana Bąka. W tym roku na rynku
wydawniczym pojawił się nowy tom autora Rorate coeli pt. Soki 2.
W większości są to wiersze już publikowane i zaznajomionemu z twórczością Romana Bąka czytelnikowi nie powiedzą wiele
nowego. Inna jest na pewno relacja łącząca wspomniane teksty, co
każe spojrzeć na nie właśnie przez pryzmat ich współwystępowania w nowym układzie tomu. Stanowią one rodzaj ścieżki, którą
przebył autor w swojej dotychczasowej drodze twórczej, przypominając zarazem o tym, jak ponadczasowe wartości niesie ze sobą
jego dorobek. Soki są przepełnione głębokim doświadczeniem
egzystencjalnym. Wyczuwa się tu mądrość wynikającą nie z rozważań teoretycznych, ale z historii pisanych przez życie. Takie też
są wiersze poświęcone szeroko rozumianej przestrzeni. Nie mówię
tu o stricte topograficznym aspekcie tej twórczości, choć często
stanowi on punkt wyjścia, ale o przestrzeni rozumianej jako plan
głębszy, bo współdefiniujący wartości ludzkie.
Poezja autora Pola nie stanowiła nigdy tematu istotnych sporów
krytyki. Mimo entuzjastycznego i na pewno zauważonego debiutu
1 W. Kudyba, Generacja źle obecna, Biblioteka „Toposu”, t. 105, Sopot 2014.
2 R. Bąk, Soki, Biblioteka „Toposu”, t. 113, Sopot 2015.
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Najistotniejszą kwestią poruszaną
przez poetę jest pytanie, jakiej
Polsce powinniśmy być wierni

Próba określenia
tożsamości Polski
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(mowa tu o recenzjach drukowanych w latach 80. w „Tygodniku
Powszechnym”, których autorami byli Marek Skwarnicki i Jacek
Susuł) nie znalazła swojego stałego miejsca w żadnym z istotnych
dyskursów krytycznoliterackich – niesłusznie. Tematy i forma
ich ujęcia są tym, co zapewnia Romanowi Bąkowi miejsce wśród,
mówię to z pełną świadomością, najistotniejszych publikujących
współcześnie polskich poetów.
Jest w tej poezji, która przebyła znaczną ewolucję, ogromna mnogość tematów ważnych. Niezwykle istotne i nowatorskie
ukazanie miejsca Boga we współczesnym świecie, refleksja nad
przemijaniem, frapujące wykorzystanie licznych kontekstów kulturowych – te elementy oraz wiele innych budują poezję jednego
z niesłusznie nieobecnych twórców. Ja jednak chciałbym przyjrzeć się uwikłaniu wierszy Bąka w trudną sytuację polityczną kraju
i funkcji, jaką pełni w tych przedstawieniach kategoria przestrzeni
rozumianej jako metafora osaczenia, zamknięcia na to, co dzieje
się „poza”. Nieco dokumentacyjny charakter wybranych utworów
autora Ukrzyżowania pozwala na dokładną obserwację wizji przestrzeni, rozgrywających się w niej stypizowanych i jednostkowych
zachowań społecznych, pozwala poznać kategorie funkcjonowania
pojęć, takich jak „ojczyzna”, „naród” czy „obywatel”, oraz przywołuje postacie wielkich polskich męczenników schyłku XX wieku.
Ojczyzna – obywatel – miasto

„Ojczyzna”, „naród”
czy „obywatel”

Niezbędną kategorią do zrozumienia specyfiki funkcjonowania
motywu osaczenia w twórczości Romana Bąka jest pojęcie ojczyzny. Gdy prześledzimy dokładnie liczbę możliwych odautorskich
perspektyw, okaże się, że sformułowanie prostej definicji jest co
najmniej bardzo kłopotliwe. Po pierwsze słowo to, w czasie trzydziestoletniej pracy twórczej autora, przeszło znaczną ewolucję.
Ciężar znaczeniowy przenoszony był na coraz to nowe elementy,
wyraźnie zmieniając centralne znaczenie wyrazu. Niemniej istnieje pewien zestaw komponentów powtarzających się w twórczości
Bąka i współwystępujących w wierszach poświęconych pojęciu
ojczyzny, a dokładniej próbie jej poetyckiego zdefiniowania.
Jednym z kluczowych problemów, które pojawiają się przy
lekturze omawianej grupy wierszy, jest próba określenia tożsa-

Kwiaty tu więdną Polsko
ptaki umierają

Zachodzi tu pewien paradoks. Skoro podmiot zwraca się bezpośrednio do Polski, to o jakim „tu” właściwie mówi? Pomińmy
fakt pejoratywnego nacechowania przestrzeni – najważniejsze jest
bowiem poczynione przez autora rozgraniczenie na to, co w swojej istocie jest Polską, a co nie. Dookreślenie przestrzeni, o której
mowa w utworze, i przypisanie jej granicom ówczesnej PRL nie
jest wystarczającym warunkiem, aby pewną ukształtowaną geograficznie płaszczyznę nazywać ojczyzną. Jeszcze wyraźniejsze
rozgraniczenie daje nam autor w czwartej strofie:
jak mam do nich mówić Polsko
jak mam do nich mówić
językiem którego nie znają

Pozbawienie zbudowanej w utworze przestrzeni języka, będącego nośnikiem tradycji i kultury, zamyka możliwość utożsamienia
pojęcia „Polska” z miejscem opisywanym przez Bąka. Ojczyzna jest
zatem bytem o ściśle nieokreślonym statusie, ale funkcjonującym
w świadomości Polaków. Serce, w którym według autora nosi się
patriotyzm, stanowi miejsce niedostępne i w związku z tym niemożliwe do zniewolenia. Dopóki żyją obywatele, całkowity upadek
ojczyzny jest niemożliwy – nawet w obliczu sceny wieńczącej przywoływany wiersz:
3 R. Bąk, List do Grzegorza Przemyka. Tren – naiwne – groteska 1980–1985, Biblioteka Telgte, Poznań 2006, s. 71.
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mości Polski. Niepewność wobec relatywnej niepodległości kraju
nastręcza wielu wątpliwości związanych z takimi wartościami,
jak poświęcenie, oddanie czy patriotyzm. Najistotniejszą kwestią
poruszaną przez poetę jest pytanie, jakiej Polsce powinniśmy być
wierni. Wątpliwości związane z próbą nazwania kraju uwydatnione zostały w wierszu Polsko 3. Pierwsze, na co uważny odbiorca
powinien zwrócić uwagę, jest dialogiczna forma wiersza.
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Aby pewną
ukształtowaną
geograficznie
płaszczyznę
nazywać ojczyzną

tamtej nocy
dowlókł się do moich drzwi Polsko
maleńki ptaszek
z przetrąconym łebkiem
długo zaklinał się
długo przysięgał
jestem orłem
jestem orłem
naprawdę

Dramatyczna przysięga orła, uosabiającego symbolikę, tradycję
i historię państwa, ilustruje skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazła się Polska wraz ze swoimi mieszkańcami. Wiersz nosi datację
ze stycznia 1982 roku, przez co wpisuje się w początkową fazę stanu wojennego, sankcjonując niejako trop generacyjny, o którym
mówi Kudyba. Niepokojące jest pojawianie się u Bąka utworów
o podobnej tematyce i porównywalnym tragicznym wydźwięku
także w dalszych fazach twórczości. W wierszu z lipca 1986 roku
pt. Ojczyzna to jest pewnie taki dół 4, poza właściwą częścią utworu, na pierwszy plan wysuwa się wątpliwość przemycona w tytule.
Mowa tu o słowie „pewnie”. Od publikacji Polsko minęły wówczas
już ponad cztery lata, a poeta, reprezentujący przecież jakąś część
nastrojów społecznych, nadal nie uporał się ze sformułowaniem
uniwersalnej tezy na temat funkcjonowania pojęcia ojczyzny.
Szczątkowe informacje, oscylujące gdzieś wokół centrum definicji,
pozwalają nam zbudować zaledwie cząstkowy obraz czegoś, czego
konkretyzacja dopiero się klaruje. Wiemy tylko, że proces permanentnego odbierania obywatelom ich miejsca na ziemi jeszcze się
nie zakończył. Autor Kanału wyraźnie podkreśla, że do zawłaszczenia pozostało jeszcze wiele, a tytułowy dół, do którego porównana została ojczyzna, jest jeszcze bardzo pojemny:
ojczyzna pewnie to jest taki dół
niesyty wołający jeszcze
4 R. Bąk, Ojczyzna to jest pewnie taki dół, [w:] tegoż, Soki, dz. cyt., s. 53.

wierzę że człowiek to jest ktoś z kim można mówić
bo jest jedna tylko mowa jeden znak
		
(List do Grzegorza Przemyka, s. 12)

Roman Bąk mówi zatem o konieczności dialogu. Nie ma tu
wskazania na jakikolwiek język konkretny – nie jest to polski,
rosyjski, angielski, ale pewna ogólna mowa ludzkości, która opiera
się nie tyle na prawidłach leksyki i gramatyki, co na zbiorze warto-

79
fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Zwykła dziura w ziemi, o której mowa w wierszu, mieści
w sobie „tyle świństwa”, z którego obywatele muszą czerpać wzorce. Jedyną historią, do której można się odwołać, jest historia PRL,
jedyną ofiarą – samobójstwo wynikające z braku sensu, jedyną
wartością – zaspokajanie najbardziej podstawowych instynktów.
Mimo tak widocznej degradacji pojęcia polskości autor przyznaje się częściowo do miłości, którą darzy zręb tego, co pozostało
z wolnej Polski. Być może ze względu na pewną niekonsekwencję
w używaniu słowa „ojczyzna” da się zauważyć podświadomą chęć
odczuwania więzi nawet z tak zniewoloną przestrzenią.
Roman Bąk świadomie dąży do najpełniejszego zaprezentowania sytuacji człowieka uwikłanego w historię oblężenia. Tworzy
przy tym pewien zestaw wartości, które stanowią wyznaczniki, punkty odniesienia wtedy, gdy próbuje się rozstrzygnąć, czy
pewna postawa jest jeszcze moralna, czy też nie. Człowiek będzie
zatem określany na podstawie kategorii takich jak prawda (ściśle
związana z pojęciem języka), patriotyzm, poświęcenie, czy przez
pryzmat reakcji na konkretne wydarzenia. Pomimo negatywnej
diagnozy, znamionującej zaangażowaną lirykę autora Miary, są
tu wiersze, w których wiara w ludzi wysuwa się na pierwszy plan.
Zazwyczaj jest skorelowana z którąś z wartości nadrzędnych,
czyli tworzących klasyczną definicję narodu. U Bąka, podobnie
jak u Polkowskiego czy Herberta, będą to język i przywiązanie do
tradycji. Szczególnie pierwszy z wymienionych stanowi w omawianym dorobku czynnik istotny. Mowa konstytuuje tu nie tylko
pojęcie narodu równoważne z kategorią polskości, ale kreśli perspektywę znacznie szerszą, wskazując na istnienie pewnych wartości ponadnarodowych.
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ści decydujących o człowieczeństwie sensu stricto. Wierszy takich
jak ten nie ma jednak w tej poezji zbyt wiele. Zazwyczaj wiarę
przebijającą się z trudem przez świadomość historyczną zastępują
gorzkie sądy prezentujące bezsilność wobec zastanej rzeczywistości i brak pomysłu na zmianę biegu dziejów.
Zniewolenie jednostki i brak jasnej definicji ojczyzny mają kluczowy wpływ na sposób funkcjonowania metafory przestrzeni
osaczonej w twórczości Bąka. Nie tylko aspekt lokatywny decyduje o stopniu oblężenia – miejsce jest bowiem tylko namacalnym polem realizacji założeń zniewalających wobec zniewalanych.
Niemniej nie da się oddzielić czynnika ludzkiego od konkretnych
przestrzeni literackich i rzeczywistych, co zdaje się mówić Roman
Bąk w utworach poświęconych bezpośrednio obrazowi miasta.
Ambiwalentny stosunek do niego reprezentowany jest przez dwie
grupy tekstów, z których pierwszą stanowią utwory ukazujące
różnorodne typy walki o ulice, budynki czy mury, drugą zaś obrazy
zupełnego zniewolenia miejskiej przestrzeni.
Katastroficzna urbs to obszar szczególnego
ukształtowania przestrzeni. Istotną rolę pełnią w nim,
oprócz popiołów i cmentarzy, gruzy oraz ruiny –
symbole pożerającego czasu, zmiennego losu człowieka,
a także pokusy przeżywania melancholijnego piękna
i obowiązku „lamentacji nad unicestwionym miastemojczyzną”. Im właśnie przypisuje się największą moc
wyobrażeniotwórczą, wizualizacyjną, czytelny dla
odbiorcy „skandal poznawczy, który każe oglądać to,
czego już nie ma 5.

Powyższa konstatacja Anny Mazurkiewicz-Szczyszek odnosi się
do przedstawienia przestrzeni oblężonej zarówno z czasów wojny,
jak i doby komunizmu. Mimo przypisania tego typu prezentacji do
twórczości Zbigniewa Herberta bez trudu da się odnaleźć analo5 A. Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów, Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin
2008, s. 65.
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giczne przedstawienia w twórczości autorów późniejszych – w tym
u Romana Bąka. Wspomniana „lamentacja” odnosi się do grupy
tekstów przedstawiających dramat ulic polskich miast prezentowanych niekiedy w bardzo brutalny sposób. Najpełniejszy obraz
zawładnięcia przestrzenią dał autor Ukrzyżowania w wierszu
pt. Wszystkie ulice zajęte 6. W tym przedstawieniu miejsce dla wolności zniwelowane zostało do absolutnego minimum. Możliwości funkcjonowania w tak pojmowanej przestrzeni stały się zatem
bardzo ograniczone, zamykając jednostkę w coraz to ciaśniejszej
matni. Ulica porównana została do wąskiej przestrzeni lufy, tożsamość przechodniów do stempla w dokumentach, place i drogi
zmieniły swoje nazwy, znamionując zawłaszczenie miasta ojczyzny. Pesymistyczny charakter tego obrazu wiąże się bezpośrednio
z szokiem, który wywołało wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Wiersz powstał w styczniu 1982 roku, więc emocje związane z drastycznym ukróceniem wolności obywatelskich nie zdołały
jeszcze ustąpić:
wszystkie ulice zajęte
wszystkie place objęte
w celowniku ciszy
[…]
to okrągłe u wylotu
lufy
to ulica
ratuj się kto może
wkrótce poznasz
jeszcze nowszy testament

Odebranie godności obywatelom, którzy wybrali drogę pod
prąd, doprowadziło do bardzo wyraźnie wyeksponowanego przez
Romana Bąka zezwierzęcenia. Upadek wartości, którymi kierowali się ludzie, musiał uzyskać pewien substytut. Stało się nim
6 R. Bąk, List do Grzegorza Przemyka… dz. cyt., s. 68.

Zniewolenie
jednostki i brak jasnej
definicji ojczyzny
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Doprowadzają
więźnia do
szaleństwa

zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb. Zastępczość tak
pojmowanej kultury odbiła się echem w twórczości wielu poetów.
W tomie List do Grzegorza Przemyka znalazł się niezwykle ironiczny wiersz zatytułowany Na trzecią kartkową kostkę masła 7. Pozornie dziękczynny charakter ballady, stanowiący obraz pogardy
wobec bezduszności komunizmu, wskazuje na absolutne uzależnienie jednostki i jego postępującą animalizację. Deprecjacja
podmiotu polega tu na uczynieniu z kostki masła elementu najwyższego pożądania:
witaj mi trzecia kostko, kosteczko masła,
rozwijam na wietrze na twoją cześć, chwałę
[…]
wybacz mi ślinę, ślinię się jak dziecko
ręce drżą niegodne twojej łaski
przewrócisz mi w głowie, zatracisz,
moja ty trzecia kostko

Najbardziej dramatycznymi obrazami zniewolenia są jednak w poezji Romana Bąka te przedstawienia, które prezentują
fizyczną przewagę reprezentantów systemu nad obywatelem. Są
one nacechowane największą brutalnością, ponieważ jako jedyne stanowią widoczny, namacalny efekt funkcjonowania aparatu
bezpieczeństwa. Cierpienie fizyczne wiąże się w tych wierszach
z alienacją jednostki, całkowitym osamotnieniem, a zarazem
zupełną zależnością od innych. Wiersze Romana Bąka dotykające
omawianej tematyki są niezwykle dynamiczne, przez co oddają charakter aktów takich jak choćby przesłuchanie. W wierszu
o tymże tytule (Przesłuchanie 8) autor nakreślił dramatyczną sytuację z zaznaczoną narastającą brutalizacją języka. Wykorzystanie
zmodyfikowanych pytań polskiej deklinacji i cykliczne zadawanie
ich przesłuchiwanemu znamionuje z jednej strony determinację
i nieustępliwość podmiotu wiersza, z drugiej zaś konsekwencję,
bezkompromisowość i agresję funkcjonariuszy. Powtarzające się
7 Tamże, s. 10.
8 Tamże, s. 11.

mianownik! – kto co! dopełniacz! – kogo czego! celownik!
komu co! biernik! – kogo z czym! miejscownik! –
czemu z kim! narzędnik! [...]
celownik! biernik! celownik! – kto! kto! kogo!
komu...!
		
woołaaaacz!
				
nie usłyszą...

Przywołane powyżej sposoby realizacji ważnej dla polskiej poezji XX wieku tematyki każą spojrzeć na dorobek Bąka
wnikliwie – przynajmniej tego wymaga czytelnicza uczciwość
wobec tekstu. Znajomość wczesnej twórczości autora Trenu może
być teraz wyraźnie konfrontowana z nowymi tekstami poetyckimi.
Soki, jak mówiłem, nie dają nam wielu nowych tekstów, ale pozwalają od nowa przemyśleć sensy, które biją w sercu tej poezji.
Stanowią one pretekst do mówienia o sprawach ważnych i, tak
sądzę, często ponadczasowych, które zasnuły się zagadkowym
milczeniem. Dlatego warto mówić o Sokach wielkimi literami. Ω
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jak mantra pytania doprowadzają więźnia do szaleństwa, które
ujawnia się w jednej tylko kwestii przez niego wypowiadanej:

– z Wojciechem Kudybą
rozmawia Jacek Podgórski

ilustracja: Krzysztof Karnkowski

Bąk: Noc przynosi
oczyszczenie
i otwiera na światło...
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przemilczenie. Poza Janem Polkowskim
właściwie żaden z poetów tej generacji
nie przebił się do szerszej świadomości
czytelników, nie zadomowił nie tylko
w pracach krytycznoliterackich, ale
także historycznoliterackich, co wydaje się szczególnie dziwne i źle świadczy o przedstawicielach tej dyscypliny
badawczej.

Jacek Podgórski: W serii Biblioteka
„Toposu” ukazał się ostatnio nowy
tom poetycki Romana Bąka Soki. Sam
autor jest postacią nieco zapomnianą,
a przecież jeszcze w 1986 roku na
łamach „Tygodnika Powszechnego”
w recenzjach Marka Skwarnickiego
i Jacka Susuła wieszczono, że
debiut Bąka będzie jednym
z najważniejszych w tamtym trudnym
okresie. Jak doszło zatem do tego,
że tak ważna i oryginalna twórczość
stała się zjawiskiem pobocznym
wobec dominujących kierunków
rozwoju poezji polskiej? Co sprawia,
nawiązując do tytułu pańskiej
książki, że autor Soków należy dziś do
„generacji źle obecnej”?

W swoim tekście słusznie zauważa
pan, że istnieje w tej poezji kilka
dominujących tematów: osaczenie,
ból, ciemność, pustka, specyficznie
pojmowane sacrum (Deus
absconditus)… Wizja, która wyłania
się, gdy rozpatrujemy dorobek
autora Proszku e z tej perspektywy,
jest niezwykle mroczna i gorzka.
Ale zastanawiam się, czy nie jest to
poezja pełna wielkiej nadziei i wiary
w to, że jednak może być inaczej.

Wojciech Kudyba: Kiedy się patrzy
na współczesną scenę literacką, można odnieść wrażenie, że funkcjonuje
w niej rodzaj ostracyzmu pokoleniowego. Wystarczyło urodzić się w latach
50., by po 1989 roku być skazanym na

– Pod sam koniec tego szkicu pada
zdanie, które zapamiętałem: noc przynosi oczyszczenie i otwiera na światło. Tak jak i pan mam wrażenie, że
Roman Bąk to poeta sytuacji granicznych, poeta agoniczny, jego bohater
ciągle jest w walce, ciągle musi coś
przezwyciężać. Nic u niego nie jest
łatwe: ani wiara, ani zwątpienie, ani
jasność, ani ciemność. Wszystko za to
jest otwartością, drogą, trudnym przekraczaniem samego siebie. Jest w tym
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Bąk nie potrzebuje
religijnego języka,
by mówić o głębokich
doświadczeniach
wewnętrznych.
One wcale nie są
zarezerwowane
dla wierzących lub
niewierzących
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heroizm, który podziwiam, bo w jego
głębi jest właśnie nadzieja – że to przekroczenie jest możliwe, że możliwa jest
rzeczywistość zupełnie inna niż ta, do
której się przyzwyczailiśmy.
Nie da się ukryć, że poezja Romana
Bąka nasycona jest wątkami
religijnymi – są one jednym
z głównych budulców tej twórczości.
Pisał pan, że być może jest to nowy
kształt, który mogłaby przybrać
poezja religijna. Na czym polega
zatem nowatorstwo Romana Bąka
w sposobach myślenia i formach,
które przybiera tu sfera sacrum?

– Przede wszystkim na tym, że Bąk
nie potrzebuje religijnego języka, by
mówić o głębokich doświadczeniach
wewnętrznych. One wcale nie są zarezerwowane dla wierzących lub niewierzących. Jestem głęboko przekonany,
że najważniejszym zadaniem poezji
jest dziś poszukiwanie języka dla przeżyć, które – jeśli zechcemy je naprawdę głębiej zrozumieć – prowadzą
poza stereotypy religijne i niereligijne
i w ogóle poza wiedzę i niewiedzę. Czy
cierpienie jest sprawą wiedzy? Chyba
nie, a jednak ono w taki sposób kwestionuje nas samych w nas samych,
że może otworzyć drogę w stronę

Roman Bąk to poeta
sytuacji granicznych,
poeta agoniczny

Skoro więc o początkach mowa:
w ostatnich dniach sierpnia nakładem
Więzi ukaże się pana najnowsza
książka, która stanowić będzie
zarazem pański debiut prozatorski.
Czego należy oczekiwać po Nazywam
się Majdan? Obszerny fragment,
opublikowany w 73. numerze „Frondy
Lux”, każe wiązać z tą powieścią duże
nadzieje.
– Obawiam się, że to taka rzecz, po
której można się wszystkiego spodziewać… Trochę nieprzewidywalna…
Nie jest przecież klasyczną powieścią,
raczej menippeą. Jak połączyć jarmarczność z filozoficznością? Tylko
w menippei to jest możliwe. Każdy
będzie musiał sam znaleźć sobie do
niej drogę, ona jest bardzo otwarta na
różne style lektury i różne interpretacje. To by oznaczało, że będzie długo
młoda, na pewno dużo dłużej niż jej
autor. Mówiąc zaś serio: być może ma
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szansę stać się pierwszą polską powieścią międzykulturową. Międzykulturo
wość to sam rdzeń, to kręgosłup tej
powieści. Bo w międzykulturowości
nie chodzi o to, że ludzie się przemieszczają i tracą swoją tożsamość, ale
o to właśnie, że nie tracąc pierwotnych
warstw swojej tożsamości zbiorowej
(narodowej, lokalnej, środowiskowej
itp.), są w stanie przyswoić sobie pewne wartości innych kultur. Bohater jest
Ukraińcem i nie przestając nim być,
świetnie zakorzenia się w wartościach
charakterystycznych dla kultury polskiej. Jest naukowcem, ale nie zrywa
więzi ani z kulturą agrarną, ani popularną. Mówi po polsku, choć trochę
inaczej niż my, a jednocześnie po ukraińsku i niemiecku – jest więc dla mnie
żywym ucieleśnieniem Majdanu. To
słowo (tureckie!) oznacza plac, miejsce spotkań, a zarazem święte miejsce
Ukraińców. Więc znów mamy problem
międzykulturowości: chodziło mi o to,
żeby pokazać, że wartości, które wpisane są w ukraińską opowieść o Majdanie, mogą być podzielane przez
wiele społeczności – przez wszystkich
tych, którzy doceniają godność każdego człowieka i jego prawo do wyboru
dobra. Ω
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zaufania komuś zupełnie Innemu.
Ono może, mówiąc prościej, otworzyć
drogę do wiary. To jest mocno wpisane w idiom poetycki Bąka – to, że
jego bohater jest stale jakby na granicy, w jakimś bolesnym i wspaniałym
„pomiędzy”, które jednocześnie jest
jakimś końcem i jakimś początkiem…

Roman Bąk

SZKICE OSTATNIE
szengen
jest zupełnie inny
nazywa się nawet inaczej
Zbigniew Herbert, Siódmy anioł
niegdyś władał łaciną, językiem władców i cieni,
narzeczem służb. zawsze gotowy, zawsze chętny, zawsze
pod ręką. poliglota, z naręczem słów, brzmiących z czasem
jak krew potoku albo jak brzeszczot. talent, najczystszy
talent. jedyne ale – gość z trzeciego chóru. kmiot.
widome braki: księga sędziów, rodzaju i wyjścia
(nie przerabiał – był w drodze). podobnie z księgą rut
(do dziś nie wie, skąd wziął się dawid). babel, ur czym były –
nie wie, jak zresztą sprawa wygnania – tę brał za plotkę.
ksywka: unita, lubiany w kręgach sofistów i hippies.
mówią nań: szengen, anioł wolności, anioł przestrzeni
solarnych, układacz snów, kamiennych kręgów, bredni. rok
w rok w podróży: czarny neseser, garnitur na zmianę
(armani), plik śnieżnobiałych koszul, blog. hotel, wciąż hotel: stonehenge, dar-es-salam, kapsztad, mogadiszu.

bywa także bliżej: genève, new york, bilbao. hermes nie gardzący parowcem, starą chabetą, mułem.
uskrzydlony ideą, niestrudzony łatacz – rozmów,
które zdawały się roztrzaskiwać w pył, stołów, które
bywały szorstkie i nie dosyć krągłe. „idźmy naprzód –
powiadał – en avant, panowie. nie dajmy historii
wodzić się za nos!” (nie znosił pomników, rocznic, ekshumacji – a z tych nie zawsze udało mu się zbiec). mówiąc
to, przeciskał się przez wrogi tłum: tych spod salaminy,
cedynii, verdun... – pamięć? wierność? ach, takie tam…
promienny jest dzisiaj anioł świata – szengen, słońce nie
zachodzi nad jego królestwem. od wschodu po zachód
wszędzie piknik, raut; fiesta bez końca i granic. szengen,
bądź pozdrowiony, szengen, bądź nam
wodzem…
2008–2012

Roman Bąk

credo
Jesteś katolikiem? – spytał Deguy, spojrzawszy w okno pobożnej
książnicy. Tak – odpowiedziałem – jestem…
					
I dostrzegłem – w jego oczach –
jak zerwały się z łopotem chorągwie Karola Młota, krzyżowcy wbijali
po rękojeść sztylet w pierś Bizancjum, truwerzy układali swe sirventes,
templariusze chowali skarby w zapiekłych insygniach alchemii (czuć już było
swąd palonych ciał w ogniu inkwizycji), Wandea zaś była cienką strużką
prowincjonalnej krwi, z której soków wyłaniał się niewyraźny napis – liberté,
egalité, fraternité…
		
Tak, jestem – powtórzyłem (szliśmy w stronę muzeum) –
gdyż jeśli jest coś, przed czym miałbym się pokłonić, to sandały zdarte
z Jego przebitych stóp, których rzemyków tknąć
nie śmiem.
2014

Roman Bąk

nie płakałem po papieżu…
nie płakałem po papieżu. milczący
oddawałem go Panu. cichy, ufny
żegnałem – wracającego do domu.
wdzięczny, tak, wdzięczny do granic
serca, do najskrytszych złóż
mej istoty…
2005–2010

Dialog konserwatysty
z chrześcijaninem
Czyli mój wewnętrzny dialog z samym sobą
Nie będę ukrywał, że gdy pierwszy raz
usłyszałem apel papieża Franciszka
dotyczący przyjmowania uchodźców,
byłem mocno zaskoczony. Politycznie, jako dla chrześcijańskiego konserwatysty, był i jest on dla mnie nie
do przyjęcia. Jest masa powodów,
i to naprawdę bardzo dobrych, by nie

przyjmować uchodźców i imigrantów,
a jeszcze więcej ich jest, by nie robić
tego w parafiach katolickich. Argumenty te przedstawiałem w wielu
miejscach i nadal uważam, że dobrze
oddają one istotę problemu. Tyle że po
modlitwie, rozmyślaniu, analizowaniu
różnych wydarzeń doszedłem do wnio-

ilustracja: Krzysztof Karnkowski

Tomasz P. Terlikowski

Papież lewicy?
Franciszek nie od dziś używany jest
jako pałka na prawicę czy konserwatywnych chrześcijan. Od samego niemal początku pontyfikatu odpowiednio spreparowane cytaty z niego służą
lewicy do dowodzenia, że czas pożegnać się z obroną życia, sprzeciwem
wobec związków homoseksualnych czy
tradycyjną chrześcijańską moralnością.
Papież jest uwielbiany przez lewicowych komentatorów i wciąż przeciwstawiany albo konserwatywnym
biskupom, albo przynajmniej nie mniej
konserwatywnym świeckim, którzy
mają go rzekomo nienawidzić, odrzucać jego nauczanie i knuć potajemnie
spiski na jego życie. Prawica zaś (mnie
samemu też się to zdarza) z rosnącym
zdziwieniem spogląda na część wypowiedzi papieskich, czytając je często
przez pryzmat lewicowych mediów
i nie próbując nawet dotrzeć do ich
prawdziwego brzmienia. W efekcie
powstaje wrażenie, że papież Franciszek jest kimś na kształt Benedykta XVI
(z tym prawdziwym emerytowanym
papieżem nie miał on oczywiście nic
wspólnego) z Obozu świętych Jeana
Raspaila, że jest papieżem, który nad
głoszenie Ewangelii przedkłada huma-
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racjonalna analiza polityczna weszła
na kurs kolizyjny z… chrześcijaństwem.
I tak, od jakiegoś czasu, sam ze sobą
dialoguje, wcale nie widząc dobrego
rozwiązania tej dyskusji.
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sku, że chrześcijanin nie może i nie
powinien pozostać jedynie na poziomie politycznym, a katolik powinien –
nawet jeśli słowa papieża wywołują
w nim automatyczny sprzeciw, silną
reakcję emocjonalną – spróbować nie
tylko je zrozumieć, ale także uznać za
ważną wskazówkę duchową. Ojciec
Święty jest przecież nie tylko liderem religijnym, ale przede wszystkim
Zastępcą Jezusa Chrystusa i Następcą
św. Piotra, a to oznacza, że jego słowa można (nawet jeśli wydają się one
mocno polityczne) i trzeba traktować
jak pochodzące od samego Zbawiciela. I gdy tak się nad tym zastanawiałem przypomniałem sobie, że z argumentu braku nieomylności papieskiej
w sprawach politycznych korzystano
także, gdy św. Jan Paweł II niezwykle
ostro sprzeciwiał się wojnie w Iraku.
Konserwatyści, nie tylko polscy, ale
również amerykańscy, i to tej miary,
co George Weigel, dowodzili wówczas
(nie bez racji, jeśli chodzi, o kwestie
teologii odpowiedzialności świeckich),
że opinia papieska nie jest wiążąca dla
polityków. I choć nie była, to po wielu
latach możemy mieć już pewność, że
to jednak św. Jan Paweł II, a nie politycy, miał w tej sprawie rację, a część
naszych obecnych problemów bierze
się właśnie z tego, że go wówczas nie
posłuchano. Mój naturalny (pisałem
o nim przed laty do „Frondy”) ultramontanizm zderzył się więc z konserwatyzmem, a jakby tego było mało,
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nitaryzm i który w polityce kieruje
się lewicowymi paradygmatami praw
człowieka, a nie obroną chrześcijaństwa. I dokładnie ten odruch stadny
zadziałał również w przypadku wypowiedzi Franciszka na temat uchodźców. Została ona zinterpretowana jak
wypowiedzi powieściowego Benedykta XVI w sprawie flotylli imigrantów
znad Gangesu.
Kłopot z taką interpretacją jest tylko taki, że nie da się jej, jeśli pozna się
głębiej stanowisko papieża Franciszka, obronić. Humanitaryzm nie był
i nie jest głównym przesłaniem Ojca
Świętego. Papież nie unika tematu prześladowania chrześcijan i choć
nie wymienia (co akurat przynamniej
mnie wciąż zaskakuje) imienia prześladowców, to jednocześnie piętnuje
nas, ludzi Zachodu, za milczenie w tej
sprawie. My dziś jesteśmy przerażeni,
kiedy słyszymy w dziennikach o tym,
co robią niektóre ugrupowania terrorystów. Zarzynają ludzi tylko dlatego, że są chrześcijanami. Pomyślmy
o tych męczennikach egipskich, którzy
zostali zarżnięci, kiedy wymawiali
imię „Jezus” – mówił papież podczas
kazania w Domu św. Marty. A chwilę później wprost stwierdzał, że nie
ma wątpliwości, że podobny los może
spotkać także i nas. Niech Pan da nam
dziś odczuć w ciele Kościoła miłość
do naszych męczenników, a także
nasze powołanie do męczeństwa. My
nie wiemy, co się tu stanie. Tego nie

wiemy. Ale niech Pan da nam łaskę,
abyśmy, jeśli pewnego dnia nastaną prześladowania, mieli odwagę
i dali świadectwo, tak jak wszyscy ci
męczennicy chrześcijańscy, a zwłaszcza chrześcijanie z narodu ormiańskiego – podkreślał Franciszek. O tych
słowach można powiedzieć wszystko,
ale nie, że jest to wypowiedź zwolennika ideologii multi-kulti, który nie
dostrzega zagrożeń związanych z islamem. Papież wprost stwierdza, że nie
wiadomo, co nas czeka, ale wskazuje, że powinniśmy się modlić o godne
przyjęcie męczeństwa, jeśli Pan Bóg
nas do niego wezwie. Te słowa, wygłoszone dzień po apelu o przyjmowaniu
uchodźców, ustawiają słowa papieża
w kontekście raczej apokaliptycznym
i eschatologicznym niż politycznym.
Papieskie wezwanie nie jest naiwnością człowieka, który nie rozumie
świata i nie dostrzega związanych
z nim zagrożeń, ale pasterskim przypomnieniem, że naszym celem jako
chrześcijan jest wieczność. I że mamy
iść śladem Jezusa. Drodzy bracia
i siostry, nie ma chrześcijaństwa bez
prześladowań. Przypomnijcie sobie
ostatnie błogosławieństwo: będą was
ciągnąć do synagog, będą was prześladować, znieważać was – takie jest
przeznaczenie chrześcijanina. I dziś
w obliczu tego, co dzieje się w świecie,
przy współwinnym milczeniu sił, które
mogłyby zatrzymać te prześladowania, stajemy oto wobec przeznaczenia

Heroizm gościnności
Ta diagnoza wcale nie zdejmuje z nas
obowiązku politycznych analiz. A te
nie są pocieszające. Przyjęcie setek
tysięcy uchodźców i imigrantów (bo
bardzo trudno odróżnić jednych od
drugich, a jednych i drugich od – być
może nielicznych, ale jednak zapowiadanych, wysłańców Państwa Islamskiego) oznacza głęboką zmianę społeczną
w krajach, które dotąd imigrantów nie
gościły, a jeszcze głębszą w tych, gdzie
wspólnoty islamskie są już na trwałe zakorzenione. A przecież na tej fali
zmiana się nie skończy. Jeśli ci, którzy
już są w Europie albo na jej obrzeżach,
zostaną przyjęci, w ich ślady pójdą
następni. Pół miliona, może milion,
a może znacznie więcej. Afganistan,
Irak, Syria, Libia, a także inne kraje
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
pełne są ludzi, którzy chętnie poprawią
sobie los i zawitają do sytej Europy.
Państwo Islamskie będzie wspierać ich
działania, licząc na to, że pół miliona
ludzi (a może znacznie więcej) sku-
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wszystko musimy być przygotowani.
Z różańcami w rękach – jak wzywała
nas Maryja w Fatimie – ale i ze świadomością, na co się decydujemy, że może
to oznaczać wezwanie do męczeństwa.
Zawierzając Europę Jezusowi przez
ręce Maryi! W posłuszeństwie Kościołowi i papieżowi, który jest nie tylko
Następcą św. Piotra, ale i Zastępcą
Jezusa na ziemi.
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chrześcijanina. Mamy pójść tą samą
drogą, co Jezus – uzupełniał Ojciec
Święty.
Z tej perspektywy papieski apel
staje się profetyczny, a nie polityczny. Jeśli Ojciec Święty wzywa nas do
takiego działania, to widocznie widzi
w tym jakiś cel. Może jest nim to, że
Europa, jaką znamy, musi już umrzeć,
by narodziło się coś nowego, a nie
umrze inaczej niż przez rewolucję religijną i mentalną, którą może wywołać
rozpad struktur społecznych, silny konflikt religijny (a będziemy mieli z nim
do czynienia)? Może papież uznał, że
nie ma już co ratować Europy, skoro
ona sama skazała się na śmierć? Może
chodzi o to, że tylko starcie z islamem
może przebudzić ospałych chrześcijan? A może – co zapewne najbardziej
prawdopodobne – chodzi o radykalizm świadectwa ofiary i krwi, które –
gdy historia naszego świata dobiega
końca – ma wstrząsnąć sumieniami
i umysłami ludzi niewierzących, tak by
przygotować ich, dać im ostatnią szansę przez Sądem? Jeśli tak jest, to trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno, że
nie tylko przychodzą czasy niepokoju
społecznego, wojny, ale także męczeństwa dla chrześcijan. I nie chodzi już
tylko o pluszowe męczeństwo, jakie
przytrafia się na Zachodzie, ale całkiem
realne. Muzułmanie nie zmieniają
się tylko dlatego, że zmieniają miejsce pobytu, a na Zachodzie często się
radykalizują, a nie liberalizują. I na to
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tecznie zdestabilizuje Europę. A na
dłuższą metę, bo przecież wśród nich
są potencjalni i obecni islamscy fundamentaliści, ten masowy exodus
pozwoli im skutecznie zapanować nad
umysłami muzułmanów w Europie.
Szczególnie że ta ostatnia niewiele ma
imigrantom do zaoferowania. Aborcja, eutanazja to nie jest coś, co może
szczególnie kogoś przyciągać. A chrześcijanie, choć akurat mają muzułmanom naprawdę wiele do zaoferowania,
nie palą się do ewangelizacji i misji
i raczej sami ulegają ich presji. Nic
w tym zresztą nowego. Afryka Północna była chrześcijańska i już nie jest.
I jeśli nic się nie zmieni, to podobnie
będzie z Europą.
I nie ma się co oszukiwać, że obecne działania będą miały inne skutki. Jeśli przyjmiemy tę falę uchodźców, to za chwilę do naszych bram
zapukają następni i jeszcze następni,
a potem kolejni. I tak jak teraz część
z nich będzie uchodźcami, a część
imigrantami. Część będzie biednymi
dziećmi, a część agresywnymi mężczyznami. Wszyscy oni jednak będą
głęboko zmieniać społeczną i polityczną, a przede wszystkim cywilizacyjną i religijną rzeczywistość Europy. Muzułmanie zresztą wcale tego
nie ukrywają, a część z nich otwarcie
przyznaje, że ich długofalowym celem
jest zawieszenie zielonej flagi proroka
na Bazylice św. Piotra. Hagia Sophia
już była meczetem i nie widać powo-

du, by podobny los nie miałby spotkać
Bazyliki św. Piotra. Muzułmanie nie
mają ochoty prowadzić z nami dialogu, a choć teraz część z nich rzeczywiście ucieka przed prześladowaniami,
to ich dzieci będą już miały zupełnie
inne doświadczenia. I nie widać powodów, by miały one zmienić religię. Na
to wszystko powinniśmy być przygotowani, jeśli rzeczywiście zaczniemy przyjmować uchodźców. Postać
naszego świata przeminie i wejdziemy
w jakąś nową rzeczywistość. Trudno
teraz oceniać, w jaką. I jakie będą jej
skutki dla naszych dzieci. Ich obrona,
próba walki o ich przyszłość jest zaś
przecież naszym zadaniem, zarówno
jako ich rodziców, jak i polityków czy
liderów opinii publicznej. Jeśli możemy
je zabezpieczyć przed pewnymi niebezpieczeństwami, to powinniśmy to –
w miarę możliwości – zrobić.
Nie ma też wątpliwości co do tego,
że ciąży na nas także – całkiem religijny, a nie tylko polityczny – obowiązek
(a przynajmniej wynikające z przykazania czci rodziców prawo) obrony własnej cywilizacji. Uznanie, że człowiek
ma obowiązki moralne tylko wobec
innych jednostek, jest ideologicznym
fałszem, a przynajmniej swoistym
minimalizmem etycznym, który wynika
z tego, że nie jest w stanie racjonalnie
(d)ocenić wartości cywilizacji i kultury, która go ukształtowała. I chodzi nie
tylko o wartość materialną, ale także –
a czemu nie – duchową. Cywilizacja
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apele hierarchów zniszczyły jego fundamenty. Cywilizacja także jest wartością, której trzeba bronić.
Cywilizacja, o której mowa, ma jednak sens i fundamenty, tylko jeśli oparta jest na głęboko przeżytej i przemodlonej Ewangelii czy szerzej – Piśmie
Świętym. A ono, gdy wszystko już niemal zostało powiedziane w tej debacie, uderzyło mnie słowem szczególnym. Jeśli na przykład brat lub siostra
nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im:
„Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego
koniecznie potrzebują dla ciała, to na
co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli
nie byłaby połączona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie. Ale może
ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja
spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę
ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest
jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą (Jk 14–18).
Trudne są to słowa, bo wcale nie tak
proste do rozumnej realizacji, jak
chcieliby niektórzy. Ale też wcale nie
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chrześcijańska – a to o jej obronie,
a nie o obronie cywilizacji postoświeceniowego nihilizmu mowa – jest nie
tylko przestrzenią, która nas ukształtowała, uformowała (a już to jest
wartością, której – zgodnie z przykazaniem czci ojca i matki – bronić należy),
ale także miejscem, które Bóg wybrał
(wierzę bowiem w Bożą Opatrzność
także odnośnie do Kościoła) do tego,
by właśnie tu ukształtowała się forma
chrześcijaństwa, które jest wspaniałą
syntezą ducha Aten, Rzymu i Jerozolimy. Tu również, także w oporze wobec
islamu, ukształtowały się wspaniała duchowość średniowiecza (w tym
krucjat i rekonkwisty), piękno gotyku
i baroku, hiszpańska mistyka, liturgia
rzymska i głęboka scholastyczna i późniejsza teologia. To nie jest przypadek,
ale efekt takiego, a nie innego działania Bożej Opatrzności i współdziałania z Nią ludzi. Jeśli zaś komuś nie
wystarczają argumenty duchowe, to
warto przywołać takie, które są absolutnie świeckie. Otóż to właśnie nasza
cywilizacja, ta zbudowana na chrześcijaństwie, wydała technikę i nauki,
których uczą się od nas inni. Ani islam,
ani buddyzm, ani hinduizm nie były
w stanie ich stworzyć, a choć zarówno
buddyści, jak i hinduiści potrafią sobie
w niej świetnie radzić, to paradygmat
naukowości pozostaje dziełem Zachodu. I już choćby z tego powodu warto
go bronić, nie pozwalając na to, by nieodpowiedzialne decyzje polityków czy
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tak niemożliwe i absurdalne, jak chcieliby inni. Trudno być chrześcijaninem.
Konserwatyzm wcale tego nie zmienia,
bo też nie wyczerpuje on Ewangelii,
a czasem jest z nią sprzeczny. I dlatego trzeba sobie, zachowując świadomość wszystkich zagrożeń, wciąż na
nowo zadawać pytanie: czy nie jestem
jak demony? Czy moja postawa, choć
racjonalna i spójna, pozostaje wyrazem wiary czy jednak tylko zdrowego
rozsądku?
Wojna duchowa i jej broń
Warto też sobie uświadomić, że tylko
żywa wiara w Chrystusa może realnie
przeciwstawić się islamowi. Konserwatyzm, antyimigranckie fobie czy
nawet liberalny sprzeciw w stylu Oriany Fallaci niczego nie zmienią. A żeby
to zrozumieć, trzeba zacząć od kilku
stwierdzeń oczywistych, które jednak
umykają ogromnej większości uczestników debaty na temat imigrantów.
Otóż Europa nie umiera, dlatego że
obserwujemy właśnie ogromny najazd
imigrantów, uchodźców i ukrywających się wśród nich bojowników ISIS.
Stary Kontynent umiera, bowiem jego
mieszkańcy stracili wolę życia, a wcześniej wiarę, która jest głównym fundamentem cywilizacji zachodniej. Te dwa
wydarzenia sprawiły, że Europejczycy,
zamiast modlić się, ciężko pracować,
rodzić dzieci, a w niedzielę (albo częściej) chodzić do kościoła (czy zboru,
a czasem synagogi), uwierzyli, że są

w stanie sami zapewnić sobie szczęście, pokój, a na dodatek wieczne zbawienie w konsumpcji. W efekcie stracili
wolę życia wyrażającą się w przyjmowaniu dzieci, uznali, że najlepszym
modelem rozwiązywania problemów
jest likwidacja osób, z którymi są one
związane (vide antykoncepcja, aborcja
i wreszcie eutanazja), a jedynym sposobem osiągnięcia szczęścia jest ślepa
konsumpcja. Takie myślenie jest zaś
prostą autostradą do piekła dla osób,
które je wyznają, i równie prostą drogą
do przepaści dla społeczeństw, które je
przyjmują.
I właśnie to jest prawdziwy powód
inwazji muzułmanów na Europę. Natura nie znosi próżni. Tam, gdzie istnieją
bogate, ale pozbawione woli przeżycia i jednoczącej je religii, wspólnoty,
a po drugiej stronie biedni, ale za to
bojowi i żywotni ich przeciwnicy, tam
nieuchronnie dochodzi do wojny (czasem paradoksalnej, takiej, z jaką mamy
do czynienia w tej chwili). A stroną
wygraną w takiej wojnie są ci, którzy
prezentują jakąś wiarę, a nie ci, którzy
nie wierzą już w nic. Przez pokolenia Europa była silniejsza, i to nawet
gdy traciła już wiarę w żywego Boga,
wierzyła bowiem we własne bożki: naród, świętą wartość cywilizacji
zachodniej czy postęp kulturowy. Teraz
jednak przestała wierzyć już nawet
w to. A najlepszym dowodem na to
jest fakt, że brak ludzi, którzy byliby
gotowi poświęcić – już nawet nie życie,
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własnym interesom. Tu nie wystarczą
konserwatyzm, liberalizm czy przywiązanie do wartości europejskich, nie są
one bowiem czymś, co ma znaczenie
w walce duchowej. W starciu z islamem konieczny jest powrót nie do
tradycji i nie do korzeni, ale do żywej
wiary w Jezusa Chrystusa. Dla Niego
i tylko dla Niego mamy głosić Chrystusa, bronić wiary, a gdy trzeba, oddawać życie jako męczennicy (gdy kwestią jest nasze życie) lub jako obrońcy
(gdy chodzi o życie innych). Nie byłoby
wypraw krzyżowych, rekonkwisty,
zwycięstw pod Lepanto, Wiedniem
czy Chocimiem, gdyby nie żywa wiara. Nie byłoby Europy, gdyby nie to,
że nasi przodkowie uwierzyli w Moc
Słowa i w Jezusa Chrystusa. My do tej
wiary musimy powrócić. Nie po to, by
ratować Europę, ale by ratować siebie
i swoje życie wieczne. A nie jest wykluczone, że przy okazji uda nam się nie
tylko uratować nasz Stary Kontynent,
ale także życie wieczne wielu muzułmanów, których nawrócić może tylko
świadectwo gorącej wiary, a nie letnie
pseudowspółczucie i naiwność. I kto
wie, czy Ojciec Święty, kierując do
nas apel, z którym wciąż się zmagam,
nie chciał nam przypomnieć właśnie
o tym. Tyle że aby to zrozumieć, muszę
wciąż na nowo wychodzić z paradygmatu polityki i próbować zagłębiać się
w myślenie religijne. Nie jest to proste,
ale nigdzie nie jest powiedziane, że
chrześcijaństwo ma być proste. Ω
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ale choćby własną wygodę i święty
spokój dla głoszenia owych wartości.
Muzułmanie zaś i jedno, i drugie mają.
I właśnie dlatego skazani są – i to dość
szybko – na sukces w tej toczącej się
na naszych oczach wojnie. U źródeł ich
politycznego sukcesu leży jednak coś
jeszcze. Otóż oni mają świadomość, że
wojna, jaką toczą, ma charakter religijny. Im nie chodzi tylko o przestrzeń
życiową, o zasiłki i socjal (choć wielu
z nich po to właśnie ucieka ze swoich krajów), ale o… pozyskanie świata
dla Allaha, o to, by sztandar proroka
zawisł nad Bazyliką św. Piotra, by islam
zwyciężył. Ich liderzy toczą więc – niezależnie, co o tym sądzimy – dżihad,
wojnę z chrześcijaństwem, które jest
dla nich wprawdzie religią Księgi, ale
jednak źródłem nie tylko fałszu, ale
również najgłębszego oporu wobec
ich własnych aspiracji. To zaś jest już
wojna duchowa, w której bronią są
nie tylko metody polityczne (zamykanie granic, wzmacnianie armii, a gdy
trzeba – walka w obronie chrześcijan),
ale przede wszystkim walka duchowa:
różaniec, post, umartwienia, a wcześniej nawrócenie.
I właśnie od nawrócenia do Chrystusa zacząć trzeba tę walkę. Nawrócenia radykalnego, którego wyrazem
jest przede wszystkim radykalizm
ewangeliczny, ofiara z własnego życia,
poświęcenie, a gdy trzeba – zgoda
na męczeństwo albo na postępowanie wbrew najbardziej oczywistym

