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Ada, to wypada, chciałbym napisać 
w pierwszych słowach tego wstępu.

Wypada, bo potrzeba poznawczego dyso-
nansu. Wierzymy, że Bóg jest ponad każdym 
z naszych wyobrażeń, i cieszymy się, gdy fał-
szywe Jego wyobrażenie może zostać oba-
lone. W przywiązaniu do Boga utrwalonego 
w kamieniu choćby i samego Michała Anioła 
jest coś pogańskiego. Pan nakazał nam usu-
wać idole. Obalajmy je więc ochoczo. Obalaj-
my Ojca-starca, gniewnego Pana ze Starego 
Testamentu. Obalajmy też Boga nowych wy-
obrażeń, tych, które sięgają do kosmicznych 
wyobrażeń na modłę XX wieku.

Kiedy w poprzednim wieku obalano 
boskiego idola, uderzano w ludowe wy-
obrażenia. W świątki, w złoto wystrojów 
świątynnych, w realistyczne malarstwo. Po-
wstała sztuka sakralna zgodna z normami 
potulnych uczniów ikonoklastów. Sterylna, 
biała, bez wizerunków. Taka protestancka. 
Dziś to ona stała się idolem, a jej przeciwień-
stwem – pyszna ludowa sztuka sakralna, z jej 
przywiązaniem do wizerunku i złota. 

Adzie Karczmarczyk spowiednik nakazał 
przedstawić Kościół. Obeszła więc kościoły 
trzech chrześcijańskich wyznań. Przyglądała 





się protestanckiej sterylności, katolickiej 
wybujałości i prawosławnemu przepychowi. 
Z tych obserwacji powstała praca Oblubie-
nice nagrodzona w czasie „Spojrzeń” w war-
szawskiej Zachęcie. Kościół jest kobietą, z jej 
różnobarwnością, w tym złotą i przepyszną, 
którą tak bardzo chcieli usunąć teologowie 
XX wieku.

Ada Karczmarczyk, mimo pozornego bun-
tu, kampu, prymitywności, weszła z teologią 
Kościoła do współczesnej galerii. 

Musimy pamiętać o wątpliwościach. Czy 
nie przekracza granic, czy rozedrganie jej 
prac, niepewność, zmysłowość nie zburzą 
komuś obranej drogi duchowej. Pamiętajmy 
jednak, do kogo mówi Ada, i sami się od niej 
nauczmy pewnej prostoty. Prostoty złota, 
czerwieni, naturalnego blichtru. 

Gdy chcemy przyjąć oczekiwanego gościa, 
wystawiamy, co mamy najlepsze: zastawy, 
stoły i jedzenie. Czasem więcej prostoty jest 
w złocie niż w sterylnej bieli. Czasem bliższe 
Bogu może być jego przepyszne przedstawie-
nie niż przeintelektualizowane sięganie po 
protestancką teologię.

Czasem bliższe zdystansowaniu się od 
ludzkich ograniczeń może być przekrocze-



nie ludzkiej zmysłowości przez jej intensy-
fikację – złoto, połysk, stroboskop. Czasem 
możemy poszukać go w szybkim montażu 
dzisiejszych klipów muzycznych. Wiele z nich 
jest buntem, który nam, katolikom powinien 
być bliski. To bunt przeciwko ikonoklazmo-
wi, czyli pysze niektórych myślicieli – tych, 
którzy sądzili, że ludzkim słowem da się wy-
razić więcej niż obrazem.

Słowo „kontemplacja” jest u swych źródeł 
powiązane z oglądem zmysłowym, jak grec-
kie theorein. Oglądajmy więc Pana w złocie, 
w dosłowności i w przepychu.

W pewnym sensie wracamy z tym nume-
rem do początku „Frondy LUX”, do nume-
ru 68, gdy dowartościowaliśmy kulturę disco, 
kamp i wszelką ludowość. Zawsze były one 
nam bliższe niż zarozumiały purytanizm. 
O Bogu rozmawiamy z ludźmi i docieramy do 
niego ciałem.

 

Mateusz Matyszkowicz
Redaktor naczelny



Pogarda dla warszawkowego układu teatralnego (Jan 
Englert oburzony wychodzi z teatru). Głęboka krytyka 
przełomu ’89 i transformacji (Rewizor). Wrażliwość 
społeczna (angażowanie do ról bezdomnych wałbrzyszan). 
Datki na Teologię Polityczną. Lament nad dziedzictwem 
Solidarności (H. w Stoczni Gdańskiej). Eurosceptycyzm, 
przewidujący dyktat Berlina (…córka Fizdejki). Irokez 
w kieszeni. Różaniec na głowie. Chrystus na ustach. To 
portret Jana Klaty. Tego, którego prawica wygwizduje 
i któremu grozi śmiercią za Do Damaszku i Trylogię

Pytam się więc, jak Krzysztof Stanowski w słynnym już liście pyta 
Tomasza Lisa. Pytam się polskiej prawicy (grzecznie): „jak mogłaś 
to tak spierdolić?”. No dobrze, sam Klata też jest nie bez winy. Ale 
od początku – będzie w miarę chronologicznie. Kurtyna. 

Bluźnierczy w formie, konserwatywny w treści 
(Odsłona 1)

Dobry chłopak, pochodzi z warszawskiej rodziny z inklinacjami 
solidarnościowymi – widzenia w więzieniu z ojcem, krzyżyk lepio-
ny z chleba itd. Chodzi do prestiżowego liceum, do którego przed 
wojną uczęszcza Tadeusz Zawadzki, czyli „Zośka”. Wychowanie 
otrzymuje staranne i patriotyczne, deklaruje, że za Ojczyznę pój-
dzie się bić. Żadne „sorry, Polsko, wybacz mi”. Jest praktykującym 
katolem, co w środowisku teatralnym jest raczej rzadko spotykane. 
Mało tego, w jaskini lwa, który pożera „czarnych”, czyli „Gazecie 
Wyborczej”, mówi, że jego wiara sprowadza się do „naśladowania 

Magdalena 
Osińska

Klata. Ach, jakie piękne 
rozstanie – sztuczka 
w trzech odsłonach

 Pytam się polskiej  
 prawicy: „jak mogłaś  
 to tak spierdolić?” 
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13pewnej osoby, która pojawiła się na świecie ponad dwa tysiące lat 

temu i stawiała sobie niesamowite wymagania”. Daje świadectwo. 
Po studiach reżyserskich głoduje, bo zamiast kręcić dochodowe 
pornole (a, owszem, ma propozycje), woli skupić się na teatrze. 
Wyjeżdża na zadupie, bo zadupiem z punktu widzenia warszaw-
skiego artysty po studiach w krakowskiej Pwst jest Wałbrzych. Kie-
dy bracia Kaczyńscy przyprawiają o spazmy całą polską elitę, dobry 
chłopak mówi o PiS, że jest najbardziej inteligencką polską partią. 
Kiedy ta sama elita onanizuje się transformacją, 
Balcerowiczem i nierozliczaniem Prl-u, on 
obnaża nierówności społeczne i cynizm 
elit iii rP. Widzi układy.

Jest bezkompromisowy, prawico-
wy, ale niebarchanowy. W dodat-
ku reżyseruje i jest zapraszany 
na Czerską, która – mimo że 
traktuje go trochę jak cuda-
ka – pozwala mu się wypo-
wiadać. Pewnie dlatego, 
że Klata posługuje się 
językiem, do którego 
liberalne elity przywy-
kły i który rozumieją. 
I to dobrze. Biorą więc 
w pakiecie i atrakcyjną 
formę jego wypowiedzi, 
i treść tych wypowiedzi. 
A sam Klata mówi do rze-
czy. W „Gazecie Wyborczej” 
w 2006 roku taka rozmowa: 
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14 Klata: Nie jestem pewien, czy tabu jest po to, żeby się 
z nim zmagać.  
 
Janowska/ Mucharski: Pan szanuje tabu? 
 
Klata: Jeżeli wolność artysty ma się sprowadzać do tego, 
że łamie się tabu dla samego aktu transgresji, to ja takiej 
wolności chętnie się wyrzeknę. 

A nieco dalej w tym samym wywiadzie:

Klata: W Europie największym tabu jest grzech. Grzech 
funkcjonuje tam wyłącznie jako coś, co należy przełamać, 
przekroczyć, przezwyciężyć, ponieważ zagraża wolności. 
Przeszkadza w afirmowaniu siebie, kimkolwiek bym był.  
 
Janowska/ Mucharski: Mówi Pan to z ironią. 
 
Klata: Bo to jest straszne i wyjaławiające. 

Poza tym o patriotyzmie, pamięci historycznej i procesjach 
w Boże Ciało. Liberalni redaktorzy z ostrożną przychylnością jakoś 
tego słuchają. Użyczają łamów, zapraszają, recenzują. I od same-
go początku próbują przeciągnąć na swoją stronę tego zdolne-
go i zbuntowanego chłopca z dobrego domu. Roman Pawłowski, 
recenzent teatralny przywoływanej „Wyborczej”, już po debiucie 
Klaty łasi się trochę i chrzci go mianem polskiego Castorfa – lewico-
wego speca od teatru politycznego.

A prawicowi? Proszę, oto Temida Stankiewicz-Podhorecka, która 
podsumowuje Klata Fest – warszawski przegląd twórczości Klaty; 
jest rok 2005:

…wolność w sztuce nie oznacza, że można stosować tzw. 
fałszywki. A takie „fałszywki” znajdujemy na przykład 
w Lochach Watykanu (Teatr Współczesny z Wrocławia), 
w scenach ośmieszających Kościół, katolików, a nawet 
nieżyjącego Ojca Świętego Jana Pawła II. Bo czym innym, 

Wolności chętnie 
się wyrzeknę 
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15jeśli nie tworzeniem fałszywego obrazu rzeczywistości, 

jest naigrawanie się z ulubionej pieśni Jana Pawła II 
Barka, karykaturalnie wykonywanej przez aktora 
wijącego się po scenie niczym w ataku epilepsji do 
akompaniamentu gitary w rękach bandziora przebranego 
za kardynała, co budzi śmiech na widowni. 

Autorka dodaje, że śmiech na szczęście pojawia się z rzadka. Te 
dwa cytaty dość dobrze pokazują klimat, jaki wytworzył się wokół 
reżysera – kto go chce pozyskać do swojej agendy, a kto wprost 
przeciwnie. Kto – mimo głoszenia przezeń lewicowych herezji – 
puszcza do niego oko, a kto biadoli, że naigrywa się z „ulubionej 
pieśni Jana Pawła ii”. Czyżby jednak to lewica była bardziej otwar-
ta? Niemożliwe.

Na tym wczesnym etapie swojej twórczości Klata tabu nie tyka 
(do tego jeszcze dojrzeje), skupia się nie na demonach, ale na tak 
zwanej rzeczywistości. Rewizor Gogola to jego pierwszy samo-
dzielny spektakl. Do dramatu podchodzi niemal z pietyzmem, 
co później bardzo rzadko będzie mu się zdarzać – tekst bowiem 
wystawia niemal bez skreśleń. Jedyną innowacją – zresztą bardzo 
efektowną – jest przeniesienie akcji z carskiej prowincji do ósmej 
gospodarki świata, czyli gierkowskiego Prl-u. Jest meblościanka na 
wysoki połysk, jest Boney M, są także wąsy. Wałbrzych, miasto gór-
nicze, które z sentymentem wspomina gierkowskie malowanie tra-
wy na zielono, z nietęgą miną obserwuje, jak reżyser przedstawia 
ten złoty dla nich wiek: małość, układy, skorumpowanie, ogólna 
degrengolada. Oprócz tego tchórzliwe gierki i bylejakość. Nie jest 
to jednak spektakl historyczny – w finale (niezachowanym niestety 
w telewizyjnej wersji) wiszący obok hasła z c.k. Norwida wizeru-
nek Edwarda Gierka zastępują kolejno portrety: Jaruzela, Wałęsy, 
Pawlaka, Oleksego, Kwaśniewskiego, Millera i Leppera. Rzeczywi-
stość polityczna iii rP również upadla, bo jest powtórzeniem pato-
logicznych schematów z komuny. A może nawet nie tyle powtórze-
niem, co po prostu przedłużeniem. 

Ciągiem dalszym rozważań na temat transformacji i przeło-
mu jest H., czyli Hamlet, wystawiany wraz z Teatrem Wybrzeże 
w Stoczni Gdańskiej. Tutaj również miejsce ma znaczenie, bo z jed-

 Jest Boney M, 
 są także wąsy
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16 nej strony, historycznej – brama, suwnica, Anna Walentynowicz, 
a z drugiej pośród ruin stoczni – Klaudiusz, morderca króla, który, 
smakując drogie wina, wzywa do końca żałoby. Dla H. zaś pamięć 
po ojcu – wyobrażonym jako husarz na białym koniu – a właściwie 
rozpamiętywanie jest sensem życia. Zdziwić by się mógł jednak 
ten, kto sądzi, że z H. idzie jakaś szydera – wprost przeciwnie. To 
postawa godna szacunku. W rozmowie z Jackiem Cieślakiem (chy-
ba jedynym dziennikarzem z opcji konserwatywnej, który zajął się 
Klatą należycie) reżyser wyznaje, że „trzeba postępować jak Ham-
let – może nawet głupio, naiwnie, ale nie godząc się na kłamstwo”.

W stosunku do twórcy teatru lewackiego w formie i konser-
watywnego w treści ukształtowały się, z grubsza rzecz ujmując, 
dwie postawy – albo „napomnienie w oburzeniu”, albo „przemil-
czanie w wyższości”. Pierwsza postawa jest realna i udokumen-
towana (świadczą o tym choćby tytuły recenzji: Klata Fest, czyli 
super klapa albo Lament nad Klatą), druga zaś wirtualna i nie do 
udokumentowania. 

Tę drugą postawę niech zilustruje stwierdzenie, że to, co dzi-
siaj jest uważane w sztuce za nowoczesne, nowatorskie i ekspery-
mentalne i za to właśnie oklaskiwane, było dobrze znane już jakieś 
100 lat temu. Więc w istocie swej jest wtórne, epigońskie i niewarte 
namysłu. A sam wybór takiej estetyki, takiego języka jest określany 
jako pójście na łatwiznę i dyskwalifikujące. Dlatego też nie trzeba się 
tym w ogóle, ale to w ogóle zajmować. Bo to jakieś duperele i cuda 
na kiju. Pewnie, że tak. Można tak stwierdzić i można temat sobie 
odpuścić. Można dać sobie ukraść Klatę. Pewnie, że tak.

Prawica, jak widać, nie za bardzo potrafi stworzyć przestrzeń do 
dialogowania. Jest na tym intelektualnym obszarze naprawdę bar-
dzo ciasno. Bo albo kwituje się wszystko zdaniem kluczem: naigry-
wanie się z ulubionej pieśni papieża to „fałszywka” (po raz kolejny 
przywołuję ten cytat, bo chyba najlepiej ilustruje stosunek – nie 
tylko tej konkretnej autorki – do tzw. sztuki współczesnej i jej 
zabiegów). Albo w ogóle nie zajmuje się tym, co w kulturze piszczy, 
choćby to było zjawisko bardzo popularne – czuje się wyżej ponad 
te nowoczesne, błazeńskie sztuczki, które pozwalają zaistnieć na 
salonach. Błazeńskie sztuczki… spójrzmy swoją drogą, jak wykorzy-
stuje się figurę błazna. 

Klata Fest, czyli 
super klapa 
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17Z błaznowania (błazeństwa) pokpiwa i oburza na nie się kon-

serwa. Lewactwo z kolei również poprzez błazna niweluje znacze-
nie przeciwnika. Jedna strona obsadza w jego roli – redukując tym 
samym potencjał do merytorycznej konfrontacji – tych, którzy nie 
traktują serio dziedzictwa. Druga strona zaś wykorzystuje tę figurę 
do ośmieszania oponentów po to, by z tymi ośmieszonymi nie moż-
na było dyskutować. Z takim podejściem nie zajedziemy daleko.

Mecenas daje złoto, mecenas wymaga
(Odsłona 2)

Kwestie związane z ideowymi uprzedzeniami to jedno, kwe-
stie organizacyjne – to drugie. Opcja konserwatywna nie zdoła-
ła wytworzyć samoformującego się kulturalnego ekosystemu, 
pozwalającego na zaistnienie (debiut) i intelektualny rozwój arty-
stów. Spójrzmy na ekosystem tzw. mediów mainstreamowych. Są 
opiniotwórcze, wysokonakładowe czasopisma – „Gazeta Wybor-
cza” i „Polityka”. „Wyborcza” ma swoją słynną nagrodę literacką – 
Nike. Polityka – Paszporty Polityki (Klata jest zresztą laureatem 
z 2006 roku). Nominacje do tych nagród to zawsze ogromne wyda-
rzenie medialne. Wywiady, podsumowania, recenzje. Potem cały 
ten wielotygodniowy proces wieńczy zwykle transmisja na żywo 
w telewizyjnej Dwójce, a już na pewno w tvP Kultura. Albo wycho-
dzi Maciej Stuhr i kabaretuje, albo wychodzi Michnik w crocsach. 
I też kabaretuje. Po wręczeniu nagród znów to samo – wywiady, 
omówienia, recenzje, fotorelacje na Onecie (bo Głowacki znów przy-
szedł z kimś tam). W księgarniach i empikach pojawiają się książki 
i filmy z obwolutą krzyczącą ode drzwi: tu jest nasz, lewicowo-  
-liberalny znak jakości! Są prestiż, zainteresowanie, jest też i kasa. 

To obraz ogólny, pokazujący pewne bardzo żyzne podglebie dla 
artystów, pisarzy, reżyserów. Jakie zarobki w kulturze są, każdy 
widzi – stworzenie więc takiego przytulnego kurwidołka to dobry 
sposób na rząd dusz. Jest to zresztą sposób wymyślony przez Anto-
niego Gramsciego. Ten włoski marksista szukał sposobu, aby zara-
zić komunizmem zachodnie społeczeństwa. Doszedł do wniosku, 
że kolby karabinów są mniej przekonujące, że do Włochów i Fran-
cuzów trzeba kulturalnie. Czyli poprzez kulturę. W Nowoczesnym 
Księciu rozpisywał się o wyższości wojny pozycyjnej nad manewro-
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18 wą. Przekładając to na rzeczywistość ludzi sztuki – należy ulokować 
się w instytucjach kultury, zająć w nich odpowiednie stanowiska 
i właśnie poprzez tę stałą obecność i regularne działania indoktry-
nować ludzi. Zastraszanie i kule w łeb są mało efektywne, zwłasz-
cza na Zachodzie, dlatego też – marsz przez instytucje.

Wbrew temu, co mówi podtytuł wzięty z Kazika, nie twierdzę, 
że Klata jest sprzedajny, że się dał omotać temu ekosystemowi. 
Wprost przeciwnie, w jednym z wywiadów (tym razem w „Polity-
ce”) mówi o środowisku teatralnym: 

…Warszawa nie ma pojęcia, że poza nią coś w ogóle 
w dziedzinie teatru się dzieje. Z drugiej strony istnieje 
tzw. układ warszawski, który blokuje wejście nowych 
ludzi na tutejszy rynek. Ja nie chcę wchodzić na zatęchłe 
salony, chcę wejść do konkurencji, która polega na tym, że 
publiczność ma wybór. 
 
– Układ warszawski?
 
– Układ warszawski opiera się na dyrektorach stołecznych 
teatrów, ale też na części środowiska związkowo- 
-elitarnego. Zasadą funkcjonowania tych ludzi jest to, 
że kiedyś z siebie coś wydusili, dochrapali się intratnych 
posad, a teraz zajmują się głównie tym, żeby nikt nie 
zakłócał im spokoju i nie zmuszał do wyduszenia z siebie 
czegoś nowego.

Ekosystem rządzi się swoimi prawami, a jednym z nich jest wła-
śnie trwanie na stanowiskach. Dla młodego i ambitnego reżysera, 
który asystował Jerzemu Grzegorzewskiemu czy Krystianowi Lupie 
i zasmakował wielkiego teatru, przebicie się przez miernych i zasie-
działych etatowych artystów było bardzo trudne. Budziło sprzeciw. 
Od tej strony Klata nie dał się zajść. Dał się zajść za to od strony 
muru berlińskiego.

Początkowo Klata wdaje się w niemiecko-polskie koprodukcje. 
Tak właśnie powstaje Transfer!, czyli opowieści naocznych świad-
ków – Niemców i Polaków – którzy w wyniku cynicznej gry Wiel-

Zastraszanie 
i kule w łeb 
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19kiej Trójki zostali wypędzeni (to Niemcy) i przesiedleni (to Polacy). 

Na scenie więc – wyjąwszy postaci Stalina, Churchilla i Roosevel-
ta – występują amatorzy, świadkowie, a raczej przedmioty histo-
rii. Przygarbieni, kulawi, ze zmarszczkami. Wspominają. Transfer! 
wystawiono we Wrocławiu, więc Klata swoim zwyczajem obficie 
czerpie z genius loci dawnego miasta Breslau. Słuchamy o przesu-
waniu granic i wynikłych z tego spotkaniach na klatkach schodo-
wych w poniemieckich domach z czerwonej cegły – jedni wynoszą 
pierzyny, drudzy wnoszą swoje kresowe węzełki. Osobiste histo-
rie – wzruszające, czasem śmieszne. Wspólnota losów i identycz-
ność ludzkich doświadczeń tych niedoszłych sąsiadów każe nam 
skonstatować – tak, wszyscy jesteśmy ofiarami wojny. Tu nie ma 
wygranych, tu są sami pokonani. Same ofiary. A Niemcy są w jesz-
cze gorszej sytuacji, bo nie dość, że przegrali (a mieli iii Rzeszę 
zaklepaną na 1000 lat), to jeszcze zmagają się z winą. Scenariusz 
jakby pisany przez Ericę Steinbach. W spektaklu unikającym jak 
ognia uogólnień historycznych i większego obrazka, skupiającym 
się na okruchach historii, dzięki którym można wszystko zrelatywi-
zować, pojawia się tylko jedna jednolita, masowa i jednoznaczna 
w ocenie grupa. To ukraińskie hordy, które nie przeżywały jednost-
kowo, nie czuły, tylko ślepo zadawały cierpienie. Są jeszcze Sowieci. 
Czyli jest na kogo zgonić. 

Transfer! wystawiono w roku 2006, pod koniec 2004 zaś …córkę 
Fizdejki. W roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Klata 
zastanawia się nad stosunkami kraju nad Wisłą i kraju nad Spre-
wą. Z Witkacego, autora dramatu, bierze podział na barbarzyń-
ców i ucywilizowanych. Polacy to brodaci i brudni bojarzy (grani 
przez bezdomnych), Niemcy to neo-Krzyżacy w garniturach Bossa. 
Zastanawia (i poraża) jednak scena, w której współcześni Krzyżacy 
prezentują szyldy wielkich korporacji (Siemens), portrety wielkich 
poetów (Goethe), a pośród nich pojawia się swastyka. To ich dzie-
dzictwo. Albo kiedy w objęcia wyfiokowanych Niemców wpada-
ją Polacy w pasiakach. Tu historia jest trudna, ale jednoznaczna, 
tu Niemcom (a nie nazistom) mamy jednak coś do zarzucenia. Tu 
pojawia się wina. 

Trudno jednak – porównując dwa spektakle o stosun-
kach polsko- niemieckich – nie oprzeć się wrażeniu, że źródło 

 Są jeszcze Sowieci
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0

finansowania ma wpływ na wymowę spektaklu. Zamówienie? 
Autocenzura? Licho wie… patrzmy jednak dalej.

Kilka lat po Transferze! Klata całkiem już rozpycha się pod 
niemiecką pierzyną – najpierw jedzie do Berlina z wystawionym 
w Polsce Uśmiechem grejpruta, potem dostaje propozycję wysta-
wienia prapremierowego tekstu Marka Ravenhilla Shoot/Get Trea
sure/Repeat – czołowego niemieckiego brutalisty. Klata jest okre-
ślany przez Düsseldorfer Schauspielhaus (teatr düsseldorfski) jako 
„jeden z najważniejszych przedstawicieli współczesnego teatru 
europejskiego”.

Dwa wywiady z tego okresu. Pierwszy udzielony polskiej sekcji 
„Deutsche Welle” przy okazji wystawienia niemieckiej wersji Ham-
leta, kiedy Klata stwierdza, że po 10 latach od premiery H. w Stocz-
ni Gdańskiej bardziej jednak utożsamia się z Klaudiuszem niż 
Hamletem. Ale mniejsza o to – każdemu może się zmienić. Bardziej 
znamienny jest fragment, w którym Klata opisuje rozmowę Ham-
leta z kapitanem armii norweskiej, Fortynbrasem. Bohaterowie 
zastanawiają się nad tym, czy warto bić się o wąski paseczek ziemi. 
Reżyser opowiada to z rozbawieniem, pyta, czy warto, he, he, he, 
bić się o ten, he, he, he, „korytarz”. Jest to, co prawda, bezcelowe, 
ale trzeba walczyć, bo honor nakazuje. No, dobrze, może to i jest 
czepialstwo, lecz podśmiechujki w niemieckim radiu – oczywiście 
w odniesieniu do postaci, ale aluzyjność jest tu dojmująca – na 
temat korytarza (Polnischer Korridor) i tego, że „niby nie warto, ale 
jednak honor”, to jest gruba skucha. Nie, to po prostu puszczanie 
oka (klękanie i otwieranie ust) do Niemców, które napadły na Pol-
skę przez ten wąski paseczek. 

Drugi wywiad udzielony „Res Publice Novej”. Klata mówi dzien-
nikarce o tym, dlaczego nie mógłby reżyserować w Rosji – zwraca 
uwagę na to, że w pracy nad tekstami liczy się dla niego kontekst, 
miejsce, w którym tworzy: 

– Kiedy rozmawialiśmy z Niemcami, którzy składali 
propozycję realizacji Ameryki Franza Kafki [premiera 
kwiecień 2011, Schauspielhaus Bochum, Niemcy], 
mogliśmy zupełnie sobie pofolgować. Mimo że 

 Jest to co prawda 
bezcelowe, ale 
trzeba walczyć, bo 
honor nakazuje 
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wiedzieliśmy doskonale, iż ta powieść nie miała 
się wcale nazywać Ameryka, ustylizowaliśmy ją na 
superamerykańską produkcję w klimacie pop-art, 
w zupełnie stereotypowy sposób. To jasne przecież, że po 
to zostałem tam zaproszony, by przyjechać jako ten, który 
„nie wie”. Przygotowując w Niemczech Zbójców Schillera, 
wiedziałem doskonale, że nie mogę grać na strunie 
nazizmu. Szykując inscenizację Hamleta w Polsce, 
chciałem, by odbyło się to w Stoczni Gdańskiej. Myślę 
o tym, jak skonstruować opowieść w bliskim mi 
kontekście, nie wiem natomiast, co można zainscenizować 
w parku Gorkiego.

To jasne, że przygotowując w Niemczech Zbójców, nie można 
grać na strunie nazizmu. Mecenas mógłby się zirytować, widzowie 
mogliby poczuć się urażeni. Kilka akapitów wyżej zastanawiałam 
się, czy sponsor zamawia, czy autor się autocenzuruje. Pewnie to 
drugie.  Mam wielkie  

 problemy ze  
 spontanicznością
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2 Destrukcja jednak niszczy

(Odsłona 3)

Teraz sprawy poszły już za daleko. Jan Klata od kilku lat jest dyrek-
torem Narodowego Teatru Starego. Ma na swoim koncie współpra-
cę ze Sławomirem Sierakowskim, założycielem Krytyki Politycznej 
(spektakl Szewcy u bram), udział w akcji „Teatr nie jest produk-
tem/widz nie jest klientem” oraz „Golgota picnic – zrób to sam”. 
Zajmuje się dekonstrukcją narodowych mitów. To właśnie z tych 
powodów przeciwko tej zbuntowanej dyrekturze zbuntowali się 
i legendarni aktorzy (Jerzy Trela i Anna Polony), i widownia, i pra-
sa. Zwieńczeniem tej małej wojenki był spektakl Do Damaszku 
(sam w sobie niespecjalnie obrazoburczy), na który ludzie przyszli 
z gwizdkami i gardłami gotowymi do krzyku. Były okrzyki: „hańba!”, 
„pan jest zerem!”, i gest typu won stąd (który ze sceny czynił sam 
dyrektor). Znów dwa cytaty, tym razem o roli protestów. Wywiad 
w „Rzepie”, rok 2012:

– Nie wiem, czy te demonstracje są już tylko wyrazem 
mody. Ja generalnie jestem za demonstracjami. Powinno 
się więcej wychodzić na ulice, demonstrować. Powinno 
być więcej Masy Krytycznej albo pochodów 11 listopada. 
Jeśli nam się coś nie podoba, powinniśmy się gromadzić, 
konfrontować, stowarzyszać. Niech lecą petardy. Niech 
ludzie mówią, co myślą. I pięknie jest, i dobrze bardzo 
jest.

Rok później, wywiad w rMF FM:

– Kiedy publiczność próbuje panu zerwać 
przedstawienie, kiedy rozlegają się te gwizdy, 
krzyki, pan jest tym przerażony, czy może 
zachwycony, bo pan uważa, że taka jest rola sztuki?
 
– Oczywiście, że taka jest rola sztuki, żeby budzić 
emocje. Natomiast, wie pan, ja mam wielkie problemy ze 
spontanicznością tego, co się wydarzyło dwa tygodnie 
temu. To było na dowolnie wybranym, przypadkowym 
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kompletnie spektaklu, na dwa dni przed rekonstrukcją 
rządu. I to jest pytanie o polityczny podkład tego.

Tutaj pojawia się zasadniczy problem wolności. Kto, kiedy, 
w jakiej mierze ma prawo do demonstrowania swojej opinii. Gdzie 
powinna spotkać się wolność artystyczna z np. obywatelską. Na ile 
możemy sobie pozwolić na akt destrukcji – czy to po stronie arty-
sty, czy widowni. To jest clou całego problemu, który leży u pod-
staw zagadnienia, dlaczego prawica utraciła Klatę. Spór jest istotą 
i demokracji, i fermentu intelektualnego, i wolności. Tylko mając 
wybór, możemy powiedzieć, że w akcie wskazania wolność się 
realizuje. Wybór warunkowany jest zaś poprzez konflikt i sprzecz-
ność. I właśnie dlatego należy dbać o to, żeby konflikt nie zamienił 
się w wojnę pozycyjną, obrzucanie się kupą, brak szacunku. Żeby 
mur na barykadach wojujących ze sobą stron nie był zbyt wyso-
ki. Żeby można było czasem sobie podać rękę albo posiedzieć 
okrakiem. 

Jeśli mówimy o wolności i o warunkach dla wolności tej krzewie-
nia, musimy porozmawiać o odpowiedzialności za kształt debaty 
i o odpowiedzialności w ogóle. Kiedy mamy do czynienia z detona-
cją jakiegoś dobrze zakorzenionego konstruktu, to trudno jest ana-
lizować ten zdetonowany konstrukt. Sam akt detonacji – poprzez 
swoją totalność i gwałtowność – domaga się pierwszeństwa w ana-
lizie. A nawet ją zawłaszcza. Już nas nie interesuje żaden kawałek 
rzeczywistości jako przedmiot namysłu – musimy (bo nie mamy 
wyjścia) odnieść się do samego wybuchu. To on staje się osią 
sporu. Zamiast tego, co zostało zniszczone i starte z powierzchni. 
Mamy pretensję do polskiej wersji patriotyzmu. Gdzieś nas gniotą 
tradycja powstańcza, puste akademickie gesty, trumny, wokół któ-
rych budujemy swoją tożsamość. Albo uwierają nas do niemożli-
wości kopulacja na scenie narodowej i beka z Barki. Zgoda, niech 
gniotą. Ale nie unieważniajmy poprzez zabicie śmiechem lub też 
przez gwałtowną negację przedmiotu debaty. No chyba że debaty 
nie chcemy i lubimy walić z dyńki w nos i flekować w nerę. Musimy 
więc stworzyć ofertę dla ludzi sztuki – a nikt chyba nie ma wątpli-
wości, że tych ram po naszej stronie nie ma. No są, ale jakieś takie 
wątłe. Za wątłe. Ω





Nie jest moją 
intencją, żeby 

kogoś gorszyć 
czy obrażać. Ja 
chcę po prostu 

skłonić widza do zadawania sobie 
pytań. Szukanie nowych i czasami

kontrowersyjnych sposobów 
przedstawiania ważnych 

spraw jest powołaniem 
artysty. To jest nieodłączny 

element sztuki, która 
jest żywa i która działa – 

mówi „Frondzie LUX” 
artystka i performerka 

Ada Karczmarczyk

 Idź do     
 śwIatła 

 I nIe
 pIer…
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Zdobyłaś drugie miejsce w konkursie „Spojrzenia” 
w warszawskiej Zachęcie za pracę Oblubienice, 
w której pokazujesz starą prawdę teologiczną, że być 
może Bóg jest mężczyzną, za to Kościół jest kobietą. 
Jaki czas po twojej duchowej przemianie powstała 
ta praca?

– Myślę, że jakieś trzy lata. Ta przemiana miała wiele 
etapów. Nawrócenie trwa zawsze jakiś czas i przybie-
ra różne fazy. Od takiego punktu, w którym zwróciłam 
się ku chrześcijaństwu, minęło dwa i pół roku.

Jaki był początek twoich działań artystycznych?

– Nie pamiętam, kiedy był początek, bo od dziecka – 
na początku nieświadomie – zajmowałam się sztuką. 
Miałam taki moment, że kiedy studiowałam na asP 
w Poznaniu, dopadł mnie kryzys twórczy i zaczęłam 
sobie zadawać pewne pytania. Po co jest sztuka? Cze-
mu ma służyć? Byłam bardziej związana z innymi śro-
dowiskami niż środowisko artystyczne, a jednak wpa-
dłam w nie i postanowiłam, że nie będę robić tylko 
tego, czego wymaga ode mnie uczelnia, ale że będę 
robić filmy o sobie, filmować swoje sytuacje życiowe, 
pytania, które sobie zadawałam, i perypetie, w jakich 
się znajdowałam. To była forma wideopamiętnika. 

Miałaś wtedy jeszcze czarne, krótsze włosy. 
Narysowałaś na materacu sylwetkę mężczyzny, 
podpisałaś go „Radek” i dość brutalnie 
potraktowałaś ten materac. W różowych rajstopach 
rozkładałaś domek dla lalek i wchodziłaś do środka, 
żeby się tam zamknąć. O co ci chodziło?

– Do końca nie miałam takich klarownych odpowie-
dzi. Były to intuicyjne poszukiwania i były to sposoby 
odreagowania rzeczywistości, w jakiej się znalazłam, 
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i sytuacji, które zaczęły mnie dotykać. Tych tematów 
wcześniej nie było. Pierwsze konfrontacje z chłopa-
kami okazywały się dosyć trudne. Praca Radek jest 
efektem tego. Domek dla lalek był taką próbą ucieczki 
przed dorastaniem. Rzeczywistość chciała mnie wpi-
sać w schemat, że trzeba dorosnąć, że trzeba już być 
odpowiedzialnym. A ja byłam ciągle w momencie 
zadawania sobie pytań.

Byłaś ciągle zamknięta w takim domku dla lalek czy 
może była to forma protestu przeciwko zamykaniu 
się w jakimś zbyt małym świecie?

– Sztuka była formą opowiedzenia o tym wszystkim. 
Motałam się wewnętrznie. Czy powinnam zostać 
w tym domku? I czy tworzenie swojego świata – 
dosyć takiego zamkniętego, odizolowanego od innych 
światów – jest dobre? To była dla mnie próba stwo-
rzenia swojego wymiaru, wymiaru, w którym mogła-
bym poczuć się dobrze, a nie do końca wymiaru, któ-
ry tworzyła otaczająca rzeczywistość. Były zmagania 
się i szarpanie. Nagrywałam wideopamiętniki, później 
była seria Blog, czyli moja praca dyplomowa. Następ-
na była American girl. Były to próby mojego konfron-
towania się z rzeczywistością. Próby wcielania się 
w inne postacie, sprawdzenia swoich różnych twarzy 
i siebie w nowych sytuacjach.

A ile w tym było inspiracji feministycznych? Takich 
do pokazania nowej wściekłości, a z drugiej strony 
kobiety, która lubi uderzyć, pociągnąć pazurami po 
twarzy? Była wściekłość wynikająca z zamknięcia?

– Nie wiem do końca, czy wychodziła mi ta wście-
kłość. Chciałam pokazać swoje sposoby odreagowa-
nia i być taka hardkorowa. Później się okazywało, tak 
jak w przypadku Radka, że to walka z powietrzem. 

 NAwróceNie  
 TrwA zAwSze  

 JAKiś czAS  
 i przybierA  
 różNe FAzy



DomeK DLA 
LALeK był 
TAKą próbą 
UcieczKi przeD 
DorASTANiem 
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Wzbudzała więcej wesołych reakcji niż odbioru tego 
w sposób dosadny. To mi się podobało. Stwierdziłam, 
że jest w tym siła pewnego rodzaju, że ta siła nie musi 
zawsze być związana z drapieżnością, ale może pole-
gać na wewnętrznej walce ze swoim z charakterem.

Kiedy dzisiaj próbujesz nazwać i ocenić siebie 
z tamtego okresu, to które z określeń byłoby ci 
bliższe? Błądziłaś? Miotałaś się? Przygotowywałaś 
się? Byłaś na drodze do zrozumienia czegoś?

– Ja myślę, że wszystkie. 

To na czym polegał twój błąd?

– Nie wiem, czy to był błąd. Była to raczej pewna 
droga. To poszukiwanie było ważne, bo do czegoś 
doszłam, co było o wiele silniejsze, i dzięki temu lepiej 
mogę zrozumieć, dlaczego inne tematy zaczęły mnie 
interesować. Poprzednie już zostały wyeksploatowa-
ne. Doszłam do ściany. To, co robiłam wcześniej, nie 
dawało mi wewnętrznego wypełnienia.

Na ile czujesz więź pokoleniową z takimi ludźmi jak 
Oskar Dawicki czy z jedna ze studentek ASP Iwona 
Ogrodzka, która przeprosiła swoich najbliższych, 
wszystkich rodaków i cały wszechświat za to, że 
zajęła się bezużytecznymi i idiotycznym studiami na 
ASP? Chodzi o takie przesilenie, które było wśród 
młodych adeptów akademii. Czym dla ciebie jest 
sztuka? Bo to chyba bardziej filozoficzne pytanie.

– Byłam z nimi w pewnym dialogu. My reprezentu-
jemy sztukę, ale mamy inne podejścia do tego, czym 
ona jest. Z Oskarem Dawickim łączyło mnie to, że to 
osoba, której sztuka zawsze mnie fascynowała. Podą-
żałam nawet za nim przez pewien czas, tym bardziej 

 ASp 
 oTworzyłA  

 mi oczy NA  
 wieLe SprAw,  

 zAczęłAm  
 wiDzieć więceJ



A
D

A
 K

A
R

C
ZM

A
R

C
Zy

K
 /

 W
yW

IA
D

 
3

0

że jest uznanym artystą starszej generacji, a nawet 
kochałam się w nim – czy też raczej w bohaterze 
powieści W połowie puste napisanej przez Łukasza 
Gorczycę i Łukasza Rondudę. Doszłam do wniosku, 
że nie chcę powielać kierunku i klimatu jego sztu-
ki. Mimo że wiele nas łączy, jak bardzo filozoficzne 
podejście do sztuki, to postawy, które reprezentuje-
my sobą i o których mówimy w swojej twórczości, są 
jednak trochę inne. W odpowiedzi na jego komuni-
kat „Pomocy” zawarty w książce, chciałam mu pomóc 
wyjść z depresji, zachęcając do pozytywnego sposobu 
myślenia i podążania w kierunku światła.
 
Czy ty też miałaś ochotę przeprosić całą Polskę za 
to, że zamiast zostać prawnikiem albo inżynierem, 
poszłaś na ASP?

– Przepraszanie jest ważną formą, która wynika 
z uświadomienia sobie cierpienia czy zawodu, który 
sprawiliśmy komuś. Ten pierwszy performance Oskara 
Dawickiego z przepraszaniem miał sens w tamtych 
czasach. asP otworzyła mi oczy na wiele spraw, zaczę-
łam widzieć więcej. Nie do końca wiedziałam, co chcę 
widzieć, ale nabyłam umiejętności poszukiwania cze-
goś pod spodem… pewnej głębi. Ja w ogóle wyszłam 
z założenia, że jak się taki dar dostaje od szkoły, to 
powinno się go wykorzystać najlepiej, jak się da.

Dochodzimy do tego momentu, w którym należy 
zadać kluczowe pytanie: co się z tobą zaczęło dziać? 
Uprawiasz sztukę totalną, bo ona reprezentuje to, 
co dzieje się w tobie, a to, co dzieje się w tobie, 
ma związek z tym wewnętrznym działaniem, które 
upubliczniasz.

– To był proces wieloetapowy. Zaczęło się od zada-
wania sobie pytań. Czy istnieje jakiś wymiar poza-

Są To TAKie 
DziewczyńSKie 
i Nie Do KońcA 
proFeSJoNALNe 
proDUKcJe 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
3

1

zmysłowy? Bo bez odpowiedzi na to pytanie nie 
można wejść na jakąś duchową ścieżkę. Zaczęło się 
to w pracy Blog. Chciałam stworzyć taką zabawną 
symulację, że wkładam głowę do dziupli, i najśmiesz-
niejsze jest to, że moja głowa rzeczywiście tam utknę-
ła. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy moje myśli 
nie mają wpływu na to, co się wydarza, czy one się 
nie materializują. Dla mnie to był proces filozoficzny. 
Przechodziłam przez takie ezoteryczne newage’owe 
poszukiwania, nowe ruchy religijne, medytacje… 
Dużo czytałam o tym wszystkim. To był okres poszuki-
wań duchowych, ale takich enigmatycznych. Później 
zaczęły się dziać w moim życiu dziwne rzeczy. Czasami 
ekstremalne. Po nich przemyślenia były intensywniej-
sze. Miałam taką sytuację, że bliska mi osoba znalazła 
się w sytuacji zagrożenia życia. Byłam blisko niej i nie 
mogłam nic zrobić. W takiej sytuacji jedyne, co pozo-
staje, to spróbować użyć innych metod. Tą metodą 
była modlitwa, której od wielu lat nie praktykowałam.

Czy otrzymałaś katolickie wychowanie?

– Tak. Tylko że ja na pewnym etapie życia się zbunto-
wałam, choć były we mnie jakieś takie pozostałości 
tego wszystkiego. Wtedy zaczęłam się modlić i sytu-
acja się odwróciła. Później zaczęły pojawiać się pyta-
nia, czy to był przypadek, czy nie przypadek…
Wcześniej wierzyłam w przypadkowość wszystkie-
go. Teraz pojawiła się świadomość, że może istnieje 
jakaś siła inteligentna, z którą wchodzę w relację. Być 
może to właśnie Bóg, prawda? Ten Bóg jednak nadal 
był taki enigmatyczny, taki w zarysie. Zainteresowało 
mnie chrześcijaństwo, ale dopiero jak zaczęła mnie 
interesować postać Jezusa, to wtedy skonkretyzował 
mi się Bóg, zaczęłam odczuwać spokój. On jest twarzą 
tej religii. Poczułam, że siła, z którą się komunikowa-
łam, nie była zła, tylko jakaś taka bardziej ogarnięta, 

 zAczęłAm  
 Się moDLić





Trzy obLUbieNice 
JeDNoczą Się przez pArę 

chwiL we wSpóLNeJ 
choreogrAFii TANeczNeJ 
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SiłA mArii poLegA 
NA JeJ SiLe 
wewNęTrzNeJ 

inteligentna i jednocześnie ciepła. Zaczęło się moje 
wchodzenie w ten rejon, akceptowanie tego wszyst-
kiego i odrzucanie wypierania. A że obiecałam sobie, 
iż przekażę innym ważne wskazówki, postanowiłam, 
że znajdę na to metodę. Stwierdziłam, że jest jedna 
droga: internet. Każdy ma internet i można spróbo-
wać go użyć. Okazało się, że to nie jest jednak takie 
łatwe. Żeby w internecie przekazać jakąś informa-
cję, trzeba się nieźle powyginać. youTube jest takim 
narzędziem, które daje ogromne możliwości. Tylko 
trzeba pomyśleć nad dosyć chwytliwą formą przeka-
zu. Tak zaczęła się rodzić cała seria piosenek. Robiłam 
je sama od początku do końca – od tekstu przez war-
stwę muzyczną i kompozycyjną. Są to takie dziew-
czyńskie i nie do końca profesjonalne produkcje.

Dlaczego właśnie katolicyzm? W swoich 
Oblubienicach poświęconych Kościołowi wychodzisz 
poza wąską definicję Kościoła i nie prezentujesz 
tylko katolicyzmu, ale oprócz niego jeszcze 
protestantyzm i prawosławie. 

– Kiedy stwierdziłam, że wybieram katolicyzm, to 
stwierdziłam jednak, że nie jestem tego pewna do 
końca. I zaczął się kolejny etap moich poszukiwań. 
Wiele ludzi ma ciągoty do protestantyzmu. Niektórzy 
chcieliby sformatować nawet swój Kościół katolicki do 
takich bardziej „zachodnioeuropejskich standardów”. 
Sama w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę 
poznać i prawosławie, i protestantyzm. Poszłam na 
nabożeństwa. Nie miałam z tym wcześniej do czynie-
nia i to też pozwoliło mi na nowo spojrzeć na Kościół 
katolicki, jego rytuał i na cechy charakteru. W ten 
sposób powstawały moje Oblubienice.

W ramach dygresji można opowiedzieć historię tej 
pracy, bo jej początek sięga spowiedzi…
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– Była taka sytuacja, że byłam u spowiedzi w okresie 
wielkanocnym. Było to pół roku temu. Księża czasa-
mi w konfesjonale pytają, czym się zajmuję, czy mam 
chłopaka itd. Odpowiedziałam więc spowiednikowi, 
że jestem artystką, że maluję i robię wideo. Ksiądz 
powiedział: to super, namaluj nasz kościół! Wpadłam 
w konsternację, bo nie wiedziałam, jak to odbierać. 
Czy to jest jakaś fucha? Czy raczej rodzaj pokuty? 
Ale wydało mi się to ciekawe. Wyszłam ze spowie-
dzi i zastanawiałam się, jak namalować ten kościół. 
Od razu zaczęłam myśleć trybem sztuki nowoczesnej, 
a nie w kategoriach architektury. Jak tu stworzyć taki 
portret? Bo Kościół – przez duże K – to nie jest budy-
nek. Kościół tworzą ludzie. Zainspirowały mnie cyta-
ty biblijne, w których Kościół porównywany jest do 
oblubienicy. Jest w relacji damsko-męskiej ze Stwór-
cą. Na początku pomyślałam, że to jest temat dla 
mnie. Postawiłam sobie pytanie o kobiecość, bo tego 
wcześniej nie było w mojej sztuce. Ona była wcześniej 
dziewczyńska i lolitkowata. Zaczęłam nakreślać opisy 
psychologiczne kościołów, żeby następnie stworzyć 
portrety trzech oblubienic. Spodobało mi się, że te 
kościoły mają różne urody i to czyni je wyjątkowymi, 
dlatego dialog ekumeniczny powinien dążyć do jed-
ności, ale nie w jednolitości. To symbolicznie chciałam 
też podkreślić w teledysku. Trzy oblubienice jednoczą 
się przez parę chwil we wspólnej choreografii tanecz-
nej, ale jednocześnie każda zachowuje własny wyjąt-
kowy styl, który określa ją przez inną maskę i strój.

Praca rejestruje twoje przechodzenie od 
dziewczyńskości do kobiecości?

– Myślę, że tak. To jest zapis tego procesu. Wcześniej 
nie umiałam się zmobilizować, aby ten proces przed-
stawić. Nie drążyłam tematów kobiecości. Ten projekt 
dał mi możliwość przejścia metamorfozy. Wyszłam 
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z szafy, w której nagrywałam piosenki. Współpraco-
wałam przy nim z facetami, więc pojawiła się męska 
energia przy produkcji. Zmieniły się wykorzystywane 
przeze mnie motywy audiowizualne, bo róż w tym 
teledysku zmienił się w czerwień. Takie symboliczne 
motywy kobiece – czerwone szpilki, czerwone usta – 
podkreślają kobiecość. Dają energetyczność i wiążą 
się z pewną potencją i siłą. Chciałam, żeby to było 
bardzo żywe, ale żeby też ilustrowało pewne kobiece 
cechy Kościoła, jak swego rodzaju uwodzicielskość. 
Dlatego pokój Oblubienic jest właśnie czerwony.
 
Co sądzisz o stosunku Kościoła do kobiet? Jak się 
czujesz jako kobieta w Kościele? Wydaje mi się, że 
dość dobrze.

– Wiadomo, że w Kościele jest masa niedoróbek, ale 
dla mnie jest on ok. Mnie się podoba taka kobiecość 
delikatniejsza, a nie dominująca. Siła Marii polega na 
jej sile wewnętrznej, na przyjęciu ogromnego wyzwa-
nia na klatę. W byciu walecznym nie chodzi o to, żeby 
być zadziornym na pokaz, ale odważnym z rozsąd-
kiem. Maryja właśnie to w sobie miała, dlatego napi-
sałam utwór wychwalający ją pt. Jaraj się Marią. Nie 
czuję też, aby ta religia była bardzo opresyjna w sto-
sunku do kobiet, bo tak naprawdę gdyby więcej face-
tów na świecie naśladowało bardziej Jezusa, to mniej 
kobiet by cierpiało. 

Stylistyka, którą obrałaś – czyli białe kozaczki, dużo 
różu, a w przypadku Oblubienic czerwieni i złota – 
jest kampem?

– Myślę, że jestem trochę kampową artystką. W zasa-
dzie kamp nie był nigdy moją inspiracją, tylko raczej 
pop, ale z uwagi na chałupniczość produkcji jest czę-
sto interpretowany przez innych jako kamp. 

 oD zAwSze móJ  
 wygLąD JeST  

 iNTegrALNy  
 z moJą SzTUKą
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Na co dzień też się tak ubierasz?

– Tak.

Tak bardzo wczułaś się w to, co robisz?

– Tak. Od zawsze mój wygląd jest integralny z moją 
sztuką.

Białe kozaczki wyszły z mody, chociaż wielu 
kojarzą się z taką modą, która była dość potępiana 
publicznie kilka lat temu.

– Wiadomo, że zawsze są tacy, którzy będą mieli pro-
blem z białymi kozaczkami. To pewien rodzaj przaśno-
ści, że tak powiem. Nie uważam, że to jest takie złe, 
żeby to wykluczać. Mimo wszystko uważam, że białe 
kozaczki dodają kolorytu, jakiejś energii i egzotyki. 
Przybliżają do ludzi. Uważam, że są spoko.

Bierzesz pod uwagę, że kogoś może zgorszyć część 
twojej sztuki? Na przykład taki utwór jak Czysta 
pipa? Skąd taka dawka erotyzmu, takiej kobiecości 
cielesnej zawarta w twoich pracach? 

– Wiadomo, że jak się jest artystą zawodowym, to 
zawsze jest to wystawienie się na pewien rodzaj klap-
sa od publiczności. Zawsze będą ludzie, którzy inaczej 
to odbiorą. Nie jest moją intencją, żeby kogoś gorszyć 
czy obrażać. Ja chcę po prostu skłonić widza do zada-
wania sobie pytań. To jest nieodłączny element sztu-
ki, która jest żywa i która działa.
 
Twierdzisz, że chcesz ewangelizować przez sztukę. 
To spytamy cię: czy ktoś się nawrócił dzięki niej? 
Czy np. miałaś tak, że ktoś obejrzał Czystą pipę 
i powiedział ci, że chce żyć w czystości?



 JA TU JeSTem  
 UFoLUDKiem, Kimś  

 z iNNeJ pLANeTy





iDź Do świATłA 
i Nie pierDoL! 

wyciągNął ich 
z megADepreSJi
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– Miałam takie sytuacje. Miałam bardzo różny odzew 
po tych piosenkach. Byli ludzie, którzy – może nie-
koniecznie po Czystej pipie – powiedzieli, że to jest 
taki rodzaj ukazywania treści religijnych, który nie 
odpycha ich tak jak sposób klasyczny. Jest dużo ludzi, 
którzy mają nie tyle kłopot z treściami religijnymi, lecz 
z formą, która bywa staroświecka. U mnie za to są 
elementy awangardy, które przyciągają wielu młodych 
ludzi. Po Czystej pipie zaś miałam odzew, że fajnie, że 
ktoś chciał spróbować wypromować inne wartości niż 
wszechobecna rozwiązłość, którą naszprycowana jest 
często popkultura, a nawet i sztuka. Byli też tacy, któ-
rzy pisali, że utwór Idź do światła i nie pierdol! wycią-
gnął ich z megadepresji.

A czy nie uważasz, że to, że Kościół jest taki trochę 
vintage, może właśnie niektórych pociągać?

– Tak uważam. Vintage Kościoła nie jest czymś niefaj-
nym. Wprost przeciwnie.

A w jakich świątyniach lepiej się czujesz – 
zabytkowych czy nowoczesnych?

– Chyba w zabytkowych, a najlepiej w małych, tętnią-
cych kiczem kościółkach. Oczywiście forma przeka-
zu, który słyszymy w świątyniach z ambon, jest inna 
od tej, jaką ja stosuję. Ewangelizacja w internecie 
a ewangelizacja w Kościele to różne pola.

Chociaż followersi mogą być ci sami…

– Mogą być ci sami, choć najbardziej zależy mi na 
tych, którzy raczej są oddaleni od wiary. Może być tak, 
że przypadkiem natrafią na moją twórczość. Szukają 
jakichś hardkorowych rzeczy, jak Hera, koka, hasz, LSD 
i nagle wyświetla im się Bit z serca Jezusa. Oczywiście 
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jest pytanie – na ile ewangelizacja może funkcjono-
wać w takim śmietniku? Wychodzę jednak z założe-
nia, że jeśli ktoś przypadkiem zaczyna słuchać moich 
piosenek i to go skłania do refleksji, to jest dobra tak-
tyka ewangelizacyjna.

Byłaś kiedyś na mszy trydenckiej?

– Nie. A co, fajne są?

Bardzo fajne.

– Zapraszacie?

Zapraszamy (śmiech). Możesz się czuć wyróżniona. 
Zajęłaś drugie miejsce w bardzo prestiżowym 
konkursie „Spojrzenia”, zostałaś laureatką Nagrody 
Fundacji Deutsche Bank w Warszawie. Twoje 
prace są wystawione w Zachęcie. Jak jesteś tam 
postrzegana? Kim jesteś dla ludzi, którzy tutaj 
przychodzą? I kim jesteś dla ludzi, którzy tutaj 
przychodzą, żeby zobaczyć np. prace Agnieszki 
Piksy?

– Ja tu jestem ufoludkiem, kimś z innej planety. Cała 
wystawa prezentuje różne sposoby podejścia do 
sztuki i każdy pokazuje swój sposób patrzenia na ten 
temat. Nie ma samych Ad tutaj. Są też różne reakcje 
publiczności.

A pytają, czy ty tak na poważnie?

– Ale to zawsze. To jest standardowe pytanie, numer 
jeden każdej konwersacji. Takie pytania są ciągle, bo 
ludzie chcą mieć jednoznaczne odpowiedzi. Bo jak 
będą wiedzieli, to nie będą musieli myśleć. A jak są 
zaniepokojeni i nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, 

 woLę być  
 ewANgeLizATorKą  

 Niż KSięDzem
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zASiAłAm w ich 
UmySłAch 
coś o wieLe 
powAżNieJSzego 
Niż Typowe 
FiLmiKi beKowe, 
KTóre Są 
w iNTerNecie 
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to ich to przeraża, że nic nie mogą z tym zrobić, 
i zaczynają poszukiwać odpowiedzi.
 
Jak jesteś postrzegana przez środowisko twórców 
sztuki? Nie czujesz się wyobcowana?

– Czuję się dziwnie. To środowisko jest pełne ate-
istycznych ciągot. Ja wcześniej też byłam w pewnym 
stopniu ateistyczna i moja sztuka też miała taki rys, 
ale dużo się zmieniło od tamtego czasu.

Co jest dla ciebie naturalniejszym środowiskiem – 
YouTube i składanki hardkorowych klipów czy 
Zachęta?

– Wiadomo, że youTube. Cała moja twórczość wyszła od 
tego pomysłu, żeby ją umieszczać właśnie w internecie.

A który followers jest takim, o jakim myślisz, 
tworząc? Bo zawsze podczas tworzenia myśli 
się o odbiorcy. Myślisz bardziej o odbiorcy 
internetowym czy, tak jak większość artystów, 
o bywalcu zamkniętej przestrzeni galerii? 

– Dzięki tym dwóm rodzajom odbiorców tworzenie 
sztuki jest większym wyzwaniem. Bo muszę tworzyć 
sztukę na takim poziomie, żeby mogła współuczest-
niczyć w dialogu z twórczością innych artystów ze 
świata sztuki. Chociaż przyznam, że ogólnie jest ona 
bardziej dopasowana pod internetowego odbiorcę, 
który gdzieś tam się mota, który szuka i docierają do 
niego różne informacje. Do takiego, któremu internet 
przeżarł trochę mózg.

A chciałabyś, by było o tobie głośniej? Chciałabyś 
wejść do mainstreamu? Byłaś w TVN-ie. Czy miałaś 
wątpliwości, żeby tam pójść? 

LADy gAgA 
zAwSze mNie 
iNSpirowAłA, 
DoTyKAłA 
poDobNych 
TemATów 
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– Nie miałam wątpliwości. Potraktowałam to jako 
część swojego działania. Pomyślałam, że im więcej 
ludzi obejmie konsternacja nad tą moją sztuką ewan-
gelizacyjną, tym lepiej. Byłam ciekawa, co pomy-
ślą ludzie. W jednym telewizyjnym spocie o mnie 
połączono przedstawicieli trzech różnych światów: 
popkultury, świata środowisk katolickich i świata 
sztuki. To był taki moment, w którym te trzy światy 
zostały skumulowane. A to było to, do czego dążyłam 
zawsze. Wiadomo, że realizatorzy mieli różne podej-
ścia i ich komentarze świadczyły o tym, że do końca 
nie wiedzieli, co o tym myśleć. Niby chcieli w stronę 
beki i kontrowersji, ale też nie byli do końca pewni 
i zastanawiali się, czy faktycznie to nie jest przypad-
kiem ciekawa droga do mówienia młodym ludziom 
o Bogu.

Jak się czujesz w takich sytuacjach, kiedy ktoś 
traktuje twoją sztukę jako bekę? Przyznamy, że 
nasze zdania np. co do twojej Mszy świętej są 
podzielone. Część członków naszej redakcji traktuje 
ją jako bekę, a z kolei dla innej części jawi się ona 
jako twoje najpoważniejsze dzieło.

– Na początku denerwowały mnie niepochlebne 
komentarze. Miałam różne myśli i zastanawiałam 
się, czy czasami nie stoję na granicy. Później stwier-
dziłam, że to mimo wszystko nie jest takie głupie, bo 
niektórzy, choć uznali to za bekę, zaczęli się wkręcać 
w następne teledyski. Do tej pory może nie wszyscy 
się nawrócili, ale zasiałam w ich umysłach coś o wiele 
poważniejszego niż typowe filmiki bekowe, które są 
w internecie. Tak mi się wydaje.