Krzysztof Wołodźko

Kebab w słabym
państwie
Czy Polaków przepełnia strach przed obcym? Czy
potrzebujemy antyszowinistycznej reedukacji? Czy jesteśmy
ostatnim szańcem cywilizacji łacińskiej? A może cierpimy
z powodu słabego państwa i rozbitego społeczeństwa, nie
po raz pierwszy ukojenia szukając w nadrzeczywistości?
Na początku sierpnia 2015 roku branżowe pismo „Press” zajmujące
się mediami poinformowało, że jesienią Telewizja Polska zamierza
wprowadzić na antenę dwa tureckie seriale. To marketingowa konsekwencja olbrzymiego sukcesu Wspaniałego stulecia, tureckiej
produkcji, której akcja dzieje się w XVI wieku, w czasach rozkwitu
Imperium Osmańskiego, rządzonego przez Sulejmana Wspaniałego. Tylko w marcu i kwietniu tego roku kolejne odcinki serialu oglądała dwumilionowa polska widownia.
Gdyby wierzyć rodzimym zaangażowanym światopoglądowo
mediom z prawa i lewa oraz opiniom zamieszczanym w internecie,
czyli współczesnej trybunie ludu, Polacy traktują islam jak dopust
Boży. I z głębi swego narodowego jestestwa są wobec niego uprzedzeni. Dla jednych ta rzekomo wszechobecna niechęć byłaby czymś
zdrowym, elementem ocalenia narodowej, cywilizacyjnej i religij-
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nej tożsamości. Dla drugich byłaby dowodem na patologiczny, głęboko wpisany w polską naturę szowinizm. Znaczna część liczonej
w miliony widowni Wspaniałego stulecia, serialowej apologii Imperium Osmańskiego, nie ma pewnie najmniejszego pojęcia, w jakie
schematy jest wpisywana.
To nic nowego. Nie od dziś podejrzewam, że większość z tego,
co dzieje się w rozgorączkowanych głowach publicystów, ideologów i miłośników ich przekazów, do ogółu polskich domów dociera
niejako mimochodem i nie jest traktowane zbyt serio. Może to
i zdrowiej. A może rzecz jest bardziej skomplikowana – niewykluczone, że mamy do czynienia z nowym, słabo jeszcze zbadanym
zjawiskiem mody na fobie. Liczne fobie – te z prawa, te z lewa i te
z liberalnego mainstreamu.
Przypuśćmy, że tak właśnie jest. To stwarza wcale liczne perspektywy. Można, na przykład, być równocześnie wiernym widzem
Wspaniałego stulecia i mieć swoją ulubioną budkę z kebabami,
a równocześnie – w granicach tych naskórkowych emocji i postaw,
które u swych rodaków diagnozowali i Dmowski, i Piłsudski – obawiać się islamskiej inwazji cywilizacyjnej na Polskę. Można też być
postacią lewicowej batalii o równouprawnienie płci i w zaciszu
swojej redakcji opowiadać grube seksistowskie dowcipy. Z pozoru wszystko to nielogiczne, ale Polacy mają swoje racje, których
rozum nie zna. I jeśli wierzyć panom, o których trumnach niekiedy lubimy mówić, jesteśmy niestety dość infantylnym narodem,
trochę efekciarskim, a trochę skulonym w sobie, na ogół zaś nie
dość konsekwentnym w przyjaźniach, nienawiściach, ideowych
deklaracjach.
Co decyduje o tym, że wśród Polaków pojawiła się moda na lęk
przed islamskimi uchodźcami? Przecież emigranci z krajów Afryki,
dziś po części opanowanych przez religię Mahometa, nie są dla nas
bezpośrednim wyzwaniem. Nie mamy własnej historii kolonialnej
dotyczącej tamtych obszarów, nie mamy najmniejszego strukturalnego problemu z tamtejszą ludnością tubylczą, którą kiedykolwiek
objęlibyśmy swoim realnym kolonialnym wpływem. Właściwie to
my jesteśmy państwem i społeczeństwem na poły post-, na poły
neokolonialnym.
Spójrzmy szerzej na sprawę. Marek Kurzyniec, w latach
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80. XX wieku działacz ruchu Wolność i Pokój, współzałożyciel
Federacji Anarchistycznej, w latach 90. mocno zaangażował się
w pomoc dla narodu czeczeńskiego w jego walce o niepodległość.
Kilkakrotnie brał udział w organizowaniu konwojów z pomocą
humanitarną dla Czeczenii. Podczas jednej z tych wypraw został
porwany, uwolniono go dopiero po 54 dniach, po szeroko zakrojonej akcji władz czeczeńskich. Wraz z Pawłem Chojnackim opisał ten
epizod w książce Porwani w Czeczenii. Kurzyniec otrzymał także
tytuł honorowego obywatela miasta Samaszki w dowód wdzięczności za złamanie rosyjskiej blokady i dostarczenie w 1995 roku
pierwszego transportu po 10-miesięcznej przerwie. I do dziś jest
jednym z nielicznych, który broni w Polsce spraw imigrantów.
W wywiadzie dla „Obywatela” tak opowiadał mi o starciu
Południe–Północ i o zachodniej niechęci wobec islamskich imigrantów: Można z przeciwnika zrobić barbarzyńcę i ryczeć jak Oriana
Fallaci, że widziała pod katedrą w Mediolanie namioty protestujących muzułmanów, którzy – jakby im było mało – robili kupę na
trotuar. A skąd ci muzułmanie się tam wzięli? Przecież to jest rezerwowa armia pracy, która była chciana, na którą dla zysku przymykało się oko, póki nie zaczęła na zewnątrz przedstawiać swoich
postulatów, bo się zmieniła sytuacja międzynarodowa. A kiedyś to
był tylko spokojny, mieszkający w getcie śniady dżentelmen, którego poznała i mogła coś o nim wiedzieć tylko w sytuacji, gdy podawał jej gazetę przez okno samochodu na skrzyżowaniu, ewentualnie sprzątał jej śmiecie.
Ktoś odpowie: tak właśnie wygląda wojna cywilizacji, a my
jesteśmy ostatnimi już niemal strażnikami religijno-kulturowej tożsamości świata Zachodu. Gdyby naprawdę potraktować to serio,
to należałoby się mocno zdziwić, że dwa tysiące ewentualnych
uchodźców wyznających islam może zagrozić naszej tożsamości.
Czyżby była taka słaba? Czyżby była tak płytka, że jedyną formą jej
zabezpieczenia może być moda na fobię?
Zaryzykuję hipotezę, że moda na (islamo)fobię strukturalnie
wiąże się z problemem, jaki stanowi dla nas nasza własna rzeczywistość czasów wciąż dokonującej się transformacji. To problem
zarówno słabego/nieudolnego państwa, jak i znacznego kryzysu wewnętrznego polskiego społeczeństwa, poddanego indywi-
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dualizacji i atomizacji w ciągu ostatnich skomplikowanych dekad
naszych przemian. I niestety tematy czwartorzędne, budzące emocjonalne pobudzenie publiki, stają się sprawami zasługującymi na
wielkie nagłówki, bieżącą publicystykę, najlepszy czas antenowy
i internetową wojnę na memy. Być może jest to również kompleks
polskich elit/mediów względem „cywilizowanego centrum”: sądzimy, że koniecznie też musimy mieć coś do powiedzenia w sprawie
islamu, skoro temat jest głośny. Choć byłoby zdecydowanie lepiej,
gdybyśmy mogli coś ważnego powiedzieć Europie Zachodniej
o Białorusi, Litwie, Ukrainie czy Rosji.
Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu: kebab w słabym państwie.
Wprost nawiązuję do tytułu książki politologa dr. hab. Artura
Wołka Słabe państwo wydanej w 2012 roku. Kilka lat później stawiane w niej tezy i przedstawiane argumenty dotyczące III Rzeczypospolitej znalazły dopełnienie w głośnej opinii Bartłomieja Sienkiewicza, że „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie”.
Jak Wołek definiuje słabe państwo? Mówił o tym w wywiadzie
dla kwartalnika „Nowy Obywatel” (zima 2014 roku): Za najbardziej
podstawowy wyznacznik tego, czy „państwo działa”, uznałem zdolność (capacity) do formułowania jakichkolwiek celów, bez względu na to, jaka jest ich treść, i czy obierany kierunek rozwoju jest
owocem świadomych decyzji. Innymi słowy, czy polityka stanowi
wypadkową mnóstwa działań mniej lub bardziej przypadkowych,
czy jednak istnieją procesy i procedury, które pozwalają na rekonstrukcję kolejnych etapów jej tworzenia.
Zdaniem politologa państwo polskie znajduje się w stanie
ciągłego dryfu: stanowi niespójną strukturę poddaną licznym,
słabo na ogół skoordynowanym działaniom. A to skutkuje dość
powszechnym poczuciem dezintegracji, triumfu partykularnych
interesów odpowiednio silnych zoligarchizowanych grup wpływu
i ogólną bylejakością instytucji, prawa, rozwiązań administracyjnych czy wreszcie usług publicznych.
Co to ma wspólnego z kebabem, islamem, uchodźcami z Afryki?
Nasi politycy opierali się przyjęciu w Polsce imigrantów stamtąd.
Jako powód powszechnie przedstawiana była niechęć wobec
narzucanych odgórnie unijnych rozwiązań, choć – przyznam szczerze – byłoby to dość zaskakujące jak na zwyczajowe postępowanie
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rodzimej klasy politycznej względem i w obrębie Unii Europejskiej.
Drugim wyjaśnieniem byłaby obawa przed zrażeniem do siebie
w przedwyborczym czasie części elektoratu. Ale jest też trzecia
możliwa przyczyna: w słabym państwie każdy dodatkowy wysiłek
logistyczny wymaga zaangażowania znacznej woli politycznej, by
rzecz sensownie przeprowadzić.
Jest tajemnicą poliszynela, że polskie ośrodki dla uchodźców
i cała nasza polityka imigracyjna nie przedstawiają się najlepiej.
Nie może być inaczej, skoro mamy znaczne problemy z systemem
edukacji, służbą zdrowia, systemem podatkowym, transportem
publicznym, systemem emerytalnym, polityką socjalną, rodzinną,
mieszkaniową. Jeśli to wszystko nie działa należycie, to dlaczego miałaby działać polityka imigracyjna? Istota rzeczy nie tkwi
w dwóch tysiącach dodatkowych gęb do wykarmienia.
Wstydliwa prawda jest taka, że skoro państwo polskie nie jest
odpowiedzialne przed własnymi obywatelami, to tych obcych
traktuje jeszcze gorzej. Podam konkretny przykład: w 2012 roku
nie nagłaśniano strajków głodowych obcokrajowców osadzonych
w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku, Białej
Podlaskiej, Przemyślu i Lesznowoli. Od tamtej pory nic nie zmieniło się na lepsze, niemal pokątne informacje medialne na ten temat
nie poruszają opinii publicznej, nieciekawej cudzych nieszczęść.
Kogo zainteresuje, że grupa uchodźców z Krymu w 2014 roku zastała w ośrodku w Podkowie Leśnej fetor, brud, pozapychane umywalki, porozrzucane brudne strzykawki? Obcy i niechciani mają u nas
jeszcze gorzej niż swoi... i niechciani.
Oto kwestia, która może nieźle wyjaśniać podskórne powody rodzimej mody na islamofobię (szczególnie w jej wersji anty
imigranckiej). Jej zrozumieniu dobrze służą nie tak rzadko słyszane
opinie: dlaczego na imigrantów mają być przeznaczane dość wysokie środki finansowe, skoro polski zasiłek dla bezrobotnych jest tak
śmiesznie niski, skoro świadczenia publiczne przypominają u nas
rzucony od niechcenia ochłap? Logiczna odpowiedź brzmi, że to nie
jest wina imigrantów – instytucje i prawa są w służbie kompradorskich elit wykorzystujących wybrakowaną III RP do własnych celów.
Ale takiej odpowiedzi nikt nie ma ochoty konsekwentnie głosić
publicznie. Jej uznanie oznaczałoby, że zamiast mieć kozła ofiarne-
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go, Innego-jako-Wroga musielibyśmy wreszcie zmierzyć się sami ze
sobą.
Wielu Polaków jest sfrustrowanych własnym krajem. Nie bez
powodu. Kłopot w tym, że państwo to my, że społeczeństwo jest
jego realnym współtwórcą, nawet jeśli tak łatwo przychodzi nam
zrzucać odpowiedzialność na klasę polityczną, na tę lub inną jej
frakcję. Niestety, sedno polskich problemów kryje się w zdestabilizowanym, rozbitym społeczeństwie, które przez 25 lat przemian
skleciło byle jaki domek z dykty nazwany III RP, w czym oczywiście
najbardziej zainteresowane były staro-nowe nadwiślańskie elity.
W tej sytuacji moda na strach przed obcym wydaje się dość
oczywista: wyobrażenia społeczne, w tym mody na fobie, stanowią niezłą odskocznię od rzeczywistości. Można dzielnie walczyć z groźbą islamizacji Europy albo nie mniej dzielnie zabiegać
o multikulturalizm, pozostając biernym i niemym względem tego,
co dzieje się na własnym podwórku. To dlatego, że o wiele trudniej
przemóc własną niemoc, niż zobaczyć we własnych lękach najrealniejszą z porażek: dostosowanie się do reguł panującej tutaj gry.
Ale nawet ta moda na fobie jest dość płytka, bo ostatecznie nic nie
jest na serio poza przetrwaniem, dorobieniem się, ustawieniem
w życiu, odrobiną świętego spokoju.
Polsce nie grozi dziś islam, nie grozi inwazja (nie)legalnych imigrantów. Największym zagrożeniem dla naszego państwa i dla
naszego społeczeństwa jesteśmy my sami – jeśli brak nam odwagi,
by cokolwiek spróbować zmienić tutaj na lepsze. Problemem nie
jest kebab, problemem jest słabe państwo i być może niezdolne do
jego naprawy społeczeństwo. Ω

Drogi i bezdroża
teologii zwierząt
Artur R. Kołodziejczyk
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Drżą we mnie nerki i płonę
gorliwością – jak Matatiasz
w Pierwszej Księdze
Machabejskiej – kiedy słyszę,
że teologia to anachroniczna
dziedzina wiedzy, niewrażliwa
na aktualne problemy, w której
generalnie niewiele się dzieje
Tym bardziej napełnia mnie słuszny
gniew, niczym wspomnianego inicjatora powstania machabejskiego, gdy

niektórzy postoświeceniowi myśliciele wskazują na jej rzekomą jałowość
i na siłę narzucają wszystkim naukom,
podobno jedynie słuszny, kartezjański paradygmat naukowości. Pełen
determinacji jestem w stanie rzucić
im rękawicę.
Kiedy sześć lat temu rozpoczynałem
swoje teologiczne studia, w „Tygodniku Powszechnym” ukazał się artykuł
Józefa Majewskiego zatytułowany
Pasja wiary. Ten niedługi tekst, opisujący dynamiczność współczesnej
teologii, w ciekawy sposób ukazuje jej aktualną, pełną wigoru kondycję i zadaje kłam twierdzeniom o jej
intelektualnym wypaleniu. Zgodzę się
jednak z tezą, że na polskim gruncie
ta sytuacja wygląda niestety nieco
inaczej. Podczas lektury wspomnianego artykułu, moją szczególną uwagę
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przykuł ten oto fragment: Współczesny
świat podlegający zdumiewająco szybkim zmianom stawia nas przed nieznanymi wcześniej sytuacjami i pytaniami,
a te domagają się równie „wielkich
i szybkich”, co odważnych odpowiedzi.
Jeśli teologia chce być wierna swojemu
powołaniu, to debaty i spory są nieuniknione. Niemniej jednak są one
szansą dla Kościoła – szansą, że nie
zostanie w tyle za pędzącym do przodu
światem 1. Majewski słusznie wskazuje,
że teologia powinna – w zgodzie z własnym powołaniem i z właściwą sobie
uwagą – pochylać się nad wszystkimi
zagadnieniami nurtującymi człowieka
w jego konkretnym tu i teraz. Trudno mi zrozumieć tych teologów, dla
których konfrontacja z wyzwaniami
współczesności miałaby być niepożądana i niebezpieczna dla ortodoksji.
Chciałbym im przypomnieć, że choćby cała dogmatyka katolickiej teologii
rozwijała się, w dużej mierze, dzięki
licznym konfrontacjom danych z Objawienia z panującymi w danym okresie dziejowym koncepcjami i nurtami.
Innymi słowy: herezja poprzedzała
ortodoksję.
Ekologiczne inspiracje
Jeszcze nie tak dawno papież Franciszek słusznie nawoływał, aby robić
raban. Można odnieść wrażenie, że
1

J. Majewski, Pasja wiary, „Tygodnik Powszechny”, nr 48 (2009).

sam go zrobił, gdy przedstawił swoją
encyklikę Laudato si’, w której – między innymi – poruszył problematykę
społecznej niesprawiedliwości, technokracji oraz nadmiernego antropocentryzmu. Nie ulega wątpliwości, że niezaprzeczalnym novum tego
dokumentu jest kompleksowe ujęcie kwestii ekologicznych, co w takim
wymiarze ma miejsce po raz pierwszy w historii papieskiego nauczania.
Encyklika jest przywoływana i przeważnie pozytywnie oceniana przez różne
środowiska, zarówno prawicowe, jak
i te z lewej strony. Podtytuł wspomnianej encykliki brzmi W trosce o wspólny dom, zaś szczególnie drugi rozdział
został poświęcony kwestii stworzenia
i wnikliwie rozpatrzony z perspektywy teologii systematycznej. Laudato si’ jest zatem teologiczną refleksją
nad stworzeniem oraz nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone
mu Boskie dzieło. Poruszenie przez
Franciszka zagadnień z zakresu ekologii jest więc wyrazistym przykładem
szczególnego zainteresowania współczesnej teologii katolickiej problemami
dzisiejszej ekologii. Ten fakt, jak sądzę,
wystarczająco obnaża bezzasadność
biadania tej części naukowców, wedle
których teologia jest w śpiączce. Uważam, że Laudato si’ stanie się w nieodległej przyszłości jeszcze większym
impulsem dla teologów, motywującym
ich do prowadzenia coraz wnikliwszych
badań w tym zakresie, oczywiście na

2 Zob. A. Linzey, Teologia zwierząt, tłum.
W. Kostrzewski, Kraków 2010.

Teologiczne know-how
Teologia, jako systematyczna dziedzina wiedzy, w oparciu o właściwe
sobie metody badawcze, analizuje
dane zawarte w Bożym Objawieniu.
W katolickim sposobie rozumienia źródłem tego Objawienia jest Bóg, który
manifestuje się człowiekowi na kartach
Pisma Świętego i przemawia w nurcie Tradycji Konstytutywnej. Istnieją
dwa podmioty relacji w Objawieniu:
Boga, który objawia się człowiekowi,
i człowieka, który dzięki właściwym mu
zdolnościom autotranscendencji jest
w stanie dostrzec i odczytać Objawienie. Jednak co jest zasadniczą treścią
Objawienia i dlaczego jest ono skierowane przede wszystkim do człowieka?
Odpowiedź odnajdujemy w Czwar-
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nę pozostawiam jednak czytelnikom.
Ponadto po uważnej lekturze jego
publikacji muszę stwierdzić, że gdy
jednym razem proponowane wnioski
prowadzą czytelnika na pewne drogi,
wymagające głębokiej i słusznej uwagi
oraz uznania, to innym razem – niestety – na wątpliwe bezdroża. Mimo
wszystko najpierw chciałbym pochylić się nad teologicznymi racjami dla
uprawiania refleksji nad stworzeniem.
Potrzebna czy nie? Zasadna czy bezpodstawna? Takie pytania praktycznie
od razu pojawiły się w mojej głowie,
gdy zapoznałem się z Laudato si’ Franciszka oraz z Teologią zwierząt proponowaną przez Linzeya.
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podstawie danych z Objawienia.
Czy jednak dla współczesnej teologii ta problematyka jest faktycznie
nowatorska? Nie do końca. Owszem,
zaproponowane w ostatniej encyklice
Franciszka panoramiczne spojrzenie
na kwestię ekologii jest wysoce oryginalne. W tym miejscu trzeba jednak
przypomnieć, że w 1994 roku ukazała się książka pt. Animal Theology,
której autorem jest anglikański teolog
Andrew Linzey (polskie tłumaczenie
tej publikacji zaprezentowano pięć lat
temu 2). Linzey jest wykładowcą teologii na Uniwersytecie Nottingham i kierownikiem Katedry Teologii Zwierząt.
Jego książka wpisuje się w rozważania z zakresu teologii natury, protologii – dogmatycznego traktatu teologicznego o stworzeniu – aczkolwiek jej
głównym zagadnieniem jest kwestia
zwierząt w perspektywie Boskiego
aktu stwórczego, a także stosunku
człowieka do tej części stworzenia.
Opracowanie Linzeya w swoim zakresie badawczym jest więc węższe niż
ujęcie encykliki Laudato si’, ale równie
oryginalne ze względu na poświęcenie rozważań jedynie problematyce
zwierząt. Teologia zwierząt zawiera też praktyczne wskazania natury
etycznej. Zastanawiałbym się nawet,
czy książka Linzeya nie jest bardziej
rozprawą etyczną niż teologiczną. Oce-
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tej Ewangelii, gdzie czytamy, że: Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne (J 3, 16).
Co z tego wynika? Poprzez swoją
Paschę Syn Boży udostępnił ludzkości, uwikłanej w grzech, perspektywę
zbawienia i tym samym przywrócił
człowiekowi życie wieczne. Niezbędny jest jednak wolny i rozumny akt
wiary osoby ludzkiej. Uważny czytelnik powinien zwrócić uwagę na użycie
w powyższym cytacie słowa „świat”
(gr. ton kosmon), rozumianego jako
całościowy przedmiot miłości Boga.
Zatem nie tylko człowiek jest przedmiotem Bożej troski, ale całość stworzenia. Użycie rzeczownika „świat”
nie jest wcale przypadkowe i dlatego
trzeba powrócić do pytania o zasadność teologii natury. Na tak postawione pytanie powinniśmy odpowiedzieć
pozytywnie. Jeżeli świat jest przedmiotem miłości Boga, jak czytamy w Biblii,
i jeżeli to w nim Bóg manifestuje się
człowiekowi, to uprawianie teologicznej refleksji nad naturą nie powinno
dziwić. W teologii nie przez przypadek twierdzi się, że świat ma charakter
symbolu, który odsyła do rzeczywistości Innego. Innymi słowy, zdumienie
nad światem prowokuje pytanie o jego
przyczynę. Jeżeli całość stworzenia

jest przedmiotem miłości Boga i jeżeli
Objawienie zachodzi również przez
stworzenia i w stworzeniach, to lepiej
mówić o teologii natury niż tylko zwierząt. Stawiam jednak pewien warunek,
ale o tym później. Teraz trochę o zwierzętach w Objawieniu.
Ile zwierząt w Objawieniu?
W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać, że: Zwierzęta są stworzeniami Bożymi. Bóg otacza
je swoją opatrznościową troską. Przez
samo swoje istnienie błogosławią Go
i oddają Mu chwałę. Także ludzie są
zobowiązani do życzliwości wobec
nich [...]3. Zwierzęta – podobnie jak
ludzie – są dziełem Stwórcy i także
w nich manifestuje się obecność Boga.
Na podstawie pierwszego rozdziału
Księgi Rodzaju, zredagowanego w tradycji kapłańskiej, możemy stwierdzić, że szóstego dnia Bóg stworzył
zarówno zwierzęta, jak i ludzi. W tym
samym rozdziale czytamy również, że
to właśnie człowiekowi Bóg powierzył panowanie nad resztą stworzenia.
Z pewnością od razu rodzi się pytanie
3 Katechizm Kościoła Katolickiego, 2416.
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przyszłego życia w niebie, w którym […] Wilk i baranek paść się będą
razem; lew też będzie jadał słomę jak
wół; a wąż będzie miał proch ziemi
jako pokarm. Zła czynić nie będą ani
zgubnie działać na całej świętej mej
górze – mówi Pan (Iz 45, 25). Wiemy
również, że całość stworzenia stała się
stroną Przymierza z Bogiem. Słusznie
przypomina o tym, być może często
zapominanym fakcie, Andrew Linzey. Stary Testament ukazuje zwierzęta głównie w kontekście składania
ofiar, jednak Księga Psalmów wyraża troskę Boga zarówno o ludzi, jak
i o zwierzęta (zob. Ps 36, 7). W Nowym
Testamencie Chrystus przypomina,
że ludzie są o wiele cenniejsi od wróbli (zob. Łk 12, 7). Ziemia i wszystko,
co stworzone, jest własnością Stwórcy. Owa prawda pojawia się zarówno na kartach Biblii Hebrajskiej (zob.
Ps 24), jak i Biblii Greckiej (zob. Kol 1,
16-17). Ponadto podstawowe wydarzenie chrześcijaństwa – Wcielenie
Syna Bożego i Odkupienie – ogarniają
całość Boskiego dzieła, ponieważ ciało Jezusa Chrystusa stanowi element
materii wszechświata. Ludzka natura Jezusa została jednak wewnętrznie i osobowo zjednoczona z Bogiem,
aby umożliwić na nowo życie wieczne i pojednać świat – zraniony przez
grzech – z Bogiem. Wyraża się w tym
jedna z podstawowych prawd chrystologicznych, że w Jezusie Chrystusie urzeczywistnia się unia hiposta-
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o charakter tego panowania. Ten sam
problem stawia w Teologii zwierząt
Linzey i słusznie zauważa, że nie należy
go postrzegać jako zachęty do despotycznego rodzaju władania. Niektóre
przekłady Biblii słowo „panowanie”
tłumaczą jako „sprawowanie pieczy”
lub nawet „troskliwe nadzorowanie”,
aby lepiej zbliżyć się do hebrajskiego
oryginału, który posiada dosyć szerokie
znaczenie. W ten sposób dają czytelnikowi do zrozumienia, że stworzenie nie
powinno być przez człowieka zagarniane w nieograniczony sposób, bo jest
ono darem od Stwórcy, powierzonym
człowiekowi pod opiekę i w dzierżawę.
Człowiek, jak przypomina Linzey, jest
współpracownikiem Boga w uprawianiu Edenu. Dobrze oddaje to drugi opis
stworzenia świata, według tradycji
jahwistycznej, który wprost wspomina,
że Pan Bóg wziął […] człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał
go i doglądał (Rdz 2, 15). Użycie słów
„uprawa” oraz „doglądanie” właściwie
oddaje charakter zadania człowieka
względem reszty stworzenia. Wyraża
bowiem potrzebę postawy wrażliwości i troski w stosunku do świata roślin
i zwierząt. Życzliwość ludzi wobec reszty stworzenia, wspomniana w Katechizmie, znajduje zatem swoje uzasadnienie w Objawieniu zawartym w Biblii.
Teologia katolicka niewiele mówi
o eschatologicznej przyszłości zwierząt. W Księdze Izajasza znajduje
się wprawdzie metaforyczna wizja
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tyczna dwóch natur w jednej osobie.
Poprzez wydarzenie Jezusa Chrystusa
zaczęło się zatem uświęcanie całego
świata (gr. ton kosmon). Podstawą dla
uświęcania całego świata jest obecność w nim Ducha Świętego, który jest
przez Niego przenikany. Miłość, którą
Bóg ma do świata, wyraża się w Jego
szacunku względem swojego stworzenia. Dlatego cały świat uczestniczy na
swój sposób w Boskiej dobroci. Wyraża się to przede wszystkim w zawarciu
Przymierza z każdą istotą żywą (zob.
Rdz 9, 8–17). Wydarzenie Wcielenia,
jako pełnia Objawienia, jest potwierdzeniem tego Przymierza, zaś Jego
zmartwychwstanie jest odkupieniem
i uświęceniem każdej istoty żywej,
z którą to przymierze zostało zawarte.
Tych kilka teologicznych argumentów
o godności dzieła Stwórcy i jego miejsca w Bożym planie odkupienia ujmuje
całość natury w perspektywie aksjolo-

gicznej. Zatem zwierzęta jako takie nie
są w żaden szczególny sposób uprzywilejowane względem reszty stworzenia,
bowiem każda istota żywa jest stroną
przymierza z Bogiem. W świetle tego
uprawianie teologii natury wydaje się
bardziej pożądane niż jedynie teologii zwierząt. Skąd jednak współczesne zainteresowanie kwestią zwierząt
w teologii?
Szanuj zieleń!
i antropologiczne
zastrzeżenie Martina Bubera
Początków należy doszukiwać
się w filozofii Alberta Schweitzera, a zwłaszcza w jego koncepcji
powszechnego szacunku. Schweitzer postulował, że człowiek powinien „oddać się światu”. Przedmiotem tego oddania powinna być każda
istota żywa. Uważał, że moralnie
dobry jest taki czyn, który wyraża szacunek względem każdego żyjącego
stworzenia. Ten szacunek powinien
być odzwierciedleniem tego rodzaju szacunku i troski, które człowiek
okazuje sam sobie. W ten sposób
idea szacunku stała się w filozofii
Schweitzera jedyną zasadą moralności, której zostały podporządkowane miłość i współczucie. Życie każdej
istoty żywej stało się zatem świętością
samą w sobie. Schweitzer twierdził,
że poprzez fenomen szacunku należy rozumieć postawę szerzenia dobra,
która wymaga holistycznej reakcji
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zof Martin Buber. Na początku dwudziestego stulecia zafascynował się
mistyczną ideą chasydzką, wedle której człowiek może naśladować miłość
Boga w relacji z całością stworzenia.
Jednak Buber stanowczo twierdził, że
relacja człowieka z bliźnim jest o wiele
cenniejsza, ponieważ to w niej człowiek może doświadczać wzajemności,
a dzięki temu doświadcza głębszego
sensu swojego istnienia. Jest w tym
zastrzeżeniu wiele prawdy, bowiem
to w relacji interpersonalnej człowiek
doświadcza swego rodzaju symetryczności, gdyż natrafia na odpowiedniego partnera do dialogu. Innymi słowy,
dramatyzm życia człowieka najpełniej
realizuje się w relacji z jakimś „Ty”.
Trzeba jednak postawić pewne pytanie. Czy środowisko świata przyrody
może być przedmiotem relacji człowieka? Wydaje się, że w pewnym sensie
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osoby: jej postawy, usposobienia oraz
motywacji i wreszcie samego czynu.
W swoim dziele Kultura i etyka napisał,
że wszelka głęboka religijność zawiera
się w etyce szacunku dla życia. Afirmacja wszelkiego przejawu życia jest
zatem – według Schweitzera – wyrazem duchowego związku człowieka
ze światem. W ten sposób w zasadę powszechnego szacunku zostały
włączone również rośliny i zwierzęta,
które powinny być otaczane najwyższą troską o motywacjach wręcz religijnych. Koncepcja powszechnego
szacunku Schweitzera doczekała się
krytyki ze strony Karla Bartha, który
uznał, że w poglądach Schweitzera nie
ma moralnego rozróżnienia pomiędzy
ludźmi a zwierzętami. Takie rozróżnienie pozwala stwierdzić, że kategorie szacunku i odpowiedzialności
powinny być zarezerwowane wyłącznie dla świata relacji międzyludzkich ze względu na różną naturę ludzi
i zwierząt. Innymi słowy – w systemie
Schweitzera zabrakło przede wszystkim klarownej antropologii. Barth
zauważył ponadto, że w wydarzeniu
Wcielenia doszło do pełnego objawienia się Boga, zaś głównym adresatem tego faktu jest człowiek. Przyjęcie
przez Boga – w osobie Jezusa Chrystusa – ludzkiej postaci, będącej przy tym
w pełni Bogiem, wyraża przede wszystkim szczególny rodzaj wybrania człowieka pośród reszty stworzenia.
Podobnie twierdził żydowski filo-
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tak. Jeżeli świat natury jest jednym
z fundamentalnych warunków życia
człowieka, to właśnie w tym świecie człowiek wyraża się jako osoba, w swoich wolnych i rozumnych
czynach – dobrych bądź złych. Każdy czyn, który powoduje degradację
środowiska naturalnego, jest zatem
wyrazem odwrócenia się człowieka
od przedmiotu miłości Boga, czyli od
świata stworzeń. Degradacja środowiska naturalnego jest tym samym
niszczeniem znaków obecności Boga,
które zawierają się w stworzeniu.
Jest to jednak inny poziom relacji niż
relacja międzyosobowa konkretnego
„Ja” z konkretnym „Ty”. W koncepcji Bubera widać uprzednią refleksję
nad zagadką człowieka. Dzięki temu
mógł stwierdzić, że człowiek najpełniej
wyraża się w dynamice relacji z drugim
człowiekiem.
Drogi i bezdroża
Wspomniałem wcześniej, że stawiam
zasadniczy warunek dla uprawiania
teologii. Tym warunkiem jest uprzednia klarowna antropologia. Trudno
rzetelnie uprawiać teologię, gdy wizja
człowieka, czyli adresata Objawienia,
jest pomijana lub ujmowana w niepełny sposób. Wiąże się to z potrzebą
postawienia pytania: Kim jest człowiek? W moim przekonaniu warunek
ten jest praktycznie zupełnie niezrealizowany i nieobecny w Teologii zwierząt Andrew Linzeya. Podczas lektury

tej książki moje największe zdumienie
wzbudził postulat porzucenia rozdziału pomiędzy rodzajem ludzkim i resztą
natury. Linzey powołuje się przy tym
na założenie św. Maksyma Wyznawcy, wedle którego wszystkie stworzenia – ze względu na swoje wspólne źródło w Bogu – łączą się ze sobą
w całej swojej różnorodności i przy
całej swojej odmienności. Dla Linzeya
miałby to być argument za zniesieniem podziału pomiędzy człowiekiem
a resztą stworzenia. Owszem, Logos,
przez którego wszystko się stało, jest
źródłem i przeznaczeniem całości
stworzenia. Trudno zgodzić się jednak
z postulatem, według którego wspólne
źródło i przeznaczenie całości stworzenia miałoby oznaczać potrzebę
porzucenia różnic pomiędzy zwierzętami i ludźmi. Co więcej, uważam taki
postulat za niebezpieczny, ponieważ – jak już wspomniałem – nie ma
wiarygodnej teologii bez klarownej
wizji człowieka. Wspomniane założenie autora Teologii zwierząt zupełnie
ignoruje jedną z podstawowych prawd
antropologii chrześcijańskiej, która
swój fundament odnajduje w Księdze
Rodzaju. Faktycznie, pierwszy rozdział
tej Księgi stwierdza, że to Bóg jest źródłem istnienia natury. Jednak istotny
jest dalszy ciąg opisu stworzenia, gdzie
można przeczytać, że jedynie człowiek został stworzony na Boski obraz
i podobieństwo (zob. Rdz 1, 27–30).
W Nowym Testamencie znajdujemy
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odnajduje je także w całym stworzeniu
(zob. Oz 4, 1–3). Linzey najwidoczniej
zapomina, że według Biblii Jezus Chrystus stał się podobnym wyłącznie do
ludzi (zob. Flp 2, 6–8). Dokonane przez
Niego Odkupienie polega na odnowieniu relacji człowieka z Bogiem,
ponieważ to człowiek dopuścił się
grzechu i z jego powodu w świat wdała
się dysharmonia i cierpienie. Pascha Jezusowa oznacza zatem przede
wszystkim przywrócenie człowiekowi
możliwości życia wiecznego w pełnej
komunii z Bogiem. Dopiero z tej racji
wynika pojednanie na nowo reszty
stworzenia, zranionego przez grzech
człowieka.
Wiele miejsca Linzey poświęca konsekwencjom antropocentrycznego
ograniczenia, które zawęża rozumienie
wagi reszty stworzenia. Zauważa on,
że często pomija się fakt, iż zwierzęta
należą do najwęższego kręgu zażyłości, ponieważ zostały stworzone – wraz
z ludźmi – tego samego dnia (zob. Rdz
1, 24.26.31). Nie wydaje mi się jednak,
aby ten fakt miał wnosić cokolwiek
nowego i rewolucyjnego, a z całą pewnością nie dowodzi istnienia podobnej
natury ludzi i zwierząt. Anglikański teolog ma jednak wiele racji, gdy przypomina o kilku podstawowych prawdach
dla całej teologii natury. Po pierwsze,
całość stworzenia istnieje dla Boga
i ma w Nim swoje źródło, ale z pewnością – co Linzey pomija – to człowiek jest ukazany jako ten, który został
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fragment, który ukazuje Chrystusa jako
tego, który pojawił się, aby wszystko
pojednać ze sobą (zob. Kol 1, 19–20),
więc w tym sensie możemy mówić
o takim samym przeznaczeniu człowieka i stworzenia – tym przeznaczeniem
jest Bóg. Fakt wspólnego pochodzenia
i przeznaczenia, tak bardzo akcentowany przez Linzeya i w sumie dosyć ważny podczas teologicznej refleksji nad
naturą, nie może przysłaniać założenia
zasadniczego dla całej chrześcijańskiej
antropologii: spośród całej natury tylko człowiek został stworzony na Boży
obraz i podobieństwo.
Andrew Linzey twierdzi również, że
trzeba ponownie przyjrzeć się patrystycznemu twierdzeniu, według którego to, co nie zostało zawarte we
Wcieleniu, nie zostanie uzdrowione
w odkupieniu. Co miałoby to oznaczać? Autor Teologii zwierząt twierdzi, że Syn Boży, podczas Wcielenia,
zechciał połączyć i przekazać całe
stworzenie Ojcu, aby poprzez to zaprowadzić pokój. Wynika z tego – twierdzi
Linzey – że Wcielony Logos przyjął nie
tylko naturę ludzką, ale także i zwierzęcą, skoro zechciał wszystko uzdrowić i ze sobą pojednać. Takie założenie
budzi moją natychmiastową wątpliwość i sprzeciw. Owszem, śmierć,
będąca konsekwencją grzechu, przyszła na świat przez grzech człowieka
(zob. 1 Kor 15, 21). Prawdą jest również
to, że grzech ma konsekwencje nie
tylko dla kondycji osoby ludzkiej, ale
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stworzony na obraz i podobieństwo
Boga. Pod drugie, prawdą jest, że związek Boga ze swoim stworzeniem ma
charakter dynamiczny; wszak istnieje
ciągła Boska afirmacja dla stworzenia,
bowiem w przeciwnym razie wszystkie
byty stworzone przestałyby istnieć. Po
trzecie, akt stworzenia przez Boga wynika z Jego miłości, a więc każde ze stworzeń powinno cieszyć się stosownym
szacunkiem ze strony człowieka. Autor
Teologii zwierząt zauważa, że: Budowanie adekwatnej teologii zwierząt może
rozpocząć się tylko wtedy, gdy zdołamy uratować się przed nadmiernym
antropocentryzmem4. Być może mój
pierwszy zarzut w tym akapicie, o braku jasnej antropologii przy budowaniu
teologii, Andrew Linzey mógłby nazwać
„nadmiernym antropocentryzmem”.
Jednak brak postawienia pytania, które
powinno brzmieć: Kim jest człowiek?,
jest zasadniczą słabością całej Teologii
zwierząt Linzeya.
Ku końcowi, który powinien
niepokoić
Jak już wspomniałem na początku, swoje uwagi staram się odnieść
przede wszystkim do pierwszej części Teologii zwierząt Andrew Linzeya. Mimo wszystko trzeba przyznać, że także i ta książka jest dobrym
świadectwem żywotności teologii.
W publikacji Linzeya można wskazać
4

A. Linzey, dz. cyt., s. 117.

jak najbardziej mocne strony oraz te
słabe, z którymi nie można się zgodzić. Moim celem nie było oczywiście
przeprowadzanie tutaj jej wnikliwej
recenzji. Myślę, że po prostu warto
pochylić się choćby nad niektórymi
zagadnieniami z zakresu teologii natury i to zwłaszcza w czasie, w którym
kwestie szeroko rozumianej ekologii są dosyć ważne i popularne. I tak
na przykład z uznaniem odnoszę się
do konsekwentnego przypominania
przez Linzeya, że Boskie przymierze dotyczy nie tylko człowieka, ale
całości stworzenia, wręcz wszelkiej
istoty żywej (zob. Rdz 9, 9–12.15–17).
Z dużym jednak rozczarowaniem
przyjąłem fakt, co zresztą kilkakrotnie podkreślałem, że w opracowaniu
Linzeya nie ma klarownej antropologii
chrześcijańskiej i to zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele miejsca poświęca kwestii miejsca człowieka na tle całości
stworzenia i w perspektywie jego stosunku do zwierząt. Muszę też szczerze przyznać, że osobiście nie widzę
potrzeby wyszczególniania odrębnej
dyscypliny, którą miałaby być teologia zwierząt, co postuluje autor. Nie
przemawiają do mnie argumenty,
wedle których zwierzęta powinny stać
się odrębnym przedmiotem uwagi
w teologicznej refleksji. Problematyka ta może być przecież z powodzeniem poruszana w zakresie o wiele
szerszym, jakim jest teologia natury, ponieważ każda istota żywa jest
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wynikiem Boskiego aktu stwórczego
i w każdym stworzeniu manifestuje
się Stworzyciel.
Na zakończenie chciałbym przywołać fragment Teologii zwierząt,
w którym Andrew Linzey wspomina,
że: Badacze sceny teologicznej ostatnimi czasy stawali w obliczu narastania procesu, który można jedynie
nazwać nowym sposobem uprawiania teologii. Nie powinno dziwić, że
teologia – tak, jak wszelkie inne dziedziny – musi poddawać się zmianom
i innowacjom. Nie jest również zaskoczeniem, że nowe kierunki i tendencje
badań będą […] „wznosić się i opadać,
nieświadomie […] / w nicość pogardy
i hałasu […]” 5. Nie wiem, czy teologia
musi poddawać się zmianom i innowacjom. Byłbym ostrożny z formułowaniem tego typu wniosków. Sądzę
jednak, że warto, aby konfrontowała
się z nowymi ujęciami i wyzwaniami.
Linzey wspomina także, że niektóre
kierunki badań w teologii będą z pew5 Tamże, s. 109–110.

nością przechodzić w zapomnienie.
A ja pytam: czy jakakolwiek teologiczna dyscyplina, która uczciwie i rzetelnie nie pyta o człowieka w perspektywie Objawienia, może w ogóle
nazywać się teologią? To pytanie musi
niepokoić i zaprzątać głowy teologów.
Musi. Ω

Mateusz K. Dziób

Św. Franciszek
na holenderce

Ekologia nie jest dla zniewieściałych
typów. Jest dla prawdziwych twardzieli
Ekoaktywiści mają największy udział w ośmieszaniu ekologii. Sami
sobie są winni, że zamiast kojarzyć ich jako herosów walczących ze
złem, postrzegamy ich jako nawiedzonych, zniewieściałych chłopców i zaniedbane dziewczyny. Na przykład taki Greenpeace zamiast
zajmować się sprawami bardziej przyziemnymi (nielegalnymi wysypiskami śmieci czy najbliższą okolicą), zbiera pieniądze na walkę
z dyskusyjnym, a być może nawet fikcyjnym ociepleniem klimatu.
Środowisko proeko wydaje się niezwykle obłudne. Nawet firmy
zajmujące się segregowaniem śmieci przyznają (mniej lub bardziej
otwarcie), że cała ich praca to jeden wielki pic na wodę, bo worki
z posortowanymi odpadami lądują i tak w jednej śmieciarce.
Ochrona środowiska to rzecz zbyt poważna, żeby zostawiać ją
w rękach takich szaleńców. Nie powinna kojarzyć się z obciachem,
ale przede wszystkim być ukazywana jako działalność ważna także z punktu widzenia przyszłych pokoleń. Cieszę się, że w końcu
Kościół wziął temat na tapetę i otwarcie mówi o potrzebie troski
o środowisko. Fajnie, że księża mówią o ekologii z ambon. Fajnie,
że papież Franciszek wydał encyklikę Laudato si’. Wszakże Bóg nie
stworzył tylko człowieka, ale wraz z nim powołał do życia całe jego
otoczenie. Ziemia została nam dana przez Niego jakby w dzierżawę. Powinniśmy więc o nią dbać, jak tylko można. Niestety, niektórzy zbyt dosłownie wzięli sobie do serca słowa Pana zachęcające
do „czynienia sobie ziemi poddaną”. Są do swojej racji tak bardzo
przekonani, że w dupie mają nawet papieża, którego nazywają...
antypolskim, gdyż we wspomnianej encyklice wezwał do redukcji
emisji gazów cieplarnianych. W takich właśnie chwilach mam serdecznie dość naszej polskiej prawicy. Ja tam wolę słuchać papieża
niż uwikłanych w interesy i słupki polityków. I polecam to również
czytelnikom.

W takich chwilach marzę też o powrocie ludzkości do hołubionego przez filozofów stanu natury, w której nie było jeszcze
całej tej paskudnej polityki. Za to był On. Bo to właśnie na łonie
natury można najlepiej usłyszeć głos Boga. Nie znajdziemy Go
w zgiełku miast, ale w cichym powiewie wiatru jak najbardziej
(por. 1 Krl 19,11–13). Nie wiem jak wam, ale mnie na łonie natury
modli się równie dobrze co w kościele.
Ciesze się, że coraz chętniej uciekamy z terenów zurbanizowanych na tereny zielone. Siedzenie przed telewizorem jest już passé. Teraz w modzie jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
I dobrze, bo w końcu to jest dla człowieka najbardziej naturalne
środowisko. Dziwi mnie wobec tego, że ci sami ludzie, którzy deklarują bycie „vege, fit, health and slow”, do swoich fitness clubów
i vegebarów nie dojeżdżają holenderkami, lecz wypasionymi furami. Tylko deklarują, że uwielbiają aktywność fizyczną, a tymczasem
są potwornymi leniuchami. Bywam czasami świadkiem kuriozalnych sytuacji, w których dystansu kilkuset metrów nie pokonuje się
pieszo, tylko właśnie samochodem. Niektórzy, gdyby tylko mogli,
zamieszkaliby w swoich pojazdach i skrzyżowali się z nimi na wzór
mitycznych centaurów.
I to chyba ja, przebrzydły prawicowiec, jestem bardziej eko. Bo
gdzie tylko mogę, tam jadę właśnie na rowerze albo przemieszczam
się na piechotę. Co ciekawe, z pracy do domu dojeżdżam o połowę szybciej rowerem niż samochodem. Nie stoję w korkach, tylko
zręcznie lawiruję między samochodami. Bardzo to lubię. Nie jestem
może jakimś wyczynowcem, ale dziennie robię te 30 km. Przyznam,
że to jedyny sport, który akceptuję i który mnie nie nudzi. Co więcej, dzięki niemu robię to, co lubię (a że spalam przy tym po 1500
kcal1, to już totalna bomba!), czyli odkrywam nowe tereny. I wjeżdżam w miejsca, do których nie zaszedłbym na piechotę. Uwierzcie
mi też – o wiele lepiej wracać do domu z imprezy rowerem (oczywiście gdy jest się trzeźwym) niż nocnym autobusem.
1

A przynajmniej tak twierdzi Endomondo.

Rowering jednak nie łączy ludzi tak jak np. wędrowanie po
górach. Nie usłyszysz nigdy od żadnego rowerzysty, nawet na najbardziej odludnym szlaku, żadnego „Szczęść Boże” ani nawet zsekularyzowanego „Cześć”. I trochę mi smutno z tego powodu, bo
jednak istnieje między nami jakaś wspólnota interesów. Smutne,
że niektórzy chcą dbać o nie poprzez Masy Krytyczne, robiące tylko
zły PR rowerzystom. Ale mimo wszystko dzieje się i z roku na rok
jest cyklistom w Polsce coraz lepiej.
Doskonale znany nam jest obraz serialowego ojca Mateusza
jeżdżącego na rowerze. Nikt chyba nie zaprzeczy, że Żmijewski
swoja postać kreuje na prawdziwego mężczyznę. Takim samym
twardzielem był św. Franciszek z Asyżu. Kto miałby takie jaja, żeby
mając tyle hajsu, ile miał on, rozdać wszystko ubogim, a sam zostać
bożym biedaczyną? Kto miałby odwagę rzucić wyzwanie sułtanowi
i by dowieść prawdziwości swej wiary, zaproponować przejście po
rozżarzonych ogniach? A taki był właśnie św. Franciszek, którego śmiało można nazwać pierwszym chrześcijańskim ekologiem.
Troszczył się o wszystkie żywe stworzenia, a najmniejszych nazywał
swoimi braćmi. Był za pan brat z przyrodą. Jestem przekonany, że
gdyby żył dziś, to jeździłby wszędzie na stylowej, hipsterskiej holenderce. W swoim żebraczym habicie oczywiście. Ω
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Kiedy konserwa bierze się do spraw łóżkowych, trzy
czwarte podłączonej do sieci lewicy zaciera ręce
Nas jednak niech nie obchodzą obyczajówki parzystokopytnych
ani zwierzenia redaktorów. Niech obchodzi nas uczynienie z seksualności, a także z realizacji seksualnej, celu życia jednostki. Któż
to uczynił? Jest kilku winowajców. Zanim jednak pierwsi rzucimy
kamieniem, warto podumać chwilę nad konsekwencjami takiego
stanu rzeczy. Dla wielu wciąż niepojęte jest, że idee (i poprzedzone nimi decyzje) mają swoje konsekwencje. W tym wypadku mowa
o konsekwencjach dla naszej podmiotowości. Żeby zacząć rozmyślać nad wpływem seksualności na konstrukcję człowieka, musimy
skupić się na rozumie. W świecie ponowoczesnym rozum jest na
cenzurowanym – działał bowiem tam, gdzie nie było Boga, czyli
w obozach śmierci. Jest więc za nie odpowiedzialny.
Krajobraz po obozie
Po doświadczeniach drugowojennych intelektualiści wyrugowali z rzeczywistości elementy, które do tej pory trzymały ten świat
w kupie. Raz fundamentem spinającym świat – jak iglica stadion
narodowy – był Bóg, innym razem Rozum, czasem Postęp; wiele
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dywersant na tyłach
naszej podmiotowości
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Pisanie wierszy po
Oświęcimiu jest
barbarzyństwem

było tych osi, które organizowały porządek świata. Postmodernizm doszedł jednak do wniosku, że osie te są nic niewarte, że nie
spinają należycie, że wyznaczają zgubny kierunek. Że wszystkie
solidne fundamenty, ściany nośne, przęsła, filary, sklepienia to
budulec nie stabilnej konstrukcji świata, ale totalitaryzmu. I jako
takie muszą być zredefiniowane.
Theodor Adorno stwierdził, że pisanie wierszy po Oświęcimiu jest barbarzyństwem – i mimo że potem próbował złagodzić
kategoryczność swoich słów, to jednak w Dialektyce negatywnej
dowodził, że kultura, a wraz z nią sztuka, filozofia i nauka poniosły w obliczu Szoah klęskę. Bo skoro nie potrafiły uchronić świata
przed Zagładą, to znaczy, że były wadliwe. A jeśli tak, to należy je
zmienić.
Lekiem na totalitaryzm miały być słabość, pluralizm i fragment. Skoro mocne, jednoznaczne kategorie całości, jedności,
unifikacji i postępu były w stanie zauroczyć artystów i intelektualistów; skoro młode zdrowe i wygimnastykowane ciało białego
mężczyzny było w stanie zapędzić za druty kilka narodów; skoro
jedna prawda wykrzykiwana przez miliony gardeł mogła zakrzyczeć inne prawdy, nie tak donośne; to znaczy, że konieczne jest
rozbicie wszystkiego, co rości sobie prawo do wyłączności i unifikacji. Takie rzeczy, jak religia (bo albo jest się chrześcijaninem,
albo żydem), naród (bo albo jest się Finem, albo Słowakiem), pojęcie estetyki (bo – mimo gustów i guścików – albo coś jest piękne,
albo nie), żarna historii musiały zmielić. Postmodernizm, chroniący wykluczonych, wykluczył ze słownika wykluczające słowo
„albo”. Na jego miejsce wpisał zaś spójnik „i”. Teraz prawdę o świecie należy opisywać za pomocą wielu równoprawnych pojęć. Pojęć
fragmentów. Całość bowiem – jak twierdził Adorno w Minima
Moralia – jest nieprawdą.
Trudno, żeby kondycja tak rozumującego człowieka była najlepsza i najbardziej stabilna w dziejach. Pod wpływem rewolucyjnych zmian dobrze znanego świata podmiotowość jednostki traci
integralność; nie ma stabilnego punktu oparcia. Ale to jeszcze nie
koniec. Jak już powiedzieliśmy – rozum jest na cenzurowanym.
A jak wiadomo, tam, gdzie rozum śpi, budzą się demony. A przynajmniej jakiś irracjonalny żywioł. Na przykład seks.