Raczej nie grozi ci rola Sylwestra Wardęgi.

– To jest zupełnie inny klimat.
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W niektórych twoich działaniach i wypowiedziach 
jest taki element, w którym wskazujesz na 
fascynację rolą kapłańską. Mamy takie niesamowite 
zderzenie. Z jednej strony dziewczyńskość, 
a z drugiej strony coś, co nam się kojarzy z dojrzałą 
męskością, czyli kapłaństwem. Chciałabyś być 
księdzem?

– Był taki moment w moim życiu, że takie tematy bar-
dzo mnie zaczęły pociągać i miałam taki moment, że 
faktycznie zastanawiałam się, czy nie zostać kapłanką. 
Tylko że bycie kapłanką a bycie ewangelizatorką jest 
raczej czymś innym. Wolę być ewangelizatorką niż 
księdzem, księdzową…

Księżynką.

– Właśnie – księżynką! Stwierdziłam, że to jest cieka-
we, że w sztuce mogę liznąć nieco tego przywództwa 
duchowego, tego pobycia osobą, która kieruje innych 
w stronę światła. Moje koncerty są też takim trochę 
performance’em na ten temat.

Gdzie koncertujesz?

– W knajpach, klubach i na festiwalach artystycznych. 
W różnych miejscach. Zapraszają mnie ludzie o róż-
nych poglądach. Jest to dla mnie ciekawe, bo publicz-
ność jest nie zawsze przygotowana na to, w czym 
będzie uczestniczyć. Są tacy, którzy stoją z założonymi 
rękami, są tacy, którzy szaleją, i wreszcie są tacy, któ-
rzy wyrywają mi mikrofon.
 
Chciałabyś być katolicką Lady Gagą?

– Nawet często jestem do niej porównywana. Lady 
Gaga zawsze mnie inspirowała, dotykała podobnych 

 pomyśLAłAm,  
 że im więceJ  

 LUDzi obeJmie  
 KoNSTerNAcJA
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tematów. Uważam, że jej teledyski są nie do końca 
takie, jak się je komentuje. Tam się dzieje o wiele wię-
cej, jest fabuła, są symbole, które o czymś ważnym 
mówią. Nie wiem, czy nie jestem jednak bardziej taką 
Beyoncé. Może mniej w kwestii wyglądu, ale bar-
dziej pod względem treści piosenek. W każdym razie 
wszystkie gwiazdy, które mnie inspirują – Lady Gaga, 
Katy Perry, Beyoncé, Britney Spears, Madonna – 
mimo tego, co wybrały później w swoim życiu, zostały 
również jak ja wychowane w katolickich wartościach. 
Myślę, że to je bardzo zahartowało i przygotowało 
do znoszenia w późniejszym życiu wielkich niedogod-
ności i cierpień związanych z popularnością. Sława, 
choć pragnie jej dużo ludzi, jest też bardzo bolesnym 
doświadczeniem i odpowiedzialnością.

A czy w sztuce cię coś oburza? Jaki masz stosunek do 
profanacji i bluźnierstwa?

– Ciekawe, jeszcze nikt mi nie zadał tego pytania. Nie 
zastanawiałam się nad tym. Kiedyś czytałam o tym, 
czym jest bluźnierstwo, wydało mi się to ciekawym 
impulsem do refleksji nad tym, czym jest wiara, i tro-
chę zmieniałam swój stosunek do pewnych tego typu 
rzeczy. Jednak sztuka obrazoburcza w intencjach 
nie jest sztuką w moim stylu. To nie jest mój klimat 
mówienia o sprawach związanych z religią.
 
Chciałabyś spróbować czegoś, co jest sztuką 
sakralną – taką jaką tworzy Michał Świder?

– Na pewno bym się chciała kiedyś z tym zmierzyć.

I pisać ikony?

– Przyznam, że trochę mnie to fascynuje. Aczkolwiek 
to nie jest moment na oddanie się takiej chęci. Oba-
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 ewANgeLizAcyJNA  
 poLegA NA próbie  
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wiam się, że gdybym je malowała, to mój przekaz nie 
doszedłby tam, gdzie dochodzi teraz. Moja sztuka 
zaczęła ostatnio cieszyć się dużym zainteresowaniem 
na scenie międzynarodowej. Zaowocowało to między 
innymi takimi akcjami, jak udział w wystawie towarzy-
szącej Deutsche Evangelische Kirchentag, czyli zlotowi 
Kościoła protestanckiego w Stuttgarcie, czy w bardzo 
prestiżowej galerii Postmasters w Nowym Jorku. Po 
tym wydarzeniu wywiad ze mną poszedł do amery-
kańskiego „Vice’a”, w którym hipsterzy z całego świata 
czytali o mojej sztuce w kontekście najnowszej historii 
Polski i jej odniesień do katolicyzmu. Gdybym pisała 
ikony, pewnie nie byłoby tego wszystkiego. Tego czę-
sto nie rozumieją ci, którzy tutaj na miejscu na mnie 
najeżdżają. Ale zdaję sobie sprawę, że taka droga 
nigdy nie jest łatwa.

W jednym ze swoich działań naklejasz naklejki na 
ikony Matki Boskiej…

 – Naklejam serduszka, kwiatuszki, potem one się 
odklejają i znika blizna Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Ważne, o czym jest ta piosenka. To jest diss 
na Tedego. Długa historia. Stworzyłam taki kawałek 
Jaraj się Marią. Tede stworzył później swój pt. Najaraj 
się marią. To, czym była dla mnie Maria, było czymś 
innym niż to, czym była dla niego. Nie wiadomo, co 
miałam zrobić z tym, bo moja Maria została znie-
kształcona. Postanowiłam stworzyć na niego diss arty-
styczny. Wymieniłam w nim wszystkie cechy mojej 
Marii. Przyklejanie tych naklejek jest takie dwuznacz-
ne. Potem one znikają, znika blizna. Jest to symbolicz-
ny efekt uzdrowienia zadanej rany.
 
A nie boisz się, że w końcu jednak przekroczysz 
pewną granicę i powiesz sobie: no, Panie Boże, może 
jednak tym dziełem Cię obraziłam?
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– Miałam takie myśli. Teraz jestem już zahartowa-
na i bardziej wyluzowana, bo rozumiem, że szukanie 
nowych i czasami kontrowersyjnych sposobów przed-
stawiania ważnych spraw jest powołaniem artysty. 
Miałam takie momenty, że wpadałam w jakiś taki stan 
depresyjny z powodu tego, że wykorzystałam jakiś 
symbol za mocno. Ale z drugiej strony ja nigdy tego 
symbolu nie sprofanowałam dla sprofanowania. Nie 
chcę robić nic złego z symbolami. Celem mojej twór-
czości nie jest zbytnie gloryfikowanie symbolu ani 
jego profanacja, np. przez zniszczenie. Moją intencją 
jest zaanimowanie go, wprowadzenie w ruch. Cała 
moja twórczość ewangelizacyjna polega na próbie 
poruszenia do wiary. 

Na ile jesteś sobą w sztuce, a na ile jest to kreacja? 
Czy Ada Karczmarczyk rożni się czymś od ADU? 

– Za pomocą adu chciałam przekazać, że zaczyna się 
jakiś inny moment. To miało być takie oddzielenie. 
Nie byłam jednak na tyle bezkompromisowa, żeby 
zrezygnować ze swojego starego imienia i nazwiska. 
Ciągle podpisuje się jako Ada „adu” Karczmarczyk. 
Wiec jestem trochę stara, a trochę nowa. Ja zawsze 
będę trochę taka pomiędzy, szarpanie się wewnętrz-
ne jest w pewnym sensie powołaniem każdego praw-
dziwego artysty. Ω

Rozmawiali 
Mateusz Matyszkowicz i Mateusz k. dzióB

ada karczMarczyk (ur. 1985) – znana również jako Adu, artystka multimedialna, performerka, blo-
gerka, kompozytorka i piosenkarka. W swojej twórczości stara się łączyć trzy niespajalne, walczące 
ze sobą światy: popkultury, sztuki i duchowości. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu 
na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (Intermedia). Laureatka wielu konkursów: Doliny Kre-
atywnej, Kanonu Twórców, Spojrzeń 2015 Nagrody Fundacji Deutsche Bank. Uczestniczka wielu 
krajowych i międzynarodowych wystaw. W 2010 roku odbyła rezydencję artystyczną w Nowym 
Jorku. Mieszka i pracuje w Warszawie.



Ewangelizuję w sposób 
entertainmentowy 
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AdA i WSZySTKO 
MI WOlNO, AlE 
NIE WSZySTKO 
PRZyNOSI KORZyŚć

Jestem Ada i chcę zmienić świat 
choć trochę na lepsze.

chcę Potraktować Poważnie temat i jego główną bohater-
kę. Czuję coraz większy zamęt, kręcę się w kółko. Dzwonię do 
przyjaciół.

Córka jednego z nich, bardzo inteligentna siedemnastolatka, 
docelowy odbiorca Dobrej Nowiny adu, podsumowuje szybko 
i krótko: Troll. Typowy internetowy troll. Przychodzi ulga, która 
zawsze się pojawia, gdy choćby kawałeczek świata nazwany jest po 
imieniu. 

Troll wciąga w dyskusję. Troll wie, co napiszę, i tylko czeka, że 
potwierdzę jego machinacje. 

To obsceniczne, obraźliwe, dziecinne, nudne.
He, he… teraz stawianie pytań, dawanie odpowiedzi, uzasadnia

nie, że krowa to krowa, a nie pies... he, he.
Więc do dzieła. Piszę, że pies to nie krowa. Może z wieszczem 

zanucić: Czy to pies, czy to bies?. Powstrzymam się, może nie jest 
aż tak źle. 

Duch wieje, kędy chce. Żaden troll mu niestraszny. 

Czy ADU głosi Dobrą Nowinę?

Może adu nie jest trollem? Niechcący tak wyszło? To wie adu 
i troll, a przede wszystkim Duch Święty. Czy są jedną osobą, czy 
dwiema, czy może czasem flirtują, czy on na niej pasożytuje.

Bogna 
Podbielska

(1
 K

o
r 
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12

–1
3)
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Zacznę od początku, tak jak wtedy, gdy postanowiłam zaufać 
adu.

Gorące marzenia o nowej sztuce liturgicznej, która pociągać 
będzie do Boga, a nie odstraszać będzie, tropienie współczesnej 
sztuki chrześcijańskiej niezmiernie mnie zajmują, tym bardziej 
że sztuki tej prawie nie ma. Aż tu nagle... voilà! Mademoiselle 
Ada. O młodej, robiącej karierę artystce, która deklaruje 
nawrócenie i zaangażowanie w ewangelizację, dowiedziałam 
się niedawno. W te pędy włączyłam komputer, znajduję na jej 
temat informacje w internecie, kilka wywiadów i blog z klipa-
mi wideo. Ada Karczmarczyk oświadcza: Ewangelizuję w sposób 
entertainmentowy.

Gdy serce rozsadza przemożna radość z łaski nawrócenia, nic 
nie może powstrzymać człowieka przed dzieleniem się Dobrą 
Nowiną ze światem. Byłam więc skłonna wierzyć w dobre intencje 
artystki. Z tym nastawieniem przeczytałam wywiady, weszłam na 
blog, oglądałam kolejne filmy trzydziestoletniej kobiety. Duch wie-
je, kędy chce... Może i tu? 

W pierwszym momencie zachwyciła mnie bezpośredniość 
deklaracji obwieszczona w jednym z wywiadów. Gdyby nie te 
wypowiedzi, nie zwróciłabym na wideoklipy uwagi, przeglądając 
internet. Nawrócenie zawsze mnie bardzo cieszy i wzrusza. Oglą-
dam więc klipy. Przez kilka sekund nawet pozazdrościłam odwa-
gi artystce, która wyśpiewuje Halleluja, bit z Serca Jezusa. Teraz 
Sensualna itd. Od razu rodzą się pytania, bo komunikat absurdalny, 
sprzeczny, podważa nieustannie sam siebie. (To jest kretyńskie – 
wyrywa mi się spod serca). Nie pociąga niczym do niczego.

Staram się traktować poważnie autorkę, chociaż nie pomagała 
mi w tym. Czy klipy adu to pop-Ewangelia? (Biblia pauperum czy 
Biblia „perversum”). Czy adu przepowiada Dobrą Nowinę? Prosty 
osąd ciśnie się sam: to nie jest Ewangelia. To infantylny, obscenicz-
ny bełkocik, nawrócona czy pogubiona osoba? Może to wołanie 
o pomoc?

Tym ostatnim pytaniem i modlitwą powinnam skończyć ten 
tekst, całe zamieszanie.

Obiecałam napisać, to słowa trzeba dotrzymać. Tylko troll się 
przykleił, jucha, strząsnąć trudno. Fuj. 

Czy AdU przepowiada 
dobrą Nowinę? 
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7Tak zwane środki artystyczne

Stawiane jest często pytanie: czy ważniejsze jest „jak”, czy „co”? 
Nie jestem filozofem, nie będę roztrząsać, dlaczego podział na „co” 
i „jak” jest sztuczny, nielogiczny. Poprzestanę na tym, że w kontak-
cie z rzeczywistością znaków pomaga mi nierozbijanie świata na 
„co” i „jak”. Nawet sprzeczne komunikaty zawsze stworzą coś, co 
scali się w jeden znak proponowanej mi rzeczywistości. Sprzeczny 
komunikat może być celową albo nieświadomą manipulacją, może 
mówić o iluzji, być zakamuflowanym kłamstwem, może sygnali-
zować za pomocą paradoksu prawdę o złożoności świata, o jego 
pęknięciu po grzechu pierworodnym, może zwiastować tajemnicę. 
Za znakiem stoi rzeczywistość, której powiem tak, tak lub nie, nie. 
Przyglądam się więc, słucham. 

Przekaz adu, według mojej bardzo konserwatywnej wie-
dzy (kształconej bowiem m.in. na wydziale krakowskiej reżyserii 
teatralnej), należy do gatunku groteski. Można by ewentualnie 
powiedzieć uczenie, tajemniczo i modnie, że klipy adu wymykają 
się gatunkom. Pozwolę sobie na wolny osąd. Nie, to zwyczajna gro-
techa. Nudna. Kiepski wokal. Kuriozalna lipa... Aha, aha, to pewnie 
tzw. zamierzone działania artystyczne. Potencjalnie groteska jest 
rodzajem entertainmentu. Tragedię miesza z komedią, piękno 
z brzydotą (tu mamy tandetę z kiczem, brzydotę z brzydotą); poja-
wia się w niej atmosfera karnawału, absurdu. Bawi. Może adu 
bawi niektórych. Potencjalnie. Uczy? Naucza? 

A może adu to miała być ludyczna/popkulturowa, kampowa, 
naiwna (nie infantylna), odmiana sztuki chrześcijańskiej? Przecież 
sztuka ludowa często chwyta za serce szczerością, prostotą, gdy 
serdecznie chwali Boga. Najlepszym przykładem są pastorałki czy 
sprzedana w wielu milionach płyta A gu gu Arki Noego. (Wiem, 
że ich piosenki wzruszały Dobrą Nowiną do głębi dorosłych ludzi 
o wyrafinowanym smaku). Może i tędy wieje Duch Święty. Tylko on 
to wie. 

Jaram się Marią – groteska, kicz, zamierzony oczywiście. Wydaje 
mi się, że adu szczerze śpiewa dla Maryi. Czy pragnę poznać, dzięki 
tej rozrywce, pełną łaski Matkę Boga? Nie. Ośmieszona, zinfan-
tylizowana, z narkotykiem pomieszana Maryja nie jest atrakcyjna 
dla mnie, skoro w tych kategoriach mam się poruszać. Ale może 

 do Czystej pipy 
 i Oblubienic
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nawet z ośmieszenia świętości rodzi się wiara, jej wzmocnienie? 
Z uporem powtarzam: Duch wieje, kędy chce. Daję więc sobie 
kolejną szansę i oglądam: Co Ty wiesz o Marii?. Obrazek z twarzą 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Kobieca dłoń, wykończona kolo-
rowymi szponkami, nakłada naklejki w kształcie plasterka, czer-
wonych usteczek w miejscu cięcia na znanej ikonie. Dłoń opatruje 
ranę na obliczu Czarnej Madonny. Jestem przez moment z artyst-
ką, bliżej mi do Maryi, chociaż nigdy nie miałam tipsów. Wzru-
szam się, chcę się modlić. Przyciąga mnie czuły gest dłoni. To jest 
gest miłości, myślę sobie. Rana troszkę czarodziejsko, fotoszopo-
wo na obliczu świętej znika. Tymczasem głos skanduje z rodzajem 
wyrzutu i poczucia wyższości: Co Ty wiesz o Marii?. Już tylko ten 
ton mnie odpycha. Po co autorka przyciąga, skoro potem odpycha? 
Język kojarzy Maryję z „maryśką” i innymi narkotykami. adu śpie-
wa: ...kiedy byłeś przedszkolakiem, ja z Maryją wciągałam papier, 
ze Świętego Pisma napęd. [...] Kiedy dmuchałeś balona, z trans
cendencji ćpałam glona itd. Wiara jawi się jako rodzaj narkotyku. 
Metafora, która jakby na nią łaskawie nie spojrzeć, wskazuje na 
rzeczywistość zniewolenia, a ta nie ma nic wspólnego z Ewangelią.

Do Czystej pipy i Oblubienic staram się zastosować, z wielkim 
wysiłkiem (czuję jak robię właśnie „figurę serpentinatę”, skręca-
ją mi się kiszki...), pewne szlachetne figury występujące w języku 
sztuki chrześcijańskiej i nie tylko.

Stosowana figury retoryczne oparte na coincidentia opposito
rum, zbieżności przeciwieństw, paradoksach, które miały odda-
wać złożoność świata, niepoznawalność Boga, pobudzać intelekt 
zaskakującą konstrukcją myślową. Były to oksymorony, antytezy, 
koncepty, np. Bóg się rodzi, moc truchleje, ma granice nieskończo
ny. Język paradoksów potrzebny jest ludziom zadziwionym tym, że 
Bóg urodził się jako syn cieśli.

Klipy adu wydają się jakoby realizować te sprzeczne figury. 
Budowane z samych słów, a czasem ze słów kontrapunktowanych 
obrazem. Podważają się jednak do tego stopnia, że nie dochodzi 
do oczekiwanej zbieżności przeciwieństw. 

Nie będę ich dosłownie cytować, bo się wstydzę. Oddam zasa-
dę: świętość wyuzdana, szlachetność tandetna, autentyzm sztucz-
ny. Na przykład tańczące postacie kobiety, które mają symbolizo-

Przywoływać 
starożytną zasadę 
decorum 
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wać Kościół Oblubienicę, można określić jako „wulgarną 
oblubienicę”, „zabiedzone bogactwo”.

Pieśń nad pieśniami daje odważne, natchnione wskazów-
ki: Łono twe czasza okrągła […] Piersi twe jak dwoje koźląt, 
bliźniąt gazeli (PnP). Oblubienica jest bardzo zmysłowa, 
piękna, pociągająca, ale czy bezwstydna? Czy jej ciało jest 
życiem, czy śmiercią? Erotyczne piękno kobiety równa się 
bezwstydowi i wyuzdaniu? Nie i nie. Cała piękna jesteś, 
przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy (PnP 4,7).

W wideoklipie widzę natomiast brak naturalnej zmy-
słowości, nadrabiany tandetną pstrokacizną, połączony 
z wulgarnym ruchem bioder, szczuplutkie, wręcz wychu-
dzone ciało, wywołujące we mnie chęć nakarmienia go. 
(Przepraszam, nie chcę obrazić autorki, która użycza 
siebie swojej sztuce. Wypowiadam się tylko jako oso-
ba, która ośmiela się trochę sobie ufać, bo naryso-
wała w życiu setki ludzkich, męskich i żeńskich ciał 
w różnym wieku, jak przeciętny student po kursie 
malarstwa).

Efekt: zdziwienie, dezinformacja, niesmak, nuda, 
panie, nuda, żal. Chociaż... można popatrzeć na 
to i w inny sposób. Współczesne Kościoły to pra-
wie pozbawiona ciała wspólnota, która potrzebuje 
pokarmu. To chowającą się za maskami z papieru, 
pogubiona, tandetna oblubienica, który dawno zapo-
mniała, na czym polegają cnoty (np. ta umiarkowania). 
To wołanie o pomoc. 

Trudno w tym momencie przywoływać starożytną zasa-
dę decorum, która jak ulał pasuje do mówienia o wewnętrz-
nej harmonii przywróconej człowiekowi przez Boga w dziele 
Zbawienia. W swoim dziele adu nie korzysta z niej. 

Można kłamstwem głosić prawdę? (Oblubienica nie 
jest zabiedzona fizycznie i wulgarna, a wiara nie jest jak 
narkotyk). Oczywiście – żaden język i żaden obraz nie jest 
wystarczający, żeby w pełni wyrazić Objawienie. Zawsze 
będzie toczyć się zaciekły spór. Skoro jesteśmy skazani na 
częściowe widzenie, jak w mętnym lustrze, to nigdy nie 
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wyrazimy dość dobrze Objawienia. Możemy bełkotać, deformo-
wać, motać się, a gu gu kwilić. Tak. Czy tylko? Czy mamy szansę 
opowiedzieć cząstkę prawdy? Ewangelię wypowiedział sam Bóg, 
mamy kogo naśladować, za kim powtarzać słowa, starać się dać, 
na naszą miarę, adekwatny obraz. W niedoskonałej rzeczywistości 
zawsze będzie napięcie, między obrazem Tego, za którym tęsknimy, 
a rzeczywistością. Królestwo Boże nie jest z tego świata, oblubie-
nicy bez skazy pewnie nie da się namalować, sfilmować w sposób 
absolutnie doskonały. Plastyczne wskazówki dostaliśmy w Pieśni 
nad Pieśniami. Metafory mienią się tajemniczo, pociągają pięknem 
zmysłowości i mistycyzmu zarazem. Natchniona księga nie ma pro-
blemu z konkretnym, wskakującym na sensy mistyczne, znakiem. 
Nie używa jednak ani jednego wulgarnego obrazu. Żydzi toczyli 
zażarte dyskusje, czy na pewno jest księgą natchnioną, i to wca-
le nie ze względu na jej zmysłowość, ale na to, że nie ma tam ani 
razu mowy o Bogu. Ze względu na niedoskonałą wyobraźnię ludz-
ką, niedoskonałe widzenie prawdy, głęboką świadomość grzechu 
pierworodnego, starzy mądrzy Żydzi pozwalali ją czytać młodym 
Żydom dopiero po trzydziestce, po przestudiowaniu Księgi Rodzaju 
i Księgi Koheleta. Zakładali zapewne, że i ta, święta księga przecież, 
może większą szkodę niż pożytek przynieść.

Ada, czy to wypada… 

…czyli Czysta pipa. A może pominąć to wideo milczeniem, bo troll 
już się cieszy.

Wstydzę się, zwyczajnie wstydzę się tego słuchać i to oglądać. 
Muszę to napisać: Panno Ado, wlała mi panienka do głowy dziw-
ne, brudne ekskrementy. Czuję syf aż po kolce dendrytyczne mojej 
duszy. I ciała. Najpierw zapraszała mnie panienka na Ucztę, zachę-
cała do otwarcia na Boga, zaufałam, jak dziecko, naprawdę. A tu 
proszę. Może inni, może młodzi ludzie atakowani wyuzdanymi, 
wulgarnymi bodźcami, są znieczuleni. Ja nie jestem. 

Wiem. Ten esej pisany jest przez osobę bardzo, bardzo kon-
serwatywnie wychowaną. Nie tylko pod względem religijnym. 
(W moim domu nawet słowo „tyłek” było bardzo obraźliwe i wul-
garne. Może to dlatego, że jestem drugim pokoleniem po woj-
nie, bo na Wołyniu mam też korzenie, a tam piękny, wielobarw-

Słowo „tyłek” było 
bardzo obraźliwe 
i wulgarne 
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ny, soczysty, przebogaty język polski był na piedestale, ale był też 
naturalny jak powietrze). Duszę jednak mam kompletnie współ-
czesną, bardzo, bardzo podatną na rozbicie w drobny pył. Właśnie 
z tego powodu nie chcę, żeby w mojej pamięci i wyobraźni zako-
rzeniły się słowa, które deprecjonują ciało ludzkie. I nie chcę być 
znieczulona na delikatne piękno. Do tego dążę świadomie. Czuję te 
słowa namacalnie. Ich zapach, kształt, treść. Dołączony do piosenki 
obrazek nie głosi sensu dziewictwa. Pedofile, osoby złaknione per-
wersyjnych bodźców, na pewno się ucieszą. 

Da się pokazać obsceniczność, wulgarność, sam środek burdelu 
w ten sposób, że widz domyśli się, kto jest pod odrażająca powło-
ką – człowiek, który cierpi i łaknie miłości. Potrzebny jest kontekst, 
choćby minimalny, jak jedno spojrzenie. Tu adu i jej majtki są dla 
siebie kontekstem. Początkiem i końcem. Dziw nad dziwy, wygląda 
na to, że adu tego nie wie. Może wie. Nie mam zielonego pojęcia. 
Smutno mi.

Ośmielę się tylko wypowiedzieć za cały gatunek: każda kobieta, 
niemal od maleńkości, a nikt jej tego uczyć nie musi, rozpoznaje, 
kiedy używa ciała jako prowokacji, kiedy jest uprzedmiotowiona, 
a kiedy jest pociągająca przez swoje naturalne piękno. Jej pięk-
no nigdy nie odbiera jej, samo z siebie, godności. I nie musi być 
wierząca. 

Słowa i ciało to dla mnie przede wszystkim święte dary. To nie 
shit. (Każdy może z nimi zrobić, oczywiście, co chce). Słowa to już 
czyn, zwłaszcza w sztuce. Chrześcijaństwo nie deprecjonuje ciała, 
nie używa brudnych słów, choć nie boi się dosadności w mówieniu 
o prawdzie. Bóg objawił się w Ciele. Chce, żebyśmy byli Jego świą-
tynią, i zapłacił za to swoją Świętą Krwią. To mnie wzrusza do cna, 
do każdej komórki ciała, po koniuszki dendrytów. 

Dostałam znaki, więc reaguję, choć już mi się dawno nie chce. 
Zaciskam zęby, żeby skończyć ten esej. Zakładam, że mam do czy-
nienia ze świadomą artystką. Jakiś cel sobie wyznaczyła.

Może Światło ma przejść przez shit? Może i przez shit. Śmiecio-
we środowisko, śmieciowa wrażliwość, internetowa i śmieciowa 
Ewangelia? Może kogoś poruszy, że w śmieciach i przez śmiecie, 
robiąc shit komuś na głowie, mówi „Bóg”? To mnie przerasta. To 
wie tylko Duch Święty, Jego Mądrość.

Po koniuszki  
 dendrytów
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Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wie
loraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpię
tliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, 
ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystko
widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsub
telniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu 
i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości. Jest 
bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwa
ły Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. 
(Mdr 7,2 2–8,1)

Zestawienie cytatów

Św. Paweł: Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Uni
kajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. (1 Tes 5, 16–24) 

ADU: Postawmy odważnie na dobro, wybierając większe zło.
(Spot wyborczy, https://youtu.be/kCWmEyS8t28)

Koszyk z owocami

Msza święta (wideoklip, komentarze na youTubie): 
2 dni temu jak hymn w love parade now in poland... gratulacje
5 dni temu musiałem klęknąć przed ekranem w momencie uniesienia
9 miesięcy temu Kocham! 
1 rok temu Msza po grzybach czy po kwasie? :D
1 rok temu Kwas.
1 rok temu Prawdziwi katolicy jak nikt nie patrzy. 
Dzisiaj (ja) Trucizna owinięta w sreberko dobrych intencji. Nadgry-
złam. Żałuję. Trawię, krztuszę się.

ADU

Duch wieje, kędy chce. Dużo adu. Autokreacja? Mieni się pozło-
ciście shitem. adu zakryła mi Go. Panna Ada schowana za adu. 
Może panna Ada potrzebuje pomocy? Może nie. Może pomaga 
innym, tylko nie widać? Nie chwali się tym, bo jest skromna. Duch 
Święty wie. Ja nie. On wie, czy na adu na pasożytuje troll, czy adu 
flirtuje z trollem, czy troll ukazał pod postacią anioła, czy anioł pod 
postacią trolla. 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
6

3Na pomoc

Potrzebuje pomocy. Muszę sobie przypominać.
...Miłość...nie dopuszcza się bezwstydu (1 Kor 13)
Dla Niego zachowuje człowiek nienaruszoną miłość (dzięki 

umiarkowaniu) (Św. Augustyn, De moribus ecclesiae catholicae)
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, 

którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić 
u szyi i utopić go w głębi morza (Mt 18,6)

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść 
(1 Kor 6,12–13)

RATUNKU!

Brzydka jestem, smutna, zakompleksiona, mało umiem, nie mam 
warsztatu, trochę rzępolę na gitarze, nie znam się na teologii ani 
filozofii, na konstrukcjach artystycznych, nie mam tabletu... co tam, 
nie mam nawet co jeść, ledwo dycham... 

Chcę być osiołkiem, na którym On wjeżdża do Jerozolimy, jechać 
z Nim wozem terenowym przez ciemną dolinę, chcę być najdroż-
szymi perfumami na Jego stopach, przezroczystą tkaniną na ciele 
Oblubienicy, wozem transmisyjnym Jego światła. Chcę opowiadać za 
Nim historię Zbawienia, dać jej kształt i zapach, zatańczyć cnoty, zna-
leźć melodię Tajemnicy, grać ja na wszystkich instrumentach świa-
ta. Śpiewać a gu gu i alleluja! Brygady trolli gadają, gadają, gadają, 
komentują, błaznują, tupią, ściągają mnie w nicość... ratunku! Ksią-
żęta Kościoła, teologowie, mecenasi! Pomocy! Zlitujcie się… To ja, 
sztuka chrześcijańska. Bracia, siostry, ledwo dycham, umieram...

Apel (Do mnie samej przede wszystkim)

Mniej gadać, mniej komentować innych, więcej robić. Tworzyć 
sztukę, która nie robi sama do siebie przypisów, nie musi się tłu-
maczyć, że krowa to pies i co to znaczy. 

Ogłoszenie

Potrzebuję modelki: dziewczynka, 14–17 lat, skromna, pełna wdzię-
ku, radosna, tajemnicza. Współczesna. Zapłacę za pozowanie. 
(Uprzedzam osoby bez doświadczenia – to ciężka praca). Kontakt 
w redakcji. Ω



Jak pamięta pani Kazimierza 
Malewicza z opowieści krewnych?

– Są to opowieści bardzo entuzjastycz-
ne, ale także smutne. Historie opowia-
dane przez mojego ojca brzmiały mniej 
więcej tak: pamiętaj, w naszej rodzinie 
był słynny malarz. Wszystkie jego pra
ce zostały albo w Rosji, albo w innych 

z okazji 100. rocznicy 
powstania czarnego 
kwadratu, najbardziej 
rewolucyjnego obrazu 
sztuki współczesnej 
XX wieku, z iwoną malewicz, 
wnuczką brata Kazimierza 
malewicza, rozmawia  
Joanna michalina wal 

Sztuka punktu zero 
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międzynarodowych muzeach, w Polsce 
nie ma ani jednego jego obrazu. Nasza 
rodzina życzyłaby sobie, aby chociaż 
jedna z prac naszego słynnego przod-
ka, reformatora sztuki nowoczesnej 
XX wieku, znalazła honorowe miej-
sce w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie lub w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej.

Mój dziadek Antoni często opowia-
dał swoim dzieciom historie z marca 
1927 roku, kiedy jego słynny brat, Kazi-
mierz Malewicz, przyjechał do War-
szawy na swoją pierwszą wystawę do 
hotelu Polonia Palace. Wszystkie ter-
miny związane z tą wystawą uniemoż-
liwiły mu spotkanie z bratem.

Dopiero w dzień wyjazdu z War-
szawy do Berlina bracia spotkali się 
na Dworcu Głównym. Kazimierz był 
już w wagonie, mój dziadek stał na 
peronie. Kiedy zaczęli rozmowę, nagle 
Kazimierz zaczął płakać, żal mu było 
odjeżdżać. Nie wiedział, czy jeszcze 
kiedykolwiek w życiu spotka się z bra-
tem. Wycierał łzy chusteczką, którą 
później rzucił mojemu dziadkowi. To 
było ich ostatnie spotkanie. 

Jakim człowiekiem był Kazimierz 
Malewicz?

– Był to człowiek wielkiej duszy. O tym 
mówili wszyscy, jego studenci i przy-
jaciele. Sam żył w bardzo ciężkich 
warunkach. Mimo to zawsze wspierał 
wszystkich młodych twórców, zdol-

nych artystów, pomagał im nieustan-
nie. W każdą sobotę w swoim domu 
w Sankt Petersburgu organizował spo-
tkania artystów, na które przychodził 
jednocześnie katolicki ksiądz i rosyjski 
pop – dyskusje te były bardzo zażarte. 
Malewicz grał na pianinie i śpiewał, 
miał piękny głos, dlatego były to nie-
powtarzalne wieczory. 

Jak zaczęła się jego przygoda ze 
sztuką?

– W wieku 13 lat Malewicz zaczął 
szkicować krajobrazy. Jednak jak 
pisał w swojej biografii: szkicowanie 
ołówkiem bardzo mnie denerwowało, 
a więc go wyrzuciłem i chwyciłem za 
pędzel.

Decydującym momentem w życiu, 
który zaważył na jego dalszych losach 
jako malarza, była podróż z ojcem do 
Kijowa. Wtedy na wystawie jednego 
ze sklepów zobaczył obraz, na którym 
była przedstawiona młoda dziew-
czyna siedząca na ławce i obierająca 
ziemniaki. Ten obraz tak go zafascy-
nował, że podczas następnej podró-
ży z matką poprosił ją, aby kupiła mu 
farby, pędzle, i od tego momentu 
zaczął malować. Studia artystyczne 
rozpoczął dość późno, ponieważ miał 
już wtedy 26 lat. Zanim wyjechał, pra-
cował u ojca w fabryce cukrowej jako 
rysownik techniczny. Zarobione pie-
niądze odkładał na wyjazd na studia 
do Moskwy. 
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W jakich okolicznościach powstał 
słynny Czarny kwadrat?

– Dla Malewicza bardzo ważne było, 
aby stworzyć coś ponadczasowego. 
On chciał dojść do Absolutu – to była 
dla niego jedyna właściwa forma. 
Pierwsza forma Czarnego kwadratu 
powstała w 1913 roku jako kurtyna do 
opery Zwycięstwo nad słońcem, która 
została przedstawiona 3 i 5 grudnia 
1913 roku w teatrze w Sankt Petersbur-
gu. W trakcie przedstawienia kurtyna 
została przerwana na scenie na dwie 
części. 

Malewicz wtedy stworzył coś, 
o czym w zasadzie jeszcze nie wiedział, 
nie umiał tego nazwać. Jego prace 
badawcze nad Czarnym kwadratem 
trwały prawie dwa lata. 17 grudnia 
1915 roku obraz ten został pokazany na 
wystawie 0.10 w Sankt Petersburgu, 
na której Malewicz przedstawiał swo-
ich 39 suprematycznych prac. Ostat-
nia wystawa futurystów była nazwa-
na 0.10, ponieważ miało wziąć w niej 
udział dziesięciu artystów. W rzeczywi-
stości podczas wystawy prezentowało 
prace 14 osób.

Zero było pokazaniem wyjścia sztuki 
z punktu zerowego i dojścia do punktu 
zerowego. Podczas wystawy Malewicz 
powiesił swój czarny kwadrat demon-
stracyjnie w lewym rogu, tak jak Rosja-
nie wieszali ikony. Od tego momentu 
obraz ten stał się ikoną sztuki współ-
czesnej XX wieku.

Jak Malewicz doszedł do idei 
suprematyzmu?

– Koncepcja suprematyzmu rodzi-
ła się przez wiele lat, począwszy od 
roku 1913. Długo nie została zakończo-
na, ponieważ od 1924 roku malarzom 
rosyjskim nie wolno było przedstawiać 
prac awangardowych. Można powie-
dzieć, że idea suprematyzmu umarła 
w pracach Malewicza. Teraz można 
ją zobaczyć w twórczości np. Sergeya 
Dozhda, który kontynuuje tę ideę.

Czym Czarny kwadrat był dla 
Malewicza?

– To był Absolut, to było jego życie. 
Gdy stworzył czarny kwadrat, wie-
dział, że niczego innego wspanialsze-
go już nie będzie. Wiedział, że to jest 
przesłanka dla wszystkich nowych 
artystów. Poprzez to Malewicz wzy-
wał młodzież słowami: porzućcie styl 
malarski starych malarzy takich jak 
Matejko. To pobudzało do myślenia. 

Skąd Malewicz czerpał inspiracje?

– Bardzo ważnym motywem jego 
twórczości były natura i wnętrze czło-
wieka. Świadomość, że człowiek jest 
boską istotą i ma swój kosmos – to 
odgrywało dla niego istotną rolę. Głę-
boko wierzył, że życie na ziemi się nie 
kończy – w swoich pracach teoretycz-
nych poświęca temu głębszą refleksję. 
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Istotne jest, że Malewicz tworzył 
architektony, które miały być domami 
dla kosmitów – przyszłych generacji. 
Malewicz był nie tylko prekursorem 
sztuki nowoczesnej XX wieku, ale także 
prekursorem idei, pomysłów dotyczą-
cych wszechświata, był wizjonerem. 
Poza tym był przede wszystkim zain-
spirowany sztuką Cézanne’a. Niestety 
nigdy nie mógł przyjechać do Paryża, 
aby obejrzeć jego prace na żywo, ale 
to właśnie te dzieła zainspirowały całą 
twórczość Kazimierza i pisał o tym 
w swoich rozważaniach teoretycznych. 

Jaką rolę w jego życiu odgrywał Bóg?

– Bóg był dla niego bardzo ważny. 
W swoich pracach teoretycznych, m.in. 
w książce Bóg nie został strącony, pro-
wadzi z Nim dialog – jest to zażarta 
dyskusja ze Stwórcą.

Trzeba pamiętać, że Malewicz to nie 
tylko malarz. Miał także wiele innych 
talentów.

– Tak, Malewicz to ogromna postać, to 
geniusz. To także poeta, pisał piękne 
wiersze. Fragment, który bardzo sobie 
cenię, jest z 1913 roku i brzmi: jam 
początkiem wszystkiego, bo w świado
mości mojej tworzą się światy. Wiersz 
ten przechodzi w prozę i następuje 
w nim dialog z Bogiem. 

Malewicz był także twórcą kostiu-
mów do futurystycznej opery Zwycię

stwo nad słońcem. Był reżyserem i sce-
narzystą tego spektaklu. Sam stworzył 
scenografię do sztuki, która przedsta-
wiała trójwymiarowe obrazy i plakaty. 
Był geniuszem we wszystkich dziedzi-
nach swojej twórczości.

W jakich okolicznościach zginął?

– Po przyjeździe z Berlina do Rosji był 
traktowany jak szpieg. Przesłuchiwano 
go dwukrotnie, był torturowany w wię-
zieniu, wskutek czego zachorował na 
raka prostaty. 

Wielu jego studentów i przyjaciół 
pisało petycje do władz państwowych 
z prośbą o umożliwienie mu wyjazdu 
za granicę na leczenie do Paryża. Jed-
nak nigdy nie otrzymał wizy do Francji. 
Zmarł w Sankt Petersburgu 15 maja 
1935 roku.

Czy udało mu się osiągnąć 
nieśmiertelność?

– Jak najbardziej. Malewicz żyje w nas, 
żyje w ideologii twórczej każdego stu-
denta asP. Widzimy go na co dzień 
w każdym mieście tego świata. Trzeba 
pamiętać, że on był nie tylko mala-
rzem, ale i architektem. Inspirowa-
li się nim m.in. Zaha Hadid i Daniel 
Libeskind, dlatego przetrwał. Ω

Rozmawiała: Joanna Michalina wal



ognISty hymn 
przedwyborczy 
uderzył 
w zygmunta 
dzwon 
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śpiewam piosenki 
romantyczne o miłości, 
sporcie i innych rzeczach. 
postanowiłam spróbować 
w must be the music. 
mistrzowie muzyki docenili 
moją odwagę, za co im 
serdeczne bóg zapłać – 
o prawdziwej sztuce, miłości, 
Andrzeju Dudzie, Ludwigu 
wittgensteinie oraz o tym, 
czy prawica przegrywa 
kulturę, z władysławą bąk, 
gwiazdą Facebooka, rozmawia 
Jerzy Kopański

Czy może pani opowiedzieć 
o początkach swojej twórczości?

– Od dziecka lubiłam słuchać muzy-
ki poważnej i innej, postanowiłam iść 
do szkoły muzycznej. Od piątej klasy 
szkoły podstawowej uczęszczałam do 
szkoły muzycznej, do której chodzi-
łam przez trzy lata. Musiałam połą-
czyć szkołę i naukę muzyki. Już wtedy 
pisałam wierszyki i układałam piosen-
ki, chowając je do szuflady. Miałam 
piękny, lekki głos, zawsze nuciłam pod 
nosem. Później nie mogłam się zaj-
mować muzyką, ponieważ wyszłam za 
mąż, a mój mąż i jego rodzina nie lubili 
muzyki. Bardzo było mi przykro, ale 
żeby spełniać marzenia, dążyłam do 
celu, prowadząc działalność gospodar-
czą. Prowadziłam dyskoteki, miałam 
okazję zaśpiewać coś czasem. Zawsze 

tęskniłam za muzyką, nie mogłam się 
oprzeć, gdy widziałam instrumenty 
muzyczne, musiałam choćby spojrzeć. 
Kupiłam akordeon. Pisałam piosenki 
po cichutku i chowałam je do szufla-
dy, aż wydarzyło się coś w moim życiu. 
Od 18 lat jestem wolna, po rozwodzie, 
nikt mi nie przeszkadzał, pisałam coraz 
więcej, w końcu postanowiłam spró-
bować w Must be the music. Gdybym 
śpiewała własny utwór, już dawno 
byłby hitem, cover śpiewa się ina-
czej. Lecz mistrzowie muzyki docenili 
moją odwagę, za co im serdeczne Bóg 
zapłać. 

Układanie piosenek dla mnie jest 
miłe. Biorę telefon i śpiewam, spon-
tanicznie układając przy tym melodię. 
Gdyby mnie było stać na profesjonalne 
studio i nagrywanie, to tak bym zaśpie-
wała, że warto byłoby posłuchać. Jed-
nakże śpiewam niskim głosem. A bez 
pomocy innych ludzi źle jest samemu 
tworzyć coś, co byłoby profesjonalne. 
Wielkim moim marzeniem jest nagry-
wanie płyt. Jedna polityczna, gdzie tra-
fiłam jak w totka. Hymn dla prezyden-
ta Gorący hymn dla Pana Prezydenta 
Andrzeja Dudy, który odsłuchało w cią-
gu pięciu miesięcy około 145 tysięcy 
osób na jednej stronie Facebooka, 
kilka tysięcy na youTubie i w Google. 
Później Nie pozwól, Boże, Platfor
mie wygrać miało już na Facebooku 
ponad 200 tysięcy, do tego youTube 
i inne. Następna polityczna to Madon
no, Czarna Madonno, obroń Ojczyznę 



W
ŁA

D
yS

ŁA
W

A
 B

ą
K

 /
 W

yW
IA

D
 

7
0

naszą, potem Ognisty hymn przed
wyborczy uderzy w Zygmunta dzwon 
i następna, i następna. Układałam też 
inne, miłosne, ułożyłam też piosen-
kę o Warszawie, ma tytuł Warszawa 
miasto wolności. Układam piosenki, 
śpiewam, gram, piszę książki. Jedną 
już napisałam: Diamentowe słowa. 
Napisałam ją w 2001 roku i wszystko 
się spełnia! 
Zaczęłam pisać książkę pod tytułem 
Jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Ułoży-
łam też pieśń w podziękowaniu Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II po włosku 
i po polsku. Zgłosiłam ją do festiwalu 
młodzieży, chciałam bardzo zaśpie-
wać ją w 2016 roku w Światowe Dni 
Młodzieży, ale wcześniej muszę nagrać 
płytę, żeby sprzedać ją tym ludziom. 
Szukałam współpracy, wsparcia, ale 
nie otworzyło się żadne dobre serdusz-
ko. A tak samej jest ciężko. Ułożyłam 
kilkanaście pięknych bajek dla dzie-
ci, opartych na faktach. Jestem ciepłą 
osobą, otwartą na kontakt z ludźmi, 
służę pomocą, jak tylko mogę. Intere-
suje mnie polityka, nie lubię przemo-
cy. Nie jestem naiwna, zawsze spraw-
dzam wszystko. Umiem piec wspaniałe 
serniki, nawet dla diabetyków. Czytam 
czasem kilka stron jakiejś lektury lub 
Pismo Święte – kilka stron dla przypo-
mnienia. Lubię ludzi wesołych i takich, 
którzy z problemów starają się wyjść 
z uśmiechem, bez stresu, bo życie jest 
ulotne, a nic nie jest trwałe. Dlatego 
liczy się przyjaźń, dobre słowo.

Może pani opowiedzieć o swojej 
przygodzie z Must be the music?

– Proszę pana, to była dla mnie loteria, 
wie pan dlaczego? Bo śpiewając przed 
mistrzami światowymi z początku nie 
zdawałam sobie sprawy z tego, co 
robię. Widziałam jeden cel i myślałem 
o szczęściu. Może Pan Bóg mi pomo-
że się przebić. No ale brałam też pod 
uwagę to, że skoro lubię ludzi z natury, 
to oni poczują ciepło, dobrą energię 
i może mi się uda. To było przeżycie, 
emocje. Jestem bardzo wdzięczna ope-
ratorom, reżyserii i jury za wyrozumia-
łość. A przede wszystkim bardzo miłą 
osobą okazali się pan Maciej i ekipa, 
tacy swoi, tak powinno być. Czułam 
się jak w rodzinie. Jak już wspomnia-
łam, tak bardzo chciałam zaśpiewać 
własną piosenkę, wtedy miałam ich 
sześć. Chciałam zaśpiewać Magię 
miłości, niestety moja agentka zgubiła 
nagranie i śpiewałam Tercet Egzotycz-
ny, którego się uczyłam na poczeka-
niu. Tak bardzo żałuję, że nie dano mi 
szansy zaśpiewać w półfinale. Przepra-
szam, odbiegam od tematu, ale to było 
niesamowite!

Dodam jeszcze, że nie podoba mi 
się, gdy ludzie śpiewają covery i nie 
potrafią nic ułożyć samemu. Występu-
jących z wygórowaną ambicją niedo-
brze wspominam, to ci, którzy przegra-
li ze mną pomimo moich lat. Myślę, że 
jeszcze nie jest za późno. Nieważne, 
co się w życiu ma. Ważne, co zostanie 
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po mnie. A przy okazji: pozdrawiam 
wszystkich z telewizji i mistrzów jury. 
A! Jeszcze ułożyłam piosenkę o Kamilu 
Stochu w Soczi.

O, to nowy kierunek w pani 
twórczości, czekam na nagranie! 
A wolno zapytać o prąd polityczny 
w pani piosenkach? Dobrze się pani 
czuje w roli barda?

– Co to za rola?

Mam na myśli sytuację jak 
u Jacka Kaczmarskiego, który 
śpiewając o historii, malarstwie 
i literaturze, został szybko 
zaszufladkowany jako pieśniarz 
polityczny, narzucono mu rolę 
barda Solidarności.

– Wie pan, może to ujmę inaczej, mnie 
nie może ktoś tak nazwać, bo ja śpie-
wam piosenki romantyczne o miłości, 
sporcie i innych rzeczach, dlatego ja 
nie jestem pieśniarzem, lecz twórcą 
piosenek, tworzę pieśni jako artysta 
z prawdziwego zdarzenia, sterowa-
na rozsądkiem, mądrością, wrodzoną 
zdolnością, umiejętnością, odwagą, 
sterowana przez siłę wyższą. Pieśniarz 
polityczny to taki, który śpiewa w tym 
momencie o tym, co jest, natomiast ja 
tworzę z pełnym przekonaniem, że tak 
będzie i zawsze tak jest, czyli z wyprze-
dzeniem faktów. Czy to nie jest coś 
innego?

 ułożyłam  
 pIoSenkę o kamIlu  

 Stochu w SoczI
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To prawda. Czy wśród 
współczesnych twórców 
dostrzega pani jakichś 
szczególnie wartościowych? 
Jakich twórców poleciłaby pani 
młodemu odbiorcy? A może 
pani się inspirowała innymi 
artystami?

– Młode pokolenie powinno poznać 
smak wszystkich piosenek, począwszy 
od Szopena, do muzyki rock i pop, jak 
również wszystkich innych. Może to 
mieszanka urozmaicona, ale najpięk-
niejsza jest muzyka świata. Ja polecała-
bym Szopena, muzykę poważną, jakąś 
operę i romantyczne o miłości.

Co powinno robić Ministerstwo 
Kultury, by najcenniejsze dzieła 
kultury polskiej nie przepadały?

– Ministerstwo powinno przeznaczyć 
środki finansowe na udoskonalenie, 
utrwalenie tego, co było ważne, co 
się wydarzyło w kraju, oraz na tych 
twórców, którzy dopiero startują, mło-
dych ludzi. Lecz także na spełnienie 
muzycznych talentów, które nie miały 
możliwości za młodu ze względów 
ekonomicznych. W zamian za wspar-
cie powinni ci twórcy odnosić sukce-
sy w formie finansowej, które wrócą 
się państwu z nawiązką. Oczywiście, 
wsparcie powinno dotyczyć całej kul-
tury i sztuki polskiej, nie może ona 
zaginąć.

A jak pani, jako artystka, rozumie 
zdanie Ludwiga Wittgensteina: 
„granice mojego języka są granicami 
mojego świata”? Jakie obowiązki ma 
przed sobą artysta?

– Coś mi się obija o uszy to słynne 
nazwisko. Te słowa mogę zinterpre-
tować tak: to są mądre słowa. Przede 
wszystkim prawdziwie powiedziane, 
a obowiązkiem artysty jest ciągle udo-
skonalać swój język, aby wejść w ten 
świat. To nie jest łatwe, widzę, że pan 
to profesor historii, tworzący jakąś 
teologię wyższą.

Dziękuję. I już naprawdę na koniec: 
czy uważa pani, że prawica przegrała 
kulturę?

– Nie, w życiu nic się nie przegrywa, 
wtedy człowiek staje się zmobilizowa-
ny do działania, silniejszy i mądrzej-
szy, tak będzie próbował pisać projekt, 
żeby nie popełnić drugi raz tego same-
go błędu. Nie ma ludzi przegranych. 
Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, tyl-
ko na spokojnie. Potrzebne są przemy-
ślane projekty i przynajmniej wstępnie 
zaplanowane, wtedy prawica stanie się 
mocniejsza, bogatsza również o kolej-
ne doświadczenie.

Dziękuję. To była miła i pouczająca 
rozmowa. Najlepsze życzenia! Ω
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Cię potrzebuje.
Jeźli podoba Ci się, co wyprawiamy,
i chciałbyś mieć wkład w nasze zawody,
podaruj nam stałe zlecenie. 
30, 50, 100 zł. 
Byle co miesiąc.

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

z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe. Cel: Fronda lUX
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papIeż jako znak, papIeż 
jako wyzwanIe, papIeż 
jako denerwowanIe 
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papież Franciszek wygląda 
mi na o wiele bardziej 
energicznego i władczego 
niż Jan paweł ii. Stąd pytanie, 
czy ma on w ogóle chęć na 
korzystanie z mechanizmów 
synodalnych do czego 
innego niż dla umocowania 
w opinii, uprawomocnienia 
swoich własnych decyzji – 
z pawłem milcarkiem, 
redaktorem naczelnym 
„christianitas”, rozmawia 
Krzysztof wołodźko

Współczesne pokolenia katolików – 
jeśli świadomie doświadczają 
Kościoła – mogą wybierać między 
dwoma sposobami jego opisu. 
Pierwszy brzmi: posoborowy Kościół 
to odrodzenie wszystkiego, co 
najlepsze w chrześcijaństwie. Drugi, 
przeciwstawny, głosi, że posoborowy 
Kościół przeżywa potężny kryzys, 
który sprawia, że „sól straciła smak”. 
Jak pan się odnajduje między tymi 
wartościowaniami?

– Muszę przyznać się do rzeczy dość 
oczywistej. Co prawda umysłowo 
zostałem ukształtowany przez narra-
cję bardzo krytyczną wobec tego, co 
się wydarzyło po Soborze Watykań-
skim ii, ale zanim to nastąpiło, byłem 
formowany przez Kościół, który przez 
te zmiany przechodził. Stąd moja 
tradycjonalistyczna przemiana miała 

charakter swoistej konwersji wewnątrz 
Kościoła, po dość długim okresie przyj-
mowania za dobrą monetę wszystkie-
go, co przedstawiano jako błogosła-
wiony owoc soboru.

Gdy dziś patrzę na te dwie rozwija-
jące się narracje, to uważam, że trady-
cjonalistyczna znajduje się w drama-
tycznym rozmachu. Tradycjonalistów 
jest coraz więcej, coraz częściej myśl 
tradycjonalistyczna jest obecna w dys-
kusjach publicznych. Równocześnie 
ci ludzie bardzo często znajdują się 
w konflikcie, doświadczają trudności, 
z pewnością nie są kościelnym main-
streamem. A narracja posoborowa 
jest dzisiaj jeszcze bardziej opowie-
ścią urzędniczego głównego nurtu, 
opowieścią kościelnych ludzi władzy, 
którzy mają zakodowane te najprost-
sze stwierdzenia dotyczące posoboro-
wości, ale są coraz mniej dynamiczni, 
coraz mniej w nich energii. 

Mam przy tym wrażenie, że to kla-
syczne zderzenie tradsi vs posoborow-
cy jest coraz bardziej diaboliczne. 

To brzmi bardzo poważnie.

– Mówię o sensie etymologicznym 
tego określenia. To zderzenie, któ-
re dzieli prawdę katolicką na kawałki. 
Ludziom się wydaje, że odnajdują się 
w prawdzie nie poprzez rozpoznanie 
samej prawdy, jej smakowanie i wpro-
wadzanie jej w życie, tylko raczej przez 
skonfliktowanie się z czymś, co uważa-
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ją za nieprawdę. Jesteśmy w momen-
cie, w którym proces rozrywania praw-
dy i przeciwstawiania sobie rzeczy, 
które powinny być połączone, jest 
nawet większym zagrożeniem niż jed-
na z tych dwóch tendencji, o których 
pan wspominał na początku. 

Jako środowisko „Christianitas” 
próbujecie wprost wskazywać to, co 
w doświadczeniu i przekazie Soboru 
Watykańskiego II było kontynuacją, 
a nie radykalną zmianą. Czy trafia to 
obecnie do większej liczby polskich 
katolików?

– W tym względzie nasza praca ma 
znikomy odbiór – i żadną pociechą 
nie jest to, że także znikoma była i jest 
recepcja wszystkich apeli papieża 
Benedykta Xvi w tej sprawie. Pamię-
tajmy, że jego ostatnia konferencja do 
księży, wygłoszona w momencie, gdy 
było już wiadomo, że odchodzi, była 
poświęcona właściwej interpretacji 
samego soboru. Benedykt Xvi pod-
czas swojego urzędowania poświęcił 
temu wiele uwagi. To on sprawił, że 
te kwestie w nieco większym stopniu 
zaistniały w świadomości kościelnej, 
wraz z odróżnieniem „hermeneutyki 
zerwania” i „hermeneutyki reformy 
w ciągłości”.

Bardzo ciekawe jest, że papież Fran-
ciszek uczynił kilka wzmianek sygnali-
zujących ludziom zorientowanym, że 
rozumie takie postępowanie swojego 

poprzednika. To troszkę tak, jakby na 
chwilę mrugnąć okiem do wtajemni-
czonych [śmiech]. Ale poza tym ten 
przekaz się nie przebija. Nie przebi-
jał się nawet za Benedykta Xvi, mimo 
że mówił o tym dość wyraźnie i dość 
dobitnie. Ale wówczas tradycjonali-
stom Sobór Watykański ii nie był do 
niczego potrzebny, uważali za osobiste 
obciążenie Benedykta Xvi to, że musi 
wciąż mówić o soborze. Z kolei tzw. 
posoborowcy uważali, że papież chce 
im zabrać ich skarb.

Z podobnymi reakcjami – zachowu-
jąc proporcje – spotykamy się w „Chri-
stianitas”. W 50. rocznicę otwarcia 
soboru zainaugurowaliśmy naszą 
serię opracowań źródeł dokumentów 
Vaticanum ii. Gdy wręczałem pierw-
sze z nich pewnemu nietuzinkowemu 
duszpasterzowi, zdolnemu intelektual-
nie objąć temat, jego pierwsza reakcja 
była wyłącznie taka: „Chcecie z Sobo-
ru Watykańskiego ii zrobić Trydent!”. 
To znaczące. Tak silne jest dziś prze-
konanie, że nie ma żadnej drogi poza 
sprowadzeniem wszystkiego do swojej 
partii, do jednostronnej interpretacji. 
A przecież wiem dobrze, że gdy zaczy-
nałem pracę nad tymi opracowaniami, 
zależało mi na pokazaniu ciągłości mię-
dzy soborem a tradycją. Jednocześnie 
dostrzegałem uprawnione elementy 
rozwoju czy też zmiany, tyle tylko, że 
traktowane integralnie wyglądają one 
zupełnie inaczej w kontekście katolic-
kiej ciągłości. Ale to wszystko czysta 
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teoria, materiał seminaryjny, bo nie 
przekłada się na żadne duszpasterstwo 
czy rządzenie Kościołem. 

Spory o sobór mają charakter 
akademicki, a rzecz biegnie i tak 
swoim torem?

– Tak to postrzegam. Nie jest to żadna 
skarga, raczej świadomość ograniczo-
ności naszego przekazu. Ale na brak 
zainteresowania tymi sprawami skarżą 
się także np. ludzie z „Więzi”, którzy 
przecież przez lata mieli możliwość 
ukształtować tę dość powszechnie funk-
cjonującą „wulgatę” o soborze: że był to 
przełom, że Kościół pożegnał się z „gar-
bem konstantyńskim”, że najważniejsze 
jest teraz otwarcie na inaczej myślących 
etc. Narzekają, że tę ich „wulgatę” się 
powtarza, ale podobno nic z tego nie 
wynika w praktyce, u nas, w Polsce. 
W każdym razie jest wiele lenistwa inte-
lektualnego w przyswajaniu dziedzic-
twa soborowego – czego świadectwem 
jest też ta postępowa „wulgata”. 

Na ogół tzw. realizacja soboru 
w naszym kręgu europejskim była po 
prostu adaptacją „burżujskiej men-
talności” człowieka na Zachodzie, 
pod hasłami pluralizacji i liberalizacji 
zachowań. W momencie gdy zderzało 
się to choćby z potrzebami misyjnymi 
Kościoła w innych częściach świata, 
ukazywało się nierzadko fiasko takiego 
myślenia. Obecnie widać to dobrze 
przy okazji dyskusji dotyczącej synodu 

poświęconego rodzinie. Wiele pomy-
słów, które przychodzą z Zachodu, 
rzekomo z myślą o całym Kościele, 
spotyka się z niezrozumieniem w jego 
innych regionach. W Afryce stukają się 
w czoło, gdy słyszą to, co jest rzeko-
mymi głównymi problemami Kościoła 
z perspektywy Europy.