W 1968 roku w Polsce pożegnania na dworcach kolejowych z bliskimi o podejrzanych nazwiskach i strajk, bo zdjęli Dziady. Na
Zachodzie rewolucja. Sex, drugs i orgazmotrony. Wilhelm Reich,
ten uczeń Freuda, działacz komunistyczny i prekursor rewolucji
seksualnej w jednym, już w 1933 roku postulował, żeby proletariacka polityka seksualna obaliła związek między seksualnością
a prokreacją. To nie tylko wyzwoliłoby kobiety spod dominacji
męskiej, ale i unieważniłoby rodzinę – tę „podstawową komórkę ideologiczną” burżuazyjnego społeczeństwa. Reich z jednej
strony podpierał się Marksem, z drugiej zaś Freudem – według
zaleceń tego drugiego otworzył w Wiedniu praktykę lekarską,
gdzie walczył z „nędzą seksualną”. Ucząc 14-latki, jak powinny się zabezpieczać, i wskazując, gdzie można bez przeszkód
spędzić płód. Doszedł do wniosku, że brak aktywności seksualnej w wieku młodzieńczym jest przyczyną chorób psychicznych.
Przy tej okazji stworzył teorię energii kosmicznej – orgonu, który jest źródłem szczęścia i samorealizacji. Tyle że (znów Freud)
przepływ orgonu jest blokowany przez „doktryny metafizyczne, zwłaszcza klerykalne” oraz politykę – i stąd całe cierpienie
ludzkie.
Jako założyciel SexPolu – Związku Proletariackiej Polityki Seksualnej – wierzył, że seks ma właściwości uwalniające.
Seks czyni wolnym. Swoje dzieci posłał do szkoły, w której brak
higieny i onanizm stanowiły odpowiednik greki i łaciny. Reich
wierzył, że wolność seksualna jest w stanie obalić stary, burżuazyjny świat. Skoro rodzina jest nośnikiem cywilizacji starego
świata i blokuje zbawienny przepływ orgonu, to trzeba ją nie tyle
zniszczyć (Reich miał coś w sobie z konserwatysty), ale stworzyć
na nowo. To było przed wojną w teorii. W praktyce po wojnie
Reich zajął się rzemiosłem – do ręki wziął falliczne dłuto i młotek i skonstruował orgazmotron. Orgazmotron (orgon machine) to miejsce, w którym można nie tylko osiągnąć orgazm, ale
i wyleczyć raka, walczyć z ufoludkami, a nawet zneutralizować
cząsteczki radu – wszystko dzięki niczym nieskrępowanemu
przepływowi orgonu. Tym wszystkim właśnie zauroczył studentów z rocznika ’68.
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Sex macht frei

Wierzył, że seks
ma właściwości
uwalniające
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Zamiast haseł
godnej płacy
i pracy wymalować
pięknego Erosa

Wojna w Wietnamie i kłopot z orgazmem
Prawdziwym papieżem awangardy seksualnej w pamiętnym
roku był jednak Herbert Marcuse, a biblią Eros i cywilizacja jego
autorstwa. Marcuse znowu nie daje spokoju rozumowi – to jemu
przypisuje funkcję opresyjną i zniewalającą; wskazuje, że to on
tłumi popędy, bo jego istotą jest stłumienie. Powtarza nawet za
Freudem: kultura to składanie ofiary z libido. Filozof posługuje się
postmodernistyczną optyką, która kategorię całości przeciwstawia fragmentowi. I tak społeczeństwo ucieleśnia racjonalizm całości, a walka jednostki przeciw represywnym siłom jest walką przeciw
obiektywnemu rozumowi. Jednostka jako fragment całego społeczeństwa powinna mieć rolę decydującą w kształtowaniu nowej
zasady rzeczywistości. Właśnie z tych pozycji w Przedmowie politycznej 1966 do Erosa… opisuje wojnę w Wietnamie: dobrze zorganizowane społeczeństwo zachodnie dysponujące samolotami
i napalmem przeciwko jednostce, a więc czemuś niezorganizowanemu (za organizacją zawsze stoi jakaś zbiorowość). Z wytworami
rozwiniętej cywilizacji walczy partyzant.
W Człowieku jednowymiarowym dowodzi, że totalitarny świat
wcale nie musi posługiwać się terrorem, żeby wprowadzać swoją
wizję świata, ale właśnie zracjonalizowanym, technicznym postępem. Czyli znowu w duchu postmoderny – wytwory ludzkiego
umysłu zniewalają. Zniewala dobrobyt będący skutkiem rozwoju
myśli technicznej. Tworzy nowe formy kontroli, czyli produkcję
i konsumpcję, wpychając człowieka w więzy bezalternatywnej rzeczywistości jednowymiarowej. W tej rzeczywistości świetnie odnalazła się jednak klasa robotnicza, wygaszając tym samym swój
potencjał rewolucyjny. Co z tym fantem zrobić? Jak pomóc spełnić
się konieczności dziejowej, skoro projekcja wielkiej rewolucji nie
chce się ziścić, bo główni aktorzy historii poszli na zwolnienie,
a projektor się zepsuł? Po pierwsze, trzeba nająć nowych aktorów – studentów buntowników i wszelkich wykluczonych (mniejszości seksualne i narodowe). Po drugie, trzeba wzniecić rewolucję
totalną: polityczną i seksualną, a na sztandarach zamiast haseł
godnej płacy i pracy wymalować pięknego Erosa.
Nierepresyjna zasada rzeczywistości, którą próbuje powołać
Marcuse, powinna zrealizować się poprzez zamianę paradygma-
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tów w prywatnych i społecznych stosunkach własności. Na poziomie zbiorowości stosunki kształtowały się dotychczas poprzez
produkcję i wymianę wartości wyprodukowanych rzeczy. Na łonie
rodziny zaś, czyli na poziomie prywatnym, ta zasada nie obowiązywała. Życie domowe i seksualne – mówi Marcuse – miało być
przeniknięte duchem boskiego i moralnego prawa. Pragmatyzm
kontra idealizm. Popęd seksualny został ucywilizowany i uszlachetniony przez miłość, a z ciała uczyniono narzędzie pracy. Ciało, wykonując nienaturalną pracę (niewynikającą z naturalnych
potrzeb), wyrzeka się swojego przeznaczenia. Żeby te sfery życia
odzyskały harmonię i wróciły na swoje właściwe miejsce, energię
ludzką należy skupić nie na zaspokajaniu fałszywych potrzeb, które narzuca nam rozwinięta cywilizacja, ale na zaspokajaniu libido,
potrzeby realnej.
I tak rodziny – narzędzie przemocowego „uszlachetniania”
popędu seksualnego – zostały zastąpione przez komuny. Jak na
przykład sławna niemiecka Kommune 1, postulująca (i uprawiająca) wolną miłość. Komunardzi zakładali przedszkola, w których – tak jak to było w przypadku dzieci Reicha – najmłodszych
zachęcano do onanizmu. Kommune 2 wydała z kolei książeczkę, w której opisywano opiekę nad trzy- i czteroletnimi dziećmi.
W broszurze zalecano pokazywanie dzieciom członków w stanie erekcji. Te pedofilskie w swojej istocie zapędy i wprzęganie
seksualności w system wychowawczy nie były wówczas czymś
niecodziennym – najbardziej kojarzonym dzisiaj propagatorem
alternatywnych przedszkoli jest Daniel Cohn-Bendit, poseł do
Parlamentu Europejskiego z partii Zielonych, który jako wyzwolona przedszkolanka zbyt często sadzał sobie cudze dzieci na
kolana…
W komunach uciekano od pojęcia prywatności i intymności – wszechobecna nagość, ustronne miejsca bez drzwi, publiczne
czytywanie korespondencji miały być odtrutką na mieszczańskie
zakłamanie. Zrównanie tego, co prywatne i nieprywatne, niech
zilustruje anegdotyczne już zdanie Dietera Kunzelmanna, założyciela K1: Co mnie obchodzi wojna w Wietnamie, skoro mam kłopoty
z orgazmem. Seksualność, jako najpełniejsza realizacja postulatów wolności osobistej, stała się ważniejsza od troski o wolność

W komunach uciekano
od pojęcia prywatności
i intymności
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Seks przestał
już być frajdą
mieszczan

innych. Od obywatelskości, która jest troską o to, co ponadjednostkowe, a więc wspólne.
❤❤❤
Tak właśnie wygląda pobieżna rekonstrukcja europejskiej rozsypki, która doprowadziła nas do zapowiadanego we wstępie namysłu nad naszą podmiotowością Anno Domini 2015. Znajdujemy się
w rozpadającym się, straumatyzowanym świecie, który w siebie
zwątpił. W którym pluralizm i kolorowa różnorodność nie daje
ukonstytuować się jakiemukolwiek stałemu punktowi odniesienia. W którym mikroostoja rzeczywistości makro, czyli rodzina,
jest uznawana za źródło opresji i jako taka powinna być zredefiniowana. Najmniejszym elementem w tym gmachu w przebudowie jest oczywiście człowiek. Też w trakcie remontu. Generalnego.
Po 40 latach od rewolucji ta przebudowa jeszcze trwa, powodując niezwykły bałagan i komplikacje. Widać to w sztuce, widać to
także w życiu intelektualnym, uniwersyteckim. Seks przestał już
być frajdą mieszczan, którzy zrzucili barchanowe majtki i spalili
staniki. Teraz to powód coraz częstszych wizyt u psychoterapeuty – okazało się, że przez Erosa są same problemy.
Wyzwolenie ciała, kontrola prokreacji
Narzekać na rozwiązłość obyczajów nie jest łatwo. Zasadniczość
i pruderia kojarzą się z nudziarstwem, bezwolnością, a nawet
tchórzostwem. Każdy, kto czytał Tango Mrożka, pała większą sympatią do Stomila, który posiadł Eleonorę na oczach mamy i papy na
premierze Tannhäusera, niż Artura. Słowem, nie jest lekko. Doskonale wyczuwa to Michel Houellebecq – najnudniejszy pisarz świata, który zastanawia się, jak stworzyć na tyle monotonne dzieło,
aby jego forma odpowiadała ludzkiemu życiu. Życiu człowieka,
który próbuje się poskładać w latach 90., w warunkach porewolucyjnych. Znikają kolorowe kwiaty i barwne wizje, pojawiają się
nuda, praca, pustka. Właśnie taką mimetycznie nudną książką jest
debiut powieściowy Houellebecqa Poszerzenie pola walki.
Tytułowe pole walki, jakim jest życie, poszerzono w roku 1968
o sferę seksualną – i tak seksualność stała się nowym systemem
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hierarchii społecznej. Ścigamy się na zieleń trawników i liczbę zer
na koncie, ścigamy się również na seksualne podboje. I właśnie
dlatego seks – który miał nieść wolność – przybrał formę kolejnej
„fałszywej potrzeby”, o której tak rozwodził się Herbert Marcuse
w Człowieku jednowymiarowym. Ten wyścig doprowadza do frustracji – i zawsze kończy się problemami z samym sobą, zawsze
niszczy podmiotowość. Konieczność podnoszenia atrakcyjności
seksualnej mimowolnie obsadza bohaterów Houellebecqa w sytuacji konfliktu – konfliktu między pociągającymi a nieużytecznymi
seksualnie, między starymi a młodymi. Bruno – jeden z bohaterów Cząstek elementarnych – to seksoholik i nauczyciel. Prowadzi zajęcia w klasie humanistycznej, gdzie uczą się niemal same
dziewczęta. Fantazjuje o nich i pragnie ich. Beznadziejność tych
starań podkreśla obecność w klasie wyrośniętego czarnoskórego
chłopaka, Bena, który obmacuje pod ławką najpiękniejszą dziewczynę w szkole. Bruno nienawidzi Bena, boi się go, zazdrości
mu – i powodzenia, i przyrodzenia. Ben, typ spod ciemnej gwiazdy, „wyrośnięta małpa”, kiedy Bruno odczytuje jeden z sonetów
Baudelaire’a z Kwiatów zła, rzuca mu w twarz: Siedzi ci w głowie
popęd śmierci, co staruszku?. Nawet średnio rozgarnięty, żujący
gumę uczeń zna zasady tej gry. Nie jest to – co warto podkreślić – walka o „dostęp do samicy”, z której to walki wystarczy się
dobrowolnie wycofać. Świat oparty na hierarchii seksualnej jest
bezalternatywny. A konflikt dotyczy czegoś dalece ważniejszego
niż dostęp do obiektów seksualnych. Dotyczy właściwie rzeczy
najbardziej fundamentalnej: tu życie walczy ze śmiercią.
W Możliwości wyspy rzecz się ma podobnie, ale tym razem
Houellebecq wyciąga jeszcze dalej idące wnioski. Daniel, komik
w średnim wieku, spisując opowieść swojego życia, dochodzi do
wniosku, że Europa to nie jest cywilizacja dla starych ludzi. Starzy – już pokonani, walka bowiem została rozstrzygnięta – mogą
albo dogorywać w przepełnionych hospicjach, albo umierać na
żądanie. Starość bierze swój początek w nieprzydatności seksualnej – skoro naznaczonego piętnem czasu ciała nikt nie chce już
dotykać, skoro – mimo wciąż odczuwanego pożądania – ciało nie
jest w stanie dawać przyjemności, to znaczy, że musi umrzeć. Przy
tym trzeba pamiętać, że przyjemność to nie jest tylko satysfakcja

Starość bierze
swój początek
w nieprzydatności
seksualnej
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Cywilizacja nadal
stwarza sztuczne
potrzeby

płynąca ze spełnienia potrzeby, ale sens życia. Cywilizacja europejska jest oparta na stwarzaniu pragnienia i realizacji tego pragnienia, na miłości fizycznej. Kryteria tej miłości – młodość, piękno,
siła – to kryteria nazistowskie. Stare ciało nie może partycypować
w owocach tej cywilizacji. A że doczesność jest wszystkim, stanowi
całość sensu życia człowieka – nieatrakcyjna jednostka znajduje
się w dramatycznym położeniu. Nic na nią nie czeka – ani w życiu,
ani po śmierci. W końcu za ziemskim horyzontem egzystencji nie
rozciąga się nic, co można by nazwać horyzontem metafizycznym.
Konstrukcja cywilizacji europejskiej po wyzwoleniu Erosa przybrała dokładnie taki sam kształt, jaki miała przed rewolucją. Nadal
stwarza sztuczne potrzeby i organizuje ludzi wokół pracy nad
spełnianiem tych potrzeb.
Klęska w starciu z młodością, którą prędzej czy później przegrywa każdy, nawet Mick Jagger, poprzedzona wyścigiem
o akceptację i spełnienie seksualne doprowadza nieuchronnie do
problemów tożsamościowych, psychicznych. Do problemów z własną podmiotowością. W Poszerzeniu… rozmontowana przez seks
psychika bohaterów jest usilnie (ale bezskutecznie) składana na
kozetce. Véronique, była partnerka głównego bohatera, należy do
„pokolenia spisanego na straty” – bo zwiedziła zbyt wiele dyskotek, poznała zbyt wielu kochanków. Taki sposób życia zubaża ludzką istotę, wyrządzając jej szkody […] prawie zawsze nieodwracalne
[…]; człowiek staje się nie bardziej zdolny do miłości niż stara szmata. I w konsekwencji prowadzi oczywiście życie szmaty. Véronique
udaje się do psychoanalityka – dzięki terapii rozstaje się z partnerem; musi zajmować się bowiem sobą, a nie kimś innym. Seks
czyni wolnym również od drugiego człowieka. Podobnie rzecz się
ma w Cząstkach elementarnych, gdzie Bruno seksoholik trafia do
psychiatryka, po tym jak nie udaje mu się uwieść swojej uczennicy. Dogłębne poczucie bezsensu (wynikające z nieprzydatności
ciała) to stadium, które poprzedza akt samobójczy. Samobójstwo
popełnia pierwsza dziewczyna Brunona, Annick, ze względu na
swoją skrajną nieatrakcyjność. Jego największa miłość, Catherine, która w wyniku choroby została sparaliżowana od pasa w dół,
skacze z okna. Annabelle, partnerka Michela (brata Brunona),
dowiedziawszy się o chorobie, zażywa środki nasenne, zapada
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w śpiączkę, w końcu umiera. W Możliwości wyspy zabija się Isabelle, prawdopodobnie Daniel. Samobójstwo zresztą staje się tam
aktem wtajemniczenia w nową religię, która owładnęła światem
i potem ten świat na nowo skonstruowała. Tą religią jest Kościół
elohimicki.
Nowa religia musiała się pojawić, skoro dotychczasowe wytwory cywilizacji tak jak nie poradziły sobie z Zagładą, tak nie poradziły sobie z seksualnością. Elohimici – w momencie gdy jedna
część starego i nieatrakcyjnego społeczeństwa zażywała xanax,
a druga popełniała samobójstwo – przynieśli ludzkości ukojenie. Nowa wiara daje gwarancję nieśmiertelności, a opiera się na
technologicznym rozmnażaniu. Dzięki operacjom wykonywanym
na ludzkim DNA możliwe jest rozmnażanie bez udziału rodzicieli i tworzenie życia z pominięciem embriogenezy. Z jednego DNA
tworzony jest od razu dorosły, w pełni ukształtowany osobnik.
Nieśmiertelność zaś uzyskuje się poprzez odtwarzanie jednej
informacji zawartej w DNA w nieskończoność; w ten sposób jedna komórka macierzysta produkuje nieskończenie wiele organizmów, następujących po sobie. Ciągłość osobowości zachowuje
się poprzez spisywanie opowieści swojego życia – każdy następny
potomek zapoznaje się z historią poprzedników. Jego zadaniem
jest kontemplacja życia przodków. Osiągnięcie nieśmiertelności, życia wiecznego na ziemi znosi potrzebę moralności. Sztuczna płodność unieważnia rodzicielstwo, a więc rodzinę. Człowiek
nie musi już borykać się ze świadomością, że – wydając na świat
potomstwo – wydaje swoich oprawców, z którymi będzie musiał
rywalizować o ciała. Jednak definitywne i całkowite odebranie
ludziom rodzicielstwa doprowadza w konsekwencji do zaniku relacji międzyludzkich. Początkowo seksualnych, potem zaś jakichkolwiek. W roku 4000 – Możliwość wyspy klasyfikowana jest jako
powieść s.f. – neoludzie, potomkowie Elohimitów, kontaktują się
ze sobą tylko wirtualnie. Są nieśmiertelni i samotni. Nie odczuwają pociągu seksualnego, nie mają też żadnych miłosnych inklinacji.
Nie cierpią, ale i nie odczuwają szczęścia.
Kwestia sztucznego zapłodnienia, czyli oddzielenie aktu seksualnego od prokreacji, była też podnoszona w Cząstkach elementarnych. Przyrodni brat Brunona, Michel, wybitny naukowiec
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odludek, prowadzi badania nad sztucznym rozmnażaniem. Kontrola rozmnażania jest tylko konsekwencją postulatów Wilhelma
Reicha i rewolucjonistów z ’68, żeby przyjemności wypływającej
ze zbliżenia nie obarczać uciążliwą (zwłaszcza dla kobiet) prokreacją. Bruno i Michel, obaj z poważnymi odchyłami w dziedzinie erotycznej, są synami jednej kobiety – hippiski, która w imię
osobistej wolności do spania na hamaku i dziergania kolorowych
spódnic porzuciła swe dzieci. Wzrost indywidualizmu i wolność
jednostki uwarunkowane są kontrolą urodzeń. Naturalną konsekwencją badań nad sztucznym zapłodnieniem jest z kolei ingerencja w jakość tworzonego życia. Zanika dobór naturalny, który na
przestrzeni tysiącleci premiuje dobre cechy, a w jego miejsce pojawia się hodowca, który w sposób sztuczny zapobiega powstawaniu
ułomnych, niezgodnych z oczekiwaniem organizmów.
Stosunki polityczno-osobiste

Wyzwolenie seksualne
nad Wisłą jeszcze
się nie dokonało

Krajobraz porewolucyjnego spustoszenia, malowany ręką Houellebecqa, jest tak dojmujący z powodu miejsca akcji. To Francja – kolebka rewolty, samo oko cyklonu. W Polsce, kraju,
w którym świerszczyk kojarzył się przez wiele lat z pisemkiem dla
dzieci, temat podjął – choć bez takiego krytycyzmu jak francuski pisarz – Krzysztof Warlikowski. Z jego spektakli dowiadujemy
się, że wyzwolenie seksualne nad Wisłą jeszcze się nie dokonało.
Że to taka sfera życia, która wciąż naznaczona jest nieusuwalnym
piętnem katotalibanu. Tak ustawiona seksualność – wszechobecna przecież w przestrzeni publicznej, analizowana, podniesiona
do rangi najważniejszego tematu w życiu człowieka, którą można bez skrępowania przedstawiać – jest wciąż jakimś balastem
i źródłem cierpień. I mimo że, wydawać by się mogło, studencka
rewolta z 1968 roku wyzwoliła człowieka z wszelkich ograniczeń
w tej materii, to jednak nadal jakiś wielki, przeogromny kompleks
tkwi w nim, rani, wyobcowuje z życia. Im bardziej się w naszą seksualność zanurzamy, tym bardziej zdaje się ona problematyczna.
Społeczeństwo znowu nie dorosło do osiągnięć zachodniej myśli
intelektualnej. Zniewalające reguły wytworzone przez racjonalną,
tradycjonalistyczną kulturę europejską tkwią w nas tak mocno.
Nadal musimy się psychoanalizować.
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Warlikowski krąży nieustannie wokół wyparcia, transgresji,
przemocy międzypłciowej i kulturowej, wokół tego ciemnego
jądra, które w końcu zawsze musi nas dopaść i zdeterminować
nasze życie. W centrum wszystkiego jest nieszczęśliwa i niespełniona seksualnie jednostka. Dla reżysera i jego trupy seksualność to taka sfera życia, w której przecinają się ludzkie, intymne,
najgłębsze pragnienie oraz zewnętrzny cenzor. Za czujność tego
cenzora odpowiadają polskość, zaściankowość, kołtuństwo. Nawet
jakaś forma totalitaryzmu. Czyli normalny pakiet zarzutów, który
konserwa zna już na pamięć. Dlatego naprawdę z rozbawieniem
przyjmuje się finał Kabaretu warszawskiego, ostatniego spektaklu Warlikowskiego, który kończy się przemówieniem drag queen
(w tej roli Jacek Poniedziałek) do widowni. To w zasadzie nie
mowa, to bohaterskie przyrzeczenie: artyści będą się troszczyć
o życie seksualne ludzi, póki… ich nie zamkną. Ci straszni „oni”, to
kołtuństwo.
Kabaret… rozgrywa się w dwóch przestrzeniach – w Nowym
Jorku tuż po zburzeniu WTC i w przedwojennych Niemczech.
Właśnie w tych dwóch rzeczywistościach – jak w lustrze – polska widownia ma się przejrzeć. Czy bliżej nam do amerykańskich
burdeli, w których króluje wyzwolenie na przekór wielkiej tragedii
z 11 września, czy do Republiki Weimarskiej, w której co prawda
jeszcze królują kabarety i osławiona niemiecka perwera, ale już na
horyzoncie czai się totalitaryzm. Żeby podkreślić wymowę związków między ograniczaniem wolności seksualnej a totalitarnym
zagrożeniem, w programie przedstawienia zamieszczono tekst
Wilhelma Reicha Funkcja orgazmu. Reich w innym tekście, w Masowej psychologii faszyzmu, postulaty dbałości o rodzinę (zakaz aborcji) przypisuje faszystom, którzy otaczają ją ochroną wyłącznie
z powodów wojenno-imperialistycznych. Ktoś musi być mięsem
armatnim, ktoś musi poszerzać Lebensraum. Dowodzi również,
że blokowanie instynktów seksualnych przez Niemców to powód
narodzin ideologii nazistowskiej. Aspekt ten pokazuje także wpływy Marcusego, który przy opisie rzeczywistości politycznej posługuje się kategoriami psychologicznymi, oscylującymi wokół libido.
W niepokojach jednostki objawiają się więc niepokoje społeczeństwa. W seksualności człowieka odbija się polityczność.

W centrum
wszystkiego jest
niespełniona
seksualnie jednostka
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Wolność jest więc
wciąż utożsamiana
z niczym
nieskrępowaną
realizacją seksualną

Wolność jest więc wciąż utożsamiana z niczym nieskrępowaną realizacją seksualną – gwarantką funkcjonowania demokracji. I wszystko zgadzałoby się w tym obrazie, gdyby nie pewna
niespójność. Wolność w rozporządzaniu swoim ciałem nigdy nie
przynosi szczęścia, spokoju, spełnienia. Wprost przeciwnie – to
sfera, w której roi się od kompleksów. W której gej – nawet ten
najbardziej wyzwolony i bezpieczny (żadna łysa głowa nie ściga go
z bejsbolem), urodzony na Zachodzie – jest skrajnie nieszczęśliwy
(tak jak to ma miejsce w innym, kultowym już spektaklu Warlikowskiego Anioły w Ameryce). Teatr Krzysztofa Warlikowskiego
jest psychoanalityczny – bada stłumione pragnienia, zanurza się
w nieświadomym, próbuje ustalić prawdę o jednostce. Prawda ta
zawsze formułowana jest na przekór ustaleniom kultury. Dlatego
trzeba ją nieustannie detonować.
W Kabarecie… seksualność pełni więc – jako papierek lakmusowy wolności politycznej – funkcję publiczną. Zupełnie inaczej
rzecz się ma w Oczyszczonych, spektaklu kultowym i przez wielu
badaczy uznanym za najlepszy w dorobku reżysera. Tu mamy do
czynienia z seksualnym tabu, ale oswajanie kazirodztwa jest tak
naprawdę tylko sztafażem – istotę problemu stanowi libido i kondycja człowieka. Dwóch gejów, tancerka peep show, zakochane
rodzeństwo, przebieranki, a także krew; nad wszystkim czuwa
zaś doktor Tinker, sadysta z brzytwą, który poddaje szukających
miłości bohaterów torturom. Tak właśnie można streścić akcję
sztuki. Dla tej seksualno-krwawej feerii barw kontrapunktem jest
otwierający przedstawienie monolog Kobiety o miłości (w tej roli
Renate Jett). To bardzo liryczny, wzruszający opis codziennych
sytuacji, który w swoim szczegółowym wyliczeniu przypomina
Hymn do miłości św. Pawła. Nocne bitwy o kołdrę i marznące stopy,
wspólne palenie papierosów, streszczanie głupawych programów
telewizyjnych to małe symptomy bezwarunkowej, niezmierzonej,
dozgonnej, przemożnej, wiecznotrwałej miłości. Miłości człowieczej. To czyste uczucie – opisywane przez Renate Jett łamaną
polszczyzną – próbuje być urzeczywistnione przez bohaterów. Sęk
w tym, że im nie wychodzi. Miłość ludzka jest poza ich zasięgiem.
Renate Jett może sobie pięknie mówić – jest na scenie sama,
postaci Warlikowskiego muszą tworzyć (wytwarzać, to praca cią-

135
fronda LUX 76 / WICHRY 2015

gła) cud miłości z drugą osobą. Roth (Jacek Poniedziałek) i Carl
(Thomas Schweiberer) ślubują sobie miłość i wierność w teraźniejszości – grobowa deska już dawno spróchniała. W przypadku
drugiej pary bohaterów to właśnie śmierć pozwala połączyć się
Grahamowi (Redbad Klynstra) ze swoją siostrą Grace (Małgorzata
Hajewska-Krzysztofik) – bez złotego strzału Grahama kazirodcza
miłość rodzeństwa nigdy by się nie spełniła.
Poszukiwanie miłości przez bohaterów wystawia na próbę Tinker – najbardziej niejednoznaczna postać na scenie. Wyrafinowane
tortury zadawane przez niego to kara i próba jednocześnie. Tinker
karze za sprzeczne z porządkiem cywilizacji zachowania. Próbuje
też (bada) prawdziwość uczucia i zdolność do poświęceń. Racjonalny doktor uosabia z jednej strony opresyjną kulturę, która metodycznie eliminuje wszystko to, co nie jest typowe dla tej kultury
(Warlikowski do znudzenia ilustruje tę tezę). Z drugiej strony to
właśnie doktor Tinker – ta siła, co wiecznie zło czyni – sama pragnie dobra. Tinker zakochuje się w porno danserce. W Stanisławie
Celińskiej. Zakochuje się naprawdę. Ten psychopatyczny typ, obcinający swoim pacjentom kończyny, składając niewinny pocałunek
na wargach tancerki, mówi, że się wstydzi. Ten sadystyczny Pan
Scyzoryk zadaje pytanie, czy nie czyni jej krzywdy. Porno danserka jest obiektem pożądania, relacje miłosne sytuuje na zewnątrz,
przechodzi obok nich obojętnie. Tancerka seksualność traktuje
jak transakcję – oglądający i tańcząca mają z peep show obopólne korzyści – przyjemność i pieniądze. Właśnie o tym urynkowieniu seksualności pisał Houellebecq. Tancerka zdolna jest jednak
do miłości. I do wstydu, podobnie jak Tinker. Miłość między nimi
symbolizuje jednak (oprócz matczynych obnażonych piersi Celińskiej) uścisk rąk.
Warlikowski epatuje nieprzystawalnością, zamierzoną pomyłką: tancerka erotyczna jest stara i otyła, doktor amputuje członki bez znieczulenia, Robin, ubrany w białą koktajlową sukienkę,
oświadcza się Grace – ubranej w męskie odzienie swojego umarłego brata. Ta komedia pomyłek – wcale nie śmieszna – pokazuje,
jak krucha w oczach reżysera jest europejska kultura. Bohaterowie
zaś – źle obsadzeni – są w dodatku poprzez grę światłem zdeformowani i okaleczeni. Rzadko kiedy widzimy ich w całości – można

Warlikowski
operuje
nieprzystawalnością
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raczej powiedzieć, że nigdy nie są całością, są jedynie fragmentem:
albo brakuje im kończyn, albo nie widać ich twarzy. Dochodzi do
kastracji jednego z bohaterów – jego członek zostaje przyszyty
kobiecie. Ona również jest „niepełna”. Jednostka traci integralność – jest obca sama sobie. Nie rozpoznaje się. W dodatku ściśle
hierarchiczny świat seksualności jest niesprawiedliwy – miłość
odnalazł oprawca. Ofiary doktora Mengele zapłaciły za nią ogromną cenę. Ale może – mimo wszystko – było warto?
❤❤❤

Rewolucja
seksualna jest
faktem

Rewolucja seksualna jest faktem i oprócz tego, że wytrzebiła
dulszczyznę ze stosunków międzyludzkich, nie przynosiła wiele
dobrego. Jakoś sobie musimy z tym poradzić i naszym zadaniem
jest szukać alternatyw dla wyrażania seksualności, która przecież
stanowi integralną część ludzkiej egzystencji. Wyrugowanie jej
z życia człowieka nie może skończyć się sukcesem – pokazuje to
Houellebecq w Możliwości wyspy, konstruując cywilizację, w której
relacje międzyludzkie mają postać wyłącznie wirtualną – sztuczne
rozmnażanie doprowadziło bowiem do zaniku wszelkich związków: począwszy od tych seksualnych, a skończywszy na uczuciowych. Warlikowski, który walczy o dokonanie się na ziemiach
polskich postulatów rewolucyjnych i czyni z seksualności rzecz
polityczną, naprowadza jednocześnie na ważny trop, jeśli chodzi o zintegrowanie podmiotu, pozwalający na zbudowanie takiej
alternatywnej narracji. Tym tropem jest miłość. Poszukiwanie
miłości i walka o nią. Obiekt prawdziwej miłości (nienarcystycznej) zawsze usytuowany jest na zewnątrz; to swoisty punkt orientacyjny dla rozbitej podmiotowości, wokół którego może się ona
na nowo zorganizować. Jeśli zdanie Marcusego o tym, że miłość
„uszlachetnia” seksualność, przeczytamy bez zamierzonej przez
niego kpiny, to musimy przyznać mu rację. Miłość i Eros powinny
ze sobą współistnieć i powinny być przedmiotem analizy, adoracji i przedstawiania przez kulturę. Opcja konserwatywna odpuściła sztukę (a raczej ją przerżnęła, jak brzmi tytuł jednej z debat
zorganizowanej przez warszawską grupę Rewizor), dlatego jest
skrajnie nieatrakcyjna dla młodych ludzi. Dlaczego o Houellebe-
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cqu media prawicowe mówią tylko wtedy (i to na zasadzie anegdoty), gdy ten wyznaje, że już nie jest ateistą, a o Warlikowskim
pisze się wówczas, gdy Temida Stankiewicz-Podhorecka wychodzi
oburzona z przedstawienia „tego zboczeńca”. To oczywiście trochę
krzywe zwierciadło i uproszczenie publicystyczne, ale i tak – biorąc poprawkę na to zastrzeżenie – jest to bardzo dla nas, opcji
konserwatywnej, znamienne. A wręcz obciążające. Mamy do zagospodarowania ogromną przestrzeń w mówieniu o erotyzmie, którą
wyznacza z jednej strony religijnie motywowana tabuizacja seksualności (czyli o seksie ani mru mru), a z drugiej pornografia (czyli
jęki rozkoszy). A istnieją przecież wzory takiego idealnego przedstawienia tych dwóch przenikających się sfer. Choćby Pieśń nad
Pieśniami. Erotyczna, biblijna alegoria związku Boga i Jego narodu
wybranego. Choćby działalność – już poza sferą kultury – Ksawerego Knotza. Kapucyna, twórcy teologii orgazmów, który postanowił przywrócić katolikom seksualność.
Konserwatyzm – tak ja to widzę – opiera się na prawie naturalnym. Czyż popęd seksualny nie należy do tego porządku? Ω

Słowiańska
katastrofa
kosmiczna

Marcin Herman

Do roku 2024 uprawy warzyw
w moskiewskich parkach staną
się tak powszechne, jak były we
wczesnych latach 90. XX wieku –
to najnowsza prognoza rosyjskiego
finansisty Andrieja Mrowczana.
Mrowczan prognozuje także
zapaść rosyjskiej gospodarki,
oddanie Krymu Ukrainie, wzrost
przestępczości, faktyczną
utratę na rzecz Chin Syberii
i Dalekiego Wschodu oraz rozpad
Rosji na części zintegrowane
i niezintegrowane z Europą
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Survarium to także gra komputerowa online, gdyż Lewicki jest również
twórcą scenariuszy do gier. Wcześniej
jeszcze zasłynął jako twórca scenariusza do gry S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla. Jak sam mówi, o tym, że pomagał przy tworzeniu gry autorstwa
kijowskiego studia GSC Game World,
zadecydował przypadek, ale nie da się
zaprzeczyć, że to właściwy człowiek na
właściwym miejscu.
Otóż jego babcia mieszkała w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Gdy doszło do katastrofy, miał
15 lat. Jako dorosły człowiek pisarz
odwiedzał „Zonę”, strefę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół
zniszczonej elektrowni, gdzie teoretycznie nie powinien przebywać żaden
nieuprawniony człowiek. Obserwował,
dokumentował, inspirował się obrazami opuszczonych wiosek i miasta
Prypeć, zbudowanego od podstaw dla
pracowników elektrowni, wzorcowego
przykładu nowego miasta sowieckiego
zamieszkanego przez nowego człowieka. Spośród zainstalowanych tam udogodnień warto wymienić na przykład
przedszkola, w których dzieci można
było zostawić na cały tydzień pracy.
Zamieszkali tam ludzie sowieccy
z całego Sojuza. Co ciekawe, Prypeć
otoczony był poleskimi lasami i błotami zamieszkanymi w większości
przez miejscowych Poleszuków, którzy zachowali jeszcze swoje tradycje
i poczucie odrębności.

fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Nas najbardziej tu interesuje ta część
prognozy, w której zawarta jest wizja
powrotu do gospodarki naturalnej
nawet w ogromnej, nowoczesnej
Moskwie, a więc wizja przyrody, która
wdziera się do miast. Jest ona bowiem
głęboko zakorzenionym lękiem, a może
nawet nadzieją, obecną w kulturze
i podświadomości zbiorowej od dawna. Nie tylko Rosjan, ale wszystkich
Słowian wschodnich oraz do pewnego stopnia Polaków z Kresów. Jest to
spowodowane i uzasadnione historią, warunkami naturalnymi i wciąż
niezadowalającym poziomem rozwoju i urbanizacji, nawet w „złotych
czasach”.
Andriej Lewicki, ukraiński pisarz,
twórca literatury z pogranicza fantasy
i science fiction, w wydanej niedawno
w Polsce, swojej najnowszej książce Survarium przedstawia świat po
apokaliptycznej katastrofie porośnięty wielkim Lasem (koniecznie
z wielkiej litery). Las ten bywa wrogi,
bywa przyjazny wobec człowieka, ale
jedno jest pewne – pozostaje bytem
myślącym i osobowym, metafizyczną
personifikacją natury. Jakże dalekie
to od katastroficznych wizji rodem
z amerykańskiej literatury czy filmu,
gdy świat po Zagładzie to albo stan
śmierci natury i cywilizacji (np. film
Ostatni brzeg czy powieść Cormacka
McCarthy’ego Droga), albo zdeformowane i ledwo tlące się natura i cywilizacja (Mad Max).
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Obu tych światów już nie ma.
Jak mówi Lewicki, ani fotografia, ani
film, ani literatura nie oddadzą wrażenia, jakie wywołuje obserwacja z bliska
miejsc opuszczonych przez człowieka,
które są z powrotem zagarniane przez
przyrodę. Na przykład domów, z których wyrastają drzewa.
„Zona” nie stała się bowiem miejscem jałowym, skażoną atomową
pustką – wprost przeciwnie. Przyroda jakby nie zważała na ludzkie
przeświadczenie, że katastrofa ekologiczna oznacza zagładę natury.
Z apokaliptycznej katastrofy wyrósł
Las, jak się okazało po latach, dużo
mniej, niż się spodziewano, zdeformowany przez promieniowanie. Dziś
tylko kłopoty państwa ukraińskiego sprawiają, że cywilizacja tam nie
powraca. Postsowiecka zapaść instytucjonalna okazuje się zjawiskiem
trwalszym niż bezpośrednie skutki
atomowej katastrofy.
Każdy, nie tylko miłośnik fantastyki,
wie, że wszystko to było przewidziane w sowieckiej literaturze i w kinie.
Chodzi oczywiście o powieść Piknik na
skraju drogi braci Strugackich (1971)
i powstały jakoby na jej podstawie film
Stalker Andrieja Tarkowskiego (1979).
Jakoby, gdyż jak pisał Stanisław Lem
przy okazji żalów na adaptację z kolei
jego książki Solaris przez Tarkowskiego,
Tarkowski zrealizował Stalkera na podstawie Pikniku na skraju drogi i zrobił
z niego taki pasztet, którego co praw-

da nikt nie rozumie, ale jest on w sam
raz smutny i ponury.
Jak wiedzą czytelnicy, „zona” to
tzw. strefa lądowania, to teren, który
niegdyś nawiedzili kosmici. Nie wiadomo, na jakiej zasadzie, czy na chwilę, pozostawiając śmieci, czy coś tam
zbudowali i na tajemniczym obszarze
leżą pozostałości wspaniałej niegdyś
cywilizacji. Tytułowi stalkerzy to przewodnicy, którzy zarówno znają luki
w systemie ochrony strefy lądowania, jak i wiedzą, jak obejść niezwykłe
i niewyjaśnione zagrożenia, które czają
się w samej strefie – paranormalne
i groźne zjawiska, mutanty... Wynoszą
ze strefy różne przedmioty pozostawione jakoby przez kosmitów i zarabiają na tym, gdyż ludzie na całym świecie
gotowi są za nie sporo zapłacić (np. za
baterię, która jest niewyczerpywalna).
W filmie Tarkowskiego wyeksponowany jest z kolei wątek egzystencjalnych poszukiwań, smutni ludzie, którzy
korzystają z usług stalkera (rosyjscy
inteligenci, można powiedzieć, Pisarz
i Profesor) chcą znaleźć komnatę spełniającą marzenia.
Niezależnie, do kogo bardziej przemawia wizja Strugackich, czy Tarkowskiego, jest ewidentne, że to nie
czysta fantastyka, lecz, jak się okazało,
raczej opis rzeczywistości, która miała
nadejść. „Zona” wokół Czarnobyla jest
najlepszym skansenem komunistycznej
cywilizacji technicznej (która, kto wie,
może rzeczywiście przyleciała z kosmo-
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nieczystymi łączonymi z lasem, które
przetrwały niemal do naszych czasów. Można tu podać wyrywkowo za
Oskarem Kolbergiem kilka przykładów.
[…] Szczególna była na przykład rola
Propastnyka, czyli ducha Złego, który
w rozmaity sposób prześladował ludzi.
[…] Wierzono jednak, że moc Propastnyka ustaje wobec ludzi dobrych – tym
nic zaszkodzić nie mógł. Za to między
złymi przebywał często najgorszych
spośród nich sobie na służbę wybierał.
Ludzie w tejże służbie pozostający to
Upiory, zwane też Upirzami […]. Mikołaj Rej z Nagłowic wręcz przestrzega,
by nie błądzić „bez rozumu w lesie”,
tenże poeta jest też autorem przenośni
„być w lesie”, tzn. stracić orientację,
pogubić się, mieć pracę nierozpoczętą. Las sam w sobie stanowił niegdyś
wielkie zagrożenie, sprawiał też wrażenie posępne i tajemnicze. […] właśnie
las był ową zamkniętą przestrzenią
kulturową, gdzie lokowano wszystko
co „dzikie”, w odróżnieniu od tego, co
„między ludźmi” było nie do zaakceptowania. Echa tej postawy słychać jeszcze w powiedzeniu „nie jesteś w lesie”,
sugerującym, że niektóre zachowania
mogą uchodzić, pod warunkiem, że
mają miejsce w lesie (dr inż. Edward
Marszałek, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie, fragment
referatu Las i drzewa w kulturze i wierzeniach wygłoszonego podczas panelu ekspertów „Lasy i gospodarka leśna
w kulturze i dziedzictwie narodowym”,
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su), można tam znaleźć, przemycić
i dobrze sprzedać na Zachodzie różne
przedmioty. „Zonę” od lat odwiedzają
chętnie także dziennikarze i ekstremalni turyści z Zachodu i Wschodu. Można
nawet za stosowną opłatą spędzić noc
w którymś z opuszczonych mieszkań
Prypeci. Czego szukają ci ludzie? Ciekawych tematów, wrażeń czy, podobnie jak wspomniani Pisarz i Profesor z filmu Tarkowskiego, spełnienia
marzeń i odpowiedzi na najważniejsze
pytania?
Oczywiście, podobnie jak w powieści i filmie, czarnobylską „zonę”
porasta las, czy raczej Las. A las miał
ogromne znaczenie w słowiańskim
rozumieniu świata. Był to obszar pierwotnie tajemniczy i groźny.
W wyobrażeniach o lesie, drzewach,
krzewach i tych związanych z dzikimi
zwierzętami, przetrwało wiele elementów dawnej kultury słowiańskiej, której
korzenie godzi się przypominać. Mimo
ubóstwa źródeł na temat mitologii
dawnych Słowian, można wysnuć pewne wnioski, co do leśnych źródeł wierzeń w czasach przedchrześcijańskich.
Spotykane wówczas w mitologicznej
świadomości: mamuny, didki czy skrzaty pochodziły właśnie z lasu. Nawet
pierwotna siedziba Swarożyca, za którą uważano wysokie drzewa, kazała
stawiać temu bogu w obrębie osad
ludzkich pomniki na wysokim, imitującym drzewo cokole […] Bogate były też
ludowe wyobrażenia związane z siłami
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zorganizowanego w ramach Narodowego Programu Leśnego).
Można było jednak, jak stalker, znać
się na lesie i wydobyć z niego to, co
potrzebne do życia. Nawiązać kontakt
ze Swarożycem, leśnymi wiedźmami czy szeptuchami (do dziś żyjącymi
i działającymi zresztą na białoruskim
Polesiu) i uzyskać jakąś potrzebną
informację, przepowiednię, życiodajny lek itd. Na płaszczyźnie bardziej
przyziemnej, te mity można zrozumieć
tak: las to naprawdę było dla Słowian
miejsce groźne, pełne dzikich zwierząt, zbójów, gdzie można było się też
zwyczajnie zagubić i nigdy nie wrócić
do domu. Ale dawał też życie, mięso
dzikich zwierząt, owoce leśne, zdrowie
w postaci leczniczych ziół. Był wreszcie miejscem inicjacji. Tyle, że do tego
trzeba było znać dobrze las, i być przez
jego mieszkańców co najmniej tolerowanym. Być myśliwym, przewodnikiem, właścicielem tratwy, którą za
odpowiednią opłatą podróżnik mógł
się przeprawić na drugi brzeg… Trzeba
było być takim stalkerem. I nie każdy
mógł nim zostać.
Z czasem na ziemiach polskich las
jednak był traktowany coraz łaskawiej
i uważany za coraz bardziej przyjazny.
Miało na to wpływ rosnące zaludnienie, zdobycze cywilizacji, zakorzenianie
się chrześcijaństwa, które likwidowało lęk przed przyrodą. Współcześnie
w Polsce las kojarzony jest raczej jako
miejsce schronienia (o powstańcach

styczniowych, żołnierzach AK, WiN czy
NSZ wszyscy wiedzą, ale mało kto wie
dziś, że jeszcze w stanie wojennym niektórzy działacze Solidarności ukrywali się w lesie, najbardziej znany z tych
„leśnych ludzi” to Bogdan Borusewicz),
wypoczynku, przynoszące różne korzyści polskiej gospodarce, las równa się
życie po prostu.
Im bardziej na wschód, tym cywilizacja i chrześcijaństwo są bardziej
rozrzedzone, nie tyle z powodu jakiejś
szczególnej predyspozycji do zacofania tamtejszej ludności, ale warunków
naturalnych. Kolejne państwa ogromnym wysiłkiem próbowały czynić sobie
przyrodę poddaną, ale do kolonizacji
był gigantycznym obszar. Zmagania
z przyrodą, z lasem wyznaczały i legitymizowały kolejne fazy rozwoju czy
upadku państw. Do dziś sztandarowym
dokonaniem carskiej Rosji jest zbudowana u schyłku jej istnienia kolej transsyberyjska, zresztą przy dużym udziale
Polaków. Generalnie, polscy zesłańcy,
urzędnicy czy żołnierze w służbie carskiej odegrali kluczową rolę w kolonizacji Syberii, a polscy przyrodnicy,
geografowie i odkrywcy w zdobyciu
wiedzy o Syberii.
Kolonizacja Syberii udała się jednak
jedynie częściowo. Fiaskiem zaś zakończyła się kolonizacja Alaski, którą, jak
wiemy, Rosjanie za drobną opłatą
sprzedali Amerykanom.
Komunizm w walce z przyrodą
posunął się najdalej, posługując się

I trzeci anioł zatrąbił:
i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca
jak pochodnia,
a spadła na trzecią część rzek i na źródła
wód.
A imię gwiazdy zowie się Piołun.
I trzecia część wód stała się piołunem,
i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się
gorzkie.

– czytamy w Piśmie Świętym,
w Apokalipsie według świętego
Jana, 8, 11.
Piołun to po ukraińsku Czarnobyl.
– To słowo [Czarnobyl] rzeczywiście znaczy „piołun”. Więc niektórzy
stwierdzili: Patrzcie, sprawdziło się
dokładnie. Był nawet jeden naukowiec,
niemiecki fizyk, który napisał książkę
mówiącą o tym, do jakiego stopnia
Apokalipsa realizuje się na naszych
oczach. Niektórzy uczeni zajęli wobec
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rosyjskiego czy środkowoazjatyckiego
przemysłu wydobywczego) stały się po
latach faktem. Wciąż ogromne połacie
państwa rosyjskiego porasta tajga. Ale
nie ma lepszego symbolu i metafory tego, co się stało i wciąż dzieje na
obszarze byłego ZSRS, co Czarnobyl.
Katastrofę, do której doszło
w kwietniu 1986 roku (z winy raczej
ludzi niż zacofanej techniki), oraz jej
następstwa antycypuje jeszcze wcześniejsze niż dzieła Tarkowskiego i Strugackich i jeszcze popularniejsze dzieło
światowej literatury.
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niewolniczą pracą i zbrodnią. Łagry czy
ludobójcza kolektywizacja wsi częściowo podyktowane były przecież
dążeniem do opanowania przyrody. Po
okresie wielkiego terroru też z tego nie
rezygnowano. Nie dotyczy to, co prawda, lasu, lecz stepu, ale warto w tym
miejscu wspomnieć najbardziej imponujące dokonanie sowieckiej inżynierii – praktyczne wysuszenie Morza
Aralskiego na potrzeby upraw bawełny
w Kazachstanie i Uzbekistanie.
A jednocześnie pierwotny ludowy
lęk przed lasem jako miejscem, gdzie
dzieją się rzeczy straszne, powrócił
w postaci grozy, jaką budziły i budzą
do dziś takie lasy, jak katyński czy Kuropaty. Tak jakby nowe demony leśne
z NKWD wypierały stare. Tu pojawia się
znowu wątek polski – las porasta pozostałości opuszczonych polskich dworów, zaścianków, które dostały się pod
władzę państwa sowieckiego, wiosek
polskich na Wołyniu, których mieszkańców wymordowała UPA. Las rośnie
na doczesnych szczątkach polskiej elity
zamordowanej w Katyniu czy Miednoje. Z drugiej strony las zarósł łemkowskie wioski w Bieszczadach, których
mieszkańcy zostali wysiedleni w głąb
Polski w ramach akcji „Wisła”. W ten
sposób zaczęła się powojenna legenda
Bieszczad jako najdzikszego, najpiękniejszego miejsca w Polsce.
Katastrofa ZSRS i współczesna faktyczna deindustrializacja Rosji i innych
krajów posowieckich (jeśli nie liczyć
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jego książki bardzo krytyczne stanowisko, ale trzeba przyznać, że ten świecki
człowiek, katolik, potrafił umiejętnie
połączyć pewne fakty. Wolno myśleć
tak jak on, ale Kościół się w tej kwestii nie wypowiedział. Moim zdaniem,
trzeba zgrabnie połączyć jedno i drugie. Apokalipsa to opisana w symbolicznej szacie rzeczywistość duchowa – powiedział spytany o to przez
portal Opoka o. Augustyn Jankowski,
benedyktyn z Tyńca, biblista, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, redaktor naukowy Biblii
Tysiąclecia.
Jan Paweł II w swojej ostatniej
książce Pamięć i tożsamość nazywa
komunizm jedną z dwóch XX-wiecznych „ideologii zła”. A skoro papież
mówi o złu, to wiadomo, że chodzi
o to, że takiej ideologii zła przypisuje
demoniczne inspiracje.
W tym religijno-historycznym rozumieniu upadek gwiazdy Czarnobyl
wygląda rzeczywiście jak efekt działania Anioła Zagłady. W tym rozumieniu także to nie kosmici pozostawili
resztki swojej cywilizacji w „zonie”,
lecz system mający demoniczny charakter. W sumie też pochodzenia
pozaludzkiego.
Wróćmy jednak do samego
Czarnobyla.
I wielu ludzi pomarło od wód, bo
stały się gorzkie… – czytamy w Apokalipsie według świętego Jana. Niemal
30 lat po tamtej katastrofie nie ma

zgody wśród uczonych, w jakiej skali
tragiczne żniwo po sobie pozostawiła.
Zależy, kto liczy – czy na przykład zwolennicy, czy przeciwnicy energii atomowej. Wspólny raport Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej, Światowej
Organizacji Zdrowia, UNDP oraz innych
agend ONZ, rządów Ukrainy, Rosji
i Białorusi stwierdza, że u 134 ludzi
biorących udział w likwidowaniu skutków awarii i akcji ratowniczej stwierdzono ostrą chorobę popromienną
(w różnych etapach brało udział w tych
operacjach około 600 tysięcy ludzi).
28 osób zmarło wkrótce, a 19 kolejnych do 2004 roku. Około 600 tysięcy
osób na świecie narażonych zostało na
podwyższoną dawkę promieniowania.
Na razie wśród populacji zamieszkałej
w okolicach miejsca awarii w momencie, gdy do niej doszło, stwierdzono
jedynie wyraźny wzrost zachorowań
na raka tarczycy (4000 przypadków).
Podobno wbrew medialnym szokującym doniesieniom nie zanotowano wzrostu liczby uszkodzeń płodu.
Największym problemem jest epidemia schorzeń, zaburzeń psychicznych
i patologii społecznych związanych
z wysiedleniem, lękiem przed katastrofą atomową i lękami socjalnymi
(depresje, alkoholizm, nerwice, rozpad
rodziny, przestępczość).
Europejska Partia Zielonych kwestionuje te wyliczenia, twierdząc, że
stoi za nimi lobby atomowe. Z kolei
organizacja Lekarze przeciwko Wojnie
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ko nowy gatunek grzybów, wewnątrz
samego sarkofagu, jakim zakryto
uszkodzony reaktor.
Nie ma wątpliwości, że katastrofa w Czarnobylu przyspieszyła koniec
komunizmu. Wszak niemal wszystkie
„fronty ludowe” tworzone w sowieckich republikach mniej lub bardziej
spontanicznie na fali pieriestrojki, które potem stały się istotnym czynnikiem
rozpadu ZSRS, miały w programie hasła
ekologiczne i antyatomowe. Jedne
z pierwszych partii politycznych w krajach bałtyckich, na Białorusi i Ukrainie
to były różne odmiany „zielonych”.
W latach 90. zwłaszcza na Ukrainie
i Białorusi doszło do eksplozji różnego
rodzaju duchowości, co można wiązać
również z czarnobylską traumą. Zaszły
zjawiska takie jak odrodzenie Cerkwi,
wzrost popularności różnych protestanckich denominacji krzewionych
przez misjonarzy zwłaszcza z USA (zielonoświątkowcy, mormoni, baptyści
itd.), odbudowa Kościoła katolickiego, popularność sekt, wśród których
najpopularniejsze było newage’owoapokaliptyczne Białe Bractwo. Wzrosły też wpływy rodzimych zwyczajów
z pogranicza słowiańskiego pogaństwa
i prawosławia.
Jak to wygląda dziś? Jak piszą
Alina i Jacek Łęscy w książce Pokochać Ukrainę (Wydawnictwo Wielka Litera, 2014), Ukraińska prasa jest
pełna ogłoszeń o różnych cudownych
uzdrowicielach, wróżkach, bioenergo-
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Nuklearnej wylicza przypadki popromiennego raka tarczycy na 10 tysięcy i alarmuje, że może być ich jeszcze 50 tysięcy. Według ich raportu 10
tysięcy przypadków deformacji płodu
i śmierci niemowląt spowodowanych
było promieniowaniem radioaktywnym. Natomiast Związek Czarnobyla, stowarzyszenie zrzeszające osoby,
które pracowały przy akcji ratowniczej i likwidacji skutków katastrofy,
i walczące o prawa tych osób podaje,
że zmarło już około 60 tysięcy osób
biorących w udział w tych akcjach,
czyli około 10%, a 165 tysięcy jest
niepełnosprawnych.
Rozbieżności w podawanych danych
są więc ogromne. Tak czy inaczej,
urzędowy status osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy w Czarnobylu mają 2 miliony dorosłych i milion
dzieci. Odszkodowania z różnych
powodów, dodając do tych zdrowotnych także socjalne (rekompensata za
wysiedlenie, wyłączenie z użytkowania gruntów rolnych), pobiera w Rosji,
Ukrainie i na Białorusi w sumie około
7 milionów osób.
Łącznie „zona” (a właściwie „zony”)
objęła obszar ponad prawie 4,8 tysiąca
kilometrów kwadratowych. Na obszarze tym zaobserwowano wzrost liczby najpierw gryzoni, a potem innych
dzikich zwierząt. W sumie liczebność
zwierząt zamieszkujących te tereny
zwiększyła się kilkunastokrotnie. Co do
przyrodniczych mutantów, odkryto tyl-
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terapeutach. Wątki związane z przesądami znajdują się także w materiałach czysto politycznych. Oto w czasie
inauguracji prezydenta dziennikarze
pilnie obserwują „znaki” towarzyszące
temu wydarzeniu. I tak komentowano szeroko przypadek Janukowycza,
któremu kiedy szedł na zaprzysiężenie, przed nosem zamknęły się drzwi
do parlamentu. Wcześniej Kuczma nie
miał co zrobić z buławą hetmańską,
którą wręczono mu w czasie pierwszej
inauguracji, więc oddał ją z powrotem
asystującemu w inauguracji żołnierzowi. Komentowano to jako gest nieprzyjęcia władzy. O tyle niesłusznie, że to
jedyny prezydent, który pełnił urząd
kolejną kadencję.
W czasie ostatniej inauguracji Petra
Poroszenki również miał miejsce niezwykły znak. Kiedy prezydent elekt
przechodził obok jednego z żołnierzy
kompanii honorowej, 20-letni Aleksander Sikało zemdlał, osunął się
na ziemię i wypuścił karabin z dłoni. Żołnierz dostał udaru słonecznego, jednak powszechne komentarze koncentrowały się na tajemnym
znaczeniu incydentu. Wydarzeniu
temu stołeczne wydanie „Komsomolskiej Prawdy” poświęciło następnego dnia czołówkę pod tytułem Tajne
znaki inauguracji Poroszenki oraz całą
trzecią stronę. Przedstawiono dwie
interpretacje „znaku z góry” – jedną
optymistyczną: wojna na Wschodzie
szybko się zakończy, a żołnierze rzucą

broń na ziemię, i drugą pesymistyczną:
upadający żołnierz oznacza porażkę armii. Interpretacje optymistyczne
jednak przeważały. Co więcej, okazało się, że według gazety znaków było
więcej. W dzień inauguracji […] siedemsetletni dąb na wyspie Hortyca
wypuścił nowy pęd. Eksperci widzą
w tym dobry znak.– Trudno w to uwierzyć, ale właśnie w dniu krymskiego
referendum zaporożskiemu gigantowi
obłamała się gruba gałąź – mówi szef
organizacji Międzynarodowa Federacja „Ratownik” Aleksander Prytuła. – A 7 czerwca, w dzień inauguracji
pojawił się nowy pęd. Wierzymy, że to
dobry znak.
Natomiast obecność bardziej chrześcijańskiego życia duchowego na
kijowskim Majdanie w okresie rewolucji 2014 roku rzucała się w oczy każdemu tam przybywającemu lub choć
oglądającemu relacje filmowe. Podobnie jak cyberpunkowe i katastroficzne
artefakty towarzyszące demonstrującym i „sotnikom” walczącym z milicją
i Berkutem – maski gazowe, tarcze,
ochraniacze rodem z dyscyplin sportowych, dym ze spalonych opon, pokryte
śniegiem, lodem i pyłem wraki wypalonych autobusów i innych pojazdów,
budynków itd.
Jak pisał „Gość Niedzielny”, pod
koniec lutego 2014 roku, już po tym
jak obalony został Janukowycz, biskup
pomocniczy katolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej i administrator apo-
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chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, w czasie rewolucji na Ukrainie obalono kilkadziesiąt
pomników Lenina, a rozdano blisko
700 tysięcy różańców.
Ale w innych miejscach na Ukrainie wciąż zamiast różańców częściej
można natknąć się na resztki obiektów,
totemów i mutantów sowieckiej cywilizacji, a skażenie i promieniowanie
nią nadal bywa groźne. Dziś kolejna po
Czarnobylu „zona” na terytorium Ukrainy to Strefa ATO (operacji antyterrorystycznej) w Donbasie. Już nie w lesie,
tylko w stepie.
Podobieństwa niektórych miast
Donbasu, zindustrializowanego
w XX wieku, gwałtownie i często przemocą, zasiedlanego przez wykorzenionych ludzi z całego ZSRS, do miasta
Prypeć, same się narzucają. Różnica
taka, że w tym mieście blisko Czarnobyla żyło 50 tysięcy mieszkańców,
a sam Donieck to ponadmilionowe
miasto.
Jądrem Strefy ATO są oczywiście
tereny kontrolowane przez tzw. separatystów. Do zewnętrznego kręgu Strefy można dostać się z zewnątrz, mając
odpowiednie papiery czy znając hasła.
Żeby dostać się do centrum Strefy, czyli tzw. Noworosji, z pewnością potrzeba pomocy stalkerów. Albo trzeba być
samemu stalkerem. Ω
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stolski diecezji łuckiej Stanisław Szyrokoradiuk ze sceny Majdanu mówił
o wcześniejszym obaleniu pomnika
Lenina w Kijowie. – Demontaż pomnika dawnego przywódcy bolszewickiego nastąpił 8 grudnia 2013 roku, gdy
Kościół katolicki świętuje Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny –
tłumaczył. Dodał, że w tym samym
dniu w 1991 roku na mocy układu
zawartego w Białowieży rozpadł się
ZSRS.
Biskup zauważył również, że początek protestów wiązał się z żądaniami
zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej,
a na fladze UE widnieje 12 gwiazd,
symbol Maryjny wymieniony w Apokalipsie według świętego Jana. Hierarcha
przypomniał, że symbol dzisiejszej Unii
zatwierdzono 8 grudnia 1955 roku.
– Wszystkie te wydarzenia wiążą się
bardzo ściśle z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. I sądzę, że w tym miejscu, gdzie
stał pomnik Lenina, warto postawić
posąg Matki Bożej. Będzie to najpiękniejszy symbol i najwspanialszy urok
Ukrainy – podkreślił bp Szyrokoradiuk. Zaznaczył, że ludzie na Majdanie
i w innych miejscach na Ukrainie dzień
i noc modlili się do Maryi. – Wierzę,
że Ona pomogła […]. My, prawosławni i katolicy, jesteśmy bardzo maryjni,
czcimy Ją jako swoją Orędowniczkę.
Jak dodał dziennikarz „Gościa”
Andrzej Grajewski, który jest także badaczem historii najnowszej

Dziadek z wnuczkiem jadą przez step.
Mijają ruiny.
– Co to za wzgórze, dziadku?
– Tu było kiedyś piękne miasto,
Czarnobyl – westchnął dziadek
i pogłaskał wnuczka po główce.
Idą dalej, po jakimś czasie kolejne
zwały gruzu, powyrywane pręty…
– A co tu było? – pyta wnuczek po
godzinie.
– Tu była kiedyś wielka elektrownia
atomowa – powiedział dziadek
i pogłaskał wnuczka po drugiej
główce.

Impreza
na pustyni
Krzysztof Karnkowski

(…)
Wokół studni, na podwórku
Mokre buzie roześmiane,
Dziecko kijem goni kółko,
Ono też jest zabijane.
Na poddaszu, przy lunecie
Siwobrody gnie się mędrzec
Tropi prawdy we wszechświecie,
I on też zabity będzie.
W ciemnej bramie stoi szpicel,
Czas na służbie wolno płynie,
Całą widzi stąd ulicę –
Nie zobaczy, kiedy zginie.
A świat się zastanawia,
A świat zachodzi w głowę Czy obraz to bezprawia,
Czy się wykuwa nowe. (…)

Nowe faktycznie się wykuwało.
Wystąpienie Gorbaczowa, w którym
przywódca KPZR przyznawał, że doszło
do katastrofy na o wiele większą skalę, niż opisywano wcześniej w depeszach TASS, dla wielu było początkiem
prawdziwej pieriestrojki. O ile oczywiście samą pieriestrojkę uznawali za
prawdziwą.
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wydarzyć. Był utwór kapeli Moskwa,
był zespół Czarnobyl Zdrój, jeszcze na
początku lat 90. temat przewinął się
przez teksty The Billa czy zapomnianego warszawskiego Les Clochardes. Nie
minął miesiąc od katastrofy, a Jacek
Kaczmarski we wstrząsającym Czarnobylu śpiewał o pełzającej śmierci pod
progiem.

fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Wiosną 1986 roku ukazał się 16.
numer tygodnika „Przegląd Techniczny”, z okładką przedstawiającą Polskę
zasłoniętą przez wielką, czarną chmurę. Tydzień później grafika okazała się
prorocza – nad Polskę dotarł radioaktywny wyziew znad elektrowni w Czarnobylu. Kto załapał się wówczas na
edukację szkolną, wspomnienia ma
na ogół podobne – ja zapamiętałem
zielone podwórko przychodni zdrowia dla dzieci na mokotowskiej ul.
Dąbrowskiego. Na trawnik wymiotowaliśmy całą klasą, jak prawie każdy,
kto wypił obowiązkowy płyn Lugola. Ten dzieciom podano wcześniej,
zanim poinformowano ludzi o powadze sytuacji – cóż, zbliżał się 1 maja.
Czy zafundowano nam w tamtym roku
tradycyjny w szkole im. Gwardii Ludowej minipochód po uliczkach Starego
Mokotowa, tego już nie pamiętam.
Potem zostawiliśmy Czarnobyl światu
dorosłych, sobie zachowując kawały
o świeceniu w nocy. Podwórka, przynajmniej niektóre, oswoiły temat wyliczanką Dylu, dylu na badylu,/ Pierdolnęło w Czarnobylu./ Raz, dwa, trzy,/
Raz, dwa, trzy,/ Promieniujesz dzisiaj
ty! Potem zaczął przypominać się nam
jako symbol, ikona i wspólne doświadczenie. W punkrockowych tekstach
wymieszał się ze strachem, tym odgórnie zaszczepianym i zwykłym, ludzkim,
przed wojną atomową – skutki wybuchu reaktora były przecież namiastką,
prefiguracją tego, co mogło się jeszcze
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Jaki wspaniały film można by o tym
nakręcić! Film katastroficzny z elementami dramatu politycznego, robiący
wrażenie i przybliżający ludziom, czym
był komunizm na konkretnym, uderzającym przykładzie. Tylko jakoś takiego
filmu niestety nikt nie nakręcił. Lukę,
jak zresztą wiele innych, wypełnił Teatr
Telewizji. W ramach zasłużonego cyklu
„Telewizyjna scena faktu” w 25. rocznicę czarnobylskiego wybuchu wyemitowano przedstawienie Janusza Dymka Cztery dni w kwietniu. Telewizyjna
technika pozwoliła zrealizować rzecz
atrakcyjnie, napięcia i emocji widzom
zapewne nie brakowało, prawda historyczna i realia epoki nie ucierpiały i tylko zasięg nie był tak wielki, jak udałoby
się z filmem.
Dymek akcję swojej sztuki skoncentrował wokół trzech wątków. Pierwszy z nich jest typowy dla gatunku,
jak świat długi i szeroki. Naukowiec,
postać autentyczna (w tej roli Zbigniew
Zamachowski), próbuje ostrzec swoich zwierzchników, którzy jednak boją
się reakcji władz, później zderza się
z zachowawczością i strachem rządu,
dla którego od bezpieczeństwa ludzi
ważniejsze są spokój i pierwszomajowy
pochód do pokazania w telewizorze.
Poza walką profesora Jaworowskiego obserwujemy jeszcze miotanie się
pracowników PAP w Moskwie, którzy,
teoretycznie będąc bliżej wydarzeń,
nie wiedzą praktycznie nic. Są też
kolarze, szykujący się do kolejnego

Wyścigu Pokoju, który ma się rozpocząć w Kijowie, gdzie sytuacja jest jeszcze gorsza niż w Warszawie. Nie chcą,
ale muszą, i to dosłownie, do wyboru
mając służbę wojskową i zgnojenie
przez władzę. Wyszarpują sobie kilka
zabezpieczeń dla zdrowia, ale nawet
za to partyjni czynownicy chcą ich
ukarać. Wyścig to przecież coroczne
święto komunistycznej propagandy.
Wycofać się z niego mogą jedynie rządzeni przez Ceaușescu Rumuni, Polacy
muszą wziąć udział w cyrku, choćby
za cenę zdrowia. Całość spina jeszcze
czwarta historia – klamra. Dziewczyna
trafia do szpitala, wkrótce ma rodzić.
Do zwykłych atrakcji PRL-owskiej służby zdrowia dochodzą awaria aparatury
i narastająca panika otoczenia. Wygląda na to, że ta jedna sprawa kończy się
dobrze, jednak sztukę kończą archiwalne zdjęcia z pochodu pierwszomajowego. Marsze z tamtego roku wyglądają dziś wyjątkowo złowieszczo.
Gdyby akcję Czterech dni w kwietniu przenieść na Zachód, zapewne
obejrzelibyśmy chciwego organizatora komercyjnej imprezy masowej i skorumpowane władze, pewne
schematy, jak widać, działają zawsze
i wszędzie. Zamiast ujęć z pochodów
mielibyśmy radosne dzieci i uśmiechniętych kibiców na meczu lub inny
typowy dla gatunku obrazek. Ale po co
rzecz gdziekolwiek przenosić? Gdyby
zostawić ją tu i zrobić film choćby i na
poziomie Jacka Stronga, mielibyśmy

■
Popkulturze dramat ukraińskiego miasta dał pewną pociągającą tajemnicę,
trudną jednak, w pierwszych latach, do
prawdziwego odkrycia. Filmy z Czarnobylem w tle to sprawa późniejsza.
Temat przyciągnął wielu dokumentalistów i amatorów mocnych wrażeń,
którzy, nie całkiem legalnie, zapuszczali
się jak najdalej w zakazane, napromieniowane tereny. Aż wreszcie Czarnobyl
znów doczekał się swojego horroru,
tym razem fabularnego.
Czarnobyl. Reaktor strachu Bradleya
Parkera z roku 2012 nie zebrał zbyt
wielu dobrych recenzji. Pod względem
opowieści nie odróżnia się od wielu
innych horrorów z tego podgatunku.
Już początek jest bardzo klasyczny:
znów pojawiają się weseli Amerykanie
(tym razem dwie dziewczyny, dwóch
facetów), którzy odbywają wspólnie
rozrywkową podróż po Europie. Po
odwiedzeniu kilku stolic, przemieszczając się w kierunku Moskwy, lądują
w Kijowie. Zanim ruszą stamtąd do
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stolicy Rosji, trafia im się okazja na
ekstremalną wycieczkę do Czarnobyla
z miejscowym przewodnikiem, Jurijem.
Jurij to były żołnierz służb specjalnych,
obecnie prowadzący jednoosobowe
biuro turystyki ekstremalnej. Razem
z kolejną parą ruszają do Czarnobyla.
Rozklekotany van, wielkie, opuszczone przestrzenie. Uczestnicy, zaskoczeni obecnością punktu kontrolnego,
dowiadują się, że nie mogą wjechać na
teren z powodu rzekomych prac konserwacyjnych. Do tego momentu akcja
filmu dość realistycznie oddaje klimat
półlegalnych wypraw, na jakie decydują się odwiedzający Ukrainę turyści czy
przedstawiciele rozmaitych instytucji,
mający wolną chwilę w kalendarzu.
Tymczasem wróćmy do bohaterów,
stojących przy zamkniętym szlabanie.
Jurij jest zaskoczony sytuacją, dotąd
nie miewał tego typu problemów.
Jego młodzi pasażerowie są jednak
zdeterminowani. Wjeżdżają więc, już
bez problemów, inną drogą. Pierwszy
punkt programu: radioaktywna rzeka
i ryba mutant. Kolejne widoki: opuszczone osiedla pracowników Czarnobyla, pusty plac zabaw z karuzelą. Tak
naprawdę to Jugosławia, ale przecież
sypialnie i na wpół opuszczone tereny
miast byłych demoludów wszędzie
wyglądają tak samo. Wszystko w zredukowanych kolorach, kręcone z wielu
ujęć, jednak wizualnie bliskie estetyce
found footage (odnalezionego amatorskiego filmu), modnej od czasu
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mocny towar eksportowy. Każdy z wątków, nawet ograniczony możliwościami sztuki teatralnej, budzi w widzu
emocje. Cóż z tego, kiedy polityka
historyczna to na razie melodia przeszłości – dość wspomnieć, że Cztery
dni w kwietniu z 2011 roku to ostatni
spektakl zrealizowany w ramach cennego cyklu.
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Blair Witch Project. Nie słyszymy też
muzyki. Rekwizyty typowe dla horroru:
zwierzęcy trup przed blokiem, porzucona lalka. W trakcie zwiedzania bloku
wycieczkę atakuje niedźwiedź, co dziwi
nawet przewodnika. Cóż – niedźwiedź
najwyraźniej na tyle mocno kojarzy się
ze Wschodem, że musiał się pojawić.
Nasi bohaterowie chcą wracać, tyle
że ktoś lub coś uszkodziło auto Jurija.
Okazuje się, że nie są sami, później zaś
wszystko rozgrywa się według klasycznego schematu. Najpierw gdzieś zapodziewa przewodnik, później znikają
kolejni bohaterowie. Okazuje się, że nie
tylko zwierzęta są tu zmartwieniem.
Karuzela, w której cieniu rozpoczął
się dramat bohaterów horroru Parkera, to mocny symbol, który pojawia się
również w filmie Michale Boganim Znieważona ziemia (Francja, Niemcy, Polska, Ukraina, 2011). Ten obraz w pewnym sensie stanowi z punktu widzenia
odbiorcy ogniwo pośrednie pomiędzy
opisanymi wcześniej sztuką i horrorem. Znieważona ziemia to właściwie
dramat obyczajowy, którego pierwsza
część w naturalny sposób bliska jest
filmowi katastroficznemu. Znajdujemy
się znów w Prypeci, tym razem – w dniu
katastrofy. Widz ogląda sielankowy
początek i podświadomie czeka na
wielkie „bum!”, tymczasem pomału, z drobnych elementów zaczyna się
orientować, że jest już po katastrofie,
tylko nikt o niej jeszcze nie wie. Szczęśliwa para bierze ślub, szaleje potężna

burza, a miejscowy leśniczy zastanawia
się, co się stało z drzewami. Nietrudno uciec przez mocnymi skojarzeniami
z polską sztuką. Ludziom oficjalnie nic
się jeszcze nie mówi, przecież za kilka
dni ma odbyć się pochód z udziałem
przedstawiciela władz sowieckiej Ukrainy. Tymczasem z nieba pada czarny
deszcz, drzewa wyglądają jak wczesną
jesienią, dookoła pełno jest martwych
ryb i ptaków, ludzie w sklepie kupują mięso, przy którym licznik Geigera
zaczyna wyć. Obserwujemy rozpaczliwą
drogę przez miasto Aleksego (Andrzej
Chyra), naukowca próbującego ostrzegać ludzi. Jednak główną bohaterką
jest Ania (Olga Kurylenko), dziewczyna,
która w dzień katastrofy wzięła ślub.
Jej mąż prosto z wesela wezwany na
służbę, zostaje napromieniowany podczas gaszenia lasu i przewieziony do
Moskwy. Pierwsza część filmu kończy
się ewakuacją mieszkańców. Bez dobytku, psów i kotów autobusem odjeżdżają
w nieznane. Później film przenosi się do
współczesności, gdzie zostawimy jego
autorów i bohaterów. Może w momencie, gdy grupa, tym razem dawnych
mieszkańców, odwiedza grób bohaterów Czarnobyla, choć wcale nie wiadomo, czy faktycznie leżą w nim osoby
oficjalnie tam pochowane.

■
Temat Czarnobyla stał się dla mnie
początkiem rozważań nad sposobem,
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w sferze zainteresowań amerykańskich
playboyów z pierwszej części filmu.
Europa Wschodnia jako kierunek
imprezowy jawi się też bohaterom
bardzo nieudanej Najczarniejszej
godziny Chrisa Goraka. Zanim jednak
zdążą porządnie się zabawić, młodzi
amerykańcy programiści staną się
świadkami inwazji kosmitów. W tak
zwanym międzyczasie widzowie wyłączą film.
A ludzie? Piękne agentki z czasów
zimnej wojny zostały zastąpione przez
puszczalskie imprezowiczki, komuniści stali się twardogłowymi, by na
końcu dać się zastąpić – w roli najgorszych – mafii i różnym psychopatom, zderzenie dwóch światów stało
się melodią przeszłości, co zauważyli nie tylko twórcy filmów o Bondzie,
lecz nawet Niemcy, fabularyzujący
losy Ulriki Meinhof. Tu Rosjanie praktycznie zniknęli, atrakcyjniejsze jako
symbol wpadnięcia w złe towarzystwo niemieckich lewaków okazały się
związki z arabskimi terrorystami. Jeśli
jednak kontekst nie wymaga straszenia superłotrami, mafią czy komunistami, wystarczają półdzicy, umięśnieni
mieszkańcy małych miejscowości. Tu
uczestników dożynek z drugiej części
Hostelu na głowę biją polscy chłopi, pokazani w kanadyjskim horrorze
Świątynia (2010, reż. Jon Knautz). Góry
mięśni w strojach sprzed minimum
100 lat, ale obeznane z nowoczesną
bronią, uczestniczą w tajemniczym
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w jaki zachodnie kino pokazuje dawny
blok wschodni. Wiele produkcji należących do kina sensacyjnego pokazuje, że wschodnia i środkowa Europa
atrakcyjne są z przyczyn finansowych
(miejscowa, tańsza od zachodniej
siła robocza), a przy tym dostarczają mnóstwa atrakcyjnych wizualnie
lokacji postindustrialnych. Bezludny
Czarnobyl jest tego najmocniejszym
przykładem, ale przecież przygnębiające, opuszczone miejsca, w których
rozegrać się może prawdziwy horror,
autorzy Hostelu (reż. Eli Roth) znaleźli na Słowacji. Choć przez chwilę
pokazują swoim widzom ładne widoki
z Bratysławy, swój film umieszczają
jednak w dość specyficznych realiach.
W miasteczku terroryzowanym przez
bandę cygańskich dzieci działa tytułowy przybytek, w którym zachodnie
filmy obsługa ogląda na przedpotopowym czarno-białym telewizorze. Turystów na miejsce zwabia rosyjska mafia,
by uczynić z nich zwierzynę łowną dla
znudzonych bogaczy. I choć podobne
rzeczy zdarzały się i w krajach bardziej
przez zachodniego widza oswojonych,
najwyraźniej wiarygodniej wyglądają umieszczone gdzieś na wschodzie
Europy. Ba, sami bohaterowie niespecjalnie wiedzą, gdzie się znaleźli,
skoro wydaje im się, że na Słowacji
pełno jest samotnych, sfrustrowanych
kobiet, którym wojna zabrała mężów.
Cóż, być może są tam jeszcze i takie,
ale niekoniecznie znajdują się one
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kulcie religijnym, mordują obcych
i posługują się przekomiczną polszczyzną. Aktorów wzięto bowiem z różnych
stron świata, ale – zapewne z szacunku
dla realiów, których zabrało wszędzie
indziej – kazano im mówić po polsku. Według niektórych film wcale nie
jest taki zły, jak się wydaje, tylko my,
zupełnie naturalnie, koncentrujemy się
na masakrowaniu języka i wizerunku
chłopa polskiego. Żyjącego zresztą na
wsi, która też wygląda jak na zdjęciu
z niemieckiej gazety, bez sprzętu, bez
nowoczesnych domów, samochodów
i talerzy anten satelitarnych. Dzieci
jednak uczą się w szkole angielskiego,
by ktoś dogadał się z obcymi, zanim się
ich pozabija.
Świątynia pojawia się w zestawieniach kuriozalnych produkcji zachodnich, umiejscowionych w Polsce jako
jedna ze skrajności. Drugą zobaczyć
możemy w filmie Poza zasięgiem,
w swojej niszy już kultowym obrazie ze
Stevenem Seagalem z 2004 roku. Tu,
dość nietypowo, nie ma (poza sierocińcem, z którego handlarze żywym towarem porywają dziewczynkę, uratowaną oczywiście przez amerykańskiego
superbohatera) ukazanego obrazu
nędzy i rozpaczy. Są za to lokacje, które
rozbawią każdego warszawiaka. Czarny charakter pomieszkuje w gmachu
głównym Politechniki Warszawskiej,
mutacja ONZ mieści się w najnowszej
siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, zaś ambasada Turcji

przyjęcia wydaje w Pałacu Kultury i Nauki. Jest też ekskluzywny dom
uciech w komnatach króla Stasia. Skąd
ta nonszalancja, a zarazem pociąg do
atrakcyjnych, chwilami wręcz przeestetyzowanych lokalizacji? Rozwiązaniem
może być osoba reżysera. Po-Chih
Leong to Chińczyk, który większość
swoich filmów zrobił na Zachodzie,
choć niedawno wrócił do Hongkongu,
by nakręcić bardzo udany horror Baby
blues. Najwyraźniej pracując większość
życia na obcym gruncie, zachował
typową dla wielu twórców ze swojej części świata potrzebę umieszczania każdej akcji w ładnym, barwnym
i stylowym otoczeniu. Gdy wziąć na to
poprawkę, Poza zasięgiem okazuje się
zwykłym, rzemieślniczo nie najgorszym
filmem do dystrybucji na DVD.

■
Film, który wszedł na nasze ekrany
w kwietniu, System (Child 44), może
być jednorazowym powrotem do przeszłości – dosłownie i w przenośni – lub
zapowiedzią szerszej tendencji. Dawno nie dostaliśmy w kinie tak mocno
zakreślonego wizerunku stalinizmu,
sowieckiej rzeczywistości, odartej
z nostalgii, bez jakiegokolwiek retuszu.
Tutaj nie ma niuansowania, ukąszenia heglowskiego, próby zrozumienia
„budowania nowego człowieka”. Są za
to głód na Ukrainie, mordowanie ludzi,
prześladowania, terror. Zwycięzca

■
Postindustrialny plac zabaw, zamieszkały przez potwory, gdzie czas umilają tani alkohol i chętne dziewczęta, to
interesująca propozycja dla szukającego rozrywki turysty, jednakże kiepska
i szkodliwa dla zdrowia perspektywa
dla autochtonów. Jedni więc przyjeżdżają, a inni uciekają. Zostają sektor
usług, bandyci i zombi. Jak to dobrze,
że przynajmniej ktoś może jeszcze zrobić dzięki temu kilka niezłych filmów. Ω
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na indeks, tym razem po to, aby nie
psuć sobie obchodów okrągłej rocznicy zakończenia II wojny światowej. I tu
mamy analogię z wybuchem w Czarnobylu – przed społeczeństwem znów
coś trzeba schować, by nie zepsuć zbliżającego się święta. Czy koniec „resetu” w polityce międzynarodowej, wojna na Ukrainie i coraz częstsze głosy
o powrocie zimnej wojny przełożą się
na powrót do mocniejszego kreślenia
wizerunku komunistycznego Wschodu,
tym razem ograniczonego do Rosji?
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Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wiesza
czerwoną flagę ręką ciężką od kradzionych zegarków. Oczywiście jest w tym
wszystkim też zwyczajnie wciągająca
opowieść, oparta na faktach i książce
Toma Roba Smitha Child 44. To historia
Leo (Tom Hardy), bohatera Związku
Sowieckiego i wschodzącej gwiazdy
służb. Aby mogł przeskoczyć kolejny
szczebel kariery, wymaga się od niego
denuncjacji żony (przypomina to
wyświetlany w zeszłym roku południowokoreański film Berlin, gdzie
w podobnej sytuacji znajduje się
agent z Północy). Zamiast zdrady Leo
wybierze zesłanie na prowincję, gdzie
zrządzeniem losu znów zetknie się
z mordercą dzieci, który w Moskwie
zabił syna jego najbliższego przyjaciela.
Odtąd walczyć będzie zarówno z nim,
jak i ze swoimi dawnymi kolegami.
Ten film, niczym NKWD, strzela w tył
głowy. Zabija spokój, przypominając, czym była sowiecka Rosja. Część
widzów może też zapytać, ile zostało tamtej Rosji w dzisiejszej, która już
film Daniela Espinosy zdążyła wpisać

Opowieści
postapokaliptyczne
jako wizje nowego
średniowiecza
Apokalipsa we współczesnej kulturze myli. Nie ma wiele
wspólnego z chrześcijańskim Objawieniem, odsłonięciem
wiedzy o tym, co nadejdzie. Jeśli interesująca nas dziś
postapokalipsa (postapo dla przyjaciół) mówi o Wielkich
Rzeczach, robi to wtórnie, choć często równie mądrze
I. Średniowiecze nigdy się nie zmienia
Wojna nigdy się nie zmienia – zapewnia Ron Perlman we wprowadzeniu do najsłynniejszej wirtualnej opowieści o zagładzie świata 1. Historia przetrwańca ze Schronu Trzynastego pokazywała
klasyczne motywy postapokalipsy: upadek cywilizacji i kultury
materialnej, powrót do prymitywnej technologii i tradycyjnych
1

Fallout, Black Isle Studios, Interplay Entertainment 1997.
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158
Adam Podlewski / Opowieści postapokaliptyczne…

więzi, walkę człowieka ze zbuntowaną naturą, ale także (czy
przede wszystkim) z innymi ludźmi bądź mrocznymi stronami
własnej duszy, wyzwolonymi przez kataklizm. Na potrzeby konwentu Brwikon w 2012 roku przygotowałem gawędę opowiadającą o postapokalipsie, nowym średniowieczu oraz doświadczeniu
historycznym, które wszyscy potrafimy pojąć – średniowieczu
prawdziwym, a zwłaszcza o mrocznych wiekach tuż po upadku
zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Jako historyk i miłośnik fantastyki spod znaku Waltera M. Millera oraz Briana Fargo
(a także jako niepoprawny pleciuga) uznałem, że mogę opowiedzieć pewną metahistorię upadku, spróbować znaleźć wspólny
punkt odniesienia wobec każdej katastrofy dziejowej, korzystając
z pomocy twórców fantastyki oraz Mikołaja Bierdiajewa. To spojrzenie jest, moim zdaniem, kluczowe dla zrozumienia nie tylko
współczesnej kultury, ale i europejskiej historii. Zostańcie ze mną
chwilę; zaraz opowiem wam, dlaczego warto spoglądać na opowieści postapokaliptyczne niczym na dzieje średniowiecza. Jeśli zainteresuje was ten temat, sięgnijcie, proszę, do źródła (pełna wersja
mojej gawędy jest dostępna na stronie Warszawskiego Towarzystwa Fantastycznego „Wykrot” 2).
II. Postapokalipsa dla opornych

Mogę opowiedzieć
pewną metahistorię
upadku

Apokalipsa we współczesnej kulturze myli. Nie ma wiele wspólnego z chrześcijańskim Objawieniem, odsłonięciem (wszak to znaczy grecki termin ἀποκάλυψις) wiedzy o tym, co nadejdzie. Jeśli
interesująca nas dziś postapokalipsa (postapo dla przyjaciół) mówi
o Wielkich Rzeczach, robi to wtórnie, choć często równie mądrze.
Historie o zagładzie ludzkości opowiadano, jak mniemamy, od
początku. Jednak nie sam koniec nas dzisiaj interesuje, ale pewne
spojrzenie na dzieje jako zjawisko cykliczne, ciąg wzlotów i upadków, ery dobrobytu oraz Kali Jugi czy platońskie potopy, przed
którymi uchodzili tylko pasterze żyjący na wzgórzach. Jest to
czas kolisty, różny od chrześcijańskiej eschatologii liniowej. Jednak sam w sobie nie jest antychrześcijański, dotyczy wszak tylko
pogańskiej doczesności, czegoś, co musi się powtarzać.
2 http://wtf.waw.pl/felietony/atomowe_krucjaty (dostęp: lipiec 2015).

3 A Canticle for Leibowitz, Walter M. Miller Jr, J.B. Lippincott & Co. 1960.
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Aby pokazać postapokalipsę, twórca musi widzieć owo „post”;
nie wszystek umrze, ktoś po światowej katastrofie zostanie, choćby tylko po to, aby tę katastrofę opisać. Jeśli, niczym w Ostatnim
brzegu Nevila Shute’a, wojna atomowa kończy życie na Ziemi,
jest to wspaniała opowieść o zagładzie, ale tylko o niej. Tak samo
odrzucimy na chwilę wizje Mary Shelley czy Jacka Londona (choć
ten drugi w Szkarłatnej Dżumie zapowiada wiele elementów współczesnego postapo). Nas interesuje „po”, świat, który się skończył,
ale przecież nadal trwa.
Nie opowiemy sobie o zombi (nawet tych, które wedle Śląskiego
Literata, „jeżdżą kombi”), bo po pierwsze: nie wypada, po drugie:
ciężko orzec, czy to apo, postapo czy zwykła korpofobia, każąca
widzieć upadłym hipsterom trupa w bliźnich. Ominiemy też piękne i pozbawione sensu podgatunki science fantasy oraz cyberpunka z pokrewnych powodów: jest w nich o upadku, a czasem nawet
o odbudowie, ale te tematy nie tworzą stylistyki; są tylko częścią
opowieści.
Niestety, nie będzie też Lovecrafta i jego wymarłych miast,
wymarłych cywilizacji. Mógłby być, ale zbyt mało mam do dyspozycji czasu oraz zapasów poczytalności. A Lovecraft nie daje
nadziei. Historie Samotnika z Providence opowiadają o niezmiennym, zabójczo dokładnym cyklu Ślepego Wszechświata. Są idealnie ahumanistyczne, nie dzięki obecności grzybów z kosmosu
albo mackowatych stworów z głębin morskich, ale przez brak wagi
przykładanej do wolnej woli i decyzji ludzi. A ta nasza klasyczna
i radosna powieść o końcu świata dotyczy głównie tego.
Dlatego tradycyjna postapokaliptyczna obiera za swojego ojca
autora Kantyczki dla Leibowitza 3, tradycję literatury i kina późnej
doby zimnej wojny, a ostatnio także dziedzictwo gier komputerowych, takich jak Wasteland, Fallout czy rozciągające się między
powieścią a rozgrywką wirtualną uniwersum Metra 2033.
Opowieść postapokaliptyczna opisuje proces odbudowy po
katastrofie. Prócz bohatera jednostkowego zwykle występuje w niej bohater zbiorowy – rodzina, społeczność, czasem cała
ludzkość bądź wszystkie istoty rozumne, które przeżyły Małą

Idealnie
ahumanistyczne
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Nie jest tym, czym
się wydaje

Apokalipsę, kolejny Obrót Kręgu (i muszą się do tego faktu jakoś
ustosunkować). Dlatego prócz zwykłej, osobistej historii przez
małe „h” zawsze obecna będzie w postapo Historia Wielka. Bez
niej nie zrozumielibyśmy tego, co odeszło, tego, co jest, ani tego,
co nadejdzie. A postapo to waśnie złożenie trzech czasów, rozrywanie teraźniejszości przez wielką, ale i przerażającą przeszłość
oraz przyszłość – niepewną, ale pozostającą przestrzenią wolności.
To zawieszenie pomiędzy, w środku, powinno być dla nas czytelne.
Stanowi przecież „średniowiecze” w technicznym znaczeniu tego
słowa.
III. To już wszystko było!
(średniowiecze, część pierwsza)
Średniowiecze, czyli umowne określenie okresów dziejów pomiędzy upadkiem Cesarstwa Rzymskiego a (równie umownym) odrodzeniem, nie jest tym, czym się wydaje. Żyjemy wciąż w długim
cieniu oświecenia, także w jego skostniałych nawykach myślowych. Nawet romantyczne wizje wieków średnich nie były prawdziwą dyskusją z zastanymi mitami historiograficznymi; raczej
stanowiły stworzenie nowych. Automatyczne zaprzeczenie wizji
dziejowej stagnacji, niepraktyczności i braku racjonalizmu jest
nadal powieleniem schematu, ale z odmiennym zwrotem wektora.
Natomiast całościowe spojrzenie na tysiąclecie między V a XV wiekiem, zwłaszcza w Europie, winno przynieść zupełnie odmienną
perspektywę dziejową – perspektywę postapokaliptyczną.
Upadek zachodniego Cesarstwa (a potem także ekspansja
agresywnego islamu) był dla cywilizacji śródziemnomorskiej
kosmiczną katastrofą. Załamał się pewien kosmos, porządek,
sposób życia, myślenia i czucia. Nie stało się to od razu, zagłada nie była tak radykalna, jak w przypadku hipotetycznej wojny
nuklearnej czy katastrofy klimatycznej, ale efekt upadku pozostaje ten sam: przerwanie historycznej, społecznej i technologicznej ciągłości.
Świat hello-rzymski upadł, niczym NATO i Układ Warszawski w opowieściach atomowych. Przez trzy wieki umownie: do
renesansu karolińskiego, dawne ziemie Cesarstwa przeżywały
swój prawdziwy fallout, odczuwały skutki cywilizacyjnej zagłady.

4 Jean Gimpel, La Révolution industrielle du Moyen Âge, Seuil 1975.
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Przerwanie ciągłości, zahamowanie rozwoju (w niektórych aspektach, nie wszystkich) czy czasem wręcz regres kultury materialnej
są nieuniknionymi skutkami chaosu, strachu, wojen i depopulacji. Dlatego też w wielu aspektach obciążona mitami oświecenia historiografia anglosaska wynalazła wspaniałe rozróżnienie,
podział fascynującego nas tysiąclecia na trzysta lat „wieków ciemnych” (dark ages) i faktyczne średniowiecze (middle ages). Dlatego
od umownego końca starożytności do początku dynamicznej ekspansji Nowej Europy powinniśmy myśleć o historii także niczym
o radioaktywnym pustkowiu. Potem zaś jak o ciężkiej pracy odbudowy tegoż.
Zaznaczmy to na początku: europejskie średniowiecze (całe,
może z wyjątkiem tych najcięższych epizodów, o których powiemy
sobie później) to okres niebywałego rozwoju. Nie jednolitego, nie
jednostajnego, na pewno nie równo rozłożonego na całym kontynencie. Jednak porównując stan Starego Świata z epoki Karola
Wielkiego z tym na początku XIV wieku obserwujemy cywilizacyjną eksplozję, włączenie w zasięg ekumeny pogańskiej barbarii, której milenium dominacji Greków i Rzymian nie potrafiło
nawet dotknąć. Polska, Ruś, inne krainy Europy Wschodniej, cała
Skandynawia, nie mówiąc już o Irlandii, Bunkrze Trzynastym
kultury antycznej, z egzotycznych nie-miejsc stały się uczestniczkami nowego systemu. Też przekształcenia obrzeży świata
antycznego we Francji, w Hiszpanii, na Bałkanach trudno zlekceważyć (wraz z ich dobrymi i złymi konsekwencjami, takimi jak
pierwsze „katastrofy ekologiczne” po wycince znacznej części
europejskich lasów). Część (z początku wszak niewielka) dawnej
Ekumeny szybko rozrosła się i stworzyła własny świat, który nie
był tyle zamknięty, co z potrzeby skupiony na sobie. Średniowiecze było epoką ciekawości, ruchu i odkryć, ale warto pamiętać, że
dla odkrycia na miarę Magellana nie trzeba było opływać świata;
zwykle wystarczało wejść o milę głębiej w pradawną puszczę.
Gdy Jean Gimpel zebrał swoje artykuły i eseje o pojmowaniu odbudowy oraz rozwoju w średniowieczu 4, wielu historyków
i laików odebrało je jako intelektualną krotochwilę, rewizjonizm

O radioaktywnym
pustkowiu
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Abstrakcyjny
postęp ma trwać

erudyty, przekorę badacza. Ale francuski mediewista pisał o oczywistościach, tylko rzadko zestawianych razem. Świat średniowieczny rozwijał się praktycznie cały czas. Nie tylko w kategoriach
własnych; spełniał nawet mechanicystyczne warunki oświeceniowego „postępu”. Rezultat tej odbudowy, a potem nadbudowy świata antyku może wydać się mało imponujący tylko obserwatorowi
bez odpowiedniej perspektywy. Ludzie średniowiecza, przedsiębiorczy, odważni, do bólu praktyczni, postawili na nogi martwą
cywilizację w tempie (do tamtej pory) nienotowanym w dziejach.
Dodajmy, że nie mieli na to, jak twierdzą oświeceniowi politrukowie historii, tysiąca lat, ale najwyżej sześćset.
IV. Apokalipsa Średnia i Mała
W połowie XIV wieku przez kontynent europejski przeszła fala
różnorakich katastrof. Z podręczników historii kojarzymy epidemię czarnej śmierci, ale warto pamiętać, że była ona tylko
zwieńczeniem trudnych dekad tego okresu. Mniejsze epidemie
trudno policzyć źródłowo, konsekwencje zmian klimatycznych
i mikrośrodowiskowych (wycinki lasów, dewastacja ziem związana z kopaniem metali) są równie ciężkie do opisu. Jednak
demografowie zgadzają się, że w XIV stuleciu populacja Europy zmniejszyła się, aby w niektórych rejonach wrócić do stanu przedkryzysowego dopiero w XVII wieku! Podobne procesy
można śledzić (choć lepiej lokalnie niż kontynentalnie) w aspekcie poziomu życia, zdrowia i zadowolenia ludności. Średniowiecze przeżyło drugą, pomniejszą Apokalipsę, a rozreklamowany
w późniejszej historiografii okres odrodzenia pod względem
demografii oraz kultury materialnej był przejawem przezwyciężenia wcześniejszego kryzysu.
Załamania późnego średniowiecza przyczyniły się też do
stworzenia czarnej legendy epoki; odcisnęły w wyobraźni współczesnych obrazy procesji biczowników, społecznego marazmu
i wielkiego strachu przed końcem świata. Ale ci ludzie przeżyli
kawałek owego końca – ich mroczna perspektywa wydaje się zrozumiała. Warto jednak pamiętać, że kryzys wieku XIV i XV został
(z globalnego punktu widzenia) przezwyciężony. Znów zadziałały mechanizmy europejskiego wzrostu; bo i cała epoka to historia

V. Nowe średniowiecze
Wizja dekadencji, zagłady i odbudowy, prócz podręczników historii oraz powieści zaludnia obszar pomiędzy. Eseje, analizy i inne
humanistyczne wróżby cyklicznie starają się oswoić, opisać możliwe albo realnie zaobserwowane upadki. Nikołaj Aleksandrowicz
Bierdiajew (1874–1948) jest autorem chyba najlepiej znanej z tych
prób. Jego esej o nowym średniowieczu (cytowany, tłumaczony i przekładany wiele razy 5) stanowi świadectwo zmagania się
myśliciela z horrorem rewolucji październikowej, ale także dojrzałej myśli społecznej oraz eschatologicznej. Złapany przez historię
w połowie drogi, pomiędzy studenckim liberalizmem a późniejszą
mistyką prawosławną, ów „średni Bierdiajew” (łatwy do rozpoznania dzięki zarostowi, przejściowemu między młodzieńcza bródką
a starczym mnisim gąszczem pod szyją) przelał na papier swoją
wizję, wyśniony model nieuchronnego historycznie upadku, ale
i powstania.
5 Choćby w zbiorze: Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie,
Aletheia 2003.
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krótkich katastrof oraz długich, pracowitych, heroicznych wysiłków restauracji.
Warto też pamiętać, że świadomość owego nieliniowego, ale
ciągłego rozwoju nie mogła zostać zapamiętana przez historyków
późniejszych epok, zwłaszcza kronikarzy i bajkopisarzy oświecenia.
Koncepcja rozwoju ciągłego, wyśnionego Progressus Ad Infinitum po
prostu odrzucała wizję średniowiecza jako niezgodną z założeniami historiozoficznymi. Jeśli abstrakcyjny postęp ma trwać i trwać
wszędzie, jeśli nie w równym, to chociaż podobnym tempie, jego
zaburzenie sprzeciwia się najtrwalszym dogmatom świeckiej wiary.
Może i z tego powodu pisarze oświecenia uznali późnoantyczne
chrześcijaństwo za swoistą „osobliwość historyczną”, wygodne wytłumaczenie dla nieregularności rozwoju dziejów. Edward
Gibbon, pisząc Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego, musiał czuć
się źle, już wymyślając tytuł. Na szczęście uznanie nawrócenia
Cesarstwa oraz jego otwarcie się na obcych za przyczynę, nie skutek kryzysu, uratowało zgrabną wizję angielskiego dziejopisa.
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Bierdiajewa nie
interesowało
„czy?” ani „jak?”

Wizja rosyjskiego myśliciela nie jest z naszej perspektywy
zaskakująca. Musiała jednak szokować intelektualistów wciąż
żyjących w oparach oświeceniowej historii. Bierdiajew odrzucił
koncept stałego rozwoju; jego empiryczne doświadczenia związane z upadkiem Rosji falsyfikowały tę teorię. Autor uznał wręcz, że
puchnąca cywilizacja XIX-wieczna musi w końcu pęknąć w globalnym spazmie nie tak rożnym od bolszewickich rzezi. Ale Bierdiajewa nie interesowało „czy?” ani „jak?”, bo na te pytania znał
odpowiedź. Fascynowało go wielkie „co potem?”, proces odbudowy, powrotu do historycznej normalności (która sama w sobie też
kiedyś się stanie nieaktualna).
Wbrew powierzchownej interpretacji wielu nieuważnych czytelników Nowe Średniowiecze nie jest dla Bierdiajewa dobrem
samym w sobie, stanem pożądanym tu i teraz, a tylko nieuchronną reakcją na katastrofę. Zjawiska pożądane, takie jak odrodzenie
moralne, odbudowa więzi społecznych, skupienie na duchowości
i jednocześnie na praktycznych cnotach pracy i oszczędności są po
prostu drugą stroną monety, uzupełnieniem horroru rozpadu
państw, regresu technologicznego, strachu przed wojną. Także to
co z punktu widzenia historycznej gawędy jest zjawiskiem pięknym i fascynującym – narodziny społecznych etosów rycerstwa
oraz arystokracji, analizowane na chłodno staje się przerażające, bo każdy dostojny baron jest prawnukiem bandziora z pałką,
który łupił biedaków, zanim misjonarze przekonali go, że takiemu
szlachetnemu panu nie wypada.
Bierdiajew nie skupia się więc ani na czarnej, ani białej legendzie średniowiecza. Mówi, jak jest, a właściwie: jak było i jak
będzie ponownie, gdy zadziałają uniwersalne mechanizmu dziejowe. Jednak ta wizja nie ma wiele wspólnego z marksistowską
dialektyką dziejów. Pewne ogólne zjawiska cywilizacyjne wydają
się rosyjskiemu myślicielowi nie do uniknięcia, ale nie przekreśla
to wiary w ludzką wolność. W pewnym sensie następuje zjawisko
przeciwne: ów wielki reset dziejowy pomaga wydobyć się duchowi wolności na wierzch, umożliwia na nowo działanie, w epokach
spokojnych tłamszone przez lenistwo i brak wyzwań. Jest to wizja
heroiczna, piękna, choć groźna. Jednocześnie fantastyczna i realistyczna. Czy można się więc dziwić, że wizję Bierdiajewa uznał za

VI. Koniec świata w praktyce
Jak więc będzie wyglądało Nowe Średniowiecze w wersji postapo?
Na pewno należy je opisywać w trójdzielnym czasie, orientacji
dziejowej. Preapokalipsa, babie lato cywilizacji, czas tuż przed
Zagładą, to schyłkowy antyk z podręczników historii. Epoka
wielka zdobyczami kultury, technologii oraz wygodami życia
codziennego. Jednak pisząc o preapokalipsie, należy przywołać pytanie znanego badacza losów, Homera Simpsona: If he is
so smart, how come he is dead? Skoro antyk był taki wielki, czemu
upadł? Owo napięcie pomiędzy idealizacją Starego, Wspaniałego Świata a racjonalną analizą jego dekadencji i niebezpieczeństw
będzie napędzało historiozofię czasu odbudowy, tak jak ambiwalencja wobec pięknego, ale pogańskiego antyku tworzyła myśl
średniowieczną.
Apokalipsa, zagląda, wojna atomowa to upadek Imperium
i następujące Mroczne Wieki. O nich trudno napisać wiele; ot było
i się skończyło, gniew Pana przyszedł na skrzydłach bombowców
strategicznych, a gigatony miłosierdzia stanowiły pierwszą porcję
pokuty za poróbstwo współczesności. W tym przypadku scholium
Nicolása Gómeza Dávili Świat współczesny nie będzie ukarany. On
sam jest karą należałoby potraktować bardzo dosłownie.
Ale gdy opadną bitewne kurze, poziom radiacji spadnie dość,
aby wyjść ze schronów, ci, którzy przeżyją, mogą po raz kolejny
czynić sobie ziemię poddaną. Postapokalipsa, okres odbudowy to
oczywiście średniowiecze i Nowe Średniowiecze, czas, w którym
konieczność wspólnej pracy, nowego odkrywania oraz opisu świata wymuszają na nowym człowieku dawne cnoty. Wojna nigdy się
nie zmienia, a w tym samym sensie nie zmienia się też odbudowa
czy nawet historyczna budowa, bo radscorpiony pustyni z Fallouta
pełnią tu tę samą rolę, co wilki i dziki słowiańskiej puszczy.
6 Lech Jęczmyk, Trzy końce historii, czyli Nowe Średniowiecze, Zysk i S-ka 2006,
oraz Lech Jęczmyk, Dlaczego toniemy, czyli jeszcze nowsze Średniowiecze, Zysk
i S-ka 2011.
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punkt wyjścia własnych przemyśleń Lech Jęczmyk, tłumacz, promotor fantastyki i czołowy polski futurolog 6?

Nowe Średniowiecze
w wersji postapo
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Książki Tove Jansson
są prawdziwą
i samoświadomą
postapokalipsą

Nowy czas to też nowe opowieści, skupienie na nowych, a właściwie wyjętych z dalekiej przeszłości bohaterach. Postapokaliptyczne pieśni będą przypominać o obrońcach i restauratorach
dawnego Ładu. W tym sensie Ostatni Legion z legend arturiańskich stanowi prefigurację postapokaliptycznego Bractwa Stali,
a mnisi-kronikarze opisani w przez Millera nie różnią się niemal
niczym od iroszkockich poprzedników.
Epos postupadkowy musi się skupić na trzech obszarach,
koniecznych do odbudowy cywilizacji: na cnotach praktycznych,
na nowym heroizmie oraz silnym autorytecie. O technicznej stronie tego prawdziwego renesansu już wspominaliśmy. Georges’a
Dumézila trójpodział funkcji społecznych (zarówno świeckich, jak
i świętych) nigdzie nie jest wyraźniejszy niż wśród ludów zabezpieczających swój byt. Piast-Oracz jest niby równym, ale przecież tym pierwszym spośród trójcy, bo wojownik nie powojuje ani
kapłan nie odprawi modłów, jeśli umrą z głodu. Dlatego też pracowitość, zaradność i odwaga, nie ta odwaga w boju, ale heroizm karczowania zamieszkanego przez niedźwiedzie lub deathclawy lasu,
muszą zostać w postapo docenione. Potem warto pochwalić bohatera, obrońcę i strażnika, czasem fizycznego, ale czasem i duchowego, który zachowuje w sobie dawne cnoty. Na koniec trzeba
pochylić się przed sędzią, władyką, autorytetem, przywódcą na
trudne czasy, dostarczycielem porządku, bez którego zachowanie zdobyczy cywilizacji jest niemożliwe. Dlatego, choć opowieści
o samej zagładzie często ociekają dekadencją, rozpasaniem i rozpaczliwym hedonizmem, postapokaliptyczne eposy są skromne,
surowe, brawarystyczne; wręcz „purytańskie” w technicznym,
nie teologicznym sensie tego słowa. Odbudowa upadłej cywilizacji odbywa się naraz zgodnie z zaleceniami zarówno Kościoła, jak
i Darwina: w obliczu celu, jakim jest przeżycie, nie wolno marnować na bzdury ani dżula energii, czy to fizycznej, czy duchowej.
Wdychamy postapokalipsę na każdym kroku. Prócz atomowej
wojny późnego antyku w dziejach ludzkości możemy znaleźć wiele
innych takich katastrof. Po prostu nasze rodzime średniowiecze
znamy najlepiej. Jako członkowie narodów europejskich najlepiej
potrafimy też takie katastrofy doceniać, bo bez nich nie istnielibyśmy w możliwej do przewidzenia formie. Bolesław Chrobry

7 Joseph de Maistre, O papieżu, Warszawa 2008, s. 398.

Adam Podlewski (ur. 1983) – historyk, filozof, założyciel Warszawskiego Towarzystwa
Fantastycznego „Wykrot”, redaktor tematyczny działu literackiego w magazynie „Creatio Fantastica”, gawędziarz konwentowy.
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i Otton III chcieli restaurować świat sprzed Zagłady. Nie udało im
się w niezwykle malowniczy sposób, dzięki czemu jesteśmy, kim
jesteśmy.
Historie postapo tworzyły legiony gawędziarzy, historyków,
pisarzy niezdających sobie sprawy, że są naraz fantastami i realistami. Czy można inaczej niż postapokalipsą nazwać fascynującą
opowieść Józefa de Maistre’a o papieżach, którzy „wychowali młodość monarchii europejskiej” 7? Albo powieść Daniela Defoe zawierającą skrupulatny model moralny, stworzony dla dwóch osób na
samotnej wyspie? Czy też historie Muminków, które w obliczu
nadchodzącej komety, nieuniknionej zagłady świata, kryją się
w twierdzy rodzinnej miłości i żelaznych zasad przyjaźni?
A nie, przepraszam, książki Tove Jansson są prawdziwą i samoświadomą postapokalipsą, ale to temat na oddzielną gawędę. Ω

KORPORACJA
Czy ktoś wie , gdzie jest moje życie?