I rzeczywiście nie ma dziś szans na 
inną, a przy tym szerszą dyskusję nad 
Kościołem?

– To, co mówiłem wcześniej, wspomi-
nając o apelach i działaniach Benedyk-
ta Xvi, było realizmem zaprawionym 
goryczą. Nie znaczy to jednak, że jego 
różne intencje nie będą się realizowały. 
Ale wydaje mi się, że one zrealizują się 
w Kościele (być może liczebnie prze-
rzedzonym, co nie jest moim marze-
niem), w którym na nowo spotkają się 
ludzie z różnych kierunków. I spotka-
ją się wiedzeni przeświadczeniem, że 
nie można dalej pozwolić demolować 
tej wspólnoty, ale należy zachować jej 
dobra dla ubogich Kościoła.

Rozumiem, że nie używa pan tego 
określenia w sensie ekonomicznym.

– Mówię o zwykłych ludziach cho-
dzących do kościoła, szukających 
w Kościele nauki wiary i drogi do Boga. 
Dobrem ubogich Kościoła jest choćby 
to, że szanuje się nauczanie Kościo-
ła i prawa, które są ogłaszane przez 
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Kościół. To jest parasol dla wielu ludzi, 
że nie są wydani na dowolne interpre-
tacje i zastosowania praw, ponieważ 
jakaś pseudoklerykalna elita robi, co 
chce. Mówię o elicie pseudoklerykal-
nej, bo bardzo często są to świeccy 
ludzie, którzy panują nad umysłami 
księży i stają się samozwańczymi auto-
rytetami w Kościele.

Dobrze jest to widoczne w dziedzi-
nie życia liturgicznego. Zupełnie czym 
innym jest to, co mówił w tej materii 
sobór, i czym innym są przepisy ogło-
szone przez Kościół na poziomie cen-
tralnym. A zupełnie czym innym jest 
nie tylko praktyka parafialna, ale też 
„reżim idei”, który praktycznie panuje 
nad kościołami lokalnymi, zwłaszcza 
w Europie i Ameryce Północnej. Nie 
wynika to wcale z rządu teologów czy 
klerykalnego spisku. Bardzo często sto-
ją za tym świeckie elity, ekipy liturgicz-
ne, które niekiedy panują kompletnie 
nad liturgią na Zachodzie, a probosz-
czowie są zależni od ich pomysłów.

Ma to odniesienie także do spraw 
społecznych. Był taki moment, już po 
soborze, gdy ludzie Kościoła odeszli 
niemal zupełnie od katolickiej nauki 
społecznej. Uznano, że jest tylko 
wyznanie wiary, a poza nim świeckie 
ideologie, z którymi trzeba zawierać 
takie czy inne kontrakty. Oznaczało to 
różne podległości, najpierw względem 
ideologii rewolucyjnej, a później libe-
ralnej, w momencie gdy okazywało się 
to wygodniejsze. 

Nie ma katolicyzmu bez papiestwa. 
Dostrzega pan ciągłość między 
posoborowymi pontyfikatami? 
Jeśli tak, to jakie są jej wyznaczniki 
i w czym się ona przejawia? 

– Ciągłość posoborowych pontyfi-
katów nie jest trudna do wykazania. 
Ich wspólnym nerwem jest szczera 
intencja zastosowania tego wszystkie-
go, co do życia Kościoła wniósł Sobór. 
Inną kwestią jest to, kto jak rozumie 
to dobro. Tu już różnice między tymi 
papieżami są niekiedy nawet dość 
znaczne.

Więź między Janem Pawłem ii 
a Benedyktem Xvi, mimo wielu różnic, 
była o wiele większa niż papieża Fran-
ciszka z Janem Pawłem ii. Natomiast 
obecny papież jest ogromnie podobny 
w swoich różnych ideach i zachowa-
niach do Pawła vi z pierwszych lat jego 
pontyfikatu.

To nie dla wszystkich zabrzmi jak 
komplement. 

– Pewnie nie. Ale w ogóle nie usta-
wiam tego w tych kategoriach. Tak to 
widzę, gdy obserwuję jego pontyfikat. 
To Franciszek bardzo chciał i popchnął 
do przodu beatyfikację Pawła vi. To 
jest wyraźnie „jego” papież.

Bardzo jestem ciekaw, jak papież 
Franciszek wyjdzie z ważnej próby 
związanej z synodem poświęconym 
rodzinie. Posłużę się pewną analo-
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gią. Otóż Paweł vi przed ogłoszeniem 
encykliki Humanae vitae, choć osobi-
ście miał dość konkretne i ustabilizo-
wane zdanie, sam otworzył dyskusję 
dotyczącą zmiany stanowiska Kościoła 
w sprawie antykoncepcji, sugerując, że 
jest to możliwe. Gdy wszystko wska-
zywało na to, że taka zmiana nastą-
pi, papież powodowany m.in. bardzo 
mocnym wewnętrznym przeświadcze-
niem wydał encyklikę, która zdecydo-
wanie zaprzeczyła możliwości zmiany. 

Wiele lokalnych kościołów zare-
agowało na jej ogłoszenie tak otwar-
cie schizmatycko, jak w tej chwili 
dość otwarcie grozi Kościół niemiec-
ki, kontestując zachowawcze decyzje, 
jakie mogą zapaść na synodzie. O ile 
papież Franciszek przed poprzednią 
sesją synodu czynił wobec niemiec-
kiego Kościoła wiele przychylnych 
gestów, o tyle obecnie przeformułował 
swój sposób zachowania. Przy okazji: 
ostatnie zmiany w sprawie dyscypliny 
stwierdzania nieważności małżeństw 
nie są potężne, ale praktycznie będą 
miały duży wpływ na to, co się dzieje 
w tej materii. Być może jest to jeden 
z synodalnych projektów zastępczych.

Na czym miałoby to polegać?

– W Kościele czasami, także za Jana 
Pawła ii, tak sprawy się załatwia-
ło. Spójrzmy na sprawę kapłaństwa 
kobiet. To rzecz niedopuszczalna 
z przyczyn zasadniczych. Ale wobec 
dyskusji na ten temat papież zdecy-
dował się na dopuszczenie dziewcząt 
do służby ołtarza, choć doskonale 
wiadomo, że sam nie był tego zwolen-
nikiem. Podjął taką decyzję, ponieważ 
tak wyglądała koncepcja równowagi 
w czasach jego pontyfikatu: jeśli nie 
można przyzwolić na jakiś postulat, 
usiłuje się to nadrobić jakimś kom-
promisowym gestem. Swoją drogą, to 
nigdy nie kończyło sprawy, raczej uzna-
wano, że to dobry punkt zaczepienia, 
żeby to samo żądanie znowu zgłaszać.

Jest jeszcze jedna rzecz. Papież 
pochodzący z Argentyny, z południo-
wej Ameryki, będzie miał zawsze jakiś 
problem na pewno z Benedyktem Xvi 
jako kard. Ratzingerem i na pewno 
z Janem Pawłem ii, który wedle Laty-
nosów nie rozumiał sytuacji teolo-
gii wyzwolenia i pozwolił poddać ją 
cenzurze. 
 

określenIe „atmoSfera oblężonej twIerdzy” 
traktowane jeSt zwykle jako Szyderczy 
argument retoryczny. ale w XIX/XX wIeku 
koścIół był oblężony realnIe 
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W naszej rozmowie pojawił się wątek 
wewnątrzkatolickiego prawa do 
własnego zdania. Dziś to dla wielu 
oczywistość i nieledwie dogmat, 
dla innych oznaka zepsucia Kościoła 
przez świat. Ale chcę przestawić inną 
perspektywę. W 1863 roku John 
Henry Newman – już jako ksiądz 
katolicki, ale jeszcze nie kardynał – 
pisał: To osobliwy wiek dla Kościoła. 
W dawnych czasach nie było tak 
wielkiej centralizacji jak dziś. Jeśli 
teolog wygłaszał swoją opinię, drugi 
mu odpowiadał. Jeśli spór się nasilał, 
wtedy docierał do biskupa. Stolica 
Apostolska była w takich przypadkach 
ostateczną instancją. Dziś, jeśli jako 
zwykły ksiądz dam jakikolwiek tekst 
do druku, od razu spotykam się 
z reakcją Kongregacji Krzewienia 
Wiary. Być może na obecną sytuację 
katolicyzmu – nie tyle wedle logiki 
echa, co odbitej fali – mają wciąż 
wpływ tamte realia?

– Etienne Gilson w latach 60. XX wie-
ku pisał do Henriego de Lubaca sJ, że 
dramat polega na tym, iż strażnikami 
ortodoksji – nie na poziomie biskupów, 
ale różnych rządzących teologów – 
pozostawali często ludzie o myśleniu 
bardziej w kategoriach bezpieczeństwa 
niż prawdy. 

Oczywiście Kościół musi myśleć 
także w kategoriach bezpieczeństwa 
doktryny, to jest troska o ludzi sła-
bych, których nie można wydawać 

na dowolne hipotezy. Ale na dłuższą 
metę nie sprawdza się stworzenie 
z formuł bezpiecznych jedynego argu-
mentu, pewnego rodzaju szkolne-
go klucza dopuszczalnego w debacie 
kościelnej. Wszyscy wielcy teolo-
dzy Kościoła, nie mówię tutaj o eks-
trawagantach, tylko o klasycznych 
teologach, ludziach tej miary co św. 
Tomasz z Akwinu, nie byli bezpieczny-
mi teologami. Potrafili stawiać trudne 
pytania, choć osobną kwestią jest, na 
ile umieli współpracować z Urzędem 
Nauczycielskim Kościoła. Ale my dziś 
żyjemy w świecie rozdmuchanego 
indywidualizmu, gdy często wzglę-
dem Kościoła padają zarzuty opresji, 
dogmatyzmu itp.

Wracając do kard. Newmana. Nie 
należy z jego świadectwa robić opisu 
epoki, niemniej da się zaobserwować, 
że Kościół XiX wieku i przełomu XiX 
i XX wieku żył pod wielką presją laicy-
zującej się polityki i kultury, triumfu 
świeckiego państwa. To powodowa-
ło, że Kościół bardzo szybko się cen-
tralizował, centralizowało się także 
papiestwo – potrzebne były szybkie 
i suwerenne reakcje z Rzymu, ponie-
waż biskupi często byli sparaliżowani 
naciskami lokalnych władz. Określenie 
„atmosfera oblężonej twierdzy” trakto-
wane jest zwykle jako szyderczy argu-
ment retoryczny. Ale w XiX/XX wieku 
Kościół był oblężony realnie – przez 
konflikt z laickimi rządami we Francji, 
przez niemiecki Kulturkampf.
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I dopiero czas okołosoborowy dał 
Kościołowi wewnętrzną wolność 
dyskusji? 

– Mam co do tego duże wątpliwo-
ści. Uważam, że niektórzy bardzo 
dużo korzystali wówczas z wolności 
[śmiech], a inni tej wolności pra-
wie całkowicie zostali pozbawieni. 
Było to wahnięcie, w czasie którego 
nastąpiła realna zemsta na tych śro-
dowiskach, które chciały kultywować 
dalej swoją wierność wobec rzym-
skiego katolicyzmu, w którym wyra-
stali i żyli. Okazywało się to niekiedy 
zwyczajnie niemożliwe. Nie dlatego, 
że to uniemożliwiało innym życie 
wedle idei soborowych, ale zwycię-
żyła myśl, że zmiany muszą być total-
ne – nie ma powrotu do Kościoła, 
w którym można sobie pozwolić na 
istnienie arcybiskupów Lefebvre’ów, 
którzy tak naprawdę do pewne-
go momentu nikomu nie wadzili, 
a chcieli po prostu mieć swój „ekspe-
ryment Tradycji” w świecie pełnym 
kościelnych eksperymentów. 

Oczywiście dynamika tego kon-
fliktu się zmieniała, gdy sytuacja 
się zaostrzyła, także abp Lefebvre 
zaczął się radykalizować i sprawy 
przybrały dobrze znany obrót. Pod-
sumowując – biurokracja kościelna 
po Soborze Watykańskim ii w pew-
nym momencie zaczęła działać taki-
mi samymi metodami, ale w drugą 
stronę.

To wszystko wciąż rzutuje na obecną 
sytuację. Obecnie w prawicowej 
publicystyce przyjął się punkt 
widzenia, wedle którego mamy 
dobrego konserwatywnego papieża 
emeryta (o ile pamiętam, nie kochano 
go nie tylko wśród tradycjonalistów 
tak bardzo, gdy sprawował urząd) 
i złego papieża Franciszka, modernistę 
i nieledwie lewaka. Wasze środowisko 
nie jest wobec obecnego papieża 
bezkrytyczne, ale z drugiej strony 
trzymacie się z dala od coraz 
bardziej pejoratywnych opisów tego 
pontyfikatu. 

– W pierwszych miesiącach pontyfika-
tu papieża Franciszka mówiłem o nim 
właściwie same dobre rzeczy, mimo że 
wszyscy koledzy dookoła, ze środowisk 
tradsowskich, od razu byli Kasandrami. 
Ale pojawiły się takie sytuacje, gdy nie 
mogłem sobie wytłumaczyć pewnych 
spraw. Nie jest ich wiele, ale doszło do 
bolesnego qui pro quo i nie wiem, jaka 
jest świadomość papieża w tym wzglę-
dzie, choć akty władzy są bez wąt-
pienia jego: on je wyposażył w swo-
ją moc i nie ma tu żadnej „pomyłki 
urzędniczej”.

Pierwsza moja obawa dotyczyła 
tego, że będziemy mieli do czynienia 
z praktycznym podważeniem dyspo-
zycji dotyczących uwolnienia starej 
liturgii. Franciszkanie Niepokalanej 
z nieznanych mi przyczyn cierpią jakiś 
rodzaj kanonicznego prześladowania 
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w tym względzie – księża z tego insty-
tutu są praktycznie pozbawieni moż-
liwości sprawowania liturgii w starym 
rycie. 

Ale w szerszym planie nie ma sygna-
łów do odwrotu od linii Benedykta Xvi 
w tej materii. Co należy docenić, tym 
bardziej że papież Franciszek w wielu 
wypowiedziach półprywatno-publicz-
nych, kierowanych także do biskupów, 
które zostały nagłośnione przez media, 
dość dobrodusznie przyznawał, że on 
kompletnie nie rozumie pociągu do 
liturgii trydenckiej. Dla mnie to nie 
jest skandal – po prostu tyle wiemy 
o sytuacji.

Papież Benedykt Xvi nie odprawiał 
mszy papieskiej po staremu, ale w jego 
mentalności, w jego doświadczeniu 
duszpasterskim była duża wrażliwość 
na to, że nie można tradycjonalistów 
traktować lekceważąco – a to dlatego, 
że reprezentują pewne dobra potrzeb-
ne całemu Kościołowi: pewien głęb-
szy zmysł liturgii jako dzieła Bożego, 
pewną wyrazistszą świadomość dok-
tryny jako prawdy etc. Papież Franci-
szek generalnie uszanował dyspozycje 
wydane przez Benedykta w tym wzglę-
dzie, ale sam mówi, że kompletnie 
tego nie rozumie.

Z drugiej strony media katolickie 
podawały w sierpniu, że Franciszek 
„przyszedł nieoczekiwanie na mszę 
świętą przy grobie św. Piusa X, 
usiadł w ławce z innymi i stał 

w kolejce do Komunii”. Mszę 
odprawiono z okazji wspomnienia 
liturgicznego św. Piusa X. Papież 
przyznał później, że jest 
czcicielem swojego świętego 
poprzednia i przypomniał, że 
jest on w Argentynie patronem 
katechetów. Środowiska 
tradycjonalistyczne ciepło przyjęły 
tę informację, popłynęły z ich 
strony podziękowania i zapewnienia 
modlitwy za Franciszka.

– To mnie nie zdziwiło. A to dlate-
go, że papież Franciszek pod pewnym 
względem może być podobniejszy 
do św. Piusa X bardziej niż wszyscy 
ostatni papieże. Nie zdziwiłem się, 
że Franciszek objawił się jako czciciel 
tego papieża. Święty Pius X to papież 
energicznego papiestwa, które opiera 
się na mocnej obecności wśród ludu 
i był to papież nieprawdopodobnej 
popularności ludowej. Nie pamiętamy 
o tym, ale to od niego zaczął się zwy-
czaj okazywania wielkiego entuzjazmu 
papieżowi przez wiernych, swoistego 
uwielbienia, którego ważnym skład-
nikiem były już nie tylko posłuszeń-
stwo i szacunek do głowy Kościoła, 
ale publicznie składane emocjonalne 
dowody sympatii.

Giuseppe Melchiorre Sarto, 
późniejszy Pius X, pochodził z ludu, 
był synem wiejskiego listonosza 
i szwaczki. 
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– Tak, to był papież, który pocho-
dził z niższych warstw społecznych, 
nie kojarzył się z żadnym klasowym 
dystansem. I myślę, że Franciszek aspi-
ruje do podobnej roli.

Wróćmy do spraw, które są 
kontrowersyjne w odbiorze obecnego 
papieża. 

– Myślę, że dotkliwym problemem, 
który porusza nie tylko środowiska 
tradycjonalistyczne, ale też budzi nie-
pokój wśród dużej części wiernych, 
jest wycofanie Franciszka w sprawach, 
w których Jan Paweł ii szeroko rozwijał 
sztandar, takich jak cywilizacja życia, 
ochrona życia. 

Owszem, papież tłumaczy, że głów-
nym zadaniem Kościoła nie jest walka 
antyaborcyjna, że wynika to z szerzej 
rozumianych celów. Niemniej jednak 
budzi się we mnie niepokój, ponieważ 
istnieje dziś wyraźny front walki zwią-
zanej z likwidacją życia, konkretnego 
życia. Nie możemy sobie powiedzieć, 
że mieści się to gdzieś niżej w hierar-
chii katolickich wyzwań. A to dlatego, 
że w praktyce katolicka wierność nie 
zawsze polega na tym, że walczymy 
o rzeczy, które są wywindowane na 
pierwsze miejsce w katechizmie. Biblij-
ny Tobiasz pokazał się Bogu od najlep-
szej strony wtedy, gdy grzebał zwłoki 
Izraelitów, choć poganie zakazali ich 
pochówku. Nie jest to przecież naj-
ważniejsza sprawa w życiu człowieka 

pobożnego, ale w danym czasie i miej-
scu okazała się bardzo ważna.

Dodam jednak, że papież Franci-
szek uwrażliwia mnie na sprawę, któ-
ra wcześniej tak mnie nie zajmowa-
ła. Papież mocniej i wyraźniej zaczął 
mówić o trosce o ubogich i – choćby 
w swojej encyklice – zaczął to łączyć 
z kwestią szacunku dla ludzkiego życia. 
Nie da się tego łatwo zbyć. To rzecz 
do przepracowania. Dlatego nie mam 
zamiaru wpisywać się w krytykę Fran-
ciszka, która wykipiała po Laudato si’, 
gdy po prawej stronie odkryto w nim 
niebezpiecznego lewicowca. 

Uważam, że zwrócenie uwagi na 
„ekologię ludzką” przez Franciszka, 
jego swoisty społeczny antymoder-
nizm, rozumiany szerzej jako zwróce-
nie uwagi, że nowoczesność niszczy 
ludzi, poprzez sposób pracy, warunki 
życia, które ich odczłowieczają, jest 
ważne.

Mówiliśmy wcześniej o synodzie 
poświęconym rodzinie. W tym 
kontekście ważna jest sprawa 
charakteru/tożsamości małżeństwa. 
Oczekiwania względem papieża ze 
strony duchownych i wiernych są 
tutaj ogromne, choć również bardzo 
rozbieżne.

– Między poprzednią a obecną sesją 
synodu papież Franciszek w kilku miej-
scach udzielił wypowiedzi, które zdają 
się podtrzymywać to, co ogłosił Jan 
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Paweł ii w Familiaris Consortio, albo co 
w ogóle stanowi dany nam, nienego-
cjowalny sposób widzenia spraw mał-
żeńskich i sakramentalnych. Wcześniej 
jednak takiej pewności nie miałem – 
Franciszek milczał. Stąd zastanawiam 
się, czy nie będzie tak, ponieważ różne 
rzeczy się działy, że papież z jednej 
strony będzie podtrzymywał szacunek 
dla doktryny swoich poprzedników, 
ale w praktyce zmian duszpasterskich 
i prawnokanonicznych w którymś 
momencie okaże się, że to, do czego 
papież ma szacunek, to daleki ideał, 
a nie wymagana norma naszego życia. 
Wtedy może się okazać, że pewien 
katolicki porządek rodziny, o który sta-
ra się przecież wielu małżonków, na 
ogół nie bez trudności, przestanie być 
normą w samym Kościele.

Kościół to także struktury 
władzy/urzędowania. Być może 
o wiele bardziej decyzyjne niż 
papież w codziennych realiach 
funkcjonowania kościołów lokalnych 
i jego władnych centralnych instytucji. 
Czy powinniśmy mówić i wiedzieć 

o nich więcej, także po to, by lepiej 
rozumieć realia papiestwa w naszych 
czasach? Szczególnie że widać dziś 
wyraźnie, jak różne rodzą się oddolnie 
pomysły na Kościół, niekoniecznie 
związane z inicjatywami laikatu. 

– Pojawia się pytanie, na ile i w jaki 
sposób papież Franciszek zechce uży-
wać – mówiąc po świecku i bez pejo-
ratywnego zastosowania tego określe-
nia – autorytarnej formy działania. Na 
przykład całkiem niedawno nastąpiły 
dosyć istotne, niewielkie, ale prak-
tycznie znaczące zmiany w prawie 
kanonicznym, które nadają biskupom 
w diecezjach wiele nowych obowiąz-
ków. To wszystko stało się, o ile wiemy 
(a wiemy dziś dużo), bez żadnej kole-
gialnej konsultacji. Papież ogłosił motu 
proprio, czyli z samej definicji doku-
ment wydany z jego własnej inicjaty-
wy, który jest aktem władczym. Franci-
szek ma takie kompetencje, co do tego 
nie ma żadnych wątpliwości.

Pojawia się pytanie, jak to się ma 
do rozkręconej maszyny synodalnej 
i opowiadania o tym, że potrzebuje-

papIeż ogłoSIł motu proprIo, 
czylI z Samej defInIcjI 
dokument wydany z jego 
właSnej InIcjatywy, który jeSt 
aktem władczym 
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my większej synodalności. Wydaje 
mi się, że ta synodalność jest jakimś 
polem gry. Ona została rozkręcona od 
Pawła vi, a za Jana Pawła ii jeszcze 
nabrała prędkości. Zawsze była formą 
konsultacji, nasłuchiwania. Może tak 
powinno być. Ale prawda jest taka, 
że od czasów Jana Pawła ii niektó-
rzy biskupi odczuwali duży niedosyt, 
w tym sensie, że zbierali się i dyskuto-
wali, a później papież – nie mówię, że 
to źle – pisał jako adhortację posyno-
dalną dokładnie taki dokument, jaki 
chciał. Takie jest wykonywanie pryma-
tu Piotrowego. 

Wróćmy do obecnego pontyfikatu.

– Otóż papież Franciszek wygląda 
mi na o wiele bardziej energicznego 
i władczego niż Jan Paweł ii. Stąd pyta-
nie, czy ma on w ogóle chęć na korzy-
stanie z mechanizmów synodalnych 
do czego innego niż dla umocowania 
w opinii, uprawomocnienia swoich 
własnych decyzji. I jak na razie nie 
zauważam tej wielkiej, zapowiadanej 
kolegialności papieża Franciszka.

Mamy synod, mamy też Kurię 
Rzymską.

– Nie zauważyłem również – choć 
czasem trzeba na to lat – realnych 
efektów wymaganej i oczekiwanej 
w momencie konklawe reformy Kurii 
Rzymskiej. A przecież wydawało się 

wówczas, że nie ma ważniejszej spra-
wy, że wszystko się zawali, jeśli nie 
przyjdzie mocny papież i nie rozpędzi 
kurii. Franciszek, jak każdy papież, po 
jakimś czasie powymieniał prefektów 
i pewnie w niektórych kongregacjach 
powymieniał też personel. 

Nie zawsze były to zmiany oczywi-
ste. Na przykład Kongregacja Ducho-
wieństwa w czasach Benedykta Xvi 
pod rządami kard. Piacenzy stała się 
instrumentem bardzo energicznej 
i trudnej walki o oczyszczenie niektó-
rych kościołów lokalnych z nadużyć, 
pedofilii itd., co wywołało mocne reak-
cje przeciwne. Ale ponieważ Bene-
dykt Xvi miał zaufanie do tej ekipy, 
mogła ona pozostać. Dopiero Franci-
szek dosyć szybko wypuścił kard. Pia-
cenzę „na zieloną trawkę” i zmienił 
zespół. Tak naprawdę kwestia per-
sonelu, a nie zmiana prefekta, jest 
najważniejsza. 

Stąd mam przykre wrażenie, że 
„żelazna rózga” Franciszka nie poszła 
na tym polu we właściwym kierun-
ku. Spełnione zostały życzenia tych 
biskupów, którzy bali się oczyszczenia. 
Obecny papież, tak czy inaczej infor-
mowany – są sygnały, że nie do końca 
wiedział, w czym rzecz – podjął takie, 
a nie inne decyzje w tej materii.
 
Jan Paweł II był papieżem 
„z dalekiego kraju”. W Polsce 
nierzadko oburzaliśmy się, że 
nie rozumiano go w świecie. 
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Więcej – Rzym wcale nie zgotował 
mu gorącego przyjęcia. Patrząc 
jeszcze inaczej, w Polsce krytyka 
Jana Pawła II, płynąca z pozycji 
tradycjonalistycznych, była solidnie 
przemilczana. Licencję na krytykę 
papieża Polaka miały za to, owszem, 
środowiska liberalne i ludzie tzw. 
otwartego Kościoła. Dziś mam 
poczucie, że dość istotna część 
rodzimej okołoprawicowej i katolicko-
-konserwatywnej opinii publicznej 
nawet nie stara się o elementarną 
empatię względem Franciszka, 
papieża z innego kontynentu.

– Dobrze pamiętam pierwsze godziny 
po wyborze papieża Franciszka, gdy 
mało kto w Polsce mógł o nim cokol-
wiek powiedzieć. Zapewne po wybo-
rze Jana Pawła ii równie zaskocze-
ni byli ludzie na Zachodzie. Dopiero 
rozpoczynający się pontyfikat Fran-
ciszka uświadomił mi, jak mało wiem 
o specyfice poszczególnych lokalnych 
kościołów w Ameryce Łacińskiej. Nie 
mówię jedynie o kwestiach społecz-
nych. Byłem przekonany, że nowy 
papież jest z katolickiego państwa, 
Argentyny, a tymczasem zdałem sobie 
sprawę, że jest to kraj już bardzo 
dotknięty pewnym kryzysem Kościoła. 

Łatwiej w Polsce skrytykować Fran-
ciszka dlatego, że nie jest to papież 
„wyobraźniowo” związany z Janem 
Pawłem ii. Z Benedyktem Xvi było 
inaczej – przez pierwszych kilka lat nie 

mówiono o nim w Polsce nic innego 
poza tym, że był bliskim współpra-
cownikiem Jana Pawła ii i że „będzie 
kontynuował linię papieża Polaka”. 
Oczywiście było wiadomo, że był wcze-
śniej prefektem Kongregacji Nauki 
Wiary – „pancernym kardynałem”. Ale 
żeby go sobie oswoić, nasi publicy-
ści nieustannie przerabiali go na Jana 
Pawła ii. Benedykt Xvi dobrze zdawał 
sobie z tego sprawę, często się do tego 
odwoływał. Miał do tego pełne prawo, 
ponieważ zapewne napisał obszerne 
fragmenty encyklik Jana Pawła ii. 

Ale przypomnijmy sobie jeszcze 
jedną rzecz. Skoro o Benedykcie Xvi 
można było mówić – zdarzały się takie 
rzeczy – że to taki Niemiec i nas nie 
rozumie, to tym łatwiej krytykować 
Franciszka. Dodajmy do tego, że Fran-
ciszek zrezygnował choćby z pozdra-
wiania wiernych słowami „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus” – 
co de facto było zwyczajem wprowa-
dzonym w Rzymie przez Jana Pawła ii. 
Wiem dobrze, że także dla wielu prze-
ciętnych katolików w Polsce, dla wielu 
księży była to rzecz dotkliwa, to Fran-
ciszkowe buona sera czy buon giorno.

Z drugiej jednak strony, co 
najbardziej widać w internecie, 
Franciszek i u nas stał się papieżem, 
który „ma dużo lajków”. Szczególnie 
to widać wśród młodszych 
roczników, które nie są już 
pokoleniem JP II. 
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– Pod tym względem sukcesy są duże... 
Zdajmy sobie sprawę, że końcówka 
pontyfikatu Benedykta Xvi była trud-
na. Papież został jakby sam – tak to 
wyglądało w mediach, mimo że prze-
cież ludzie go kochali i szanowali. Mało 
dziś o tym pamiętamy, ale wydarzyło 
się wówczas wiele złych spraw, zdrad, 
mówię choćby o wyciekaniu dokumen-
tów watykańskich. Papieża spotykały 
rzeczy trudne. I rzutowało to na cały 
obraz Watykanu. Zwykli ludzie w świe-
cie czuli się trochę zdezorientowani.

Bardzo wielu ludzi doceniło więc to, 
że wraz z nadejściem Franciszka nastą-
piła wyraźna zmiana. I to niemal jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
w skali globalnej, w znacznym stopniu 
dzięki innemu nastawieniu mediów. 
Na początku było dziwne wahanie, 
sygnały były niejednoznaczne.

W Polsce lewica i liberałowie, idąc za 
światowymi mediami, przez moment 
nagłaśniali rzekomą współpracę 
kard. Bergoglio z wojskową juntą 
w Argentynie na przełomie lat 70. 
i 80. XX wieku.

– Ale nieco później odbiór Franciszka 
był już zdecydowanie pozytywny. Do 
tego stopnia, że gdy papież mówi rze-
czy trudne i niewpisujące się w ocze-
kiwania liberalnego mainstreamu, to 
się o nich nie wspomina. A gdy z kolei 
papież powie coś albo podobno powie 
coś, co znajduje żywy i pozytywny 

oddźwięk w tych środowiskach, jest to 
nagłaśniane. Do tego stopnia, że został 
autorem wielu wypowiedzi zdemen-
towanych przez rzecznika Watykanu 
[śmiech].

Mam wrażenie, że od dłuższego czasu 
ojciec Lombardi SJ ma jednak mniej 
pracy na tym polu. 

– Ostatnio dementi jest jakby mniej, 
ale opinia już się wyrobiła w momen-
cie, gdy pojawiały się wywiady z papie-
żem, które nie były wywiadami, ale 
notatkami dziennikarza z rozmów 
z Franciszkiem, a mimo to zosta-
ły umieszczone nawet na stronach 
watykańskich. To przedziwna histo-
ria, bo dziennikarz uzyskał możliwość 
wydrukowania wywiadu, który nie 
był nagrywany, ale spisany na pod-
stawie odpowiedzi na pytania, które 
papież usłyszał. Przedrukowano to 
w „L’Osservatore Romano” i zawie-
szono na stronie internetowej Stolicy 
Apostolskiej. Następnie ojciec Lombar-
di wyjaśnił, że to nie jest wywiad i nie 
ma tam dosłownie myśli papieża Fran-
ciszka, a materiał zdjęto ze stron waty-
kańskich. A potem Libreria Editrice 
Vaticana wydała to w książeczce. Nie-
stety, były tam rzeczy, co do których 
nie do końca wiadomo, co Franciszek 
chciał powiedzieć.

Staram się to zrozumieć. Może, 
podkreślam, może wytłumaczeniem 
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jest to, że pewna warstwa 
urzędnicza w Watykanie jest dość 
niekompetentna? 

– Rozmawialiśmy już o Kurii Rzymskiej. 
W tym pojęciu mieszczą się po pierw-
sze różne ideowe oczekiwania. Po dru-
gie – pewien standard pracy urzędni-
czej. I po trzecie – lojalność względem 
papieża. 

Lojalność wobec Franciszka jest 
trochę nadwątlona przez to, że 
wykonywał pewne gesty, które jakoś 
rozumiem, polegające na publicznej 
krytyce kurialistów i to przy okazji skła-
dania im bożonarodzeniowych życzeń. 
Złamał tym samym pewną niepisaną 
zasadę, że takich rzeczy się nie robi.

Sądzę też, że Franciszek, idąc za 
swoją naturą, skłonnością do wyrazi-
stych gestów, robi pewne rzeczy, nie 
konsultując ich ze swoimi bardziej 
kompetentnymi współpracownikami.

Jak opisywać pontyfikat Franciszka, 
żeby pozostać bardziej wiernym 
Kościołowi niż prawicy i lewicy?

Papieże nie powinni być dla nas 
wygodni. Jeśli stają się dla nas wygod-
ni, to bardzo często znaczy, że potra-
filiśmy ich uładzić na swoje potrzeby. 
Benedykt Xvi wcale nie był za swojego 
pontyfikatu wygodny dla tradycjona-
listów. A gdy odszedł, nagle bardzo go 
pokochali. W rzeczywistości z powodu 
swojego uporu w pilnowaniu doktryny 

spowodował, że nie doszło do rein-
tegracji Bractwa św. Piusa X z Kościo-
łem. Ale dziś mu już nikt tego nie 
pamięta, stał się dobrym papieżem 
tradycjonalistów.

W misji papieża zawsze jest jakieś 
denerwowanie wszystkich. Oby jed-
nak nie było tak, że są papieże, którzy 
denerwują tylko katolików. To nie 
jest dobry znak, gdy papieży można 
używać przede wszystkim do tego, 
by okładać ich wypowiedziami tylko 
wierzących i Kościół. Jest takie środo-
wisko w Polsce, które kompletnie nie 
jest zainteresowane tym, by cokolwiek 
katolickiego mogło istnieć w przestrze-
ni publicznej. A równocześnie zajmuje 
się kolportowaniem treści papieskich, 
które można wykorzystywać do ude-
rzenia w polskich biskupów, w polskich 
księży i wiernych. 

Rozmawialiśmy o Laudato si’. Nie 
jest tak, że gdy coś jest nam niewygod-
ne albo nie odpowiada naszym poglą-
dom, to znaczy, że papież się pomylił, 
że jest lewicowcem czy modernistą. To 
jest moment, w którym powinniśmy 
się poważnie zastanowić, czy czegoś za 
bardzo nie uprościliśmy dla własnych 
potrzeb. Papieże muszą być znakiem 
sprzeciwu również dla nas, wierzących.

Był taki moment, gdy nie mogłem 
zrozumieć wielu spraw związanych 
z tym pontyfikatem, wypowiedziami 
papieża, wobec których nie mogłem 
się odnaleźć. Rozmawiałem z człowie-
kiem, który – jak sądziłem – podzieli 
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się ze mną podobnymi przeżyciami, bo 
wiedziałem, że parę spraw też było dla 
niego trudnych. Na szczęście trafiłem 
na kogoś, kto mi powiedział, że cokol-
wiek byśmy sądzili, to musimy pamię-
tać, że Bóg chciał, by papieżem był 
właśnie ten człowiek w tym czasie. 

Złośliwie można odpowiedzieć, że 
Bóg dozwolił różnych papieży w swoim 
czasie, ten argument ma też swój sens 
teologiczny wskazujący, by nie robić 
z papieży gotowych „palców Bożych”. 
Niemniej prawdą jest, że papież jest 
dla nas znakiem do przemyślenia, oka-
zją do ćwiczenia umysłowego i ducho-
wego. Dlatego jest dla mnie oburzają-
ce, nie wiem, jak na to reagować, gdy 
katolicy mówią, że papież jest głupi, że 
jest idiotą.

Franciszek zdecydował się przybrać 
zupełnie nowe imię.

– Jest w tym odwaga, jakaś gotowość. 
Choć jest to bardzo dalekie moim 
instynktom. Odważnym można być 
rozmaicie. Bardzo mile byłem zasko-
czony w przypadku Benedykta Xvi, 

w przypadku jego imienia mieliśmy do 
czynienia zarówno z kontynuacją, jak 
i zmianą. W Polsce panował wielki cię-
żar przekonania, że nowy papież musi 
być Janem Pawłem iii, z kolei trady-
cjonaliści czekali na Piusa Xiii. A kard. 
Ratzinger poszedł spokojnie za swoim 
odczuciem. Na głębszym planie wybrał 
św. Benedykta z Nursji, ale przecież 
także papieża pokoju Benedykta Xv. 

Franciszek – gotowość założenia 
nowej linii. To mnie troszkę zaskakuje, 
niemniej w Ewangelii jest też odwaga 
zaczynania tego samego od nowa. Na 
to jest miejsce w Kościele. 

Dziękuję za rozmowę.

Warszawa, 25 września 2015 roku 

Paweł Milcarek (1966) – doktor filozofii, historyk, publicysta; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika 
„Christianitas”, w latach 1992–2008 wykładowca Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. 
Publikuje na temat średniowiecznych dziejów filozofii (Od istoty do istnienia, 2008), dziejów liturgii 
katolickiej w XX wieku (Historia Mszy, 2009; Według Boga czy według świata?, 2011), od roku 2012 
wydaje opracowania źródłowe poświęcone poszczególnym dokumentom Vaticanum ii. Od lat zaanga-
żowany w udostępnienie wiernym możliwości korzystania z łacińskiej tradycji liturgicznej, na łamach 
prasy zabiera głos w aktualnych sprawach Kościoła i sporach cywilizacyjnych. Żonaty, sześcioro dzieci, 
mieszka w Brwinowie pod Warszawą.



papIeże I zIelona 
teologIa. to czaSem 
ludzI wkurza 
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za benedykta XVi watykan 
stał się pierwszym 
samowystarczalnym 
energetycznie państwem 
na świecie: 2400 ogniw 
fotowoltaicznych na dachu 
auli pawła Vi zapewnia tani, 
czysty prąd dla watykanu – 
opowiada o. Stanisław Jaromi 
oFmconv, franciszkanin, 
w rozmowie z Krzysztofem 
wołodźką

Jakie są korzenie ojca zainteresowania 
ekologią? Czy wpływ miała na to 
formacja duchowna, rodzimy ruch 
ekologiczny z lat osiemdziesiątych?

– Wszystko zaczęło się w Krakowie, 
gdzie jako młody franciszkanin przy-
szedłem na studia w 1984 roku. Dziś 
mogę powiedzieć, że trzy niespodzian-
ki zdecydowały o tym, że zaintereso-
wałem się kwestiami ekologicznymi. 
Pierwsza wiązała się z krakowskim 
smogiem i hałasem: bardzo źle się 
czułem. Szok dla organizmu był zbyt 
duży. Na szczęście trudności pozwoli-
ły pokonać dobra atmosfera francisz-
kańskiego seminarium oraz bracia – 
pierwsi franciszkańscy ekolodzy. Bracia 
klerycy chcieli odpowiedzieć praktycz-
nie na ogłoszenie pod koniec 1979 roku 
św. Franciszka patronem ekologów. 

To zobowiązywało, zwłaszcza że była 
to jedna z pierwszych decyzji papieża 
Jana Pawła ii, a św. Franciszek to nasz 
założyciel i ojciec duchowy. Trzecią 
niespodzianką i wielką mobilizacją była 
fala wydarzeń związanych z powsta-
niem Solidarności, informacjami o skali 
kryzysu, także ekologicznego, w jakim 
znalazła się Polska. 

Przełożeni wsparli inicjatywę bra-
ci, kardynał Franciszek Macharski 
dodał swoje błogosławieństwo i tak 
powstał Ruch Ekologiczny św. Fran-
ciszka z Asyżu (reFa). Przyłączyłem 
się do niego i uczestniczyłem w być 
może unikalnym na skalę światową 
programie formacyjnym dla francisz-
kanów ekologów. Chyba w 1987 roku 
otrzymaliśmy zaproszenie do przed-
stawienia nauczania Kościoła w kwe-
stiach ekologicznych na Dniach Kultury 
Chrześcijańskiej. Poproszono, bym to 
zrobił, i szybko uświadomiłem sobie, 
jak wielki jest zasób katolickich doku-
mentów, papieskich wypowiedzi, czę-
sto w ogóle na polski nieprzetłuma-
czonych, poświęconych tym kwestiom. 
Dodatkowo pogłębiałem te zagadnie-
nia w ramach seminarium naukowego 
z katolickiej nauki społecznej. 

W 1990 roku zostałem wyświęcony 
i kilka lat pracowałem jako duszpasterz 
w Polsce i Czechach. Gdy prowincjał 
zakonny postanowił przygotować 
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kogoś z nas do bardziej profesjonalnej 
refleksji w kwestiach ekologicznych, 
propozycja trafiła do mnie. W konse-
kwencji od 1995 roku studiowałem na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
gdzie spotkałem żywe środowisko, któ-
re zajmowało się tą tematyką z per-
spektywy chrześcijańskiej. Tam pozna-
łem m.in. prof. Stefana Kozłowskiego, 
byłego ministra środowiska i uczest-
nika Szczytu Ekologicznego w Rio de 
Janeiro. Na jego seminarium zrobiłem 
magisterium z ochrony środowiska, 
a następnie na Wydziale Filozofii obro-
niłem doktorat u abp. Józefa Życiń-
skiego. Równocześnie pracowałem 
w reFa, który w tamtych latach prze-
kształcił się w ogólnopolskie stowarzy-
szenie – obecnie większość stanowią 
w nim ludzie świeccy. 

Teologia to usystematyzowana, 
wspomagająca wiarę wiedza 
dotycząca Boga. Ekologia to nauka 
badająca struktury i sposoby 
funkcjonowania przyrody, 
a w potocznym rozumieniu to 
odpowiedzialne odnoszenie się 

człowieka do natury i do samego 
siebie. Gdzie spotykają się te dwie 
dziedziny w katolickiej doktrynie 
i praktyce życia? 

– Teologia systematyczna, którą stu-
diujemy, koncentruje się na ukazaniu 
treści prawd objawionych, misterium 
Boga, objawienia i odkupienia. Docho-
dzą do tego historia zbawienia, dzieje 
Kościoła i jego dogmatów oraz ujęcie 
praktyczne: moralne, pastoralne czy 
liturgiczne. Zbyt często nie docenia się 
stwórczego Dzieła Bożego, a przecież 
już w tradycji patrystycznej widzimy, 
jak ważna była triada Bóg – człowiek – 
świat. Oprócz teologii stworzenia 
mamy w duchowości chrześcijańskiej 
piękne przykłady postaci, dla których 
służba światu, ziemi, przyrodzie, zwie-
rzętom były służbą Bogu.

Ekologię rozumiemy dziś nie tylko 
jako ścisłe badania ekosystemów. To 
także ekologia społeczna, czyli zjawi-
ska, które jako ludzie powodujemy 
w obrębie środowiska naturalnego. 
Spotkanie teologii i ekologii wpisuje 
się w szerszą kwestię – spotkania wia-

SpotkanIe teologII 
I ekologII wpISuje SIę 
w SzerSzą kweStIę – 
SpotkanIa wIary I naukI 
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ry i nauki. Z jednej strony wiemy, że 
te rzeczywistości mają swoje odręb-
ne dziedziny, swoją własną tożsa-
mość. Z drugiej strony widzimy wiele 
miejsc spotkania, szczególnie nauki 
o człowieku stanowią punkt zbież-
ny, miejsce dyskusji dla wiary i nauki, 
teologii i ekologii, choć równocześnie 
pojawia się tutaj najwięcej kontrower-
sji, związanych choćby z perspektywą 
antropologiczną.

Antropologia ma wymiar teologicz-
ny, filozoficzny, a także przyrodniczy, 
mniej interesujący dla myśli kościel-
nej, ale obecny w świecie akademic-
kim. Ideał ekologiczny zakłada pewną 
równowagę i stabilność systemów 
przyrodniczych, ich harmonijność, 
czystość, której rozumienie sięga dalej 
niż tylko czystość ziemi czy powie-
trza. Przeciwieństwem tego ładu jest 
zniszczenie, katastrofa, degradacja 
przyrody.

Dziś nauka Kościoła mówi o ekologii 
przyrodniczej, ekologii ludzkiej, spo-
łecznej i wreszcie ekologii duchowej. 
Toksyczny dla człowieka i świata jest 
też grzech, w tym nasza zawiść, pycha, 
agresja, chciwość czy rozrzutność. 
Ochrona ludzkiego życia ma wymiar 
całościowy – zaczyna się od poczęcia, 
ale obejmuje całe życie, aż do natural-
nej śmierci.

Rozumiem, że to spotkanie 
chrześcijaństwa i ekologii nie zawsze 
jest łatwe?

– Wspominałem już, że radosną cechą 
polskiej rzeczywistości lat osiem-
dziesiątych XX wieku była szczególna 
atmosfera społeczna. Tworzyła ją m.in. 
międzyludzka solidarność oraz mocna 
współpraca na wielu płaszczyznach, 
w tym współdziałanie pierwszych 
ruchów ekologicznych i ludzi Kościoła.

W latach dziewięćdziesiątych wiele 
się skomplikowało. Do Polski napły-
nął chaos idei związanych z New Age, 
myślą religijną Dalekiego Wschodu 
czy różnymi prądami Zielonych. Wielu 
działaczy ekologicznych, w tym ludzie, 
którzy dominowali w mediach, wytwo-
rzyło społeczny obraz ekologii jako 
czegoś, co jest niesłychanie daleko od 
chrześcijańskiego pojęcia człowieka, 
świata, Boga. Nie wiem, na ile było to 
do końca świadome, ale konsekwen-
cjami były negatywny obraz ekologa 
i ekologii w wielu środowiskach oraz 
pęknięcia między środowiskami chrze-
ścijańskimi i ekologicznymi.

Patrząc z perspektywy: Stwórca 
i stworzenie, człowiek jest 
ogrodnikiem, pośrednikiem. Ma 
obowiązek troszczyć się o przyrodę. 
W tym sensie ekologia jest dziedziną 
etyczną, ponieważ dotyczy tego, 
czy człowiek podejmuje dobre i złe 
decyzje dotyczące własnego życia 
i życia swojej wspólnoty. 

– Metafora ogrodu jest cenna, bo 
dobrze pokazuje naszą rolę w świecie. 
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Człowiek ogrodnik nie tylko tworzy 
i kreuje swoje otoczenie, ale również 
pielęgnuje życie. I pamięta, że świat 
jest darem, nie jest naszą własnością. 
My mamy być dobrymi gospodarzami. 
Teologia protestancka wypracowała 
pojęcie stewardship, w zasadzie nie-
przetłumaczalne na polski, oznaczające 
opiekuna stworzenia, stróża, dozorcę. 
Zresztą, w naszej franciszkańskiej tra-
dycji przełożony klasztoru to gwardian 
(guardianus), czyli strażnik opiekun.

Tradycyjna nauka Kościoła związa-
na jest z przedkopernikańskim, silnie 
hierarchicznym obrazem świata. Dziś 
nauka proponuje nam nie do końca 
zdefiniowany obraz świata, który jest 
dynamiczny i ewolucyjny. Ziemia jest 
jedną z planet w Układzie Słonecznym, 
który funkcjonuje na marginesie galak-
tyki Droga Mleczna, która jest podob-
no jedną z miliardów. Niestety, dziś 
często jest tak – widać to także w pole-
mikach katolicko-ekologicznych – że 
nie potrafimy zrozumieć, iż przedno-
woczesny, hierarchiczny i współczesny, 
dynamiczny obraz świata nie muszą się 
wykluczać. 

Troska o dobrostan stworzenia, 
środowiska naturalnego jest wspólna 
zarówno dla laickiej ekologii, jak i dla 
katolików. Tym bardziej że wszyscy 
stawiamy sobie pytania o przyczyny 
zniszczeń w świecie przyrody i świecie 
człowieka. 

Moim zdaniem jedną z istotnych 
przyczyn współczesnego kryzysu eko-

logicznego jest to, że poprzez coraz 
bardziej racjonalistyczne podejście 
do rzeczywistości zniszczyliśmy to, co 
dobre w tym dawnym obrazie świata. 
Miał na to wpływ kartezjanizm, miało 
Oświecenie, wreszcie triumf technolo-
gii. Kto jest panem, kto jest opiekunem 
stworzenia, kto ma władzę nad świa-
tem – to jest pytanie, które staje przed 
współczesnym człowiekiem.

Dziś większa część ludzkości żyje już 
w miastach. Szczególnie dotyczy to 
naszej sfery cywilizacyjnej. Kontakt 
z naturą staje się często formą 
rekreacji, rozrywki. Konsumujemy 
przemysłowo przetworzoną 
żywność, stworzyliśmy infrastrukturę 
zabezpieczającą nas przed żywiołami 
itd. Z jednej strony jest to dla nas 
korzystne, z drugiej egoistycznie 
eksploatujemy i naturę, i innych ludzi.

– Bodaj w 2009 roku ogłoszono, że 
więcej nas żyje w aglomeracjach miej-
skich niż poza nimi. A człowiek mia-
sta inaczej poznaje i postrzega świat 
przyrody. Jego przyroda to skwer czy 
miejski park, kwiaty w doniczce oraz 
jego pies, kot, rybki w akwarium, które 
są całkowicie od niego uzależnione. 
Jeszcze pragmatycznie dba o przyrodę, 
którą użytkujemy poprzez rolnictwo, 
hodowle zwierząt, sadownictwo czy 
leśnictwo. 

Ale zwykle dzikiej przyrody już nie 
zna bezpośrednio, nie rozumie i się jej 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
9

9

boi. A to ona jest najcenniejsza, to ona 
gwarantuje nam równowagę biolo-
giczną na planecie i warunki zdrowe-
go życia. Warto też pamiętać, że każda 
z tych relacji daje inny rodzaj odpowie-
dzialności, także etycznej. Jest to rów-
nież wyzwanie duszpasterskie. A poja-
wiają się nam nowe „ekosystemy”: gdy 
widzę dziś młodego człowieka pod-
czepionego non stop do smartfona, to 
wiem, że on inaczej funkcjonuje niż ja, 
człowiek wychowany na wsi, w gospo-
darstwie rolniczym.

Wątki ekologiczne – szczególnie we 
współczesnym świecie coraz bardziej 
przetwarzanym przez człowieka – 
siłą rzeczy musiały wejść w obręb 
zainteresowania katolickiej nauki 
społecznej. Ale w Kościele wszelkie 
elementarne wątki myślenia o Bogu, 
człowieku i stworzeniu zawarte są 
często w jego głębokiej przeszłości, 

w Tradycji. Czy mógłby ojciec wskazać 
te postaci i ich myśli, które stoją 
u podwalin współczesnej, bardziej 
już usystematyzowanej „zielonej 
teologii”?

– Warto sobie uświadomić, że współ-
czesny świat zareagował na kryzys 
ekologiczny, dopiero gdy go opisano 
i ujawniono w latach sześćdziesiątych 
XX wieku. Ludzie Kościoła byli wśród 
tych, którzy pierwsi zareagowali na to, 
i to w sposób bardzo profesjonalny.

Jeśli zaś mowa o nauczaniu Kościo-
ła, to kluczowe są oczywiście trady-
cja biblijna z jej obrazami stworzenia, 
księgi prorockie i psalmy wychwalające 
Boga Stwórcę, który chaos przemie-
nia w dom dla istot żyjących. Księga 
Mądrości pokazuje nam pierwszą rela-
cyjność w świecie. I oczywiście Jezus 
Chrystus, który używa tylu metafor 
ze świata przyrody, pośród której żył, 

troSka o dobroStan 
StworzenIa, środowISka 
naturalnego jeSt 
wSpólna zarówno dla 
laIckIej ekologII, jak I dla 
katolIków 
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którą rozumiał, której był – jak widać 
z Nowego Testamentu – bacznym 
obserwatorem. 

W tradycji chrześcijańskiej z pew-
nością ważne jest świadectwo pierw-
szych Ojców Pustyni, Ojców Kościoła, 
którzy ukazywali jedność Boga i Jego 
dzieł a Jezusa Chrystusa, jako jedno-
czące wszystko Słowo Boga. Dla ruchu 
ekologicznego, który odwołuje się do 
św. Franciszka z Asyżu, najważniejszy 
jest franciszkanizm, który jako filozofia 
i teologia realizował koncepcje augu-
stiańskie, odrębne od tomistycznych. 
Zatem najważniejszym źródłem reflek-
sji było doświadczenie egzystencjalne 
i przekonanie, że Bóg jest nad świa-
tem i jednocześnie w świecie, bo jest 
Ojcem i Miłością.

Porozmawiajmy zatem 
o św. Franciszku i jego dziedzictwie.

– Zacznę od osobistego wspomnienia. 
Gdy w 2004 roku na trzy lata zamiesz-
kałem w Asyżu, uczestniczyłem m.in. 
w obchodach 800-lecia jego nawró-
cenia i kształtowania jego dojrzałej 
postawy, gdy stworzył regułę fran-
ciszkańską. Pamiętam, że napis na 
bazylice w Asyżu głosił, że nawrócenie 
Franciszka nastąpiło poprzez potrój-
ne spotkanie: z Bogiem jako Ojcem, 
z człowiekiem jako bliźnim i przyro-
dą jako siostrą i bratem. Myślę, że ta 
synteza jest kluczowa, aby zrozumieć 
rewolucyjność orędzia franciszkańskie-

go opartego na radykalnej interpretacji 
Ewangelii. Jeśli Bóg jest Ojcem wszyst-
kich, to Franciszek nie ma problemu 
w tym, by postrzegać całe stworzenie 
w relacjach rodzinnych i pod Damiet-
tą iść zarówno do krzyżowców, jak 
i do sułtana, aby im o tym przypo-
mnieć. Jeśli inny to bliźni, to na widok 
trędowatego Franciszek przełamuje 
tabu i konwenanse swojej epoki i tego 
chorego, ubogiego, odrzuconego poza 
społeczeństwo człowieka traktuje jak 
brata. Jeśli w kręgu rodzinnym jest też 
cała przyroda, to dlaczego nie powie-
dzieć kazania do ptaków czy wezwać 
do poprawy i nawrócenia wilka?...

Najpiękniej to wszystko – jak mi 
się wydaje – ukazują dwa wydarze-
nia. Zacznę od pierwszych jasełek 
w Greccio w grudniu 1223 roku. Święty 
Franciszek zaprosił do adoracji Jezu-
sa Narodzonego mieszkańców tam-
tej okolicy i ich zwierzęta. Przecież 
w żadnym opisie ewangelicznym nie 
jest powiedziane, że były tam wół 
i osioł. A wszyscy to przyjęliśmy. Nawet 
w naszej polskiej tradycji cała obrzędo-
wość Bożego Narodzenia jest bardzo 
franciszkańska. Szczególnie widoczne 
było to na wsi. Mój dziadek w Wigilię 
po dzieleniu się opłatkami z nami szedł 
do swoich zwierząt. Przede wszystkim 
dzielił się opłatkiem z końmi.

I drugie wydarzenie. Kilkanaście 
miesięcy przed śmiercią Franciszek 
napisał hymn stworzenia, czyli Pieśń 
słoneczną. Tam pojawiają się brat 
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słońce, siostra księżyc, matka ziemia. 
Papież Franciszek w Laudato si’ przy-
wraca to pojęcie duchowości kato-
lickiej, bo dla wielu jest to termin 
kojarzony jedynie z New Age. To jest 
pierwotna ekologia duchowa, ekologia 
pojednania ze stworzeniem.

Bóg jest Panem wszystkiego, a my, 
łącznie ze stworzeniem, jesteśmy 
dziećmi jednego Ojca. To wielkie prze-
słanie harmonii i pojednania w Bożym 
świecie! I to Franciszkowe i francisz-
kańskie przesłanie braterstwa stało się 
postulatem, który przez wieki towarzy-
szył wielu prądom i ruchom w obrębie 
Kościoła i kultury. Zresztą, w naszej 
kulturze ta tradycja odżyła okresie 
młodopolskim – jej ślady mamy nawet 
w naszej krakowskiej bazylice. Spójrz-
my na zdobiące ją prace Stanisława 
Wyspiańskiego: Bóg Stwórca w wiel-
kim witrażu, polichromia, która zawie-
ra wiele elementów przyrody, wziętych 
wprost z podkrakowskich łąk, wizeru-
nek św. Franciszka w prezbiterium. 

 W całym średniowieczu nurt fran-
ciszkański współistniał z tomistycznym 
na równych prawach. W okresie kontr-
reformacji, ze względu na koniecz-

ność jednorodnego kształcenia kleru, 
wybrano tradycję tomistyczną. Szkoła 
franciszkańska zeszła na plan dalszy, 
choć dziś chyba zaznacza się powrót 
do niej. Coraz więcej ludzi studiuje 
choćby św. Bonawenturę, wielkiego 
teologa szkoły franciszkańskiej, które-
mu kard. Ratzinger poświęcał swoje 
prace naukowe, doktorat i habilitację.

Oczywiście, nurt franciszkański nie 
zniknął zupełnie. Warto przypomnieć 
św. Filipa Neri, który w Rzymie dosko-
nale zrealizował ekologię społeczną, 
praktyczną. W Krakowie wspominamy 
brata Alberta Chmielowskiego, który 
pokazał, co znaczy bliźni jako brat. Dla 
niego przyroda była ważnym punktem 
odniesienia – w pustelni na Kalatów-
kach czerpał siły do pracy z ludźmi, 
w ciszy przyrody łatwiej odnajdywał 
Boga.

W 1972 roku papież Paweł VI 
przekazał Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dokument 
zatytułowany Stanowisko Stolicy 
Apostolskiej w sprawie ochrony 
środowiska naturalnego człowieka. 
Jakie dokumenty posoborowe poza 

dzIelIł SIę opłatkIem 
z końmI 
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wskazanym, jakie wątki w nauczaniu 
posoborowych papieży należy uznać 
za najważniejsze dla współczesnej 
katolickiej ekologii? Co stanowi jej 
treść?

– Warto zwrócić uwagę na nie tylko 
katolickie, ale też ekumeniczne, chrze-
ścijańskie rozumienie ekologii. Pięć 
lat pracowałem w międzynarodowych 
strukturach franciszkańskiej organi-
zacji Sprawiedliwość, Pokój i Ochrona 
Stworzenia. Bardzo często spotykałem 
się wtedy z chrześcijanami z kościo-
łów protestanckich, z prawosławnymi, 
i pamiętam, że szczególnie w kwe-
stiach praktycznych nie towarzyszyły 
nam rozbieżności. 

Przy okazji – w języku włoskim, 
angielskim czy hiszpańskim używa-
ne są przynajmniej trzy określenia 
odnoszące się do relacji ekologicznych, 
wskazujące na odrębne sfery: ekolo-
gia, środowisko naturalne, kwestie 
zwierząt, po włosku ecologia, ambien
te, animalismo, po angielsku ecology, 
environment, animalism. W naszym 
języku występuje jedno, bardzo szero-
ko rozumiane określenie, czyli ekolo-
gia. To wymowne – język, bogactwo 
pojęć odzwierciedlają ujmowanie 
świata w poszczególnych kulturach. 
W przypadku encykliki Laudato si’, nad 
którą oryginalnie pracowano w języ-
kach włoskim i hiszpańskim, były pro-
blemy z odnalezieniem adekwatnych 
rodzimych terminów.

Przypominam sobie, że w czasie 
pielgrzymki papieża Franciszka 
do Ameryki Południowej w relacji 
w „Tygodniku Powszechnym” pojawił 
się hermetyczny termin „dobra 
ambientalne”. Chodziło o dobra 
płynące ze środowiska naturalnego. 
Ale wróćmy do dokumentów 
poświęconych ekologii we 
współczesnym Kościele.

– W 1969 roku opublikowano raport 
birmańskiego polityka, ówczesnego 
szefa onz, U Thanta, poświęcony kon-
dycji środowiska naturalnego, kryzyso-
wi ekologicznemu. Pierwsze wypowie-
dzi Pawła vi notujemy w 1970 roku, 
a w 1972 roku papież przekazał do 
onz wspomniany przez pana obszerny 
dokument, w którym zwracał uwa-
gę na perspektywę etyczno-moralną 
w ekologii.

W epoce Jana Pawła ii mamy mnó-
stwo wypowiedzi i dokumentów poru-
szających wątki ekologiczne. Wskażę 
choćby encyklikę społeczną Sollicitu
do rei socialis, w której papież zwraca 
uwagę na perspektywy rozwoju spo-
łeczeństw, czy encyklikę Evangelium 
vitae, w której wskazuje na „ekologię 
ludzką”, na szacunek dla życia ludz-
kiego. Ważny jest dokument papie-
ski Inter sanctos z 1979 roku, ogłasza-
jący świętego Franciszka patronem 
ludzi zajmujących się ochroną przy-
rody. Wreszcie mamy obszerny tekst 
papieski w całości poświęcony eko-
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logii, czyli orędzie na Światowy Dzień 
Pokoju z 1 stycznia 1990 roku, czyli 
Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym 
Stworzeniem. 

Jan Paweł ii głosił cywilizację miło-
ści opartej na prymacie osoby nad 
rzeczą, etyki nad techniką, opcji, aby 
„bardziej być” przed „więcej mieć”. 
Mocno angażował się w naucza-
nie o moralnym wymiarze kryzysów 
świata, również kryzysu ekologiczne-
go i wspólnie z patriarchą Bartłomie-
jem podpisał historyczną deklarację 
„O obowiązku szanowania świata 
stworzonego”. Jego myśl odnoszącą 
się do tych zagadnień można opisać 
poprzez koncepcję ecologia humana, 
gdzie troska o przyrodę i ochronę śro-
dowiska jest też troską o stworzenie 
i łączy się z ochroną przestrzeni socjal-
nej, kulturowej, duchowej, ze środo-
wiskiem wartości, gdzie sens, prawda, 
dobro, piękno wyznaczają środowisko 
i przestrzeń autentycznego rozwoju.

A jakie było odniesienie 
Benedykta XVI wobec ekologicznych 
wyzwań?

– Benedykt Xvi wiele miejsca tematy-
ce ekologicznej poświęcił w encyklice 
Caritas in veritate oraz orędziach na 
dzień pokoju. Głosił potrzebę „solidar-
ności międzypokoleniowej i wewnątrz-
pokoleniowej”, wołał: Jeśli chcesz 
krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia. 
Treść orędzia z 1 stycznia 2010 roku 

skłoniła znawców Kościoła do okrzyk-
nięcia go najbardziej „zielonym” papie-
żem w historii.

Papież Benedykt mówił o tych kwe-
stiach również na spotkaniu z księż-
mi w Trydencie. Bardzo ciekawe było 
jego przemówienie w Bundestagu, 
gdy nazwał ruch ekologiczny woła-
niem o świeże powietrze. Paradoksem 
było to, że przedstawiciele Zielonych 
demonstracyjnie wyszli wcześniej 
z sali. To pokazuje, jak odlegli są poli-
tyczni Zieloni od nas. Ale odróżniłbym 
tę polityczną ekologię od większości 
aktywistów ekologicznych – choćby 
od działaczy antysmogowych czy ludzi 
pracujących na rzecz ochrony przyrody.

Poza tym za Benedykta Xvi Waty-
kan stał się pierwszym samowystar-
czalnym energetycznie państwem na 
świecie: 2400 ogniw fotowoltaicznych 
na dachu auli Pawła vi zapewnia tani, 
czysty prąd dla Watykanu. 

Obecnie wśród polskich katolików 
dość popularne jest przeciwstawianie 
konserwatywnego Benedykta XVI 
modernistycznemu Franciszkowi. 
Czy w kwestiach ekologicznych 
i społecznych to przeciwstawianie ma 
jakikolwiek sens? 

– Franciszek dwa i pół roku temu, 
w dzień inauguracji pontyfikatu, 
w swoim orędziu zapowiedział, że 
ekologia będzie jednym z tematów 
jego pontyfikatu. Wskazał wówczas 
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na aspekt środowiskowy, społeczny 
i duchowy ekologii. 

Zarówno Benedykt Xvi, jak i Fran-
ciszek w czasie swoich pontyfikatów 
zetknęli się z kryzysem w świecie 
w różnych postaciach. Mówię o kry-
zysie ekonomicznym, kryzysie relacji 
międzynarodowych i międzyreligij-
nych. W dodatku wielu chrześcijan na 
świecie doświadczyło tylko w ostatniej 
dekadzie innych kryzysów, dotyka-
jących całych społeczności – braku 
zasobów wody, żywności, dachu nad 
głową.

Wszyscy potrzebujemy odnawial-
nych i nieodnawialnych zasobów 
naturalnych. Niestety często uważa-
my, że nie tylko te dobra podstawowe 
nam się należą, ale też że możemy je 
konsumować bez ograniczeń. Katolic-
ka perspektywa mówi co innego: nic 
nam się nie należy, świat i jego dobra 
są darami, z których korzystamy i to 
pod pewnymi warunkami. Są to znane 
warunki: umiarkowanie w jedzeniu 
i piciu, powściągliwość, oszczędność, 
solidarność z bardziej potrzebujący-
mi itd. 

Przypomnijmy sobie szacunek dla 
jedzenia w polskiej tradycji, wyrosłej 
z chrześcijaństwa, gdzie choćby wyrzu-
cenie chleba było czynem z miejsca 
piętnowanym. Chyba straciliśmy takie 
rozumienie darów natury i darów 
Bożych, nowoczesny konsumpcjonizm 
zawładnął naszymi chrześcijański-
mi sercami. Nie dziwię się, że papież 
nazywa współczesny konsumpcjonizm 
obsesyjnym.

Przyznam, że jestem niekiedy bez-
radny wobec tych komentatorów, 
którzy bardzo fragmentarycznie pod-
chodzą do nauczania Benedykta Xvi 
przeciwstawianego papieżowi Fran-
ciszkowi. Potrafią znaleźć odpowiednie 
cytaty, by własne opinie przedstawić 
jako poglądy Kościoła. Ale metodolo-
gia komentowania tekstów kościelnych 
jest zupełnie inna: wymaga odniesie-
nia się do meritum nauczania. Gdyby 
krytycy Franciszka zechcieli uważnie 
przeczytać i przemyśleć choćby Caritas 
in veritate Benedykta Xvi, znaleźliby 
tam tę samą troskę, to samo naucza-
nie względem człowieka, świata natury 
i Boga.

nowoczeSny 
konSumpcjonIzm zawładnął 
naSzymI chrześcIjańSkImI 
SercamI 
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Polscy konserwatyści chcą często 
widzieć w Benedykcie Xvi kogoś na 
ich miarę. I próbują go przykroić do 
takiego wizerunku, w dodatku szytego 
wedle tradycji anglosaskiej. W przy-
padku Franciszka to w ogóle nie jest 
możliwe, bo jemu, człowiekowi pocho-
dzącemu z Ameryki Łacińskiej, anglo-
saski konserwatyzm jest zupełnie obcy. 
Latynosi mają swoje oceny rzeczywi-
stości społecznej, ich rzeczywistość 
polityczna ma swoje uwarunkowania, 
odmienne od naszych. Kiedyś oburza-
liśmy się, gdy na Zachodzie krytykowa-
no Jana Pawła ii, nie rozumiano jego 
doświadczenia życiowego. Dziś tak 
samo traktujemy papieża Franciszka.

Papież Franciszek wywodzi się 
z zakonu jezuitów. Ale imię, 
które obrał, wprost odwołuje się 
do świętego Franciszka z Asyżu. 
Dostrzega w tym ojciec syntezę 
dwóch tradycji duchowości 
zakonnych?

– Zadaję sobie to pytanie. Nie ja jeden 
zresztą. Dlatego razem z kolegami 
jezuitami postanowiliśmy zorganizo-
wać sympozjum w Akademii Ignatia-
num, czyli franciszkańsko-jezuickie 
debatowanie o encyklice Laudato si’. 
Zaprosiliśmy duchownych i świeckich 
z różnych ośrodków akademickich – 
analizowaliśmy treści encykliki w per-
spektywie filozoficznej, ekologicznej, 
teologicznej. Efekt przeszedł nasze 

najśmielsze oczekiwania, w świetnej 
atmosferze pokazaliśmy sobie wzajem 
znaczne bogactwo treści tego doku-
mentu. Obszerny materiał wydamy 
w formie monografii. Dodam, że wszy-
scy, którzy dotrwali do końca naszej 
ośmiogodzinnej debaty, wyruszyli 
z pielgrzymką do krakowskiej bazyli-
ki świętego Franciszka na mszę świętą 
dziękczynną za dar Laudato si’ i za pro-
jekt ekologii integralnej.

Papież Franciszek bardzo mocno 
podkreśla, że inspiruje się świętym 
Franciszkiem z Asyżu. Mówił o tym tuż 
po wyborze na Stolicę Piotrową, wska-
zuje na to w swojej encyklice. Bardzo 
mocno brzmi jej punkt dziesiąty: Nie 
chcę pisać tej encykliki bez odwołania 
się do pięknego, motywującego nas 
przykładu. Przyjąłem imię [świętego 
Franciszka z Asyżu – K.W.] jako prze
wodnika i inspirację w chwili mojego 
wyboru na Biskupa Rzymu. Myślę, że 
Franciszek jest w najwyższym stop
niu wzorem troski o to, co słabe, oraz 
patronem ekologii integralnej, przeży
wanej z radością i autentycznością. […] 
Dostrzegamy w nim, do jakiego stop
nia nierozerwalnie są połączone troska 
o naturę, sprawiedliwość wobec bied
nych, zaangażowanie społeczne i pokój 
wewnętrzny.

Proszę zauważyć, że tytuł encykliki 
nie jest łaciński, lecz starowłoski – żeby 
dokładnie zacytować świętego Fran-
ciszka. W polskich kościołach, szczegól-
nie franciszkańskich, śpiewa się pieśń 
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Laudato sii, o mi Signore. A starowło-
ski zapis brzmi Laudato si’, mi’ Signo
re. Uczestniczyłem w przygotowaniu 
rodzimej promocji encykliki, w czerw-
cu tego roku. Gdy dostałem pierwszy 
wydruk tłumaczenia tekstu na polski, 
zapytałem o to. Dyskusję zamknął nun-
cjusz papieski, mówiąc, że we wszyst-
kich krajach stosujemy oryginalny 
zapis. To także jest wyraz papieskiego 
szacunku dla tradycji franciszkańskiej, 
dla świętego Franciszka. W dodatku 
wiemy dobrze, że dla papieża prze-
słanie Biedaczyny z Asyżu jest wyzwa-
niem dla współczesnego świata. Dla 
mnie, jako dla franciszkanina, to rów-
nież stanowi wyzwanie.

Często słyszymy dziś wśród katolików 
w Polsce opinię, że papieże nie 
powinni wypowiadać się w sprawach 
społecznych i gospodarczych, 
że nie powinni proponować 
bardziej konkretnych rozwiązań, 
ponieważ „wykraczają poza swoje 
kompetencje”. Te głosy nasiliły się 
szczególnie podczas tego pontyfikatu. 
Czy rzeczywiście można wykluczyć 
tematykę społeczno-gospodarczą 
poza etyczny namysł Kościoła?

– Franciszek tłumaczy w swojej ency-
klice, dlaczego zajmuje się tymi spra-
wami. Zwraca uwagę na troskę „o nasz 
wspólny dom” (można przeanalizować, 
jak bardzo koresponduje to z pozako-
ścielnymi ekologicznymi dokumenta-

mi), wielokrotnie sygnalizuje niezwykłą 
sieć wzajemnych powiązań we współ-
czesnym świecie. W rozdziale pierw-
szym, w części Słabość reakcji wska-
zuje, iż choć zdajemy sobie sprawę, że 
jest dziś wiele problemów, że w świe-
cie istnieje wielkie pęknięcie między 
najbogatszymi i ubogimi, to nie wypra-
cowaliśmy sposobów reakcji. 20 proc. 
ludności globalnie konsumuje 80 proc. 
wszystkich zasobów. Wciąż jest wielka 
niesprawiedliwość w świecie, choć – 
jak mówi papież – tyle już było na ten 
temat konferencji, szczytów z udziałem 
największych światowych potęg.

Równocześnie papież wprost 
stwierdza: w wielu kwestiach szcze
gółowych Kościół nie ma podstaw, 
by proponować definitywne rozwią
zania, i rozumie, że powinien słuchać 
i promować uczciwą debatę wśród 
naukowców, szanując różnorodność 
opinii. Ale wystarczy uczciwie spojrzeć 
na rzeczywistość, aby zobaczyć, że ma 
miejsce wielka degradacja naszego 
wspólnego domu. Nadzieja zachęca 
nas do uznania, że zawsze jest wyjście, 
że zawsze możemy zmienić kurs, że 
zawsze możemy coś uczynić dla roz
wiązania problemów.

Ważna jest ewangeliczna nadzie-
ja Kościoła, wyrażana przez papieża, 
skierowana przeciw powszechnej apa-
tii, przekonaniu o braku alternatywy 
wobec zastanej rzeczywistości, które 
tak często widzę i u nas, w Polsce. Wie-
lu komentatorów nie zauważa właśnie 
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tej nadziei, wiary w możliwości ludzi 
jako stworzonych przez Boga, obdarzo-
nych wielką kreatywnością, umiejęt-
nościami, zdolnościami do dobrego 
wykorzystywania technologii. Jako jed-
nostki mamy niewielki wpływ na wiel-
kie światowe struktury, ale możemy 
poruszać serca i sumienia innych. Stąd 
ważna część encykliki poświęcona jest 
duchowości, modlitwie i życiu sakra-
mentalnemu, otwarciu na los naszych 
sióstr i braci, cierpiących z powodu 
obecnych bolączek świata. W tym 
wszystkim trzeba szukać dobra wspól-
nego, to zapomniana dziś kategoria. 

W Polsce treści Franciszkowego 
nauczania, choćby recepcja Laudato 
si’, nierzadko wiąże się z krytyką 
„nadto społecznego” zaangażowania 
papieża. Czy rzeczywiście jest w tym 
coś niewłaściwego? Tym bardziej 
że znaczna część ludzkości, w tym 
chrześcijan i katolików, żyje poza 
cywilizacyjną sferą dobrobytu, a i ten 
świat jest wewnętrznie podzielony.

– Myślę, że wielu ludzi jest wewnętrz-
nie bezradnych wobec złożoności 
współczesnych globalnych wyzwań. 
I to jest najważniejszy problem. Polacy 
wiele podróżują, coraz lepiej jest ze 
znajomością języków, rozkwita tury-
styka, także religijna. A jednak często 
jest to „powierzchowne wędrowanie”. 
Często mówię pielgrzymom: umów-
cie się w jakiejś parafii na spotkanie 
z tamtejszymi ludźmi, by porozma-
wiać, skosztować miejscowego jedze-
nia, posłuchać nawet ich narzekania 
na lokalne problemy, wejść w ich buty. 
Gdy mieszkałem w Asyżu, sam organi-
zowałem takie spotkania. Ale wielu nie 
ma potrzeby poznawania rzeczywistej 
ludzkiej odmienności – zamykają się 
w hotelach, chcą być obsługiwani. 

Ludzie często bardzo łatwo wypo-
wiadają się o całym świecie, o losie 
innych, swoją miarą osądzają ten 
biedniejszy świat. Widać to w deba-
tach o uchodźcach, w arogancji, z jaką 
bogaty świat odnosi się do biednego. 
Kluczowym słowem jest „pokora” – 

umówcIe SIę w jakIejś parafII 
na SpotkanIe z tamtejSzymI 
ludźmI, by porozmawIać, 
SkoSztować mIejScowego 
jedzenIa 
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nie ma chrześcijańskiej duchowości 
bez pokory. Słuchajmy siebie nawza-
jem i słuchajmy papieża, którego 
doświadczenie społeczne, kulturowe 
jest odrębne od naszego. Nie zabijajmy 
w sobie wrażliwości na świat. Nieste-
ty, dziś mamy do czynienia z chorobą 
ekspertów od wszystkiego – nie jest 
to tylko polski problem – którzy łatwo 
tłumaczą nam wszystko tak, żebyśmy 
nie musieli wychodzić z kolein wła-
snych stereotypów.

Polacy przez cudzoziemców czę-
sto postrzegani są jako ci, którzy dali 
światu wielkie dary – dali Solidarność, 
siostrę Faustynę, ojca Maksymiliana 
Kolbego, Jana Pawła ii. Oni pokaza-
li światu, czym jest dobrze rozumia-
ne miłosierdzie. Jak być miłosiernym 
bez pokory, jak być miłosiernym bez 
zrozumienia ludzi obcych? Często nie 
jesteśmy jako Polacy miłosierni dla sie-
bie nawzajem, więc co dopiero mówić 
o miłosierdziu względem innych?

Pytanie, jak to zmieniać w sposób 
rzeczywiście chrześcijański.

– Na to potrzeba wysiłku. Mogło-
by nam pomóc spotkanie z polskimi 
misjonarzami, jako element forma-
cyjny. Wielu naszych rodaków, sióstr 
zakonnych, kapłanów, świeckich pra-
cuje na misjach. Wracają później do 
Polski, mówią niekiedy, że chcieliby 
opowiedzieć we wspólnotach, wśród 
wiernych o swoich doświadczeniach – 

ale wielu nie chce ich słuchać, wszy-
scy wiedzą lepiej. A przecież nawet 
nasi wolontariusze w misjach w Afryce 
mówią, że trzeba przynajmniej sześć 
miesięcy mieszkać tam, spróbować 
zaprzyjaźnić się z ludźmi, by zacząć 
rozumieć tamten świat, jego nadzieje 
i boleści. 

Dziś myślimy, że budowanie kolej-
nych murów, także wokół Europy, 
załatwi globalne problemy. Nie załatwi 
ich – odłoży na później. 

Czy odnajduje ojciec w myśli 
Franciszka przesłanie związane także 
z dobrostanem natury i człowieka, 
które warto uświadamiać szczególnie 
Polakom? 

– Franciszek kanonizował Jana 
Pawła ii, dał jako przykład świętego 
papieża, podarował nam Światowe 
Dni Młodzieży, czyli wskazał Polskę, 
nasz katolicyzm, jako miejsce spotka-
nia młodych chrześcijan. Z pewnością 
jego pontyfikat jest dla nas zachętą, 
by szerzej spojrzeć na świat, by mimo 
własnych kłopotów życiowych zoba-
czyć także cudze. 

A w duchowości ukazuje nam chyba 
właśnie małą drogę – drogę święte-
go Franciszka, małej Tereski z Lisieux, 
brata Alberta Chmielowskiego – bez 
wielkich traktatów teologicznych, ale 
w duchu Ewangelii. Myślę, że ma na 
to wpływ jego własne doświadczenie 
życiowe, zakonne i kapłańskie – całe 
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życie był duszpasterzem albo przeło-
żonym zakonnym, czyli administrato-
rem, koordynatorem, który innym ma 
zapewniać dobre warunki życia i pracy. 
Pokazuje nam także bogactwo Kościo-
ła – wychowywał się w dalekiej Argen-
tynie, choć rodzina pochodzi z włoskie-
go Piemontu. 

Dziś krytyka papieża opiera się 
i na tym, że w odróżnieniu od 
Benedykta XVI nie jest wybitnym 
teologiem. Papież musi być teologiem 
naukowcem?

– Skądże. Czy Jan XXiii był wybitnym 
teologiem? Całe życie był dyplomatą, 
miał sukcesy i porażki. Sedno spra-
wy jest takie, że w konklawe asystuje 
Duch Święty, to jest Ojciec Święty ofia-
rowany Kościołowi na dane czasy.

Gdy na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku pojechałem do 

Czech jako młody ksiądz, rozmawiałem 
z tamtejszymi katolikami o ich życiu 
w czasach prześladowania Kościoła 
przez czesko-bolszewicki komunizm. 
Co podkreślali? Że w prześladowa-
niach, w więzieniu siłę dawała im wier-
ność Ojcu Świętemu, wierność Kościo-
łowi, modlitwa przez wstawiennictwo 
Matki Bożej. Nie czytali uczonych trak-
tatów. A nasi na Syberii – co było dla 
nich podstawowe, co ich odróżniało od 
innych chrześcijan? Pacierz i wierność 
papieżowi. A dziś najwięcej antypapi-
stów w Polsce bierze się spośród kato-
lików. Dziwny jest ten nasz świat...

Dziękuję za rozmowę. Ω

Kraków, 15 października 2015 roku

stanisław JaroMi oFMconv – franciszkanin, wykładowca akademicki, absolwent filozofii przyrody 
i ochrony środowiska na kul, interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i ducho-
wością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii, bada sytuacje konfliktowe w używaniu 
zasobów naturalnych. Od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat 
franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego 
św. Franciszka z Asyżu (reFa) i redaktor naczelny portalu chrześcijańskich ekologów Swietostworzenia.pl, 
publicysta i bloger – od sześciu lat prowadzi swój ekoblog.



Paweł Rzewuski

Oazy
Dociekania na temat
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Kiedy zaczynałem pisać ten tekst, 
byłem nieprzychylnie nastawiony 
do całej Oazy. Poczytawszy dzieła 
Blachnickiego i zapoznawszy 
się z jego historią, zmieniłem 
zdanie. Oaza była wspaniałym 
ruchem, który w okresie 
PRL zrobił wiele dobrego

Motywacje

Kiedy zabierałem się do pisania tego 
artykułu, usłyszałem głosy zdziwienia. 
Po co? Oaza to temat nudny, niko-
go nie zaciekawi. Nie zgadzam się 
z tym jakże kategorycznym stwierdze-
niem. Oaza, czyli Ruch Światło-Życie, 
jest największą organizacją wier-
nych w Kościele. Oazę znajdziemy na 
wsiach i w miastach, należą do nich 
całe rzesze osób nie tylko w Polsce, ale 
i w innych krajach. Trudno przejść obo-
jętnie obok takiego fenomenu.

Motywacją dodatkową było własne 
doświadczenie. Z członkami Ruchu 
Światło-Życie przyszło mi się stykać 
wielokrotnie i zdanie, które sobie 
wyrobiłem na temat całej organizacji, 
nie należało do najserdeczniejszych. 
A biorąc pod uwagę zachowanie nie-
których z nich, skłaniałem się wręcz 
do używania terminu „oaza-zaraza”. 
Z drugiej strony od samych członków 
słyszałem wiele dobrego o nielubianej 
przeze mnie organizacji, stąd też temat 
intrygował mnie coraz bardziej, wyda-
wał się wręcz paradoksalny. 

Na wstępie spieszę wyjaśnić – tekst 
mój jest tekstem osoby z zewnątrz, 
której miły jest status obserwato-
ra nieuczestniczącego. Przy badaniu 
Ruchu patrzyłem przez pryzmat histo-
ryka, który traktuje go jako fenomen 
duchowości Prl, a nie jako organiza-
cję, z którą się utożsamia. Z koniecz-
ności część z moich obserwacji będzie 
powierzchowna, nie uczestniczyłem 
ani w rekolekcjach, ani w spotkaniach 
formacyjnych. Przyjęta przeze mnie 
strategia ograniczyła się do rozmów 
z należącymi do Ruchu znajomymi, 
lektury najważniejszych dla Ruchu 
publikacji oraz lektury witryny interne-
towej. Tekst mój w mniejszym stopniu 
jest skierowany do członków Ruchu 
(chociaż żywię nadzieję, że i oni znajdą 
w nim coś interesującego), w więk-
szym do podobnych mi sceptyków, 
którzy z niechęcią patrzą na Ruch.

Założyciel

Oazę założył ks. Franciszek Blachnicki. 
Pomimo że umarł w roku 1987, ciągle 
jest traktowany jako największy auto-
rytet dla Ruchu. Nie byłoby w tym nic 
niezwykłego. Blachnicki był człowie-
kiem absolutnie niesamowitym, wiel-
kim organizatorem, który w środku 
komuny poszedł na przekór i klerowi, 
i władzy komunistycznej i stworzył 
prężnie działającą organizację. Wiel-
kości i iskry Bożej założycielowi nie 
można odmówić. Faktem jest jednak, 

Oazy
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że nikt tej schedy po nim nie podniósł. 
Wśród książek, które można kupić 
w księgarni internetowej Oazy, 70% 
stanowią jego pozycje. Można znaleźć 
także kilka pozycji drugiego z założycie-
li Ruchu, czyli ks. Wojciecha Daniel-
skiego. Pozostali autorzy stanowią 
jedynie nikły procent. 

Niepokojące jest, że z tej wielkiej 
organizacji nie wyszedł nikt, kto by 
mógł kontynuować dzieło nie tylko na 
poziomie praktycznym, ale i teoretycz-
nym. Na pewno pod wieloma wzglę-
dami jego publikacje są ponadczaso-
we, ale nie pod każdym względem. 
W zakładce „Współczesne proble-
my” połowę książek stanowią prace 
Blachnickiego. Siłą rzeczy nie mógł dać 
odpowiedzi na współczesne problemy 
człowieka XXi wieku. Odpowiadał na 
współczesne problemy, ale w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
Może to oznaczać, że autor stał się nie 
tyle autorytetem (ten skłania do rozwi-
jania myśli), ale ikoną, w którą jest się 
wpatrzonym. Specyficzny oazowy kult 
Blachnickiego ma jeszcze jeden aspekt, 
być może wyjaśniający po części brak 
następcy. Wbrew pozorom, chociaż 
jego książki są wszędzie, jego dzieła 
nie są aż tak dobrze znane, jakby się 
mogło wydawać. Jednym z powodów 
takiego stanu rzeczy może być to, że 
zostały napisane raczej nieprzystęp-
nym językiem i bardzo łatwo zgubić 
myśl autora. Wydaje mi się, przynaj-
mniej z punktu widzenia obserwato-

ra, że Blachnicki jest otaczany bardzo 
powierzchownym kultem. Sytuacja 
nienowa w polskim Kościele, podob-
nie rzecz ma się z Janem Pawłem ii, 
zredukowanym do kilku frazesów 
i kremówek.

Oaza 1954–2015

Początki Ruchu Światło Życie sięgają 
pierwszych lat po śmierci Stalina. Ma 
to niebagatelne znaczenie, Oaza kształ-
towała się w pewnym bardzo kon-
kretnym okresie w historii Polski. Idea 
Ruchu, o czym Blachnicki pisze wprost 
w swoich dziełach, była kontrkultu-
rą zarówno do po części skostniałego 
Kościoła katolickiego, jak i do władz 
komunistycznych. Wśród morza nudy, 
szarości miała być czymś kolorowym 
i pociągającym. Swoistego rodzaju biki-
niarstwem w Kościele. 

Z biegiem lat forma coraz bardziej 
krzepła. Oaza stała się spadkobier-
cą nielegalnej w Prl Akcji Katolickiej, 
religijnej myśli teologów niemieckich 
oraz postanowień Soboru Watykań-
skiego ii. W Polsce ludowej zarówno 
z punku widzenia kleru, jak i władz 
komunistycznych członkowie Ruchu 
stanowili forpocztę modernizmu, 
której się bardzo poważnie obawia-
no. Inaczej niż dzisiaj, Oaza nie była 
traktowana jako środowisko konserwy 
katolickiej, a raczej właśnie jako mło-
dych zbuntowanych, przeciw którym 
niejednokrotnie buntowali się co bar-
dziej tradycjonalistyczni księża.
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Konsekwencją czasów, w których 
powstała Oaza, był jej charakter. Mia-
ła być odpowiedzią na to, co młodzi 
ludzie mogli spotkać w latach sześć-
dziesiątych–osiemdziesiątych. Dobrze 
to widać na przykładzie opisu urzą-
dzenia sal spotkaniowych. Dokład-
ny opis, co ma się w nich znajdować, 
przypomina wręcz salkę domu kultury 
na 1 maja. Hasła dnia, hasła formacji, 
księga etc. Nie ma w tym nic dziwne-
go, po prostu miało to być wpisanie 
się w pewną narrację znaną młodym 
ludziom. Wydaje się, że miała naśla-
dować rzeczywistość komunistyczną 
i odciągać od niej. Rzecz bardzo aktual-
na, ale w Prl, a nie w wieku XXi. 

To, co był nowatorskie w Prl, 
w wieku XXi trąci myszką. Wiele form 
i wiele zachowań ściśle związanych 
z relacją do propagandy komunistycz-
nej teraz straciło rację bytu.

Ojciec, ojciec, ojciec, alleluja

Chyba każdy chociaż raz słyszał ten 
kawałek z Testosteronu. Dla wielu 
śpiewany przez Karolaka utwór jest 
synonimem oazowego kiczu. Ckliwe 
piosenki, irytujący wszechobecny opty-
mizm, który większość ludzi przypra-
wia o refluks. 

Wielu z krytyków estetyki oazo-
wej jest w stanie przytoczyć poważne 
argumenty na poparcie swoich sądów. 
Zwracają uwagę, że po pierwsze nie-
jednokrotnie sposób, w jaki są wyko-
nywane utwory, nie licuje z powagą 

sacrum. Że modlitewne spotkania 
Ruchu Światło-Życie dalekie są od tra-
dycyjnego podejścia do religijności, że 
nazbyt upraszczają rzeczywistość. 

Zdaje się, że w Oazie nacisk kła-
dzie się przede wszystkim na emo-
cje. Religijność Oazy w dużej mierze 
jest właśnie skierowana na przeżywa-
nie i celebrowanie, a nie na anali-
zowanie. Próżno szukać w pismach 
poważniejszych odniesień do Ojców 
Kościoła, nawet tak przystępnych jak 
św. Augustyn.

Oczywiście to, jak brzmią pieśni 
oazowe, również jest ściśle związa-
ne z Prl. W rzeczywistości, w której 
z jednej strony w kościołach słyszano 
zawodzące Kiedy ranne wstają zorze, 
z drugiej podczas różnych uroczystości 
ponurackie My z głodujących wsi, pie-
śni Oazy wydawały się zupełnie inną 
jakością. Aż do lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy najpierw przyszło disco polo, 
a potem wiek XXi i estetyka ta stała się 
raczej śmieszna niż przyciągająca. 

Do tego dochodzą ewangelizacja 
i apostolska misja członków Ruchu. 
W założeniu idee mające na celu nie-
sienie w systemie wojującego ateizmu 
religijności, wolnej nowiny w szarej 
rzeczywistości. W praktyce irytujący 
huraoptymizm bazujący na radosnych 
aż do wymiotów hasłach. Działania, od 
których nawet sami członkowie są zdy-
stansowani i porównują do pomysłów 
á la świadkowie Jehowy. Być może dla 
części wynika to ze szczerości serca, ale 
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obserwując reakcję postronnych, moż-
na wnosić, że przynosi raczej odwrotne 
do oczekiwanych skutki.

Krucjata

Nie ma chyba w kwestii Oazy tematu, 
który by rozpalał równie wiele emocji, 
co Krucjata Wyzwolenia Człowieka. 
Wydaje mi się, że w przypadku jej kry-
tyków, a także ze strony ludzi, którzy 
ją podpisali, dochodzi wielokrotnie do 
poważnych nieporozumień, biorąc pod 
uwagę credo krucjaty Blachnickiego.

Ze strony członków krucjaty moż-
na, i sam tego byłem ofiarą kilka razy, 
doświadczyć pogardy. Człowiek, który 
pije, jest gorszy, nie to co my, którzy 
mamy krucjatę. Alkohol to zło i zagła-
da ludzkości i tak dalej. Podobnie jest 

w przypadku krytyków. Ci uważają ją 
za coś idiotycznego, a ludzi podpisują-
cych krucjatę za nawiedzeńców.

Myśl Blachnickiego była zupeł-
nie inna. Krucjata jest dobrowolnym 
postem i nie wolno jej mylić z absty-
nencją czy walką z alkoholem. Jest 
walką z nadmiernym spożywaniem 
alkoholu. Jak pisze w credo autor Oazy, 
nie można porównywać ludzi umiar-
kowanie pijących z tymi w krucjacie 
i mówić, że któraś z tych grup jest lep-
sza czy lepiej służy Bogu.

Ponownie trzeba odwołać się do 
okoliczności powstania Oazy. W Prl 
problem picia alkoholu był wręcz sys-
temowy. Pito wszędzie i wielokrotnie 
wymagano picia. Krucjata, podobnie 
jak abstynenckie ruchy z czasów ii rP, 
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miała wychować nowe pokolenie ludzi, 
którzy będą zaimpregnowani na panu-
jącą sytuację. W rzeczywistości, w któ-
rej wszyscy byli świadectwem możli-
wości innego życia. Problem ponownie 
w tym, że coś, co działało w Prl, nie-
koniecznie musi się w takiej samej for-
mie sprawdzać w iii rP. 

Niemniej sama istota krucjaty jest 
naprawdę szlachetna. Podjęcie postu 
w czyjeś intencji, wyrzeczenie się 
przyjemności (Blachnicki przestrzega 
przed uważaniem, że alkohol jest zły) 
mają w sobie posmak tradycji pustel-
niczej. Piękna jest tylko wtedy, kiedy 
realizowana jest świadomie i szczerze.

Sens życia

Trzeba uczciwie zaznaczyć, że dla 
wielu osób Oaza rzeczywiście okaza-
ła się miejscem, które pomogło im 
w życiu. Słyszałem głosy, że właśnie 
dzięki Oazie odnaleźli oni sens życia 
i nie uważam, aby te świadectwa były 
przesadzone. 

Pytanie, jakie rodziło się w mej 
głowie, to na ile religijność stworzo-
na w Oazie jest trwała. Obserwując 
oazowe zero-jedynkowe podejście do 
wiary, zawsze oczekujące wyczerpu-
jących odpowiedzi, a nie wątpliwości, 
mam pewne obawy, czy taka religij-
ność jest naprawdę trwała. Budowanie 
na samych emocjach może się okazać 
zgubne, są one z natury rzeczy nie-
trwałe. Tradycjonaliści, czy też ruchy 
odwołujące się do spuścizny Ijców 

Kościoła, sami wskazują na dziesiątki 
wątpliwości. Każdy, kto chociażby raz 
czytał Orygenesa, wie, o czym piszę. 

Quo vadis, Oazo?

Z punktu widzenia zewnętrznego 
obserwatora, który poznał i historię 
Oazy, i pisma Blachnickiego, wygląda 
na to, że ruch ten przeżywa poważny 
kryzys. Z nowatorskiego ruchu z okre-
su Prl stał się instytucją przestarzałą. 
Zamiast twórczą – odtwórczą. Do tego 
dochodzi podział na wiele wspólnot 
w każdej z diecezji, które żyją własnym 
życiem. To, co jest normą w jednej, jest 
nie do pomyślenia w drugiej. Brakuje 
jednej osoby, która mogłaby opano-
wać całość i skierować ją w jednym 
konkretnym kierunku, przenieść jej 
myśl w XXi wiek. Oaza wydaje się kolo-
sem bez jasnego przywódcy, powtarza-
jącym słowa dawno zmarłego kapłana. 

Kiedy zaczynałem pisać ten tekst, 
byłem nieprzychylnie nastawiony do 
całej Oazy. Poczytawszy dzieła Blach-
nickiego i zapoznawszy się z jego 
historią, zmieniłem zdanie. Oaza była 
wspaniałym ruchem, który w okresie 
Prl zrobił wiele dobrego, dopasowa-
nym do okoliczności i prężnie prowa-
dzonym. Ze smutkiem obserwowałem 
erozję myśli, z jaką mamy teraz do 
czynienia. Ruchem bazującym w dużej 
mierze na ideach przestarzałych, 
niecodziennych i co tu wiele mówić, 
niekiedy wręcz infantylnych. Ω



Musiała powstać i w Polsce taka książka jak Kościół kobiet 
Zuzanny Radzik. To manifest świadomego katofeminizmu, 
który nie chce być jedynie nieśmiałym głosem katoliczek 
przekonujących do swoich racji za pomocą stwierdzenia, 
że „Jan Paweł II też doceniał rolę kobiet w Kościele”. 
Ale fakt, że autorka twardo próbuje wybić się na 
niepodległość myśli, nie oznacza, że zawsze ma rację

Zuzanna Radzik jest teolożką, studiowała na jezuickim Collegium 
Bobolanum na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na 
Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Jest stałą współpracow-
niczką „Tygodnika Powszechnego”, jej pasją naukową i zawodo-
wą jest dialog chrześcijańsko-żydowski i relacje polsko-żydowskie. 
Dlaczego napisała Kościół kobiet? We wstępie daje następującą 
odpowiedź: Jeśli jako katolicy wierzymy, że Kościół to nie hierar
chiczna organizacja, lecz mistyczne Ciało Chrystusa, możemy czuć 
się jego współuczestnikami i zadawać choćby najtrudniejsze pyta
nia go dotyczące. Bo jesteśmy u siebie. To my jesteśmy Kościołem. 
Tak rozumiany Kościół ma być budowaniem Królestwa Bożego na 
ziemi. Kto powiedział, że tej budowie mają przewodzić i nadawać 
kształt wyłącznie mężczyźni? Jeśli zaś Kościół jest ludem pielgrzy
mującym, to czy tylko mężczyźni mogą wyznaczać kierunek jego 
wędrówki?. 

Nazwałem tę książkę manifestem ze względu na jej światopo-
glądową wyrazistość i przemyślany obraz relacji Kościół–kobiety. 
Równocześnie jest ona kompendium wiedzy o ostatnich kilkudzie-
sięciu latach w życiu Kościoła rzymskokatolickiego. To mocna stro-
na tej lektury: Radzik nie raczy czytelnika peanami na cześć kato-

Kościół kobiet 
albo żaden?

Krzysztof 
Wołodźko



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
11

7

feminizmu ani płomiennymi apelami, które miałyby przemówić 
do męskich sumień świeckich wiernych i hierarchów. Przeciwnie – 
konkretnie, nie szczędząc czytelniczkom i czytelnikom nazwisk, 
opisów wydarzeń, dat, kreśli obraz złożonego zjawiska, jakim jest 
„Kościół kobiet”. A nie jest to termin nowy. Określenia women 
church używają radykalne teolożki katolickie (m.in. Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, Rosemary Radford Ruether, Mary Hunt). Wedle 
tej wizji Kościół kobiet polega na tworzeniu wolnych, ekumenicz-
nych wspólnot z feministyczną liturgią, opartych na rewolucyjnym 
haśle: „Kościół kobiet albo żaden!”.

Istotnym punktem odniesienia dla Radzik jest Sobór Waty-
kański ii. Owszem, zaproszono na niego kobiety, po raz pierwszy 
w dziejach Kościoła katolickiego, ale stało się tak nie bez trudno-
ści. Audytorki pojawiły się dopiero na trzeciej sesji soboru, w paź-
dzierniku 1963 r. Część ojców soborowych, wysokich hierarchów 
kościelnych, było zdecydowanie temu przeciwnych. Z ich opinią nie 
zgadzał się choćby kardynał Léon Joseph Suenens, który stwierdził 
trzeźwo: O ile się nie mylę, kobiety reprezentują połowę ludzkości!. 
Po wielu latach biskup Donal Lamont przyznawał, że hierarcho-
wie nie mieli żadnych wcześniejszych doświadczeń zaangażowania 
kobiet w struktury Kościoła. I nigdy nie przyszło im do głowy, że 
kobiety powinny być na soborze. 

A przecież, jak się okazało, ich znaczenie dla Kościoła było nieba-
gatelne. Dobrze to widać, jeśli przyjrzymy się pokrótce postaciom 
niektórych spośród dwudziestu trzech audytorek. I tak: Francuzka 
Maria Luisa Monnet była przewodniczącą International Federation 
of The Independent Social Welfare Organizations, z kolei Suzanne 
Guillemin była przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia Świętego Wincentego à Paulo, a Rosemary Goldie z Austra-
lii pracowała wówczas w Komitecie Stałym Międzynarodowego 
Kongresu Apostolatu Świeckich. Jedyna mężatka wśród audyto-
rek, matka dwanaściorga dzieci Luz María Álvarez Izaca z Meksyku, 
była współprzewodniczącą Ruchu Rodzin Chrześcijańskich. Wśród 
kobiet na soborze znalazły się Gertrud Ehrle, założycielka i wie-
loletnia przewodnicząca Ligi Katolickich Kobiet Niemieckich, oraz 
przedstawicielka rytu bizantyjskiego Claudia Feddish, przełożona 
generalna sióstr bazylianek. 
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Jak zaznacza Radzik, były to osoby świetnie zorientowane 
w realiach kościelnych: szefowe wielkich kobiecych organizacji 
bywały na spotkaniach z biskupami i papieżem, znały kardyna
łów, co często decydowało o skuteczności ich działań. Znały realia 
funkcjonowania zarówno świata wielkich katolickich organizacji 
świeckich, jak i zakonów. Audytorki nie stanowiły zwartej frak-
cji w Watykanie, nierzadko miały sprzeczne poglądy w kwestiach 
dotyczących tego, co powinno się zmienić, a co należy zachować 
w Kościele; jak daleko idące wnioski i praktyki można wyciągnąć 
z idei aggiornamento. 

Bywało, że audytorki wypowiadały się w kontrze wobec pro-
jektów ojców soborowych, co dobrze wskazuje na kontrowersje 
tamtego czasu, dotykające także tożsamości Kościoła oraz sposobu 
jego istnienia w świecie i wobec świata. W czasie prac nad soboro-
wą Deklaracją o Kościele w świecie współczesnym Luz María Álva-
rez Izaca protestowała przeciw kształtowi, jaki zyskiwał dokument, 
zwracając się do hierarchów: Skoro jestem jedyną zamężną kobietą 
na tym soborze, czuję się w obowiązku powiedzieć, że kiedy współ
żyliśmy z mężem, dając życie naszym dzieciom, nie był to akt pożą
dliwości, lecz miłości. Jestem przekonana, że tak jest w przypadku 
wszystkich chrześcijańskich matek zachodzących w ciążę. Z całym 
szacunkiem muszę powiedzieć, że kiedy wasze matki was poczy
nały, również działo się to w miłości. Słowa wielodzietnej matki 
zrobiły wrażenie na kardynałach – poproszono ją, by na następne 
spotkanie podkomisji opracowała odpowiedni fragment dokumen-
tu dotyczący rodziny.

Książka Zuzanny Radzik jest jeszcze jednym głosem w toczą-
cej się od dekad posoborowej dyskusji o Kościele. Kościół kobiet 
z pewnością inaczej będzie odczytywany przez bardziej konserwa-
tywne, tradycyjne środowiska w Kościele w Polsce, a inaczej przez 
reprezentantki i reprezentantów tzw. Kościoła otwartego. Zasta-
nawiam się, czy będzie tu w ogóle możliwa dyskusja, czy będzie-
my raczej mieli do czynienia z dwoma monologami dotyczącymi 
jednego tytułu.

Niektóre z tematów stanowiących w polskich realiach swoiste 
linie frontu w wewnątrzkościelnych sporach – angażujących zarów-
no świeckich, jak i duchownych, mężczyzn i kobiety – nabierają 
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zupełnie innych kształtów, jeśli spojrzeć na nie z szerszej perspek-
tywy. Przyjrzyjmy się choćby zagadnieniom dotyczącym gender 
studies, w polskim Kościele traktowanych na ogół z nieufnością. 
Radzik ukazuje przykład Kościoła katolickiego w Indiach, mocno 
zaangażowanego w walkę z dotykającą kobiety przemocą domową 
i seksualną, w walkę o prawa kobiet dotyczące dostępu do zdrowia 
czy opieki zdrowotnej, o ich pełnoprawne uczestnictwo w życiu 
społecznym. 

W 2010 r. indyjscy biskupi podpisali się pod dokumentem Gen
der Policy of Catholic Church in India, który powstał we współpracy 
z tamtejszymi środowiskami feministycznymi. W biskupim tekście 
czytamy: przemoc wobec kobiet jest najbardziej powszechnym 
i najrzadziej karanym ze wszystkich przestępstw. Związana jest 
z pozycją kobiety i podtrzymywanym przez systematyczną dyskry
minację płciową (gender) ze względu na normy społeczne, któ
re dewaluują kobietę. Rozwiązanie problemu przemocy wymaga 
rozwiązania problemu nierówności płciowej (gender). Na tym nie 
koniec, indyjscy biskupi w dokumencie sprzed zaledwie kilku lat – 
wtedy w Polsce katolicy na ogół jeszcze nie wiedzieli, jak bardzo 
powinni bać się „potwora gender” – wprost piszą, że nierówność 
płciowa w społeczeństwie indyjskim dotyczy nie tylko kwestii kul-
turowych, ale i ekonomicznych. Dlatego w obrębie lokalnych insty-
tucji kościelnych rekomendują odpowiednie konstruowanie budże-
tów (gender budgeting), by wyrównywać płace kobiet i mężczyzn. 

Wbrew tezom, jakie formułuje się nierzadko w Kościele w Pol-
sce, możliwa jest merytoryczna współpraca hierarchii kościelnej ze 
środowiskami katolickich teolożek i feministek. Decydujący wpływ 
ma na to zapewne odmienna rzeczywistość kulturowa i ekono-
miczna, która na mocy własnych zależności celowo spycha tam 
kobiety na dół drabiny społecznej. Trudno jednak oprzeć się wra-
żeniu, że w Indiach hierarchiczny Kościół rzymskokatolicki zdecydo-
wał się stanąć po stronie „chrześcijańskiej rewolucji” zrównującej 
w prawach kobiety i mężczyzn, podczas gdy u nas broni się przed 
wszelkim „nowinkarstwem”, nie pytając nawet, czy nie legitymi-
zuje przy okazji najgorszych zjawisk w rodzimym życiu społecznym 
i rodzinnym. Mamy w kraju mnóstwo domów samotnych matek 
prowadzonych przez zakonnice, ale rzadko kto w polskim Koście-
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le ma odwagę pytać, dlaczego to kobiety wciąż muszą uciekać 
z domów, samotnie i razem z dziećmi. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że w Polsce środowiska feministyczne często posługują się 
programowo antykościelnym – czy wręcz antychrześcijańskim – 
językiem. Nie stronią od jawnych szyderstw, co zdecydowanie nie 
sprzyja próbom budowania mostów między tymi światami.

Radzik trudne pytania stawia także swojemu środowisku. Istot-
ną kwestią jest choćby problem heterodoksji, daleko idącego 
zeświecczenia niektórych prądów feministycznej teologii. Przywo-
łuje choćby swoje rozmowy z angielską teolożką Tiną Beattie, która 
w książce Nowy katolicki feminizm. Teologia i teoria zwracała uwa-
gę, że zachodnie teolożki feministyczne dały się złapać w pułap
kę politycznej i często agnostycznej teologii, kształtowanej przez 
priorytety i zobowiązania pokolenia liberalnych katolików amery
kańskich. Doprowadziło to do sytuacji, w której teologia stała się 
swoistą filozofią zmiany społecznej, w której praxis zepchnęło na 
dalszy plan modlitwę czy liturgię Kościoła. 

Lekceważenie modlitwy i pobożności doprowadziło do pryma-
tu akademickiego dyskursu nad żywą wiarą. Beattie w rozmowie 
z Radzik przyznała, że przeszkadza jej, że feministyczne teolożki, 
szczególnie te z lat 70. i 80. XX wieku, niewiele mówiły o modlitwie 
i kontemplacji: Mądrość wiąże się tak samo ze studiami, jak z kon
templacją. Nawet jeśli studiujemy teologię, to potem musimy tę 
wiedzę przetrawić, musimy nią dogłębnie przesiąknąć, by dojrzeć 
do mądrości. Sądzę, że jest to wskazanie, które muszą sobie wziąć 
do serca nie tylko feministyczne teolożki, ale – szerzej – wszyscy 
teologowie, a także katolicy, dla których ich wyznanie jest czymś 
więcej niż sprawą kulturowej tożsamości.

Muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Myśl autorki 
Kościoła kobiet pozostaje pod wpływem liberalnej teologii. To czyni 
tę książkę kontrowersyjną. Już choćby w rozważaniach o katoli-
cyzmie, w których autorka przeciwstawia „Kościół hierarchiczny” 
„Mistycznemu Ciału Chrystusa”, widać wyraźne uproszczenie sta-
nowiące echo katolickiego modernizmu, a może jeszcze starszych 
średniowiecznych heterodoksji. Jeśli uznajemy nadprzyrodzony 
charakter Kościoła, to trudno jego hierarchiczność traktować jedy-
nie jako historyczną naleciałość wynikającą z realiów struktur spo-
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łecznych i politycznych sprzed dwóch tysięcy lat. Chrystus jest Gło-
wą Kościoła jako Bóg-człowiek, a nie jako cezar czy basileus. Jeśli 
o tym zapominamy, wikłamy teologię w zawłaszczający wszystko 
historyzm, który nie zostawia już właściwie miejsca na Objawienie, 
Tradycję i dogmaty, ponieważ wszystko da się zanegować sprowa-
dzeniem do dziejowych zmiennych. A w takiej sytuacji niewiele już 
z Kościoła zostaje. 

W niektórych wypowiedziach Radzik pojawia się przekonanie, 
że powrót do mistycznego charakteru Kościoła może dokonać się 
poprzez jego demokratyzację (padają nawet słowa o „trójpodzia-
le władzy” jako koniecznym punkcie odniesienia). Jedno takie 
napomknięcie wymagałoby osobnej dyskusji i dookreśleń. Nawet 
niewinne z pozoru przypomnienie, że „my jesteśmy Kościołem” 
(owszem, katoliczki i katolicy świeccy także stanowią jego część), 
może mieć swoje daleko idące implikacje, jeśli przypomnimy histo-
rię ruchu My Jesteśmy Kościołem (Wir sind Kirche), który w swo-
ich „ekumenicznych” działaniach posuwał się daleko poza granice 
tego, co stanowi wciąż integralne nauczanie Kościoła rzymskokato-
lickiego. Przypomnijmy choćby czerwiec 2003 roku, kiedy w trak-
cie berlińskich Ekumenicznych Dni Kościoła kapłan katolicki udzielił 
komunii ewangelikom, a ewangelicki pastor – katolikom. Trudno 
uwierzyć, że Zuzanna Radzik, dobrze zorientowana w meandrach 
posoborowego Kościoła, nie ma świadomości, iż dość dwuznacznie 
mruga okiem do swoich czytelniczek i czytelników, odwołując się 
do takiego hasła-programu-instytucji. 

Dobrze by było, gdyby Kościół kobiet stał się okazją do dysku-
sji, w której wezmą udział różne środowiska katolickie w Polsce – 
i zechcą się przy okazji wysłuchać. Autorka wykonała znaczną pra-
cę, której kontrowersyjny i merytoryczny charakter zasługuje na 
rzeczową polemikę, a nie przemilczenie. Ω

Kościół kobiet, Zuzanna Radzik, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015



W JEDNYM 
KAPCIU, 
W DRUGIM 
BUCIE

Marek Kochan

Będziecie pierwszym Polakiem w kosmosie. Bohaterem 
socjalistycznej ojczyzny. Towarzysz pierwszy sekretarz 
uściśnie wam dłoń. Wydamy okolicznościowe medale 
i znaczki z waszą podobizną. Dostaniecie samochód 
marki Wołga koloru czarnego i mieszkanie w bloku
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Osoby:

KAPITAN TWARDOWSKI
KAPITAN MAFESKI
KOZYRA (może być kobieta)
SERAFINO (może być kobieta)

Sztuka opowiada o postaciach fikcyjnych, łą-
czenie ich z jakimikolwiek postaciami realny-
mi nie jest intencją autora.

1.

TWARDOWSKI, MAFESKI:
Moja maszyna z radości łka,
Trzeszczy i pręży się, wibruje, drga
Spięty do lotu stalowy ptak.
Na niebie wiszą miliony gwiazd,
Mówią do ucha mi rozkaz: „start”.
Dziesięć ton ciągu przyciska mnie do 
fotela,
Dziób samolotu do przodu strzela,
Smagam maszynę drążkiem jak batem
I lecę ponad fastrygą świateł.
Ziemia zlatuje tysiąc stóp w dół.
Chowam do brzucha pałąki kół.
W ryku silnika wszystko zanika,
Kadłub maszyny płonie od pędu,
Już przekroczyłem barierę dźwięku.
W hermetycznym kasku, 
W skafandrze kompensacyjnym,
Zespolony z moim samolotem.
Po co lecę? Pomyślę potem.
Ja stalowy orzeł
Strzegę polskiego nieba,
Bo tak trzeba.
Na ekranie radiolokatora lokalizuję cel.

Przeciwnik – jest – tam, stara się ucie-
kać.
Rozpędzam do granic mocy mego sta-
lowego ptaka,
Zbliżam się do niego jak huragan,
Naciskam czerwony guzik, odpalam 
rakietę.
Bum.
Cel zniszczony, mogę wracać do domu.
Ja, stalowy orzeł,
Strzegę polskiego nieba,
Bo tak trzeba.
Mig 21 zwany rurą
To wspaniały samolot.
Dzieło wspaniałych inżynierów radziec-
kich.
lata nad moją ziemią,
Nie pyta, kto jej zagraża,
Obca mu trwoga,
Z jednego kierunku wypatruje wroga.
Ja, stalowy orzeł,
Strzegę polskiego nieba,
Bo tak trzeba.
Chciałbym się sycić wspaniałością lotu,
lecz Baza każe wracać, kończy się paliwo.
Szybuję w dół do lądowania,
Cofam dźwignię mocy,
Wyrzucam spadochron hamujący,
Cichnie silnik, radio, przetwornice,
Gasną światła w kabinie i na zewnątrz,
Większość wskaźników pokazuje zero,
Zamiera taniec rozpędzonych żyrosko-
pów.
Jutro wrócę w przestworza,
Od gór do morza.
Strzegę polskiego nieba.
Bo tak trzeba.
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2. 

TWARDOWSKI:  Baczność.
MAFESKI:  Spocznij.
TWARDOWSKI:  Kolejno.
MAFESKI:  Odlicz.
TWARDOWSKI:  Raz.
MAFESKI:  Dwa.
TWARDOWSKI:  Kolejno.
MAFESKI:  Spocznij.
TWARDOWSKI:  Odlicz.
MAFESKI:  Raz.
TWARDOWSKI:  Dwa.
MAFESKI: Czołem, obywatelu kapitanie.
TWARDOWSKI: Czołem, obywatelu kapi-

tanie.
MAFESKI: Dziękuję za dotychczasowy wy-

siłek.
TWARDOWSKI: Dziękuję za dotychczaso-

wy wysiłek.
MAFESKI: Swoją postawą, osiągniętymi 

wynikami, zaangażowaniem.
TWARDOWSKI: Zasłużyliśmy i zostaliśmy 

włączeni.
MAFESKI, TWARDOWSKI: Do funduszu 

przyspieszonego rozwoju.
MAFESKI: Do funduszu przyspieszonego 

rozwoju.
TWARDOWSKI: Do funduszu przyspieszo-

nego rozwoju.
MAFESKI: Instytut Medycyny jest pod peł-

ną parą.
TWARDOWSKI: Komory ciśnień, potęż-

na wirówka, obrotowe krzesła, huś-
tawki. 

MAFESKI: Na wirówce są serwowane dwa 
programy.

TWARDOWSKI: liniowy, stały wzrost prze-
ciążenia. 

MAFESKI: Oraz program zmiennego okre-
sowego narastania przyspieszeń w tem-
pie i czasie. 

TWARDOWSKI: Tak lekarze wyobrażali so-
bie symulację startu rakiety.

MAFESKI: W komorze niskich ciśnień stoi 
cykloergometr, obciążenie dozuje sto-
sownie do wysokości. 

TWARDOWSKI: Skuteczniej podduszano 
w ubiorze wysokościowym.

MAFESKI: Do hermetycznego kasku 
wpuszczano mieszaninę innych ga-
zów, azot i  jeszcze zmniejszano ci-
śnienie. 

TWARDOWSKI: Dopiero bełkotliwa mowa, 
drżenie rąk, nielogiczne operacje, wy-
trzeszcz oczu czy omdlenia.

MAFESKI, TWARDOWSKI: Powodowały 
przerwanie tortur. 

MAFESKI: Potem sam się zgodziłem na 
eksperyment dekompresji.

TWARDOWSKI: Kiedyś pękło mi uszczel-
nienie kabiny.

MAFESKI: Na wysokości dwudziestu ty-
sięcy metrów. 

TWARDOWSKI: Chciałem przeżyć to 
jeszcze raz, w warunkach laborato-
ryjnych.

MAFESKI: W ułamku sekundy powietrze 
z kabiny wydostało się na zewnątrz.

TWARDOWSKI: Automatyka zadziałała, do 
kasku dostał się łyk tlenu pod zwiększo-
nym ciśnieniem.

MAFESKI: Całą siłą wypychałem tlen 
z płuc. Dusiłem się.
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TWARDOWSKI: Moje ciało gniecione 
przez skafander jak w uścisku ana-
kondy.

MAFESKI: Myślałem, że moje kości chru-
pią, trzeszczą i pękną.

TWARDOWSKI: Szarpałem do siebie drą-
żek. Próbowałem wykrztusić jakieś ko-
mendy radiowe. 

MAFESKI: Nagle wszystko ucichło. Ktoś 
wyrównał ciśnienie. 

TWARDOWSKI: lekarze i filmowcy byli za-
dowoleni z eksperymentu. 

MAFESKI: Powiedziałem, że było dobrze, 
że mogę powtórzyć.

TWARDOWSKI: Cóż innego miałem powie-
dzieć? Kłamałem.

MAFESKI: Za to kłamstwo dostałem do-
datkowe punkty.

TWARDOWSKI: Przyglądali się temu psy-
cholodzy.

MAFESKI: Nie odwaga czy gotowość pod-
jęcia decyzji.

TWARDOWSKI: lecz precyzja działania, 
szybka orientacja i  logiczne myśle-
nie. 

MAFESKI, TWARDOWSKI: Były najwyżej 
punktowanymi cechami.

TWARDOWSKI: Nie odwaga czy gotowość 
podjęcia decyzji.

MAFESKI: lecz precyzja działania, szybka 
orientacja i logiczne myślenie.

TWARDOWSKI, MAFESKI: 
Były najwyżej punktowanymi cechami.

TWARDOWSKI: Baczność.
MAFESKI: Spocznij.
TWARDOWSKI: Odmaszerować.
MAFESKI: Odmaszerować.

3.