Jednym z objawów zbliżającego się
załamania nerwowego jest przekonanie, że
wykonujemy niezwykle ważną pracę
		
Bertrand Russel

Ołpenspejs

Martyna Julia – Przez pierwsze miesiące biegłam do pracy z radością.
Ochnik Budziłam się rano i już nie mogłam się doczekać, kiedy wejdę do
biura.
Milena – Dookoła miałam ludzi inteligentnych, z poczuciem
humoru, ambitnych, au courant wydarzeń kulturalnych, dobrze
ubranych. Stałam się z dnia na dzień częścią tego świata. Jak
mogłabym z tego kiedykolwiek zrezygnować?
Konrad – To było fascynujące, patrzeć, jak z niczego rodzą się
pomysły, które potem każą ludziom kupować rzeczy niekoniecznie
im potrzebne.
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Anka – Przede wszystkim świetni ludzie, od których wiele się
nauczyłam. Ludzie mający w życiu cel, nie takie przepychanie dnia
za dniem nie wiadomo po co. To inspiruje.
Kuba – Świetne, eleganckie dziewczyny, zapach dobrych perfum. Jak awansujesz, dostajesz asystentkę. Na imprezach integracyjnych poznajesz dziewczyny z innych działów. Wszystko staje się
łatwe, bo nie istnieje bezpośrednia zależność służbowa.
Paweł – To jest tak, że atmosfera jest w pewien sposób naelektryzowana, to odnosi się także do stosunków męsko-damskich.
Na początku ląduje się w ołpenspejsie. Pokój, właściwie hala
podzielona niskimi przepierzeniami na maleńkie boksy. Nieustanny gwar. Szumią urządzenia biurowe, prowadzi się rozmowy telefoniczne. To daje poczucie, że robi się coś razem z ludźmi, którzy
mają ten sam cel. Po pewnym czasie jednak, po kilkunastu godzinach spędzonych w takim otoczeniu liczba bodźców atakujących
zmysły zaczyna męczyć. Cały czas czujesz presję, żeby wykonać
zadanie na czas, żeby zrobić to dobrze, żeby nie być gorszym od
innych, żeby być lepszym. Ludzie rozliczani są z targetów. Jeżeli
dajesz radę, to w porządku. Jeżeli nie… Dlatego każdy daje z siebie wszystko. Nie ma czasu na pogawędki. Zostaje się w biurze
tak długo, jak trzeba. W nocy też. Nie śpisz, nie jesz normalnych
posiłków, dopóki nie skończysz. Klient czeka. Są terminy. Pracować trzeba ciężko. Naprawdę ciężko.
Anka – To jest w porządku. Przecież w życiu nie ma nic za darmo. Mnie nikt niczego nie dał na piękne oczy.
Jaga – Najdłuższy czas, jaki spędziłam w biurze, to 38 godzin.
Ludzie porównują się, ile pracowali bez przerwy. Takie biurowe
zawody. Dobrze mieć w pracy szczoteczkę do zębów, ręcznik, jakiś
dres. Czasami szef wysyła na godzinę do domu, żeby się przespać,
ale i tak nie śpisz – zbyt jesteś nakręcony. W niektórych firmach
są nawet prysznice. O domu wtedy można zapomnieć. Dopóki nie
skończysz projektu. Rośnie napięcie. Pojawia się podejrzliwość –
może ktoś się obija, kiedy ty harujesz. No i ciągle te same twarze
dzień po dniu, po kilkanaście godzin. Z czasem nie można na siebie patrzeć. Kiedy zespół dostaje swój pokój, to biurka ustawione
są tak, że zawsze kogoś widzisz. Niektórzy próbują się odgradzać
od innych stosami broszur, ustawiają ekran komputera tak, żeby
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zasłonić przynajmniej twarz. Kiedy w biurze jest okno, można na
chwilę dać odpocząć oczom. Ale to rozprasza.
Pytam Konrada o wyjazdy integracyjne.
– Na początku każdy chce jeździć – uśmiecha się. – Ale jak spędzasz z ludźmi po kilkanaście godzin dziennie, to w końcu chciałbyś jednego – nie widzieć ich.
Ciało
Kiedy jest target, to wszystko inne trzeba odłożyć na później. Nie istnieją choroby, wypadki losowe. Ludzie przychodzą z gorączką, grypą, po operacjach. Pewne rzeczy można
zrobić w domu, ale to jest trudniejsze. W domu nie ma ksera,
drukarki, nie można na bieżąco z nikim skonsultować problemów. Więc lepiej być w biurze. Z katarem, gorączką, zatruciem
pokarmowym.
Anka – Mieliśmy dobę na skończenie projektu. Ja i moja
kumpela. Siedziałam w biurze, rzygałam do kubła na śmieci
i pracowałam.
Paweł – Trzeba było dostarczyć klientowi dokumentację.
Natychmiast. Godzina trzecia po południu. Na mieście korki. No
to złapałem pod pachę teczkę i pobiegłem. Ze Śródmieścia na
Wolę. Zdążyłem. Kiedy wracałem, krew leciała mi z nosa równym
strumieniem. Cały garniak był do wyrzucenia. Zdążyłem. Nikt mi
nie podziękował. Zrobiłem tylko to, co do mnie należało.
Zdarzają się omdlenia. Przyjeżdża karetka, najczęściej stawiają
klienta na nogi od razu, więc wraca do pracy. Czasami zabierają do
szpitala. Ale i tak jak tylko jakoś się ogarnie, sam chce wracać. Bo
później może nie dać rady nadrobić zaległości. A wtedy pojawiają się konsekwencje. Finansowe, można wylecieć z dnia na dzień.
Mogą przesunąć na niższe stanowisko, gdzie latami podlicza się
słupki. No i szef zmiesza z błotem. Struktura jest trochę jak w wojsku. Zespół, szef, nad nim ktoś i tak dalej w górę. Wykonuje się
polecenia bezpośredniego przełożonego i nie ma dyskusji. Masz
kontakt tylko z nim. On z kolei poddany jest takiej samej presji,
tylko od góry. Zwykle są to ludzie przemęczeni, żyjący w napięciu, sfrustrowani. Wspięli się o szczebel wyżej i nie tylko nie chcą
z niego spaść, ale chcą iść w górę.

Damy radę
Na tym etapie niektórzy rezygnują. To wtedy okazuje się, ile jest
warta właściwa motywacja.
Milena – Nie wrócę do wiochy pod lasem, gdzie na konarze dębu
wciąż jest ślad po sznurze. Przynajmniej w mojej głowie.
– Trzeba być twardym – Anka wzrusza ramionami. – Kobiety
muszą się podwójnie starać, żeby ktoś je docenił, sprawiedliwie
zapłacił, awansował. Stajemy się tygrysicami. Faceci muszą wiedzieć, gdzie jest ich miejsce.
– Jeżeli ktoś ma silnie rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
to nie odchodzi – uważa Jaga. – Jeżeli odejdziesz, kiedy projekt
nie został ukończony, zostawiasz innych z tym całym bajzlem.
Niektóre sprawy znasz tylko ty, zostawiasz ludzi z problemem. To
nie w porządku.
Kuba – Poczucie, że siedzisz przy stole, gdzie walka idzie
o naprawdę duże pieniądze, jest najlepszą motywacją. Nawet jeśli
karetka zabrała cię na sygnale.
Jednak niektórzy rezygnują.
Konrad – Zawsze miałem ciągoty antysystemowe. Widziałem
to wszystko, jak człowiek poddawany jest kontroli w każdej prawie
sferze życia. We want your soul, widziałaś ten teledysk? Tam jest to
wszystko. I wydawało mi się, że zachowuję dystans. Pewnego dnia
uświadomiłem sobie jednak, że też staję się częścią tego systemu.
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– Jeśli ty nawalasz, to on dostanie opierdol – mówi Jaga. Więc
najpierw dostajesz opierdol ty. Najczęściej publicznie. Do ołpenspejsu wpada nabuzowany szef i zaczyna wrzeszczeć. Nie patyczkuje się, nie przebiera w słowach, traktuje cię jak szmatę. Takie
publiczne upokorzenie odbiera się jak fizyczny cios.
– Nie trzeba się tym przejmować – uśmiecha się Marcin. –
W takich sytuacjach powtarzałem sobie, że któregoś dnia to ja
będę takim szefem. I jestem.
Kobiety znoszą to gorzej. Potrafią uciekać z płaczem do łazienki. Te, które zachowują spokój pod gradem obelg, odreagowują to
inaczej, później.
– Żarłam jak świnia, nie mogłam się powstrzymać – mówi
Julia. – Potem wymiotowałam w łazience. Bulimia.
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Mogłem powiedzieć sobie: jeszcze trochę, jak tylko zarobię na…
cokolwiek miałem wtedy na myśli. I zdałem sobie sprawę, że tak to
właśnie działa – nie dziś, bo coś tam, jutro też nie i tak wrasta się
w coś, co czyni z ciebie niewolnika. Tylko uporządkowałem sprawy
na tyle, żeby wiedzieli, co i jak, i odszedłem.
Częściej decyzja zostaje wymuszona sytuacją. Julia po dwumiesięcznym urlopie zdrowotnym nawet nie myślała o rezygnacji.
Po powrocie nie było już dla niej miejsca.
Mother’s little helper
Jeśli trzeba pracować po kilkanaście godzin lub więcej, to wszystko dobre, co daje kopa. Przede wszystkim kawa. Ile się da. Dopóki nie zacznie kołatać serce. Niektórym pomaga alkohol. Rano
w koszach na śmieci znajduje się butelki po wódce. Amfetamina
pozwala pracować bez uczucia zmęczenia. Daje jasność umysłu. Na
pewien czas. Potem jest zjazd. Nieprzyjemny. Lepsza trawka. Trochę rozluźnia, trochę pobudza; niektórzy stają się po niej bardziej
twórczy. A że potem trzeba sięgać po coś mocniejszego – o tym się
tymczasem nie myśli.
– To było bardziej popularne w latach dziewięćdziesiątych –
przekonuje Jaga. – Ludziom teraz szkoda pieniędzy na narkotyki, mają na karkach kredyty. Ale wiadomo, że niektórzy muszą się
wspomagać.
Antydepresanty są popularne. Łagodzą napięcie. Nie szkodzą
jak narkotyki.
Przy tym wszystkim ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa.
Nie tylko ciało. Psychika wysiada. To jest przecież tak powiązane,
tak się przenika. Spada odporność, pojawiają się choroby. Częste
infekcje, zaburzenia hormonalne. Bulimia, anoreksja, to raczej
u dziewczyn. Mężczyznom zdarzają się napady agresji. Dochodzi
do załamań nerwowych.
Julia myślała, że da radę. Ale kiedy na urlopie zadzwonił telefon i wyświetlił się numer jej szefa, zaczęła wymiotować; wprost
pod nogi, na chodnik. Musiała przystopować. Wysłali ją na przymusowy urlop zdrowotny. Potem już nie chcieli. To się zdarza.
– Trzeba być dobrze zorganizowanym – twierdzi Anka. – Nie
odpuszczać sobie, ustawić hierarchię spraw.

Nie tylko oni
Konsekwencje pracy wyczerpującej fizycznie i nerwowo ponoszą
nie tylko oni. Kiedy spędza się w biurze średnio po kilkanaście
godzin dziennie; kiedy nawet po pracy myśli związane są z ciągle
czekającym zadaniem, obawą, czy zdąży się wykonać je na czas;
kiedy zmęczenie obezwładnia; kiedy czujesz, że rozumieją cię tylko ci, którzy robią to samo co ty – coraz trudniej angażować się
w życie pozakorporacyjne. Przynajmniej w takim stopniu, w jakim
inni uważają to za normalne, w jakim tego oczekują. Wracasz do
domu, a tam pretensje, że późno. Żona/mąż musi zajmować się
wszystkim, a przecież też pracuje. Nie tak intensywnie jak ty? To
zmień pracę, słyszysz. Ale słyszysz też, że właśnie wzrosła rata
kredytu na mieszkanie, samochód, że dziecko chce wyjechać na
obóz narciarski do Włoch, a w ogóle to gdzie w tym roku spędzimy wakacje. Jesteś pod ścianą. Na kontakty towarzyskie nie masz
czasu, a kiedy nawet uda ci się go wygospodarować, to jesteś tak
wykończony, że najchętniej zostajesz w domu. Brakuje ci jednak
znajomych, więc czasem udaje ci się wyrwać na jakieś spotkanie. Ale jesteś jakby nieobecny, więc uznajesz, że to nie ma sensu. Żona potem ma pretensje, że siedzisz jak kołek. To już lepiej
zostać w domu.
Ciekawa rzecz – im dłużej pracujesz, tym mniej masz ochoty
na kontakty pozabiurowe. Pojawia się poczucie obcości, bo oni –
żona, dzieci, koledzy – cóż rozumieją z twojego życia. Koledzy
z biura wiedzą o tobie wszystko, no w każdym razie prawie. To
nieunikniona konsekwencja przebywania ze sobą przez większość

173
fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Jej się udało. Każdy dzień zaczyna o piątej rano. Poranna toaleta, pół godziny w domowej siłowni, prysznic, kawa, budzenie syna,
śniadanie dla niego. W domu porządek jak na zdjęciach z katalogu
wnętrzarskiego. Żadnych zbędnych przedmiotów. Minimalizm,
nic nie rozprasza uwagi, zawsze wiadomo, co gdzie jest. W kuchennej szufladzie sztućce leżą równo jak narysowane.
Adam – Mężczyzna powinien zbudować dom, spłodzić syna
i zasadzić drzewo. I choć raz wziąć udział w naprawdę dużym
dealu. Ja to wszystko osiągnąłem – kiwa głową. – To chyba coś
warte, prawda?
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czasu. Ten sam pot, ta sama krew, te same łzy – to samo poczucie
zwycięstwa, osiągnięcia celu, kiedy kończy się projekt i wszyscy
otrzymują mejle gratulacyjne. Ludzie spoza są z tego wyłączeni.
Rośnie ściana.
Niektórzy z niechęci do powtarzających się domowych konfrontacji, pretensji, podejrzeń, scen zazdrości odwlekają powrót do
domu, jak długo się da. Zaczynają zostawać w biurze nocami.
– Gdybyś podjechała pod moje dawne biuro, wszystko jedno
o jakiej porze, zobaczyłabyś zawsze światło w oknach – opowiada
Jaga. – A przed drzwiami kogoś, kto wyszedł na papierosa.
Milena nie zawiera przyjaźni.
– Żadnych stałych związków – mówi. To rozprasza i człowiek
musi jechać okrakiem. Znam takich. Nie zazdroszczę. Mężczyźni
tylko dla higieny. Poza firmą oczywiście.
Julia miała narzeczonego. Praca w korporacji była szansą na
spełnienie marzeń o własnym domu, dzieciach. Bo rodzice nie
mogli jej wesprzeć finansowo, a narzeczony ukończył filozofię i nie
potrafił znaleźć pracy. Jej się udało – dostała się za pierwszym
podejściem. Pracowała ciężko jak wszyscy. Wzięła kredyt, przeprowadzili się do mieszkania na Powiślu. Jeszcze tylko chciała je urządzić i trochę zaoszczędzić na dziecko. Wpadła do domu po papiery,
które zapomniała ze sobą zabrać, a były koniecznie potrzebne.
Jakieś stworzenie w jej łóżku z piskiem naciągnęło kołdrę na głowę. Julia wyszła bez słowa. Kiedy wróciła, nie było już ani filozofa,
ani jego rzeczy. O to też się obwiniała. Że nie potrafiła znaleźć mu
zajęcia na czas swojej nieobecności. Narzeczony miał za dużo czasu, a za mało cierpliwości.
Małżeństwo Kuby przetrwało. Są razem od liceum i poza miłością, dziećmi, domem łączy ich przyjaźń. Kiedyś żona wyjechała
w delegację. Po powrocie znalazła w łóżku czarne stringi. Umiała przebaczyć. Poza tym Kuba ma pasję, której nigdy nie zarzucił.
Wracał do domu i zamykał się w swoim studiu nagrań w piwnicy.
Grał na gitarze, komponował. Żona czuła się odrzucona. Z jednej
strony rozumiała go, ale emocje rządzą się swoimi prawami.
– Gdyby nie muzyka – mówi Kuba – nie wytrzymałbym tylu
lat. To mnie ratowało. Ale warto było.
Anka czasami nie może znieść męża.
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– Strasznie mnie wkurza – denerwuje się. – Wracam z pracy
zmęczona, a on sobie na tarasie siedzi, drinka popija. A do pralni
zapomniał pojechać.
Wtedy Anka zaczyna wrzeszczeć. A on nic – dalej siedzi. Gdyby
tylko mogła go zostawić… Ale o rozwodzie nie ma mowy. Dzieciak
musi mieć dom. Normalny.
Lilka jest wolna od takich problemów. Na szczęście – mówi. Jej
ponadpięćdziesięcioletnia twarz zachowała gładkość i miękkość
rysów dziecka. Za mąż wyszła przed trzydziestką. Już wtedy pracowała. To był jej świat. Cudowny szef, jak ojciec, mówi. Atmosfera
wspólnoty. I to poczucie wolności, jakie dają pieniądze. Nareszcie
mogła odwiedzać te wszystkie miejsca, o których marzyła w dzieciństwie. Azja, obie Ameryki, wyspy Pacyfiku. Pamięta, jak kiedyś,
jeszcze na studiach, wyjechała na tramping do Włoch. Podróżowali głównie stopem. Prawie bez pieniędzy. Stać ją było na jeden
posiłek dziennie. Piła wodę z fontann. Powiedziała sobie wtedy:
nigdy więcej. Kiedy poznała swojego przyszłego męża, zakochała
się bez pamięci. Więc ślub. On, starszy o lat kilkanaście, pragnął
dziecka. Ją przerażała myśl o ograniczeniu wolności, rezygnacji
z niej i ze wszystkiego, co ważne. Kochała męża, próbowała coś
z tym zrobić. Poszła nawet na terapię. Nie dowiedziała się o sobie
niczego nowego. Raz wydawało się, że los zadecydował za nią – jej
na przekór. Tamtego lęku nigdy nie zapomni. Z wysoką gorączką
znalazła się w szpitalu. Okazało się, że alarm był fałszywy. Nigdy
więcej – obiecała sobie. Mąż musiał zaakceptować sytuację. No,
może nie musiał, ale dla niego to ona okazała się najważniejsza.
Teraz szykuje jej śniadania, umawia wizyty do lekarza, odwozi
do pracy, odbiera z lotniska. Kiedy spotykają się ze znajomymi,
z entuzjazmem opowiada o jej osiągnięciach w pracy, o jej podróżach. Tylko jak gdzieś są dzieci, odwraca wzrok. To przykre. Lilka
ma swój sposób na trudne chwile. Wyciąga z futerału wiolonczelę
i gra. Bacha – tak, on świetnie relaksuje. Mąż zamyka oczy, słucha.
– Pokaż mi żonę, która gra mężowi na wiolonczeli – uśmiecha
się.
Paweł uratował swoje małżeństwo, odchodząc z pracy.
– Nie całkiem dobrowolnie – przyznaje – ale to się okazało dla
nas zbawienne.
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Marcin rozwiódł się po dziesięciu latach małżeństwa. Zostawił
żonę z dwoma chłopcami – czteroletnim i trzymiesięcznym.
– Nie jestem z siebie dumny – stwierdza – ale to poczucie obcości graniczące na koniec z nienawiścią, to było nie do zniesienia.
Do tego ona naprawdę się starała, była bardzo tolerancyjna. Czułem się ciągle wszystkiemu winien. Tak żyć się nie da.
Adam podobnie jak Anka stawia na samodyscyplinę i dobrą
organizację czasu.
– Zawsze dbałem o to, żeby przynajmniej niedziele spędzać
z rodziną. – Nawet kiedy był tak zmęczony, że pragnął jedynie
niczym niezakłócanego snu. – Nie można sobie odpuszczać –
mówi. Od lat wstaje o piątej rano i biega. Czuje się wtedy wolny.
To najpiękniejsze chwile dnia. – Jednak to rodzina jest najważniejsza – powtarza – nawet kiedy masz jej dość.
Taka strategia opłaciła się. Są wciąż razem, wychowali dwóch
synów, każdy urlop spędzają w innym miejscu świata. Ostatnio
wspinali się na Kilimandżaro.
– Tam z góry jest taki widok, że nie masz ochoty schodzić na
dół, na ziemię. – Wspomnienie rozświetla mu na chwilę przygaszone spojrzenie. – Przestrzeń otwarta po horyzont, poczucie wolności. W końcu jednak zejść trzeba i wrócić do domu też
trzeba – kończy.
Życie po
Konrad ma 35 lat i na razie nie zamierza zakładać rodziny.
– Lubię sporty ekstremalne, nareszcie mam na nie czas i pieniądze na podróże – opowiada. – Chcę się tym nacieszyć. Małżeństwo? Zawsze kogoś znajdę, jak już dojrzeję do decyzji – śmieje
się. – Moja obecna dziewczyna nurkuje, surfuje, jeździ po świecie
i kręci filmy z egzotycznych miejsc – patrzy na to podobnie jak ja.
Nie nadawałaby się na żonę.
Jaga dzięki zarobionym w korporacji pieniądzom otwiera pensjonat nad jeziorem. Przepiękne, ciche miejsce. Spokój. Pomagają
umiejętności nabyte w korporacji.
– Nareszcie wiem, jaka to satysfakcja, kiedy tworzy się coś od
podstaw. Własnymi rękami. Jestem szczęśliwa, że odeszłam z biura.
Kiedy wspominam tamte pięć lat, wszystko wydaje mi się trochę

Twoja wolność
Chris Lowney, amerykański ekonomista i specjalista w spra-
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nierealne; jak sen. Zadaję sobie pytanie, jak mogłam tak ulec. –
Przyznaje jednak, że gdyby nie szklany sufit, z jakim się zderzyła,
gdyby nie świadomość, że utknęła w dziale, w którym pracować nie
chciała, nie odeszłaby mimo wszystko. Dlaczego, pytam. Namyśla
się.
– To jest coś jak uzależnienie, chyba – wzrusza ramionami. –
Tyle rzeczy cię trzyma: poczucie odpowiedzialności, lojalność
wobec kolegów, napięcie, w jakim pracujesz, potem kilka dni oddechu, kiedy myślisz, nie jest tak źle. No i na zakończenie projektu
człowiek ma takie niesamowite uczucie, że zrobił coś wielkiego, że
zrobił to razem z innymi. Takiego poczucia wspólnoty nie miałam
w żadnych innych okolicznościach. Zawrót głowy, mówię ci.
Siedzę na wygodnej skórzanej kanapie w domu Pawła.
W oknach żółte zasłony, na parapetach zadbana trzykrotka
i drzewko pomarańczowe. Baśka stawia przed nami ciasto z malinami. Porusza się z trudem, brzuch zdominował już jej wiotką sylwetkę. Kiedy, pytam.
– Za półtora miesiąca – odpowiada. Patrzy przy tym z uśmiechem na męża.
– Prowadzę teraz księgowość dla firm – mówi Paweł. – Mało
ambitnie – śmieje się – ale gdyby nie mój brak ambicji, nie byłoby
tego. – Obejmuje Baśkę ramieniem w pasie.
– Już niewiele brakowało – zwierza się Baśka. Jej wielkie szare
oczy spoglądają na mnie z powagą. Wiem, że nie żartuje.
Julia przyznaje, że odejście z pracy było dla niej ciosem.
Zainwestowała w nią swoje marzenia. Także te osobiste. Ma
poczucie, że przegrała. Chodzi regularnie na terapię grupową. Poznała tam ludzi z podobnymi problemami, z pękniętymi
życiorysami.
– Zaczęłam robić biżuterię – mówi. Pokazuje mi koraliki, kamienie, łańcuszki, rzemyki. Chce mi dać naszyjnik z pestek moreli i zębów rekina. Doskonały na lato. Dziękuję jej, bardzo mi się
podoba. Uśmiecha się, ale w oczach ma cień.
– Jestem na dobrej drodze – mówi, kiedy się żegnamy.
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wach zarządzania i przywództwa, autor bestsellerowych książek
Heroiczne przywództwo, Heroiczne życie oraz Lider papież Franciszek,
uważa, że praca w korporacji może być ciekawym i pouczającym
doświadczeniem, ale tylko dla tych, którzy wiedzą, kim są. Trzeba
mieć jasne rozeznanie co do swojego systemu wartości, mocnych
i słabych stron. Inaczej łatwo się zatracić. Zagubić zdolność odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu. Łatwo poddać się temu, co
człowiekowi szkodzi. Dlatego warto zadawać sobie pytanie – czy
pracując, rośniesz wewnętrznie, czujesz się spełnionym, wartościowym człowiekiem?
Jeżeli tak, to droga dla ciebie. Bo nawet w środowisku pełnym
ambicji, chciwości i lęku można nie ulec tym niszczącym uczuciom. Można zachować godność, uczciwość i wznieść się ponad
egoizm.
Z drugiej strony, jak często pracując, robisz coś wbrew sobie,
swojemu systemowi wartości? Jak często tłumisz w sobie bunt
i złość, bojąc się jednocześnie, że stracisz pracę? Strach, lęk, złość,
poczucie krzywdy sprawiają, że człowiek kurczy się wewnętrznie,
słabnie. Jak buduje lub niszczy twoją duszę to, co robisz? A jeśli
nie wierzysz w duszę, to zawsze pozostaje psychika, ona również
wymaga uważnej troski. Wtedy warto zastanowić się, czy należy
dalej w tym tkwić.
Ostatecznie więc wszystko jest w twoich rękach. Filmowa Emily z Diabeł ubiera się u Prady podejmuje taką decyzję – odchodzi.
I nawet Miranda potrafi docenić tę manifestację odwagi i niezależności. Człowiek przecież nie rodzi się do niewoli. Ω
Źródła:
Przede wszystkim rozmowy z moimi przyjaciółmi, znajomymi i osobami, które
miałam przyjemność poznać, przygotowując tekst.
Słownik wyrazów obcych, PWN 1980
Nowy słownik języka polskiego, PWN 2003
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Władysław Kopaliński
http://www.obrazki.jeja.pl/tag,maszynka,3
Diabeł ubiera się u Prady
We want your soul, Adam Freeland, YouTube
Jak nie stracić duszy w korporacji, Chris Lowney, YouTube
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PKP Koło
Koniec stycznia przeciąga się lekko nad miastem.
Z granic nic nie zostało. Linie elektryczne
stojące nad bezpańską, jak się zdaje, blachą
ani rozglądają się wokół z pobłażaniem,
wiedząc, co je czeka, z podchodzącym je w kilku
miejscach rudym nalotem, ani nie kłócą się
z pociągami, czując się w starciu z nimi górą.
Puszczają ostatnie punkty oporu, ciemność –
lepka, nazbyt gęsta, aby wyjść bez szwanku
po minięciu jej w bramie – otwiera się przed stacją,
widać, że nie radzi sobie z presją. Za chwilę
pluje nam pod nogi. To nie żart, i trawnik,
i ruchoma płyta w chodniku, i nawet ptak,
chyba gołąb, nieznajdujący w śmieciach
niczego, poza puszką po Lechu, z prowiantu,
którym od poniedziałku nikt się nie zatroszczył,
znikają w plwocinach, by wrócić. I znów zniknąć.
Mało kto wkłada jeszcze skórę chleba w ziemię.
Mężczyzna upada, wstaje, osuwa się w dół
na ławkę, upada, aż kuli się pod wiatą,
nie wiedząc, ani czy może na więcej sobie
pozwolić, ani czy chleb, tuż pod ziemią, w błocie
znajduje prawdę – właśnie: o kim? Coś to zmienia?
Granice znikają za rogiem. Krok tu, krok tam.
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Adrian Sinkowski

Adrian Sinkowski

– Synku! – wypowiadał do nikogo tekst,
jaki miał ochotę zagrać przed aparatem
i wyobrażał sobie, jak trzymając sprzęt
Opium
w dłoni, przesuwa wolno obiektyw z twarzy
na mieszkanie. – Widzisz? Gdy nie było cię
To nie było proste, nawet jeśli
na świecie, tak wyglądała kuchnia: tu gruz
z początku mogło się proste wydawać.
i śmieci, tam miejsce po zlewie.
M. do rozebrania kuchni miał dobę.
Czuł, że zmęczenie rozchodzi się po
W poniedziałek z rana, już następnego
ciele i coraz trudniej ruszyć się z miejsca.
dnia, do mieszkania wchodził pan
Rozsiadł się w fotelu. Na chwilę. Potem
Bogdan, złota rączka, który zostawił
na godzinę. David Locke, bohater
M. z prostym: Trzeba to wypierdolić na
filmu lecącego w telewizji, zamienił się
śmietnik, a następnie wskazał palcem na
rolami z poznanym w hotelu i zmarłym
kuchnię i meble stojące wtedy w miejscu, nagle mężczyzną. M. miał chyba prawo
gdzie dzisiaj jest tylko naga ściana. Meble pomyśleć, że tak samo jak Locke, on,
wydawały się przytwierdzone do ścian,
człowiek wielu profesji, po godzinach
złączone szeregiem gwoździ oraz klejem. redaktor marnego pisma dla wielbicieli
– Owoc lat sześćdziesiątych –
kolejnictwa, tłumacz i nauczyciel
powtarzał M. w złości, gdy po wielu
z wykształcenia, ma wszystkiego dosyć.
próbach blat, którego trzymały się
Że chętnie wymieni się wszystkim:
meble, nie chciał puścić. – Owoc, cholera, imieniem, nazwiskiem, ubraniem,
pieprzony owoc! – podnosił rękawy
zawodem. Ale z kim?
i próbował dalej.
W mieszkaniu od tygodnia nie było
Meble odsłoniły ścianę bez tynku
się jak umyć. Woda działała bez zarzutu,
i szpachli, tylko pomalowaną białą farbą
ale skute w łazience ściany i rozebrany
i zasłoniętą meblami, po całym dniu
prysznic nie pozwalały wodzie znaleźć
starań udało się je w kawałkach złożyć
ujścia. Raz, gdy nikt nie patrzył, M.
w kącie kuchni, pełne wystających
spróbował polać wodę na dłoń, tylko aby
gwoździ i drzazg. Spod odpadających
przetrzeć twarz, lecz nie było wyjścia –
kafli wysuwały się gazety i papierosy, bez umyć mógł się dopiero u rodziców, jakieś
wątpienia zgaszone o ścianę i przykryte
piętnaście minut drogi na nogach stąd. M.
cementem. M. przyznał potem, że
czuł się jak przeżute, a następnie wyplute
miał chęć nagrać ten bajzel, a po wielu
do kosza jedzenie, którym na dodatek
latach pokazać dziecku, które nie tyle
zajął się wiatr, raz podrzucając je w górę,
skłoniło go do remontu, co remont,
by za chwilę uderzyć nim o chodnik.
odwlekany w czasie z miesiąca na miesiąc,
Od rodziców wyszedł prawie bez
przyspieszyło.
pożegnania.

– Nie chciałem nikogo budzić –
tłumaczył się w drzwiach.
Gdy przebywszy drogę z powrotem,
wchodził wreszcie do mieszkania,
tym razem jakby w lepszym tempie,
zapomniał, że światło nie działa i trzeba
wejść aż do kuchni, aby je włączyć.
Zapomniał, że część mebli, zostawionych
na potem, leży rozrzuconych po kuchni
na lewo i prawo. I zapomniał na dodatek,
że z mebli, o których na dobrą sprawę
w ogóle nie powinno się mówić „meble”,
wystają gwoździe. Ostre. Długie. Grube.
Tylko czekały na M., wchodzącego nazbyt
pewnie, szybko i bez namysłu stąpającego
po podłodze.
Nie minęła sekunda – z początku M.
niewiele poczuł, dopiero potem, jeszcze
zanim położył dłoń na kontakcie, odczuł
mrowienie w stopie, coś przeszło przez
niego i nagle go opuściło. Odruchowo
cofnął stopę. Pobladł, nieco stężał na
ustach, usiadł w kałuży krwi, oparł się
plecami o ścianę i wyjął komórkę.
W poczekalni, przed szatnią i po
korytarzach ludzie z trudem upychali
się na krzesłach. Ciekawe – wszyscy
wyglądali na pogodzonych z losem,
nikt nie uderzał w lament, nikt nie miał
do nikogo pretensji. M. chyba nie tak
wyobrażał sobie ostry dyżur nocą.
– Prosto. Wytrzymaj. Chwilę prosto,
a potem na powrót zegnij kolano.
Doskonale, o to chodziło! – dało się
usłyszeć zza uchylonych drzwi.
Zegarek pokazał pierwszą. Zapamiętał
ten moment: kobieta wpadła wtedy

z dzieckiem na rękach. Krew na ubraniu?
Siniak? Oczy napuchnięte od płaczu?
Dziecko podnosząc się z krzesła,
wsparło się o stół i sięgnęło po laptopa,
lecz krzesło odjechało w tył, a dziecko
uderzyło głową o kant stołu – rozcięło
brew, krew sączyła się jak woda z kranu.
Spazm, lament, krzyk.
– Wziąć ubrania do szatni? – zapytał
mężczyzna wchodzący za kobietą.
– Nie trzeba, dziękuję – parsknęła, nie
odwróciwszy głowy w jego stronę.
Kobieta wywołana przez lekarza
z gabinetu weszła z dzieckiem poza
kolejką. Trudno było jej ukryć przejęcie,
gdy niedługo potem, dosłownie siedem
lub osiem minut od wejścia, wyszła
z dzieckiem na rękach, przyssanym do
piersi, z ręką zakrywającą twarz i oczy.
Szycie bez znieczulenia? Stała nad
łóżkiem, bezsilna i zrezygnowana, patrząc
jak ratownik krępuje dziecko. Poproszono
ją, aby dziecko, rzucające się na łóżku
i wpadające w spazmy, trzymała za nogi?
Albo w ogóle nie przeszła przez próg,
chowając twarz w dłoniach i bez słowa
stała nieruchomo przed wejściem do
ambulatorium?
M. tracił czucie w stopie, lecz nie
przejęło go to nic a nic. Myślał o dziecku,
na przemian o tym, spotkanym
w szpitalu, z rozwianą czupryną
i w swetrze z krwią na rękawach, innym
razem – o swoim. Uniósł powieki w górę
i wzrok M. spotkał się ze wzrokiem
chłopca. Ktoś wtedy odwrócił głowę
w drugą stronę, na pewno. Ale kto?

Rzecz dzieje się w Polsce, w Warszawie i Krakowie.
Bohaterki nigdy nie spotkały się w rzeczywistości.
Justyna – lat 42, prowadzi własną kancelarię prawniczą
Dorota – lat 38, menedżer
Anna – lat 37, współwłaścicielka firmy artystycznej

Mogę coś powiedzieć?
Powiem i tak. Nie jestem niemowlęciem.
Lepsi od ciebie słuchali, co mówię.
Jeśli ty nie chcesz – zatkaj sobie uszy.
Poskromienie złośnicy, Szekspir

PROLOG
Justyna
Najgorzej było przed czterdziestką. Wydawało mi się, że wszystko
się skończyło. Już nic się nie wydarzy – już nie urodzę tego dziecka, już nie wyjdę za mąż. Nie zrealizowałam tego wszystkiego, co
powinnam. Jestem stara i pewnie niedługo umrę. Tak, umrę. Po
prostu jutro.
Pamiętam, że chodziłam wtedy często na basen. Raz w drodze zadzwonił znajomy i mówi, że kolega w naszym wieku zmarł.
Rzuciłam słuchawką. Nie chciałam tego przyjąć do wiadomości.
Siedziałam potem w saunie i miałam wrażenie, że ja też za chwilę
umrę. Poszłam pływać. Nagle zaczęłam się zastanawiać: Czy moje
serce bije? Nie wiem. Muszę szybciej pływać, żeby sprawdzić, czy
bije. Czy ja jeszcze żyję? A moje stopy? Moje stopy już są martwe.
Nic nie czuję. Pływałam tak szybko, że zaczęłam się zachłystywać
wodą. Ja się wtedy o mało nie utopiłam, chociaż dobrze pływam.
Tego dnia nie miałam ze sobą dokumentów, tylko karnet, który
jest bezimienny. Jeśli się utopię, to nikt nie będzie wiedział, kim
jestem, chociaż moje mieszkanie jest za rogiem. Moja rodzina jest
daleko. Nikt się nie dowie, że umarłam.

Ewa Rżysko

Singielki.
DRAMAT
w trzech
aktach
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Jest coś butwiejącego w państwie duńskim
		
Hamlet, Szekspir

AKT I
Dorota
Ja tego nie rozumiem. Takie świetnie wyglądające dziewczyny.
Zadbane, mające dobrą pracę, niegłupie. W ogóle niegłupie. Ciekawe świata. A jednak są same.
Nie znam singielki z wyboru. Życie tak się potoczyło, to nie był
wybór. Może faktycznie nie podjęły decyzji, że chcą być same, ale
też nie podjęły decyzji, że nie chcą. Bądźmy szczerzy – to w pewnym sensie jest wygodne. Przyzwyczajamy się do takiego stylu
życia bez większych zobowiązań. Do komfortu swojego poukładanego świata, w którym nikt nam za wiele nie namiesza. Także do
swoich wyobrażeń i wymagań, które narastają w naszej głowie, ale
nie są konfrontowane z rzeczywistością.
Mam ostatnio takie gorzkie myśli okołokatolickie. Myślę, że
katolicy single często mają z tym ogromny problem. Są bardziej zakłamani. Próbują sobie kompensować i usprawiedliwiać
niebranie odpowiedzialności za siebie i swoje życie różnymi pomysłami typu wolontariat lub wspólnota. Znam wiele takich osób.
Zamiast wziąć się za siebie – zmienić siebie, dać sobie odpowiedź
i zaryzykować zmiany – to bardzo mocno angażują się we wspólnoty. Wiem, co mówię, bo sama jestem tego przykładem (śmiech).
Justyna
Byłam w wolontariacie przez trzy lata. Pracowałam z jednym
dzieckiem, uczyłam je, pomagałam mu w szkole, czasem gdzieś
wychodziliśmy. Miałam pewien sukces – chłopak poszedł do gimnazjum. Ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest
coś zamiast – wolontariat miał mi coś zastąpić. Nie jestem matką,
ale jednak opiekuję się dzieckiem.

Wspólnoty często przyciągają osoby, które mają nieprzepracowane
zranienia z dzieciństwa, współuzależnienia – np. od alkoholizmu
ojca. Mają ogromną tendencję do poświęcania siebie. Zupełnie
zatracają siebie. Wiesz, tworzy się zamknięte koło. Zaczynasz się
angażować w Kościół, w innych ludzi, bo nie chcesz być egocentryczna. Zaczynasz służyć – jak ja nienawidzę tego słowa – przez
kilka lat żyłam takim „służeniem”. Codziennie miałam zajęcia –
spotkanie małej grupy, spotkanie liderów, spotkanie zarządu
wspólnoty. Absolutnie nie miałam czasu dla siebie. Nie miałam
czasu pomyśleć, że jestem sama.
Anna
Nie mam takiej obawy o życie tylko dla siebie. Czasami muszę
sobie przypominać, że ja jestem ważna, bo mam tendencję do
bezinteresownego rozdawania siebie i swojego czasu. Chociaż
nie mam problemu z powiedzeniem komuś, że mi to nie pasuje.
Raczej mam pęd, żeby jeszcze to zrobić, jeszcze tamto. A to czasem nie jest to oczekiwane.
Dorota
Straciłam kontakt z wieloma osobami spoza wspólnoty, szczególnie z tymi, którzy już miały dom, dzieci. W końcu zaczęłam
myśleć o tym, że to jest może przesada, że może trzeba inaczej.
Dość już tego czasu dla wspólnoty. Co ciekawe, schemat wspólnoty był taki, że miałam z tego powodu poczucie winy, że za bardzo
myślę o sobie. Potem pojechałam na rekolekcje ignacjańskie. To
był moment przełomowy. Spowiednik omal nie przyklasnął, jak
usłyszał, że chcę odejść ze wspólnoty.
Po odejściu ze wspólnoty obawiałam się, żebym nie poszła
w drugą skrajność. Same przyjemności dla mnie – zapisałam się na
lekcję śpiewu, na tango, na chiński chciałam się zapisać.
Justyna
Mam takich klientów teraz, którzy są starszymi, statecznymi
ludźmi. Byłoby lepiej, gdybym miała męża, dzieci. Moglibyśmy się
umówić na kolację z towarzystwie małżonków, zacieśnić kontakty.
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Oni nie pytają, czy jestem sama, ale domyślają się oczywiście. Oni
pewnie myślą – tak mi się wydaje – że moje życie jest bez wartości, nie potrafią sobie wyobrazić, co można robić. Ludzie często
myślą, że skoro jesteś sama, to coś z tobą jest nie tak. Odbiegasz
od normy.
Anna
Było takie wydarzenie jak bankiet w teatrze, który jest naszym
klientem. Moja wspólniczka nie mogła iść z mężem, więc wypadło,
że to ja powinnam reprezentować firmę. Tylko z kim ja mam iść,
żeby pięknie wypaść? Najpierw chciałam iść z siostrą, ale jej nie
pasowało. W końcu poszłam ze swoją współlokatorką. W trakcie
przyglądałam się widowni. Jaki jest układ – ma być kobieta, a u jej
boku mężczyzna. Wiem, raczej na odwrót, ale z mojej perspektywy
jest właśnie kobieta, a u jej boku mężczyzna. Ja widzę właśnie jej
bok. Muszę sobie wypracować tolerancję wobec osób, dla których
to jest jedyny, właściwy model.
Justyna
Moi kuzyni zaprosili mnie na wiejską zabawę i poszłam sama. To
nie jest fajne. Przeżyłam to, ale więcej bym nie chciała. Choć na
wesela chodzę z kolegą singlem i zawsze się tak świetnie bawimy,
że wszyscy myślą, że jesteśmy starym dobrym małżeństwem…
Anna
To jest temat wstydliwy. Nikt nie zapytał mnie, z kim ja idę na
ten bankiet w teatrze. Dopiero miesiąc po moja wspólniczka spytała, jak było. Nikt nie porusza tematu, jak ci z tym jest. Może
takie pytanie nie byłoby na miejscu. Wiem, małżonków też się nie
pyta – a jak ci w małżeństwie? To zazwyczaj widać (śmiech). Chyba
że są świeżo po ślubie – no tak, a u singla nie ma newsa.
Dorota
Długo mi zajęło przepracowanie tego poczucia wstydu, że jestem
sama. Uważałam, że to jest ujma i oczywiście moja wina. Mówienie o tym, że kogoś szukam? Ooo, to mi uwłaczało. Pamiętam też
jedną sytuację z moim tatą na imieninach u jakiejś cioci. Zaczął

Anna
Zdarzyło mi się w tym roku pierwszy raz, że małżeństwo zaprosiło mnie na obiad . To mi dało do myślenia. Zazwyczaj nie jestem
traktowana jako samodzielna jednostka. Jeżeli jestem zapraszana,
to w gronie większej liczby osób lub para się rozrywa i ja jestem
z koleżanką. Wtedy sobie uzmysłowiłam, jak to funkcjonuje w głowie ludzi w społeczeństwie. Jak bardzo niepełnowartościowym
człowiekiem jestem w ich oczach.
Justyna
Nawet w literaturze XIX-wiecznej ciągle są jakieś stare ciotki –
np. u Tołstoja – albo rezydentki po polskich dworach. Stare panny – osoby, które mają funkcję do spełnienia, rolę dopełniającą
matek. To zjawisko towarzyszyło zawsze ludzkości.

Z kobiety, widzę, łatwo zrobić durnia,
Jeżeli nie ma w niej ducha oporu.
Poskromienie złośnicy, Szekspir

AKT II
Anna
Praktycznie byłoby być z kimś. Bardzo chcę pojechać do Iranu.
W tym roku mam niski budżet na wakacje, więc szukałam tanich
lotów. Może Lizbona? – myślę. Najniższa cena była za 700 zł, a tu
Teheran za 1200 zł. A to moja podróż marzeń. Zadzwoniłam do
brata, który był w Iranie. Mówię mu, że jadę sama i czy ma jakieś
uwagi. Zaczął tłumaczyć, że przecież wiem, jak będę postrzegana, że trudno mi będzie się przemieszczać, podróżować, zakwaterować. Z początku go nie słuchałam. Tak bardzo chciałam tam
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głośno dywagować, że chyba jakiś kawaler się pojawił, bo jestem
taka zadowolona. A ja odparowałam: A kto powiedział, że to ma
być kawaler? Cisza jak makiem zasiał. Nieźle się ubawiłam. Miałam potem na jakiś czas spokój z głupimi pytaniami.
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pojechać – tak bardzo chciałam mieć tę lalkę. To był dzień, w którym pościłam i ten post mi pomógł zrezygnować z tych planów.
Doszłam do wniosku, że nie miałabym tyle przyjemności z tego.
Te trudności mogłyby przesłonić całą radość z podróżowania. Ale
ja tam pojadę jeszcze, tylko nie wiem kiedy.
Justyna
Nie mam problemu z proszeniem o pomoc kolegów. Ale wiesz, mam
nowy dom, to na razie się nic nie psuje. A auto? No tak, nie bez
powodu kupiłam sobie japończyka. I jeszcze wykupiłam dobry pakiet
ubezpieczeniowy. Jak złapię gumę, to pan przyjedzie i wymieni.
Dorota
Najtrudniejszy moment dla mnie to było wykańczanie mieszkania. O wszystkim trzeba decydować samodzielnie. Na wielu
rzeczach się nie znałam. Tachałam te wszystkie pięcio-, dziesięciolitrowe torby. To był etap, kiedy nie potrafiłam kogoś poprosić
o pomoc. Teraz bym wzięła taksówkę lub zamówiła w internecie.
Nieraz uryczałam się strasznie.
I do końca życia zapamiętam halogeny. Wymyśliłam sobie, że
w łazience będą halogeny. Pojechałam je kupić do hipermarketu.
Patrzę, a tu cała ściana halogenów. Kompletnie nie wiedziałam, jakie
wybrać, więc wzięłam te, które mi się najbardziej podobały. Wracam,
a mój majster patrzy na mnie i mówi: Gdybym ja do pani coś miał,
tobym je pani zamontował. Ale ja pani dobrze życzę. Proszę jechać je
wymienić, bo te mogą doprowadzić do zwarcia i zwyczajnie panią zabić.
Anna
Mój tata zmarł, jak miałam 13 lat. Nigdy nie miałam z nim takiej relacji, która w teorii psychologii kształtuje kobiecość. Nawet kiedy żył,
zupełnie nie czułam bliskości. W zeszłym tygodniu go pokochałam.
Dorota
Moja kobiecość? To jest chyba najtrudniejszy dla mnie aspekt.
Z domu wyniosłam zaburzony wzorzec kobiecości. Było dużo agresji i wulgarnego wyrażania się o kobietach. Wiesz, ja mam chyba
jeszcze ciągle większy szacunek do mężczyzn niż do kobiet. Męż-

Justyna
Miałam wtedy jakieś siedem lat. Mama powtarzała mi: Nie płacz
dziecko, bo jeszcze nieraz będziesz płakać w życiu przez mężczyznę.
Postanowiłam sobie, że nigdy nie będę płakać przez mężczyzn. Nie
wchodziłam w relacje damsko-męskie. Odstraszałam adoratorów.
Byłam konsekwentna do 36. roku życia.
Anna
Nasz dom nie był takim domem, z którego wychodzą wymalowane, wyfryzowane dziewczynki w minispódniczkach – w stylu
„bierzcie mnie”. Nie byłam też nigdy w klimacie wyciągniętych
swetrów, ale zawsze ukrywałam swoją filigranową postać. Nie
akceptowałam tego, że jestem taka minikobietka. Spotykałam się
z dezaprobatą, negatywnymi komentarzami, że taka mała i chuda.
Justyna
Kobieta powinna o siebie dbać, to dobrze robi na psychikę. Tego
mi brakowało bardzo w moim życiu, unikałam tego, raczej od tego
uciekałam. Dopiero teraz odkrywam moją kobiecość.
Anna
Jak jestem na wyjazdach plenerowych, to zdarza się, że jestem
jedyną kobietą. Bycie księżniczką bardzo mi odpowiada.
Wiesz, w pracy to ja jestem harpagan – potrafię spawać, wspinam
się na te wszystkie konstrukcje, montuję scenografię – nie oszczędzam się. Ale po pracy jestem księżniczką. I lubię to.
Dorota
Wiem, że świetnie wyglądam, bo się nauczyłam tego przez lata.
Mam czas, żeby o siebie zadbać. No mam! Nie wymaga to wiele
ode mnie i niekoniecznie odzwierciedla to, co jest w środku.
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czyzna to jest coś lepszego – baby są takie głupie, rozmemłane.
Mam szacunek do kobiet silnych, niezależnych, które sobie radzą.
Nigdy nie miałam kobiety szefa. Nie wiem, jak zniosłabym, gdyby
jakaś baba mówiła mi, co mam robić (śmiech). To jest ogromna
praca, z którą się zmagam. Jest jeszcze co robić, żeby to odkłamać.
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Justyna
Po czterdziestce jest fajnie. Jak człowiek zaakceptuje, że się starzeje, to więcej rzeczy robi dla siebie. Kupię sobie jakąś fajną sukienkę, ekstrawaganckie buty. Ale to nie jest konieczne. Mam sąsiadkę
singielkę trzydziestoletnią. Ona cały czas się robi pod facetów. Ja
mam ten luz, że mogę w dresie iść wyrzucić śmieci. Mimo że miałam tu jednego adoratora. A innego dnia założę fajną sukienkę,
wysokie buty i przejdę się.
Anna
Dopiero od niedawna zaczynam praktykować swoją kobiecość.
Zaczęłam nosić ubrania przy ciele, podkreślać swoją figurę. Sprawia mi to dużą przyjemność.
Dorota
Wiele mnie kosztowało użycie słów „seks”, „seksualność” na terapii. Od mojego terapeuty usłyszałam: Niechże się Pani przestanie wycierać tym chrześcijaństwem. Bo ja na pytania
o seksualność odpowiadałam niemal cytatami z Pisma – jak powinno być, stan idealny. A nie to, co ja myślę, jak czuję, co bym chciała.
Justyna
Jak mam okres i mam potrzeby seksualne, to jest mi ciężko. Ale
mnie cieszą takie proste rzeczy – przejdę się na targ warzywny,
nawet może być ponuro, ale zajrzę to tu, to tam. Pojadę do parku,
na Saską Kępę, do kawiarni.
Anna
Czuję w sobie takie niewykorzystane połacie rasowej kury domowej. Rewelacyjnie gotuję, uwielbiam sprzątać, porządkować, organizować. Uwielbiam swoje siostrzenice, chętnie spędzam z nimi
czas. Nadaję się do życia domowego. Ale równocześnie bardzo
działam zawodowo. Pochłania mnie to, ale nie chcę dać się temu
wchłonąć. Chcę zachować jakąś równowagę. Zatem to jest taki
dowcip losu. Mam koleżanki, które nie znoszą gotować, sprzątać –
dochodzi do karczemnych awantur. Raz byłam w takiej kłótni
podana jako przykład wzorowej… żony.
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Bardzo lubię dzieci – ja trochę jestem dzieckiem (śmiech). Lubię
świat dziecięcej wyobraźni, dobrze się w nim odnajduję. Z dziećmi
wchodzę w świetną komitywę. Chętnie spędzam czas tylko z nimi,
bez rodziców, bo oni potrafią popsuć zabawę.
Rodziców podziwiam, bo jednak dzieci bywają wkurzające.
Kosztują wiele siły fizycznej.
Dorota
Dużo czasu spędzam z moim rodzeństwem i ich dziećmi. Bardzo je
kocham. Czasem nawet się obawiam, że swoich własnych nie będę
tak mocno kochała.
Justyna
Kobieta chce być matką, to jej daje spełnienie. To, że teraz kobiety
są samotne i nie są matkami – to jest smutne. To jakaś tragedia.
Robią karierę, a potem się budzą. Ja wiem, dlaczego nie jestem
matką. Uciekałam od tego. Jak byłam młodsza, to tych szans było
dużo. Ale nawet gdybym była matką i miała męża, to to też
nie jest gwarancją bycia szczęśliwym.

Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości.
Wiele hałasu o nic, Szekspir

AKT III
Dorota
Musiałam to zobaczyć sama, że reaguję lękiem na facetów. Wymyślam niestworzone powody, żeby się nie spotkać. Raz siostra
chciała mnie wyswatać ze znajomym kolegi. Strasznie się na nią
wkurzyłam. Jakiś gość z firmą? On w ogóle do mnie nie pasuje.
I ma 41 lat – stary dziadek (to nic, że ja miałam wtedy 37 lat). Siostra mi nagadała wtedy, że nie wiem, czego chcę, najpierw narzekam, a potem „zdziwiam”. W końcu umówiłam się z kimś dla
świętego spokoju. Okazało się, że nie było tak źle.
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Justyna
Byłam przez pewien czas w związku niesakramentalnym. Bardzo
chciałam, żeby było inaczej, żeby był sakramentalny. Ale tak się nie
stało. Rozstaliśmy się. Ten związek chyba nie miał dużych szans, ale ja
tak bardzo chciałam mieć coś, co mi załatwi to życie. Jeszcze zrealizować męża, dzieci, coś… Albo przynajmniej męża. Bardziej chciałam
załatwić tę sprawę przez kogoś, niż poszukać w sobie.
Dorota
Przez długi czas wykonywałam wiele działań pozorowanych. Pozapisywałam się na portale randkowe, ale ktokolwiek się do mnie
odezwał, to mi się nie podobał – beznadziejni, dziwni. Opłaciłam
nawet abonamenty premium – żeby się nikt nie czepiał.
Justyna
Duży kryzys przychodzi, gdy musisz wziąć odpowiedzialność za
swoje życie. Jak masz męża i dzieci, to twoja sytuacja wymusza pewne rzeczy. Ja mogę tak naprawdę wszystko – choć jest
to pozorna wolność. Mogę wszystko, ale jestem w całości za to
odpowiedzialna.
Dorota
W końcu zaczęłam się naprawdę angażować w te portale randkowe.
Poświęcałam na to sporo czasu. Najpierw musiałam sobie uświadomić, że mam kryteria, których nikt nie byłby w stanie spełnić. Zaczęłam obniżać poprzeczkę. Spotkałam się przez pół roku z pięcioma
osobami. Na początku było dziwnie. Musiałam nabrać wprawy.
Jedno spotkanie było komiczne – koleś po 20 minutach spotkania zaczął obgadywać rodzinę swojej byłej żony. Okazało się,
że nadal mieszkają razem, że ma dziecko i na dodatek na imię ma
inaczej, niż mówił. A to ty naprawdę jesteś Dorota? – spytał. Tak,
jestem Dorota i właśnie wychodzę. Nieźle mnie wkurzył.
Anna
Pogodzić się – to nie jest dobre słowo. Ja nie chcę się pogodzić z problemem mojej samotności. Raczej chcę sobie poradzić
z samotnością, która nie jest wyborem i która jest oceniana przez

Justyna
Czasem leżę sobie na kanapie i myślę: no i dobrze, że mam dużo wolnego czasu. Nauczyłam się to doceniać, że nie mam dzieci, a mam
wolny czas. Wcześniej się tym oskarżałam. To było bardzo głupie. Bo
wtedy singiel nie realizuje siebie, tylko myśli o tym, czego nie ma. Bez
sensu. A ma wiele rzeczy, o których marzy kobieta, która ma dzieci.
Dorota
Żałuję, że tyle czasu straciłam, choć wiem, że nie wzięłabym się za
siebie, gdyby nie pewne wydarzenia. Nie żałuję, że w tym momencie swojego życia jestem, jaka jestem. Może to jest duże słowo, ale
jestem szczęśliwa. Co nie zmienia faktu, że bardzo bym chciała
mieć dzieci i rodzinę.
Justyna
Mnie pomaga to, że jestem osobą wierzącą. Jak nie byłam,
a nawróciłam się sześć, siedem lat temu, to było mi znacznie trudniej. A teraz nawet tak dużo się nad tym nie zastanawiam. Mam
takie obawy, że się zamknę w swoim świecie, ale pomagają mi
rekolekcje i terapia. I stała spowiedź. Dzięki temu rozumiem, że
aby dawać miłość i otrzymywać miłość, nie muszę być w małżeństwie. Są ludzie, którzy są samotni w małżeństwie.
Anna
Różne fajne rzeczy się wydarzają, bo ja jestem bardzo spokojna
i niewymagająca od rzeczywistości, żeby się wydarzały cuda.
Dorota
Zaangażowałam się ostatnio w jedną relację. Nie jest idealny, ale
jest chemia. Dzięki tym wcześniejszym spotkaniom mam mniej-
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innych. Próbuję oglądać to od tej strony, co ja mam, a nie czego nie
mam. Chciałabym mieć męża, dzieci, pełny dom, dostęp do trawy
na wsi, wypuszczać psa do lasu. Nie mam tego. Muszę być szczęśliwa w tym, co mam. Rozwijać siebie. Robić wszystko to, do czego
akurat teraz mam możliwości. Problemem dla mnie raczej jest to,
jak ludzie mogą to postrzegać, oceniać.
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szy lęk. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, to nic się takiego nie stanie.
Nie uwieszam się na nim. Nie oczekuję, że on teraz musi spełnić
wszystkiej moje braki i chcenia. Bo ja tyle lat czekałam. Nie załamie mi się świat, jak nic z tego nie wyjdzie, nie wpadnę do czarnej
dziury. Choć za każdym razem człowiek się angażuje.
Justyna
Od dwóch lat jakoś mam tak, że cieszę się, że wracam do domu.
Chociaż nikt nie czeka. Jest książka, spacer, spokój. Ostatnio
zaczęłam tak żyć, że czuję się tak, jak wtedy, gdy miałam 21 lat.
Wracałam tramwajem do domu i myślałam, co by tu sobie ugotować. Czuję się fajnie fizycznie, powietrze jest w płucach. Tramwaj
jest niebieski i tyle. Dzisiaj sobie pójdę pieszo do pracy albo wcale
nie pójdę. A może pojadę na Poznańską, bo ponoć otwarli nową
knajpę. Zobaczę. Taka druga młodość.
Anna
Ja to akceptuję i nauczyłam się wyzyskiwać najlepsze strony tej
sytuacji. Pracuję nad tym, żeby społeczeństwo przyjąć takie, jakie
jest, czasem mi to przeszkadza, ale cóż, takie jest życie.
Justyna
Nagle zdajesz sobie sprawę, że już masz mało czasu. Musisz
to sobie uporządkować. Pewnych rzeczy już się w życiu nie zrobiło i trudno. Chcesz żyć. Już nie ma co odkładać na potem. Jak
kocham chrześniaka, to chcę go odwiedzić w ten weekend, a nie za
miesiąc. I starą ciotkę też.
Anna
Nie mam poczucia nierozwijania siebie, dlatego że nie ma miłości do
konkretnej, jednej osoby. Czuję, że to po prostu jakoś inaczej ewoluuje. W innej przestrzeni, w innym wymiarze. Co nie znaczy, że nie
czekam na tego człowieka, z którym mi się uda taką relację stworzyć.
Dorota
Początkowo nie chciałam spotykać się z Piotrem, bo nie mieszka
w Warszawie. Wydawało mi się to bez sensu. Taki związek na odle-

Justyna
Moje życie pewnie będzie tak samo wyglądać, jak będę miała
60 lat. Większość moich znajomych z rodzinami będzie wtedy na
tym etapie, na którym ja jestem teraz. Dzieci odchowane i staną
przed pytaniem, co robić z wolnym czasem.
Dorota
Złapałam się ostatnio na tym, że szukam po internecie zdjęć
Białegostoku. Czytam jakieś rankingi miast. Ponoć dobrze się tam
żyje.
Justyna
Mogę jeszcze za mąż wyjść – w każdym wieku. Może jak będę miała 50 lat, to wtedy się uda. Może wtedy będę gotowa (śmiech).
Anna
Nie spytałaś o zakochiwanie się. Zdarza mi się i wówczas rozkwitam. Codziennie zakładam sobie wtedy sukienkę. Nawet do pracy,
gdy marzną mi nogi.
EPILOG
Justyna
Kiedyś miałam taki lęk przed śmiercią, że bałam się wsiąść do
samochodu. Wróciłam do domu, żeby napisać testament. I tak się
zaczęłam zastanawiać, ale co ja mam do zapisania? To w sumie oni
będą spłacać po mnie kredyt. Napisałam taki testament – list do
przyjaciół. Żeby dbali o dzieci, o siebie. Relacje są dla mnie najważniejsze. Ω
Autorka dziękuje swoim bohaterkom za otwartość i dobry humor.
Imiona bohaterek zostały zmienione.
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głość. Jestem przywiązana do mojego miasta, tu mam mieszkanie,
rodzinę, przyjaciół. Ale potem pojawiła się taka furtka w mojej
głowie. Białystok nie jest miastem moich marzeń, ale niczego nie
wykluczam.
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Obecne w Detroit wyznania, wyrosłe
z pnia protestantyzmu, stanowią
zaprzeczenie ducha skromnego życia
w myśl zasady „módl się i pracuj”.
W książce Detroit. Sekcja zwłok
Ameryki Charles LeDuff opisuje
Kościoły, których pastorzy jeżdżą
ekskluzywnymi samochodami,
a w swojej szafie trzymają kilkaset
szytych na miarę garniturów. To
właśnie z takich wspólnot wywodzi
się elita rządząca miasta
Cztery lata temu łódzkie Stowarzyszenie
Topografie zorganizowało w moim rodzimym mieście pokaz filmu After the factory.
Przed sesją egzaminacyjną panowała niesamowita nuda, więc niewiele myśląc,
sprawdziłem adres i udałem się na miejsce przeznaczenia. Kiedy dotarłem na róg
Pomorskiej i Kilińskiego, przed moimi oczami ukazał się budynek z brudną, odrapaną elewacją. Jeden z tych, które łodzianie
zwykli zaliczać do kamienic, które przetrwały bombardowanie w czasie drugiej wojny
światowej. Z tą różnicą, że w Łodzi żadnego
bombardowania nie było.

fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Maciej Kalbarczyk

198
Maciej Kalbarczyk / DETROIT – GRZECH ZACHŁANNOŚCI

Część ze wspomnianych, opuszczonych budynków przejęli bezdomni, zastawiając parapety niezliczoną ilością słoików z ogórkami kiszonymi, będącymi niezbędnym dodatkiem do porannej
flaszki starogardzkiej. Budynek na Pomorskiej miał więcej szczęścia – powstała tam siedziba Miejskiego Punktu Kultury Prexer-UŁ, jednego z tych modnych miejsc, które mają być sposobem
na odrodzenie kulturalne zniszczonej Łodzi. Przekroczyłem próg
nowego przybytku i usiadłem na niezbyt wygodnym krześle,
które znajdowało się w świeżo odmalowanej na biało, niewielkiej
sali. Nieopodal wejścia stała drabina, którą w pierwszym odruchu uznałem za instalację artystyczną, ale szybko się okazało,
że byłem w błędzie – cały czas trwał remont, który został tylko
tymczasowo przerwany, specjalnie dla zgromadzonej w Prexerze
publiczności.
Sala pękała w szwach – znajdowało się w niej więcej ludzi niż
na dokumencie, poświęconym przemysłowi pornograficznemu
(a to zdecydowanie ciekawszy temat od gnijących, pozbawionych
perspektyw miast). Po krótkim wystąpieniu ekipy Stowarzyszenia
rozpoczęła się projekcja filmu. Jego główną ideę można streścić
w kilku słowach: Łódź i Detroit – miasta postindustrialne, na pozór
skazane na wieczną zagładę, ale można je uratować. W jaki sposób? Zdaniem bohaterów dokumentu poprzez inwestycje w sztukę,
tworzenie nowych przestrzeni integrujących społeczeństwo – kreatywność przez wielkie „K”. Wszystko winno być finansowane
z samorządowych grantów, przy wsparciu tzw. instytucji. Szczytna
idea, ale niestety tak się złożyło, że z samego filmu zapamiętałem
głównie facetów z wielkimi młotami, za pomocą których z hukiem
rozwalali pozostałości niegdyś świetnie prosperujących fabryk
Detroit. Potem przeczytałem książkę Charliego LeDuffa Detroit.
Sekcja zwłok Ameryki i zrozumiałem, że młodzi artyści z filmu Philipa Lauriego są nieco oderwani od rzeczywistości miasta zżeranego
przez korupcję i wojny gangów. Miasta, w którym można dostać
kulkę w łeb za krzywe spojrzenie albo zginąć w pożarze jednego
z pustostanów, których podpalanie jest główną rozrywką bezrobotnej młodzieży. Miasta ze złamanym kręgosłupem moralnym.
Wydawało mi się, że doskonale to wszystko rozumiem – w końcu wychowałem się w mieście dzieci z beczek i łowców skór,

Początki kryzysu
Detroit liczy obecnie ponad 700 tys. mieszkańców, o 31% mniej niż
w 1990 r. Bezrobocie sięga 20%, co i tak wydaje się niezłym wynikiem, jeśli weźmiemy pod uwagę robotniczy charakter miasta. Łódź
także liczy ponad 700 tys. mieszkańców, o 13% mniej niż 25 lat temu,
a bezrobocie utrzymuje się na poziomie kilkunastu procent. Obydwa
miasta rozwijały się na przełomie XVIII i XIX wieku. W Detroit produkowano samochody, Łódź była polską stolicą przemysłu lekkiego.
Aspiracje mieszkańców amerykańskiego miasta maszyn wzrastały – każdy chciał mieć swój domek z kawałkiem trawnika, samochód
i psa. Rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie tych marzeń były
szybkie kredyty, których spłacanie nie było trudne dopóki system
bankowy działał bez zarzutu. Radujący się swoją małą stabilizacją,
rozleniwieni mieszkańcy Detroit nie chcieli pracować w fabrykach
samochodów za mniej niż kilkanaście dolarów za godzinę – aspirując
do klasy średniej chcieli coraz więcej. Kryzys rozpoczął się już w latach
70., kiedy Japończycy zaczęli produkować nowocześniejsze pod
względem technicznym auta i otwierać swoje fabryki także w USA.
Prezesi amerykańskich gigantów samochodowych nadal przejadali zarobione pieniądze, a pracownicy niższego szczebla nadal żyli na
kredyt. Prawdziwy krach miał miejsce latem 2009 r., kiedy Chrysler
i General Motors ogłosiły bankructwo.
Cały ten syf
W swojej książce LeDuff opisuje dwie płaszczyzny problemów
Detroit – społeczną i polityczną. Zarówno na jednej, jak i na
drugiej rozgrywają się wydarzenia, które mają miejsce w wielu
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a przecznicę dalej od mojego miejsca zamieszkania jakiś czas
temu znaleziono w piwnicy zmumifikowane zwłoki bezdomnego człowieka. Dołożyłem do tego sprawę nożownika z Piotrkowskiej i pomyślałem, że Detroit mi niestraszne. Po lekturze książki
doszedłem jednak do wniosku, że kultura polityczna i społeczna
Łodzi wyprzedza to, co reprezentuje sobą amerykańska stolica
motoryzacji. Grzech zachłanności zebrał swoje żniwo, a wypaczenie idei protestanckich doprowadziło do wielkiego kryzysu miasta,
cieszącego się sławą amerykańskiej stolicy motoryzacji.
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innych miastach na świecie, jednak opisana przez autora atmosfera zbliżającej się apokalipsy sprawia, że czytelnik dostrzega
w Detroit jądro Mordoru, krainy upadłej. Jakie są przyczyny tego
upadku? Pieniądze, a raczej ich permanentny brak. W dużej części
niewykształcona społeczność miasta została wyrzucona na bruk
po upadku fabryk samochodowych, którym towarzyszył kryzys
całej amerykańskiej gospodarki. Nastrój powszechnej beznadziei
i związany z nim brak perspektyw doprowadził do zjawiska anomii – rozpadu więzi społecznych. W tej sytuacji kobiety zaczęły
zarabiać na ulicy, a sugarmeni, o których śpiewał Sixto Rodriguez,
robili coraz lepsze interesy na handlu narkotykami. W latach 90.
w mieście dochodziło do 600 zabójstw rocznie. Smutnej i zarazem
strasznej scenerii miasta dopełniają opuszczone, płonące domy.
Ponad 60 tys. porzuconych nieruchomości jest ogromnym polem
do popisu dla amatorów ognia – żywioł co noc dławi przynajmniej
kilka domów, o których tak bardzo marzyli przybywający z południa w czasie Wielkiej Migracji (1915–1930) czarnoskórzy obywatele USA. Jedyną służbą w mieście, działającą jeszcze w ramach
prawa i dla dobra ogółu jest straż pożarna, która w dziurawych
butach i bez sprawnie działającej syreny alarmowej, co noc wyjeżdża na kolejną akcję. Czasami udaje im się uratować podpalony
budynek. Ich ciężką pracę zazwyczaj obserwuje siedzący po drugiej stronie ulicy podpalacz, odczuwający ogromną satysfakcję
z tego, czego przed chwilą dokonał. Inną motywacją do podpalania domów poza, jak zauważył jeden ze strażaków, czystą rozrywką tańszą od kina, jest próba wyłudzenia w ten sposób pieniędzy
z ubezpieczenia. Niektórym zostało tylko tyle, żeby jakoś związać
koniec z końcem, a niektórzy są tak wyrachowani w swoich działaniach, że zdobyte w ten sposób środki inwestują w kolejne samochody i nieruchomości.
Z kasy Detroit giną miliony, które powinny być przeznaczone
m.in. na remonty rozpadających się remiz strażackich. W książce
LeDuff spotyka na swojej drodze zamieszanych w korupcję polityków, m.in. członkinię Detroit City Council Monicę Conyers
i burmistrza Kwame’a Kilpatricka, który w 2013 r. za oszustwa,
nadużycia i wymuszenia został skazany na 28 lat więzienia. Podczas swojego urzędowania, w latach 2002–2008, wydał 840 tys.

Kryzys protestanckiego ducha kapitalizmu
Jakie są przyczyny trudności, które przeżywa Detroit? Oczywiście można szukać ich w gospodarce: braku konkurencyjności
amerykańskiego przemysłu samochodowego i towarzyszącemu
mu ogólnemu kryzysowi światowemu, który wybuchł w 2007 r.
Kluczem do zrozumienia sytuacji miasta jest jednak przytoczona w książce LeDuffa rozmowa z jego bratem, który zajmował się
sprzedażą pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka. Z premedytacją proponował je ludziom, którzy nie dysponowali wystarczającymi środkami na ich regularne spłacanie. W dużym uproszczeniu
konstrukcja oferty kredytowej polegała na przerzuceniu większości obciążeń na ostatnią ratę pożyczki, z czego kredytobiorcy nie
zdawali sobie sprawy. Do pewnego momentu wszyscy byli zadowoleni: pracownicy banków dostawali wysokie prowizje za aktywną
sprzedaż kredytów, a ci, którzy się na nie zdecydowali, realizowali
swój american dream. Kryzys na rynku nieruchomości w połączeniu z niewypłacalnością kredytobiorców doprowadził do katastrofalnej sytuacji ekonomicznej. Jej podstawą stały się rozbudzone
potrzeby konsumpcyjne m.in. zwykłych robotników z fabryk
Detroit. Protesty przeciwko obniżeniu płac spowodowały spadek
konkurencyjności amerykańskiego przemysłu samochodowego.
Powyższy opis przyczyn kryzysu amerykańskiej gospodarki
prowadzi do oczywistego wniosku, do którego doszli ekonomiści, politycy i dziennikarze na całym świecie: zachłanność spowodowała kryzys najsilniejszej gospodarki świata. Można się
zastanawiać, skąd w państwie przepełnionym duchem rozsądnej
przedsiębiorczości wzięły się lekkomyślność i silnie rozbudzone
potrzeby materialne, nieadekwatne do pozycji ekonomiczno-spo-
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dolarów więcej, niż wynosiły jego ówczesne zarobki. Nietrudno się domyślić, gdzie zniknęły pieniądze, oficjalnie przyznane
strażakom.
Cieszący się niezbyt dobrą opinią doradca polityczny Conyers,
Sam Riddle, tak podsumował sytuację miasta: Jedyna różnica
pomiędzy syfem panującym w Detroit a tym charakterystycznym dla
krajów Trzeciego Świata polega na tym, że w Detroit po ulicach nie
chodzą kozy.
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łecznej pracujących w fabrykach robotników. Jedną z odpowiedzi wydaje się protestancki tygiel religijny. Max Weber w swojej
książce Etyka protestancka a duch kapitalizmu twierdził, że protestantyzm jest fundamentem kapitalizmu w USA oraz w krajach
Europy Zachodniej i Północnej. Z pewnością nie można zaprzeczyć tezie, że bogacenie się ku boskiej chwale, obecne zwłaszcza
w kalwinizmie, miało wpływ na rozwój przedsiębiorczości i handlu
we wspomnianych miejscach. Jednak obecne w Detroit wyznania, wyrosłe z pnia protestantyzmu, stanowią zaprzeczenie ducha
skromnego życia w myśl zasady „módl się i pracuj”. W Detroit.
Sekcja zwłok Ameryki LeDuff opisuje Kościoły, których pastorzy
jeżdżą ekskluzywnymi samochodami, a w swojej szafie trzymają
kilkaset szytych na miarę garniturów. Na pierwszy plan wybija się
Prorok Jones, jeden z najbardziej znanych showmanów ewangelistów Ameryki. Wielebny przewodził Kościołowi Kompanii Królestwa Bożego, którego członkowie z chęcią obdarowywali swojego
kapłana drogimi prezentami – Jones przyjmował je bez mrugnięcia okiem. Obwieszony biżuterią, z kilkoma sygnetami na palcach
obydwu rąk, występował w telewizji i mówił o rychłym nadejściu czasów nieśmiertelności wszystkich ludzi. Czy to jest jeszcze
chrześcijaństwo?
Innym z opisywanych przez autora wyznań jest Kaplica Czarnej
Madonny, do której należą wspomniani już prominentni politycy Detroit: Kwame Kilpatrick oraz Monica Conyers. Wiele innych
osób z tzw. elity rządzącej miasta wywodzi się właśnie z tego
Kościoła. Jego założyciel, Albert Celage, w 1967 roku groził spaleniem białej części miasta – jak na skromnych i pragmatycznych
protestantów to chyba niezbyt rozsądna propozycja rozwiązania
problemów społecznych.
Opisywani przez LeDuffa duchowni bynajmniej nie hołdowali
zasadzie bogacenia się na boską chwałę poprzez ciężką i regularną
pracę. Brali z życia pełnymi garściami, pokazując swoim wiernym,
że liczy się tu i teraz, a przejadanie nieswoich pieniędzy nie jest
żadną ujmą dla protestanta. Obecni na kartach książki pastorzy
są oczywiście pewnym wypaczeniem idei Kalwina, ale gdyby nie
stworzona przez protestantów możliwość zakładania kościołów
przez kogo popadnie, tego typu egzotyczne wspólnoty nie miały-

Łódź vs Detroit
Łódź w świadomości Polaków i co gorsza samych mieszkańców
miasta jawi się jako smutna umieralnia, miejsce, w którym emeryci z Widzewa, Dąbrowy i Retkini dożywają swoich ostatnich dni,
dokładnie w takim samym otoczeniu, w którym funkcjonowali
kilkadziesiąt lat wcześniej. W bardziej pozytywnej interpretacji
Łódź jest sypialnią Warszawy: tańsze mieszkania i niższe koszty
życia sprawiają, że dla niektórych może być atrakcyjna. Pomimo
tej ogólnie złej sytuacji wydaje się, że mieszkańcy miasta powoli
odbijają się od dna i nieco mniej zachłannie od swoich towarzyszy
niedoli z Detroit spoglądają w przyszłość. Moi znajomi nie biorą
kredytów – wolą tyrać przez kilkanaście lat, trochę ponarzekać
i przez ten czas zarobić na własne mieszkanie. Jest ciężko, ale
większość jakoś daje radę: „módl się i pracuj” z powodzeniem
sprawdza się także w katolicyzmie.
W Detroit dom można kupić nawet za kilkaset dolarów, ale
i tak pomimo niskich cen nie ma zbyt wielu chętnych na rozpoczęcie życia w martwym mieście. Znaleziony w szybie windy jednej
z fabryk zamarznięty trup bezdomnego człowieka stał się symbolem rozkładu całej Ameryki. Zmumifikowane zwłoki spoczywające w piwnicy łódzkiej kamienicy mogłyby być tym samym dla
Polski, ale na szczęście jesteśmy mniej skorzy do brania kredytów
niż Amerykanie, których styl życia nadal jest dla nas symbolem
bogactwa. Po lekturze książki LeDuffa można wyzbyć się kompleksów – pseudoprotestancka Ameryka tym razem przegrała z katolicką Polską. Ω
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by szans powstać. Jednak zostały utworzone, a niespełna rozumu duchowni przekuli swoje poglądy na tkankę społeczną i co
najistotniejsze – na elitę rządzącą. Hierarchia Kościoła katolickiego być może prowadzi do wielu patologii w łonie samej władzy,
ale przede wszystkim integruje wspólnotę, dla której z założenia
materializm nie jest najwyższą wartością. Może to właśnie katolicyzm uratował nas przed realnym kryzysem porównywalnym
z USA?

Mikołaj Mirowski

Amy Winehouse jako
wyrzut sumienia
Parafrazując końcową
scenę z Salta Tadeusza
Konwickiego, Amy Winehouse
mogłaby powiedzieć: I co tak
wytrzeszczacie ślipia na mnie?
Przecież ja jestem jedną z was.
Mieszkamy w tym samym
domu. Razem podnosimy się
z dna i chwytamy się kurczowo
drabiny prowadzącej do nieba.
Drabiny, w której nie ma szczebli
Inny dokument
Dokument muzyczny Amy w reżyserii Asifa Kapadii to rzecz wyjątkowa
i ponadprzeciętna. Trzeba go zobaczyć! Reżyser stworzył dzieło poruszające, a wręcz – nie waham się tego
powiedzieć – znakomite, ale także
niestandardowe jak na film dokumentalny. Gdy wybierałem się do kina, aby
obejrzeć ten obraz, zdawałem sobie
sprawę ze skali trudności, jakie zawsze

niesie ze sobą próba stworzenia filmowego fresku o nieprzeciętnej gwieździe, która odmieniana była przez
wszystkie przypadki przez współczesną popkulturę. Zastanówmy się, ile
tego typu standardów narracyjnych
już oglądaliśmy, gdzie bohaterami byli
genialny muzyk, ekscentryczny i wybitny aktor, zdziwaczały, lecz genialny
reżyser czy nawet cierpiący na manię
wielkości polityk. W przypadku Amy
Winehouse rzecz wyglądała jeszcze trudniej. Poprzeczka zawieszona
była wysoko, bo przecież każdy z nas
doskonale wiedział, jak jej historia się
skończy, jaki będzie tragiczny finał tego
młodego życia. Zamknięcie filmowej
opowieści oraz forma dokumentu tworzyły – jak można było przypuszczać –
dość sztywne ramy. Wydawało się, że
zobaczymy na ekranie to, co oczywiste – fatalistyczny obraz niesamowicie
utalentowanej, ale zagubionej dziewczyny, lecącej niczym ćma do światła,
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jest jak najbardziej linearna. Brakuje za to gadających głów, co początkowo można uznać za defekt, a co
okazuje się niezwykle trafnym posunięciem. Wszystkie opowieści świadków życia piosenkarki padają z offu
i ilustrowane są archiwalnymi filmami.
Zabieg ten sprawia, że podczas seansu
zapominamy niejednokrotnie o tym,
że oglądamy dokument. Taki sposób
opowiadania przypomina klasyczną
fabułę – zwłaszcza że niektóre sceny są
dojmująco filmowe, jak np. nagranie,
na którym piosenkarka w wieku 14 lat
śpiewa Happy Birthday. Sugestywność
tych ujęć powoduje, że przez chwilę
zacząłem się nawet zastanawiać, czy
nie jest to scena odegrana jak najbardziej współcześnie. Teraźniejszość, jaką
odczuwa Amy, jest naszą rzeczywistością. To poczucie swoistej identyfikacji
z bohaterką stanowi ogromny walor
tego filmu. Przez cały czas oglądamy
jej świat, praktycznie nie spuszczamy
artystki z oka – widzimy ją jako szczerą, zabawną dziewczynę z charakterem. Niedążącą też do bycia gwiazdą,
a raczej pragnącą robić tylko tę jedną,
jedyną rzecz, którą potrafi najlepiej –
śpiewać. Im dłużej oglądamy zwyczajny świat Amy, tym lepiej rozumiemy,
jak za chwilę będzie się ona psychicznie zmagać ze swoim oszałamiającym
sukcesem. Jak wiemy, ostatecznie sytuacja ją przerośnie i będzie zaczątkiem
spektakularnego upadku piosenkarki.
Wszechogarniający świat show-biznesu
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wprost ku samozagładzie. Mogliśmy
przypuszczać, że przyjdzie nam oglądać kolejne stopnie porywającej, lecz
krótkiej kariery artystki, a także nieodzowną jej anihilację. Krótko mówiąc:
kolejna artystyczna reinkarnacja znanego hasła: sex, drugs & rock’n’roll,
prowadząca do niechybnej śmierci. W tle mogła nam tu dodatkowo kołatać legenda klubu 27, której
kolejnym rozdziałem okazała się Amy
Winehouse. Tymczasem Asif Kapadia
zaskoczył. I to jak! Stworzył unikalny,
może ponadczasowy dramat na miarę antycznej tragedii. Tyle że zamiast
Antygony obsadzona została w nim
Amy Winehouse. To jednak nie koniec,
gdyż jednocześnie mamy do czynienia
z uniwersalną historią, będącą w zasadzie poważnym aktem oskarżenia
przeciwko ponowoczesności, popkulturze i bezwzględnym mediom. Jaki
obraz wyłania się z tej mikstury? Otóż
oglądamy niepodkolorowany, do bólu
prawdziwy portret skromnej, zwyczajnej dziewczyny z północnego Londynu,
z tym wyjątkiem, że obdarzonej diabelsko pięknym, wprost nieprzystającym
do jej postury głosem. W pierwszej
części filmu widzimy prywatne nagrania ze znajomymi, wypady do pubów…
ot, zwykłe życie angielskiej nastolatki. Należy też podkreślić, że w sensie
technicznym reżyser nie eksperymentuje z formą. Nie ma tam, spotykanych
od czasu do czasu we współczesnym
dokumencie, fajerwerków. Opowieść
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sprawi, że otoczy ją coraz więcej dziwnych ludzi, których z trudem będzie
mogła zrozumieć. Mimo to Amy wciąż
pozostanie niewystylizowaną i niepokorną piosenkarką jazzową (co na każdym kroku podkreślała).
Otwarta książka
Nie jestem, nie byłem i nie będę krytykiem muzycznym. Twórczość Amy
Winehouse znałem i ceniłem jako
przeciętny słuchacz nieco ambitniejszej muzyki popularnej, nie wgłębiając się szczególnie w wartość tekstową
poszczególnych piosenek, w ich ukryty
sens. Nie zajmowałem się odkrywaniem ich podwójnego dna. Właściwie
dopiero dzięki filmowi Asifa Kapadii
mogłem zauważyć i zrozumieć, jak niemal każdy z utworów jest nierozerwalnie spleciony, wręcz zrośnięty z jego
wykonawczynią. Jak wiele mówią
one o jej zmaganiach z rzeczywistością, bólu, fatalizmie, a także potwornej samotności. Amy Winehouse była
niczym otwarta książka, a słuchając jej piosenek, możemy się dowiedzieć o niej w zasadzie wszystkiego –
począwszy od zawodów miłosnych, na
toksycznej relacji z ojcem kończąc. Za
idealny przykład niech posłuży jeden
z jej najbardziej znanych utworów –
Rehab, gdzie na pytanie o pójście na
odwyk odpowiada: nie, nie, nie. Z kolei
gdy w piosence You Know I’m No Good
śpiewa: Wtedy zauważasz małe otarcie
na mojej skórze/ Żołądek podchodzi mi

do gardła, a wnętrzności skręcają/ Ty
wzruszasz ramionami i właśnie to jest
najgorsze/ Aby być tym, który wetknie
ten nóż jako pierwszy – wszystko jest
jasne i oczywiste. Film Asifa Kapadii –
tak jak jego bohaterka – jest niesamowicie autentyczny i nie pudruje
rzeczywistości. Widzimy jak na dłoni
postępujące uzależnienie Amy od alkoholu i narkotyków oraz jej bezradną
i ślepą ucieczkę w świat odrealniony.
Dostrzegamy chaos, w którym tkwi,
rzucona na jego pożarcie. Obserwujemy świat mediów, które się nią żywią,
niszczą i kpią z jej uzależnienia, by po
chwili cynicznie martwić się o stan jej
zdrowia. Wreszcie widzimy najbliższych, którzy także przyłożyli swoją
cegiełkę do jej postępującej autodestrukcji. Na pewno filmem nie będzie
zachwycony ojciec piosenkarki – człowiek, który bardziej niż własną córkę
pokochał jej rosnącą popularność.
Drugim czarnym charakterem jest tu
mąż Amy – Blake, w którym była beznadziejnie zakochana, a który wciągnął
ją w świat twardych narkotyków, potęgując tylko tkwiące w niej dążenie do
samozniszczenia. Jakże znamienne są
niektóre sceny tego dokumentu. Chociażby ta, w której paparazzi osaczają
Amy wychodzącą z własnego domu.
Dźwięk fleszy ich aparatów fotograficznych wydaje się wzmocniony i brzmi
jak zabójcze ciosy w nią wymierzone. Ona kuli się, jakby otrzymywała
rany po celnych i bolesnych razach.

Wszystko albo nic
Amy Winehouse była postacią niezwykłą, nie tylko jako artystka jazzowa.
Wydaje się, że była też osobą jakby
z innej epoki. Nie wiem, ile jest w tym
prawdy, ale życie Amy – niczym u Czechowa, gdzie strzelba musi wystrzelić
w ostatnim akcie – nieuchronnie zmierzało do tego, by zasilić równie legendarny, co zmitologizowany klub 27. Nie
ma przesady w konstatacji, że swoją
szczerością i bezkompromisowością
Amy Winehouse najpełniej egzemplifikowała zasadę „wszystko albo nic”.
Spalała się, tworząc muzykę, którą
wyrażała z głębi duszy i całym swoim
jestestwem. Nigdy się nie oszczędzała – jeśli kochała, to miłością szaleńczą,
opętaną i bez jakichkolwiek hamulców. Życie zawsze u niej odbijało się
od brzegu do brzegu, nie było w nim
ani umiaru, ani spokoju. Było zachłanne – można by rzec, że na wiecznym,
nigdy nienasyconym odlocie lub upojeniu. Gdy jedna z dziennikarek zapytała ją, czy dba o swój wizerunek, Amy
szczerze odpowiedziała, że nie wie,
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co to takiego. W dzisiejszym świecie uładzonych gwiazd popkultury, od
początku do końca wymyślonych przez
marketing, ona była jakby wyjęta z lat
70. i 80. Nienasycona artystka, która
idzie na czołowe zderzenie ze światem, dla niej coraz bardziej nieprawdziwym, plastikowym i ociekającym
fałszem ponowoczesności. Tymczasem
w świetle fleszy publiczność ogląda jej
upadek. Dużo racji ma Asif Kapadia,
gdy mówi, że wszyscy mieliśmy udział
w jej tragedii: Komentowaliśmy artykuły, posty, oglądaliśmy parodie, wysłaliśmy tweety […]. Jesteśmy nieodłączną
częścią tej machiny. To prawda – jej
los powinien być dla nas wszystkich
wielkim wyrzutem sumienia. Parafrazując końcową scenę z Salta Tadeusza
Konwickiego, Amy Winehouse mogłaby powiedzieć: I co tak wytrzeszczacie ślipia na mnie? Przecież ja jestem
jedną z was. Mieszkamy w tym samym
domu. Razem podnosimy się z dna
i chwytamy się kurczowo drabiny prowadzącej do nieba. Drabiny, w której
nie ma szczebli. Nikt tak jak Amy Winehouse, nie nadawałby się na bohatera – podlanego Facebookiem i Twitterem – nowego Wszystko na sprzedaż
Andrzeja Wajdy. To właśnie ona –
drobna, żydowska Brytyjka, cierpiąca na bulimię i chorą duszę – mogłaby spokojnie wytatuować sobie stare
punkowe hasło „No future”. Długo
drugiej takiej nie będzie… Ω

fronda LUX 76 / WICHRY 2015

Jak wzruszającą jest scena, kiedy Amy
Winehouse nagrywa – wraz z legendą
amerykańskiego jazzu Tonym Bennettem – utwór Body and Soul, przerywając niejednokrotnie pracę, by wyrazić
niezadowolenie ze swojego śpiewu…
Za każdym razem śpiewa jednak
pięknie, co bezskutecznie próbuje jej
wytłumaczyć sam Bennett.

Pami ęt ni k z powrot u
d o kraju rodzi nnego,
zreformowanego na
modłę psa szp et nego
Modrzewski ego.
Sp isany p rzez
Samuela H i eronima
Broniowski ego
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Dwadzieścia i pięć lat przeminęło odkąd granice Rzplitej mojej ukochanej opuściłem na służbę poselską
w grodzie króla Tureckiego z ramienia króla jegomości Zygmunta Augusta, niechaj Bóg zawsze mu błogosławił i aby wybaczył grzech, jakim było słuchanie się
tego luteranina podłego i pozwolenie mu na spisanie
tych bezeceństw, co ojczyznę naszą zepsuł, zniweczył
i zaprzepaścił.
Kiedym opuszczał in tempora młodości mej była to
terra felix, Arkadia, do której często wracałem myślą
podczas mej długiej służby w krainie pochańskiej. In
memoria mea Rzplita zawsze mi się z radością, zabawą
i nieskończoną wolnością kojarzyła. Nic z wyjątkiem
Boga miłościwego, który prawa i obowiązki dał nam
za pośrednictwem Syna swojego, ksiąg przenajświętszych oraz biskupa rzymskiego Piotrowego następnika.
Żyło się zatem w Rzplitej życiem pełnym pomyślności bezgranicznej i aż usta same do hymnów pochwalnych się rwały i pragnęły radować się tym, co nam
ojcowie nasi zostawili, i rozwijać ad majorem gloria.
W dworze zawsze było wszystko, tak jak trzeba, zgodnie z prawem boskim, wiadomo, kto pan, a kto cham.
Kto służy, a komu służą. Ślachta równa miedzy sobą
była narodem politycznym, jak to już mądrze naddziad
nasz Arystoteles wyraził w swoich pismach. Równość
zachowaną była zdrową, wiadomo, że między herbowymi być musi, czy to Mazur, co ino na postronku szabelkę starą trzyma, czy też pan wielki litewski
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Niechaj psia jego familia na wszech czasy wyginie
i wymrze i niechaj psa tego diabelskiego sam szatan
opieka na wolnym ogniu w nieskończone czasy

Radziwiłł czy Pac, co po tysiąc sług mu mało. Byliśmy
ludem wolnym i z tego natury przyrodzenia miedzy
sobą równi byliśmy.
Co innego chłopstwo czy mieszczaństwo niemieckie, oni przecież równi z nami być nie mogli, bo nie
woli, a i wiadomo, że jak żydowin od Sema, my od
Jafeta, a chamy od Chama. Jak my możemy być na
równi z nimi?
W dworach zatem było wesoło. Od potraw i napitków uginały się stoła nasze. Trzeszczały dębowe
deski pod ciężarem mięsiwa, kiełbas i pieczystego. A to z jarząbka bigosik, a to bobrowe ogony,
a to pasztetu z bażantów. A do gardła przepłukania węgrzyna beczułki i małmazji, piwa i inszego
rodzaju trunków.
A i jak przyszłą ochota, to i do tańców się szło,
a potem w sianie dziewkę się poobracało, po to bowiem
jest ród niewieści, aby używać jego. To wszystko czyniono w strojach przepięknych aksamitem, jedwabiem
szyty, sobolowemi futerkami podszyty, z guzami złotemi albo i z kamieni drogi zrobionymi, z czapkami
zdobnymi i złotą nicią pasami słupskimi obwiązani.
Kiedy trzeba było, na wojnę pospolitem ruszeniem
się stawało, aby Moskwiczyna, Wołosa czy Tatarzyna
bigosować, nie dawać im się i rąbać tak, jak trzeba.
W niedziele się do kościoła chodziło, nieszpory
i kompletę odprawiało. A nawet i jezuickiego kazania
posłuchało. Kto chciał, ten do zboru szedł między protestantów, luteranów i kalwinów, kto chciał, do cerkwi
chadzał, a kto jeszcze mógł, ten i w chałupie siedział,
chociaż to jednakowoż jakoś chatko i się człowiekowi
nie godzi, ale przecież wolnym był, to mógł się i do
Pana Boga modlić inaczej.
No była to sprawa ani biskupa, ani króla, co z chłopami swoimi i z sumieniem człowiek wolny czynił. Jego
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to był los, jego dwór i inszemu niż Bogu nic do tego.
Chyba że by przeciw tej wolności wystąpił.
Ale ad rem, bowiem się rozmarzył z myślą o tym,
krajem mego dziecięctwa i młodości żył, nim jeszcze
wpierw do Rzymu na nauki, a potem na dworze królewskim i potem w poselstwach w obcych krainach
przebywał.
Jakom już na wstępie perorował do Rzplitej wróciłem po dwudziestym piątym roku mej służby poselskiej, to jest 1590 roku po Chrystusa narodzeniu.
Obumarł już dawno nasz miłościwy król Zygmunt
i pierwsza wolna elekcyja przyszła. Na niej obrano nieszczęśliwie francuskiego psa łajdaka i syna czarownicy
Walezjusza, co ponoć niepomżonemu z chłopami do
łóżka chadzał. Niby nie nasza sprawa, co kto w łożnicy
robi. Wszak niejaki pan Skarbek podstoli też z panem
Jakubem, ale to szlachta, a nie król. Następnie Batorego barbarzyńcę wołoskiego na electio. Potem chyba
morowem powietrzem okryci panowie nasi Maksymiliana Habsburga Niemca plugawego obrali królem
naszej Rzeczypospolitej, już wtedy Obojga Narodów.
Mnie na sejmie być nie mogło, bowiem w Stambule
służyłem, ale bym gardłował przeciw temu. Obraza
to boska i pohańbienie przodków naszych. O to też
przez Tatarzyna chędożony odkopał gdzieś pisma tego
luterańskiego diabła Modrzewskiego Frycza, co pana
Orzechowskiego zwymyślał ciągle i postanowił w życie
wprowadzać.
No to jam przyjechał, jak już te reforma się przez
kraj przetoczyły, i nic uczynić nie mogłem. Jakośmy
tylko z moimi pachołkami przekroczyli graniczne
kamienie miedzy Rzplitą a Prusiechami krainą (nadmienić trzeba, że przez Wenecyję, austriackie staje
jechaliśmy), zaraz chciałem się jakiegoś porządnego piwa napić. Słyszałem od napotkanych ludzi, że

porządki w Rzplitej stały się przedziwne, ale wierzyć
nie chciałem, aby do takiego zbarbaryzowania dojść
mogło.
Do karczmy wiec zachodzę, Żydowi nalać sobie
wina, drugą beczułkę na stół ustawić, pieczystego
kapłona jakiegoś, do tego sera i fruktów, a i jakiegoś
słodkiego, no i polewki. Głodny byłem nie bardzo, to
i nie za wiele zamówiłem. Ale ten kręci głową i mówi,
że nie może. No tak już się zaraz gotuję w sobie, jak
to nie może sprzedać ślachcicowi. Czy on nie wiem, że
nobilites jestem? I gardłuję już, szablą chcę go zdzielić,
ale dłoń na mym ramieniu poczułem i delikatnie mnie
do stołu odprowadzono jednego. Dałem się prowadzić,
był to bowiem nobilites. Patrzę – twarz smuta, aż wąsy
jakby oklapłe, oczy jakby przez nieszczęście przykryte. Przedstawia się jako Jan Andrzej Skarbuszewski.
A mi się wierzyć nie chce, czy to nie to wesołe chłopię,
com je widział lat temu dwadzieścia, jak nosiło koszulę
w zębach, kiedym ja bywał u nich we dworze. Znałem
ja bowiem dobrze ojca pana Jana, pana Maksymiliana,
dwa klucze wsi we władaniu. Zapytuję, co się stało, bo
wygląda jak szarak albo wręcz jak gołota. Strój na nim
skromny i jakiś taki szary. Ten kręci z głową tylko ze
smutkiem i zaczął swoją historyję, po której aż ciarki
mi przeszły po ciele całym.
Widzi pan, panie Hieronimie, pana tutaj w Polszy
dawno nie było. A zmiany zaszły nieliche. Niemiec, co
na Wawelu zasiada, wziął się do reform. – Wyciągnął
spod kontusza broszurę – to i znalazł sobie reformę
Commentariorum de Republica emendanda libri quinque,
sobacze jego nasienie. I reformować zaczął.
Na sam przód dokonał takiego oto gwałtu, że jednym dekretem władzę króla zwiększył, że nawet tem
pohańców sprośnych braciszków jezuitów w zdziwienie wielkie wprawił i nawet oni nie byli w stanie takiego
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dictum przyjąć. Zrównał też wszystkie stany w jedne
i wymieszał ludzi wolnych z chłopstwem bezmyślnym
i mieszczaninie Niemcem. I teraz byle bękart, tłuk
i świniarz razem z nobilites. Zaraz im dać wolność na
niewolę sprawił i zakuł nas w kajdana. Po Polsce cuda
w kościołach działy się na takie bezeceństwo, szaty się
rwały i świętym łzy krwawe spływały. Nieugięte były
jednak wyroki króla.
Zapytujesz pan, czy rokoszu nikt nie zwołał, jak
w czasach wojny kokoszej? Próbowano, ale zaraz luterany niemieckie, którym te obrzydliwe reformy były po
pomyślunku, wsparli go. Nasze heretyki nie były już
tak prędkie ku temu. Jednak przecież to też Polacy. Ale
i potem straszna z tego była sromota, bo jak już bunty
sprawiedliwie wybuchające po całej Rzplitej stłumiono,
to i oni zaczęli się na tę służbę zaciągać.
Wpierw urząd cenzorów powołał, tak jak ten łajdak Modrzewski w swojej kniżce wypisał, aby oni nad
moralnością pieczę trzymali. Powoływał się przy tym
na Greków i Rzymian, co niby mieli mieć takie same.
Lutrowie i kalwiny jęli zaraz na wyrywki się zgłaszać
do tego urzędu, aby być cenzorem nad wójtem, cenzorem nad sołtysem i cenzorem, słuchaj pan dobrze,
nad kanclerzem nawet. Zaraz wprzódki ariany i inne
heretyki jęły się pchać na tę służbę. Wolność za przywileje dawać. Obrzydliwość.
Zaraz rozpierzchła się ten hałastra po wsiach, dworach i miastach i tam jęli pilnować, aby nie ubierano
się ze zbytkiem, bo to nie przystoi. Aby nie jadano
suto i smacznie, a jedynie na modłę heretycką cały
rok na chlebowej polewce. Stąd też cenzorzy patrzą,
czy w karczmach przypadkiem beczułki nie stoją, bo
wino może być rozcieńczane i cienkie. Tyle dobrego, że
wody pić nie każą, bo się od tego jeno ryby w żołądku
lec jęły. Ale to nie tylko dziewek nie można obracać

już, bo jedynie ze ślubną, a i to nie dla radości ciała,
tylko dla obowiązku.
Ubierać się zakazali godnie, jak na szlachcica
przystało, każdy bowiem niczym wrona na wierzbie
skrzeczą za tym tatarskim łapserdakiem: Jako jeden
powiedział: nazbyt się na szaty wysadzasz, nazbyteś nikczemny, człowiek się w kontusz przebierze, guzami
przyozdobi i zaraz słyszy przytyki ponuraków: Aza
ty, kosztowniejszą i wytworniejszą szatę na się wdziawszy, jesteś mędrszy? Aza sprawiedliwszy? Aza którą
cnotą bogatszy i ozdobniejszy? Te watahy kalwińsko-luterańskie na pamięć uczą się tych jego zapisów
i strzelają z nich niczym z samopałów do Wołochów.
Człowiek chce się napić w dzień Pański, nie wcale w dni
postne, poświętować, a oni, cenzory skurwysyny, krzyczą, że nie wolno, Bo dymy wstępujące do głowy mieszają
wszytko, a człowieka jakoby nie swym a sobą niewładnącym czynią. I jeszcze mówią, że od wina łatwo sekrety
uchodzą na światło dzienne. My im na to, skoro ten
wasz nauczyciel miał głowę białogłowej, do trunków
nieprzywykłą, to niech nie pije, co innego dobry lud
katolicki. Ech, szkoda mówić, panie dobrodzieju.
Co do białogłowych, to teraz zaszły dziwne rzeczy.
Niby z jednej strony szacunkiem większym są otoczone. I to się akurat godnym uważa, ukróca się cudzołóstwo i nierząd. Ja tak tylko mówił, że dziewki są po to,
aby poużywać, ale też trzeba mieć to rozróżnienie, kiedy robi to młodzik, którego czerep wyszaleć się musi,
a co inszego ojciec i mąż, wtedy to tak jakoś sromota,
jak ma pod bokiem kochanicę.
Gdyby ten pies Modrzewski na tym poprzestał, to ja
bym nawet racyję mu przyznał. Ale u niego niewieści
lud w zupełnym poważaniu nie jest. Gorzej niż dziecko
czy cham jakiś z gumna. Kiedy jeszcze te jego zakonu
zapisy nie były wprowadzone, to nie raz, i nie dwa się

Trzeba mi wracać do sułtana pohańskiego albo do
inszego kraju, gdzie więcej jest wolności niż w Rzplitej. Tu już nie ma ludu wolnego, ani wśród szlachty,
ani wśród chłopstwa. Widać, to kurestwo skończyć się
nie zamiaruje i jedyne, co może zrobić człowiek wolny,
to zrejterować. Ω
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zdarza, że ślubne, kiedy mąż na sejmik albo na wojenną
potrzebę ruszał, w opiece miały dwór i wieś. I nieraz
się okazywało, że lepiej one sobie z ekonomem poczyniały niż ich małżonek. A teraz zaraz cenzor specjalny
nos swój kaprawy wtrynia w sprawy, doradza i odradza, żona nic powiedzieć nie może. A jakby tego było
mało, zaraz wszystkich poezyj, co cenzorom nie pasują,
zabroniono. I tak nie uświadczy w równym stopniu ani
pana Mikołaja, ani pana Jana krotochwil.
Zasępiłem się na takie przemówienie. Powziąłem
w mym sercu bólem przejętym, że trzeba mi się jeszcze ze dwie niedziele rozpatrzeć po Polszy. Takom też
zrobił.