KOZYRA: Czołem, towarzyszu kapitanie.
TWARDOWSKI: Czołem, towarzyszu se-

kretarzu.
Kozyra dokonuje szczegółowych oględzin 
twardowskiego
KOZYRA: Zostaliście wytypowani, poleci-

cie do Gwiezdnego Miasteczka.
TWARDOWSKI: Ku chwale socjalistycznej 

ojczyzny, towarzyszu sekretarzu.
KOZYRA: Podobacie mi się, Twardowski.
TWARDOWSKI: Cieszę się, towarzyszu se-

kretarzu. lot w gwiazdy jest marzeniem 
każdego lotnika.

KOZYRA: Będziecie pierwszym Polakiem 
w kosmosie. Bohaterem socjalistycz-
nej ojczyzny. Towarzysz pierwszy se-
kretarz uściśnie wam dłoń. Wydamy 
okolicznościowe medale i znaczki z wa-
szą podobizną. Dostaniecie samochód 
marki Wołga koloru czarnego i miesz-
kanie w bloku. Złotą Gwiazdę Bohatera 
Związku Radzieckiego. Awans także nie 
jest wykluczony.

TWARDOWSKI: Ku chwale socjalistycznej 
ojczyzny, towarzyszu sekretarzu.

KOZYRA: Dla porządku muszę wam jednak 
najpierw zadać kilka pytań.

TWARDOWSKI: Pytajcie, towarzyszu se-
kretarzu.

KOZYRA: Obiecujecie mówić całą prawdę 
i tylko prawdę?

TWARDOWSKI: Obiecuję towarzyszu sekre-
tarzu. Ku chwale socjalistycznej ojczyzny. 

KOZYRA: Pytanie numer jeden: co powie-
cie, kiedy już wzniesiecie się w kosmos.
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TWARDOWSKI: Zaśpiewam kantyczkę na 
cześć Marii i Jezusa.

KOZYRA: Co z wami jest, Twardowski?
TWARDOWSKI: Melduję, że mówię prawdę 

i tylko prawdę, jak towarzysz sekretarz 
polecił.

KOZYRA: Czy wam odbiło, Twardowski? 
Przecież wiadomo, że to jest zła odpo-
wiedź. 

TWARDOWSKI: A jaka jest prawidłowa od-
powiedź?

KOZYRA: „Pomyślę z wdzięcznością o mo-
jej socjalistycznej ojczyźnie, o towarzy-
szu pierwszym sekretarzu, o towarzy-
szu generalnym sekretarzu, o przyjaźni 
polsko-diabelskiej, której owocem jest 
ten wspólny lot”. Chcecie coś dodać lub 
zmienić w swojej wcześniejszej odpo-
wiedzi, Twardowski?

TWARDOWSKI: Pomyślę z wdzięcznością 
o naszej socjalistycznej ojczyźnie, o na-
szych drogich przywódcach, a potem 
cichutko pod nosem zaśpiewam sobie 
kantyczkę na cześć Marii i Jezusa.  

KOZYRA: Naprawdę jesteście tacy poboż-
ni, Twardowski, czy sobie ze mnie ro-
bicie jaja?

TWARDOWSKI: Melduję, że jaj sobie nie 
robię, towarzyszu sekretarzu. Byłem 
pobożny za młodu, wtedy układałem 
kantyczki. Teraz już nie układam no-
wych, tylko sobie te stare czasem śpie-
wam pod nosem, kiedy czuję radość lub 
trwogę. 

KOZYRA: Co wy robicie, Twardowski? Je-
steście już jedną nogą w kosmosie. A te-
raz możecie wszystko zepsuć. I zostać 

tak, w pół drogi. Między Ziemią a Księ-
życem. Czy wy naprawdę chcecie pole-
cieć w ten kosmos, czy nie?

TWARDOWSKI: Melduję, że naprawdę 
chcę, towarzyszu sekretarzu.

KOZYRA: Mam do was chyba słabość, 
Twardowski. Dlatego dam wam jeszcze 
jedną szansę. Pytanie drugie jest takie: 
w jakim stroju chcielibyście wystąpić na 
pierwszej konferencji prasowej po po-
wrocie z kosmosu? Pytanie jest łatwe, 
ale zastanówcie się, aby nie udzielić po-
chopnej odpowiedzi. 

TWARDOWSKI: Jestem gotowy, towarzy-
szu sekretarzu.

KOZYRA: Na pewno? A więc słucham.
TWARDOWSKI: W staropolskim żupanie, 

przepasany słuckim pasem, w czapce 
z sokolim piórem, z karabelą przy boku.

KOZYRA: Wam coś się chyba w głowie po-
psuło od tych cyklometrów i dekompre-
sji. Skąd w ogóle taki pomysł? Przecież 
chyba sobie zdajecie sprawę, że to bę-
dzie woda na młyn, odgrzewanie bur-
żuazyjno-sanacyjnych przesądów i wy-
woływanie waśni na tle klasowym. Czy 
wy chcecie powrotu Andersa na białym 
koniu?

TWARDOWSKI: Myślę, towarzyszu sekre-
tarzu, że jest w naszej socjalistycznej 
ojczyźnie miejsce na pielęgnowanie na-
rodowych tradycji. W końcu mam być 
pierwszym Polakiem w kosmosie, tak 
czy nie? 

KOZYRA: Wy nic nie rozumiecie, Twar-
dowski, nic nie rozumiecie. Czy sobie ze 
mną w durnia pogrywacie? Czy jednak 
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chcecie w ten kosmos lecieć? Chcecie 
kąsać rękę, która wam podaje kosmicz-
ny kombinezon?

TWARDOWSKI: Melduję, że nie chcę kąsać, 
towarzyszu sekretarzu. Myślałem tylko.

KOZYRA: I to jest wasz błąd, Twardowski. 
Bo wam się wydaje, że ktoś tu od was 
wymaga myślenia. Myśleć to sobie mo-
żecie o sprawach pilotażu.

TWARDOWSKI: Tak jest, towarzyszu se-
kretarzu.

KOZYRA: I  co ja mam z  wami zrobić, 
Twardowski? Czy wy jeszcze możecie 
się zmienić, zmądrzeć? Jeszcze powtó-
rzymy te testy. Teraz odmaszerować.

4.

TWARDOWSKI: Program naszej misji 
obejmuje lot dwuosobowej załogi ra-
kietą Piekło-69, która ma połączyć się 
ze stacją orbitalną Cywilizacja Śmier-
ci-724, zrealizować program naukowy 
i powrócić na Ziemię w kapsule statku 
Piekło-69. 
Pytanie siedemset pięćdziesiąt sześć. 
Trzystopniowa rakieta nośna Hit-
ler-666 wywodzi się z  pionierskiej 
konstrukcji inżyniera Władimira lu-
cyfera, słynnej rakiety Stalin-666. Jej 
kolejną modyfikacją była rakieta Pol 
Pot-69, która posłużyła do pierwsze-
go lotu statków Piekło-69 i  statków 
towarowych Postęp. Pierwszy stopień 
rakiety jest typu pakietowego. Składa 
się on z czterech członów ze zbiorni-
kami ciekłego materiału pędnego, sys-

temami zasilającymi i silnikiem klasy 
Alicja-1000 o ciągu 100 tysięcy dusz, za-
silanymi biomasą. Bloki otulają syme-
trycznie człon drugiego stopnia. Mają 
one kształt stożkowy. Masa startowa 
rakiety to 66 ton, w tym 44 tony ma-
teriału pędnego – biomasy, w postaci 
żywych zarodków ludzkich, wyhodo-
wanych w laboratorium metodą out vi-
tro, pęczniejących w trakcie lotu, pod 
wpływem temperatury, do masy 69 ton, 
co pozwala rakiecie wznieść się na tym 
paliwie do wysokości 100 kilometrów 
i pokonać opór grawitacji.
Drugi człon rakiety ma kształt cylin-
dryczny, jego długość wynosi 29 me-
trów, zaś średnica 3,55 metra. Masa 
startowa – 99 ton, w tym 66 ton ma-
teriału pędnego: biomasy składającej 
się z wysokogatunkowych ekstremal-
nie kalorycznych starców belgijskich 
w stanie śmierci klinicznej, zamrożo-
nych do temperatury minus 65 stopni 
Celsjusza, spalających się w tempera-
turze 2000 stopni, co pozwala uzyskać 
energię niezbędną do osiągnięcia dru-
giej prędkości kosmicznej i rozpoczęcia 
pierwszego okrążenia po orbicie.
Na trzecim stopniu umieszczono blok 
z rakietowym systemem ratowniczym 
No Future-5, pod osłoną balistycz-
ną umieszczono załogowy statek Pie-
kło-69. Po bokach widoczne są cztery 
charakterystyczne, złożone kratowni-
cowe stabilizatory. 
Czas wyniesienia na orbitę statku Pie-
kło-69 to 66 minut i 6 sekund.



M
A

R
EK

 K
O

C
H

A
N

 /
 W

 J
ED

N
yM

 K
A

P
C

IU
, 

W
 D

R
U

G
IM

 B
U

C
IE

 
12

8

Sam statek składa się z trzech części: 
kabiny dowodzenia spełniającej zara-
zem funkcję kabiny powrotnej, zwa-
nej popularnie kapsułą lądującą, czyli 
lądownikiem, orbitalnego przedziału 
mieszkalnego oraz sekcji przyrządo-
wej z rakietowym zespołem napędo-
wym wraz z zasobem paliwa – biomasy 
poaborcyjnej.
lądownik ma kształt odwróconego 
dzwonu, czyli filiżanki, jest hermetycz-
ny i  otoczony warstwą żaroodporną 
chroniącą statek i załogę przed wysoki-
mi temperaturami o odporności 13,666 
mocy piekielnej. Doskonałość aerodyna-
miczna kapsuły wynosi 0,35. Wewnątrz 
znajdują się fotele załogi, elementy ste-
rowania statkiem oraz urządzenia za-
pewniające regulację składu atmosfery 
i termoregulację, aparatura obserwacyj-
na, radiowa, system sanitarny, zasobni-
ki z zapasami wody i żywności. W górnej 
części lądownika usytuowano herme-
tyczny właz do przedziału orbitalnego, 
a na zewnętrznej obudowie zamonto-
wano iluminatory, wizjer dowódcy z pe-
ryskopem, a pod żaroodpornym dnem 
silniki miękkiego lądowania.
Przedział mieszkalny ma kształt sfe-
ryczny. Służy do transportu aparatury 
naukowej i wyposażenia, a także speł-
nia cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Część ta zbudowana jest z kilkumilime-
trowej powłoki elektronowej i nie jest 
przeznaczona do powrotu na Ziemię.
W  górnej części umieszczony jest 
hermetyczny luk przejściowy wraz 

z aparaturą cumowniczą, służącą połą-
czeniu ze stacją orbitalną. Na zewnątrz 
znajdują się anteny oraz kamery syste-
mu dokowania.
Sekcja przyrządowa jest przedziałem 
hermetycznym. Znajdują się tam żyro-
skopy, aparatura telemetryczna, aku-
mulatory pokładowe, bloki łączności 
i urządzenia naprowadzające. W części 
niehermetycznej znajdują się zamra-
żalniki i magazyn biomasy na potrzeby 
głównego i zapasowego silnika korek-
cyjnego oraz system zasilania silników 
dokowania.
Rakieta nośna i statek kosmiczny są 
przeznaczone do jednorazowego użyt-
ku. Na Ziemię wraca jedynie kapsuła 
lądująca, reszta się spala. 
Pytanie siedemset pięćdziesiąt siedem. 
Poproszę o chwilę do namysłu. Albo 
przerwę, jeśli to możliwe.

5.

MAFESKI: Po testach w Gwiezdnym Mia-
steczku miałem nerwy napięte.
Zgubiłem kilka kilogramów, co przy 
mojej masie znaczyło wiele.
Od emocji i stresu na błonie śluzowej 
żołądka porobiły mi się krwawe wybro-
czyny.
Z korytarzy zaczęli wypełzać filmowcy 
i dziennikarze.
Odpowiadałem precyzyjnie na pytania 
gienierała, 
Wyczułem z jego strony serdeczność 
i troskę



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
12

9

Oraz dowody prawdziwego zaangażo-
wania.
Potem była audiencja u Pierwszego.
Towarzysz sekretarz złożył mi najlep-
sze życzenia:
Niych si wom tom wszyjstko kulka, jak 
mówią u nas na Śląsku.
Potem poklepał mnie po plecach i wy-
liczył: Ici pyci Mikimaus, jo zostawom, 
a ty raus.
Padło na mnie.
Wyglądało na to, że już prawie jestem 
wytypowany.

6.

MAFESKI: W  stroju lotnika ludowego 
Wojska Polskiego, z ryngrafem przed-
stawiającym podobiznę pierwszego se-
kretarza na piersi, z sierpem w jednej 
i z młotem w drugiej dłoni.

KOZYRA: Dziękuję, ta odpowiedź także 
mnie zadowala.

MAFESKI: Ku chwale socjalistycznej ojczy-
zny, towarzyszu sekretarzu.

KOZYRA: Możecie podpisać cyrograf. Ma-
cie czym naciąć palec czy pożyczyć wam 
scyzoryk?

MAFESKI: A co tu jest napisane?
KOZYRA: Warunki. Nasze zobowiąza-

nia. Wydamy okolicznościowe medale 
i znaczki z waszą podobizną. Dosta-
niecie samochód marki Wołga koloru 
czarnego i mieszkanie w bloku. Złotą 
Gwiazdę Bohatera Związku Radzieckie-
go. Awans także nie jest wykluczony, 
a w zasadzie niemal pewny.

MAFESKI: A warunki z mojej strony?
KOZYRA: Macie polecieć z kosmos i wró-

cić. Ku chwale ludowej ojczyzny. Jako 
pierwszy Polak.

MAFESKI: A tu niżej? Co to ma niby zna-
czyć: „macie prawo przyjść wziąć duszę 
moją”.

KOZYRA: Tylko na wypadek wojny.
MAFESKI: Aha, wojny. Tak, to naturalne. 

Możemy podpisywać.
KOZYRA: Jeszcze jedno. Czy śpiewacie cza-

sem, towarzyszu, kantyczki? Wiecie, ta-
kie piosenki do Marii i Jezusa.

MAFESKI: Czy to jest tak zwane podchwy-
tliwe pytanie? Powinienem okazać obu-
rzenie? Jakie są możliwe odpowiedzi, 
towarzyszu sekretarzu?

KOZYRA: Dwie. Tak lub nie. 
MAFESKI: Ten test jest prosty. Wybieram 

odpowiedź: nie.
KOZYRA: A więc podpisujmy. Uwaga, żeby-

ście sobie towarzyszu nie odcięli palca. 
Towarzysze z Gwiezdnego Miasteczka 
mogliby was za to zdyskwalifikować. 

MAFESKI: Żołnierz nie boi się przelać krwi 
w słusznej sprawie.

KOZYRA: Ku chwale naszej socjalistycznej 
ojczyzny, towarzyszu.

7.

MAFESKI: Minęła rocznica Rewolucji Paź-
dziernikowej.
Treningi w Gwiezdnym Miasteczku na-
brały tempa.
Przećwiczyliśmy dziesiątki możliwych 
sytuacji awaryjnych.



M
A

R
EK

 K
O

C
H

A
N

 /
 W

 J
ED

N
yM

 K
A

P
C

IU
, 

W
 D

R
U

G
IM

 B
U

C
IE

 
13

0

ćwiczyliśmy w komorze niskich ciśnień.
Otworzyłem zawór upustu powietrza.
Zetknąłem się z absolutną próżnią.
Ciśnienie tlenu w skafandrze zgniotło 
mi piersi,
Miałem wrażenie, że upadł na mnie 
meteoryt.
Serce łomotało z częstotliwością 666 
uderzeń na minutę.
Zacząłem się dusić. Usnąłem.
Rano odnaleźliśmy przyczynę naszych 
kłopotów. Niechcący włączyłem prze-
łącznik zwiększający ciśnienie.
W  skafandrze w  nogach bulgotała 
woda – mój pot.
Niedługo potem była Wigilia, spędza-
łem ją z rodziną.
Był opłatek i 13 potraw, choinka,
Miały być prezenty.
Zamiast świętego Mikołaja
Pojawił się dyżurny lekarz.
Miałem natychmiast udać się na ope-
rację.
Moje serce było za duże, narażało mnie 
na ryzyko udaru.
Trzeba było połowę amputować.
Próbowałem tłumaczyć, że święta są dla 
mnie ważne,
Chcę je spędzić z rodziną.
lekarz odparł, że nie ma żadnych świąt.
Operację przeprowadzał ordynator,
Weteran kosmiczny
Z epoki rakiet klasy Stalin-666,
W fartuchu rzeźnika gumowym prawie 
do samej ziemi.
Na głowie miał czarny beret i czarne 
gogle spawacza.

Operacja odbywała się pod miejscowym 
znieczuleniem.
Moje ręce przyczepiono pasami do fo-
tela,
Abym nie mógł przeszkadzać oprawcy.
Wot Poliak, kasmonawt, powiedział.
Zobaczyłem nożyce, strzykawkę i lan-
cet, wbił mi go w pierś i obracał,
Zrobił dziurę, w którą weszła mu ręka,
Czegoś tam szukał czy sprawdzał.
Jego fartuch i gogle zabarwiły się na 
czerwono,
Mnie także coś pryskało na oczy.
Nie mdlałem, byłem ciekaw, co się sta-
nie.
Wreszcie wyciągnął mi z brzucha jakiś 
kawał mięsa.
Powiedział, że faktycznie serce było za 
duże jak na lot w kosmos,
Czy coś takiego, nie pamiętam, jak to 
było po rosyjsku.
Job twoju mać, sabaka, tawariszcz gie-
nierał.
Po miesiącu byłem jak nowy, wznowi-
łem treningi,
Chciałem dołączyć do kosmicznego 
bractwa,
Zobaczyć Ziemię z góry i powrócić.

8.

KOZYRA: Pan Mafeski na kogucie, w jed-
nym kapciu, w drugim bucie.
Pan Twardowski na kogucie, w jednym 
kapciu, w drugim bucie.
Pan Mafeski na kogucie, w jednym kap-
ciu, w drugim bucie.
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W jednym kapciu, w drugim bucie.
Jednym kapciu, drugim bucie.

9.

MAFESKI: Ostatnie popołudnie przed star-
tem spędziłem w samotności.
Po drabinie wszedłem na dach hangaru.
Dookoła był step, tańczyły trawy, ów-
dzie
Ciemniały koralowe ostrowy burzanu.
Żar dnia zmagał się z wieczornym wia-
trem,
Słońce powoli zniżało się nad horyzon-
tem
Ustawiłem zegarek na 16:06’06’’.
Spojrzałem wysoko w niebo ponad gło-
wą.
Jutro o tej porze będę tam – pomyśla-
łem,
Cichutko pod nosem zanuciłem 
Kantyczkę do Pana Jezusa i Maryi,
Żeby się wszystko udało tam w górze,
Żebym cało wrócił z diabelskiego ko-
smosu.
Słońce skryło się w czerwonej chmu-
rze i zgasło,
Na niebie pojawiły się gwiazdy,
Pomachałem im na do zobaczenia.

10.

KOZYRA: Czułem się świadomy ogromnej 
odpowiedzialność, jaka spoczywa na 
mnie przed rodakami, a także dlatego, 
że ten lot wykonujemy dla dobra całej 
ludzkości. W imię nauki i postępu. Ten 

lot to nie tylko przygoda, ale i ciężka 
praca. Praca dla postępowej ludzkości. 
Praca dla nauki i postępu.
Nie, może lepiej tak: ten lot był speł-
nieniem marzeń. Nie tylko moich, ale 
i moich rodaków, którzy od tysiąclecia 
marzyli, aby pofrunąć w gwiazdy. Po-
frunąć w gwiazdy – za banalne.
Ten lot był spełnieniem marzeń. Moich 
własnych marzeń i marzeń moich roda-
ków. Był wielką przygodą, ale nie tylko 
przygodą. Był też pracą. Pracą dla do-
bra całej postępowej ludzkości. Był też 
pracą. Pracą dla dobra całej ludzkości, 
dla dobra nauki i postępu. 

11.

MAFESKI: Rakieta wyglądała jak dziecin-
na zabawka,
lecz dobrze pamiętałem wszystkie jej 
parametry.
Trzysta ton wagi, czterysta ton ciągu,
Spalanie półtorej tony materiału pęd-
nego na sekundę,
Utleniaczem jest ciekły tlen, a paliwem 
nafta.
Diabelska prostota oparta na polskiej 
myśli technicznej
Łukaszewicza i Olszewskiego.
Teorię lotu rakiet wyliczył precyzyjnie
Konstanty Ciołkowski, syn zesłańca na 
Sybir.
Podają mi kwiaty, bukiety kwiatów 
pachną stepem,
W autobusie pokazują film o wilku i za-
jącu.
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Poczułem lekki głód spotęgowany le-
watywą,
Dali mi kurczaka i marchewkę z grosz-
kiem.
Potem założyłem skafander z czerwo-
nym godłem Infernotravel.
Trzaskały flesze, terkotały kamery.
Za szybą siedzą gienierały, na ścianie 
portret lucyfera i słowa:
Zadanie ojczyzny wypełnimy z hono-
rem,
W dwóch językach: polskim i diabel-
skim.
Polski gienierał w czarnym uniformie
Podchodzi, mówi do mnie cicho,
Cedzi przez czarne zęby, pyta o pro-
gram lotu,
Z ust pachnie mu siarką,
Podaje mi rękę mokrą i gorącą.
Dla żołnierza to najwyższy zaszczyt
Uścisnąć rękę wodza czarną i owłosio-
ną, wdychać zapach siarki z jego ust.
Potem sto kroków po betonie,
Ktoś mnie poklepuje.
Rakieta taka duża, a ja taki mały.
Po plecach płyną mi strużki potu. 
Przeciskam się na czworakach przez 
właz do kabiny.
Fotel jest idealny odlany do kształtu 
mojego ciała,
Jestem w tej samej pozycji, gdy jako 
pacholę
Układałem krzesła na tapczanie,
By czuć się jak pilot pędzący w błękit 
nieba.
Przede mną ogromna tablica przyrzą-
dów,

Sygnalizatory, manometry i gama przy-
cisków.
Nawiązuję łączność z punktem dowo-
dzenia.
My meldujem Belzebubu wsiegda gatow 
spasiba za wsio
Dierżajem paroch suchim.
Karel Gott śpiewa. Bum, bum, bum.
A jeśli to teraz wybuchnie, myślę,
Siedzę na wulkanie bez możliwości ra-
tunku.

12.

KOZYRA:
Protiażka odin.
Jest protiażka odin.
Produwka.
Pusk.
Protiażka dwa.
Jest.
Zażiganije. 
Atliczno.
Rabota dwigatieliej ustocziwaja.
Pasriednia.
Jest pasriednia.
Pajdiom!

13.

MAFESKI: Technicy na Ziemi wznoszą to-
ast piołunówką
(Spirytus techniczny wymieszany z pio-
łunem stepowym).
Słyszę huk odpalanych pironabojów,
Statek uwolniony od rakiety wiruje,
Czuję, że spadam w otchłań.
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Drodzy towarzysze i przyjaciele,
Ja, obywatel Polskiej Republiki Radziec-
kiej,
Jestem szczęśliwy i dumny,
Dla dobra całej ludzkości, dla dobra na-
uki i postępu.
Jęk syreny alarmowej wwierca mi się 
w oczy,
Próbuję wyłączyć to piekielne urządze-
nie,
Jest godzina 16.06’06’’.
leżę w fotelu niby w łonie matki,
Jestem embrionem, dzieckiem Matki 
Ziemi,
Patrzę w iluminator,
Widzę jej obrys w amarantowo-błękit-
nej poświacie.
Ja uże kasmonawt, tawariszczi,
Tam Kasjopea, ówdzie gwiazdozbiór 
Perseusza.
Kończy się 66-minutowa noc kosmicz-
na. Ognista kula wychyla się znad ho-
ryzontu,
Czerń przechodzi w szarość, widać białe 
chmury i błękit morza,
Statek wchodzi znowu w jasną część 
orbity.
Będę to przeżywał szesnaście razy na 
dobę.
Obserwuję mozaikę chmur i wysepek
I zielony dywan Amazonii.
Mój wzrok przecina jednym cięciem
Spiralne układy baryczne.
Cieszę oko bogactwem barw wody,
Od błękitu po szmaragd.
Tu Vasco da Gamma i Kolumb
Zmagali się z oceanem.

Przecinam równik pod kątem 66 stopni,
Takie bowiem jest nachylenie orbity.
Rio do Janeiro jest wolne od chmur,
A Afryka brązowa i szara.
Unoszę się swobodnie w kabinie,
Pasy fotela falują jak wodorosty.
Ja uże kasmonawt, tawariszczi.
Przychodzi kosmiczna noc,
Znowu wpadam w czarną dziurę.
Czy moje ciało zmieni się w atomy zim-
nej materii?
W 90 minut przepłynęła doba,
Za oknem lato, zima, wiosna, jesień.
Widziałem rok w 90 minut.
Stacja krąży po niższej orbicie.
Apogeum 260, perigeum 137.
Włączam system jonowej orientacji,
Sprawdzam pracę żyroskopów stabili-
zacyjnych,
Jak zagubiony żeglarz wypatruję lądów.
Pora na przekąskę, sok truskawkowy 
z tubki,
Wypływa, tworzy czerwoną kulę,
Którą wsysam i połykam jak ogień.
Ja wiżu Polszu – melduję do Bazy.
Tętno rośnie do wartości wyższej niż 
przy starcie.
21.37, mijam Święty Krzyż, Łysą Górę,
Ja drugoj takoj strany nie znaju.
Gaude Mater Polonia.

14.

KOZYRA: Tak, tak, towarzysze, wylądował 
punktualnie.
Pocałował ziemię na przywitanie po 
długiej nieobecności.



M
A

R
EK

 K
O

C
H

A
N

 /
 W

 J
ED

N
yM

 K
A

P
C

IU
, 

W
 D

R
U

G
IM

 B
U

C
IE

 
13

4

Czekały na niego tłumy jak szarańcza,
Jechał z lotniska otwartym samocho-
dem,
Wszyscy chcieli go zobaczyć, pierwsze-
go Polaka tam,
Wszedł na trybunę i przemawiał,
Podnosił do góry ręce.
To, co mówił, było niepokojące, towa-
rzysze.
Dzieje Ojczyzny tworzone przez każde-
go syna i córkę,
Od tysiąca lat i  w  tym pokoleniu, 
i w przyszłych,
Choćby to był człowiek bezimienny 
i nieznany,
To wszystko ogarniam myślą i sercem, 
mówił.
Wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!

15.

SERAFINO: Widzę ciebie, Mafeski, jako ja-
sny punkt na tle Ziemi.

MAFESKI: Dysze pracują impulsami, po-
czątek zwrotu w strefę hamowania. 

SERAFINO: Mafeski, teraz nie ma waszej 
plamki na ekranie.

MAFESKI: Ciągle hamuję, ciśnienie w in-
stalacjach bez zmian.

SERAFINO: Plamka pojawiła się, wasza 
prędkość kątowa 67. 

MAFESKI: Ile czasu pozostało do połącze-
nia?

SERAFINO: Idziesz w grafiku, ciśnienie do-
bre 210/17.

MAFESKI: BUS włączony, jest zwrot, dy-
sze pracują.

SERAFINO: Kontrolujemy proces, możesz 
wchodzić w strefę rozpoznania.

MAFESKI: Odległość 66, prędkość 77, fluk-
tuacja 0, stacja na jedną klatkę. 

SERAFINO: Jest zezwolenie włączenia sil-
nika korekcyjnego.

MAFESKI: Jest strefa tłumienia bloku, sły-
chać trzaski licznika impulsów.

SERAFINO: Włączam sygnał tłumienia 
anten.

MAFESKI: Zgodność, ciśnienia trzymają 
się.

SERAFINO: Prędkość zero, jesteś w strefie 
rozpoznania. 

MAFESKI: Włączyłem silnik korekcyjny, 
widzę stację w soczewce.

SERAFINO: Jest zakres cumowania.
MAFESKI: Zbliżenie stabilne, stacja o jedną 

kratkę wyżej.
SERAFINO: Węzeł stykujący w centrum 

ekranu.
MAFESKI: Widzę światła stacji i  tarczę, 

idziemy stabilnie, odchylenia nie ma.
SERAFINO: Pamiętaj o reflektorach.
MAFESKI: Reflektory włączone, zmienię 

filtr.
SERAFINO: Jest kontakt, jest mechanicz-

ne uchwycenie, sygnalizacja silników 
dopychających świeci się.

MAFESKI: Ile czasu pozostało do połącze-
nia?

SERAFINO: Kochany, znikasz mi, gaśnie 
mi twoja plamka na ekranie.
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MAFESKI: Obserwuję niewielkie kołysa-
nie statku.

SERAFINO: Koryguj prędkość kątową, 
wchodzisz w cień, spróbuj włączyć do-
palanie silników korekcyjnych.

MAFESKI: Próbuję wyrównać przechylenie.
SERAFINO: Nie słyszę cię, spróbuj ponow-

nie nawiązać łączność.
MAFESKI: Fluktuacja 5, odległość dwieście, 

zapaliła się lampka na planszecie, silnik 
korekcyjny chyba przestał działać.

SERAFINO: Wyłączam system tłumienia 
anten, spróbuj ponownie nawiązać łącz-
ność.

MAFESKI: Baza, spróbujcie wziąć stero-
wanie na siebie, oba silniki korekcyjne 
nieaktywne, odpadam na orbitę, pręd-
kość kątowa 66.

SERAFINO: Mafeski, zgłoś się, przestali-
śmy kontrolować proces.

MAFESKI: Baza, nie mam łączności, wra-
cam na orbitę, spróbuję ponownie za 
kolejnym okrążeniem. 

SERAFINO: Nie widzę twojej plamki na 
ekranie, spróbuj ponownie nawiązać 
łączność.

MAFESKI: Jestem świadomy ogromnej od-
powiedzialności, jaka spoczywa na mnie 
przed rodakami, a także dlatego, że ten 
lot wykonujemy dla dobra ludzkości.

SERAFINO: Powtarzam, spróbuj ponow-
nie nawiązać łączność. Wyłącz system 
tłumienia anten.

MAFESKI: Dla dobra całej ludzkości, po-
stępowej ludzkości. Dla dobra nauki 
i postępu. Dla dobra postępowej nauki 
i postępowego postępu.

16.

MAFESKI: Pewnie myślicie, że serce w ko-
smosie nie męczy się.
To nieprawda, ono wcale nie jest na 
urlopie.
Krew zagęszcza się, serce pracuje bar-
dzo ciężko.
Krew, krew, krew, krew, krew, krew 
Za każdym uderzeniem serca napływa 
do głowy,
Która ciąży coraz mocniej.
Błędnik figluje, wydaje mi się, że
Niezależnie od zajmowanej pozycji wi-
szę głową w dół.
Chciałem odpocząć, przespać się, dry-
fując we wnętrzu kabiny,
Unosząc się jak kurz, niestety,
Ruch powietrza przemieszczał mnie po 
całej kabinie.
Obijałem się o sufit, budziłem, musia-
łem przywiązać się do ściany,
Nie umocowałem rąk. W stanie
Nieważkości unosiły się bezwładnie jak 
ręce topielca.
W warunkach nieważkości nie ma ru-
chów konwekcyjnych,
Dwutlenek węgla może toczyć głowę 
zabójczym kokonem.
Gdyby nie wentylatory, udusiłbym się.
Jedzenie, owszem, jest tam dobre
Mieliśmy twaróg, ciasteczka, owoce 
kandyzowane,
liofilizowaną zupę i drugie na przykład 
mięso i puree,
Wlewało się przez zawór gorącą wodę 
i gotowe.
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Przypominało to popularne dziś potra-
wy typu gorący kubek.
Zbiorniki na fekalia odstrzeliwaliśmy 
w kosmos, po pewnym czasie spalały 
się w atmosferze.

17.

TWARDOWSKI: W czasie śledztwa prowa-
dzonego przeciwko mnie zostałem pod-
dany następującym rodzajom maltre-
tacji i tortur: bicie całego ciała („gdzie 
popadnie”): ręką, policyjną pałką gu-
mową, drążkiem mosiężnym, drutem, 
drewnianą linijką okutą metalem, ki-
jem, batem, suszką i podstawą do ka-
łamarza; bicie szczególnie uczulonych 
miejsc ciała: nasady nosa – pałką gu-
mową, wystających części łopatek  – 
pałką gumową, podbródka w okolicy 
gruczołów, które obrzękają przy tym 
do rozmiarów „świnki” – pałką gumo-
wą, linijką, stawów barkowych – pał-
ką gumową, wierzchniej części nagich 
stóp w okolicach palców – batem obcią-
gniętym w tzw. lepką gumę, czubków 
palców rąk – suszką i podstawą kała-
marza, czubków palców nagich stóp – 
pałką gumową, obnażonych pięt (seria 
po 10 uderzeń na piętę pałką gumową, 
kilka razy na dzień); wyrywanie włosów 
z wierzchniej części czaszki, ze skroni, 
znad uszu i z karku – tzw. podskuby-
wanie gęsi, z brody i wąsów, z piersi, 
z krocza i z moszny. 

MAFESKI: Po lekkim śniadaniu prowadzę 
eksperymenty.

Opisuję swoje samopoczucie w stanie 
nieważkości,
Odpowiadam na setki szczegółowych 
pytań.
Przez okno widzę Ziemię ciekawszą od 
okienek ankiety,
Podziwiam szpiczaste góry i  lśniące 
oceany,
Mrugam jednym okiem do mijanych 
jezior,
A one mrugają do mnie.

TWARDOWSKI: Przypalanie: rozżarzo-
nym papierosem okolic ust i oczu, pło-
mieniem – palców obu dłoni; miażdże-
nie palców obu rąk między ołówkami; 
miażdżenie palców stóp (wskakiwanie 
butami na stopy), kopanie nóg i kor-
pusu ciała; kopanie specjalnie w  ko-
ści goleniowe; kłucie szpilką, stalów-
ką itp.; szczypanie twarzy i uszu ręką 
za pomocą klucza, siedzenie na kancie 
stołka; siedzenie na śrubie, która rani 
odbytnicę; skuwanie rąk do tyłu auto-
matycznymi kajdankami, tzw. amery-
kankami, oraz zrywanie siłą z przegu-
bów tych kajdanek, które rzekomo nie 
chciały się otworzyć. 

MAFESKI: Codziennie aplikowałem sobie 
parę ćwiczeń fizycznych 
Na bieżni ruchomej i cykloergometrze,
Pot pokrywał moje ciało,
Byłem podobny do figury woskowej
Pokrytej przezroczystym lukrem
Albo do wielkanocnego baranka.
Zbierałem pot ręcznikiem, patrząc na 
iluminator.
Akurat była noc.
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Wszędzie gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy
Na płaszczu granatowym nieba.

TWARDOWSKI: „Gimnastyka” – przysia-
dy aż do omdlenia; wielogodzinny kar-
cer (m.in. nago); zmuszanie do niespa-
nia przez okres siedmiu, dziewięciu 
dni drogą „budzenia” mnie (stojącego 
w mroźnej celi) uderzeniami w twarz, 
zadawanymi przez dozorującego urzęd-
nika, metoda ta, nazywana przez ofi-
cerów śledczych plażą lub Zakopanem, 
wywołała u mnie stan półobłąkańczy 
i spowodowała zaburzenia psychiczne 
(m.in. widzenia barwne i dźwiękowe), 
zbliżone do odczuwanych po użyciu 
peyotlu lub meskaliny. 

MAFESKI: Czuję się panem świata.
Nasycam się widokiem wybrzeża Pata-
gonii,
Upajam się widokiem lasów Amazonii, 
Z Brazylii lecę do Afryki.
Tą samą trasą leciał samotnie po raz 
pierwszy Polak,
Kapitan Skarżyński, samolotem RWD-5,
Ustanawiając niewiarygodny na owe 
czasy rekord odległości lotu,
3582 kilometry,
Siedemnaście godzin, phi.
Dla mnie to sześć i pół minuty.

TWARDOWSKI: Wielogodzinna „stójka” 
w celi na baczność; wielogodzinna „stój-
ka” w celi i w pokoju śledczym z rękami 
podniesionymi w górę, pozbawianie pa-
czek od rodziny (z około 70 przysłanych 
mi paczek dopuszczono do moich rąk 
około 10–15); zmniejszona porcja je-
dzenia (w czasie największego nasilenia 

śledztwa otrzymywałem tylko pół litra 
kawy, ok. 350 gramów chleba oraz litr 
wodnistej zupki dziennie), a ponadto 
w pewnym okresie – tortura pragnienia 
(przez kilka dni nie dawano mi absolut-
nie nic do picia). 

MAFESKI: Ja prowadzę badania od obiadu,
Na który dostaję niespodziankę,
To schabowy z kapustą, ziemniaki,
Ta potrawa przypomina mi dzieciń-
stwo.
Mniam, mniam.
Czuję się znacznie lepiej.
Z dziecięcym zapałem
Zabieram się do nowych eksperymen-
tów.

TWARDOWSKI: Rewizje nocne w celi, przy 
czym musiałem (rozgrzany snem) sta-
wać nago na „stójce” w mroźnym prze-
ciągu, spowodowanym równoczesnym 
otwarciem okna i drzwi celi; taka naga 
„stójka” w zimowym przeciągu trwała 
do jednej godziny; wyjmowanie okien 
w celi w październiku na 24 godziny, 
przy spaniu pod jednym kocem, czę-
ściowo bezpośrednio na betonie (je-
den siennik na trzech więźniów), wie-
lokrotne wlewanie do celi kubłów wody; 
pozbawienie pomocy lekarskiej mimo 
choroby (przez około półtora miesiąca 
oddawałem mocz z krwią itp.); pozba-
wienie spaceru – w czasie mego pobytu 
w więzieniu nie wypuszczano mnie na 
spacer przez sześć lat i trzy miesiące; 
dodaję, że w czasie mego pobytu w wię-
zieniu nie byłem kąpany przez dwa lata 
i dziesięć miesięcy. 
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MAFESKI: A mycie? Pewnie ciekawi was 
mycie.
Był tam prysznic, przezroczysty rękaw 
z folii,
Mocowany na suficie i na podłodze.
Woda była odsysana na dole i jej wy-
muszony ruch
Dawał doskonałą iluzję ziemskiego 
prysznica.
Mimo nieważkości wydawało się, że 
strumień wody leci na głowę.
Oddychałem przez rurkę jak płetwo-
nurek.
Po prysznicu z nowymi siłami
Zabierałem się do nowych eksperymen-
tów. 

TWARDOWSKI: Maltretacje moralne – wy-
myślne i chuligańskie obrzucanie mnie 
i mojej rodziny stekiem obelg, zniewa-
żeń, wymyślań oraz ciągłe, codzienne 
szykanowanie, pozbawienie absolutne 
kontaktu z rodziną (przez około cztery 
i pół roku żadnej wieści, żadnego listu) 
oraz ze światem zewnętrznym (żadnych 
gazet itp.), jak również pozbawienie 
książek; zadawanie mi tortur moral-
nych przez: a) oficjalne (choć kłamli-
we) oświadczenie mi, iż Żona moja, 
którą bardzo kocham, zmarła na płuca 
(żona jest gruźliczką), oraz przez b) in-
synuacyjne oświadczenie, przystrojone 
w brudne epitety, na temat nieetycz-
nego rzekomo zachowania się mojej 
Żony; zadawanie mi tortur moralnych: 
a) przez majora Kaskiewicza, który na-
zywając mnie – analogicznie do innych 
oficerów śledczych – gestapowcem, wy-

malował mi anilinowym ołówkiem na 
czole duży napis „GESTAPO” i, nie po-
zwalając mi się myć, kazał mi go nosić 
w celi i na śledztwie. 

MAFESKI: Wieczorem kolejny ekspery-
ment:
Krystalizacja materiału półprzewodni-
kowego z rtęci
W warunkach oddziaływania grawitacji
I wskutek zjawiska konwekcji.
Roztopiony komponent ma niejedno-
rodną strukturę,
A przecież jednorodność determinuje
Właściwości fizyczne półprzewodni-
ków.
Materiał stopiony w ampułkach
Będzie poddany kontrolowanemu 
ochłodzeniu
W ciągu 66 godzin.
Czy zwiększy się jego czułość, jednorod-
ność i bezwładność?
Czy stanie się lepszym detektorem pro-
mieniowania podczerwonego?
Prowadzę te badania dla dobra całej 
ludzkości, dla dobra nauki i postępu. 

TWARDOWSKI: Podpułkownik Dusza 
Józef, major Kaskiewicz Jerzy, kapi-
tan Chimczak Eugeniusz, porucznik 
Adamuszek Adam oraz ludwik Wło-
darczyk, a  ponadto oddziałowi czy 
przodownicy: Tadeusz Szymański Ma-
zurkiewicz, Wardęski (Wardyński lub 
Wardeński) Stanisław oraz wielu in-
nych oddziałowych, których nazwisk 
nie znam – wszyscy oni działali, stosu-
jąc opisane wyżej tortury i maltretacje 
oraz znęcanie się nade mną przy współ-
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udziale oraz z polecenia pułkownika 
Różańskiego, pułkownika Fejgina oraz 
wiceministra generała Romkowskiego. 
Generał Romkowski oświadczył mi 
w obecności pułkownika Różańskiego, 
że przejdę „piekielne śledztwo” – co się 
potem rzeczywiście spełniło. 
Zaznaczam przy tym, że nie wszyscy 
oficerowie śledczy, oficerowie inspek-
cyjni oraz nie wszyscy oddziałowi  – 
mimo widocznych instrukcji i rozkazów 
z góry odnośnie do maltretowania i tor-
turowania więźniów  – stosowali się 
chętnie i gorliwie do tych zarządzeń. 

18.

SERAFINO: Kilkanaście godzin próbowali-
śmy bezskutecznie przywrócić kontakt 
z rakietą i lądownikiem,
Który krążył po orbicie swoim rytmem, 
nie odpowiadając na nasze sygnały.
Nie pomogły detektory czułe na pod-
czerwień.
W celu nawiązania łączności wysłali-
śmy sondy
Wyposażone w wysokiej klasy urządze-
nia nadawcze,
Emitujące promieniowanie jonowe,
Operujące w wysokich i niskich często-
tliwościach.

19.

MAFESKI: Tuż przed zachodem słońca
Na tle ciemnego nieba
Widać było jakby warkocz komety.

To aluminiowe cekiny z ocieplającego 
stację płaszcza
Przewiewał słoneczny wiatr.
Którejś nocy zauważyłem na niebie dwa 
czy trzy jasne obiekty,
Majestatycznie oblatywały moją rakie-
tę, wydawało mi się, że wysunęły ante-
ny i wysyłają jakieś sygnały.
Poczułem się nieswojo, poczułem chłód 
na plecach.
Z Ziemi powiedzieli, że to pojemniki
Z odchodami, które odstrzeliłem wcze-
śniej w kosmos.
Byłem rozczarowany, że to nie ON.
Musiałem napić się wody.

20.

KOZYRA: Muszą państwo wiedzieć, że 
woda w kosmosie
Jest konserwowana jonami srebra.
Skąd ten pomysł, zapytacie?
Ktoś zauważył, że woda w cerkwi
Niewymieniana długo zachowuje świe-
żość.
W tajemnicy pobrano próbkę.
Okazało się, że zawiera jony srebra,
Dzięki którym zachowuje dobrą jakość 
przez długi czas.
Naszych ludzi trapiło pytanie, jak jony 
srebra
Znalazły się w cerkiewnej wodzie.
Służby zaczęły cerkiew obserwować.
Zagadkę rozwiązano po miesiącu.
Pop święcił wodę i modlił się nad nią.
Myślicie, że to modlitwa, nic z tych rze-
czy.
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Pop modlił się i  zanurzał w  wodzie 
srebrny łańcuch.
I tak jony srebra przedostawały się do 
wody.
Inne zagadki też nam się uda rozwikłać, 
towarzysze. 

21. 

MAFESKI: Po powrocie z kosmosu pokazy-
wałem wszystkim pamiątki.
Miałem tam ze sobą flagę i godło pań-
stwowe,
Fotografię towarzysza pierwszego se-
kretarza i samego lucyfera,
Miniaturowe wydanie Manifestu Ko-
munistycznego,
Emblematy partyjnych zjazdów, minia-
turowe proporce Partii,
Flagę Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Diabelskiej, 
Trochę drobiazgów od najbliższych,
Koperty okolicznościowe do ostemplo-
wania
Stemplem poczty orbitalnej
Oraz miniaturowe wydanie Pana Tade-
usza, które podarowałem potem Ojcu 
Świętemu.
Bardzo się wzruszył i powiedział,
Że zachowa je w swoich prywatnych 
zbiorach,
Ale to było znacznie później.

 
22.

TWARDOWSKI: Po wyjściu z więzienia nie 
wróciłem do latania,

Długo szukałem pracy, w końcu zna-
lazłem
W Spółdzielni Niewidomych Zbieraczy 
Torfu.
Praca była niskopłatna, lecz w cieple,
Piłem herbatę ze szczerbatego  
kubka, 
Mówiłem sobie: bądź wierny, idź.
Po kilku latach dostałem sztuczną 
szczękę
Wykonaną w państwowej przychodni 
stomatologicznej.
Była niedopasowana, więc trochę se-
pleniłem
Wszyscy myśleli, że nazywam się Tfar-
doski.
Aby wypełnić czas, zająłem się pisar-
stwem,
Napisałem ponad dwadzieścia książek
Z zakresu tak zwanej fantastyki nauko-
wej, ciągle bowiem przejawiałem zain-
teresowanie kosmosem,
Z tego udało mi się wydać jedną,
W małym nakładzie i pod pseudoni-
mem.
Wieczorami wdrapywałem się na drze-
wo w pobliskim parku
I tam obserwowałem rozgwieżdżone 
niebo.

23.

KOZYRA, SERAFINO: 
Pan Mafeski na kogucie, 
w jednym kapciu, w drugim bucie
Pan Tfardoski na kogucie, 
w jednym kapciu, w drugim bucie
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Jeden w kapciu, drugi w bucie.
Który w kapciu. Który w bucie.

KOZYRA: Pan Mafeski na orbicie.
SERAFINO: Pan Tfardoski w mordę bicie.
SERAFINO: Pan Mafeski na orbicie, pan 

Tfardoski w mordę bicie.
KOZYRA: Pan Mafeski na orbicie.
SERAFINO: Pan Mafeski na orbicie!

24.

KOZYRA:
Mafeski, Mafeski, Mafeski!
Mafeski, Mafeski, Mafeski!
Mafeski, Mafeski, Mafeski!
Ten lot jest nie tylko potwierdzeniem 
wielkiej przyjaźni między naszymi na-
rodami, ale także dowodem szerokiej 
współpracy naukowej, o czym świadczy 
unikalny program naukowy realizowa-
ny na orbicie.
Wylądował. Wysiada z rakiety. Zeska-
kuje z wierzchołka Pałacu i podchodzi 
do trybuny honorowej, do towarzy-
sza pierwszego sekretarza. Całuje go 
w usta.
Długo się obejmują.
Oklaski. Głośne oklaski. Gromkie okla-
ski. Niemilknące oklaski.
Wymachuje czerwoną flagą. Krzyżuje 
nad głową sierp i młot, który podały 
mu dziewczęta w ludowych strojach. 
Ostentacyjnie całuje portret towarzy-
sza lucyfera i przyciska go do piersi.
Brawo, brawo, towarzyszu Mafeski!

MAFESKI: Czułem się świadomy ogromnej 
odpowiedzialności, jaka spoczywa na 

mnie przed rodakami, a także dlatego, 
że ten lot wykonujemy dla dobra całej 
ludzkości. W imię nauki i postępu. Ten 
lot to nie tylko przygoda, ale i ciężka 
praca. Praca dla dobra całej ludzkości, 
dla dobra nauki i postępu. 

KOZYRA: Jak przebiegły ostatnie sekundy 
lotu? Jak się wam udało, towarzyszu, 
wylądować tak precyzyjnie, na samym 
czubku Pałacu Kultury i Nauki?

MAFESKI: Obliczyłem czas pracy silnika 
hamującego
Proporcjonalnie do masy lądownika,
Wyniki sprawdzałem wielokrotnie.
Statek podążał w stronę Ziemi stromą 
trajektorią,
Szybko przeszedł przez atmosferę, 
Włączyłem stabilizację żyroskopową.
Przeciążenie było duże, ale niegroźne 
dla mojego zdrowia. 
Przebywanie w rozpalonej plazmie zo-
stało skrócone do minimum.
Powłoka ablacyjna nie przepaliła się
I oto jestem.

KOZYRA: Jesteście, towarzyszu Mafeski, 
człowiekiem, jak to mówią, dobrej ro-
boty.

MAFESKI: Była to praca dla dobra całej 
ludzkości, dla dobra nauki i postępu. 

KOZYRA: I  jakie są, towarzyszu, wasze 
pierwsze wrażenia z kosmosu?

MAFESKI: Z Kosmosu dostrzeżesz wszyst-
ko, czego nie dostrzeżesz na Ziemi.
Groźny Tybet jest u twych stóp igraszką 
jak budowle z piasku,
Morze Śródziemne przekraczasz śli-
zgiem niby po deszczu kałużę, 
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lot nad Saharą jest krótki niczym lot 
trzmiela nad łąką,
Kamczatka pokaże ci swoje tajne klej-
noty, wulkany,
Madagaskar poruszy cię swoich czer-
wieni dzikością,
Oko wypali ci jaskrawa biel puszystej 
Grenlandii,
Nasycisz się widokiem chmur, bezkre-
sem oceanu.
Bywają takie orbity, że przez cały ko-
smiczny dzień,
Przez siedemdziesiąt minut, jak żeglarz 
widzisz 
Tylko bezmiar błękitnych i szmaragdo-
wych wód.

KOZYRA: Jesteście pierwszym Polakiem 
w kosmosie. Towarzysz pierwszy se-
kretarz uścisnął wam dłoń. Wydali-
śmy okolicznościowe medale i znaczki 
z waszą podobizną. Dostaniecie sa-
mochód marki Wołga koloru czarnego 
i mieszkanie w bloku. Na waszej pier-
si zabłyśnie niebawem Złota Gwiaz-
da Bohatera Związku Radzieckiego. 
Awans także nie jest wykluczony. Cie-
szycie się?

MAFESKI: Ja nie dla honorów, nie dla za-
szczytów, towarzyszu sekretarzu.
Była to praca dla dobra całej ludzkości, 
dla dobra nauki i postępu. 

KOZYRA: Czy macie jakieś marzenia, to-
warzyszu?

MAFESKI: Chciałbym jak najszybciej wró-
cić do latania.

KOZYRA: Tego nie wykluczamy. Ale przed-
tem macie jednak wobec nas pewne 

zobowiązania, nie muszę wam chyba 
o tym przypominać.
Wszyscy obywatele naszej ludowej oj-
czyzny chcieliby uścisnąć wam dłoń. Nie 
możecie zrobić im zawodu. 

SERAFINO: Co się z tobą stało. Dlaczego 
się nie odzywałeś?

MAFESKI: Była to praca dla dobra całej 
ludzkości, dla dobra nauki i postępu. 

SERAFINO: Nie odpowiadałeś na nasze 
wołania. 

MAFESKI: Mówiliście coś do mnie, towa-
rzyszu.

KOZYRA: Nie możecie zrobić ludziom za-
wodu. Cały kraj na was czeka. Jeste-
ście żywym dowodem na siłę przyjaźni 
polsko-diabelskiej. Musicie wypełnić 
obowiązki ambasadora marki Inferno-
travel. 

SERAFINO: Nie słyszałem bicia twojego 
serca. Twoja plamka na ekranie całkiem 
zanikła. 

MAFESKI: Była to praca dla dobra całej 
ludzkości, dla dobra nauki i postępu. 

SERAFINO: Oddałeś im swoją duszę za to, 
żeby tam polecieć?

MAFESKI: Człowiek nie jest programowa-
ny.

Myśli logicznie.
Jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnio-
skowaniu.
Może zoptymalizować pracę aparatury,
Potwierdzić swoje przypuszczenia
Za pomocą metod instrumentalnych.

KOZYRA: Była to praca dla dobra całej ludz-
kości.

MAFESKI: Dla dobra nauki i postępu.



25.

MAFESKI:  Baczność.
TWARDOWSKI:  Spocznij.
MAFESKI:  Kolejno.
TWARDOWSKI:  Odlicz.
MAFESKI:  Raz.
TWARDOWSKI:  Dwa.
MAFESKI:  Spocznij.
TWARDOWSKI:  Odlicz.
MAFESKI:  Raz.
TWARDOWSKI:  Dwa.
MAFESKI: Czołem, obywatelu kapitanie.
TWARDOWSKI: Czołem, obywatelu kapi-

tanie.
MAFESKI: Miło was znowu widzieć.
TWARDOWSKI: Byliście w kosmosie. Gra-

tuluję. Cieszymy się. Polska jest z was 
dumna.

MAFESKI: Szkoda, że nie mogliśmy pole-
cieć razem.

TWARDOWSKI: Piszę teraz książki o ko-
smosie, o przybyszach z innych planet.

MAFESKI: Chętnie bym przeczytał.
TWARDOWSKI: Nie chcą mi tego wydawać. 

Towarzysz sekretarz zabronił.
MAFESKI: Porozmawiam z nim o tym.
TWARDOWSKI: Nie warto, mogę wam dać 

maszynopis.
MAFESKI: Czy mogę coś jeszcze dla was 

zrobić, towarzyszu kapitanie?
TWARDOWSKI: Dziękuję, nic, towarzyszu 

Mafeski.
MAFESKI: Mówicie do mnie jakoś niewy-

raźnie. Chyba nie chowacie urazy?
TWARDOWSKI: Nie chowam żadnej ura-

zy. To zęby. 
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MAFESKI: Co się stało? Czy potrzebujecie 
dentysty? Mógłbym to załatwić.

TWARDOWSKI: Zjadłem zęby na śpiewa-
niu kantyczek do Pana Jezusa i Maryi. 

MAFESKI: Nie bardzo rozumiem.
TWARDOWSKI: Świadectwo, trzeba dawać 

świadectwo.
MAFESKI: Przepraszam, porozmawiamy 

kiedy indziej, widzę, że ludzie czekają. 
Nie mogę zrobić im zawodu. Muszę wy-
pełniać obowiązki ambasadora marki 
Infernotravel, sponsora mojego lotu. 

TWARDOWSKI: Tak, tak. Do widzenia, ka-
pitanie Mafeski.

MAFESKI: Do widzenia, do widzenia.
Człowiek nie jest programowany.
Myśli logicznie.
Jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnio-
skowaniu.

KOZYRA:
Mafeski! Mafeski!
Mafeski! Mafeski!
Mafeski! Mafeski!

26.

SERAFINO: Wojna!
Wojna na ulicach.
Wojna w głowach. Wojna w płucach.
Obok tanków koksowników
leżą trupy robotników,
Zjada trupy czarny kruk,
Krew się leje wprost na bruk.
Tratatata tratatata.
Brat z kałasza zabił brata.
Wojska i policji hordy,
Tajne mordy, jawne mordy.

Wojnę zrobił Jaruzeski,
Pomiot carski, syn diabelski.
Jaruzeski, pies radziecki,
Jaruzeski, pies zdradziecki,
Jaruzeski, pies radziecki,
Jaruzeski, pies zdradziecki.

27.

TWARDOWSKI: Prawdę mówiąc, moje kan-
tyczki nie są takie miłe dla ucha, jak mo-
głoby się wydawać, nawet nie jestem 
pewien, czy podobają się Panu Jezu-
sowi i Maryi, nucę je sobie cicho pod 
nosem, a właściwie recytuję, szukam 
do nich dobrej melodii, myślę, jak po-
prawić rymy, czasem trochę niezręczne, 
diagnoza sytuacji być może nietrafna, 
a jednak sam nie wiem, dlaczego nucę 
je i nucę: 

Bij bolszewika w każdej postaci,
Bo to jest twój największy dzisiaj wróg.
To przecież on kościami twoich braci
Brukował sieć swych niezliczonych 
dróg.
To przecież on jak bóstwo czci Stalina,
Kapłanom twym nie szczędząc srogich 
mąk.
To przecież on z kościołów zrobił kina
I  depcze krzyż, czerwoną gwiazdę 
czcząc.
Zasłonę więc zrzuć z oczu, miły bracie,
Niech zagrzmi znów praojców złoty 
róg.
Bij bolszewika w każdej postaci,
Bo to jest twój największy dzisiaj wróg. 
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28.

MAFESKI: Nie oddam.
KOZYRA: Oddasz.
MAFESKI: Z jakiej racji?
KOZYRA: Podpisałeś.
MAFESKI: Nie podpisywałem.
KOZYRA: Podpisywałeś.
MAFESKI: Niczego nie podpisywałem. 
KOZYRA: Ze mnąś na Łysej Górze robił 

o duszę zapisy.
MAFESKI: Kłamstwo. Nie byłem nigdy na 

Łysej Górze. leciałem nad nią nieraz, 
prawda, widziałem ją z kosmosu, ale 
nigdy nie stanąłem tam własną stopą, 
a więc nie mogłem niczego tam pod-
pisać. 

KOZYRA: Cyrograf na byczej skórze podpi-
sałeś ty i biesy. Tam warunki takie stoją. 
Kiedy trzeba, dasz duszę swoją.

MAFESKI: Był paragraf, że dam duszę, tyl-
ko gdy wojna.

KOZYRA: To właśnie wojną się nazywa, 
kładę areszt na waszeci.

MAFESKI: Czego chcecie, łotry?
KOZYRA: Potrzeba rąk do pracy. Będziesz 

mieszał w kotle, masz tu chochlę.
MAFESKI: Oparzę się.
KOZYRA: Dostaniesz specjalne rękawice 

ochronne.
MAFESKI: Trzy razy zamieszam i pójdę.
KOZYRA: Zakładaj rękawice i  mieszaj, 

Mafeski. Pamiętaj, kto cię wysłał do 
gwiazd. Nie kąsaj ręki, która ci dała 
kosmiczny kombinezon. 

MAFESKI: Człowiek nie jest programowa-
ny.

Myśli logicznie.
Jest elastyczny w ocenie zjawisk i wnio-
skowaniu.
Może zoptymalizować pracę aparatury,
Mieszając w tę samą stronę, co wszyscy.
Minimalizuje wówczas wysiłek wkłada-
ny w mieszanie.

  
29. 

SERAFINO: Przyleciał i mówił, pamiętacie. 
co mówił.
Dzieje Ojczyzny tworzone przez każde-
go syna i córkę,
Od tysiąca lat i  w  tym pokoleniu, 
i w przyszłych.
Choćby to był człowiek bezimienny 
i nieznany,
To wszystko ogarniam myślą i sercem, 
mówił.
Wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!

30.

MAFESKI: A więc spotykamy się ponow-
nie, w innym świecie. Na innej, można 
powiedzieć, orbicie. Możemy wznieść 
toast. Koszmar mrocznej historii już 
za nami.
lądowanie było miękkie, znacznie ła-
twiejsze niż po powrocie z kosmosu. 
Pamiętam, jak ogromny ciężar opadł 
mi wtedy na klatkę piersiową. Zdu-
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sił krtań. Nie mogłem mówić ani od-
dychać. Płomienie tańczyły za oknem 
iluminatora. To była rozpalona do 
piętnastu milionów stopni Celsjusza 
plazma. Żaroodporna osłona rakiety 
rozgrzała się do 1750 stopni Celsjusza. 
Przeciążenie zaczęło mnie dusić. Mu-
siałem oddychać przeponą. Miałem 
wrażenie, że znajduję się w beczce, spa-
dającej po schodach z ogromnej góry. 
Z prędkością 35 machów wdzieraliśmy 
się w atmosferę. Jednak Ziemia broni-
ła się, ogniem i powietrzem, jakby nie 
chciała przyjąć nas z powrotem.