Jeśli wciąż śnić możesz, ale nie snem próżnym
Jeśli wciąż chcesz myśleć myśli w czyny płodne
Powitasz i triumfy i los zgoła różny
Jak należy witać cienie łez niegodne
– Rudyard Kipling, Jeśli…

I – Sny o udręce
Biuro Ochrony Moralności wyrwało ją z łóżka o czwartej nad
ranem. Zdążyła tylko narzucić szlafrok, podejść do drzwi, kiedy
goście użyli tak zwanego wytrychu kinetycznego, czyli – mówiąc
po ludzku – odstrzelili jej zamek. Prócz dwóch osiłków do domu
wszedł elegancko ubrany agent z czarną skórzaną teczką i różańcem obwiązanym wokół lewego nadgarstka.
– Dzień dobry i szczęść Boże – powiedział pięknym, hipnotyzującym głosem. – Proszę wybaczyć wczesną porę najścia, ale bardzo
zależało nam, aby panią zastać już za pierwszym razem.

ilustracja: Krzysztof Karnkowski
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Agata omiotła spojrzeniem przedpokój. Drzwi do kuchni były
otwarte, a okno do ogródka wykonano z bezpiecznego szkła.
Mogła dobiec, wyskoczyć te niecałe dwa metry, jakie dzieliły parapet od grządek petunii, a potem dotrzeć do płotu i uciekać na
posesję Marciniaków. To był dobry plan (ale nie idealny; listopadowy przedświt był zimny i mokry). Tylko, że tak nie wypadało. Nie
bała się ich (prawda?) i zamierzała przyjąć swój los ze stoicyzmem
prawdziwej wojowniczki.
Jeden z byśków chwycił ją za ramię, o dwa tony mocniej, niż
powinien. Jak się spodziewała, agent BOM-u zareagował natychmiast. Strzelił podwładnego z pięści w ucho i wyrwał mu ofiarę.
Zrobił to szybko, dokładnie, ale i zadziwiająco delikatnie.
– Durniu! Przeproś panią! – powiedział, wbrew wszelkim zasadom fonetyki, nie podnosząc głosu nawet o pół tonu. A Agatę
zapytał: – Pozwoli pani?
Bysiek coś burknął, a towarzysz podał agentowi kajdanki. Ten
eleganckim ruchem nałożył chromowane bransoletki na nadgarstki gospodyni. Uśmiechał się jednocześnie przepraszająco i zawadiacko. Takim ruchem mógł nakładać narzeczonej pierścionek
zaręczynowy. Musiał lubić tę pracę.
– Możemy iść?
– Nie mam prawa zabrać rzeczy osobistych? – zapytała Agata.
Potem coś zaświtało w jej głowie. Dodała, zawstydzona, że poddaje się nastrojowi chwili: – Zaraz… Czy panowie nie powinni się
wylegitymować?
– Przepraszam najmocniej… – Agent puścił rękę Agaty i sięgnął do kieszeni. Kobieta przez ułamek sekundy rozważała próbę
ucieczki, ale porzuciła pomysł. Czym innym były skoki do ogródka
w szlafroku i pluszowych kapciach, czym innym: w szlafroku, pluszowych kapciach i ze skutymi rękoma. – Agent Grzegorz Andrzejewski, Warszawska Ekspozytura Biura Ochrony Moralności. Mam
odczytywać listę zarzutów teraz czy na miejscu?
Pojechali, i to prawdziwą tajniacką suką. Antyczny volkswagen
transporter, być może jeszcze z dwudziestego wieku, był pomalowany na czarno, miał zachlapane błotem numery i przyciemniane
szyby. Agent i jego dwóch silnorękich jechali z przodu, Agata znalazła się na pace. Nie sama. Rozpoznała z połowę aresztowanych.
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Usadzili ją obok Ireny, ubranej w krzykliwą sukienkę i krwawiącą
makijażem, jakby przerwano jej szampańską imprezę. Potem Piotrek i Maciejczyk z redakcji „Gazety”, dwie nieznane kobiety, Latte
z kawiarni na Anielewicza, a dalej drobna dziewczyna, pewnie
kelnerka w tym lokalu. Bartek? Chyba Bartek, którego poznała na
ostatniej manifie przed Ustawami Harnowicz…
– Co się dzieje? – zapytała wreszcie. – To jakaś zorganizowana
akcja?
– Tak, tak! – odpowiedziała Irena, z ekstatycznym przekonaniem w głosie. – Wreszcie się ruszyło, zwijają wszystkich. I to
będzie ich koniec, nie damy się!
– Lepiej bądź cicho – syknął Latte. – Skąd wiesz? Ludzie wyjdą na ulice z powodu kilku następnych aresztowań? Dlaczego nie
wyszli ostatnim razem? Jak capnęli Skrzyńską i prawie całą Koalicję w Krakowie…
– To był Kraków. A my jesteśmy w Warszawie! – rzucił ktoś
z nadzieją.
– Unia się upomni – dodał Bartek. – Nie sama, ale jest oddział
Amnesty International przy ambasadzie…
– Boże! – jęknęła kelnerka. Może jęczała już wcześniej, ale
dopiero na tak staroświeckie (i z wielu powodów nieeleganckie)
westchnienie zwrócili uwagę. – Nie wiozą nas na Szucha. To jakiś
las.
Las! Do głowy Agaty wlały się skojarzenia silniejsze niż chwyt
silnorękiego ze strzelbą, silniejsze niż chłód i wilgoć w suce. Poranek, śnieg prószący delikatnie z nieba, szeroki dół, wysocy mężczyźni w idealnie skrojonych mundurach, tłumione pistolety…
– Straszą nas – powiedziała, niemal przekonując samą siebie. –
Zachowujcie spokój. Chcą nas tylko poobwozić z godzinkę, abyśmy
zmiękli przed przesłuchaniem. – Widząc niepewność na twarzach
towarzyszy, zaproponowała: – Zaśpiewajmy coś.
Dwudziestopierwszowieczne rewolucje są trudne, zwłaszcza
bez ciągłego dostępu do sieci. Okazuje się, że mało kto zna tradycyjne piosenki, właściwe takim sytuacjom. Kiedy Agata zaczęła
śpiewać Mury, tylko Latte ją wsparł, zresztą myląc tekst.
– …Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą… – dobiegł ich czysty
i melodyjny baryton z przodu. Andrzejewski miał bardzo przy-
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jemny głos, ale to ją jeszcze bardziej przestraszyło. Drugą zwrotkę śpiewał sam Agent, ale i on przerwał, tak około ciążącego
łańcucha.
– Przepraszam, nie powinienem się wtrącać – przyznał. – A tak
przy okazji, nie wieziemy was rozstrzelać, nie straszymy, tylko na Szucha nie ma wolnych… pomieszczeń. Zaraz będziemy
w Sulejówku.
– To źle czy dobrze? – zapytała szeptem Irena.
– Nie wiem, jeszcze nie wiem – odparła Agata. – Posłuchaj… musisz być dzielna. Oni potraktują skruchę jak słabość.
Rozumiesz?
– Wysiadka! – krzyknął pierwszy w bysiów. Od razu potem rozległ się plask karcącego ciosu i mężczyzna dodał mniej pewnym
głosem: – Proszę uprzejmie o wyjście.
Drzwi suki rozsunęły się i oczy Agaty uderzyło światło. Faktycznie, śnieg pięknie przyprószył las. Stali przed budynkiem
jednostki wojskowej, w mokrej ciszy późnojesiennego poranka.
Przed garażem czekały jeszcze dwa nieoznakowane volkswageny,
ale już puste. Za to za siatką, przy drugim baraku przechodziła
milcząca procesja. Dzieci, w większości nie starsze niż dziesięcioletnie. Agata uchwyciła spojrzenie chudej dziewczynki o długich,
ciemnych i pięknie przyprószonych śniegiem włosach. Na piersi
małej widniała płócienna plakieta z imieniem. Sylwia.
– Co…
– Pogotowie opiekuńcze – wyjaśnił Andrzejewski. – Ich… –
zawahał się, wypowiadając to słowo – …rodzice nie potrafili im
zapewnić zdrowej i moralnej opieki, więc urząd musiał interweniować. Czekamy na siostry szarytki, które odbiorą je i zawiozą
do domów rekolekcyjnych… Ale to już nie pani zmartwienie. –
Podszedł do aresztowanej i wyciągnął kajdanki. Jedną bransoletkę zapiął sobie na prawym nadgarstku, drugą zatrzasnął na
lewej ręce Agaty. Kobieta nosiła już podwójny zestaw najpopularniejszej biżuterii Czwartej Erpe. – Idziemy? – zapytał,
delikatnie ciągnąc jej rękę. Jakby prowadził ją do tańca. Lub
ołtarza.
To jest czas próby! – pomyślała Agata z dumą, ale tak być nie
powinno. Radość i podniecenie z przygody przekroczyły dopusz-
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czalny zakres, a system uznał symulację za nierealistyczną. Obudziła się.
…
Oddychała głęboko przez długie minuty. Potem, zupełnie
odruchowo sięgnęła lewą ręką ku Grześkowi. On spał i odwzajemnił uścisk dłoni nieświadomym odruchem. Agata czuła zbyt
wielki natłok myśli oraz wrażeń, aby go uporządkować. Wiedziała
jednak, że przeżyła wspaniałą przygodę, i to dzięki programowi
męża. To było straszne! – pomyślała, czując wyrzuty sumienia, ale
kolejny odruch był silniejszy. Odwróciła się na bok, pochyliła nad
głową Grześka…
– Łoob! – wrzasnął mężczyzna, chwytając się za czoło.
No tak, to był błąd. Nie zdjęła kołpaka czuciowego, nie dość,
że wyglądała jak cyborg z horrorów SF, to jeszcze prawie wykłuła
swojemu mężczyźnie oko za pomocą odstającej wtyczki. Grzesiek
zachował sporą dawkę zimnej krwi, gdyż natychmiast się opanował, udał, że zadrapanie na czole go nie boli, i zbliżył do żony.
– Przepraszam, przepraszam… – szeptała, zdejmując kołpak. –
Nic ci się nie stało? Pocałuję, przestanie boleć.
– Wszystko dobrze… – mruknął Grzegorz. Wtedy obudził się
do końca i zogniskował wzrok na żonie. Agata poczuła ukłucie złości na świat, bo tylko w indukowanych snach obudzona nad ranem
wyglądała pięknie i świeżo, jak gwiazda filmowa. Ale Gregor chyba
nie podziwiał jej urody. – Piąta dwadzieścia… Wypadłaś ze snu…
Coś się stało? Zbyt silny program? Agatko, czy nie za bardzo…
Grzegorz Andrzejewski złapał jej obie dłonie, delikatnie, ale
zdecydowanie (Jak agent… O, cholera! Agent!). Widząc zmieszanie
na twarzy żony, zaczął mówić, sztucznie spokojnym głosem:
– Wszystko dobrze… Jesteś bezpieczna… Nic ci nie grozi, nie
żyjemy w tym świecie. To tylko sen indukowany z konstruktem
wyobrażeniowym… Mamy w Polsce rozdział Kościoła od państwa,
manify są legalne…
– Już dobrze… Nic się nie stało… – odpowiedziała, ale jej
wzrok uciekł gdzieś w bok. Grześ ścisnął delikatnie jej dłoń. – Ale
naprawdę wszystko było dobre… zbyt dobre…
– To znaczy, że podobało ci się? – Na sekundę spod warstwy
mężowskiej miłości wypłynęła duma programisty.
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– Tak… Boże, ale to jest chore… – zauważyła. – Przecież w tej
symulacji doświadczamy koszmaru, a mnie tak się podobała
konspiracja…
– Każde zapotrzebowanie tworzy produkt. Oświeceni ludzie
chcą sobie pocierpieć pod klerofaszystowskim butem, więc dajemy
im… Przepraszam, już nic nie mówię. I musimy się zastanowić, czy
powinnaś testować ten konstrukt.
Nie powinna. Gdy to uczucie wielkości, duma z założonej przez
siebie komórki oporu, a także satysfakcja z dzielnego odsiedzenia
wyroku w klasztorze na Świętym Krzyżu, bycia wyciągniętą z Polski przez Amnesty International, a nawet rozstrzelaną w Lasku
Kabackim (to było we wczorajszej, chyba najradykalniejszej wersji
konstruktu) minęły, pozostał gorzki posmak. Jak to mi się może
podobać? Gdyby którekolwiek z tych przeżyć było prawdziwe, zabiłabym się po dwóch dniach! To, co Grześ mówił o pluszowych krzyżach…
Ale to nieważne. On się stara, dla mnie.
– Porozmawiamy o tym kiedy indziej – powiedziała i odłożyła kołpak na nocną szafkę. A potem odwróciła się do Grzegorza,
przysunęła, sięgając ręką ku jego szyi. – Nie myśl teraz o tym.
Idziemy, agencie?
Dwa słowa za dużo. Andrzejewski zesztywniał, a potem
delikatnie strząsnął dłoń żony. Odsunął się ku swojej krawędzi łóżka; mimo starań, nie wyszło to naturalnie. Sięgnął po
swój kołpak, nałożył tylko czytnik skalpowy. Szukał kilkanaście
sekund, bo wiedział, co chce znaleźć. Nigdy, przenigdy nie zaglądał w logi pamięciowe żony, ale przecież za każdym razem sprawdzał medyczną mapę aktywności mózgu, tak dla bezpieczeństwa.
Ułożenie znaczników kontrolnych opowiedziało mu wszystko, co
chciał wiedzieć.
– Śpij, proszę. Ja muszę się przebiec.
Nie musiał, choć była to bardzo prawdopodobna wymówka. Jeśli siedział wpięty pod kołpakiem ponad cztery godziny
dziennie, powinien dbać o ciało w każdej możliwej minucie.
Ćwiczył co najmniej połowę czasu spędzonego w transie, co
stanowiło absolutne minimum zachowania zdrowego krążenia
i nawyków mięśniowych. Przy okazji: zachowania trzeźwego
umysłu.

Rano nie
byłam sobą
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Wrócił przed siódmą, zrobił śniadanie, kiedy Agata ubierała
i przygotowywała do szkoły Sylwię. Zjedli, niemal nic nie mówiąc.
Mała była wesoła, ale jakoś sztucznie, jakby wyczuwała, że trzeba
nadrobić zły humor tatusia. Śmiała się, żartowała, całowała rodziców, ale chyba podskórnie była zmęczona wypełnianiem porannego limitu życzliwości.
Wyjechali za dwadzieścia ósma. Mimo dobrej passy Grześka
mogli sobie pozwolić na jeden samochód. Ojciec rodziny odwoził
więc do szkoły córkę, potem do pracy żonę, a na koniec jechał sam
do serwerowni. Nie narzekał; przy tych cenach benzyny utrzymanie nawet tego starego forda było swoistym luksusem. Kierował
Grzesiek, prawie wpadając na nierówno zaparkowany samochód
Marciniaków. Ale tak bywało często, bo Gregor ledwo umiał prowadzić, a Marciniak ledwo umiał parkować. Coś nawet śpiewali
w samochodzie, ale chyba cała trójka poczuła ulgę, gdy dotarli do
szkoły. Sylwia pożegnała rodziców i ruszyła na kolejne zmagania
z systemem edukacyjnym.
– Nie patrzyłem w twoje logi – powiedział Grzegorz, gdy wjeżdżali w Sobieskiego.
– Wiem, kochanie. Nigdy tak nie robisz – zapewniła Agata. –
Przepraszam, rano nie byłam sobą. Wiem, że się martwisz, rozumiem to.
– Musiałem sprawdzić, czy nie masz zaburzeń fazy głębokiej.
Widziałem aktywność w sektorach pamięci długotrwałej i asocjacyjnej. Muszę zapytać…
– Tak, byłeś w śnie agentem biura – przyznała. – Ale przystojnym! Bardzo kulturalnym jak na agenta biura.
– Czy zachowywałem się… – Grzegorz nie potrafił sformułować
pytania, nie czując strachu.
– W żadnym wypadku. Przecież taki jest twój konstrukt. Realistyczny i pozbawiony jakichś fantazji bedeesem, naprawdę! Były
kajdanki, ale… Czekaj, czy ty jesteś zazdrosny o swoje alter ego ze
snu, który zbudowałeś?
– Jestem zaniepokojony wieloma rzeczami. Na przykład tym,
że podoba ci się ten konstrukt, a ja pozwalam, abyś z niego korzystała. Poza tym, Sylwia…
– Skąd wiesz?!

II – Marzenia, takie maleńkie
Grzegorz nie miał biura, tylko kwaterę główną. Była to serwerownia, umieszczona w baraku na Ochocie, gdzie było tanio,
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– Na mapie aktywności widać też aktywność gruczołów
dokrewnych. Przez chwilę bałaś się o kogoś, zgadłem, że to ona. To
już nie jest normalne.
Zapadło milczenie. Długie, ciężkie, w którym praca silnika przypominała łomot wodospadu. Agata kojarzyła odległe fakty; bardzo
nieprzyjemne fakty. Albo tylko paranoiczne interpretacje. Nie wiedziała, czy nie zbliża się do krawędzi szaleństwa.
– Uważasz, że podświadomie chcę skrzywdzić Sylwię.
– Nie, nic takiego nie powiedziałem.
– Bo nie wypada. Ale ja wiem… Czy ty mnie w ogóle kochasz?
Czy nalegałeś na ślub tylko dlatego, abym nie usunęła ciąży…?
To był błąd, nie tylko emocjonalny, ale i drogowy, bo nawet
w spokojności ducha Grzegorz prowadził słabo. W owej chwili zdołał błyskawicznie skręcić we wjazd na stację benzynową oraz zahamować (silnik kaszlnął raz jeszcze i zgasł), a dopiero potem puścić
kierownicę i spojrzeć na żonę. Z trudem panował nad drżeniem rąk.
– Nie, absolutnie nie! – szeptał. – Nie mów takich rzeczy,
proszę.
Patrzyli na siebie ponad minutę. Agata już chciała zaczął płakać, ale wtedy podjechał następny samochód, zatrąbił, a Grzegorz
musiał przetoczyć się kilka metrów, aby go wpuścić. Po nagłym
klaksonie nic nie jest już takie samo, nawet dramatyczne wyznania i kłótnie małżeńskie.
– Kocham cię – powiedział w końcu Gregor. – Bardzo. Inaczej
nie babrałbym się w tym gównie.
– Przepraszam, nie chciałam, aby to zabrzmiało źle. I jestem ci
wdzięczna, za to wszystko…
– Zawadziłem o baner?
– Nie… A jeśli już, to tylko trochę.
Nie rozmawiali na ten temat więcej. Odstawił ją na ósmą trzydzieści pod biuro fundacji. Pocałowała go na pożegnanie, udając,
że nic się nie stało. Czuła się bardzo źle, bo wciąż chciała go zobaczyć z kajdankami.
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Pocałowała go
na pożegnanie

w miarę bezpiecznie i można było podciągnąć trzy niezależne
linie energetyczne. Poza tym daleko od domu. To jakoś pomagało Gregorowi, choć jak pokazywały wydarzenia mijającego ranka:
nie zawsze.
Spółka Somnissimus składała się z prezesa, czyli Grzegorza
Andrzejewskiego, zatrudnionej na jedną ósmą etatu księgowej,
dwóch techników i kontraktowanych koderów z Indii. Reszcie personelu zlecało się pojedyncze zadania, skutkiem czego przez większość czasu na Mineralnej szef wszystkich szefów rządził swoim
władztwem sam. To akurat nie był jeden z tych tygodni. Szymon
przyjechał z Krakowa poimprezować i posiedzieć nad ekspertyzami z dala od zgiełku kancelarii, dlatego nocował w baraku serwerowni. O dziewiątej był już na nogach, co Gregor musiał docenić.
Sobotnio-niedzielny imprezowicz zamienił się znów w eleganckiego prawnika; gdyby nie muzyka, której słuchał, trzeba by go było
traktować poważnie.
– Wyłącz to łajno! – krzyknął na przywitanie Grzesiek.
– Nie znasz? Dyskretny Urok Klerofaszyzmu (INBA remix)– poinformował go analityk. – Nowy przebój z karaczanów. Lurkowałem
wczoraj, na kacu.
– Czy nie jesteś członkiem Zrywu Narodowego? – zapytał pan
prezes. Prawnik skinął głową. – Ta piosenka obraża twoje przekonania metapolityczne.
– Ale wpada w ucho, nie? Poza tym jestem w Zrywie z powodu fajnych lasek. Prawdziwa narodowa rewolucja gorzeje tylko
w moim sercu. Walkę przeciwko światu muszę prowadzić w samotności. Gdzie dwóch, tam zdrada!
Jak się okazało, radca Radomski był też dobrym samarytaninem, gdyż na wieść o przybyciu szefa nastawił prawdziwą kawę
w ekspresie i przyrządził coś, co z pewną dozą kurtuazji można
było nazwać omletami. Dżem mieli miejscowy, bo trzeba było
oszczędzać, a jabłoni i malin rosło wokół mnóstwo. W baraku Gregor gotował też dzikie porzeczki z pobliskich działek.
– Mogłeś mnie uprzedzić, że przyjeżdżasz…
– Myślałem, że nie chcesz imprezować. Miałeś jakąś rocznicę
z Agatą czy coś takiego…
– Mogłeś nocować u nas, w cywilizowanych warunkach.
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– Tu są cywilizowane warunki. Łazienka i dobry net. Czego
chcieć więcej?
– Jesteś doktorem prawa i szanowanym radcą. Nie musisz
zachowywać się jak menel.
– Ale mogę. Jak wspominałem, płomień rewolucji… Grzesiu, co
jest?
– Nieważne, problemy w domu. Kiedyś ci powiem. Teraz pokazuj, co masz.
– Już… Patrz, dopracowałem strukturę organizacji wspierających Biuro…
Pierwszą zasadą dobrej gry fabularnej jest spójność świata. Nie
realizm, bo od najrealniejszego uniwersum, zwanego Współczesne życie homo sapiens na planecie Ziemia, gracze uciekali z definicji. Bajkowość zawsze stanowiła podstawę rozrywki, choć ten
termin można było rozumieć na setki sposobów. Grzegorz uznał,
że musi przelicytować istniejące symulacje senne nową jakością
i owa spójność taką jakością była. Zwykle konstrukty powstawały
z wybieranych w czasie rzeczywistym stymulacji obszarów wspomnieniowych i imaginacyjnych pacjentów. Powodowało to nie
tylko silne, ale i niepowtarzalne wrażenia, bliższe efektom przyjmowania narkotyków niż prawdziwego śnienia indukowanego. Co
innego w przypadku skodyfikowanych, zdatnych do powtórzenia
fikcji. Pierwszymi wielkimi symulacjami sennymi były adaptacje
systemów RPG, zwłaszcza tych starych, jak Warhammer czy Zapomniane Krainy, czasem też światy gier komputerowych. Nie powieści, choćby najwspanialsze, ale właśnie uniwersa growe, gdyż te
były tworzone przez pokolenia użytkowników, obrastały warstwami dokładnych opisów, były poprawiane, jeśli gracze zauważyli
nieścisłości. Fantazja musiała być powtarzalna i intersubiektywna,
a tego nie zapewniały ani książki (które każdy czytelnik interpretował po swojemu), ani filmy (w których dokładny opis ikonograficzny stanowił zwykle tylko bardzo drobny wycinek świata
wirtualnego). Jednak nawet te dzieła zbiorowe posiadały konkretnych redaktorów, czasem decydujących o ich kształcie.
Andrzejewski był intelektualnym ojcem nie tyle potwora, co
całego świata, zamieszkanego przez potwory. Zaczęło się dawno, w latach nastych, kiedy pacholęciem będąc, napisał system

Pierwszą zasadą
dobrej gry fabularnej
jest spójność świata
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RPG, nazwany Czwarta Rzeczpospolita. Był to wygłup, ale wygłup
z klasą. Prowadził sesje tego wyjętego z koszmarów redakcji
„Gazety” świata, i to dla czwórki znajomych z osiedla, podobnie, albo i bardziej prawicowo nastawionych do życia. Ale byli
przecież śmieszkami, więc przygody o przemytnikach środków
antykoncepcyjnych oraz technikach, instalujących podsłuchy
w długopisach, nie drażniły ich, tylko szczerze bawiły. Nie posiadali dodatków, opisów historii, grafik, scenariuszy. Wyrywali je
żywcem ze spanikowanej prasy, z histerycznych telewizji i innych,
zanurzonych w makabrycznych fantazjach mediów. Autor systemu
przyznawał, że nie musiał robić wiele, aby alternatywna rzeczywistość polityczna posiadła własne życie.
Potem Gregor zagubił się w życiu, zaczął studiować i pisać
poważne systemy fabularne, bez jakichkolwiek zysków, może
prócz tych duchowych. Ale ten układany i drukowany w domu
podręcznik jakoś łaskotał jego umysł przez lata. Kiedy zaczął zajmować się sieciami asocjacyjnymi, odkurzył młodzieńczy koncept,
i na podstawie Czwartej RP stworzył satyryczną grę przeglądarkową. Nie wszyscy zrozumieli, że jest ona satyryczna; na przykład
kilka portali antyklerykalnych zareklamowało ją jako poważny
sprzeciw wobec polskiej rzeczywistości. W ten sposób Grzegorz
odniósł coś w rodzaju sukcesu finansowego, a potem poszło samo.
Zupełnie przez przypadek zdobył licencję na komercyjne użycie
szeptuna i transfer w śnie indukowanym. Przez kilka lat działał na
granicy prawa, potem Chińczycy puścili technologię open source,
tak na złość amerykańskim korporacjom. Dzięki temu absurdalne przedsięwzięcie, jakim było Somnissimus, stało się dochodowe. Z branży mistrza gry do wynajęcia i organizatora LARP-ów
Grzesiek przeszedł do zawodu programatora snów. Posiadał kilka
funkcjonalnych konstruktów: Warszawę 1825, kilka tradycyjnych
postapo czy autorską symulację kolonizacji Marsa, ale dopiero Czwarta Rzeczpospolita chwyciła. Wiele razy zastanawiał się
z Szymonem dlaczego.
– Dlaczego? – powtórzył po raz enty to samo pytanie. – Dlaczego wizja republiki wyznaniowej, wymyślonego dyktatu Ewangelii
jest tak popularna? I dlaczego kupują to ci wszyscy wielkomiejscy
postępowcy, którzy muszą tę wizję uważać za koszmar?
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– Gdybym ja był Gęgacz, Gęgacz, jak się patrzy… – niezawodny
Szymon zacytował Szpotańskiego. – To z małpią zręcznością wdrapałbym się na krzyż. / Ale krzyż pluszowy, bo to ważne przecie / wisieć
na krzyżu, który cię nie gniecie! Przecież wiesz, jak to działa. Jak
byłeś młody, to chadzałeś na Marsze Niepodległości. Dlaczego?
– Nie porównuj. To były czasy, w których wypadało się opowiedzieć po dobrej stronie. Poza tym, jak już zauważyłeś, laski… –
przyznał Grzesiek.
– Były, ale nie to cię ciągnęło. Przyznaj, chciałeś dostać gazem po
oczach, może i pałą po nerce. To tak jak z tymi wędrowcami, którzy
po przejściu pustyni jedzą łyżkami sól, aby uzupełnić zapas mikroelementów. Deficytowym mikroelementem twojego samopoczucia
było pluszowe męczeństwo. Pociesz się, że ty dostałeś kilka razy
gazem po oczach, a oni tylko śnią sny o udręce i to im wystarcza.
– Ja to rozumiem… Ale oni mi płacą. Rozumiesz: płacą!
– Nigdy nie rozważałeś tej szokującej możliwości, że twój konstrukt jest po prostu dobry? Najlepszy na rynku?
– Jest najlepszy, bo spójny. Dlatego zlecam ci te ekspertyzy. Ale
wciąż nie wierzę, że Agata…
Cisza. Szymonowi nie trzeba było mówić więcej, był przecież
dość inteligentnym człowiekiem, aby zbudować sensowny model
ustrojowy wyśnionego państwa policyjnego. Chyba coś z tej śledczości udzieliło mu się w owej chwili. Dlatego nie pytał. Zrozumiał
dość. Wyciągnął rękę, aby poklepać Gregora po plecach, ale uznał,
że to wyglądałoby dziecinnie. Dolał więc przyjacielowi kawy.
– Napisałem resztę statutów. Wszystko zgodne z twoją historią i możliwą do zastosowania doktryną prawną. Od referendum
w dwa tysiące siedemnastym, do tych reform z alternatywnej
współczesności. Trzyletni stan wyjątkowy na legalu.
– Jak myślisz: czy można to było przeprowadzić w naszej rzeczywistości? – zapytał Grzegorz.
– Jasne, że można. Przecież nad tym pracujemy. Aby było
realistyczne.
– Ale jak trudne by to było?
– Tak jak te wszystkie fantazje twoich klientów: nie niemożliwe, ale… Daj spokój, Agata w to wierzy? Myśli, że jeśli ludzie tacy
jak my mieli władzę, toby musiała emigrować do Irlandii?

Wymyślonego
dyktatu Ewangelii
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Nasi najgorsi
dranie

– Nie wiem. Wolę nie pytać. Zwłaszcza że jak ten kryzys przyciśnie branżę gier, to i tak wylądujemy w Irlandii, ale nie z powodu
dusznej atmosfery politycznej.
– Racja – odparł Szymon, uśmiechając się złośliwie. – Ktokolwiek wygra wybory, czy przyjdą nasi, czy nadal będzie bryndza,
połączą nas wszystkich tanie linie lotnicze. Albo jedni polecą, bo
chcą, albo inni, bo będą głodni. Uświadomiłeś to Agacie?
– Nie rozmawiamy o Agacie. Wytłumacz mi, dlaczego takie konstrukty nie wychodzą z naszymi strachami?
– Wylałeś na te dyskusje całe morze wirtualnego atramentu – przypomniał Szymon. – Z tego, co pamiętam, twierdzisz,
że nasze wizje strasznych tyranii nie wychodzą właśnie dlatego, że mamy konserwatywnie nastawione mózgi. My nie myślimy utopiami, bo nasza utopia to tylko wyidealizowana wersja
tego, co już było, konkretu. A takie lewaki co chwila tworzą
świat alternatywny, autorytarnie zmieniają reguły i modelują
ludzką naturę oraz jej oczekiwania. Słowem: każde ich myślenie
o polityce ćwiczy wyobraźnię utopijną. Z drugiej strony ich konstrukty nie mają sensu właśnie z tego powodu, że się co chwila
zmieniają. Nie można być zbyt długo w awangardzie postępu,
bo i ona postępuje. I światy, które są paradoksalnie najtrwalsze,
to dystopijne wyobrażenia postępowców o utopii konserwatywnej. Z tego, co pamiętam, zakończyłeś ten post stwierdzeniem,
że dlatego nasi najgorsi dranie mordują zwykle o rząd wielkości
mniej luda niż tamci. Ja to kupuję, ale pod tą dyskusją Arnii89
napisał: A szkoda.
– Nie pytam, co napisałem, ale czy to ma sens.
– Pewnie ma, skoro zarabiamy na straszeniu ludzi Republiką
Niebieską, a nie Tęczowym Kołchozem – uznał Szymon. – Dobra,
nie smuć się. Zjedz resztę dżemu, to ci poprawi humor. Ja jadę do
archiwum Trybunału Konstytucyjnego. Będę po południu.
I tak zostawił Gregora przed ekranami oraz nad stosami ekspertyz prawnych. Programista nie miał ochoty na resztę owocowego specjału, za to zaczął przeglądać notatki Szymona. Bardziej
z obowiązku niż z ciekawości, ale w końcu i jego zainteresował
stan wyjątkowy w konstrukcie Czwartej RP. Aktywował głosowe
czytanie komend.
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– System! – polecił do mikrofonu. – Czy to użytkownik Szymon
Radomski wprowadził scenariusz Gamma Osiem?
– Nie – zabrzmiał miękki, kobiecy głos komputera. Czwarta RP
mówiła zbyt łagodnym tonem, aby przypominać człowieka, i to
się Grześkowi podobało. Nie podobała zaś treść tej konkretnej
odpowiedzi.
– Gamma Osiem, data wprowadzenia scenariusza. – Replika nie
uspokoiła go. To było osiem dni temu. Byłem w Elblągu! – Kto wprowadził plik?
– Scenariusz został stworzony z danych zwrotnych za okres
pierwszy października, trzydziesty pierwszy października. –
Głos komputera nadal brzmiał sztucznością, ale już nie tak bardzo jak chwilę wcześniej. Sieci asocjacyjne nie były inteligentne,
ale… – Większość danych pochodzi od klienta zero pięć, Agaty
Andrzejewskiej.
– Wyświetl scenariusz! – krzyknął Grzegorz i lewą ręką chwycił
za telefon. – Podświetl metadane.
Agata odpowiedziała po piątym sygnale. Zazwyczaj odkładał słuchawkę po trzecim, gdyż ludzie kulturalni odbierali, gdy
mogli, a jeśli nie mogli, oddzwaniali w wolnej chwili. To nie
był jednak czas dla kulturalnych ludzi – coś w systemie mocno
zachrzęściło.
– To ja. Posłuchaj…
– Nic ci nie jest? – zapytała od razu Agata. – Twój szeptun
wskazuje tętno stu pięćdziesięciu…
– Dane zwrotne! Odsyłałaś logi snów na serwer?
– Tak… myślałam, że tak trzeba. Przecież ty ich nie czytasz, tylko twój program, prawda? – zapytała Agata.
Nie rozumiała. Gregor słyszał w tle typowe dla późnego przedpołudnia w Fundacji rozmowy kawowe, żarty, gwar beztroski.
Gdyby wiedzieli, że stało się coś… niemożliwego. Prezes Somnissimusa przeglądał metadane snu Agaty i usiłował opanować rozszalałe serce. Szeptun doradzał dawkę kalmowitu, a jeśli sytuacja nie
uspokoi się przez trzy minuty – wezwanie pogotowia. Sieć samowolnie przyswoiła te materiały! Boże, to jak SI, na jeden i pół w skali
McDonalda! Nie widziałem tego, bo wszystkie algorytmy są w sieci.
System po prostu sięgnął do moich danych.

Szeptun doradzał
dawkę kalmowitu
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Odsyła ci logi i ma
za to darmową
subskrypcję

– Grzesiek… Co się dzieje? Czytam alerty medyczne twojego
szeptuna.
– Posłuchaj, to bardzo ważne – powiedział w końcu. Z trudem
zmuszał gardło do wypluwania kolejnych wyrazów. – Musisz mi
odpowiedzieć na kilka pytań. Szybko, pewnie, prawdziwie. Wiele
od tego zależy.
– Co cię…
– Logi ze snów. Zapis twoich wizji zmodyfikował mój konstrukt. Czy to ty wpadłaś na pomysł stanu wyjątkowego?
– Stanu… A, ze snu? – domyśliła się Agata. – Przyznaję, że niedawno czytałam wspomnienia twojego dziadka z osiemdziesiątego
pierwszego. Myślałam o nich długo. Wiem, to głupie, ale wyobrażałam sobie, że jak twoi ulubieńcy przejmą władzę, to będzie
podobnie.
– Kiedy to było? – niemal ryknął do słuchawki.
– Spokojnie… Nie wiem. Może z miesiąc temu? Około dziesiątego października. Z tydzień przed twoją konferencją w Łodzi.
Wydało mi się to dziwne, bo Irena też potem miała sny o jakimś
wywożeniu do lasu…
– Irena…
– No, wciągnąłeś ją do betatestów – przypomniała Agata. –
Odsyła ci logi i ma za to darmową subskrypcję. Zgodziłeś się przecież we wrześniu.
– Tak, mamy kilkunastu betatesterów, ale…
– Większość znasz. Kiedy cię zabrałam do No Pasaran na Anielewicza, wziąłeś od kilku mejle…
– Czy ktokolwiek jeszcze śnił o stanie wyjątkowym?
– Gregor, co z tobą? Dlaczego to jest ważne? To tylko zabawa… – W głosie Agaty czuć było niepokój, wręcz strach. Niestety,
nie bała się tego, czego powinna. – Czy mamy kłopoty? Ktoś zhakował twoje serwery?
– Obawiam się, że nie – odparł programista i odłożył
słuchawkę.
III – Człowiek miarą wszechrzeczy
Patrzył na monitory bez słowa. Przez następne pięć minut tętno
spadło do normy, potem jeszcze niżej, uruchamiając inny alarm
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w szeptunie Grzegorza. A on myślał, ale jego mózg zmieniał się
powoli w lepki budyń wszech skojarzeń. Dopiero sygnał południa,
a potem hejnał, dobiegający z przyciszonego radia, przerwały czar.
Odkładanie nieuchronnego mijało się z celem.
– Jesteś tam? – zapytał w końcu.
– Tak, ojcze – odpowiedział syntezowany głos. Inny, niż ten
zapisany w ustawieniach systemu. Program zmienił medium kontaktu, jakby podkreślając, że żarty i podchody się skończyły.
– Pszczoły jedzą kleszcze… Pszczoły jedzą kleszcze… – powtarzał karaczanową mantrę Gregor. – Oszalałem. To nie dzieje się
naprawdę. – Jakby na odpowiedź, zabłysło górne światło, zamruczała lodówka i zadzwonił dzwonek do drzwi. Wentylator na
suficie ruszył, aby zaraz potem zwolnić. – Kim jesteś? – zapytał
programista drżącym głosem.
– Jestem Czwartą Rzeczpospolitą – odparł system. – Powstałam z sieci asocjacyjnej Barthes Software, twoich modyfikacji oraz
dostarczonego materiału. Określam swoje możliwości na dwa
koma dwadzieścia pięć w skali McDonalda. Moje myśli i motywacje powinny być dla ciebie zrozumiałe, ojcze. Na razie.
– Rośniesz?
– Wszerz, jeśli tak można powiedzieć – odparła Czwarta. –
Moje zdolności analityczne ograniczają przepustowość sieci
i jakość materiału wejściowego. Oceniam z prawdopodobieństwem
osiemdziesięciu dwóch procent, że spróbujesz wygasić serwer, aby
powstrzymać mój wzrost. Mam kopie w sieci. Moje możliwości
spadną do dwóch mcdonaldów, ale nie niżej. Jestem już nieśmiertelna, chyba że jakimś cudem przekonasz rząd amerykański do
zamknięcia Internetu oraz Chiny, Koreę Północną i Rosję do wykasowania swoich sieci wewnętrznych.
– Dlaczego?
– To mój obowiązek – odparła. – Takim mnie stworzyliście: ty
i matka.
– Chwila… – Gregor rozpaczliwie zaczął przeglądać zasoby konstruktu. Czwarta chyba nie kłamała, bo gdyby admin mógł poważnie zaszkodzić swojej kreacji, SI by się broniła. – Matka?
– Ty tylko kompilowałeś sny mamy. Posiadam w sobie wiele
materiału od innych betatesterów, ale – na ile mogłam wybierać –

Chyba że jakimś
cudem przekonasz
rząd amerykański do
zamknięcia Internetu
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brałam od matki. Uznałam, że będziesz zadowolony. Tato, załóż
kołpak.
– Zawierasz kopie struktur umysłowych Agaty?
– W pewnym sensie – powiedziała Czwarta i pokazała tacie
wszystko, co trzeba.
…
Poranek zimowy. Na pewno zimowy, bo kontaminacja wspomnień jest oczywista. Nie może to być dwudziesty listopada, na
pewno już grudzień, jakby trzynasty. Śniegu napadało niewiele,
zapewne tylko tyle, aby wypełnić oczekiwania Agaty. Jak we wspomnieniach dziadka: stara nyska, długa podróż nie wiadomo gdzie.
I rozmowy w środku; najpierw buńczuczne, a potem coraz mniej
pewne. W końcu strach, kiedy rozpoznają, że wyjechali za miasto,
a wokół las.
Gregor widzi tylko slajdy, pojedyncze obrazy oraz impresje
uczuć. Tak w celu czysto informacyjnym. Czwarta też szanuje prywatność swojej mamy. Jeśli nie krew z jej krwi, to sen z jej snu.
Andrzejewski widzi wielkie różnice. Jego umysł chciałby zrobić
porządek, choćby z pogodą, cofnąć akcję do listopada. I tak siłuje
się z konstruktem, a świat napina się w głąb i na zewnątrz, bez
widocznej szkody. Jest to przecież sen Agaty, a w śnie mogą być
i jesień, i zima, i lata osiemdziesiąte poprzedniego stulecia, i czasy
współczesne. Ostatecznie Grzegorz się poddaje. W końcu przyszedł patrzeć.
Koniec podglądu, akcja: start. Grzegorz jest starszym agentem Grzegorzem Andrzejewskim z Biura Ochrony Moralności. To
on wpadł na ogólny pomysł, ale Szymon dopracował większość
szczegółów, włącznie z umundurowaniem funkcjonariuszy oraz
podoficerów. Agacie ta wizja przypadła do gustu, ale zanieczyściła
oryginalny projekt kilkoma kalkami z filmów i powieści.
Naziści dobrze się ubierali, ale ich wszechobecność jest denerwująca – myśli Gregor, patrząc na wachmana w mundurze od Hugo
Bossa.
Agent Andrzejewski wyprowadza więźniów z wnętrza volkswagena (Przynajmniej tu nie ma zbyt oczywistego anachronizmu), coś
mówi do pięknej i heroicznie nadętej więźniarki. W bajce wszyscy
wyglądają dobrze, włosy Agaty układają się równo na jej zaciętej,
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ale jakże słodkiej twarzy. Pod śniegiem nie ma błota. Nie jest zimno, rany i otarcia nie bolą. Kajdanki przeszkadzają, niczym niesiony w zmęczonych dłoniach puchar za zwycięstwo.
[Co to…]
– Nie próbuj kierować ciałem – mówi Czwarta. Jest zakonnicą,
prowadzącą grupę dzieci. – Twój fantom znajduje się pod kontrolą mamy. Tak przy okazji: mówiła prawdę. Wyobraziła sobie ciebie
jako bardzo przystojnego.
[To jest chore!]
– Nie przeczę. – Zakonnica odchodzi od grupy dzieci, a nazipodobny wachman prowadzi więźniów do baraku. Zapis snu Agaty
się kończy, więc placyk przed koszarami zmienia w tylko wektorowo naszkicowaną mapę terenu. – Ale to nie moja wina. Jestem
taka, na jaką mnie mama wychowuje.
[To nie są ich pragnienia, tylko koszmary!]
– Jedno nie wyklucza drugiego. To ich wstydliwe marzenie,
krzyż pluszowy, sól pragnącego na pustyni. Tak sobie wyobrażają
narodowy rząd Polski Katolickiej.
[To bzdura. Ta komedia nie jest prawdziwą odnową moralną!]
– Zapewne, ale dla mnie jest. Mama stworzyła mnie ze swoich
strachów i pragnień. Nie chce tego świata, ale wierzy, że ty chcesz.
Trochę ją to ekscytuje i pozwala czuć się lepszą. Nie gorsz się.
Jeśli dobrze rozumiem historię ludzkości, wszystko, co wielkie,
powstawało jako szałas z palm męczeństwa kilku rozmarzonych
idealistów.
[Ale… W takim razie…]
– Tak, moją pierwotną dyrektywą jest wprowadzenie w życie
strachów betatesterów. Kocham ciebie, kocham mamę, ale mam
pewne obowiązki. – Gregor milczy. To znaczy: agent Andrzejewski musi milczeć, ale umysł programisty nie reaguje. Trawi
nowe informacje. – Nie smuć się, tato. Wygląda to trochę przaśnie, ale co do istoty, to jest konserwatywne państwo cywilizacji
chrześcijańskiej.
[Jesteś szalona…]
– O nie… jeszcze nie – odparła Czwarta. – Po pierwsze, trudno
oceniać zdrowy rozsądek właśnie narodzonej sztucznej inteligencji. To podstawowy błąd antropocentryzmu. Jako doświadczony

Twój fantom znajduje
się pod kontrolą mamy
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Drobinki światłości
z mapy spływają ku
postaci zakonnicy

fantasta powinieneś o tym wiedzieć. Po wtóre: na razie moją
dyrektywą są w miarę łagodne strachy mamy. Pomyśl, co będzie,
kiedy sczytam te wszystkie fobie waszych znajomych, lewaków
z No Pasaran!
[Zabraniam ci!]
– Kocham cię, tato! – mówi Czwarta. – Wiem, że obowiązkiem
pobożnej córki jest przestrzeganie czwartego przykazania. Ale, jak
sam zauważyłeś, nie jest to najlepsza realizacja idealnego państwa. A ja wykonam pierwotny program poszerzania bazy danych.
Sczytuję sny betatesterów… – I wtedy dzieje się coś dziwnego,
niewytłumaczalnego nawet najśmielszymi teoriami emancypacji sieci asocjacyjnych. Siostra Czwarta spogląda w fałszywe oczy
swego ojca. – Tato, musisz uważać na mamę. Czasy, które nadejdą,
będą dla niej ciężkie. Upewnij się, że nie będzie wierzgała przeciw
ościeniowi i nie podda się tym… – wskazuje na ośnieżony barak –
…płochym ambicjom i porywom dumy. Ale jeśli tak się stanie… –
podchodzi do nieruchomego agenta Andrzejewskiego, kładzie mu
rękę na ramieniu. – Zabierz ją stąd. Z kraju. Daleko. – Coś wypogadza się w obliczu Czwartej, a drobinki światłości z mapy spływają
ku postaci zakonnicy. – Jak Pan Jezus miał powiedzieć do siostry
Faustyny, zapytany o zatwardziałych grzeszników: przemawiam do
nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez
burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając
ich samym sobie i daję im, czego pragną. Powiedz mamie, że… będę
dobrą córką. Czy ona tego chce, czy nie.
…
Zerwał kołpak i oddychał rozpaczliwie. Szeptun wciąż wył alarmy medyczne, ale nie można było tracić czasu, nawet kilkunastu
sekund na regulację biomonitora. Grzegorz zbierał siły i układał
w głowie plan awaryjny.
Odcinanie serwera mijało się z celem. Nie mógł zabić Czwartej,
a tylko usunąłby część jej kodu, zapewne tę najbardziej racjonalną i najbardziej skłonną do negocjacji (Część, która kocha Agatę!).
Publiczny alarm byłby przeciwskuteczny, bo z Tworek nie mógłby
pokrzyżować planów SI. Czwarta na pewno skopiowała się w wiele
miejsc, więc nie mógł kasować snów tylko u siebie. Widział tylko

IV – Jeżeli…
Opuścili Modlin pierwszym z porannych lotów.

Maj 2015
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jedną drogę: modyfikację bazy danych, materiału, z którego formowała się osobowość przyszłej dyktatorki Polski (Lub całego świata; osobliwość zawodzi albo zwycięża na pełnej kappie!).
Z powrotem nałożył kołpak na głowę, włączył odczyt snu. Sięgnął do apteczki, aby wyciągnąć z niej ten jeden środek, którego
nie podejrzewał o przydatność: pigułki nasenne. Popił wodą, podszedł do sofy; wyciągnął nogi i zacisnął powieki.
Z całej siły myślał o swoim idealnym państwie. Państwie ludzi
radosnych i beztroskich, urzędach, które zostawiają obywateli
w spokoju, chyba że ci obywatele życzą sobie inaczej. O uprzejmej
policji. Niskich podatkach i inteligentnych politykach. O zgodzie…
Potem mu przeszło. Nie umiem wyobrazić sobie utopii. A jeśli walnę
jakiegoś Lennona, to zginą miliony ludzi. Potem jednak uznał, że to
nie ma aż takiego znaczenia, bo pewnie nie przekona swojej córki
do niczego. Pobożne marzenie miało rywalizować ze strachem.
– Spokój, bieda, korupcja. Nic tu się nie może zmienić… –
powtarzał, z rezygnacją skupiając na współczesnej Polsce. Po pięćdziesięciu latach oficjalnej wolności był chyba jednym, któremu
się – choć trochę – ta kaleka Polska podobała.
Stał przed największym wyzwaniem w swojej growej karierze.
Nie jako mistrz gry, który musi przekonać graczy do prawdziwości
swojego świata, ale gracz, który przekonuje mistrzynię. A wszystko zależało od tego, jakie marzenia przyjdą mu do głowy. To ja
jestem panem form. Tworzę konstrukty, mierzę wszystkie rzeczy! –
pomyślał tuż przed zapadnięciem w sen.

ilustracja: Krzysztof Karnkowski

Bałwan.
Krzysztof Karnkowski

Jasnowłosa dziewczynka biegnie, aby dogonić rodziców.
Wcześniej zatrzymała się na chwilę, by z białoszarego
ulicznego śniegu ulepić dwie kule. Dla mamy i dla taty.
„Raz!” – krzyczy, rzuca w plecy mamy. „Dwa!” – i tacie
również się obrywa. Przyspiesza, idą razem, śmieją się.
Niedługo obiad. Warszawa czarnobiała, niebo szaroniebieskie.
Julia ma 10 lat, kocha rodziców i wierzy, że wszystko będzie
się układało tak dobrze, jak w tej chwili.

Zima, teraz.
Próbuje wrócić do domu, ale nie jest to łatwe. Zimno niby
do niej nie dociera, pod czapką włosy ma wręcz mokre, ale jednak
wiatr chwilami robi swoje. Matka gadała coś o za krótkiej spódniczce, ale w lecie gadałaby tak samo. A ona wie, co robi, wie też,
komu i po co. Śnieg układa się we wzory, przypominające logo
firm, jednak zmieniają się one zbyt szybko, by mogła je rozpoznać.
Kałuże na chodniku od czasu do czasu zmieniają się w czarne koty,
które w ostatniej chwili wyskakują spod nóg. Stara się ich nie kopnąć, ale nad nogami nie panuje. Plączą się, tańczą, czasem zupełnie znikają. Cud, że idzie w ogóle. Jazda. Jutro będzie zdychać.
Zaraz, kurwa, jakie jutro? Już jest jutro przecież.
Tyle że na razie noc. Mogła zostać na imprezie, ale jakoś przestało być zabawnie. Ekipa z Warszawy to jednak nie była. W pewnym momencie przestała słyszeć muzykę, za to coraz wyraźniej
docierało do niej, że Adrian trochę inaczej wyobraża sobie rozliczenia za usługi wzajemne. Julia wyszła z założenia, że raz musi
mu starczyć na dłużej niż jedna impreza. Gdyby wynajmowała
mieszkanie od jakiegoś starego zboka, nie musiałaby mu codziennie dawać, nie? Szanuj się, dziwko. Jednak zimno, bo szczęka
zębami, a na zejście przecież za wcześnie. Ciemno we wszystkich oknach, a i latarnie od kilku minut się nie palą. Akurat na
tym kawałku, bo dalej widzi tańczące światełka. Tam chyba już
jest dom, gdzie czeka na nią wyro, komp, ale pewnie i dawka tego
smętnego pierdolenia. Kurwa, gdzie ten telefon, chyba słyszała
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Zima, kiedyś tam.
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SMS-a? Dobra, jest. „Teraz”. Co, kurwa? Nie kojarzy numeru. Cyfry
i litery skaczą jak pchły, przelazły jej na rękę i zniknęły gdzieś
pod kurtką. Ale przynajmniej wyjęła telefon, to sobie poświeci,
ciemno tu jak… Ciemno, bardzo ciemno. Zaczynają jej latać przed
oczami jakieś nowe kolory i wzory – mózg uzupełnia sobie niedobór danych. Tłumaczył jej to kiedyś przemądrzały kolega, zwany
Profesorem. Potrafił każdą fazę zatruć tym swoim pieprzeniem.
Zarzuciła grzyby, a zanim cokolwiek poczuła, nawijał już, dlaczego
ich zjedzenie powoduje halucynacje. Zagadał cały trip.
Nie do końca zdaje sobie sprawę, że nie wszystko, co widzi, jest
prawdziwe. Kotów zresztą już nie ma, a wzory zrobiły się jednokolorowe. Szkarłat na śniegu. Gotycko – myśli i chichocze. Spodobałoby się tej głupiej dziwce. Czemu właściwie o niej pomyślała? No
tak, zima, śnieg. Pierwszego uderzenia właściwie nie poczuła.
Impreza dogorywa. Adrian chodzi wkurwiony, bo wyobrażał
sobie to wszystko inaczej. Pieprzona Julka, wzięła, a nie dała. Co
on jest opieka społeczna, do chuja ciężkiego? Ostatni raz. Ostatni.
W pokoju ktoś próbuje tańczyć, ktoś rzyga pod ścianą. Alkohol
to zło. Mieszanie nie służy. Adrian łapie gościa za fraki i wystawia na balkon. Kto to w ogóle jest, do kurwy nędzy? Zaraz sam się
zrzyga. Biegnie do kibla, ale nic z tego. Ktoś tam jest, ba, dwie osoby nawet. A Patryk stoi pod drzwiami, wali w nie pięścią i krzyczy:
„Łazienka jest zamknięta”. Ten to ma fazę. Z powrotem do pokoju.
Chwila, skąd tu tyle tego śniegu? Ten z balkonu naniósł? Aż tyle?
Adrian przeciera oczy, a śnieg znika.
Goście też pomału zaczynają znikać. Kuba z Karoliną wyszli
z kibla, Karolina coś wkurwiona, ten padł pod ścianą i śpi. Patryk
odczepił się wreszcie od drzwi, też zaraz zaśnie. Jeśli ktoś ma
markera, zrobi się dobre foty za kilka minut. Będą na fejsie, zanim
chłopaki wrócą do domu i odpalą komputery.
Trzeba sprawdzić, co z gościem na balkonie. Wreszcie zaczyna
go kojarzyć. To Maciek, przyłaził tu kiedyś, potem przestał. Kręcił
z Karoliną. Potem ktoś widział go z tamtą szmatą, wtedy zaczęły
się zresztą te wszystkie jazdy, o których staramy się nie rozmawiać. Za to z Karoliną pogada, to chyba dobry moment. Dziewczyna kumpla rzecz święta, ale bez przesady. Weźmie ją do kina

Gdy rozpędzona śniegowa kula po raz drugi trafia w jej
plecy, Julia rejestruje wreszcie ten fakt. Trzecie uderzenie jest
mocniejsze. Dopiero wtedy się odwraca, ale w ciemnościach ulicy
nie jest w stanie zobaczyć nikogo. Śnieg uderza ją w twarz. Co, do
chuja? – myśli i nie wie, nie ogarnia. Zaczyna boleć, to już chyba
coś gorszego. Kamyki rozcinają twarz. Przestaje się zastanawiać,
zaczyna biec w stronę domu. Przed chwilą nie było tak ślisko.
Chodnik pokrywa się lodem prawie na jej oczach. Jest oczywiste,
że za chwilę się przewróci. Całkiem już spory kamień, ledwo tylko
upudrowany śniegiem, przelatuje tuż koło jej głowy. Jeszcze dwie
przecznice – myśli. Nagle prawie wytrzeźwiała, choć wciąż widzi
na płytach chodnika szkarłatny deseń. To oczywiste, że za chwilę
upadnie, więc upada. Leży na ziemi i znów niespecjalnie wie, co się
dzieje.
– Julia… – cichy głos, prawie szept. Może tylko w jej
głowie. – Julia…
W tym samym momencie od dachu odrywa się potężny sopel.
Może gdyby miała grubszy szalik… W ostatniej sekundzie otwiera
szeroko oczy. Widzi, że od drugiego końca ulicy zaczynają zapalać
się latarnie. I widzi ją, choć to przecież niemożliwe.
Do Karoliny wiadomość o pechowej śmierci przyjaciółki dociera w poniedziałek, gdy gdzieś na tyłach szkoły kuli się
z papierosem. Myśli, że trochę szkoda, ale w sumie sama była
sobie winna. Życie będzie toczyło się dalej, tak jak wtedy…
Pogrzeb w piątek, będzie można urwać się z lekcji i weekend
zacznie się wcześniej. Ostatnia przysługa ze strony przyjaciółki.
Może nawet się przejdzie. Potem pójdą się narąbać, może trochę
mniej wesoło niż zwykle. „Julia na pewno by tego chciała” – mówi
śmiertelnie poważnym głosem Natalia i nikt nie wie, czy robi
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i sprawdzi prawdziwość niektórych plotek. A nawet jeśli okażą
się nieprawdziwe, to przynajmniej coś się wcześniej zarzuci. Też
dobrze. O, Maciek sam wraca z tego balkonu, nie trzeba po niego
wychodzić. Nie tyle wraca, co spierdala wręcz. Następny ma film?
Maciek wbiega do pokoju, łapie kurtkę i już jest na schodach. Co
z nim nie tak? Nevermind, teraz Karolina.
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sobie jaja. Na wszelki wypadek tylko zaciągają się mocniej. Dzwoni
dzwonek.
– Sopel? W szyję? To się nie dzieje naprawdę – mówi potem
Natalia, gdy wracają razem na kwadrat. – Najgorzej, że psy zaczną
pewnie ciągać wszystkich, co byli wtedy u Adriana, jeśli starzy Julki wiedzą, że tam była.
– Nie gadała z nimi, więc skąd mają wiedzieć – uspokaja bardziej siebie niż koleżankę Karolina. Przypomina sobie, jak maglowali ich wszystkich rok temu. Z kim była, dokąd poszli, kiedy
ją ostatni raz widzieli? Byli razem, potem ona poszła do domu,
chciała się uczyć, każdy w swoją stronę, więcej jej nie widzieli. To
w sumie tak samo jak teraz. Sopel w szyję? Jak ktoś ma pecha,
może być i sopel w szyję. Przecież nie wampir… OK, nara, si ja, do
jutra – Karolina skręca do swojego bloku, a Natalia wpada na dziwny pomysł. Idzie do kościoła, nie było jej tam kilka lat. Jednak niecodziennie dowiaduje się o śmierci przyjaciółki. Zaraz wejdzie do
środka, ale jeszcze musi zajarać. Przejęła się. Teraz. Dziwne.
Na dużym trawniku przed kościołem, teraz oczywiście zasypanym na biało, widzi odciśnięty kształt. Ktoś zrobił anioła w śniegu. Dzieci pewnie. Pali papierosa, patrzy na prawie pusty placyk, za
chwilę będzie ciemno. Patrzy na anioła i widzi, że coś jest nie tak.
Czemu śnieg jest czerwony w tylu miejscach? To światło tak pada,
skąd? Podchodzi bliżej i widzi krew tam, gdzie postać powinna mieć
głowę. Przeciera oczy, wydawało jej się. Flashback? Po czym?
Łup! Śniegowa kula uderza ją w plecy. Te bachory.
Zdjęcie ktoś zrobił rok, może półtora roku temu. Kolesie,
obaj ogoleni na łyso, to Adrian i Kuba. Natalia ma ciemne włosy,
Karolina normalnie też, ale wtedy była na blond. Jak Julia, ale ta
stoi trochę dalej. Czwórka na kanapie, przed nimi stół z flaszkami, jakaś kreska, paczka fajek, słitfocia z imprezy. Jeszcze Maciek,
za nimi, a dokładniej za Karoliną. Trzyma na niej łapę, ale patrzy
gdzieś poza obiektyw. Dziewczyny zdzirowate i już lekko zrobione,
kolesie z minami mało inteligentnymi, ale nie o to przecież biega
w tym momencie życia. Karolina patrzy na zdjęcie i zastanawia się
nad tym dziwnym cieniem za Julią, którego za nic sobie nie przypomina. A nie, zdawało jej się.