KOZYRA: Rozumiem was, towarzyszu, czu-
liśmy dokładnie to samo, kiedy przy-
szło nam na jakiś czas oddać władzę 
aniołom, a raczej podzielić się z nimi 
władzą, udając, że to oni rządzą. To był 
straszny czas. Musiałem się codzien-
nie perfumować, żeby ludzie na ulicy 
nie wyczuli ode mnie zapachu siarki. 
W tych niespokojnych czasach mogło 
się to skończyć nielichą awanturą.

MAFESKI: À propos awantury, skoro was 
widzę, towarzyszu, nie wiecie czasem, 
co się stało z  cyrografem, któryśmy 
podpisali wtedy, przed lotem? Głupia 
teraz sprawa z tą duszą. Nie dałoby się 
tego jakoś zniszczyć, spalić?

KOZYRA:  Spokojnie, towarzyszu generale. 
Nie po raz pierwszy przydał się na coś 
ogień piekielny.

MAFESKI: To dobrze, to dobrze. Mam na-
dzieję, że ktoś po drodze nie zrobił kopii 
i nie będzie nią wymachiwał ludziom 
przed oczami.

KOZYRA: Powie się, że to podrabiane, sfał-
szowane. Zawsze możecie na mnie li-
czyć, towarzyszu generale.

MAFESKI: Dziękuję, towarzyszu sekreta-
rzu. Wypijmy toast za loty w kosmos. 
Za towarzysza lucyfera.

31.

SERAFINO: Zgadnij, co znalazłam 
w skrzynce.

TWARDOWSKI: listy od dzieci.
SERAFINO: Skąd wiedziałeś.
TWARDOWSKI: Byłem pewien, że kiedyś 

napiszą.
SERAFINO: Świetnie im idzie.
TWARDOWSKI: A wnuki?
SERAFINO: Jedne w przedszkolu, a inne 

w szkole.
TWARDOWSKI: I jak im idzie?
SERAFINO: Też świetnie. Mają do nas przy-

jechać na Wielkanoc.
TWARDOWSKI: Dajmy temu spokój, to 

głupia zabawa.
SERAFINO: Jakoś trzeba zająć czas.
TWARDOWSKI: Nie jesteś ze mną szczę-

śliwa.
SERAFINO: Dlaczego?
TWARDOWSKI: Popatrz na mnie. Jestem 

zgorzkniałym starcem, który nie ma 
dzieci ani zębów. Mogłem polecieć 
w kosmos, ale nie poleciałem. Śpiewam 
kantyczki, których nikt już nie chce słu-
chać. Moja emerytura nie wystarcza na 
leki. Napisałem wiele książek, z których 
wydano jedną, dawno temu, w małym 
nakładzie i miękkich okładkach. Muszę 
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dorabiać, sprzedając grzyby znalezione 
w lesie. Przyznaj, męczysz się ze mną.

SERAFINO: Przestań.
TWARDOWSKI: Teraz, po tylu latach, mo-

żesz mi już powiedzieć. Naprawdę ko-
chałaś tylko jego. A ze mną jesteś tylko 
dlatego, że on cię odtrącił. 

SERAFINO: Nie zaczynaj znowu.
TWARDOWSKI: Byłem głupi, a on mądry. 

On poleciał w kosmos, a ja nie. 
SERAFINO: Próbuję ci jakoś wynagrodzić 

twoją niezłomność.
TWARDOWSKI: To nie była niezłomność, 

tylko głupota. 
SERAFINO: Przyznaj, to w gruncie rzeczy 

była sprawa smaku. 
TWARDOWSKI: Tak, smaku.
SERAFINO: W którym są włókna duszy 

i chrząstki sumienia.
TWARDOWSKI: To wcale nie wymagało 

wielkiego charakteru.
SERAFINO: Miałeś odrobinę niezbędnej 

odwagi.
TWARDOWSKI: lecz w gruncie rzeczy była 

to sprawa smaku.
SERAFINO: Tak, smaku.
TWARDOWSKI: Który każe wyjść, skrzy-

wić się.
SERAFINO: Wycedzić szyderstwo.
TWARDOWSKI: Zgadnij, co znalazłem 

w skrzynce.
SERAFINO: listy od dzieci.
TWARDOWSKI: Skąd wiedziałaś?
SERAFINO: Byłam pewna, że kiedyś na-

piszą.
TWARDOWSKI: Świetnie im idzie.
SERAFINO: A wnuki?

TWARDOWSKI: Jedne w  przedszkolu, 
a inne w szkole.

SERAFINO: I jak im idzie?
TWARDOWSKI: Też świetnie.
SERAFINO: Przyjadą do nas na Wielkanoc?
TWARDOWSKI: Piszą, że na pewno napi-

szą i przyjadą.
SERAFINA: Upiekę na ich przywitanie ma-

zurek i babkę piaskową.
TWARDOWSKI: Postawimy na stole praw-

dziwego cukrowego baranka.

32.

SERAFINO: A w naszym studiu specjalny 
gość, którego nikomu przedstawiać nie 
trzeba.

MAFESKI: Witam panią, witam państwa.
SERAFINO: To właśnie dziś przypada okrą-

gła rocznica pańskiego lotu w kosmos.
MAFESKI: Owszem.
SERAFINO: Jak dużo wiemy dziś o kosmosie?
MAFESKI: Kosmos jest bezkresny, ogrom-

ny, niezmierzony.
SERAFINO: Może pan opowie naszym tele-

widzom jakąś zabawną anegdotkę zwią-
zaną z pańskim lotem.

MAFESKI: W kabinie miałem ze sobą mi-
niaturowe wydanie Pana Tadeusza, któ-
re potem podarowałem Ojcu Świętemu. 
Bardzo się Ojcu Świętemu ten prezent 
spodobał.

SERAFINO: Figlarz z pana.
MAFESKI: Słucham?
SERAFINO: Szkoda, że nie wspomniał pan 

o tym, że miał pan także Manifest ko-
munistyczny.
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MAFESKI: Takie były czasy, pani redaktor.
SERAFINO: Może jeszcze coś zabawnego. 

Spotkał pan tam, w kosmosie, obcych?
MAFESKI: Rzeczywiście, kiedy tam byłem, 

miałem wrażenie, że ktoś tam jest i sta-
le nas podgląda.

SERAFINO: Słusznie.
MAFESKI: Słucham?
SERAFINO: Oczywiście, że cały czas ktoś 

pana podglądał, ale o tym porozmawia-
my później.
Czy miał pan też w kosmosie ze sobą 
kopię tego dokumentu?

MAFESKI: Co to ma być.
SERAFINO: Cyrograf. Podpisany pańską 

krwią. Obiecał pan oddać duszę za lot 
w kosmos. Opłacało się?

MAFESKI: Ten dokument jest sfałszowany.
SERAFINO: Ma pan świadków.
MAFESKI: Zapytajcie tego, co się podpisał 

obok mnie.
SERAFINO: Łączymy się z Łysą Górą.
KOZYRA: Halo, halo. Witam państwa.
SERAFINO: Czy ten dokument jest praw-

dziwy?
KOZYRA: Po pierwsze, nigdy go nie widzia-

łem na oczy, po drugie, to nie mój pod-
pis, po trzecie to ja sam sfałszowałem 
podpis pana kapitana, którego zresztą 
nigdy nie widziałem na oczy.

MAFESKI: Słyszy pani.
SERAFINO: Świadkowie widzieli pana 

w czasie wojny, kiedy mieszał pan w dia-
belskim kotle.

MAFESKI: Zaocznie dopisali mnie do ze-
społu mieszaczy. To nie była moja de-
cyzja.

SERAFINO: Ustalmy fakty. Mieszał pan 
czy nie?

MAFESKI: Mieszałem, ale tylko trzy razy. 
Nie wkładałem w to serca. Które mia-
łem zresztą wcześniej amputowane. 
Mogę pokazać wyniki badań lekarskich.

SERAFINO: Boi się pan piekła.
MAFESKI: Czy pani zamierza mnie tam 

wysłać?
SERAFINO: Niewykluczone.
MAFESKI: Zanim pani to zrobi, proszę roz-

ważyć okoliczności łagodzące. Mogłem 
tam polecieć albo nie polecieć. Nie po-
lecieć oznaczało tylko nie polecieć. Nic 
więcej. Zamiast mnie poleciałby kto 
inny. 

SERAFINO: Łączymy się z naszym kolej-
nym gościem. Oto człowiek, który mógł 
polecieć, a nie poleciał.

TWARDOWSKI: Witam panią, witam pań-
stwa.

SERAFINO: Pan miał polecieć, ale ostatecz-
nie nie poleciał. A więc można było nie 
polecieć.

TWARDOWSKI: To wcale nie wymagało 
wielkiego charakteru.
Miałem tylko odrobinę niezbędnej od-
wagi.

SERAFINO: Czy pan dziś żałuje? Czy gdyby 
pan mógł cofnąć czas, znów zdecydo-
wałby się pan nie polecieć?

MAFESKI: Pani manipuluje i wyrywa spra-
wę z kontekstu. Czy pani wie, ile po-
święciłem, aby być w kosmosie? Am-
putowano mi połowę serca. Ale dzięki 
temu byłem tam. Dokonałem tego. 
Jako pierwszy Polak.
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SERAFINO: Halo, halo? Kapitanie Twar-
dowski, słyszy pan nas? Jest wizja, ale 
nie ma fonii. Spróbujemy połączyć się 
za chwilę.
I co, nie jest panu teraz głupio, Mafeski? 

MAFESKI: Takie były czasy, pani redaktor.
Była to praca dla dobra całej ludzkości, 
dla dobra nauki i postępu.

SERAFINO: Gdyby mógł pan teraz cofnąć 
czas, czy poleciałby pan tam znowu, 
wiedząc o tym, jaką cenę przyjdzie panu 
za to zapłacić? 

MAFESKI: Jaką niby cenę? Byłem tam i już. 
Po co drążyć temat?
Kto wam dał prawo nas osądzać? Czło-
wiek nie jest programowany, myśli lo-
gicznie, jest elastyczny w ocenie zjawisk 
i wnioskowaniu.

SERAFINO: Dziękujemy naszemu gościowi 
i łączymy się z naszym koresponden-
tem z Podlasia, gdzie właśnie odbywa 
się świniobicie. Drodzy telewidzowie, 
zostańcie z nami.

33.

MAFESKI: Czołem, towarzyszu kapitanie.
TWARDOWSKI: Czołem, towarzyszu ka-

pitanie.
MAFESKI:  Baczność.
TWARDOWSKI:  Spocznij.
MAFESKI:  Kolejno.
TWARDOWSKI:  Odlicz.
MAFESKI:  Raz.
TWARDOWSKI:  Dwa.
MAFESKI: Spocznij. Nie wiecie, po co nas 

tu zamknęli?

TWARDOWSKI: Podobno mamy razem le-
cieć w kosmos.

MAFESKI: Ja dziękuję, nie muszę, chętnie 
odstąpię wam swoje miejsce.

TWARDOWSKI: To jest podobno rakieta 
dwumiejscowa.

MAFESKI: Ale ja nie chcę, jestem dziś za 
stary.

TWARDOWSKI: Jesteśmy w tym samym 
wieku.

MAFESKI: Ale ja już tam byłem. Nie chcę 
lecieć znowu. Start boli, a lądowanie 
jest koszmarne. 

TWARDOWSKI: Zdaje się, że mamy lecieć 
obaj i nie mamy wyboru.

SERAFINO: Rzeczywiście, nie macie wybo-
ru. Jeden z was leci w nagrodę, a dru-
gi za karę. Dla oszczędności wyślemy 
was jedną rakietą. Zdajecie sobie chyba 
sprawę, ile taki lot kosztuje. 

MAFESKI: W takim razie wsiadajmy i za-
pnijmy pasy. 

KOZYRA:  Protiażka odin.
SERAFINO:  Working status.
KOZYRA:  Produwka.
SERAFINO:  Switched on.
KOZYRA:  Protiażka dwa.
SERAFINO:  Working status.
KOZYRA:  Zażiganije. 
SERAFINO:  Done.
KOZYRA:  Rabota dwigatieliej 

ustocziwaja.
SERAFINO:  Medium power.
KOZYRA:  Jest pasriednia.
SERAFINO:  Go!
KOZYRA:  Pajdiom!
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34.

TWARDOWSKI: A więc tak wygląda Zie-
mia z orbity.

MAFESKI: Z kosmosu dostrzeżesz wszyst-
ko, czego nie dostrzeżesz na Ziemi. 

TWARDOWSKI: O, do licha, co ja widzę?
Groźny Tybet jest u mych stóp igraszką 
jak budowle z piasku,
Morze Śródziemne przekraczam śli-
zgiem niby po deszczu kałużę,
lot nad Saharą jest krótki niczym lot 
trzmiela nad łąką,
Kamczatka pokazuje mi swoje tajne 
klejnoty, wulkany,
Madagaskar porusza mnie swoich czer-
wieni dzikością,
Oko wypala mi jaskrawa biel puszystej 
Grenlandii.

MAFESKI, TWARDOWSKI: Jak żeglarze wi-
dzimy dokoła
Tylko bezmiar błękitnych i szmaragdo-
wych wód.

TWARDOWSKI: Cieszę się, że dane mi było 
tego doświadczyć.

MAFESKI: Kiedy jesteś w kosmosie, czujesz 
się panem świata.
Ziemskie sprawy ciebie nie dotyczą.

35.

KOZYRA, SERAFINO:
Pan Mafeski na kogucie, 
w jednym kapciu, w drugim bucie.
Pan Twardowski na kogucie, 
w jednym kapciu, w drugim bucie.
Pan Mafeski na orbicie, 

pan Twardowski na orbicie.
Pan Twardowski na orbicie, 
pan Mafeski na orbicie.
Jeden w kapciu, drugi w bucie,
Jeden w kapciu, drugi w bucie,
Jeden w kapciu, drugi w bucie,
Jeden w kapciu, drugi w bucie.

Koniec

W tekście wykorzystano w formie inspiracji 
i cytatów: list Kazimierza Moczarskiego do 
naczelnej prokuratury Wojska Polskiego 
z 24 lutego 1955 roku (cyt. za dodatkiem 
specjalnym do dziennika „Rzeczpospolita” 
z 2 października 2004 roku), piosenkę Bij 
bolszewika (autor nieznany, opublikowane 
w: Myśmy są rebelianci. Piosenki Żołnierzy 
Wyklętych wyd. Muzeum Powstania 
Warszawskiego 2009), wiersz Zbigniewa 
Herberta Potęga smaku (cyt. za Z. Herbert, 
89 wierszy, Kraków 1998), homilię Jana 
Pawła ii z 2 czerwca 1979 roku (cyt. za 
Wielkie mowy historii, tom 4 Od Kennedy’ego 
do Ratzingera, Warszawa 2006), książkę 
Mirosława Hermaszewskiego Ciężar 
nieważkości. Opowieść pilotakosmonauty 
(Kraków 2009), rozmowę Włodzimierza 
Kalickiego z Mirosławem Hermaszewskim 
Polak z Sojuza („Gazeta Wyborcza” 
26 czerwca 2008 roku) oraz wiersz Adama 
Mickiewicza Pani Twardowska. 

Niniejszy tekst jest wytworem fikcji. Łączenie 
postaci ze sztuki z jakimikolwiek realnymi 
postaciami nie jest intencją autora.
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Osoby:
ALEKS
BRUNO
CECYLIA
DIANA

Głosy:
AUTOMATYCZNY PILOT
GŁOS Z ZIEMI
CHÓR
DZIECI

PROLOG

Pogrążony w rojeniach i snach statek kosmicz-
ny przemierzający galaktyki. 

AUTOMATYCZNY PILOT 
Zawróć, jeśli to możliwe! Zawróć, jeśli 
to możliwe! Zawróć, jeśli to możliwe!

CHÓR
Ci, którzy tam zostali, mieli obrażone 
miny,
jakby to była nasza wina, że właśnie 
tam zostali,
jakbyśmy byli im winni jakieś wytłu-
maczenie,
może nawet modlitwę. 
Między barakami przypominającymi 
przedrzeźnianą Brzezinkę
dzieci bawiły się w  piaskownicach 
i dmuchanych basenikach,

a mężczyźni chodzili w podkoszulkach, 
szeroko pracując rękami. 
Ich kobiety były ukryte w labiryncie, 
który rozprzestrzeniał się
we wnętrznościach baraków. Gdzieś 
tam musiały rodzić się 
kolejne małe, które wkrótce przybierały 
ten sam obrażony 
wyraz twarzy swych ojców. 
labirynt pracował spokojnie jak pod-
ziemny kombajn
o napędzie na bazie snu uzyskanego
z syntezy czekania i lęku.
Aż dokopał się do pokładów Ojca.
Aż dokopał się do pokładów Ojca.
Aż dokopał się do pokładów Ojca.

GŁOS Z ZIEMI
Tu Centrum Kontroli lotów! Tu Cen-
trum Kontroli lotów! Mamy dla was 
dwie wiadomości! Powtarzam: dwie 
wiadomości, złą i  złą. Którą wolicie 
najpierw? Żart! Powtarzam: żart! Po 
pierwsze, macie poważnie uszkodzony 
napęd. Powtarzam: poważnie uszko-
dzony napęd! Straciliście sterowność. 
Powtarzam: sterowność utracona! Po 
drugie, jest prawdopodobne, że trajek-
torię waszego lotu przetnie asteroida. 
Powtarzam: pędzi na was kosmiczny 
kamlot wielki jak jasna cholera albo 
i jeszcze większy! Ale nie traćcie nadziei. 
Powtarzam: nie traćcie nadziei! Nasze 
komputery pracują nad rozwiązaniem 
tego problemu. Koniec połączenia. 
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SCENA 1

Aleks – Cecylia w swojej kabinie.

ALEKS Cecylio!
CECYLIA Tak, Aleksie?
ALEKS Nic, chciałem sprawdzić, czy jesteś.
CECYLIA Dlaczego miałoby mnie nie być?
ALEKS Cecylio…
CECYLIA Tak?
ALEKS Kochasz mnie?
CECYLIA Nie wiem. 
ALEKS Ale dlaczego nie wiesz?
CECYLIA Nie wiem. 
ALEKS Cecylio…
CECYLIA Tak?
ALEKS Chciałbym mieć z tobą dziecko.
CECYLIA Statek za półtorej godziny zderzy 

się z asteroidą.
ALEKS Tak, wiem. Ale mimo to chciałbym 

mieć z tobą dziecko.
CECYLIA Ty po prostu wypierasz ze świa-

domości fakt, że za niecałe półtorej go-
dziny przestaniemy istnieć.

ALEKS Nie trzeba tak mówić. 
CECYLIA Jako kapitan tego statku po-

winieneś wykazać się większym reali-
zmem. 

ALEKS Moglibyśmy choć raz kochać się bez 
zabezpieczenia. 

CECYLIA To nic nie zmieni.
ALEKS To wiele zmieni.
CECYLIA Nie umiałabym teraz skupić się 

na seksie.
ALEKS A co nam innego zostało?
CECYLIA Cokolwiek, tylko nie seks. 
ALEKS Nigdy nie byłaś dla mnie czuła.

CECYLIA To samo mogę powiedzieć o tobie. 
ALEKS Pracowałem.
CECYLIA Traktowałeś mnie jak służącą. 
ALEKS Wiem. Bardzo mi przykro. Chciał-

bym ci to wynagrodzić.
CECYLIA Uprawiając seks bez zabezpie-

czenia? 
ALEKS Nie. Przez ten czas, jaki nam pozo-

stał, będę dla ciebie taki, jakim zawsze 
chciałaś, żebym był.

CECYLIA Przecież ty i tak myślisz tylko 
o sobie.

ALEKS To nieprawda. Chcę, żeby ci było 
dobrze. A mnie tylko przy okazji.

CECYLIA Chcesz, żeby mi było dobrze? 
ALEKS No tak.
CECYLIA To pozwól mi się przespać z Bru-

nem.
ALEKS Co, proszę?
CECYLIA To, co słyszałeś. Chcę przespać 

się z Brunem.
ALEKS Proszę, nie przeinaczajmy znacze-

nia słów. „Przespać się” w naszej sytu-
acji oznaczać może co najwyżej „upra-
wiać seks”. 

CECYLIA Chciałam być delikatna.
ALEKS Doceniam to, naprawdę. Tylko dla-

czego akurat z Brunem?
CECYLIA A widzisz tu jakiegoś innego face-

ta? Na seks z kobietą nie mam ochoty. 
ALEKS Ale dlaczego z nim, nie ze mną?
CECYLIA Bo nie byłam jeszcze z  nikim 

poza tobą.
ALEKS Naprawdę?
CECYLIA Nie udawaj, że nie wiesz.
ALEKS Nie udaję, byłem pewien, że kto jak 

kto, ale ty…
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CECYLIA Co ja? 
ALEKS Że możesz mieć tylu facetów, ilu 

zechcesz.
CECYLIA Ale miałam tylko ciebie. I dziś 

chcę to zmienić.
ALEKS Mogłaś to zrobić, nie informując 

mnie o tym.
CECYLIA Nie chcę cię okłamywać. W tej 

sytuacji byłoby to żałosne.
ALEKS To jest żałosne w każdej sytuacji.
CECYLIA Ale nie tak bardzo jak w tej. 
ALEKS Oczekujesz ode mnie, że dam ci 

zgodę na seks z obcym facetem?
CECYLIA Bruno nie jest obcy. lecimy ra-

zem już siódmy rok. 
ALEKS Większość tego czasu spędziliśmy 

w hibernacji.
CECYLIA Właściwie to dziwne, że dotąd się 

jeszcze nie pozdradzaliśmy.
ALEKS Jesteś tego pewna?
CECYLIA Siebie jestem pewna.
ALEKS Sugerujesz, że ja mógłbym to zro-

bić?
CECYLIA A mógłbyś?
ALEKS Skoro ty byś mogła, to dlaczego ja 

miałbym być gorszy?
CECYLIA To nie są zawody sportowe. 
ALEKS Dobrze, uporządkujmy fakty. Ja chcę 

uprawiać seks z tobą, a ty z Brunem. 
CECYLIA Nie bierz tego tak do siebie. Nie 

jest powiedziane, że z Brunem będzie 
mi dobrze.

ALEKS Ale jest to możliwe. 
CECYLIA Podobnie jak jest możliwe to, że 

tobie będzie dobrze z Dianą. 
ALEKS O czym ty, do cholery, mówisz? To 

ma być jakaś wymiana barterowa?

CECYLIA Nie, to nie ma być wymiana bar-
terowa, to ma być skosztowanie uroków 
życia przed cholerną katastrofą, która 
nas niedługo czeka!

ALEKS Katastrofa to nie powód, żeby się 
zdradzać. 

CECYLIA Nie udawaj świętoszka. Dosko-
nale wiem, że mnie zdradziłeś. Wiem, 
ile razy i z kim. 

ALEKS Nie możesz tego wiedzieć, ponie-
waż nigdy cię nie zdradziłem.

CECYLIA Zaoszczędź mi tych kłamstw cho-
ciaż teraz. Wrzesień dwutysięcznego 
czterdziestego, miałeś wtedy delegację 
do zbioru Strzelca. 

ALEKS Mówi się dwa tysiące czterdzieste-
go. 

CECYLIA I kwiecień d w a tysiące czter-
dziestego piątego. Pamiętasz? Wróci-
łeś wtedy cały w malinkach z podróży 
do zbioru Łabędzia. Mówiłeś, że to wy-
sypka spowodowana gwałtowną zmia-
ną klimatyczną. 

ALEKS Wynajęłaś detektywa?
CECYLIA Może. A może po prostu kobieta 

wie takie rzeczy. 
ALEKS No dobrze, masz mnie. Tak, zdra-

dziłem cię dwa razy. Możesz teraz zdra-
dzić mnie z  moim najlepszym kum-
plem. 

CECYLIA Nie chcę, żebyś traktował to 
w ten sposób.

ALEKS A jak mam to traktować?
CECYLIA Nie wpędzaj mnie, draniu, w po-

czucie winy! 
ALEKS Przecież jesteś niewinna! To ja za-

wsze byłem wszystkiemu winny.
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CECYLIA Och, ty cierpiętniku! 

AUTOMATYCZNY PILOT 
Zawróć, jeśli to możliwe!

CHÓR
Ojciec stanowił prawo, którego nie ro-
zumieliśmy
chyba dlatego, że posługiwał się kodem 
Ojców
z czasów, gdy jeszcze utrzymywali się 
na powierzchni.
Dopiero liczne rewolucje i pogromy
usypały na nich pragmatyczny kopiec,
w którym zagrzebaliśmy ikony, ryngra-
fy i szkaplerze.
Ojciec był porośnięty rozczochranymi 
korzeniami,
poznaliśmy w  nich przepowiednie, 
o których
zdążyliśmy zapomnieć, albo raczej 
przeszłość,
która się nie wydarzyła. 
To nie miało żadnego znaczenia, liczy-
ły się
plazmowe transmisje z Nadprograma-
tora.
Cywilizacja oplatała kolumny i attyki,
aż przestały być funkcjonalne i można 
było
wystąpić o ich przeniesienie do Miasta-
-Cmentarza. 
Tylko te niskopienne baraki jak grzbiety 
podziemnego Królestwa
nie dawały nam spokojnie myśleć 
o tym, jak będziemy się starzeć w to-
warzystwie

ogrodowych krasnali, którym dla roz-
rywki
przyprawimy twarze 
Naszych Drogich Nieodżałowanych. 

SCENA 2

Wchodzi Bruno.

BRUNO Nie przeszkadzam? 
ALEKS Nie, skąd. Cecylia właśnie mi po-

wiedziała, że chce się z tobą przespać.
CECYLIA To nie tak. Rozmawiamy…
ALEKS Ależ właśnie tak. Bruno, chcę że-

byś wiedział, że nie mam nic przeciw-
ko temu.

CECYLIA Przed chwilą odniosłam inne 
wrażenie.

BRUNO Nie wydaje się wam, że moje zda-
nie też tu ma znaczenie?

ALEKS Obiektywnie tak, ale z  mojego 
punktu widzenia twoje zdanie się nie 
liczy. liczy się to, że moja żona chce się 
z tobą kochać. 

CECYLIA Nie odróżniasz formy dokonanej 
od niedokonanej.

ALEKS W tym wypadku nie ma między 
nimi różnicy. 

CECYLIA (do Bruna) Przed chwilą przyznał 
się, że dwa razy mnie zdradził.

ALEKS To ty powiedziałaś, że jesteś pewna, 
że cię zdradziłem.

CECYLIA Blefowałam.
ALEKS Blefowałaś? 
CECYLIA Ale na bardzo mocnych podsta-

wach. Moja intuicja mi podpowiedzia-
ła. Jak się okazało, nie pomyliłam się. 
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ALEKS (do Bruna) Słyszałeś? Moja własna 
żona podstępem wymusiła na mnie 
przyznanie się do winy. To są metody 
stalinowskie! 

CECYLIA Więc jednak moje na wierzchu!
BRUNO To może ja wpadnę później.
CECYLIA Nie będzie już żadnego później!
ALEKS Chcę, żebyście wiedzieli, że nie będę 

do żadnego z was chował urazy.
CECYLIA Łaskawco! 
BRUNO Właściwie przyszedłem, bo mam 

wątpliwości co do naszych obliczeń. 
ALEKS Sprawdzaliśmy je tysiąc razy. 

Wszystko się zgadza. Za nieco ponad 
godzinę asteroida rozwali nas w drob-
ny mak. 

BRUNO To niekoniecznie może być tak. 
(pokazuje Aleksowi własne obliczenia) 
Gdyby zmienić dane wyjściowe, okaże 
się, że zdołamy ominąć obiekt w bez-
piecznej odległości. 

ALEKS Nie mamy napędu. Pędzi na nas 
asteroida wielkości Stadionu Narodo-
wego. Wszystko stracone!

CECYLIA Bruno gra na zwłokę.
BRUNO Ja?
CECYLIA Nie podobam ci się?
ALEKS Cecylio! (do Bruna) Nie podoba ci 

się moja żona?
BRUNO Ależ tak, tylko nie w tym sensie… 

Próbuję wam powiedzieć, że to wszyst-
ko może okazać się niepotrzebne.

ALEKS Nie dość, że moja żona zaoferowa-
ła ci seks, to jeszcze masz czelność go 
odrzucać?

BRUNO Nie… (do Aleksa) Naprawdę chcesz, 
żebym przespał się z Cecylią?

ALEKS Nie przespał, tylko uprawiał z nią 
seks. Oczywiście, że nie, ale w tej sytu-
acji nie będę strugał zazdrosnego męża. 
Ty chyba też nie? 

BRUNO Zaraz, zaraz, chcesz mi powie-
dzieć, że ja z Cecylią, a ty z Dianą… Za 
kogo wy nas macie? Myślicie, że skoro 
pędzimy ku zatraceniu, to zrezygnuje-
my z wszelkich zasad, które czynią z nas 
ludzi cywilizowanych?!

Aleks i Cecylia jednocześnie:

ALEKS Tak.
CECYLIA Nie. 

SCENA 3

Wchodzi diana.

DIANA O czym tak rozprawiacie? Słychać 
was za dźwiękoszczelną śluzą.

BRUNO Nadal masz kłopoty ze snem?
DIANA Postanowiłam więcej już nie brać 

pigułek. Chcę to przeżyć na trzeźwo. 
ALEKS Raczej nie przeżyć. Na trzeźwo czy 

na pijano, jakie to ma znaczenie? 
DIANA Bruno zadręcza mnie swoimi wyli-

czeniami. Twierdzi, że możemy ocaleć. 
BRUNO Sam już nie jestem pewien. 
CECYLIA Diano, muszę ci coś powiedzieć. 

Chciałabym przespać się z Brunem.
DIANA W naszej sytuacji określenie „prze-

spać się” nie jest chyba właściwe. Nie 
tylko ze względu na moją bezsenność. 

CECYLIA Chciałabym się z nim kochać.
DIANA A on?
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BRUNO Już im powiedziałem, co o tym 
myślę.

DIANA A co myślisz?
BRUNO Oczywiście to samo co ty! Że to 

niemoralne, złe, niedopuszczalne!
DIANA Dlaczego?
BRUNO Bo… tak jest. Bo są zasady, których 

nie można łamać. Bo reprezentujemy…
DIANA Co?
BRUNO Cywilizację chrześcijańską. 
DIANA Ja reprezentuję wyłącznie siebie. 
BRUNO Nie!
ALEKS (do diany) Bruno ma rację. Ale ty 

jesteś atrakcyjna. Szkoda byłoby zmar-
nować okazję, żeby się lepiej poznać, 
zanim wszystko się skończy. 

DIANA Co masz na myśli? (domyśla się) 
O nie, nie ze mną takie numery! Nie 
zamienię się miejscami z Cecylią. Wiem, 
że nie układa wam się dobrze, ale to 
jeszcze nie powód, żebyśmy rujnowali 
nasz związek!

CECYLIA Nie wiem, kto ci naopowiadał 
takich głupot. Między mną a Aleksem 
wszystko okej. Nawiasem mówiąc, to 
z waszego przedziału dochodzą często 
odgłosy awantur.

DIANA Tak jakby z waszego dobiegały tyl-
ko chorały gregoriańskie. 

CECYLIA Ta licytacja nie ma sensu. 
ALEKS Obawiam się, że im mniej czasu, 

tym mniej sensu. 
BRUNO Nie!
DIANA Bruno, przestań już z tym „nie”. 

Nie widzisz, że ono nic nie znaczy?
BRUNO Jeśli prześpisz się z nim… jeśli bę-

dziesz się z nim kochać na tym statku, 

w mojej obecności, to zabiję was oboje, 
a potem zabiję siebie. 

Pozostali śmieją się.

CECYLIA I zostawisz mnie samą?
BRUNO Miej pretensje do Aleksa. Nie ja 

zacząłem tę żałosną komedię. 
ALEKS Dobrze, przemyślmy to jeszcze 

wszystko na spokojnie. 
DIANA Na spokojnie? Właśnie się dowie-

działam, że jestem tylko towarem, a ty 
mi każesz być spokojną? 

ALEKS Próbuję po prostu jakoś opanować 
tę sytuację.

CECYLIA Na razie to sytuacja panuje nad 
nami. 

ALEKS Więc co mam zrobić?! 
BRUNO Zgadzam się z Aleksem. Proponu-

ję, żeby teraz każdy przemyślał to sam. 
Za pięć minut spotykamy się i mówimy, 
co zdecydowaliśmy. 

DIANA Ale przecież właśnie już zdecydo-
waliśmy!

BRUNO Za pięć minut możesz zmienić zda-
nie. Pięć minut w tej przeklętej skorupie 
jest prawie jak wieczność. 

DIANA Dobrze, spotykamy się za pięć mi-
nut. 

Wszyscy się rozchodzą. 

AUTOMATYCZNY PILOT 
Zawróć, jeśli to możliwe!
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SCENA 4

Włącza się ekran, na którym widać człowie-
ka z Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych 
na Ziemi.

GŁOS Z ZIEMI
Uwaga! Przekazuję komunikat specjal-
ny! Nasze komputery potwierdzają, że 
wasze zderzenie z asteroidą jest nie-
uniknione. Powtarzam: nieuniknione! 
W związku z zaistniałą sytuacją chcemy 
wam przekazać wyrazy naszej solidar-
ności. Wiedzcie, że jesteście inspiracją 
dla mieszkańców planety Ziemia. Wa-
sza wyprawa w nieznane… (zaczynają 
się zakłócenia) dowód nieograniczonych 
możliwości człowieka… marzenia nie 
znają granic czasu ani przestrzeni… 

(w tle słychać głośną imprezę, rozbawione, 
pijackie głosy, śpiewy, kobiece piski itd. Na-
stępują odgłosy bijatyki – jakieś uderzenia, 
rozbijane naczynia, krzyki damskie i męskie… 
z tego rozgardiaszu wyłania się ciche, a potem 
głośniejsze dziecięce łkanie…).

SCENA 5

Bohaterowie siadają do stołu. Jedzą jakiś 
lekki posiłek, popijając wodą mineralną. Ob-
serwują w milczeniu ekran, na którym wi-
dać wybuchające bomby, syreny alarmowe, 
okrzyki przerażenia, wołania… Ktoś komuś 
podrzyna gardło rzeźnickim nożem, obcina 
głowę. Ktoś inny nakłada nagiemu człowieko-
wi oponę na ramiona, krępując w ten sposób. 
Nagi człowiek jest bity pałką, następnie ob-

lany benzyną i podpalony. Takich scen można 
przedstawić więcej, w internecie ich pełno, 
jest w czym wybierać. 
Aleks wyłącza fonię, ale na ekranie wciąż wi-
dać krwawe jatki. 

ALEKS Mam wrażenie, że wszystko między 
nami jest teraz święte. Że tworzymy tu 
nową religię. 

CECYLIA Tamci spisali nas na straty. 
BRUNO Od początku była to poroniona 

misja. 
DIANA Marzę o tym, żeby usłyszeć śpiew 

ptaków. Wstaję rano, jeszcze przed bu-
dzikiem, robię siku, potem robię sobie 
kawę i otwieram okno na balkon, jest 
poranny chłodzik, ale już ciepło, słońce 
ogrzewa moją twarz, otula ją, zamykam 
oczy i popijam kawę. I wtedy słyszę ten 
świergot dochodzący z góry, z nieba, ze 
słońca, świergot skowronka, skąd on 
tutaj, w środku miasta, pewnie zabłą-
dził albo zagnały go tu prądy powietrz-
ne. Mrużę oczy i wysoko, w rozjarzo-
nym błękicie widzę maleńki migoczący 
punkcik. Patrzę na niego długo, aż łza-
wię i bolą mnie oczy, ale chwytam się 
tego migoczącego punkciku, jakby był 
zwornikiem sklepienia katedry, jakby 
od niego zależała cała reszta rzeczy tego 
świata. Ale wtedy słyszę pikanie budzi-
ka w komórce i przypominam sobie, że 
go nie wyłączyłam. 

ALEKS Mamy coś znacznie większego niż 
marzenia – siebie. Wysłali nas w ot-
chłań kosmosu, ale my z  tej zatraty 
wyjdziemy zwycięsko.
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CECYLIA Niby jak?
BRUNO Śmierć nie musi oznaczać końca.
ALEKS Ja nie o tym! 
BRUNO Więc próbujesz narzucić mi swo-

ją religię. A może ja jej nie chcę? Może 
mnie wystarcza ta, którą już mam?

ALEKS Niczego nikomu nie narzucam. 
Tylko… to się samo narzuca. Widzę tu 
wszystko inaczej niż tam… Każdy z nas 
jest sam dla siebie zasadą. 

BRUNO Ale to niczym nie różni się od tego, 
co tam…

ALEKS Tak, tylko że tam problemem jest 
ilość. Ilość sprawia, że każdy jest mno-
żony przez mrowie wariantów, punk-
tów widzenia, układów współrzędnych. 
W efekcie powstaje horrendalny cha-
os, piekło, z którego nie ma wyjścia, bo 
wyjść jest tyle, że nie wiadomo, które 
jest właściwe. Chaos rodzi więc bez-
ruch, apatię, acedię. My mamy szansę 
stworzenia nareszcie Porządku. Powin-
niśmy błogosławić Katastrofę…

DIANA Jako samozwańczy kapłan wyjaśnij 
nam, na czym miałby polegać ten „na-
reszcie porządek”?

ALEKS Na stworzeniu jedności. 
BRUNO Było. I się rypło. Pamiętasz dzieci 

kwiaty? 
ALEKS Niczego nie pamiętam, o niczym 

nie marzę. Jestem, który jestem. 
BRUNO Dość. Nie pozwolę na bluźnier-

stwa.
DIANA Uspokój się. Mieliśmy podjąć decy-

zję, pamiętacie?
ALEKS Ależ ona podjęła się sama! Musi-

my oddać się sobie nawzajem, każde 

każdemu, soki powinny zacząć krążyć 
w jednym, wspólnym obiegu. Koniec 
z podziałem na role, płcie, koniec z za-
zdrością i  ukrywaniem pragnień. To 
wszystko zniknęło, odeszło wraz z tam-
tym światem. 

CECYLIA Chcesz zagłuszyć wyrzuty su-
mienia.

ALEKS Nie wałkujmy tego, to nic nie da! 
CECYLIA Ależ to jest obrzydliwe! Obrzy-

dliwe!!!
ALEKS Ale nie jest obrzydliwe przespanie 

się z innym facetem?!
CECYLIA Nie, jeśli nie jest kłamstwem!
ALEKS Ja właśnie proponuję raz na zawsze 

skończyć z kłamstwem!
DIANA Prawda w obrzydliwości. Obrzydli-

wość w prawdzie. 
BRUNO Nie mogę tego znieść…
ALEKS Możesz, możesz, bo masz nas. 
BRUNO Diano, jaka jest twoja decyzja?
DIANA Poddam się większości. 
BRUNO Cecylio?
CECYLIA Wszystko mi jedno. 
BRUNO Dlaczego to robicie? Dlaczego nie 

może być tak jak dotąd?
ALEKS Słyszycie? On chce, żeby było tak 

jak dotąd.

Wszyscy z wyjątkiem Bruna zaczynają się 
śmiać. Potem przechodzą w ton zalotny.

ALEKS Chodź do nas.
DIANA Chodź.
CECYLIA Bruuuno…
BRUNO Nie!
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Tamci przystępują do uprawiania seksu. Po-
winien być to starannie przygotowany układ 
choreograficzny bez niepotrzebnych ruchów, 
wszystko widziane raczej od tyłu. i tak: Aleks 
dianę, diana Cecylii, Cecylia Aleksowi…

Bruno miota się, w końcu siada na podło-
dze i płacze. Płaczącego przyciągają do sie-
bie tamci, ciągną za ręce i nogi, Bruno jeszcze 
przez chwilę się opiera, ale w końcu podda-
je się i uprawia seks z tamtymi. i tak: Bru-
no Cecylię, diana Aleksowi…Potem zmiana 
konfiguracji aż do wyczerpania wszystkich 
możliwości. Jasne jest, że nie pokazujemy sek-
su, tylko umowny układ seksualny, coś jakby 
międzyludzką mechanikę, która koniec koń-
ców zwalnia, aż do całkowitego zatrzymania. 

Teraz każda z postaci odsuwa się w swo-
ją sytuację. Każde z nich powinno zająć się 
czym innym. Autorowi nie chce się wymyślać 
poszczególnych zajęć, ale niech to będą zaję-
cia zwyczajne, typu obcinanie paznokci, prze-
glądanie kolorowego magazynu, czesanie się, 
bawienie się guzikiem, modlitwa różańcowa, 
spanie itp. 

AUTOMATYCZNY PILOT 
Zawróć, jeśli to możliwe!

CHÓR
Tamci nie dawali nam spokoju. A jeśli 
to oni mieli rację? 
Popołudniami włączali telewizory,
starannie zaciągali zasłony,
tkali swoje godziny z kurzu i witamin
i wchodzili w nasze sny przez odnogi 
labiryntu,
których nie udawało się już odcinać.

Pachnieli starymi kaplicami, kwiatami 
w zakurzonych wazonach,
ich ręce nieświadomie naśladowały gesty
topornych postaci z płócien prowincjo-
nalnych mistrzów.
Mówili coś szybko, jakby mieli mało 
czasu,
nie rozumieliśmy ich, a może ich słowa
przerastały nasze przystrzyżone
jak racjonalny trawnik oczekiwania. 
Dla lepszego samopoczucia nazywali-
śmy ich Zmarłymi,
dawało to poczucie symetrii, jeszcze 
jedno
w naszym całodobowym salonie luster. 
Pod wyleniałymi podwórkami, pod ato-
lami rdzy,
pod dmuchanymi basenikami
więdnącymi jak lubieżne orchidee
pulsował labirynt. 

SCENA 6

ALEKS Nie czuję żadnej ulgi. 
BRUNO Mdli mnie.
DIANA I mnie.
CECYLIA Nikogo nie obchodzi wasze sa-

mopoczucie. 
ALEKS Ile jeszcze mamy czasu?
Wszyscy patrzą na zegarki.

Nie chcę, żeby to się tak skończyło.
CECYLIA Nie mów tyle. 

pauza

ALEKS Powinienem podciąć sobie żyły. Co 
o tym myślicie? A może połknąć jakieś 
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prochy? Mamy na pokładzie sporo pro-
chów, nie? A może… choć to dość eks-
trawaganckie… może wyskoczę w prze-
strzeń kosmiczną? 

CECYLIA Zamknij się! 
ALEKS Powinniśmy to zrobić razem, Ce-

cylio. 

Cecylia rzuca się wściekle na Aleksa, bije go aż 
do upadłego. Aleks zsuwa z siebie wyczerpaną 
i łkającą Cecylię.

ALEKS Tak, zdecydowanie powinnaś być 
wtedy przy mnie. Ale ja tego nigdy nie 
zrobię. Za bardzo się boję i za bardzo 
kocham życie. A jednak człowiek, który 
choćby raz w życiu nie rozważał samo-
bójstwa, nie jest w pełni człowiekiem. 

Aleks podchodzi do stołu i siada przy nim. 
Jego gesty stają się uroczyste. Uroczyście 
nalewa sobie wody do kieliszka, uroczyście 
podnosi go do ust, uroczyście przełyka. Uro-
czyście nakłada sobie sałatki i uroczyście ją 
chrupie. 

ALEKS Nigdy jedzenie nie smakowało mi 
tak jak teraz. 

Napycha sobie usta, po czym nagle zrywa się 
od stołu i odbiega parę kroków, by zwymio-
tować. Spokojnie wraca do stołu i uroczyście 
popija wodę. 

ALEKS Przepraszam, ale to chyba coś w ro-
dzaju Reisefieber. 

BRUNO Ona ma rację, za dużo gadasz.

Bruno podchodzi do stołu i siada po przeciw-
ległej stronie do Aleksa. 

ALEKS Wszystko jest słowem. Słowo jest 
wszystkim. Nie ma nic poza słowem.

BRUNO Jest coś. Śmierć.

Patrzą na ekran, na którym – bez dźwięku – 
widać jakieś ludzkie mrowia, przewalające 
się fale tłumów, manifestacje wypełniające 
kolejne place, które następnie pustoszeją po 
rozpędzeniu przez siły bezpieczeństwa. Na 
pustym placu leżą jakieś porzucone przedmio-
ty, nieruchome ciała. Krew. 

ALEKS Ruszają się. Ruszają się, to zna-
czy, że jeszcze próbują, czy tylko się 
ruszają? 

BRUNO Nieustannie zmieniające się ukła-
dy, które niczego nie zmieniają. Bo czło-
wiek się nie zmienia. Chce zawsze tego 
samego. Jeść, spać, kochać. 

ALEKS Dążą. Ale chyba nie wszyscy. Są 
tacy, którzy tylko pozorują dążenie, 
tylko się ruszają. My już nie musimy. 

do mężczyzn podchodzi Cecylia, która kładzie 
się na stole i przybiera wyuzdaną pozę. Na 
podłogę spadają naczynia. 

CECYLIA Przed nami najtrudniejsze za-
danie. Przeżyć te minuty, które nam 
zostały (wije się na stole). Tylko jak je 
przeżyć?...

ALEKS Uspokój się, kochanie. Przeżyjemy. 
CECYLIA Kiedy wszystkie twoje sposoby 

zawodzą! 
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Pozostająca w  oddaleniu od reszty diana 
zachowuje się teraz jak ktoś, kto doznał ilu-
minacji. Wpatruje się intensywnie w jeden 
punkt przestrzeni zawieszony gdzieś ponad 
widownią. 

DIANA On tu jest. 
CECYLIA Kto?
DIANA Bóg. 
BRUNO Podobno jest wszędzie.
DIANA Widzę jego twarz. 
ALEKS Widzisz twarz Boga? A jak byś ją 

opisała?
DIANA Widzę go.
CECYLIA To już wiemy. Jest coś poza tym?
DIANA Nie ma nic poza tym. 
CECYLIA Żadnego przekazu dla nas, prze-

słania? 
DIANA Widzę jego twarz.
ALEKS Jest podobny do nas? To znaczy, 

jesteśmy podobni do niego?
DIANA Jest przeźroczysty. Jak woda, nie, 

raczej jak powietrze, powietrze, które 
jest twarzą.

BRUNO Jaki ma wyraz ta twarz? Uśmiecha 
się? Smutna? 

DIANA Za dużo chcielibyście o nim wie-
dzieć. Otwórzcie oczy.

CECYLIA „Otwórzcie oczy”. Gadasz jak te-
lewizyjny kaznodzieja. Ale ja tego nie 
kupuję! Olewam wasze reklamy, rekla-
my waszych podpasek, żarcia, alkoho-
lu, kosiarek i reklamy waszego Boga 
też!

DIANA On niczego od nas nie żąda. 
BRUNO Więc po co nam taki Bóg? Ja bym 

wolał, żeby on mi powiedział, co kon-

kretnie mam robić, a czego nie robić, 
którędy iść... Może jednak coś mówi?

DIANA Widzę tylko jego twarz. 
ALEKS Ujmując rzecz racjonalnie, tam nic 

nie ma. Żadnej twarzy. To, co rzekomo 
widzisz, jest projekcją twojej wyobraź-
ni, umysłu czy jak to tam nazwać. Ale to 
nie zmienia faktu, że tam-nic-nie-ma. 
Czarna, mroźna, wieczna noc.

DIANA Wręcz przeciwnie, to tu nic nie ma. 
Puste naczynia, skorupy, wspomnie-
nia… Nie ma nic gorszego niż wspo-
mnienia. 

BRUNO Jeśli to Bóg, to powinien dać nam 
jakąś nadzieję, powinien nas ocalić!

DIANA On niczego nie musi…
BRUNO Więc to nie Bóg…
DIANA To on, widzę jego twarz.
ALEKS Przyrządy pokazują, że zostały nam 

tylko minuty.
BRUNO Już ci mówiłem, przyrządy mogą 

się mylić!
ALEKS Nawet jeśli nie rozwali nas astero-

ida, to i tak jesteśmy straceni. Kiedyś 
skończą nam się zapasy. Ten statek nie 
był zaprojektowany na tak długą po-
dróż. 

DIANA Nic nie zależy od nas. Wszystko 
zależy od jego woli. Możemy go błagać 
o ocalenie, ale on i tak zrobi to, co zrobi. 

CECYLIA O Boże, niech wreszcie wszystko 
się wyjaśni…

DIANA Wszystko jest jasne. 
CECYLIA Zwariowałaś. Nic dziwnego, 

wszyscy tu wariujemy. Ile jeszcze?

Aleks patrzy na zegarek.
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ALEKS Już niedługo… 
Za chwilę… 
Już.

AUTOMATYCZNY PILOT Zawróć, jeśli to 
możliwe! Zawróć, jeśli to możliwe! Za-
wróć, jeśli to możliwe!

Wszyscy chwytają się za ręce, mocno z sobą 
złączeni, zamykają oczy, z wyjątkiem diany, 
która ma oczy szeroko otwarte. Słychać, jak 
w pobliżu statku przelatuje ogromna aste-
roida. i cisza. i nic się nie wydarza. Wszyscy 
otwierają oczy. diana klęka. 

DIANA Ocalił nas. Wielki i niepojęty. 

diana pochyla głowę, może nawet pada krzy-
żem na podłogę. Bruno klęka także.

BRUNO Nie wiem, co o tym myśleć. Mam 
w głowie sieczkę. To coś najwyraźniej 
nas ominęło. 

ALEKS Wychodzi na to, Bruno, że to ty 
miałeś rację, a maszyny się pomyliły. 

CECYLIA Jedno jest pewne. Żyjemy. Ży-
jemy…

Cecylia płacze. Aleks ją pociesza. 

ALEKS Nie przejmuj się. Ja też byłem już 
po drugiej stronie. Teraz musimy coś 
z tym zrobić. 

DIANA (śpiewa) 
Alleluja,
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Któż jak nasz Pan Bóg

podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.
Ten co niepłodnej każe mieszkać 
w domu
jako pełnej radości matce synów.
   (Psalm 113)

BRUNO Pomodlę się, dam na mszę, kiedy 
znowu dotknę ziemi.

ALEKS A ten swoje! Z każdą sekundą od-
dalamy się od Ziemi! Pędzimy w nie-
znane! Asteroida nas ominęła, ale i tak 
jesteśmy straceni! 

BRUNO Nie!!! Musimy skontaktować się 
z Ziemią, niech wiedzą, że żyjemy, niech 
nas sprowadzą z powrotem!

Bruno próbuje połączyć się z Ziemią, po dłuż-
szych próbach wreszcie mu się to udaje. Na 
ekranie pojawia się zupełnie inny człowiek 
niż przedtem. 

BRUNO Ziemia! Ziemia! Słyszycie nas? 
GŁOS Z ZIEMI Tak?
BRUNO Jesteśmy! 
GŁOS Z ZIEMI Tak. I co?
BRUNO Żyjemy! 
GŁOS Z ZIEMI Słyszę. 
BRUNO (do towarzyszy) To chyba ktoś 

nowy. (do Ziemi) Tu ekspedycja na krań-
ce kosmosu. Zdaje się, że je osiągnęli-
śmy, a teraz chcielibyśmy wrócić. Po-
wtarzam: chcemy wrócić.

GŁOS Z ZIEMI Rozumiem. 
BRUNO Świetnie. Więc nas stąd ściągnijcie. 
GŁOS Z ZIEMI To niemożliwe. 
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ALEKS Mówiłem ci. Spisali nas na straty. 
GŁOS Z ZIEMI Zabraniamy wam tak mó-

wić! Nawet tak nie myślcie! Jesteście 
inspiracją i nadzieją dla całego rodzaju 
ludzkiego. Nie możemy pozwolić wam 
wrócić. Nigdy. Ta misja będzie trwała. 
nawet jeśli was już nie będzie. Bo tylko 
my, powtarzam: tylko my decydujemy 
o końcu misji. 

BRUNO Nie ma już żadnej misji. Otacza 
nas bezmiar mroźnej pustki.

DIANA To nieprawda! Otacza nas Boża 
opieka. 

GŁOS Z ZIEMI Niczego nie przesądzamy. 
Wasza misja trwa do odwołania. Praw-
dę mówiąc, nawet gdybyśmy chcieli was 
ściągnąć, to nie mamy pojęcia jak. Po-
wtarzam: nie mamy pojęcia jak. Macie 
jeszcze jakieś pytania?

CECYLIA Jaka tam u was teraz pogoda? 
GŁOS Z ZIEMI Przez cały dzień było ładnie, 

ale pod wieczór zaczął padać deszcz. 
CECYLIA (z  rozkosznym rozmarzeniem) 

Deszcz. Chciałabym go poczuć na twa-
rzy i włosach, poczuć, jak krople spły-
wają do ust, a ubranie robi się coraz 
cięższe i przykleja się do ciała... 

GŁOS Z ZIEMI Czas połączenia się koń-
czy. 

CECYLIA Chciałabym zobaczyć, jak deszcz 
bębni o parapet albo jak krople uderzają 
w kałużę i robią na niej bąble…

GŁOS Z ZIEMI Ale mamy jeszcze dla was 
małą niespodziankę. 

Na ekranie pojawia się nagranie z udziałem 
dzieci. 

DZIECI
My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy  
zdobywcy księżyca  
wstydzimy się  
miękkich gestów  
czułych spojrzeń  
ciepłych uśmiechów  
 
Kiedy cierpimy  
wykrzywiamy lekceważąco wargi  
 
Kiedy przychodzi miłość  
wzruszamy pogardliwie ramionami  
 
Silni cyniczni  
z ironicznie zmrużonymi oczami  
 
Dopiero późną nocą  
przy szczelnie zasłoniętych oknach  
gryziemy z bólu ręce umieramy 
z miłości
   (M. Hillar)

GŁOS Z ZIEMI Niech miłość bogów będzie 
z wami.

Koniec połączenia.

CECYLIA Halo! Słyszycie mnie? Zabierzcie 
mnie stąd!!! Halo!!!!!!! Halo!!!!!!!!

ALEKS Uspokój się.
CECYLIA Nie, już nigdy się nie uspokoję! 

Rozwalę ten statek, rozwalę wszystko 
w drobny mak! 

Cecylia zaczyna wszystko rozwalać. Mężczyź-
ni z dużym trudem ją pacyfikują. 
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DIANA Zostawcie ją, ja się nią zajmę.
ALEKS Babska solidarność.
BRUNO Idę. Jeszcze raz sprawdzę oblicze-

nia. Musi być sposób, żeby wrócić. 
ALEKS Wrócić? Do czego? Nawet wspo-

mnienia się zmieniają, a co dopiero tak 
zwana rzeczywistość. 

BRUNO Choćbym miał nad tym spędzić 
resztę życia, będę próbował. 

Bruno wychodzi.

ALEKS A niech to wszystko szlag trafi… 
Pomogę ci. 

Aleks wychodzi. diana czule przytula łkającą 
Cecylię i kołysze ją jak dziecko.

SCENA 7

DIANA Śpij, kochana, śpij. Jutro się obu-
dzisz i zobaczysz wszystko z innej strony.

CECYLIA Nie chcę się obudzić.
DIANA Obudzisz się, obudzisz. Wszyscy 

się obudzimy. Usiądziemy do śniadania, 
wymienimy się uwagami, a potem…

CECYLIA No, co potem?
DIANA A potem nastąpi dalszy ciąg. 
CECYLIA Wyczerpaliśmy wszystkie moż-

liwości. 
DIANA To prawda. Ale nawet wtedy nastę-

puje jakiś dalszy ciąg. 

diana uważnie wpatruje się w jeden punkt 
przestrzeni nad widownią. 
Powoli zapada noc. Statek dryfuje w pustym 
kosmosie. 

CHÓR
To prawda, żyliśmy w trudnych czasach 
niedoboru sensu,
dlatego we wszystkim chcieliśmy wi-
dzieć znaki,
ale rósł czas i rosła groza
posuwistych spacerów i mechanicznych 
mszy.
Umacniało się podziemne państwo,
znać to było po nitkowatych odnóżach,
które znajdowaliśmy w pobliżu tego, co 
kochaliśmy najbardziej.
labirynt miał za nic nasze zabezpie-
czenia –
kopulował nam pod oknami!
Odwracaliśmy głowy od osiedla bara-
ków
wziętych tymczasem w iluzoryczne wła-
danie
władz naziemnych, w niwelacje i rewi-
talizacje.
Nikt z nas nie śmiał głośno wątpić w te 
starania,
ale przecież wiedzieliśmy, jaki będzie 
KONIEC.
Staraliśmy się rysować go szybkimi kre-
skami
jakby w obawie, że wymknie się formie.
Na kartkach zostawał labirynt
gałęzi, żył, prastare godło
naszej wymarłej wspólnoty.

AUTOMATYCZNY PILOT Zawróć, jeśli to 
możliwe! Zawróć, jeśli to możliwe! Za-
wróć, jeśli to możliwe…

KONIEC Ω



Jest w Głogowie taka ulica, która 
nazywa się Kosmonautów Polskich. 
Mieszkam przy niej już prawie 
czterdzieści lat. 

I czekam, kiedy wreszcie moja  
ulica przestanie być kłamstwem.

Marzena



ROMANS 
APOKAlIPTyCZNy 
W DWóCH AKTACH

Osoby:
FABISIAK, planetarny rozgrywający
FABISIAK II, jego potomek
HERA FABISIAKOWA, jego żona
WIKTOR JANUSZ, generał 
HELENA SZPICRUTA, słynna 

dziennikarka
MAJEWSKI, guru duchowego 

wyzwolenia
JACYŚ LUDZIE
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AKT I

Fabisiak w swoim schronie atomowym. Gra 
na gitarze elektrycznej. Jest to dość długi ciąg 
gitarowych riffów, coś jak ciskanie gromów, 
tyle że w celach relaksacyjnych. Gdy Fabisiak 
kończy grać, odkłada gitarę na stojak i siada 
przed pulpitem z przyciskami i światełkami. 
Centralne miejsce zajmuje wielki Czerwo-
ny Guzik Atomowy. Są tu też stół z makietą 
światowych mórz i lądów (względnie duży 
globus), kącik wypoczynkowy (ława, kana-
pa i dwa fotele) oraz cztery zegary pokazu-
jące czasy dla miast: Nowy Jork, Londyn, 
Tel Awiw, Tokio.

FABISIAK: Jestem ostatnim człowiekiem 
na Ziemi.
Kto by pomyślał?
Zawsze byłem sam,
w szkole i tak dalej,
ale zawsze wiedziałem, że wystarczy 
tylko mój mały gest,
a cały świat wtoczy się i spadnie mi na 
głowę.
A dziś – proszę,
świat leży u moich stóp
i drży.
Wszystkie agencje światowe zastana-
wiają się,
czy wcisnę Czerwony Guzik.

Fabisiak zbliża palec do Czerwonego Guzi-
ka i zawiesza go nad nim. Chwila niepew-
ności i  niesamowitego napięcia. Trwa to 
nieskończenie długo. Tak długo, aż Fabisia-
kowi to się znudzi i zabierze palec. Wierci nim 

w uchu. Potem przybliża go do oczu. Przeciera 
o spodnie. Odkłada na pulpit. Ale palec nie 
daje mu spokoju. 