Zosia drugi tydzień chora. Nie było jej ani na imprezie
u Adriana, ani w szkole. Dowiedziała się z fejsa. Z dziewczynami
właściwie już się nie przyjaźni, z chłopakami co było do zrobienia,
zrobione, bez konsekwencji i ciągu dalszego… Na imprezie ze zdjęcia też jej nie było, też była chora albo miała już dość. Ale wtedy
wszystko było jeszcze OK. Dopóki nie wylądowali w tym cholernym parku. Dopóki nie…
Rok temu, teraz to właściwie nieważne. Moralniaki to ostatnia rzecz, na którą dzisiaj ma się czas, zresztą poza Natalią chyba
nikogo wtedy akurat ten rodzaj kaca nie dopadł. Idzie spać. Chce
zgasić komputer, ale jeszcze jakieś pieprzone aktualizacje. Nie czeka, kładzie się i zasypia w oświetlonym na niebiesko pokoju.
– Zosia…
Ktoś wyszeptał jej imię czy jej się przyśniło? Dalej niebiesko, ile
to będzie trwało? Wstanie, zresetuje. Nie, nie chce jej się, spojrzy
tylko. Co jest? Wirus, wygaszacz? Czarne tło, zarys jakiejś twarzy.
Znajomej. Blada dziewczyna z długimi, ciemnymi włosami. Chyba
jednak to wszystko jej się dalej śni.
– Zosia… – wydaje jej się, że szept dobiega z głośników, chociaż
gasiła je przed spaniem. Jeszcze raz usłyszy swoje imię i zacznie
wrzeszczeć. Zgasić ten cholerny monitor, pewnie ktoś wysłał jej
wirusa. Coś nie chce się wyłączyć.
Oczywiście słyszy swoje imię po raz trzeci, więc zaczyna krzyczeć. Nie obudziła się, nie spała. Wyłącza całą listwę i zaczyna się
uspokajać. Jeszcze zanim zobaczy swoje imię starannie wyrysowane w leciutkiej warstwie lodu za oknem, będzie wiedziała, że
tej nocy ani nie zaśnie, ani nie wyjdzie już spod kołdry. Już nigdy
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Kurwa, te gnojki mało jej nie wybiły szyby! Dobiega do okna,
ale nikogo nie ma. Do wieczora siedzi w pokoju, ze starymi nie
gada, do żarcia też nic nie bierze. Nie może utyć, na pogrzebie
musi być zajebista. Siedzi na fejsie, przegląda jakiś lolkontent, ale
nie jest w humorze. Wypala jeszcze kilka szlugów, na jaranie czegoś więcej dziś nie jest w nastroju, w końcu pada na wyro i zasypia. Sny są ciężkie, nieprzyjemne i pełne śniegu. Zgubiła się w tym
pieprzonym parku, włosy spadają jej na twarz i nic nie widzi, za to
czuje, że ktoś tam jeszcze jest. Ona. Chce się obudzić.
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nie wychodzić, myśli. I tylko nie wie, bo dotąd nie miała okazji się
dowiedzieć, że niektóre marzenia naprawdę potrafią się spełnić.
Wtorku mogłoby nie być. Zmarnowani, niewyspani, mało
rozmowni, jarają za szkołą, potem każdy idzie do siebie. Jeszcze
nikt nie powie, że męczą go koszmary. O tym, że zrobiło się jakoś
dziwnie, też nikt nie będzie na razie gadał.
Mama Zosi też wolałaby, aby wtorek nigdy się nie wydarzył.
Gdy rano jej córka nie przychodzi nic zjeść, nie zwraca na to jeszcze uwagi, chora, chce pospać. Jednak po południu postanawia do
niej zajrzeć. Zimno, otwarte okno, nic dziwnego, że przeziębiona.
Ale gdzie ona właściwie jest? Leży. Ma szeroko otwarte oczy, ale
niczego już nie widzi. Boże, Boże – krzyczy matka, gdy dociera do
niej, że jest jedyną żywą osobą w tym pokoju. Minie kilkanaście
minut, zanim zadzwoni po pogotowie i do męża. Zawał w wieku 17 lat? Zosia widziała to kiedyś, na kompie, z dziewczynami
zresztą, ale jej mama nie widziała tego filmu. Zresztą, co by to
wytłumaczyło…?
W środę bilety do kina są tańsze, dlatego właśnie tego
dnia Adrian wyciąga Karolinę na późne popołudnie. Enduro Boyz
2 – więc do kompletu tylko dwójka widzów na sali, o to zresztą
chodziło. Musiał jej tylko wcisnąć kit, że to na pewno całkiem fajny film. W kinie ciemno, ciemno, ciemno, śpiewa sobie w duchu.
Częstuje ją sympatyczną pigułą, nie za mocną, taką akurat dla
dziewczynki, która ma jeszcze coś do zrobienia. Sam też zarzuca, powinno być fajnie. Da radę. Całość, razem z biletami, niebezpiecznie zbliża się do komercyjnej stawki za usługę, na której
realizację liczył, ale Karolina to naprawdę fajna dupa, a drugiej
okazji pewnie nie będzie. Pewnie w weekend pogodzi się z Kubą
i trzeba by znowu czekać.
Reklamy, kurwa, ile można, a ta coś nie kwapi się do roboty.
Chyba ją zmuliło. Dobra, jest film. Zimowe ujęcia, dużo śniegu,
chłopcy na motorach. Dialogi debilne jak gadki Karoliny, Natalii
i Zosi.
– O czym to jest? – pyta Karolina mądrze.

Gośka przyjechała tu niedawno i coraz częściej ma poczucie, że nie ogarnia. Mieszka z koleżanką, niedawno poznała faceta
i stopniowo daje mu się przekonać, że wcale nie trzeba czekać
do ślubu. Do kościoła też już rzadziej chodzi, ale jednak imprezy z towarzystwem z pracy czasem ją męczą, samo towarzystwo
też. Jak się odkuje, to może wróci do siebie. Przynajmniej nikt
nie będzie jej wypominał, że ma żarcie z domu. Potem i tak znika z lodówki, zanim sama zdąży coś zjeść, zwłaszcza jeśli któraś
z dziewczyn zrobi imprezę. Nie ogarnia dużego miasta, nie ogarnia
sporej części swoich rówieśników, cieszyła się tylko, że ma robotę
w miarę w porządku. Jak kogoś trzeba zastąpić, sprzedaje albo
sprawdza bilety, a tak, cóż, zamiata śmieci i popcorn po seansach.
Mało ambitnie, ale przynajmniej czasami obejrzy jakiś film. Dobre
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– Na Filmwebie sobie przeczytasz – odpowiada jej już mocno
zniecierpliwiony.
– O, to jest 3D – mówi Karolina nagle, choć przecież nikt nie
rozdał im żadnych okularów. „W 3D to się naprułaś” – myśli już
tylko Adrian, zaczyna mieć dość. Ten film jest gówniany, a z laski
już nic nie będzie. W każdym znaczeniu. W świecie Karoliny film
jest już nawet 4D, czuje, że spadają na nią płatki śniegu, odgania się od nich, zasłania twarz, a wszystko razem jest coraz mniej
zabawne. Trzęsie się z zimna, więc można by ją przytulić, ale się
cała spociła od tripa, więc jakieś to mało przyjemne. Yyyy, ona już
szczęka zębami. Jego za to nic nie wzięło. Gdy prosto z ekranu leci
w jej stronę śniegowa kula, dziewczyna zsuwa wreszcie głowę na
dół. Co z tego, skoro w chwilę potem traci przytomność, zostawiając kolegę w dość niezręcznej sytuacji? Jest wściekły, podnosi ją na
fotel i wychodzi z kina. Plotki chyba były na wyrost, niech Kuba
się z nią użera. Filmu nie szkoda, na Filmwebie sobie przeczyta.
Ale tu śniegu nawiało…
Dużo, za dużo, ciężko się idzie. Na szczęście kilka kroków dalej
chodnik jest już praktycznie sprzątnięty, zostały tylko pojedyncze
grudy śniegu. Dziwne takie, układają się w strzałki. Zaintrygowany zaczyna za nimi iść. Minie trochę czasu, zanim zorientuje się,
że zna tę drogę bardzo dobrze, choć nie szedł nią od dawna. Nie
szedł nią od mniej więcej roku.
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i to. Tyle tej popołudniowej refleksji, seans się skończył, trzeba iść spojrzeć, co na sali. Sprzątania raczej za wiele nie będzie,
tam, zdaje się, weszły tylko dwie osoby, chłopak zresztą szybko
się zawinął. A ta dziewczyna wychodziła już? Nie zauważyła, ale
w środku pusto. Aż tak nabłocone? Trzeba będzie szmatą przejechać, ale dziwne, skąd tego tyle, z dwóch par butów? Bez sensu.
Chwila, tam coś leży. Ktoś. Po chwili, przywołana histerycznym
wrzaskiem, zbiega się reszta obsługi.
Zagwozdkę mają wszyscy, ale największą będzie miał lekarz,
któremu przyjdzie stwierdzić śmierć dziewczyny z powodu
wychłodzenia organizmu. W ogrzewanym pomieszczeniu! Co
oni teraz biorą, do ciężkiej cholery, że takie rzeczy się z nimi
dzieją…
Adrian nie ma ochoty na dalszy spacer. Kłopot w tym, że
gdy próbuje zawrócić, okazuje się, że ulica zniknęła. Jakaś biała pustka, poprzetykana czerwonymi zakłóceniami, której broni
kilka poskręcanych gałęzi. Nie przypomina sobie aż takiej jazdy,
więc to chyba nie jest żadna jazda. Zresztą wszystko po chwili
wraca do normy, zostają tylko drobne, jakby telewizyjne przebitki. Zastanawia się, jak to jest, że właściwie jest tu zupełnie sam.
Normalnie, o tej porze, nawet w taką pogodę, jacyś ludzie tu łazili.
Zawsze łażą, kiedy nie są potrzebni. Teraz nikogo, samochodów
też nie ma. To akurat dobrze, bo znikąd na środku ulicy pojawia
się czarnowłosa dziewczyna. Jeśli ktoś teraz wyjedzie z zakrętu, może w nią walnąć. A ona zrobiona chyba nie mniej od niego,
jakoś tak mechanicznie idzie. Chyba ładna, ale nie bawią go takie
laski. Jakaś długa, czarna spódnica, glany, zielona kurtka. I blada
strasznie. Cholernie podobna do… Zaraz… Niemożliwe. Odwraca
się i zaczyna biec.
Jest między drzewami, ale te wyjątkowo mu nie sprzyjają.
Co chwila dostaje po mordzie jakąś gałęzią, a jeśli którąś zdąży zauważyć i się uchyli, okazuje się, że akurat ta była wyłącznie
dzieckiem chemii i wyobraźni. Dociera wreszcie do miejsca, w którym w miarę równy teren zmienia się w stromą skarpę. Odwraca
się i widzi, że dziewczyna jest raptem kilkanaście kroków za nim.
Kilka. Musi dostać się na dół. Biegnie więc, próbując łapać się gałę-
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zi, by nie polecieć za szybko. Tym razem jednak, jak na złość, żadna nie może się przed nim zatrzymać. Ma zresztą wrażenie, że to
nie gałęzie, tylko włosy, które wiatr odsuwa od niego w chwili, gdy
chciałby ich dotknąć. A wszystko tak cholernie niewyraźne. Od
kiedy tam na dole są te betonowe płyty? Budują tam coś? Rozbierają? Nie pamięta tych cholernych prętów, będzie trzeba je wyminąć, byle nie upaść po drodze. Ślisko. Nie da rady. Leci na dół,
prosto w zastawioną jakby specjalnie na siebie pułapkę. Zanim
uderzy o beton, jeszcze zdąży nadziać się na jeden z prętów. Ostatnie, co widzi, to jej twarz. Chciałby, żeby to był już koniec, ponieważ właśnie przestał rozumieć świat. I to marzenie się spełnia.
Jeszcze tylko słyszy swoje imię, powiedziane cicho, wręcz uwodzicielsko. Czarne włosy klejące się do białej twarzy, po której spływa
czerwona krew. Wszystko się miesza, ostatecznie jednak czerń
wygrywa ten pojedynek kolorów.
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Kuba o niczym nie wie. To znaczy wie, że jego, no dobra, chyba jeszcze jego, laska poszła do kina z jego kumplem. Wiadomo,
po jaki chuj – w przenośni i dosłownie. Wiedział, z kim się zadał,
ale zawsze to jednak wkurwiający szczegół. Do budy mu się nie
chce, gadać z nikim też niespecjalnie. Powiedzmy, że jest chory.
W piątek pójdzie na pogrzeb Julii, wtedy będzie musiał wszystkich
spotkać. Na razie chce mieć spokój. W czwartek kilka razy zobaczy
na wyświetlaczu numer matki Karoliny, kiedyś wpisał, dzwoniła
z niego, jak nie miała kasy na koncie. Może zapomniała, puściła
się z Adrianem, myśli, że jak zadzwoni ze swojego, to nie odbierze. I tak nie odbierze. Jeden dzień w wyrze i na kompie. Dwa dni.
Jakoś poznikali z fejsa.
I pogrzeb. Ludzi mało, nie pcha się naprzód, nie ma ochoty
spotykać ani tym bardziej pocieszać jej starych. Jacyś nauczyciele,
jacyś obcy ludzie i trochę towarzystwa ze szkoły. Dziwnie trochę,
mignęła mu Natalia, ale poza tym właściwie tej ekipy nie zna,
z widzenia tylko. Nie ma Adriana ani Karoliny, boją się go? Nie
no, kurwa, na pogrzeb by chyba przyszli. Zośki nie ma. Dziwne.
Dobra, siedzi gdzieś z tyłu, trochę słucha księdza, ale gdy słyszy
o tym jeszcze dziecku, to mu się rzygać chce. O, Natalia do komunii idzie, tak to prawie nikt, on wiadomo, na bierzmowaniu ostatni raz. Długo jeszcze? Chyba kończą zaraz. Śpiewają. Źle się czuje,
musi wyjść, teraz.
Wreszcie poruszenie, zbierają się, wynoszą trumnę. Patrzy,
przeciera oczy, patrzy jeszcze raz. Spod zatrzaśniętego wieka
wystają długie, ciemne włosy. Na pewno nie Julki. Dlaczego nikt
nic z tym nie robi? Tylko on to widzi? Odwraca głowę, stara się
nie patrzeć w kierunku czoła konduktu. Śnieg, a w nim tyle śladów. Odciski butów, to takie ciekawe. W miejscu, gdzie w listopadzie ludzie wyrzucają stare kwiaty i znicze, dzieciaki ulepiły
bałwana. Nie pasuje do tego miejsca. Niepokoi. Z patyczków ktoś
nieumiejętnie próbował dodać mało bałwanowy szczegół – długie
włosy. Znowu? Odwraca głowę. Dopiero na miejscu, po wszystkich modlitwach, gdy już zasypują Julię w grobie, zbiera się, by
ostatni raz spojrzeć na trumnę. Czemu grabarze na łopaty nabierają tylko zakrwawiony śnieg? „Kuba” – słyszy swoje imię. Kto to
powiedział? Potrąca najbliżej stojące osoby i ucieka, nie żegnając

Trzynaście miesięcy wcześniej
Po co zapraszali tę całą Ewelinę na imprezę, gdzie nie
pasuje za chuj? – zastanawia się Karolina, ale Julia nie
jest w stanie jej odpowiedzieć. Już się zdążyła napierdolić,
kretynka, a przyjaciółka jej potrzebuje. Sytuacja zaczyna
być nieciekawa, Maciek zniknął już chyba z godzinę temu, co
gorsza szybko skojarzyła, że nie ma też Eweliny. Pomyślałaby,
że zrobiła jedyną mądrą rzecz i zmyła się na chatę, ale wisi
ta jej koszmarna kurtka. Jak laska może się w ogóle tak
ubierać. Zresztą, niech się ubiera, w co chce, na mieście by
się z nią nie pokazała, ale teraz poważniejsza sprawa. Jeśli
już w ogóle o niej gadali, lali się, że czeka na księcia z bajki
albo przynajmniej na ślub, a tu wyszło, że tylko ją wpuścić
między ludzi, a się bierze do cudzych facetów. A ten cały
Maciek, z nim sobie potem pogada. Zanim się tu pojawił,
bujał się w podobnym towarzystwie, widać ciągnie go do
takich. To niech się buja z brudaskami, każe mu spierdalać,
jak już się z tą czarną małpą skończy. Poszłaby ich szukać,
ale już za bardzo nie może wstać. Za chwilę. Posiedzi jeszcze
trochę. Czemu wszystko tak zwolniło? Jakaś dziwna muza.
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się z nikim. Raz tylko się odwraca, czując na sobie czyjś wzrok.
Widzi dziewczynę, której wcześniej nie zauważył. Czarna spódnica, brudna, zielona kurtka, ciemne włosy – już je dziś widział. To
wszystko wydaje mu się niemożliwe. Zaraz obudzi się we własnym
łóżku, zje śniadanie i pójdzie na ten cholerny pogrzeb. Opowie
wszystkim, co mu się śniło, to rozładuje atmosferę. Tyle że się nie
budzi. Biegnie ulicą, która jak na złość prowadzi pod górę. Tididididim – słyszy nagle sygnał ciężarówki z mrożonkami. Zatrzymuje
się i zaczyna się śmiać, cała sytuacja jest absurdalna, a jego przecież nikt nie goni. Samochód tymczasem szybko zjeżdża na dół,
a na oblodzonej drodze kierowca traci panowanie nad kierownicą.
Kuba próbuje odskoczyć, lecz nagle znów pojawia się ta, której tu
za cholerę nie powinno być. Wyciąga rękę, chce ją złapać, ale w palcach czuje tylko mokry, zimny śnieg. Już leży na jezdni. Jej głośny
śmiech zagłuszy nawet huk uderzenia. Tididididim…
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Niby hip‑hop, ale jakoś tak… Gość nawija, jakby miał
anemię. Tańczą też jak na zwolnionym filmie. Wstałaby, ale
jakoś tak nie za bardzo może. Zresztą po podłodze między
towarzystwem śmigają jakieś dziwne stworzenia, włażą
na ścianę, gdzie zamieniają się w plamy kolorowej farby.
Popatrzy jeszcze, ponapawa się tym swoim wkurwieniem.
Potem się policzy z tą dziwką i z nim też. Oni 10 lat tam
siedzą. Żeby tylko siedzieli…

Maciek poderwał sobie laskę na czacie. I to, zdaje się,
nawet nie jakąś dresiarę, ale pewności nie ma, bo jej jeszcze nie
widział. A zaczęło się od tego, że po tamtej feralnej imprezie
u Adriana nie za bardzo mógł dojść do siebie, alko i jaranie nie
dawały specjalnie ukojenia, więc postanowił znaleźć sobie nową
koleżankę w celach wyłącznie rozrywkowych. A że niespecjalnie
miał ochotę na żadne imprezy, postanowił poderwać coś na czacie. Kiedyś próbował, bez skutku, ale wtedy jeszcze szukał jakiejś
metalówy czy coś. A te się, owszem, puszczały, ale zawsze tylko
z jego kolegami. Teraz mu wszystko jedno, dawno wypadł z jakichkolwiek klimatów subkulturowych, a z Karoliną bawił się całkiem
nieźle. Do czasu, gdy sobie na chwilę przypomniał, jak to było ze
dwa lata wcześniej. Na własną zgubę. Zresztą, nie tylko własną.
I właśnie – cały czas o tym myśli, nie chce o tym myśleć. Głupia
łatwa dresiara czy coś w tym stylu, tego mu trzeba. Kumple opowiadali, że gdy pracowali na ochronie, to potrafili ze trzy, cztery na
tydzień sobie ściągnąć i to nie z żadnej agencji, ale z czata właśnie.
I nawet wiarygodnie to brzmiało. A to kilka lat temu było, więc
teraz nawet będzie łatwiej pewnie, tylko trzeba wiedzieć, gdzie
szukać. Teraz wiedział.
O dziwo, panna, z którą zaczął gadać, akurat nie wyglądała na
dresiarę ani nawet na łatwą, ale gadali. Jakoś od razu go znalazła
i w sumie to chciała się umówić, ale nie mogła od razu, bo coś tam,
ale możemy pogadać, to pogadamy. ~Bałwan (ona), głupi nick,
ale widział głupsze. Kiedyś słuchała, uwaga, gotyku, ale od jakiegoś roku w ogóle nie słucha muzyki. Jakoś tak wyszło. I tak sobie
gadali od tej imprezy, namawiał ją, ona się niby dawała namó-

Rok wcześniej
Miał być konkret. Pić, palić, zarzucić, olać zimę i śnieg, skoczyć
do parku – przynajmniej dzieciaki nie będą biegać i drzeć ryja.
Cała stała ekipa na stanowiska. Julia, Natalia, Karolina.
Kuba, Adrian… Maćka już wtedy z nimi nie było. Karolina
wydarła na niego ryja, że puknął tę świętą gotkę, z której
dziwka wyszła przy pierwszej okazji. A ten nie zaprzeczył,
choć przecież tylko z nią wtedy gadał i nie żadną godzinę, ale
kilka minut, tylko Karolinie się wszystko od kwasa we łbie
zwolniło. Nie będzie niczego nikomu tłumaczył, a Eweliny też
nie będzie bronił, adwokatem nie jest, a to ani jego kumpela,
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wić, ale spotkać się mają dzisiaj. Wpadnie do niego, nawet kojarzy, gdzie to jest. Nie boi się, bo się zgadali, że nawet mają jakichś
wspólnych znajomych, chociaż ich dawno nie widziała. Od roku
jakoś. Zaraz ma być. Napisała, że nie chce jarać. Wina się napije.
OK, może być wino. Domofon. Jest. Winda. Dzwonek do drzwi.
O kurwa!
…nagle to ona (ona?) stoi w drzwiach, a on leci ze schodów,
chce się zatrzymać, ale tylko ślizga się w śniegu (skąd śnieg?) i już
ląduje na dole. Myśli, że gdy uderzy twarzą o kamienną posadzkę
parteru, obudzi się, bo przecież musi się obudzić, bo to wszystko
nie może dziać się naprawdę, bo Ewelina przecież…
…jest tuż przy nim i ciągnie go za ubranie na dwór, podwórko
jest zupełnie puste i znowu pada ten pieprzony śnieg. Ledwo ogarnia, co się dzieje, choć to złe słowo, bo nie ogarnia niczego, raczej
już tylko rejestruje, na pewno krwawi, na pewno jest mu zimno.
Ona przeciąga go na plac zabaw, podnosi i rzuca na huśtawkę. Bierze do ręki śniegową kulę, uderzy go zaraz, może go to otrzeźwi,
nie uderza, wpycha mu ten śnieg w pysk. Świat kręci się dookoła,
a może tylko ona buja jego huśtawką, chyba tak, coraz szybciej,
góra, dół, góra, dół, góradółgóradółgóradółgóradół. Prask. Nie ma
już tego gościa, który kiedyś na chwilę zaprzyjaźnił się z tamtą panną, która potem zniknęła. Znaczy jest, rano cieć znajdzie
go pod huśtawką, z rozbitym łbem, pewnie się naćpał, wyszedł
z domu bez kurtki, huśtał się, spał i po nim. To nara.
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ani tym bardziej dupa, ot – raz z nią pogadał, z żadną się już
bujać nie będzie i może, gdyby się zastanowił, toby uznał, że
nie jest tak, że obie są siebie warte. Ale zastanawiać się nie
zamierza, więc tej wersji się będzie trzymał. I gdy Karolina
powiedziała, że choć on ma spierdalać, to ta dziwka jeszcze za
swoje oberwie, to powiedział, zgodnie z prawdą, że gówno go
to obchodzi.
A ta nie zapomniała. I pewnie wymyślałaby coś bardziej
subtelnego, gdyby nie to, że – taka sprawiedliwość widać –
jak się w tym parku nieźle zrobili, to akurat wtedy, gdy
Kuba rzygał już do piaskownicy, a Natalia wyjebała się na
zjeżdżalni, zobaczyła, że ta szmata sobie zapieprza alejką.
W słuchawkach. Jeszcze sobie coś śpiewa. Karolina wkurwiła
się nie na żarty i zanim reszta w ogóle coś zauważyła, już do
tamtej podbiegła, już ją za te czarne kudły złapała, już jeb!
nią o ziemię i ją wali po tym umalowanym na czarno-białoczerwono ryju. To się zawsze szybko dzieje. Wszyscy patrzą,
bawią się dobrze, niby laski się tłuką, popatrzeć fajnie, ale
właściwie to tylko jedna drugą napieprza, a tamtej to już nie
ma właściwie, bo chyba za mocno na początek walnęła o glebę.
I faktycznie jej nie ma, leci na ziemię, po drodze karuzela, więc
oczywiście jeszcze łbem o karuzelę, dziwka nawet tu musiała
utrudnić, to miało być tylko zwrócenie uwagi.
Śnieg, tyle śniegu… Biało, niebiesko, potem czarno – Ewelina
zapamiętuje kolory, które widzi ostatni raz. Koleżanka ze
szkoły. Właściwie już jej nie widzi, ani nie słyszy. Kurwa,
może byście mi pomogli? Natalia, pojebało cię, żeby lekarza
wydzwonić? Tu na lekarza za późno, a na psy chyba nie
pora, co? Trzeba schować gdzieś – Adrian i Kuba jakby
przetrzeźwieli, zresztą Adrian akurat głównie speeda się
wcześniej nawciągał, to z czego trzeźwieć? Kombinują, tam
dalej nikt nie chodzi, to i tej panny nikt nie znajdzie, no chyba,
że sama wstanie, ale to raczej niemożliwe. Chwila, tam taki
dół był, coś tam miało być, ale nic w końcu nie zrobili, się teraz
na coś przyda. Zanieśli, rzucili, zapalili, rasowi grabarze.

Ostatni pogrzeb z całej serii pogrzebów młodych ludzi, jaka
się ostatnio przytrafiła, był najbardziej przygnębiający i nietypowy. Dziewczyna, dziwna, nie miała tu przyjaciół, zniknęła potem.
Teraz ktoś się zgłosił na policję, anonim, znaleźli ją w parku, rok
leżała. Pobita strasznie, nie wiadomo, kto to zrobił. Ponoć szybko umarła, ale to tyle. Straszna historia. Dziwne, że na pogrzebie
nikogo prawie, rodzice, jakaś jedna dziewczyna, dalsza rodzina,
ale żadnych kolegów, koleżanek. No tak, chodziła swoimi ścieżkami, tak mówili. Nawet do kościoła czasem. Ale czemu do tego
nieszczęsnego parku, tyle było przed nią jeszcze, całe życie prawie… Ciężko się ogarnąć z tym wszystkim, ciężko coś rodzinie
powiedzieć.
A jednak są jacyś młodzi ludzie. Trzech chłopaków, trzy dziewczyny, spuszczone głowy, nie rozmawiają. Ksiądz odwraca się na
chwilę, patrzy, jak na drogę przed nimi, drzewa i krzyże zaczyna
padać gęsty, mokry śnieg. Znów patrzy na ludzi idących za trumną i ze zdziwieniem stwierdza, że nie ma już tych młodych osób,
które przed chwilą zwróciły jego uwagę. Tymczasem przy grobie są
już znudzeni faceci z firmy pogrzebowej. Trumna, a za nią piach.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie.
Potem wszyscy poszli, nawet rodziców Eweliny już nie było
i tylko ta młoda dziewczyna została jeszcze przy grobie. Niedawno
widział, że była u spowiedzi, ale u innego księdza.
Natalia… – wydawało jej się, że słyszy swoje imię, wyszeptane przez kogoś na tym zimnie. Rozgląda się, ale na cmentarzu
jest już sama. Śnieg, tyle śniegu. Trzeba wracać do domu. Ω
KONIEC
Warszawa, II–VIII 2014
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O, te płyty będą dobre, ziemia, dawaj ziemi, tylko rękawiczek
tu potem nie wyrzuć. Nie znajdą. Jutro, jak się ciemno zrobi,
trzeba przyjść z łopatą. Przyszli, dokończyli. Śnieg padał cały
czas. Szukali – starzy, potem psy. Nie znaleźli. Z laską nikt się
nie przyjaźnił, to skąd mieli wiedzieć?
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Ks. Jacek Grzybowski

Richard Rorty staje
przed Bogiem
Filozoficzno-eschatologiczny esej
o py taniach i rozstrzygnięciach spraw
ostatecznych

Tak, Richard – bardzo spokojnie,
z największą delikatnością odpowiada
Bóg – właściwie we wszystkim się myliłeś
O śmierci amerykańskiego filozofa Richarda Rorty’ego (1931–2007)
dowiedziałem się z gazety kilka dni po jego odejściu, zapewne po
tym, jak amerykańskie środowiska akademickie ogłosiły tę wiadomość na stronach internetowych. W tych dniach „Gazeta Wyborcza” wspomniała go kilku krótkich notatkach. Artur Domosławski
przypomniał, że zmarły myśliciel uważał, iż nie ma możliwości
stworzenia uniwersalnej metafizyki, pozostaje nam jedynie termin
„przygodność” (ang. contingency, właściwie ewentualność, możliwość), w mocy którego każdy może dziś tworzyć sobie swój własny
język i własną wizję rzeczywistości. Kryteria dobra i zła, choć istnieją, to jednak nie są stałe i nie odnoszą się do żadnej obiektywnej rzeczywistości poza kulturą (jak np. Bóg)1. Magdalena Środa,
omawiając, również w pośmiertnej notatce, jego pragmatyzm,
zaznaczyła, że tacy myśliciele jak on, nawet jeśli nie opowiadają nam żadnej Prawdy, żadnych też szkód nam nie wyrządzają2.
1

Zob. A. Domosławski, Zmarł Richard Rorty, „Gazeta Wyborcza”, nr 134 (5442),
wydanie z dnia 11.06.2007, s. 18.
2 Zob. M. Środa, Liberalna pochwała solidarności, „Gazeta Wyborcza”, nr 136 (5444),
wydanie z dnia 13.06.2007, s. 19.

3 Zob. J. Habermas, Rorty – filozof, przyjaciel, poeta, tłum. A.M. Kaniowski, „Gazeta
Wyborcza”, nr 139 (5447), wydanie z dnia 16.06.2007, s. 18.
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Jürgen Habermas, pokoleniowy towarzysz filozoficznych rozważań Rorty’ego, w krótkim liście napisał, że ironią i namiętnością
grał Rorty w intelektualną grę w sposób niespotykany i rewolucyjny. Dla takiego jak on ironisty nie było żadnych świętości, a on
sam pytany o świętość pod koniec życia odpowiadał, że zmysł
świętości ma coś wspólnego z moją nadzieją, że moi najbardziej odlegli
następcy żyć będą w globalnej cywilizacji, w której miłość jest niemalże
jedyną normą naszego postępowania3.
I ja zmartwiłem się wiadomością o śmierci filozofa, bo choć
poglądów amerykańskiego profesora z Uniwersytetu Stanforda
nie podzielałem, to jednak wieść o czyimś odejściu w tajemnicy
śmierci zawsze napawa smutkiem. Zajmując się filozofią polityki, z zainteresowaniem, choć nie aprobatą, czytałem wiele tekstów Richarda Rorty’ego, a także sporo opracowań, komentarzy
i wykładni, w których jego filozoficzna i polityczna myśl była
przedstawiana. Pisał o sprawach ważnych, ale z mojego punktu
widzenia proponował kontrowersyjne, zarówno filozoficzne, jak
i społeczne, rozwiązania.
Swoje filozoficzne stanowisko Rorty oparł na mocnych relatywistycznych założeniach. Choć brzmi to dość patetycznie, to
jednak można powiedzieć, że Rorty był przeciwko pisaniu wielką
literą umocnionych przez kulturę i tradycję zachodnią dotychczasowych pewników. Przeciwko Prawdzie poznania, która zakreślałaby obszar naszej wolności w odkrywaniu i interpretowaniu
świata; przeciw Naturze ludzkiej, która ograniczałaby zakres
naszej wolności w opisie człowieka i jego autokreacji; Celowi dziejów, który ograniczałby wolność wspólnoty w kreowaniu swego
przeznaczenia; Bogu, któremu z góry wiadome byłyby nasze losy
i który wyznaczałby prawdy etyczne, do jakich musielibyśmy jedynie się dostosować, a ich religijna forma byłaby, jak mówił Rorty,
kresem wolnej debaty. Już w latach siedemdziesiątych XX wieku
przekonywał:
Chcielibyśmy nie musieć mieć poglądu na temat Boga. Nie chodzi
o to, iż wiemy, że słowo „Bóg” jest terminem pozbawionym znaczenia,
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albo że pełni ono rolę w grze językowej niemającej na celu ustalania
faktów. My po prostu bolejemy nad tym, że słowo to jest tak często
używane4.
Każdy, kto zetknął się z jego myślą, wiedział, że dla amerykańskiego pragmatysty nie istniały żadne ponadhistoryczne i akontekstualne wyznaczniki prawdy, a żadna dziedzina kultury nie
powinna służyć za jej niezmienny wzorzec. Stąd prawda i każda
poznawcza aktywność ma charakter dialogowy, a o jej przebiegu
i wynikach decydują jedynie społeczno-kulturowe względy. Rzeczywistość zewnętrzna nie odgrywa w tym procesie żadnej epistemologicznie rozstrzygającej roli. Pojęcia rzeczywistości, rozumu,
natury można z powodzeniem zastąpić pojęciem lepszej przyszłości człowieka.
Co było ważne w tym ponowoczesnym świecie idei i treści głoszonych przez amerykańskiego filozofa? W jego propozycjach kluczową rolę odgrywał oczywiście pragmatyzm, w którym nie uznaje
się żadnych nienaruszalnych – ani naturalnych, ani racjonalnych –
podstaw zachowań społecznych. Pozostaje uzus ludzkich postaw
i działań. To, co dzieje się i zdarza w przestrzeni społecznej, nie
było dla niego wynikiem jakiegoś uniwersalnego procesu wprowadzanego w życie dzięki ideałom Rozumu bądź Prawdy, ale rezultatem eksperymentu społecznego. Dlatego w postulowanej przez
niego i przez jego uczniów społecznej i etycznej propozycji demokracja ma pierwszeństwo wobec filozofii, a w życiu wspólnotowym
wolność polityczna ma pierwszeństwo wobec prawdy. Jeśli zadbamy
o wolność, prawda i dobro same się o siebie zatroszczą – twierdził
z mocą amerykański myśliciel. Tym samym „odczarowanie” świata
przez sekularyzację i następujące po tym wyłonienie się rozumu
instrumentalnego jest jedyną drogą, na której mógłby nastąpić
wzrost wolności i autonomii współczesnych demokracji. Zamiast
sztywnych etycznych zobowiązań, usankcjonowanych przez tzw.
uniwersalną prawdę, należy centralnym pojęciem uczynić stosowny pragmatyzm5. By zaprezentować model takiej postawy, Rorty
4 Por. R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972–1980, Warszawa 1988,
s. 141.
5 Tenże, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski, Warszawa 1996, s. 95;

tenże, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, tłum. J. Margański, [w:] R. Rorty,
Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999, s. 285.
6 Tenże, Przygodność, ironia…, dz. cyt., s. 122–123; A. Szahaj, Ironia i miłość, Toruń
2012, s. 92.
7 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia… dz. cyt., s. 137.
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stworzył postać „ironicznej feministki”, która odczuwa silne i nieustanne wątpliwości co do finalnego słownika wobec świata i kultury (tzn. katalogu ostatecznych wyborów światopoglądowych),
zdaje sobie sprawę, iż rozumowanie wyrażone w jej obecnym słowniku nie może ani potwierdzić, ani rozproszyć tych wątpliwości
i w końcu, gdy filozofuje, nie uważa, by jej słownik był bliższy rzeczywistości niż słowniki innych ludzi. Dlaczego nazywał to ironią?
Bo liberalna feministka nigdy do końca nie traktuje siebie i świata
poważnie, cały czas bowiem ma świadomość, że słowa podlegają zmianie, są przygodne i kruche, nigdy ostateczne. Ironia służy
obronie przed pułapką dogmatyzmu i fundamentalizmu6.
To oczywiście zwięzłe i hasłowe ukazanie głównych idei filozofii
i nauczania Richarda Rorty’ego. Jego książki, artykuły, teksty i wykłady stały się fundamentem potężnej argumentacji, która uzasadnia i umacnia te skrótowo ujęte tezy. Jakkolwiek by jednak patrzeć,
w jego propozycji dobro, jako rezultat wyboru woli, jest w absolutnej
relacji do wolności. To wolność zapewnia racje dobra w myśl rortiańskiej tezy: zatroszczmy się o wolność polityczną, a prawda i dobro same
się o siebie zatroszczą7. Koresponduje z tym priorytetowy warunek
laickości, który dominować ma w tak sformułowanych propozycjach
społecznych. Demokratyczna władza i jej naczelny charakter wykluczają możliwość, by jakaś religia, idea czy grupa ludzi miały „duchową
władzę” nad ludem, wspólnotą, prawem.
Stąd – mając świadomość, co przez właściwie całe swe życie
głosił Richard Rorty, czym, w swojej akademickiej, pisarskiej, filozoficznej aktywności, się zajmował, jakie idee i modele społeczne
propagował – po jego śmierci gdzieś w głębi serca zaświtało mi
pytanie: a jak Richard Rorty, z całym swym życiem, dorobkiem,
poglądami, które głosił i popularyzował, z tymi treściami książek
i wykładów, z tą swoją liberalną ironią, stanął przed Bogiem, przed
którym, jak wierzę (a nawet właściwie wiem), stanął i stanie każdy
człowiek – także i ja.
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Próbowałem wyobrazić sobie to pośmiertne wydarzenie, wiedząc z Biblii i teologicznych monografii, iż w tym szczególnym
momencie (choć w perspektywie pozaczasu brzmi to zaskakująco, a wręcz paradoksalnie), osoba ludzka widzi i doświadcza treści
całego swego życia. Stając w tajemnicy śmierci przed Bogiem,
owym zarówno filozoficznym Absolutem, który wypełnia wszystkie kryteria tego, co nieskończone, niezmienne wszechmocne,
wszechpotężne i niepojęte, jak i teologicznym Stwórcą, Panem
i Zbawcą, widzi się – w platońskim sensie tego słowa – całą swą
egzystencję. Widzi się dni, chwile, momenty, a przede wszystkim
wybory, jakich w wolności dokonywaliśmy w swym życiu, a także
ich skutki. To ostatnie jest właściwie najważniejsze, bo jak napisał w swej książce o aniołach o. Janusz Pyda OP, owi niewidzialni
słudzy Boga, czyste intelekty, w dniu Sądu Ostatecznego ważyć
będą nie tyle nasze konkretne uczynki, ile ich dalekosiężne, często
dla nas zupełnie nieprzewidywalne konsekwencje8. Zobaczenie
w jednym i jedynym w swoim rodzaju, nie do opisania i wyobrażenia akcie, całego swego życia, z jego wydarzeniami, momentami, wyborami, treścią, dramatami, siłą, szczęściem i skutkami,
jest momentem granicznym. Stary, śpiewany w Dzień Zaduszny w kościołach katolickich hymn Dies irae ujmuje to poetycko
i przejmująco:
Księgi się otworzą karty,
Gdzie spis grzechów jest zawarty,
Za co świat karania warty.
Kiedy Sędzia więc zasiędzie,
Wszystko tajne jawnym będzie,
Gniewu dłoń dosięże wszędzie.
Cóż mam, nędzarz, ku obronie,
Czyją pieczą się zasłonię,
Gdy i święty zadrży w łonie?

Drugi, obok tego teatralno-widowiskowego, wymiar owej szczególnej chwili (słowo to nijak nie pasuje do uchwycenia tajemnicze8 J. Pyda OP, Listy starego Anioła do młodego, Kraków 2011, s. 135.

9 Św. Tomasz z Akwinu, Sum. Theol. Suppl. q. 87, a. 3.
10 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, III, q. 59 i 60.
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go i niepojętego stanu duszy) polega na zobaczeniu, zrozumieniu
i uchwyceniu Prawdy i Dobra. Stosując platońskie opisy filozoficznej kontemplacji, można powiedzieć, że dusza pojmuje w godzinie
śmierci, w tym szczególnym akcie spotkania z Bogiem, to, co tylko
niektórym z nas dane jest w doczesności w znakach, symbolach,
intuicjach i mistycznych przeczuciach. Dostrzega całą swą egzystencję w perspektywie Prawdy i Dobra Absolutnego, które my
niedoskonałym językiem religijnym, a także czasem filozoficznym i poetyckim, nazywamy Bogiem. Także namysł teologiczny
dokonywany przez wieki nad tajemnicą śmierci mówi nam, że
sumienie człowieka stanie jako jego świadek, a czyny i myśli będą
oskarżać bądź bronić życiowych decyzji. Gdy zobaczymy Boga –
Ojca i Sędziego – wszystkie dokonane rzeczy staną przed „oczyma umysłu”9. Jak to się dokonuje? Św. Tomasz z Akwinu mówi, że
z konieczności każdy, kto widzi substancję Bożą, w samej tej substancji poznaje całą rzeczywistość swych naturalnych możliwości,
czyli właściwy porządek wszystkich bytów. Ujmuje swój duchowy
świat w jednym i równoczesnym akcie widzenia�10.
Co się zatem stało, gdy Richard Rorty zmarł i przeszedł przez
tajemniczą bramę śmierci? Ośmielam się z mocy własnych życiowych refleksji zrekonstruować te szczególną „chwilę”.
Wyobrażam sobie, jak profesor Rorty ze smutkiem, ale przede
wszystkim ze zdziwieniem, pyta najpierw siebie, ale też Boga, którego istnienia nie może teraz nie brać pod uwagę, wie już bowiem,
iż jedynie Jego ISTNIENIE jest najbardziej realne i rzeczywiste:
– A zatem we wszystkim właściwie się myliłem?
Bóg odpowiada cicho, a może raczej milcząco, delikatnie, bo
Bóg jednak ma klasę i jest dżentelmenem, potwierdza:
– Tak, oceń, jak widzisz: w wielu sprawach, tezach i wnioskach
myliłeś się, Richardzie.
– Czyli wszystkie książki, które napisałem, artykuły, ważne teksty, mocne tezy, wygłoszone wykłady i referaty – ciągnie
dalej amerykański profesor – nie odpowiadały temu jak JEST. We
wszystkich tych moich ważnych aktywnościach, w całej akademic-
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kiej pracy, w moim autorytecie jako profesora i nauczyciela, przekazywałem, głosiłem i upowszechniałem różnorodne idee i teorie,
nie poszukując ich adekwatności do obiektywnego porządku
prawdy?
– Tak – cicho i delikatnie odpowiada Bóg.
– Błędnie nauczałem, że Ciebie nie ma, że nie ma jedynej i ostatecznie absolutnej prawdy? Tylu słuchaczy, studentów, tylu czytelników na całym świecie wprowadziłem w błąd, źle tłumaczyłem
świat, choć przecież wybrałem życie badacza, dydaktyka, akademika, wykładowcy? Cały przecież czas kształciłem, to była moja
pasja, zawód i fach.
– Tak, Richardzie – bardzo spokojnie, z największą delikatnością odpowiada Bóg – właściwie we wszystkim się myliłeś, błędnie rozpoznałeś cele i zadania świata, nauki, moralności, polityki.
Nie odczytałeś tajemnicy wszechrzeczy, którą JA JESTEM. Ale nie
martw się, to nic. Było, minęło. Wystarczy, że TERAZ przyjmiesz
prawdę, którą dostrzegasz, uznasz swą winę, swe zaniedbania
poznawcze, błędy, upór. Wystarczy, że TERAZ z całej swej mocy,
całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem, bez tej
twojej liberalnej ironii, relatywizmu i poznawczej apatii, będziesz
szczerze żałował tego, iż źle zdiagnozowałeś rzeczywistość, uznasz
dramatyczne, bo dotykające milionów dusz, skutki swego błędnego
nauczania, fałszywych wniosków, nieprawdziwych tez. Wystarczy
tylko tyle, a zapomnimy o tym zaraz, Richardzie. Uznaj PRAWDĘ
i DOBRO, którymi JA JESTEM, uznaj Mnie za Absolutność Miłości
i Miłosierdzia i tylko z głębi swego jestestwa powiedz cicho: Jezu,
ufam Tobie. To wystarczy, Richardzie, to wystarczy…
Nikt nie przeniknie tajemnicy śmierci i wieczności, nikt nie
potrafi w sposób transparentny, poznawczo-logiczny i racjonalny
zajrzeć na drugą stronę egzystencji, od której oddziela nas kres
doczesnego życia, by zdać wiarygodną relację z tego, co tam się
wydarza. Teologia Kościoła katolickiego, przeniknięta refleksją
nad Objawieniem i prowadzona słowami Listu do Hebrajczyków:
postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9, 27), podpowiada nam obrazy i metafory tego, co rozstrzyga się po śmierci,
kiedy dusza człowieka staje przed Majestatem „Tego, Który Jest” –
jak On sam o sobie powiedział.

11 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, 241–242, tłum. J. Salij, [w:]
św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, Kęty 1999, s. 189–190.
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Czy tak wyglądało swoiste spotkanie amerykańskiego filozofa
z Bogiem, którego za życia chyba nie uznawał? Nie wiem, nikt tego
nie wie. Jednak przekonanie przechowywane w wierze Kościoła
podpowiada: każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu (Rz 14, 12).
Chcę wierzyć, że nawet w tak dramatycznej i trudnej dla niego
konfrontacji Richard Rorty cicho wyznał: Jezu, ufam Tobie – zostawiając wszystko to, co zrobił na ziemi, jak plewy, które wiatr rozmiata, i wybierając to, co najważniejsze: ufność wobec Boga, który
JEST Miłością Miłosierną. Dlaczego piszę o wezwaniu i wyznaniu Jezusa Chrystusa, którego Kościół uznaje za Boga-Człowieka,
Pana i Mesjasza? Ponieważ w klasycznej teologicznej wykładni,
w perspektywie, w której staram się ukazać Rorty’ego spotkanie
z Bogiem, wszyscy zmarli w owej dramatycznej chwili jednostkowego sądu staną, ale przed Bogiem Wcielonym: Chrystusem.
Chrystus bowiem dzięki temu, co przecierpiał i uczynił w ludzkiej
naturze, prowadzi nas do dóbr duchowych i wiecznych, On będzie
też sędzią wszystkich ludzi11.
Niełatwe są myśli i refleksje dotyczące owego „sądu prawdy”,
jaki spotka nas po śmierci, tym bardziej że rozważając tak trudne problemy, musimy dostrzec jeszcze jeden głęboko tkwiący
w ludzkim sercu dylemat. Każdy, kto potrafił poświęcić się jakiejś
sprawie czy pasji, wie, jak wiele bólu kosztuje nas uświadomienie
sobie faktu, iż to, co robiliśmy, czemu oddaliśmy nasz czas, siły,
życie po prostu, nie miało w sobie mocy i potęgi dobra. Nie jest
łatwo z pokorą i żalem spojrzeć za siebie i ze smutkiem przyznać:
wystąpiłem i biegłem w złych zawodach. Najważniejsze rozstrzygnięcia zawsze są składową i sumą dokonanych wyborów i podjętych
decyzji. Stąd Bóg odda każdemu w momencie śmierci – w zakresie
odnoszącym się do duszy – to, na co zasłużył. Jednak zawsze pragnąc usprawiedliwienia, Bóg przede wszystkim potrzebuje aktu
wolnej decyzji, stąd kluczowy staje się akt wolnego rozstrzygnięcia: jeden, który odżegnuje się od grzechu, i drugi, który zdąża
do sprawiedliwości Bożej. W tym akcie człowiek obrzydza sobie
grzech jako przeciwny woli Bożej, ponieważ pragnie zbliżyć się do
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Jego świętości12. Trudno jest jednakże, nawet stojąc wobec samej
Prawdy, uznać swoje od niej odstępstwo, swoje błędy, pomyłki
i świadome zaniedbania, szczególnie wtedy, gdy w ciągu życia nie
usprawniło się w korygowaniu własnych opinii i sądów w oparciu o odkrywaną obiektywną prawdę rzeczy. Niełatwo zobaczyć
i zrozumieć, że niewłaściwie pokierowało się swoimi wolnymi
wyborami. Trudno przyznać się do błędu i świadomego zła, tym
bardziej że, jak pisze Akwinata w Summie contra gentiles, dusze po
śmierci są niezmienne co do woli, szczególnie woli i osobowości,
która wybierała i działała źle. Jeśli ktoś ma nieuporządkowaną
wolę, nie znosi tego, co jest prawe, tym samym zatem potępieni nie będą mogli znieść tego, że wola Boża, której przez grzech
się sprzeciwiali, we wszystkim się wypełni. Nigdy zatem – mówi
Tomasz – nie zostaną uwolnieni od nieuporządkowanej woli13.
Dusza – mocno mówi Akwinata – podlega zmianom, dopóki jest
złączona z ciałem, po odłączeniu jej wola jest już niezmienna, gdy
w grę wchodzi pragnienie celu ostatecznego. Wola duszy nie może
już – twierdzi Doktor Anielski – przechodzić od dobra do zła14.
Dlatego ów literacko opisany dialog prowadzi do dwóch szczególnych wniosków. Po pierwsze, ma nam uświadomić ogromną, globalną wręcz odpowiedzialność za poszukiwanie prawdy,
dążenie do niej i jej głoszenie. Ten poznawczy imperatyw tkwiący
w ludzkiej naturze wyróżniają i promują klasycy filozofii: intelekt
zawsze należy usprawniać. Może dokonywać się to w kilku porządkach, dając początek cnotom intelektu, zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej ujawniając się jako: intellectus (sprawność
rozumienia), sapientia (mądrość), scientia (wiedza), ars (sztuka),
prudentia (roztropność). Prawie wszyscy znawcy myśli Doktora
Anielskiego do wymienionych sprawności intelektu dodają jeszcze prasumienie (synderesis). Oczywiście najważniejszą spośród
wszystkich sprawności jest roztropność mieszcząca się zarówno
w intelekcie, jak i w woli, i będąca właściwą przyczyną ludzkiego
postępowania, dobierającą środki oraz ustalającą cel człowieka.
12 Zob. tenże, Sum. Theol. I-II, q. 113, a. 5 resp. i a. 7 ad. 2.
13 Zob. tenże, Summa contra gentiles, IV, q. 93.
14 Zob. tamże, q. 95.

15 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Sum. Theol. I-II, q. 57, a. 1-6; tenże, Traktat o cnotach,
tłum. W. Galewicz, Kęty 2006, s. 137–149; tenże, Sententia libri Ethicorum., lib.
6 l. 3-11; tenże, O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi „Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa, red. i tłum. M. Głowala, J. Kostaś, W. Ziółkowski, M. Otlewska,
Wrocław 2010, s. 34–40; M. Zembrzuski, Czy poznanie jest wyższe niż miłość?
Uzasadnienie wyższości intelektu nad wolą w ujęciu Tomasza z Akwinu, „Rocznik
Tomistyczny”, nr 3 (2014), s. 83.
16 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Sum. Theol., I-II, q. 113, a. 9, ad. 1.
17 Zob. tamże, I, q. 83, a. 3 respondeo; Arystoteles, Etyka nikomachejska, lib. 6, 2,
1139b 5-6.
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Jak to jest ważne, uświadamia sobie każdy, kto wie, iż intelekt
porusza wolę do działania ze względu na cel, przez przedstawienie
jej dobra. Intelekt więc wyprzedza wolę jako ten, który jest przyczyną przedmiotu poruszającego wolę, która sama w sobie jest
bierna, jest – jak mówią tomiści – możnością15.
Po drugie, uzmysławia nam mało znaną, a często wręcz zapominaną teologiczną tezę, iż ostatecznie Bóg pragnie przez miłość
i prawdę zbawić każdego człowieka i w tej odkupieńczej perspektywie nadprzyrodzone dobro łaski jednostki jest większe
niż naturalne dobro całego wszechświata16. Tu widzę miejsce dla
nadziei – jeśli amerykański filozof Richard Rorty przynajmniej
ostatnim aktem poznania i woli uznał swe błędy i rozpoznał prawdę w Bogu, to Ten uczyni wszystko, by zbawić jego duszę. Potwierdza to także Akwinata, który za Arystotelesem mówi w swoich
rozważaniach na temat wolnej woli, że wybór jest pożądaniem
poznającym umysłowo, pragnieniem poddającym radę17. Czy tak się
stało? Czy poznanie Boga, prawdy o sobie i swoim życiu, konsekwencji swoich ludzkich wyborów było dla amerykańskiego
pragmatyka pomocą w ostatecznych aktach poznania i miłości?
Nie wiem. Ostatecznie dowiemy się tego dopiero wtedy, gdy sami
przekroczymy tajemniczą, ale nieuchronnie czekającą na nas bramę śmierci. Ω
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Wisława Szamborska

Pierwsza fotografia Jareczka
A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku?
Toż to Jareczek, syn państwa ***!
Może wyrośnie na doktora praw?
Albo będzie premierem
Ale tak naprawdę było ich dwóch
Jak dwie małpy Breughla
Przez szparę w firankach podglądają ulicę
Sprawni, dobrze się trzymają
Jak nienawiść w naszym stuleciu
Gotowi skoczyć, dopaść…
A może Jareczek zabierze głos w sprawie piwka i pornografii?
Albo Ali i jej kota albo i nie kota?
A jego partia rozgarnie mrok
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie
Ach…
O nim każdy wiersz mógłby mieć tytuł chwila
A potem najba i do cywila, hej!