FABISIAK: Odkąd mam Czerwony Guzik, 
palec nie daje mi spokoju.
Dręczy. 
Każę mu zajmować się różnorakimi 
czynnościami,
ale jego już nie zajmuje nic poza Czer-
wonym Guzikiem.
Skaranie z tym palcem. 
Ale czym jest palec wobec końca świata? 
Właśnie – palcem 
i to jest najgorsze.
Nic nie zmienia się w coś innego nawet 
w obliczu końca świata.
Palec zostaje do samego końca, do 
ostatniej milisekundy palcem.
Podobnie jak Czerwony Guzik nigdy nie 
będzie czym innym. 
Pytanie, co ze mną?

do schronu wchodzi Fabisiakowa z talerzem 
ruskich pierogów w jednej i ulotką w drugiej 
ręce. Fabisiak wstydliwie wkłada palec do 
kieszeni. 

FABISIAKOWA: czyta ulotkę
Już teraz przejmij kontrolę nad swoim 
życiem seksualnym. Mały penis nie jest 
w stanie dosięgnąć tak wielu obszarów 
pobudzenia jednocześnie.
Możesz być świetnym kochankiem, 
jednak bez odpowiedniego rozmiaru 
członka nie będziesz w stanie osiągnąć 
pełni swoich możliwości.
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Fabisiak zdziwiony, podchodzi do Fabisiako-
wej, bierze ulotkę i czyta.

FABISIAK: Wierzysz w to?
Jeśli chcesz, to mogę zamówić.

FABISIAKOWA: zmienia temat
Przyniosłam ci twoje ulubione ruskie 
pierogi. Specjalnie odsmażyłam z ce-
bulką…

FABISIAK: Mówiłem, żeby mi pod żadnym 
pozorem nie przeszkadzać!

FABISIAKOWA: Dobrze, dobrze, ale mu-
sisz coś zjeść. 
Jeszcze chwila i mi się wykończysz przy 
tej skrzyni.

FABISIAK: Zabraniam ci tak mówić!
To nie żadna skrzynia, tylko centrum 
dowodzenia. Od jednego mojego ruchu 
zależy los całego świata.
Twoich ruskich pierogów też.

FABISIAKOWA: Nie wątpię, ale byłoby le-
piej, gdybyś losy świata rozstrzygał nie 
na głodniaka.

Fabisiakowa stawia przed Fabisiakiem talerz 
z ruskimi. Podaje mu sztućce. Fabisiak zaczy-
na jeść. Wpycha w siebie ruskie łapczywie. 
Fabisiakowa w tym czasie zbliża się do Czer-
wonego Guzika. Staje nad nim.

FABISIAKOWA: A gdybym od ciebie ode-
szła?

Fabisiak trochę się krztusi, odkłada talerz, 
ociera twarz chustką.

FABISIAK: Co? 

FABISIAKOWA: Słyszałeś. 
Pytałam, co byś zrobił, gdybym od cie-
bie odeszła.

FABISIAK: Wiem, o co pytałaś, ale nie ro-
zumiem pytania.
Odejść – w jakim celu? 

FABISIAKOWA: Na przykład do innego.
FABISIAK: Teraz, kiedy los świata zawisł 

na cienkim włosku, ty zastanawiasz się, 
czy ode mnie odejść?
To niedorzeczne, głupie, całkowicie ja-
łowe dramatycznie. 
Przecież ja tym palcem… 

Podnosi palec do twarzy Fabisiakowej.
Tym palcem mogę zaraz wszystko prze-
kreślić. 
Kto to jest?

FABISIAKOWA: Nie znasz. 
FABISIAK: Chętnie go poznam. lubię po-

znawać nowych, ciekawych ludzi.
Zakładam, że ten osobnik jest cieka-
wy, skoro rozważasz odejście właśnie 
do niego. 
A może przeciwnie – rozważasz odej-
ście do niego, bo jest skończonym dur-
niem, kimś o  lata świetlne odległym 
ode mnie? 

FABISIAKOWA: To nie ma nic wspólnego 
z tobą.
Tak sądzę. 
Wierzysz w miłość od pierwszego wej-
rzenia?

FABISIAK: Nie wiem… 
Nie jest ci ze mną dobrze? 

FABISIAKOWA: Ty znowu swoje!
Mówiłam już, że to nie dotyczy ciebie. 
To sprawa między mną a nim. 
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FABISIAK: A ja? Ja się nie liczę?
Ja i  mój Czerwony Guzik to betka? 
Hetka-pętelka? Sparciała gutaperka?!

FABISIAKOWA: Smakują ci ruskie? 

Fabisiak kompulsywnie połyka ruskiego.

FABISIAK: z pełnymi ustami
Spałaś z nim?

FABISIAKOWA: nie rozumie
Proszę?

FABISIAK: przełyka
Pytam, czy z nim spałaś?

FABISIAKOWA: Wybacz, ale na ten temat 
nie będę z tobą rozmawiać. 

FABISIAK: Wybacz, ale na ten temat nie 
będę z tobą rozmawiać.
A na jaki, do licha, temat chcesz ze mną 
rozmawiać?!!!
Sytuacji międzynarodowej? 
Konfliktu nuklearnego na skalę ko-
smiczną?
Może na temat końca świata?
Tak, porozmawiajmy o tym.

FABISIAKOWA: Musisz przestać. Sprawy 
zaszły za daleko.

FABISIAK: Za daleko?
A ja jak osioł byłem ci wierny, odstawia-
łem sobie od ust najsmakowitsze kąski
i tak dałem się oszukać…
Ty niewdzięcznico.
Ty ladacznico.
Ty… ty… zła kobieto…

Płacze i dokańcza jedzenie ruskich.
Robisz najlepsze ruskie na świecie.
Na świecie, który zaraz zmieni się w ob-
łok kosmicznego pyłu. 

Fabisiak zbliża palec do Czerwonego Guzika.

FABISIAKOWA: Nie spałam z nim jeszcze, 
ale mam na to wielką ochotę.
Mam ochotę na wszystkich mężczyzn, 
których nie miałam z twojego powodu. 

FABISIAK: Więc przez wszystkie te lata 
udawałaś?

FABISIAKOWA: Udawałam – co? Więdnię-
cia nie można udawać.
Ale teraz już dość. 
Kończę z tym. 

Fabisiakowa zbliża palec do Czerwonego Gu-
zika. Fabisiak chwyta jej dłoń i brutalnie bije 
żonę. Fabisiakowa upada.

FABISIAK: Nie radzę ci zbliżać się do Czer-
wonego Guzika.
To mój guzik, na który sobie ciężko za-
pracowałem.
Nic ci do tego.
I twoim łajdakom też!

FABISIAKOWA: z podłogi
Bij mnie, ile chcesz, ale i tak nic już nie 
zmienisz.
Ten twój głupi Czerwony Guzik…
To twoje napięcie w stosunkach mię-
dzynarodowych to tylko gadanina.
Gdybyś mnie potrafił zaspokoić, cho-
ciaż raz, porządnie…

Fabisiak jak zwierzę rzuca się na Fabisiakową 
w celu konsumpcji erotycznej.

FABISIAK: Więc dobrze, zróbmy to tu i te-
raz w obliczu zagłady, gdy każda drobi-
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na świata drży w pełnym trwogi ocze-
kiwaniu…

FABISIAKOWA: Nie!

Fabisiakowa odpycha Fabisiaka, który odpa-
da od niej jak porzucona lalka. Fabisiakowa 
wstaje na nogi. Fabisiak leży.

FABISIAK: Dlaczego nie?
FABISIAKOWA: Za późno. 

Trzeba było wcześniej starać się o moje 
szczęście. Ale ty wolałeś swoją pracę.

FABISIAK: Robiłem to dla ciebie.
Nie było dnia, bym nie myślał o twoim 
szczęściu. 

FABISIAKOWA: Nie, robiłeś to tylko i wy-
łącznie dla własnego ego!
Rozpętałeś światową awanturę tylko 
po to, żeby nie musieć spędzać ze mną 
czasu, pracować nade mną, bo kobieta 
to przede wszystkim ciężka, mozolna 
praca do wykonania!

FABISIAK: Pochlebiasz sobie.
Kobieta jest tylko formą przemijania.
Prawda, że jedną z najdoskonalszych, 
ale jednak tylko formą. 

Fabisiak wstaje na nogi i przyjmuje uroczy-
stą pozę.

FABISIAK: Dobrze więc, odejdź. 
Nie jesteś mi już potrzebna – taka jaka 
jesteś.

FABISIAKOWA: Kłamałam. Nie ma nikogo.
FABISIAK: Nie?
FABISIAKOWA: Ale dziś przekonałam się, 

że mogę być z kimś innym. 

FABISIAK: Z kimś innym? Nie będzie już 
innego. 

FABISIAKOWA: Żegnaj. 
FABISIAK: Tak. To właściwe słowo.

Fabisiakowa wychodzi. Fabisiak rzuca w nią 
talerzem.

FABISIAK: Zapomniałaś naczyń.

Podnosi porzuconą gdzieś ulotkę.

FABISIAK: Hi Fabisiak! 
Enlarge your penis!

Wchodzi adiutant Fabisiaka – generał Ja-
nusz. Zachowuje się jak ktoś, kto cierpi na 
permanentną erekcję, tak zwany priapizm.

JANUSZ: Pan coś mówił?
FABISIAK: To wasze, generale Janusz?

Fabisiak podaje ulotkę Januszowi, ten chowa 
ją zakłopotany.

JANUSZ: Przeklęci domokrążcy.
Stało się coś, panie Fabisiak? Słysza-
łem hałas.

FABISIAK: Poza tym, że zostałem na świe-
cie sam, to nic się nie stało.
Absolutnie nic.
Ale to zresztą wiedziałem już wcześniej,
wiedziałem to właściwie, odkąd tylko 
mogłem cokolwiek wiedzieć.
Nigdy nie dzieje się nic poza nami. 
Możemy jedynie zmieniać siebie, 
a przez to próbować wywierać nacisk 
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na świat zewnętrzny, ale i to bez żadnej 
gwarancji sukcesu. 
Jaka sytuacja, generale Janusz?

Janusz z najwyższą troską pochyla się nad 
makietą świata. Fabisiak robi to samo.

JANUSZ: Mogę być z panem szczery?
FABISIAK: Możesz być tylko szczery.
JANUSZ: Wszystko stracone. 

Siły wroga są tak przeważające, że zo-
stało nam właściwie tylko jedno…

FABISIAK: Rozumiem…
JANUSZ: Więc przyjmuje pan propozycję 

bezwarunkowej kapitulacji?
FABISIAK: Co?!!! Jakim prawem zadajesz 

mi tak haniebne pytanie?!!!
JANUSZ: Myślałem, że w tej sytuacji… by-

łem przekonany…
FABISIAK: A ja byłem przekonany, że masz 

jaja! 
Nie masz ich, cały świat je stracił, mimo 
że stał się jedną wielką, ohydną kopu-
latornią.
Ale to tylko ucieczka przed ostatecznym 
rozrachunkiem.
Ja go wykonam za was, tchórze!
Powinniście być mi za to wdzięczni i to 
nie po fakcie, bo wtedy nie będzie miał 
już kto komu dziękować,
ale teraz, zanim TO się dokona, 
zanim mój palec dotknie Czerwonego 
Guzika!

JANUSZ: Myślę, że to nie jest dobre roz-
wiązanie. Panie Fabisiak…

FABISIAK: Generale Janusz, proszę nie 
kwestionować moich rozkazów.

Jestem najwyższym zwierzchnikiem sił 
zbrojnych i jeśli zechcę, 
każę rozstrzelać każdego, kto mi się 
sprzeciwi.

JANUSZ: Proszę wybaczyć, ale jestem zde-
nerwowany. 
Boję się…
Chce pan ot tak, za jednym dotknię-
ciem Czerwonego Guzika wszystko 
skończyć?

FABISIAK: A czemu nie?
Nacisnę po prostu Czerwony Guzik, 
tamci odpowiedzą tym samym, 
my jeszcze raz, a  wtedy całą Ziemię 
ogarnie nuklearny spazm.
Niech pan sobie wyobrazi, jakie to bę-
dzie piękne widowisko!
Oczywiście z punktu widzenia kosmicz-
nego, 
bo żadnemu z nas nie będzie dane go 
oglądać.
Przez to widowisko osiągnie poziom 
sztuki czystej, bezinteresownej, 
powiedziałbym nawet, że boskiej. 
Janusz! Nie mazać się! 

JANUSZ: Poznałem kobietę, panie Fabi-
siak.
Szkoda by było teraz ginąć. 
Nie jest zbyt piękna, ale za to dobra.
Długo takiej szukałem, myślałem, że 
takie występują tylko w filmach,
ale ta właśnie taka jest. 
Panie Fabisiak… 
Nie warto umierać…
Ona ma na imię Róża.

FABISIAK: A co mnie wasza Róża czy Chry-
zantema?!
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Ja muszę, rozumiesz, Janusz, muszę 
z tym wszystkim skończyć!
Jestem ostatnim strażnikiem honoru 
starego świata, którego już nie ma, 
a ten, który jest, to haniebny uzurpator!
I honor właśnie nakazuje, żeby skoń-
czyć tę haniebną uzurpację!
Czy wszystkie wyrzutnie gotowe?

JANUSZ: z rezygnacją
Gotowe…

FABISIAK: Kamikadze gotowi?
JANUSZ: Gotowi. Dziecięce oddziały stra-

ceńców także. 
Panie Fabisiak… Muszę coś panu po-
wiedzieć…

FABISIAK: No co tam? 
JANUSZ: Zawiązał się spisek.
FABISIAK: Jaki znowu spisek?
JANUSZ: Przeciwko panu. 

Chcą pana pozbawić władzy i oddać pod 
osąd międzynarodowego trybunału. 

FABISIAK: Nie uznaję żadnych trybunałów 
poza trybunałem mojej czaszki. 
Nazwiska. 

JANUSZ: Nazwiska?
FABISIAK: Nazwiska spiskowców. 
JANUSZ: Nie znam. 
FABISIAK: To skąd wiesz o spisku?
JANUSZ: ludzie mówią.
FABISIAK: Janusz! Wy mi tu nie róbcie 

koło pióra!
Jak nie macie nazwisk, to je zdobądźcie!
Odmaszerować.

JANUSZ: To będzie trudne, właściwie nie-
wykonalne.

FABISIAK: Nie możecie odmaszerować?
JANUSZ: Nie zdobędę tych nazwisk.

FABISIAK: Jesteś generałem, muszą cię 
słuchać.

JANUSZ: Mnie już nikt nie słucha. 
Panie Fabisiak…

FABISIAK: Co znowu?
JANUSZ: Pan jeszcze przemyśli ten atak 

atomowy…
Ja nigdy nie byłem szczęśliwy, a teraz 
jestem… panie Fabisiak…

FABISIAK: Precz! Zwalniam cię! 
Nie chcę cię więcej widzieć! 

Janusz wychodzi.

FABISIAK: Albo nie. Zostań.

Janusz zostaje.

FABISIAK: zamyślony
Miłość od ostatniego wejrzenia…

JANUSZ: Proszę?
FABISIAK: Powiedz mi, Janusz, co to się 

robi na tym świecie?
Teraz, kiedy czas mu ginąć, wszyscy na-
gle otwierają się na nowe związki,
wszyscy chcą zmian, nowości, rozchy-
lają się jak lubieżne wilgotne kielichy… 

JANUSZ: Tak było zawsze. Tylko tego nie 
widzieliśmy, zajęci wojną…

FABISIAK: Moja żona powiedziała mi dziś, 
że chce ode mnie odejść.

JANUSZ: To się zdarza. 
FABISIAK: Może ona też jest w spisku?

Może podała mi zatrute ruskie?

Fabisiak wkłada sobie palec do ust, żeby zwró-
cić, ale nie może doprowadzić do wymiotów.
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JANUSZ: To niepotrzebne, panie Fabisiak.
Ruskie zostały przetestowane na loso-
wo wybranym ochotniku.
Były czyste. 

FABISIAK: Nie ufam już nikomu poza 
moim Czerwonym Guzikiem.

JANUSZ: Odejście żony to jeszcze nie po-
wód do ostatecznych rozwiązań.

FABISIAK: Za kogo ty mnie masz, Janusz?
Ja to rozdzielam. Rozdzielam, rozu-
miesz?
Nie mieszam dziejowej konieczności 
z osobistą przykrością. 

JANUSZ: Ale tak to właśnie wygląda.
FABISIAK: No i co z tego? Nie dbam o to, 

co o mnie myślą. 
Chcę tylko końca. 

JANUSZ: Niech się pan nie obrazi, ale nie 
wystarczyłoby strzelić sobie w łeb?

FABISIAK: I mam oddać mój Czerwony Gu-
zik w niepowołane łapska? 
Pod niepowołany paluch?!
Nigdy!
Na co czekasz? 
Idź. No idź do tej swojej Forsycji!

JANUSZ: Ona ma na imię Róża.

Janusz wychodzi pełen niepokoju. Fabisiak 
bawi się zbliżaniem i oddalaniem palca od 
Czerwonego Guzika. Patrzy na zegary.

FABISIAK: Nowy Jork – podaje aktual-
ną godzinę w Nowym Jorku, londyn – 
to samo (plus pięć godzin), Tel Awiw – to 
samo (plus siedem godzin), Tokio – 
to samo (plus czternaście godzin). Dosko-
nała godzina na Big Bang. 

Sprawdza coś, bada językiem w jamie ustnej, 
mówi niewyraźnie.

Zrobił mi się pypeć na języku. 
Właśnie teraz…
ale niby dlaczego nie teraz? 
Godzina jak każda inna z trylionów mi-
nionych. 

pauza
Strzelić sobie w łeb? 
Nie zrobię tego.
Widocznie jestem przywiązany do ży-
cia.

pauza
Jest tylko jeden warunek, żebym z sobą 
skończył.
Ono też musi się skończyć. To musi 
działać w obie strony. 
Fifty-fifty. Sprawiedliwie. 

pauza
Na dobrą sprawę powinni być mi 
wdzięczni.
Wdzięczni w tej swojej tchórzliwej eg-
zystencji szczurów na tonącym okręcie!
W końcu trzymam palec nad Czerwo-
nym Guzikiem!
W końcu wstrzymuję koniec!
Trzymam was przy życiu, choć na to nie 
zasługujecie!
Nie-za-słu-gu-je-cie!!!

Wstaje od pulpitu, bierze ze stojaka gitarę 
elektryczną i zaczyna grać. W tym czasie do 
schronu wchodzi Helena Szpicruta z przewie-
szoną przez ramię torebką. Fabisiak gra z za-
mkniętymi oczami i nie zauważa jej. Szpicruta 
przygląda mu się, w końcu podchodzi do nie-
go od tyłu i przytyka mu do pleców dwa pal-
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ce, udające pistolet. Fabisiak przestaje grać. 
Sztywnieje ze strachu. Odruchowo robi „ręce 
do góry”. 

FABISIAK: Kto tu?
SZPICRUTA: Jest pan strasznie spięty.

Fabisiak odwraca się. Chwyta czule dłonie 
Szpicruty. Całuje je.

FABISIAK: Zupełnie zapomniałem o na-
szym spotkaniu. 

SZPICRUTA: Rozumiem. Sprawy wagi pań-
stwowej, a raczej światowej. 

FABISIAK: Ma pani śliczne dłonie. 
SZPICRUTA: Proszę mi je zwrócić, będą mi 

potrzebne. 

Fabisiak puszcza zakłopotany dłonie Szpicru-
ty. Odkłada gitarę na stojak. 

FABISIAK: Więc o czym chce pani ze mną 
rozmawiać?

Siadają naprzeciw siebie przy ławie. Szpicru-
ta wyjmuje z torebki notatnik i dyktafon. 

SZPICRUTA: Mogę zapalić?
FABISIAK: W zasadzie nie wolno… ale wie 

pani, że i ja zapalę.

Zapalają papierosy. 

SZPICRUTA: Zacznę od prostego pytania: 
kim pan jest, panie Fabisiak?

FABISIAK: Nie mogę przestać myśleć 
o tym, że kocham się z panią.

SZPICRUTA: To nie jest odpowiedź na moje 
pytanie.

FABISIAK: Ależ jest. I nie ma innej. 
SZPICRUTA: Pan ucieka od odpowiedzi. 
FABISIAK: Dobrze. Powiem pani, kim je-

stem.
Jestem… nie, to byłoby zbyt proste, 
gdybym teraz pani to powiedział. 
Proszę lepiej mi powiedzieć, za kogo 
mnie pani ma.

SZPICRUTA: Jest pan dyktatorem. Mor-
dercą i szubrawcem. 

FABISIAK: Tylko na to panią stać? 
A fe, jestem rozczarowany.

SZPICRUTA: Chodzą plotki, że cały ten 
pana teatr atomowy to skutek impo-
tencji.

FABISIAK: Brawo, znacznie lepiej!
Uwielbiam ploteczki. Co jeszcze o mnie 
mówią?

SZPICRUTA: Że czas, by już z panem skoń-
czyć. 

FABISIAK: Ha! Więc myślimy o tym sa-
mym, ja i ci tam, na zewnątrz.
Czyż to nie wzruszająca zbieżność prze-
konań?
Nie spotka pani tego w żadnej demo-
kracji. 

SZPICRUTA: Co pan zamierza w obecnej 
napiętej sytuacji międzynarodowej?

FABISIAK: Jest pani piękną kobietą, He-
leno.

SZPICRUTA: Dziękuję, ale…
FABISIAK: Nie powinna pani skradać się 

za plecami. 
Mógłbym pomylić panią ze spiskowcem 
i zabić. 
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SZPICRUTA: Więc zawiązał się przeciwko 
panu spisek?

FABISIAK: Ja tego nie powiedziałem. Po-
wiedziałem tylko, że igra pani z ogniem.

SZPICRUTA: Poniekąd to mój zawód.
FABISIAK: Wy, reporterzy, cierpicie zwykle 

na jakieś emocjonalne braki…
W przeciwnym razie nie włazilibyście 
z butami w cudze życie.

SZPICRUTA: Pana życie, panie Fabisiak, już 
nigdy nie będzie cudze. 

FABISIAK: Dobrze, powiem pani, co za-
mierzam.

Podchodzi do pulpitu.
Proszę do mnie. 

Szpicruta podchodzi do pulpitu.
Widzi pani ten Czerwony Guzik?

SZPICRUTA: To Guzik Atomowy, tak?
FABISIAK: Jak zwykle jest pani doskonale 

przygotowana. Tak, to Guzik Atomowy.
Zamierzam go użyć. 

SZPICRUTA: Blefuje pan. 
FABISIAK: Oczywiście, że nie.

I będzie miała to pani na wyłączną wy-
łączność, tylko jest jeden problem.

SZPICRUTA: Jaki mianowicie?
FABISIAK: Nie zdąży pani tego nikomu 

przekazać.
Zamierzam to zrobić jeszcze dziś.
Może nawet za chwilę. 

SZPICRUTA: Nie może pan…
FABISIAK: Czuje pani ten dramat repor-

terów? 
Na ich oczach dzieje się koniec, a oni
nie mogą zdać z niego relacji, 
więc dławią się nim, duszą, giną 
w wymiocinach niusów. 

SZPICRUTA: Nie wolno panu…
FABISIAK: Dlaczego? 

Mam Czerwony Guzik, więc mogę.
SZPICRUTA: To… niehumanitarne.
FABISIAK: mocno rozbawiony

Humanitaryzm to największa pomyłka 
ludzkości. 
Czy bestię, która zatłucze na ulicy przy-
padkowego przechodnia
i autora Sonaty Kreutzerowskiej, nazwać 
można tym samym mianem – człowie-
ka?

SZPICRUTA: Niestety tak. 
FABISIAK: Po stokroć nie, do diabła!

Nie należą do tego samego gatunku!
SZPICRUTA: Więc w imię zachowania lep-

szej części ludzkości –
proszę odpuścić…

FABISIAK: Rozczarowuje mnie pani, He-
leno. 
Używa pani słów powszechnie uznawa-
nych za obrzydliwe: „ludzkość”.
Równie dobrze mogłaby pani powie-
dzieć: „mięso” albo „skarpety”.
Nie ma czegoś takiego, jak ludzkość, 
jest JA, 
zbiorowisko oddzielnych JA
tkwiących na straconych pozycjach, 
na planecie zagubionej w kosmicznej 
pustce. 

SZPICRUTA: Oddam się panu w imię za-
chowania pokoju.

FABISIAK: Kusząca propozycja. 
Ale czyż wiedząc, że nacisnę guzik, nie 
odda mi się pani tym bardziej?

SZPICRUTA: Więc uważa pan, że nie ma 
wyjścia? 
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FABISIAK: Nie. I to jest właśnie cudowne. 

Szpicruta wyciąga z  torebki mały pistolet 
i wymierza w Fabisiaka.

SZPICRUTA: Mylisz się, Fabisiak. 
FABISIAK: Piękna Helena przechytrzyła 

straże.
SZPICRUTA: To nie było takie trudne.

Oni chyba naprawdę mają cię dosyć.
FABISIAK: Zabijesz mnie i co dalej?

W tym nie ma potencjału dramatycz-
nego.
Gdybym dokończył dzieło, absolutne 
w swojej bezinteresowności,
miałabyś w tym swój udział. 
Przeszłabyś do wieczności. 

SZPICRUTA: Mrzonki. 
Wieczność nie istnieje.
Każdy ma tylko własny czas do prze-
życia. 
Nie może pan zabierać ludziom ich czasu.

FABISIAK: Co wam tak zależy na tym świe-
cie?
Przecież jest dla was źródłem ciągłych 
zgryzot, codziennie go przeklinacie,
codziennie utwierdzacie się w przeko-
naniu, że zasłużył na katastrofę.
Dlaczego więc go tak zaciekle bronicie 
przed nim samym? 
I tylko proszę mi nie mówić: bo innego 
świata nie ma. To nie jest wytłumacze-
nie, to raczej alibi dla waszego ducho-
wego lenistwa. Trzeba mieć odwagę, 
żeby przyjąć do wiadomości koniec jako 
rozwiązanie najlepsze dla wszystkich. 

Podnosi palec.

Oto ja, 
Zeus Fabisiak, oddaję mój palec
do dyspozycji wieczności 
czy jak kto woli – nicości. 

Fabisiak zbliża palec do Czerwonego Guzika.

SZPICRUTA: Fabisiak! Nie!!!

Fabisiak nadal zbliża palec do Czerwonego 
Guzika. Szpicruta strzela, Fabisiak pada, jego 
palec zastyga zaledwie kilka centymetrów od 
Czerwonego Guzika. 

Szpicruta pochyla się nad trupem Fabisiaka, 
dotyka go jak coś skażonego: mieszanina prze-
rażenia i radości.

Szpicruta: Martwy jak kamień…
Zabiłam go, ale nie mogłam zrobić nic 
innego. 
Nie mogłam… 

Wybiega ze schronu.
Fabisiak nie żyje!
Jesteśmy uratowani! 
Uratowani…?

AKT II

To samo miejsce, ale dużo później. Teraz jest 
to rodzaj muzeum Czerwonego Guzika. Pul-
pit i Czerwony Guzik ogrodzone sznurem albo 
taśmą. ich rola zmieniła się – z teatralnych 
rekwizytów w przedmioty „grające” rekwi-
zyty. Kącik wypoczynkowy bez zmian. W tle 
wisi duży fotograficzny portret Zeusa Fabisia-
ka. do pomieszczenia wchodzą: Fabisiakowa, 
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Janusz, Szpicruta i guru Majewski. Rozgląda-
ją się, rozpoznają dawne kąty. Guru Majewski 
bacznie wszystkich obserwuje. 

FABISIAKOWA: Wszystko prawie tak 
samo. 
O, tutaj, na tym pulpicie, zjadł swoje 
ostatnie ruskie. 
Może są jeszcze plamy.

Podchodzi do pulpitu, ale powstrzymuje ją 
Majewski.

MAJEWSKI: Proszę nie dotykać ekspona-
tów!

FABISIAKOWA: Jakich eksponatów?
To pamiątki po moim świętej pamięci 
mężu.

JANUSZ: To muzeum upamiętniające sza-
leństwo pani męża, pani Fabisiakowa. 
Ostrzeżenie, żeby nigdy więcej…

FABISIAKOWA: Gdyby nie mój mąż, nie 
byłby pan tym, kim jest, Janusz.

JANUSZ: Być może. 
Ale wcale nie jestem pewien, czy to po-
wód do wdzięczności.

SZPICRUTA: Dziwne. Powinnam pamiętać 
to miejsce,
ale kompletnie nic nie pamiętam. 
Tylko ten Czerwony Guzik.
I jego palec. Nieruchomy.

MAJEWSKI: Proszę, siadajcie. 
Wygodnie wam? 
No to zaczynamy. 

pauza
Spotkaliśmy się tu, w tym właśnie miej-
scu, żeby sobie pomóc. 

Każde z was zostało dotknięte złem, ja-
kie tu zapuściło korzenie.
Przez swój współudział, a czasem bier-
ność zostaliście skażeni.
Dziś każde z was nosi w sobie krwawią-
cą ranę. 
Jestem tu po to, żeby pomóc wam tę 
ranę zaleczyć. 
Będziecie mogli żyć normalnie, będzie-
cie mogli wrócić do społeczeństwa,
jeśli tylko mi zaufacie. 
Rząd pokłada w tej misji duże nadzieje. 
Jeśli będziecie współpracować, 
weźmiecie udział w budowaniu świata 
wolnego od terroru, 
świata, w którym ludzkie życie nie za-
leży od kaprysu jednostki. 

FABISIAKOWA: Mój mąż nie miał kapry-
su, miał cel. 

MAJEWSKI: Ale ten cel był zbrodniczy, 
przyzna pani.

FABISIAKOWA: Nie jestem sędzią.
Zresztą na sądy już za późno.

wyraźnie do Szpicruty
Oskarżony nie żyje. 
Nie ma też czynu, który można by osą-
dzić.

MAJEWSKI: Ale jest zamiar, droga pani!
Zresztą ma pani rację, nie przyszliśmy 
tu sądzić, tylko zrozumieć.
I wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

SZPICRUTA: Nie mogę się doczekać tych 
wniosków.
Niech zgadnę.
Powinniśmy wzmocnić mechanizmy 
demokratyczne. Albo może: oddać jak 
najwięcej władzy obywatelom.
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Nie, już wiem. Musimy zniszczyć cały 
arsenał nuklearny!

MAJEWSKI: To chwalebne cele, ale myślę 
raczej o wnioskach dla nas jako osób.
Chciałbym, żebyście najpierw spróbo-
wali odpowiedzieć na pytanie:
czego się boicie?
Proszę, po kolei.

pauza

FABISIAKOWA: Dobrze, miejmy to już za 
sobą.
Boję się, że to ja go zabiłam. 
Powiedziałam, że chcę od niego odejść,
ale za bardzo się bałam, żeby to zrobić. 

JANUSZ: Boję się, że on nie umarł.
Wróci i rozprawi się ze mną.
I będzie miał rację.

SZPICRUTA: Boję się, że kto inny napisze 
tę historię.
I zrobi to lepiej niż ja. 

MAJEWSKI: A teraz wyrzućmy z siebie na-
sze lęki.
Wyrzućmy, jak wyrzuca się śmieci 
z domu.
Wykrzyczmy je. 
No, śmiało.

FABISIAKOWA: To idiotyczne.
MAJEWSKI: Nie! To konieczne!

No już! Krzyczcie, pozbądźcie się tego 
kału, który w was zalega!

Fabisiakowa, Janusz i Szpicruta zaczynają 
krzyczeć, każde po swojemu. Trwa to dość 
długo. W końcu guru Majewski daje dłonią 
znak, że już wystarczy. 

MAJEWSKI: Co teraz czujecie?
FABISIAKOWA: Boli mnie gardło.
JANUSZ: Krzyczałem, ale jakbym stał obok 

tego krzyku.
SZPICRUTA: Może trzeba było pozwolić 

mu wcisnąć guzik?
MAJEWSKI: Dlaczego?
SZPICRUTA: On w to wierzył. 

A ja go zabiłam.
do Fabisiakowej

Wybaczysz mi?
FABISIAKOWA: Nie mieszaj mnie do swo-

ich problemów.
SZPICRUTA: Więc masz to gdzieś?
FABISIAKOWA: Jeszcze tego brakowało, 

żebym się przed tobą tłumaczyła!
Przed tobą?
Kim ty w ogóle jesteś? 
On miał rację, wy, reporterzy, jesteście 
kalekami, dlatego w cudzych historiach 
szukacie protez. 

SZPICRUTA: Jedni szukają ich w cudzych 
historiach, inni w cudzych łóżkach.

FABISIAKOWA: Do mnie pijesz?
Może jednak powinnaś pilnować wła-
snego łóżka?
Z tego, co wiem, to ruch panuje tam 
spory.

SZPICRUTA: lepszy ruch niż bezruch. 
MAJEWSKI: Dosyć. 

Nie spotkaliśmy się, żeby robić sobie 
przykrości.
Chcemy zrozumieć, co się stało i jakie 
to dla nas ma znaczenie. 

JANUSZ: To akurat jasne. 
Każdy z nas go w jakiś sposób zdradził. 

MAJEWSKI: Co jeszcze?
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JANUSZ: wskazując na Szpicrutę
Ale to z jej powodu tu jesteśmy!
Gdyby nie ona…

MAJEWSKI: To co? 
JANUSZ: Nie wiem.
SZPICRUTA: Ale ja wiem. Nastąpiłby ko-

niec.
Koniec. 
Kurwa, czy wy nie rozumiecie znaczenia 
tego słowa?!
K.O.N.I.E.C!

FABISIAKOWA: Rozumiemy, ale może ist-
niało inne rozwiązanie. 

SZPICRUTA: To „inne rozwiązanie” znaj-
dowało się kilka centymetrów od jego 
martwego palca!

JANUSZ: Chryste, kręcimy się w kółko!
Może skończmy już z  wzajemnymi 
oskarżeniami, co? 
Fabisiaka nie ma, jest świat. 
To jest ważne. 

MAJEWSKI: Właśnie, co dla nas wynika 
z tego twierdzenia? 

FABISIAKOWA: Jeśli o  mnie chodzi, to 
wcale nie czuję się z tym lepiej niż wte-
dy, gdy Fabisiak i świat byli obaj. 
Może całe zło bierze się z faktu, że świat 
jest? 

JANUSZ: Bez Fabisiaka…
FABISIAKOWA: zbierając się do wyjścia

Nie wiem! 
I w ogóle mam dość tej psychodramy!
Żegnam!

MAJEWSKI: Chwileczkę!
Nikt nie wyjdzie stąd…

Fabisiakowa zatrzymuje się.

SZPICRUTA: Żywy…
MAJEWSKI: Tego nie powiedziałem.

Nikt nie wyjdzie stąd, dopóki wszyst-
kiego sobie nie wyjaśnimy.
Chcę wam zaproponować zabawę, nie, 
raczej eksperyment. 
Coś w rodzaju wywoływania ducha. 
Ducha naszego nieżyjącego bohatera.

FABISIAKOWA: To skandal. 
Nie po to tu przyjechałam taki kawał 
drogi, żeby zabawiać się w okultyzm.

MAJEWSKI: To nie okultyzm. To otwar-
cie drzwi. 
Za nimi jest duchowe wyzwolenie. 

SZPICRUTA: Blablabla….
MAJEWSKI: Poza tym pozostaje pani do 

dyspozycji rządu.
Proszę o tym nie zapominać. 
Wszyscy pozostajecie do dyspozycji 
rządu. 

pauza
Są jakieś pytania?
No. 

Majewski do Janusza
Pan będzie odgrywał rolę Fabisiaka.

do Szpicruty
Pani będzie jego żoną.

do Fabisiakowej
Pani pozostaje rola redaktor Szpicruty. 

JANUSZ: A kim pan będzie?
MAJEWSKI: Nikim. Powiedzmy, że… 

odźwiernym. 
FABISIAKOWA: To od czego mamy zacząć?
MAJEWSKI: do Janusza

Niech pan usiądzie przy pulpicie.
JANUSZ: Przy słynnym Czerwonym Gu-

ziku?
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MAJEWSKI: Bez obaw. Jest dezaktywo-
wany.

JANUSZ: Mam nadzieję.

Janusz odsuwa sznur i zasiada przy pulpicie 
sterowniczym Fabisiaka. Majewski w tym 
czasie przygotowuje cztery napoje, tak żeby 
tamci nie widzieli, dosypuje coś z fiolki do 
trzech szklanek. Podaje swoim „pacjentom” 
napoje z dosypaną substancją. W tym czasie 
mówi, co poniżej.

MAJEWSKI: Ale jest dezaktywowany jako 
część machiny zniszczenia.
Jako potrzebny nam rekwizyt cały czas 
stanowi śmiertelne zagrożenie dla świa-
ta.
Wypijmy za to... za to, żeby już nigdy 
się nie powtórzyło. 

Wypijają napoje. 

JANUSZ: zbliża palec do Czerwonego Guzika, 
tonem odkrycia
To wspaniałe, cudowne, fantastyczne 
uczucie.
Mogę wcisnąć Czerwony Guzik i jed-
nym, nieznacznym ruchem skończyć 
wszystko.
Mogę też tego nie zrobić.
Jestem wolny!
Jestem wolny, ale co z tego?

do Szpicruty-Fabisiakowej
Dlaczego mi to zrobiłaś? 

SZPICRUTA: Niczego jeszcze nie zrobiłam!
JANUSZ: Przestałaś mnie kochać!
SZPICRUTA: Przestałam w nas wierzyć. 

JANUSZ: Dlaczego? Właśnie teraz, kiedy 
nareszcie wiem, po co żyję!

SZPICRUTA: jako Fabisiakowa
Czuję się przy tobie nieszczęśliwa. 
Brzydka i niekochana. 

FABISIAKOWA jako Szpicruta
To tylko i wyłącznie twoja wina.
Dałaś się uwięzić.
Nadskakujesz mu, spełniasz jego za-
chcianki, a  on cały czas myśli tylko 
o tym, jak zrobić sobie dobrze.

SZPICRUTA: A ty myślisz, że jesteś lepsza 
z tym swoim wyzwoleniem?
Spójrz na siebie – samotna, na pasku 
kariery, płacząca nocami. 

FABISIAKOWA: Masz rację. Tak naprawdę 
zawsze ci zazdrościłam.

SZPICRUTA: Czego?
FABISIAKOWA: Że masz przy sobie męż-

czyznę, który ma siłę. 
Nawet jako jego niewolnica stoisz wy-
żej ode mnie. 

SZPICRUTA: On nie ma siły. Jest słaby jak 
dziecko. 
Nie kochaliśmy się od miesięcy. 
On tego nie może robić ze mną. 

FABISIAKOWA: Boi się, że nie sprosta two-
im oczekiwaniom.

JANUSZ: To nie tak. 
Ja już nie umiem być z drugim człowie-
kiem.
Tak długo przebywałem z  własnymi 
tworami myślowymi,
z ideologią i psychologią, że oduczyłem 
się żywego człowieka. 
Zostało mi tylko to… (czule obejmuje 
pulpit)
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SZPICRUTA: Musimy spróbować. 
JANUSZ: Myślisz, że to jeszcze możliwe?

Ale ja muszę zakończyć rozpoczęte 
dzieło.

SZPICRUTA: Nie ma nic ważniejszego niż 
my.

Szpicruta podchodzi do Janusza, zaczyna go 
przytulać i pieścić. Janusz zachowuje rezerwę. 

SZPICRUTA: Jak się czujesz?
JANUSZ: Zastanawiam się, czy mógłbym 

nie wcisnąć Czerwonego Guzika. 
SZPICRUTA: To zależy tylko od ciebie.
JANUSZ: Ale ta obrzydliwa powtarzalność 

wszystkiego...
Chcę ją zniszczyć, przekreślić.

FABISIAKOWA: Czy ja mogłabym… dołą-
czyć?

SZPICRUTA: Masz na myśli trójkąt?
JANUSZ: Ja nie chcę.
FABISIAKOWA: Nie uciekaj przed tym. 

Nie bój się. 
JANUSZ: Nie boję się tego, co będzie.

Boję się tego, co jest. 
Boję się ciebie, jej i siebie. 
Czerwony Guzik jest moją ostatnią na-
dzieją.

pauza
Od lat czuję głód.
Jem, nażeram się, ale wciąż jestem 
głodny.
Głód sprawia, że nie mogę skupić się na 
niczym innym.

do Szpicruty
Na tobie też, bo ciągle myślę o zaspo-
kojeniu mojego głodu. 

Gdybym tylko wiedział, jak go zaspoko-
ić, wszystko bym sobie ułożył. 
Ale głód ma dwie paszcze. 
Jedną pożera to, co już było, a drugą to, 
czego jeszcze nie było. 
Dlatego nigdy nie można go nasycić. 

SZPICRUTA: Chryste! Zróbmy to w końcu.
FABISIAKOWA: Wiedziałam, że chcesz 

tego. 
SZPICRUTA: Nie wiem, czy chcę, ale miej-

my to za sobą!

Kobiety rozbierają się. Następnie rozbierają 
Janusza-Fabisiaka. Odbywa się orgia w trój-
kącie, ale należy tu pokazać działanie środka 
podanego przez Majewskiego – coraz większa 
senność, spowolnienie, każdy ruch jakby wy-
preparowany, manekinowy. 

JANUSZ: Więc można głód doprowadzić 
do stanu, w którym pożera sam siebie,
a im łapczywiej pożera, tym jest więk-
szy…
Nienasycenie aż do końca! 
Miłość od ostatniego wejrzenia!
Wspaniałe!

FABISIAKOWA: Nie ma już nic poza nami.
Musimy zrobić jeszcze ten jeden krok. 

SZPICRUTA: Tak. Musimy jeszcze pozbyć 
się siebie samych. 
Ten świat jest nie do zniesienia z na-
szego powodu. 

FABISIAKOWA: Koniec. Definitywny ko-
niec. 
Zróbmy to.

SZPICRUTA: Tak. Zróbmy to razem. 
JANUSZ: Razem?
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Każde z nas odgrywa samo dla siebie 
ten spektakl. 
Miłość jest eksplozją samozadowolenia. 
Najwyższą formą miłości jest autoero-
tyzm.

FABISIAKOWA wskazując na Majewskiego
A on?

SZPICRUTA: Hej, ty! Myślisz, że się wy-
winiesz?

JANUSZ: Ciebie to też dotyczy, Majewski!
Majewski spokojny.

Wy wszyscy, wszyscy chcielibyście dzie-
lić się swoimi życiuniami,
wciskacie się z nimi przez wszystkie 
szpary i pory,
ale jedyną rzeczą, która nas łączy,
jest śmierć, wspólna, choć osobna.
Nie odwracajcie się od niej. 
Nie udawajcie, że was nie dotyczy. 
Że jest daleko. 
Nie, ona zawsze jest blisko, przy każ-
dym z was.
Teraz. 

MAJEWSKI: klaszcze w dłonie
Dziękuję, byliście świetni. 
A teraz koniec przedstawienia. 

pauza
Za chwilę umrzecie naprawdę. 

pauza
Tak, tak, cała ta komedia miała na celu 
zwabienie was w jedno miejsce i wyeli-
minowanie.
Nie mogliśmy ryzykować powsta-
nia kultu Fabisiaka, a wy moglibyście 
w tym znacząco pomóc, więc zapadła 
decyzja o… uśpieniu was na zawsze.

SZPICRUTA: Nie możecie…

MAJEWSKI: Możemy, a nawet musimy. 
Jesteśmy to winni światu. 

FABISIAKOWA: Zgładzicie nas – i co dalej?
MAJEWSKI: Przygotowaliśmy już oświad-

czenie, że popełniliście zbiorowe samo-
bójstwo w akcie wierności wodzowi. 
Chcę, żebyście to wszystko wiedzieli, 
zanim znikniecie.
Nie każdemu to mówię, więc możecie 
uważać się za wybrańców.

JANUSZ: usiłując rzucić się na Majewskiego
Ty pójdziesz z nami!

Kobiety też próbują zaatakować Majewskie-
go, ale on zachowuje spokój, może tylko lek-
ko uskakuje przed ich niemrawym atakiem. 
Tamci czołgają się u jego stóp, ledwo żywi. 

SZPICRUTA: Zabiję cię!
MAJEWSKI: To byłoby jakieś rozwiązanie, 
niestety, jest już za późno. 
FABISIAKOWA: ostatkiem świadomości

Więc tak to wygląda?
MAJEWSKI: cynicznie

Co?

Śmiertelny środek działa i jedno po drugim 
tracą przytomność.

JANUSZ: ostatkiem świadomości
Prawdziwy koniec świata…

Na scenie leżą trzy nagie, nieruchome posta-
ci. Majewski bada im puls. Upewnia się, że 
nie żyją. 

MAJEWSKI: patrzy na portret Fabisiaka
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Każdy ma taki koniec, na jaki zasłużył, 
Fabisiak.
A teraz wybacz, mam kolejne zlecenie.

pauza, Majewski patrzy na zegary 
Zdążę jeszcze na samolot.

Zakłada ciemne okulary i wychodzi, ale dro-
gę zagradza mu Zeus Fabisiak II. To ten 
sam aktor co Zeus Fabisiak, ale odmłodzony 
i ulizany. 

FABISIAK II: Chwila moment. 

Wraz z nim wchodzą jacyś ludzie. Jedni za-
czynają sprzątać scenę. inni umieszczają ciała 
w plastikowych workach, ale ich nie zapinają. 
Jeden z nich, trzymający czarny plastikowy 
worek, staje przed Majewskim i najwyraźniej 
pilnuje, żeby nie uciekł. drugi staje za Majew-
skim. Majewski stoi nieruchomo. Zeus Fabi-
siak II podchodzi i pochyla się nad każdym 
z ciał. dłużej zatrzymuje się nad Fabisiakową.

FABISIAK II: Wybacz, mamusiu. 
do Majewskiego

Co prawda niebiologiczna, ale zawsze 
jakaś więź jest, nie?

podchodzi do Majewskiego
Dobrze się spisałeś, Majewski. 

MAJEWSKI: Dziękuję. 
Staram się wykonywać moją pracę naj-
lepiej, jak potrafię.

FABISIAK II: Słusznie.
I właśnie dlatego zaraz otrzymasz wy-
nagrodzenie. 
Wolność absolutną.

Fabisiak II odsuwa się nieco, człowiek z tyłu 
z przyłożenia strzela w tył głowy Majewskie-
go, Majewski pada jak lalka, wtedy ten drugi 
zaczyna pakować ciało Majewskiego do pla-
stikowego worka. 

FABISIAK II: melancholijnie
Fabisiak pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.

głośno
Posprzątać mi ten bajzel!

Jacyś ludzie wynoszą worki z ciałami. Fabi-
siak II odrzuca sznur ogradzający pulpit. Sia-
da przed Czerwonym Guzikiem. Wystukuje 
parę symboli na klawiaturze. Czerwony Guzik 
powinien się zapalić.

FABISIAK II: Re-Aktywacja!

Kurtyna.

Ω



To było samotne drzewo. Stare, suche i martwe, jednak 
o konarach wciąż na tyle twardych, że banditos uznali, 
iż nadają się one do powieszenia tego człowieka. 
Sznur już był przewiązany przez najgrubszą gałąź, 
szyja mężczyzny objęta była szorstkim stryczkiem. 
Ręce skrępowano mu za plecami. Siedział na koniu

Wokół był tylko pył i piach pustyni. Dzień wyjątkowo gorący, słoń-
ce prażyło okolicę, na niebie nie było ani jednej zwiastującej deszcz 
chmury. Czasem tylko lekki podmuch wiatru dawał wytchnienie 
w gorącu, wprawiał w ruch drobiny piachu, drgały pojedyncze, 
ostre krzaki, nieliczne kępki traw. 

Samotny jeździec widział drzewo, przyszłego wisielca, dwóch 
banditos i konie z daleka. Byli tak zaaferowani rabunkiem i przy-
gotowywaniem wieszania, że kompletnie jeźdźca nie zauważy-
li. Człowiek ze sznurem na szyi czekał na śmierć, podobnie jak 
koń, który oczekiwał na to jedno klepnięcie w zad, które spłoszy 
go i zmusi do odjazdu, a mężczyzna zawiśnie, wierzgnie chwilę 
nogami i jeśli będzie miał szczęście – zginie szybko od pękającego 
karku. Pył lepił się do jego eleganckiego, niepasującego do okolicy 
i sytuacji ubrania.

Banditos przetrząsali rzeczy, zapewne należące do mężczyzny. 
Ubrania i resztki jedzenia walały się w pyle. 

Gdy jeździec zbliżył się, było już za późno. 
Nawet chcieli krzyknąć po hiszpańsku, dać mu szansę na odda-

lenie się – w końcu wystarczy jedno morderstwo na dziś. Jeździec 
był innego zdania. 

Huk wystrzału z rewolweru przeciął powietrze. Bandito, któ-
ry otrzymał kulę, cofnął się, potem kolejny strzał, pocisk wszedł 
w jego ciało i Meksykanin padł na plecy. Drugi bandzior zdołał 

Arkady Saulski

SKARB

Pocisk wszedł w jego 
ciało i Meksykanin 
padł na plecy 
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 Gracias, señor! – 
 wykrztusił wieszany

sięgnąć po broń. Tylko tyle. Kula przeszła przez ubranie, skórę, 
wślizgnęła się między żebrami i przebiła płuco. Mężczyzna przy-
klęknął. Na ziemię powaliły go kolejne dwie kule. 

Koń, na którym siedział skrępowany człowiek, spłoszył się, 
wyrwał z kopyta i odjechał. lina naprężyła się obciążona cięża-
rem mężczyzny. Ten zaczął się krztusić, jego ciało wirowało, nogi 
desperacko i na próżno szukały oparcia.

Jeździec schował rewolwer i sięgnął do olstra z karabinem. 
Wyciągnął długą broń, karabin Sharpsa, sprawdził, czy jest nabi-
ty, i wycelował. To prawda, że podczas licznych Wild West shows, 
zwykle prowadzonych przez starych rewolwerowców, linę wisielca 
przebijano ku uciesze widzów jednym strzałem z rewolweru, jed-
nak widzowie nie mieli świadomości, że lina zwykle była wcześniej 
lekko nacięta – akurat na tyle, by po trafieniu w odpowiednie miej-
sce, pękła. 

lina, na której wierzgał mężczyzna, nacięta raczej nie była.
Jeździec wycelował, delikatnie pociągnął za spust. Karabin kop-

nął jego ramię, huk. Pocisk przeciął sznur, wieszany opadł ciężko 
w piach. Kaszlał, jakby miał wypluć płuca. 
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Chwilę później ktoś przeciął więzy na jego rękach, delikat-
nie zdjął stryczek obejmujący szyję. Jeździec i niedoszły wisielec 
popatrzyli na siebie. 

– Gracias, señor! – wykrztusił wieszany.
– Nic nie rozumiem z twojego języka – odparł jeździec po 

angielsku.
Wieszany oparł się na rękach, z trudem wstał. Jego ubranie – 

spodnie, marynarkę, koszulę i kamizelkę – pokrywał pył. Podob-
nie jak bose stopy i twarz. Sprawiał wrażenie, jakby narodził się na 
nowo z tego pyłu. Jeździec także był pokryty brudem. Wyglądał, 
jakby spędził w drodze wiele dni. Zbliżył się do konia, sięgnął po 
karabin i zaczął go przeładowywać. Potem odrzucił poncho, sięg-
nął po rewolwer i powoli przeładował i tę broń. Pociski wyciągał 
z wsuwek na pasku. 

– Gringo, Amerykanin, si? – zapytał niedoszły wisielec. 
Jego wybawca pokiwał głową, schował przeładowany rewolwer 

na powrót do kabury.
– Tak, można tak powiedzieć. 
– Znam angielski, trochę. Dziękuję. 
– Nie ma za co. 
– Jestem Gomez de Santa Anna – człowiek w marynarce wycią-

gnął dłoń na powitanie.
Rewolwerowiec uścisnął ją.
– Hanks. 
– Bóg mi pana zesłał, panie Hanks.
Gomez obrócił się i począł zbierać swoje rzeczy. Koń, na którym 

siedział, zniknął gdzieś na pustyni. Pozostały zwierzęta należące 
do bandytów. Stały niedaleko. Nie uciekały. 

Rewolwerowiec wspiął się na siodło swojego rumaka. Wycią-
gnął bibułę i tytoń, zapalił skręta. 

– Powiedz mi, Gomezie de Santa Anna – na wschód stąd trwa 
wojna. Jadę stamtąd – wojsko rozprawia się z rewolucjonistami. 
Dalej na zachód jest tylko więcej bandytów. Czyli na jedno wycho-
dzi. Co człowiek taki jak ty robi na tym wyklętym przez Boga 
pustkowiu?

Meksykanin na chwilę przerwał zbieranie dobytku. Pokiwał 
głową.

Wojsko rozprawia się 
z rewolucjonistami 
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– Chodzi o skarb – odparł.
– Skarb?
– Moje rodowe dziedzictwo. Czasy są trudne i opuściłem stolicę 

w jego poszukiwaniu. Mam mapę – wyciągnął pożółkły, złożony 
kawałek papieru zza marynarki – i tylko ja wiem, jak ją odczytać. 
Muszę znaleźć ten skarb.

Rewolwerowiec pokiwał głową.
– W takim razie powodzenia – rzekł i spiął konia do jazdy.
– Poczekaj!
Hanks wydmuchał dym, spojrzał na Gomeza.
– Czego jeszcze chcesz?
– Pomóż mi! Ci ludzie o mało mnie nie zabili. Okolica jest 

naprawdę niebezpieczna. Ale ty, silny gringo, dajesz sobie radę. 
Udaj się ze mną! To dzień, dwa drogi, na północny zachód stąd. 
W górach. Odnajdziemy skarb i podzielimy się. Fifty-fifty!

– To nie jest dobry pomysł.
– Ja uważam inaczej, señor. 
Hanks popatrzył gdzieś w dal. Dopalił skręta. Niedopałek 

wyrzucił w piach.
– W porządku. Ale mam jeden warunek.
– Oczywiście, jaki?
– Jeśli mamy jechać razem, musisz zmienić spodnie – rzekł, po 

czym skinął na mokrą plamę w kroku Gomeza. 

Po dniu drogi pustynne równiny pozostawili daleko za sobą. 
Teren lekko falował, pustynia zmieniała kolor z żółtego na czerwo-
ny. Zbliżali się do gór. Więcej tu było suchej trawy i pojedynczych 
krzaków Jucca. Noce były zimne, dni gorące.

– Mój prapradziadek, Miguel Hernan de Santa Anna zdobył ten 
skarb podczas wojen Bolivara. Przywiózł go z południa, po czym 
podczas służby w armii ukrył tutaj – mówił Gomez przy wieczor-
nym ognisku. – Mapę przygotował jego syn. Jest w mojej rodzi-
nie od pokoleń. Tylko mężczyźni w prostej linii ze strony mojego 
dziadka wiedzą, jak ją odczytać.

Hanks zwykle milczał, słuchając opowieści. Gomez potrafił 
gadać całą noc. Był tak podekscytowany, że prawie nie spał. 
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W końcu wjechali w przełęcz, po czym wspięli się do góry skal-
nym nasypiskiem. Konie stąpały bardzo ostrożnie, by nie ranić się 
o ostre kamienie. Z nieba lał się żar. 

Wkroczyli w krainę wąskich skalnych półek i ścieżek. Góry były 
starte przez wiatr, krążyli w żarze słońca, tylko czasami znajdując 
wytchnienie pośród cienia. 

– Podobno w Ameryce mają już machinę, która lata jak ptak. 
Widziałeś, ją Hanks?

Rewolwerowiec pokręcił głową. 
– Nie bywam w tamtych okolicach. Od kilku lat krążę przy 

granicy.
– I nie nauczyłeś się hiszpańskiego? Och, señor!
Hanks pokręcił głową.
– Ci, co mówią po hiszpańsku, zwykle po prostu do mnie 

strzelają.
Jechali dalej. 

– To nie potrwa już długo. Oni się pozabijają nawzajem, Hanks.
– Kto taki?
– Wojsko i rewolucjoniści. Mordują się od lat. W końcu zabrak-

nie ludzi do zabijania. Broń sama nie strzela. 
Ognisko oświetlało ich twarze migotliwym płomieniem.
– Nigdy nie zabraknie ludzi, którzy chcą zabijać.

Rewolwerowiec był przekonany, że nie da się wjechać 
wyżej. Miał rację. Konie pewnie wkroczyły na płaskowyż. Poniżej 
widzieli krainę, którą przemierzyli w drodze tutaj. Czerwień i żółć 
pustyni, gorące powietrze drgające nad powierzchnią piasku.

– Jesteśmy niedaleko! – krzyknął Gomez de Santa Anna.
Płaskowyż usłany był skałami, jakby starożytny olbrzym roz-

sypał je dla swej zabawy, a potem zapomniał pozbierać. Gomez de 
Santa Anna zsiadł z konia i biegał od jednego kamienia do drugie-
go. Co chwilę patrzył na mapę w dłoni. Hanks jechał za nim bar-
dzo powoli.

Dotarli nad samą krawędź płaskowyżu. Kończył się jak ucięty 
nożem – pionowym spadkiem. Gomez de Santa Anna doskoczył 
do kamieni niemal przy samej krawędzi. 

Gomez de Santa 
Anna zsiadł z konia 
i biegał od jednego 
kamienia do drugiego 
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– Teraz już mi nie powie, że zwariowałem! – zakrzyknął. – 
Wiecznie mi powtarza, że zwariowałem.

Dłońmi rozrzucał kamienie, gadał do siebie.
– Powinieneś zająć się dziećmi, gada i gada, dziećmi. Teraz 

będziemy bogaci, wynajmę jej służbę, będzie musiała im zrzędzić. 
Hanks zapalił skręta. Odrzucił poncho. Zimna stal rewolweru 

błysnęła w słońcu.
– Jest!
Gomez de Santa Anna sięgnął po coś pod wielkim kamieniem, 

wyciągnął pudełko – stare, pokryte pyłem. Drewniane o stalowych 
okuciach. 

Otworzył je.
Nigdy nie sądził, że jest w stanie uśmiechnąć się tak szeroko. 

Serce niemal zamarło w jego piersi. Popatrzył uradowany w górę, 
na Hanksa. Słońce tańczyło złotem na zawartości pudełka.

lufa rewolweru celowała w Gomeza de Santa Anna. Padł strzał.
Pocisk trafił mężczyznę w pierś. Jego ciało padło na plecy. Mek-

sykanin obrócił się na brzuch, chciał się odczołgać. Krew ciekła 
z rany, spływała po pokrytej pyłem marynarce, skapywała na twar-
dą ziemię, gdy Gomez de Santa Anna próbował odczołgać się od 
rewolwerowca.

Hanks powoli zsiadł z konia z rewolwerem w dłoni. Podszedł do 
czołgającego się blisko krawędzi mężczyzny.

– Mówiłem, że to zły pomysł – powiedział. 
Pchnął ciało nogą, strącając je z krawędzi. Gomez de Santa 

Anna poleciał w dół. Nie krzyczał. 
Rewolwerowiec schował broń. Zbliżył się do otwartego pudełka. 

W środku było kilka złotych monet. Mniej, niż oczekiwał. Zabrał 
je i tak. Razem z pudełkiem. Drewnianym o żelaznych okuciach. 

Wsiadł na konia, obrócił się i poszukał zjazdu z płaskowyżu.
Na niebie słońce powoli chyliło się ku zachodowi. Słało z nie-

ba swój żar, a gorące powietrze w oddali drgało nad powierzchnią 
pustyni. Ω

(18 stycznia 2015 roku)



Wojciech Kudyba 
Aleksandra Paszkowska

O GENER ALE JAROSŁ AWA JAKUBOWSKIEGO

Sąd, KTóREGO 
NiE ByłO.
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Jako uczestnik komedii pozwolę sobie zwrócić 
uwagę, że wizyta generała w gmachu Sądu 
Najwyższego może wywołać niepotrzebne 
poruszenie, dlatego proponuję zatrzymać go 
w samochodzie, podając względy bezpieczeństwa

Choć dramat Jarosława Jakubowskiego Generał szybko ukazał się 
drukiem w fachowym periodyku 1, a następnie w osobnym wolu-
minie 2, choć – obsypany konkursowymi laurami 3 – błyskawicznie 
doczekał się realizacji teatralnych 4 oraz radiowych 5, jego recep-
cja toczy się na tyle meandrycznie, że sama w sobie mogłaby stać 
się interesującym przedmiotem badań 6. Zastanawia m.in. fakt, że 
przedmiotem zainteresowania krytyków stały się niemal wyłącznie 
inscenizacje 7. Skłania do namysłu też sposób ich odbioru – mocno 
anachroniczny, przypominający oczekiwania dziewiętnastowiecz-
nych czytelników prozy, by była ona fotograficznym odzwierciedle-
niem rzeczywistości. Krzysztof Lubczyński pisze np.:

I właśnie w warstwie rysunku postaci spektaklu mamy 
do czynienia z podstawowym fałszem psychologicznym, 
sytuacyjnym, faktograficznym i historycznym. 

1 J. Jakubowski, Generał, „Dialog” R. 55, nr 12 (2010), s. 28–80.
2 J. Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014, s. 7–80.
3 Dramat otrzymał pierwszą nagrodę podczas 6. Festiwalu Polskich Sztuk Współcze-

snych „Raport” w Gdyni w 2011 r.
4 Myślę m.in. o spektaklu Generał w reż. Aleksandry Popławskiej i Marka Kality 

w Teatrze IMKA w Warszawie.
5 Słuchowisko było emitowane 11 grudnia 2011 r. o godzinie 21.05 w Programie I Pol-

skiego Radia. Reżyserował je Waldemar Modestowicz. Grali: Olgierd Łukaszewicz, 
Ewa Dałkowska, Henryk Talar, Arkadiusz Bazak, Kinga Ilgner i Piotr Kozłowski.

6 Uderza m.in. polaryzacja opinii – od entuzjastycznych po deprecjonujące.
7 Por. m.in. T. Miłkowski, Generał i cienie przeszłości, „Przegląd” 2011, nr 20; A. Horu-

bała, Generał na celebryckiej stronie, „Uważam Rze” 2011, nr 17; K. Zalewska, Cze
kając na proces, „Teatr” 2011, nr 6. J. Wakar, Noc mundurowa, „Twój Styl” nr 7; 
J. Derkaczew, Premiera o Jaruzelskim: generał „samo zło”, „Gazeta Wyborcza” 
z 23.04.2011; J. Jaworska, Diabeł w głowie, „Dialog” 2010, nr 12.

 Żona jest kimś  
 w rodzaju adiutanta  

 w spódnicy.
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Tytułowy Generał (w ciemnych okularach jako znakiem 
rozpoznawczym) przedstawiony został jako erotoman, 
owładnięty niewczesnymi, lubieżnymi zapałami do 
własnej żony. Wyrzuca z siebie rozmaite obsceniczne 
sformułowania, epatuje się wulgarnymi słowami. Żona 
jest kimś w rodzaju adiutanta w spódnicy. Z kolei córka 
buntuje się przeciw ojcu w imię pamięci szkolnego 
kolegi, młodego poety, który przed laty padł ofiarą 
reżimu stanu wojennego, na którego czele stał generał. 
Czesław i Florian wypełniają szablon komunistycznych 
generałów, pijących wódkę szklankami i śpiewających 
sowieckie pieśni. Przedstawianie generała jako 
zaślinionego starego erotomana kłóci się z powszechnie 
znanym jego wizerunkiem człowieka purytańskiego, 
traktującego kobiety z szacunkiem. Skłamane jest 
też odtworzenie sposobu myślenia generała, bowiem 
bohater Jakubowskiego cierpi na gonitwę myśli, rodzaj 
neurotycznej, myślowej biegunki. Tymczasem jeśli coś 
nadałoby się tu do parodii, to solenna pedanteria generała 
Jaruzelskiego, uporządkowany sposób pracy myślowej 8.

Czy jednak na pewno Generał jest sztuką poświęconą wyłącz-
nie Jaruzelskiemu? Wciąż brakuje głębszych analiz tekstu zakro-
jonego dużo szerzej niż doraźna publicystyka; dramatu, o którym 
Jacek Wakar napisał na łamach „Twojego Stylu”, że to „najlepszy 
polski tekst napisany dla sceny od czasu Między nami dobrze jest 
Masłowskiej” 9. Wydaje się, że utwór Jakubowskiego przekracza 
horyzont doraźnej historii, ma wymiar uniwersalny, wymaga zatem 
dużo subtelniejszych narzędzi badawczych niż te, których użył 
autor cytowanego wyżej fragmentu. Stąd właśnie kilka poniższych 
analityczno-interpretacyjnych domysłów.

Chciałoby się powiedzieć o Generale, że pisany jest z myślą 
o scenie pudełkowej, gdyby nie epilog nakazujący usytuować 
aktorów na widowni. Poszerzenie przestrzeni scenicznej idzie tu 

8 K. Lubczyński, Gdzie jest generał, www.tvp.info.pl, dostęp 27.05.2011. 
9 J. Wakar, dz. cyt. 

Zastanawiałem się 
nad ewentualną 
konwersją 
Jaruzelskiego 
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w parze z brawurowym gestem poszerzenia granic świata przedsta-
wionego w dramacie. Zamiast jego bohaterów pojawiają się ano-
nimowi komentatorzy – skryci za pseudonimami przypominający-
mi nicki używane na forach internetowych. W rozmowie z Justyną 
Jaworską autor sztuki mówił o tym następująco:

Wszystkie wpisy internautów pochodzą z mojego 
bloga, na którym komentowałem dokument Towarzysz 
generał i zastanawiałem się nad ewentualną konwersją 
Jaruzelskiego na katolicyzm, nad możliwością 
odkupienia. Zaskoczyło mnie, że ten krótki tekst wywołał 
kilkaset komentarzy. Wybrałem tylko najbardziej 
reprezentatywne. Głównie te związane z Polską, bo mam 
wrażenie, że za mało w sposób poważny rozmawiamy 
o naszej historii 10.

Mamy zatem do czynienia nie tyle z pełnokrwistymi postacia-
mi, ile raczej z ucieleśnionymi wpisami wirtualnego forum. Ich 
poetyka, stylistyka, poziom, a także uwikłanie w rozmaite elemen-
ty socjotechniki nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Osobne, 
niekiedy zupełnie pomijane przez reżyserów teatralnych 11, sta-
nowią rodzaj metatekstu, który ma za zadanie przeniesienie akcji 
dramatu poza obszar teatru – w obszar realnej socjosfery, w stronę 
aktualnego, polskiego, społecznego tu i teraz, które tworzymy. Nie 
tracą przecież swych związków z właściwym tekstem sztuki. Poja-
wiają się jako ucieleśnienie tęsknot głównego bohatera, swoisty 
surogat sędziowskiego trybunału – przyzywany przezeń i odpycha-
ny, stanowiący jednak sam rdzeń jego życia. Tak rozumiane, pod-
powiadają istotną warstwę sensów dramatu: generał doczeka się 
sądu. Będzie to sąd więcej niż marny, gorzej niż byle jaki. Ale inne-
go nie potrafiliśmy stworzyć…

Czas wszystkich trzech aktów dramatu jest właśnie czasem 
narastającego oczekiwania – przed jakimś jutrem, w przeddzień 
jakiegoś jutra, które kładzie na całą przyszłość złowrogi cień. Gesty 

10 J. Jaworska, Diabeł w głowie, „Dialog” 2010, nr 12.
11 Realizacja w Teatrze IMKA pomija epilog dramatu.

 Jutro ma  
 zapaść wyrok
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tytułowej postaci z wolna odsłaniają swe uwikłanie w rytuały 
przygotowań. Są częścią obrzędu oczekiwania: nie tylko czyści się 
tu ubranie, ale też szuka oparcia w rodzinie i przyjaciołach, pró-
buje się rozliczyć z samym sobą. Najważniejsze zdarzenia zostały 
w utworze wpisane w logikę tegoż oczekiwania: spotkania bohate-
ra z sekretarzem, obiad z córką (który okaże się obiadem pożegnal-
nym), narada z przyjaciółmi, a wreszcie nieudana próba samobój-
cza. Na co więc czeka generał? Wiemy to od początku dramatu: na 
wyrok. Jutro ma zapaść wyrok. Wszystko, co mówią bohaterowie, 
już od pierwszej sceny antycypuje w jakimś sensie sytuację sądo-
wej rozprawy, wypowiadane jest wobec widma procesu, w obli-
czu nadchodzącego werdyktu, „przed wyrokiem” (s. 38). Także 
przestrzeń sceniczną autor projektuje w taki sposób, by domagała 
się jakiegoś otwarcia, rozładowania gęstniejącego w niej napięcia. 
Z wielu względów warto przyjrzeć się jej dokładniej.

Uderza choćby jej jednorodny, schematyczny charakter. Autor 
skrupulatnie mówi o tym w didaskaliach, akcja dramatu została 
umieszczona w prywatnym domu generała. ów dom ma charakter 
zamknięty, przypomina oblężoną twierdzę. I to nie tylko dlatego, 
że bywa otoczony przez ochronę, przez dziennikarzy, a wreszcie 
i przez demonstrantów. Także dlatego, że jego właściciel świado-
mie izoluje się od świata – nie śledzi wiadomości, czyta wyłącz-
nie dawne gazety, nie otwiera drzwi, histerycznie powstrzymuje 
żonę przed próbą otwarcia okna, co więcej: nie pozwala go odsła-
niać. Oprócz generalskiego munduru to zasłonka właśnie stanowi 
jeden z niewielu rekwizytów w tym dramacie. Nietrudno dostrzec, 
że wraz z innymi elementami buduje ona duszny klimat osacze-
nia czy nawet uwięzienia. Cała akcja dramatu toczy się w jednym 
pomieszczeniu – właśnie wokół okna. To ono stanowi centralne 
miejsce akcji. Mogłoby sugerować jakąś możliwość otwarcia prze-
strzeni, ale nawet wtedy, gdy bohater próbuje wyjrzeć przez nie 
na ulicę, mamy wrażenie, że prowadzi go ono raczej w głąb siebie 
niż w stronę jakiejkolwiek zewnętrzności. Tylko na pozór jest więc 
oknem na świat. W istocie jest lustrem, w którym generał widzi 
jedynie swe własne poczucie winy, którego ucieleśnieniem staje 
się nawiązujący do kluczowych tekstów romantyzmu wizerunek 

Jesteśmy więźniami 
we własnym domu 
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kobiety w czerni. Tak naprawdę przecież tylko on jest w stanie ją 
dostrzec. Tylko jego niepokoi jej tajemnicze widmo: wdowy po 
zabitym mężu? Matki opłakującej zamęczone dziecko? Tylko on 
spotyka się z nią w pewnym momencie w swym własnym pokoju. 
Jeśli pomieszczenie to ma cechy osobliwego więzienia, jeśli praw-
dziwe są słowa generałowej: „jesteśmy więźniami we własnym 
domu” (s. 47), to wypada zaznaczyć, że dla głównej persony dra-
matu uwięzienie to ma charakter wewnętrzny. Jest niemożnością 
przekroczenia winy, jest swoistym uwięzieniem w poczuciu winy.

„Nie mamy powodu, żeby się kryć / Ludzie nie mają prawa cię 
sądzić” (s. 46) 12 – to zdanie (wypowiedziane przez żonę generała) 
podpowiada, że ich dom jest nie tylko mieszkaniem, ale także, jak 
to było mówione, projekcją stanów wewnętrznych emerytowa-
nego przywódcy. Klaustrofobiczny, ciasny pokój, w którym toczy 
się akcja, to kryjówka. Kryjówka to mieszkanie tego, kto czuje się 
zagrożony, kogoś, kto się chowa. Przed czym lub przed kim? Przed 
prokuratorem? Przed opinią społeczną? Chyba nie, skoro wciąż 
obserwujemy przygotowania generała do rozprawy sądowej. 
Wydaje się, że poczucie osaczenia, które od początku do końca 
dramatu mu towarzyszy, związane jest nie tylko ze świadomo-
ścią istnienia tych, którzy już dawno ocenili jego postawę. Ma też 
charakter wewnętrzny. Tym, kto oskarża, jest w utworze nie tylko 
trybunał sprawiedliwości, który łatwo deprecjonować w geście 
wyparcia winy. W proces, który się toczy, zamieszana jest nie tylko 
opinia publiczna i nie tylko, jak mówi generał: „zgraja niedouczo-
nych prawników / mieniąca się wymiarem sprawiedliwości (s. 8). 
Tym, kto w dramacie Jakubowskiego broni i oskarża generała, jest 
sam generał.

Być może właśnie dlatego uosobieniem świadomości wyrzą-
dzonego zła staje się w sztuce bydgoskiego dramaturga także ktoś 
inny niż kobieta w czerni – postać pozostająca niemal cały czas 
na zewnątrz przestrzeni mieszkalnej, nieuwikłana w codzienne 

12 Wszystkie cytaty utworu pochodzą z wydania: J. Jakubowski, Generał i inne dra
maty polityczne, Warszawa 2014.

 Zgraja niedouczonych  
 prawników
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relacje z domownikami. Być może właśnie dlatego nieustannym, 
żywym i chyba najbardziej bolesnym wyrzutem sumienia gene-
rała jest jego córka. Jakubowski konstruuje tę postać z niema-
łym wyczuciem zjawiska, które psychologowie nazywają syndro-
mem współuzależnienia. Podobnie jak w domach zmagających się 
z problemem alkoholizmu ojca, życie wszystkich członków rodziny 
generała jest związane ze stanem chronicznego napięcia i prze-
ciążenia emocjonalnego. Wciąż towarzyszy im stres oczekiwania 
na to, co może się wydarzyć, oraz bolesne wspominanie tego, co 
się wydarzyło. Dominujące stany emocjonalne przeżywane przez 
członków rodziny obejmują strach, gniew, smutek, napięcie, wstyd 
i upokorzenie. Wyzwalają one mechanizmy obronne, które często 
są próbami dosłownej i symbolicznej ucieczki od ojca. Córka gene-
rała wyprowadza się z domu, postanawia zerwać wszelkie relacje 
rodzinne. Tej realnej ucieczce towarzyszy również ucieczka sym-
boliczna – negacja całego modelu funkcjonowania w świecie, jaki 
mógł jej kojarzyć się z ojcem. Dziewczyna odrzuca to, co kojarzy się 
jej z postacią dominującego samca: heteroseksualizm i mięsożer-
ność, wszak archetypowy ojciec-mężczyzna to człowiek, w które-
go gestii leżało od wieków upolowanie zwierzęcia i dostarczenie 
mięsa na obiad. To odrzucenie ma u swych źródeł licealną traumę. 
Dowiadujemy się, że rozkazy generała doprowadziły do zabój-
stwa wielu osób – w tym maturzysty, z którym dziewczyna była 
zaprzyjaźniona. 

Dlaczego nie pijecie  
dlaczego nie chce ojciec wypić  
za zdrowie swoich dzielnych ludzi […] 
i dlaczego matka nie wypije  
zdrowia ojca  
ojciec życie złożył na ołtarzu 
socjalistycznej ojczyzny 
niejedno życie  
(s. 33) 

To zdanie i wiele innych wypowiedzianych przez córkę składa się 
na dość obszerny akt oskarżenia. Jak wiele fraz wypowiedzianych 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
19

9

expresis verbis natrafia ono na różnego rodzaju riposty – formu-
łowane przez rozmaite osoby dramatu. Ta młoda kobieta oskar-
ża jednak ojca także w inny, o wiele bardziej dotkliwy sposób. Nie 
przez to, co mówi, ale przez to, kim jest. Odnosimy wrażenie, że 
kolejny raz autor dramatu posługuje się figurą lustra. Tym razem 
jednak jest ono odwrócone. Córka generała jest generałem – tyle 
że generałem à rebours. Także jej postać buduje atmosferę uwię-
zienia w winie, symbolizuje niezdolność do przekroczenia zaklęte-
go kręgu sumienia.

Podobną rolę zdaje się grać ważna w dramacie Jakubowskiego 
fizjologia postaci. Kiedy obserwujemy żałosne – obleśne i śmieszne 
zarazem – scenki portretujące starczą ruję generała, skłonni jeste-
śmy myśleć o swoistej ucieczce w fizjologię, w funkcjonującą poza 
dobrem i złem zwierzęcość, która miałaby być swoistym panaceum 
na „człowieczość” nieuchronnie związaną ze świadomością moral-
ną. W rzeczywistości jednak w omawianym dramacie fizjologia 
staje się symbolem niemożności uporania się z własną pamięcią 
wyrządzonego zła. Kim jest człowiek, który zdjął mundur generała? 
Starym, zbzikowanym erotomanem, który jak sam siebie określa, 
jest trupem już za życia? Warto oddać mu głos:  

Czuję że będę musiał jeszcze raz usiąść  
rano nie wypróżniłem się dokładnie  
nie mogę się dobrze wypróżnić   
nie mogę się uwolnić od tego wszystkiego  
(s. 27). 

Trywialność fizjologicznej czynności autor dramatu nieoczeki-
wanie zestawia z symbolicznym znaczeniem oczyszczenia, uwolnie-
nia, które ma charakter moralny. Podobnie funkcjonuje powraca-
jący w dramacie motyw zgagi. Słowa bohatera: „Pali mnie / moje 
wnętrzności są w ruinie” (s. 19), odnoszą się nie tylko do stanu 
zdrowia fizycznego, ale także do zdrowia psychicznego i moralne-
go. W innym miejscu słyszymy wyznanie: „Nogi mam ciężkie jak 
ołów / żylaki pękają / paprze się / Jestem trupem / sztucznie utrzy-
mywanym przy życiu” (s. 19). Ciekawie wkomponowują się one 

 dlaczego nie chce  
 ojciec wypić
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w scenerię akcji, wzmacniając wrażenie, że zamknięta przestrzeń 
dramatu – rzeczywiście ciemna i ciasna – przypomina grób. Warto 
zwrócić uwagę na dodane do nich komentarze typu: „trzeba otwo-
rzyć okno przewietrzyć / za bardzo czuć tu trupem” (s. 46). Lub:

Za długo żyjemy 
życie minęło a my wciąż tu sterczymy   
jak niepotrzebne meble   
za które nikt nie ma odwagi się zabrać  
(s. 52). 

Kiedy dołożymy do nich scenę próby samobójczej, to zaczyna-
my rozumieć, że w rozmaity sposób Jakubowski ukazuje w swym 
dramacie toksyczny i destrukcyjny wymiar nieprzepracowanego 
konfliktu wewnętrznego. To właśnie niemożność uporania się 
z nim okazuje się zabójcza, to ona sprawia, że generał przeżywa coś 
w rodzaju śmierci za życia. To ona brzmi w krzyku bohatera: 

dlaczego tu tak duszno  
duszę się   
ale nie mogę otworzyć okna  
całe życie siedzę w zamkniętych pomieszczeniach  
a wy tylko czekacie na moje potknięcie  
na mój upadek   
ostateczny 
(s.38).

Symbolem owej śmierci może się zrazu wydać najważniejszy 
rekwizyt ubogiej scenografii dramatu – pojawiający się we wszyst-
kich jego scenach mundur. Jeśli stanowi on „duszę” generała, to 
dramat opowiada o jej odłączeniu się od ciała. Didaskalia poprze-
dzające pierwszy akt zawierają znamienną uwagę: „generał w stro-
ju domowym, nieoficjalnym. Na krawieckim manekinie generalski 
mundur” (s. 7). „Przeklęta podwójność”, którą uświadamia sobie 
główny bohater, wiedząc zarazem, że to ona jest najważniejszym 
źródłem jego cierpień, może być zatem traktowana jako napię-
cie pomiędzy tym, co nieoficjalne, i tym, co oficjalne, a zatem 

Przeklęta 
podwójność 
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jako konflikt pomiędzy prywatnością i wykonywanym zawo-
dem. Powiedzmy to inaczej, bo też tekst sztuki wyraźnie zezwa-
la na postawienie takiej hipotezy: osią dramatu staje się opozy-
cja pomiędzy osobą i jej społeczną rolą, pomiędzy człowiekiem 
prywatnym i człowiekiem generałem. Kołem zamachowym akcji 
są nieudane próby przekroczenia tak zarysowanej opozycji. 

Fakt, że mundur pozostaje – przynajmniej w dwóch pierwszych 
aktach – jedynie rekwizytem, nie oznacza bowiem, iż rzeczywi-
ście poznajemy generała poza jego społeczną rolą. Mimo że jest 
żołnierzem w stanie spoczynku i mimo że już ze swej roli w rzeczy-
wistości dawno wypadł, to jednak wciąż odtwarza ją niestrudzenie 
i z takim bezwiednym oddaniem, że odnosimy wrażenie, jakby to 
prywatny strój był jego maską, spoza której raz po raz wyłania się 
jego rzeczywista generalska tożsamość. I gesty, i słowa bohatera 
zdradzają nieumiejętność bycia „człowiekiem prywatnym”. Autory-
tarne zachowania, słowa-rozkazy, rodzaj wyobraźni i wrażliwości – 
wszystko to świadczy o niemożności oderwania się od roli. Można 
zresztą odnieść wrażenie, że bohater ma tego pełną świadomość, 
gdy mówi: „jeśli mają pluć i rzygać swoją prawdą / to niech robią 
to na mój mundur / ja i mój mundur to jedno”(s. 10). To służbo-
wy uniform jest zasadniczym wyrazem tożsamości bohatera, to on 
w jego mniemaniu zapewnia mu znaczenie i godność. Właśnie dla-
tego słyszymy słowa:

Wiem że mam wielu zwolenników  
poszliby za mną w ogień   
ale tam gdzie się wybieram  
muszę iść sam   
tylko ja i mój mundur  
(s. 10).

Strój staje się więc w sztuce Jakubowskiego ważną materializa-
cją przeszłości, swoistym „miejscem pamięci”, które nie pozwala 
generałowi oderwać się od historii. A jeśli tak, to jest też swoistą 
reprezentacją jej zła, a w świadomości bohatera kolejną, obok 
wcześniej analizowanych, projekcją wyrzutów sumienia: „tak / to 
moja skóra / zielona skóra gada” (s. 66).

 Znaczenie 
i godność
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Nic przeto dziwnego, że i przez niego samego, i przez innych 
bohaterów sztuki ów strój bywa traktowany również jako sym-
bol wizerunku postaci historycznej. Powracające, przypominające 
objawy nerwicy natręctw, obsesyjnie powtarzane przez żonę gene-
rała zabiegi oczyszczenia munduru, oznaczają w istocie skrupulat-
ną, być może podszytą strachem dbałość o image, o zewnętrzny 
obraz postaci – taki, który dzięki mediom przedostaje się do świa-
domości społecznej. Wspomina o tym sam zainteresowany: 

jeśli mam wystąpić w mundurze   
to musi być bez skazy   
kamery wychwycą każdą plamkę  
każdy fałsz […]  
nie może być najmniejszej plamki   
te hieny wypatrzą najmniejszą plamkę /  
za najmniejszą plamkę gotowi rozszarpać na kawałki  
(s. 66). 

Znaczenie takich oczyszczających gestów jest niemałe. Wizeru-
nek generała jest przecież częścią większej całości – elementem 
istotnej narracji historycznej, składnikiem ideologicznej opowieści, 
której okruchy raz po raz padają z ust postaci dramatu. Niepozorne 
gesty strząsania pyłku z rękawów stroju splatają się z frazami typu: 
„Wybrałeś mniejsze zło” (s. 11), „Ludzie nie mają prawa cię sądzić” 
(s. 46), „Nie mogłeś stanąć po ich stronie / bo miałeś wyznaczo-
ne miejsce / wykonałeś co do ciebie należało” (s. 71). Ale obok tej 
narracji pojawia się przeczuwana możliwość innej. W pewnym 
momencie czytamy, że generałowa „zatapia się w czyszczeniu mun-
duru” (s. 69), szepcząc „jakby do siebie”: 
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nie można być zrehabilitowanym  
częściowo  
nie można żyć w zawieszeniu   
między szacunkiem a potępieniem   
nie można być autorytetem i łotrem  
w jednej osobie 
(s. 69). 

Okazuje się, że to właśnie dbałość o wizerunek uniemożliwia 
przekroczenie męczącej podwójności. Mundur, będąc symbolem 
oficjalnej narracji, okazuje się osobliwą suknią Dejaniry, która unie-
możliwia bohaterowi wydostanie się z matni wyrzutów sumienia.

W sposób najbardziej radykalny napięcie pomiędzy narracją ofi-
cjalną i nieoficjalną ujawniają przecież monologi samego genera-
ła. Fraza: „Musiałem ratować co się dało […] nie mogłem niczemu 
zapobiec” (s. 11), która pojawia się na samym początku drama-
tu, od razu ujawnia pęknięcie w postaci trzeźwej uwagi o tym, że 
w istocie nie ma mniejszego i większego zła, lecz po prostu zło (lub 
dobro). Tyrady kierowane do sekretarza zawsze opatrzone są iro-
nicznym nawiasem – także ta, chyba najbardziej wyrazista: 

Nie ja do nich strzelałem […]  
nie ja rozjeżdżałem ich gąsienicami   
nie ja zawiązywałem na ich szyjach pętle   
jestem niewinny 
(s. 14). 

Prostoduszne wyznanie Floriana „byłem żołnierzem / wyko-
nywałem rozkazy”(s. 49) brzmi jak dalekie echo wcześniejszego 
wyznania jego bezpośredniego przełożonego: „robię to czego się 

 Nie można być  
 zrehabilitowanym  

 częściowo
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ode mnie wymaga / nigdy tego czego sam bym chciał / jestem nie-
wolnikiem” (s. 17). W przypadku generała podobna deklaracja nie 
przynosi jednak żadnego ukojenia, nie stanowi rozgrzeszenia, nie 
ma żadnej mocy uniewinniającej. Przeciwnie, już po chwili usłyszy-
my: „Żaden wybór mnie nie usprawiedliwia” (s. 32). A nieco dalej 
padają słowa:

Wypiję zdrowie tych  
których historia wrzuciła do kloaki   
jak mógłbym się ich wyprzeć  
przecież pływam tam z nimi 
(s. 34). 

To nie kto inny, ale właśnie generał mówi o zdradzie i w samym 
sobie dostrzega postać Judasza, to on wyznaje, że głos sprawie-
dliwości „mówi że jestem mordercą” (s. 54). Te i podobne do nich 
frazy, które tak często wypowiada bohater, nie są niczym innym niż 
wspominaną antycypacją rozprawy sądowej, próbą obiektywizacji 
oceny własnej postawy. Jeśli wypowiadane są gorączkowo i w nie-
małym napięciu, to nie tylko dlatego, że są rezultatem wewnętrz-
nej walki, ale także owocem pragnienia wyrwania się z więzienia 
własnego rozpalonego sumienia. 

Tym bardziej czujemy się więc zaskoczeni, gdy w trzecim akcie 
okazuje się, że proces jest fikcją – główną osią swoistej gry wymy-
ślonej przez małżonkę oraz współpracowników generała. Skąd 
taki pomysł? Jego kulisy wyjaśnia pomysłodawczyni: „Ta komedia 
trzyma go przy życiu / on żyje tym wyrokiem / Nie musi wiedzieć 
że nigdy nie zapadnie”. Ewentualne trudności Florian tłumaczy 
następująco: 

Jako uczestnik komedii pozwolę sobie zwrócić uwagę   
że wizyta generała w gmachu Sądu Najwyższego   
 
może wywołać niepotrzebne poruszenie  
dlatego proponuję zatrzymać go w samochodzie   
podając względy bezpieczeństwa  

didaskalia 
hiperbolizują tę scenę 
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Po jakimś czasie poinformuje się  
że publikacja wyroku ze względów formalnych  
została odroczona 
(s. 67–68).

W dalszej części rozmowy generałowa zwraca uwagę na to, że 
powyższe tłumaczenia nie będą satysfakcjonowały męża, mówi 
nawet, że generał „zasługiwał na uczciwy werdykt” (s. 68). Trzeba 
jednak przyznać, że spiskowcy tak precyzyjnie zaplanowali każ-
dy szczegół swojego spektaklu, że sprawiał on wrażenie rzeczywi-
stości. Jakie motywacje nimi kierowały? Posądzana o nienawiść 
wobec męża, generałowa ripostuje: „wprost przeciwnie / jestem 
do niego niezwykle przywiązana” (s. 69). Wypowiada te słowa, 
czyszcząc mundur, zatem można odnieść wrażenie, że w isto-
cie próbuje także ratować swoją własną pozycję w świecie i cały 
obszar dóbr symbolicznych i materialnych, który się z tym wiąże. 
Podobne motywacje towarzyszą, jak się zdaje, także innym uczest-
nikom „spisku”. Czy ich zabiegi kończą się pełnym powodzeniem? 
Tak, bo procesu rzeczywiście nie ma. Nie, bo generał w ostatniej 
scenie odkrywa prawdę i decyduje się na odsłonięcie okna. Dida-
skalia hiperbolizują tę scenę, autor stylizuje ją na akt sądu osta-
tecznego, ale zarówno dramat, jak i jego epilog każą widzieć w tym 
raczej znak gorzkiej ironii niż patosu. Powtórzmy wobec tego: 
generał doczeka się sądu. Będzie to sąd więcej niż marny, gorzej 
niż byle jaki. Ale innego nie potrafiliśmy stworzyć… Ω



jaroSław 
jakubowSkI: 
lubIę mylIć 
tropy 

Teatr, tracąc kontakt 
z literaturą, stracił 
platformę dialogu 
z rzeczywistością, zaczął 
zajmować się kolejnymi 
modnymi w danym czasie 
zagadnieniami lub zajmować 
się sam sobą – z Jarosławem 
Jakubowskim, pisarzem 
i dramaturgiem, rozmawia 
mirek Koszałek
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Na co dramatowi kosmos?

– Bardzo mnie ciekawiło umiejscowie-
nie akcji sztuki teatralnej w przestrze-
ni kosmicznej. Poza Ziemią i wszyst-
kim, co znane. W zamkniętej kapsule 
kosmicznego statku. Przede wszystkim 
pociągał mnie walor estetyczny tego 
przedsięwzięcia. Od dziecka pozo-
staję pod ogromnym wrażeniem sagi 
Gwiezdne wojny z niebywale rozbu-
dowaną scenografią. Zresztą George 
Lucas już we wcześniejszym filmie 
THX 1138 pokazał, że gatunek scien-
ce fiction może być frapujący również 
z powodów estetycznych. Do pozio-
mu arcydzieła doprowadził to Stanley 
Kubrick w 2001: Odysei kosmicznej. 
W mojej wyobraźni przez wiele lat 
pracowały wszystkie te zapamiętane 
obrazy i domagały się, żebym spró-
bował sam to wyrazić. Statek dryfu-
jący w pustym kosmosie – to zdanie-
-obraz nasunęło mi się jako pierwsze. 
W zamkniętej przestrzeni cztery oso-
by, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, 
i kosmos ich wzajemnych relacji. Do 
tego śmiertelne zagrożenie w postaci 
nadciągającej asteroidy. Myślę, że to 
atrakcyjne wizualnie, jako widowisko, 
ale też nie najgorsza metafora współ-
czesnego świata. 

Na co absurd?

– Żeby pokazać gaśnięcie cywiliza-
cji zachodniej? Postępującą entropię, 

zanik energii, choć przecież zgodnie 
z jednym z podstawowych praw fizy-
ki energia nie zanika, tylko zmienia 
formę. Więc powiedzmy tak: absurd 
jest mi potrzebny do tego, żeby poka-
zać przemianę, która dokonuje się 
na naszych oczach i z naszym mimo-
wolnym udziałem, choć chyba nie 
do końca tę przemianę rozumiemy. 
Coś znika, coś innego się wyłania, ale 
nie wiemy co. Wiemy tylko, że to, co 
zdołaliśmy jakoś oswoić, odchodzi, 
umiera. Poza tym mam chyba dość 
dobrze rozwinięte tak zwane poczucie 
absurdu, czyli – jak ja to rozumiem – 
poczucie nieprzystawania tego co 
oficjalne, zewnętrzne, performatyw-
ne, do wewnętrznych mechanizmów, 
motywacji, zakusów i tak dalej. Byłem 
kiedyś świadkiem ataku śmiechu, który 
dotknął pewną młodą osobę podczas 
pogrzebu. Nikt nie wiedział, z jakiego 
powodu ten śmiech. Było to wstrząsa-
jące, a jednocześnie niezwykle zabaw-
ne. Śmiech wynikający sam z sie-
bie. Jakby nagle to, co było głęboko 
skrywane, wydostało się na zewnątrz. 
Odwrócenie porządku. Być może więc 
absurd jest niejako naturalną filozofią 
naszych czasów. 

Człowiek czy historia? Jakubowski 
patrzy na historię Polaków.

– Nie da się tego rozdzielić. Człowiek 
zawsze funkcjonuje w odniesieniu do 
historii, a historia zawsze ma swoje 
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źródło w człowieku. Bo przecież nie 
byłoby żadnego ze znanych nam fak-
tów historycznych (poza rzecz jasna 
katastrofami naturalnymi), który nie 
wynikałby z ludzkich motywacji. Hitler 
nienawidził Żydów, a Stalin burżu-
jów, kułaków i wszystkich, którzy stali 
na drodze w budowie światowego 
imperium. W każdej z moich dotych-
czasowych sztuk teatralnych, które 
nazwałbym „politycznymi”, historia 
w znaczący sposób wpływa na los jed-
nostek, nawet tych, które – jak boha-
ter dramatu Generał – same tę historię 
tworzyły. Są moim zdaniem trzy klu-
czowe okresy w dziejach Polski, które 
intensywnie rzutują na obecny kształt 
naszego życia zbiorowego: stalinizm, 
stan wojenny oraz transformacja po 
1989 roku. Każdemu z tych okresów 
poświęciłem sztuki, w każdej z nich 
nie tyle opowiadam o przeszłości, ile 
zastanawiam się, co możemy z tą prze-
szłością zrobić, żeby nas nie zatruwała. 
Największą traumą Polaków jest brak 
rozliczenia zbrodni i zbrodniarzy, brak 
elementarnego poczucia sprawiedli-
wości dziejowej. To będzie niestety 
szło w następne pokolenia i tak jak 
my zarzucamy naszym ojcom, że dali 
się uwieść ideologii grubej kreski, tak 
nasze dzieci będą nas oskarżać, że nic 
z tym nie zrobiliśmy. Nie chcę wtedy 
spuścić wzroku i milczeć, tylko z pod-
niesioną głową powiedzieć: proszę, 
oto moje dzieło, w którym próbowa-
łem rozliczyć przeszłość. 

Czy polski dramat dotyka 
rzeczywistości?

– Polski dramat na ogół od rzeczywi-
stości ucieka. Zaczęło się od pewnego 
semantycznego zawłaszczenia. Otóż 
pojęcie „dramaturg”, oznaczające nie-
gdyś osobę zajmującą się pisaniem 
tekstów przeznaczonych do wysta-
wienia na scenie, zaczęto stosować 
wobec osób, które adaptują i kompi-
lują teksty cudze, często nadając im 
wymowę zupełnie inną, niż zapisali 
to ich autorzy. Zostało to ściągnięte 
z teatru niemieckiego, którego naśla-
downictwo od wielu już lat próbuje 
się u nas sprzedać jako nowatorstwo. 
Konsekwencje tego przemianowania 

w zamknIętej 
przeStrzenI 

cztery oSoby, dwIe 
kobIety I dwóch 

mężczyzn, I koSmoS 
Ich wzajemnych 

relacjI
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10 pojęć są jednak daleko poważniejsze 
niż tylko postępujący w Polsce uwiąd 
dramatu jako gatunku literackiego. 
Teatr, tracąc kontakt z literaturą, stracił 
platformę dialogu z rzeczywistością, 
zaczął zajmować się kolejnymi modny-
mi w danym czasie zagadnieniami lub 
zajmować się sam sobą. Nie mówię, 
że nie są to czasem udane realizacje, 
jednak większość tej produkcji grzeszy 
niestety publicystyczną doraźnością, 
zupełnie jakby twórcom nie zależało 
na tym, żeby przetrwać nieco dłużej 
niż jeden sezon. Zanikła jakoś długody-
stansowa perspektywa w uprawianiu 
sztuki. Niedawno jeden z moich kole-
gów zwierzył mi się, że wrócił właśnie 
do Hamleta w stareńkim tłumaczeniu 
Józefa Paszkowskiego. Ty wiesz, że to 
jest bardzo dobra sztuka? – stwier-
dził z zachwytem. Tego zachwytu 
we współczesnym teatrze bardzo mi 
brakuje.

Co jeszcze jest do napisania na polskie 
sceny?

– Nie lubię takiego produkcyjno- 
-planowego podejścia do sztuki. To, 
co piszę, zawsze wynika z tego, na 
jakim etapie własnego rozwoju jestem. 
Zdarzają się teksty na zamówienie, 
ale nawet wtedy staram się nadawać 
im piętno całości mojej subiektyw-
nej wiedzy o człowieku. Nieskromnie 
powiem, że zapełniłem już pokaźną 
białą plamę w polskim dramacie. Stan 

wojenny – Generał i Kamień, stali-
nizm – Głową w dół, transformacja po 
’89 roku – Luna, polski katolicyzm, ale 
nie ten widziany przez okulary „Gazety 
Wyborczej” – Licheń Story. Napisałem, 
a nawet opublikowałem w „Dialogu” 
sztukę pt. Kucharz, którą można okre-
ślić opisem zjawiska homolobby. To 
wszystko są teksty podejmujące tema-
tykę, której nikt inny jakoś podjąć nie 
chciał, może poza dramatami rozlicze-
niowymi Wojciecha Tomczyka. Płacę 
za to cenę bycia rzadko wystawianym, 
ale nie zamierzam podporządkowy-
wać swojej twórczości oczekiwaniom 
wszystkich tych „dyrektorów z zawo-
du”. Wyobraża Pan sobie, że są w Pol-
sce ludzie, którzy funkcję dyrektora 
teatru pełnią nawet dwie dekady? 
Niebywałe. Trudno w takiej skamie-
linie funkcjonować. Mam oczywiście 
swoje dramatopisarskie marzenia, któ-
re chciałbym zrealizować, ale nie będę 
o nich głośno mówił, bo ktoś mógłby 
pomysł przechwycić. Piszę w tej chwili 
trzy sztuki, w tym dwie są w zasadzie 
już na ukończeniu, i gdyby im się przyj-
rzeć, to są od siebie bardzo różne for-
malnie i tematycznie. Gatunkowo moż-
na je przyporządkować odpowiednio 
do: kryminału, horroru i groteski. Nie 
lubię przyzwyczajać się i przyzwycza-
jać odbiorcy do tych samych tropów. 
Lubię je mylić. Ω 



TECZKA NAPOlEONA 
W OPINOGóRZE

nie wiadomo
gdzie ją Cesarz utracił
cofając się spod Moskwy

(grób jego i naszych nadziei
gnije pod mokrym śniegiem
nad Berezyną)

omal nie mijam
wyblakłej zielonej teczki
schowanej w szklanej gablocie
pod konnym portretem
korsykańskiego wodza
przed którym 
lekko schylam głowę

Janusz Kotański



lUNCH

kobieta z amerykańskiej
organizacji Planned Parenthood
specjalizującej się w handlu
organami zamordowanych dzieci
ustala szczegóły cen
oferowanych produktów
pomiędzy porcją
wegetariańskiej sałatki
a łykiem kalifornijskiego wina

business lunch szatana

Janusz Kotański



NA KRESACH, 
SIERPIEń 1939 ROKU

żyją jak zawsze
praca przy żniwach
popołudnia przy Chopinie
usypiające brydżowe wieczory
niedzielne ranki w kościele

nie wiedzą
(bo któż mógłby to przewidzieć)
że życie
skończy się
za trzy tygodnie

gdy zaprzyjaźniony pachciarz
sprowadzi do dworu
śmierdzących dziegciem sołdatów

Janusz Kotański



22 V 1471 ROKU KRólOWA 
MAŁGORZATA ANDEGAWEńSKA 
DOWIADUJE SIę O ŚMIERCI
MęŻA KRól A ANGlII 
HENRyKA VI Pl ANTAGENETA

nie płacze
nie mdleje
jej dusza umarła
gdy straciła syna

śmierć męża
znosi spokojnie
(ach jak podle zamordowano
Pomazańca Bożego gdy na klęczkach
modlił się w Wakefield Tower)

nic jej nie poruszy
tak nieustraszona
tak niezłomna
jest już martwa

Janusz Kotański



PARyŻ 23 II 1859 ROKU  
ZyGMUNT KRASIńSKI  
NA ŁOŻU ŚMIERCI

umiera
z całej siły
przyciska do piersi krzyż
którego zawsze bronił

(stronił od heretyckich
pomysłów Juliusza i Adama
choć miał gorzką świadomość 
ich wielkości)

umiera
i wie dobrze
że tylko w Krzyżu
życie swe ocali

Janusz Kotański



Był jasny dzień październikowy, zegary biły dwunastą. 
Krzysztof Karnkowski, po sprawdzeniu, co od rana 
znajomi i nieznajomi napisali na Twitterze i co 
wrzucili na Facebooka, postanowił zabrać się do 
zamówionego już jakiś czas temu artykułu o Orwellu

Zwierzęta 
w ogrodzie patrzyły 
to na świnię 

Krzysztof 
Karnkowski

ORWELL.
WiWAT 
ZiELiSTKA!
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Nie musiał wychodzić na klatkę schodową, by wiedzieć, że kolejny 
dzień pachnie głównie kadzidełkami, mającymi zapewne ukryć zupeł-
nie inny zapach czegoś palonego wcześniej. Klatka, wyblakła, biało-
szaro-żółta, z drzwiami z rzadka ozdobionymi napisami K+M+B, kilka 
ogłoszeń i mało ciekawa ulica, za którą można jednak zobaczyć park. 
Zanim jednak wyszło się z domu, już natrafiało się na pierwszą zamon-
towaną pod sufitem korytarza kamerę. Na piętrach kamer jeszcze nie 
było.

Napisał do znajomych, że zaczyna pisać o Orwellu, co trafiło rów-
nież do przeczesujących sieć botów. Gdzieś w tle trwała walka z dopa-
laczami, a ósmy, a może i dziesiąty rok nienawiści pomału rozkręcał się 
przed mającą nastąpić za kilkanaście dni kulminacją.

Przełom, czas przenikania się komunizmu i postkomuni-
zmu. Rok 1984 czytany w odcinkach w radiowej „Trójce” i – ironia 
losu – Folwark zwierzęcy drukowany w „Konfrontacjach”. Piśmie, 
wydawanym przez PRON, które przygotować nas miało na wspól-
ną imprezę ludzi i świń z ostatniego rozdziału tej książki. Odważ-
ny w reglamentowany sposób miesięcznik, w którym, po raz 
pierwszy w takim nakładzie i na równych prawach, głos dostali 
przedstawiciele opozycji. Ci sami, którzy w chwilę potem dogadali 
się z komunistami. Orwell (czyli tak naprawdę Eric Blair) na patro-
na tych wydarzeń nadaje się jak mało kto. Książka, przedstawiana 
wcześniej jako satyryczne, bajkowe ostrzeżenie przed totalitary-
zmem, w swej ostatniej części staje się idealną metaforą polskiej 
postkolonialnej polityki. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, 
to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie 
mógł się połapać, kto jest kim – ile razy w ciągu ostatnich 25 lat przy-
chodziło wam do głowy to zdanie?

Rok 1984 sprawdza się dziś równie dobrze. Formalnie i jawnie 
niby nikt nas nie podsłuchuje i nie podgląda w naszych domach, 
choć, patrząc na polskie statystyki ostatnich lat, staje się to wąt-
pliwe. Kamery stały się jednak powszechnym elementem krajobra-

 dzisiejszy świat  
 z Orwella wziął  

 stałą obserwację
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18 zu, sami zaś stajemy się równoczesnymi Winstonami i Wielkimi 

Braćmi, dzieląc się każdym szczegółem życia i każdy szczegół życia 
bliższych i dalszych znajomych pochłaniając. Co zjedli, co przeczy-
tali, kto zaczyna pić lub już dawno się upił – dowiemy się o tym 
na pewno i pozwolimy dowiedzieć się innym. Najpierw nieliczni 
na widoku wszystkich, później wszyscy na widoku nielicznych, 
dziś wreszcie wszyscy na widoku wszystkich. Orwell przewiduje 
więc do pewnego stopnia dzisiejsze społeczeństwo informacyjne, 
chociaż, jak to bywa w prognozach, nie do końca trafnie wskazuje 
kierunki przepływu strumieni danych i świadomości. Ale przecież 
nie tego od niego chcemy. Bunt, zaczynający się od rzeczy małej, 
błahej, która pociąga za sobą następne i następne, do momentu 
nieuchronnej konfrontacji. Pisanie pamiętnika to zbrodnia w każ-
dym totalitaryzmie, bo przecież każdy totalitaryzm potrzebuje 
władzy nad dziś, wczoraj i jutrem. Nawet w świecie wygładzanych 
zdjęć i kasowanych wypowiedzi czy artykułów, w którym ściga-
my się z kolegami Winstona z pracy, zza komputerów chroniących 
nas przed dysonansem poznawczym. lecz o ile Winston Smith nie 
mógł użyć teleekranu jako broni, my mamy pewne szanse w tej 
walce, czasami nawet odnosimy zwycięstwa. Skromne, ale przecież 
komplikujące życie naszym własnym O’Brienom i członkom Partii 
Wewnętrznej, których szukamy po omacku.

Dzisiejszy świat z Orwella wziął stałą obserwację, Zachód obył 
się jednak bez gospodarki niedoboru czy duchowej i fizycznej asce-
zy. Dlatego też niektórzy lubią Orwellowi przeciwstawić Huxleya 
i tego drugiego obwołać prorokiem naszych czasów. Tworzenie 
dychotomii może być atrakcyjne, gdy w jednej książce chcemy szu-
kać potępienia komunizmu, a w drugiej konsumpcjonizmu. Tym-
czasem każdy dzień pokazuje nam, że sprzeczności tak naprawdę 
nie ma. liberalizm okazuje się specyficzną formą totalitaryzmu, 
która wytwarza własne mechanizmy totalnej kontroli, prowadzi 
swoje wojny i urządza seanse nienawiści. Czas kampanii wybor-
czej pokazuje to w sposób przeraźliwie wyraźny. W myśl gładkich 
i z góry fałszywych apeli o „szukanie tego, co łączy”, przypomnij-
my nasz polski wkład w budowanie antyutopii, Limes inferior 
Janusza Zajdla. Tam, teoretycznie, nie trzeba było sobie niczego 
odmawiać, a przynajmniej główny bohater Sneer długo nie zdawał 

Poszukiwanie 
żyletek 
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19sobie sprawy z tego, że klasom niższym żyje się coraz trudniej. 
Korzystając z życia na pograniczu systemu Argolandu, mógł 
pozwolić sobie na wszystko, korzystając z Klucza. W Kluczu spo-
tyka się dowód osobisty, portfel i karta do bankomatu, spotyka się 
Orwell z Huxleyem. Bez Klucza, jak bez apokaliptycznego znaku 
bestii, nie można dokonać żadnej transakcji, a każda pozostawia 
po sobie ślad. System, pozostawiając obywatelowi całkiem spore 
pozory swobody, kontroluje każdy krok. Konsumujesz, kupujesz, 
jesteś widoczny. Tu nawet kamer nie potrzeba, ale rzeczywistość 
nie musi odwzorowywać jednej powieści. Przecież ONI przeczytali 
je wszystkie.

Jeżeli chce się sprzedać azjatycki horror, koniecznie trze-
ba napisać, że ma coś wspólnego z Ringiem. Jeśli chce się sprze-
dać polskiemu czytelnikowi książkę Orwella, trzeba powiązać 
ją z Rokiem 1984. Tak więc, zanim jeszcze zacznie czytać Wiwat 
aspidistra!, już będzie wiedział, że część motywów z tego dzieła 
Orwell wykorzysta potem, opisując historię Winstona Smitha. 
Tak jakby nie wystarczyło zwykłe pokrewieństwo wszystkich opo-
wieści o biedzie człowieka, który rozmija się ze światem, w któ-
rym przyszło mu żyć. Jest jednak faktem, że w szczegółach życia 
codziennego odmalowanego w Roku 1984 znajdziemy wyostrzo-
ne, spotęgowane drobiazgi i problemy ubożejącej klasy średniej. 
Obrzydliwe jedzenie, poszukiwanie żyletek, obsesje seksualne 
świata przed rewolucją lat 60. Orwell, malujący w kolorach dość 
ponurych, każący swoim bohaterom czekać na wojnę i ostatecz-
ny upadek, Oceanii zostawił już tylko niebieskawą, telewizyjną 
biel, czerń i czerwień. W Wiwat aspidistra! świat determinował 
pieniądz. Zabijał więzi, niszczył klasę średnią (tu znajdujemy też 
echa Marksa przewidującego, że klasę średnią podzielą między 
siebie dwie klasy graniczne – w książkach Orwella, opisujących 
jego współczesność, pomału się to dzieje), wpędzał ludzi w choro-
by, kompleksy i depresję. Dopiero później, w Braku tchu dołącza do 
niego wojna, której konsekwencją może być totalitaryzm, bierze 
się on jednak z poczucia zagrożenia i nienawiści, nie z wynatu-
rzeń angielskiego systemu politycznego. Tu nie ma pieniądza, nie 
ma podniesionej do rangi religii chciwości, jest brutalny, sowiecki 
w duchu, łamiący ludzi totalitaryzm. Inwigilacja i samokrytyka. 

 inwigilacja  
 i samokrytyka
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Znamy to i bez Orwella, jednak Eric Blair stworzył obraz bliski 
naszemu zbiorowemu doświadczeniu w zakresie mechanizmów 
władzy i jej relacji z ludzką masą. O wiele bardziej prawdziwy niż 
ten pokazany naiwnie w kultowym komiksie Georges’a Remi Tin-
tin w kraju Sowietów. 

Anthony Burgess w eseju Wywiad ze starszym panem zawartym 
w swojej antyutopii Rok 1985 proponował odczytanie najbardziej 
znanej książki Orwella jako satyry, odwołującej się do niuansów, 
które odczytać mogli tylko Brytyjczycy. Wydaje się to jednak spły-
ceniem tematu, rzecz jest przecież o wiele bardziej uniwersalna. 
Jaką taką ukazuje ją angielska ekranizacja z 1984 roku. W filmie 
Michaela Radforda, z Johnem Hurtem w roli głównej, nie widać 
domniemanej satyry, jest tylko naga, totalitarna przemoc pośród 
szarej, totalitarnej codziennej beznadziei.

Zielistka. Pewnie nawet nie wiesz, że tak się to nazywa, ja 
przynajmniej nie wiedziałem. Roślina doniczkowa składająca się 
z długich, prostych liści, wyglądających jak większe źdźbła tra-
wy – i pewnie dlatego moja nieżyjąca babcia nazywała ją „trawką”, 
nieświadoma, że późniejsze pokolenia słowu temu nadadzą już 
inne znaczenie. Co jakiś czas zielistka (lub, jeśli wolisz, zielistek) 
zakwita, zaś kwiat przekształca się w kolejną taką samą roślinę. 
Można ją wtedy przesadzić do doniczki i czekać, a po kilku miesią-
cach, może latach, proces się powtórzy. Można też – jeśli roślina 
stoi gdzieś wyżej – po prostu zostawić wszystko, jak jest, w formie 
zielonej liściastej kaskady. Znajdziecie je w mieszkaniach, biurach, 
urzędach – wiele od nas nie chcą, a choć wyglądają dość banalnie, 
to jednak są, obok paproci i monster (to te z wielkimi i czasem 
naprawdę przybierającymi groźne kształty poszarpanymi, dziura-
wymi liśćmi), najpopularniejszymi roślinami doniczkowymi w Pol-
sce. To zielistkę widzieliśmy w biurze szemranej spółdzielni, którą 
w Zmiennikach kierował ojciec Mariana Koniuszki. Czy można ją 
uznać za symbol urzędniczo-mieszczańskiego, postkomunistycz-
nego trwania? Zielistka zdobi okładkę polskiego wydania Wiwat 
aspidistra!, choć jest to zupełnie inna roślina. Czy to ignorancja 
bądź niedbalstwo grafika, czy wręcz przeciwnie – efekt głębszych 
przemyśleń, celowa gra z czytelnikiem? 

Filantropi 
w podartych 
spodniach 
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Gordona Comstocka poznajemy w momencie, w którym za 
niewielkie pieniądze pracuje w bibliotece, mieszka w dość ohyd-
nej norze, nie ma tytoniu do palenia, więc nie może pisać wierszy. 
Nie może też doczekać się listu od swojej dziewczyny, ma więc 
wątpliwości co do jej uczuć. Te przez większą część książki nakręca 
dodatkowo fakt, że zbliżająca się do trzydziestki Rosemary odma-
wia pójścia z nim do łóżka, co on tłumaczy sobie – jak wszystko 
inne – tym, że ukochanej podświadomie przeszkadza gnębiący go 
brak pieniędzy.

Comstock zaś wydał pieniądzom wojnę. Jako dziecko zorien-
tował się, że jest pogardzany, jako biedniejszy od kolegów ze 
szkoły, do której wysłano go, kosztem poświęceń całej rodziny, 
ponieważ jako jedyny miał szansę coś w życiu osiągnąć. Jako 
młodzieniec dostrzegł, że żyje w świecie, w którym pieniądz 
zastąpił Boga i stał się religią. Symbolizuje to motto książki – list 
św. Pawła do Koryntian, w którym pieniądz pojawia się zamiast 
miłości. Mając w perspektywie udział w wyścigu szczurów w jego 
wersji sprzed II wojny światowej – zdobycie i utrzymanie dobrej 
posady, żona, dom i aspidistra w oknie – postanawia wybrać 
drogę w kierunku odwrotnym. Po lekturze powieści Roberta 
Tressella Filantropi w podartych spodniach, roślina staje się dla 
Gordona symbolem, widocznym znakiem wszechpotężnego wro-
ga. Aspidistra, kwiat Anglii! Powinna być w naszym herbie zamiast 
lwa i jednorożca. W Anglii nie będzie rewolucji, dopóki w oknach będą 
aspidistry 1 – snuje swoje rozważania. Rzuca pracę, czym rujnuje 
zdrowie matki. Przejęty sytuacją znajduje inne zajęcie, w którym 
na swój sposób się odnajduje. Próbując być poetą, zostaje cenio-
nym pracownikiem agencji reklamowej, w której poznaje swoją 
przyszłą dziewczynę. Szybko orientuje się jednak, że służy bogu, 
z którym miał walczyć, więc znów rzuca wszystko, mówiąc, że 
będzie teraz pisał wiersze. Żeruje na podupadającej na zdrowiu 
siostrze Julii, okazyjnie korzysta też z pomocy jedynego przyja-
ciela, Ravelstone’a. 

Julia od małego jest nauczona, że musi poświęcać się dla brata. 
Robi to więc jako dziecko, jako panienka, wreszcie jako starzejąca 

1 Cytaty pochodzą z tłumaczenia Jadwigi Piątkowskiej, Muza sa, 2001.

 Bez szans na awans  
 i zamążpójście
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się stara panna z marnym, ale stałym zarobkiem i takimż miesz-
kaniem. Bez szans na awans i zamążpójście stawia na jedną kartę, 
jaką jest kariera jej brata. A że brat karierą gardzi, a ona pozostaje 
kobietą dobrą i praktyczną, nie rozumie go, lecz odda mu zawsze 
ostatnie pieniądze. 

Ravelstone to nie mniej interesująca od głównego bohatera 
postać. Jako jedyny ma pieniądze. Jest socjalistą, więc odczuwa 
z tego powodu wyrzuty sumienia. Nawet będąc w łóżku z kochan-
ką, myśli o bezrobotnych z podlejszych dzielnic londynu. Zarobio-
ne pieniądze przeznacza więc na wydawanie pisma „Antychryst” 
(nie znajdziemy w tekście wyjaśnienia wyboru takiego tytułu, 
samego Ravelstone’a trudno jednak podejrzewać o satanizm) 
i pomaganie młodym literatom w rodzaju Comstocka. 

Sytuacja Comstocka wydaje się marna, lecz na swój sposób sta-
bilna. Ma dach nad głową i pracę, czasem w jakimś zrywie napi-
sze wiersz, może nawet go opublikuje. Wszystko zmieni się, gdy 
pewnego dnia dostanie, całkiem niespodziewanie, honorarium 
z amerykańskiego pisma, które wydrukowało wysłany wiersz. Ze 
szczerym zamiarem oddania połowy pieniędzy siostrze rusza wraz 
z Rosemary i Ravelstone’em w szalony rajd po lokalach, na które 
go nie stać. Opisując, jak alkohol stopniowo przejmuję władzę nad 
niespełnionym poetą, Orwell wznosi się na wyżyny swego talen-
tu – najzwyczajniej w świecie możemy poczuć, jak upijamy się 
razem z nim, tracimy wszelkie hamulce i brniemy prosto w kło-
poty. Rano Comstock budzi się w areszcie, takim samym jak ten, 
w którym Orwell spędzał noce, by napisać reportaż, a Winston 
Smith odkrywał w sobie miłość do Wielkiego Brata. Po krótkim 
pasożytowaniu w domu przyjaciela znajduje pracę w podłej wypo-
życzalni najpodlejszych książek i zamieszkuje w jeszcze gorszej 
norze. Przestaje dbać o siebie i jakiekolwiek pozory, nie chce już 
być zapowiadającym się pisarzem – więc zostaje nikim. Na tym 
dnie odnajduje go Rosemary. Zaszokowana jego stanem, w unie-
sieniu i desperacji postanawia mu się oddać. Zdarzenie to przynosi 
jedynie rozczarowanie, tak się przynajmniej wydaje, gdy już budzą 
się obok siebie rano. Ona potrzebuje pieszczoty i bliskości, któ-
rych on nie ma ochoty jej dać. Wychodzi, zanim on obudzi się na 
dobre, a wszystko wróci w utarte koleiny.

Facet, którego życie 
prześledziliśmy, 
wreszcie się ogarnął 
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Dziewczyna wróci do niego wraz z wiosną i oczywistą wiado-
mością – jest w ciąży. O ile już na początku książki możemy się 
zorientować, że kontrola urodzeń jest dla Gordona jednym z sym-
boli upadku współczesnego świata, o tyle ten fragment jest wręcz 
antyaborcyjnym manifestem. Gordon, który właściwie od pierw-
szej chwili nie dopuszcza możliwości aborcji, usłyszawszy o niej, 
z całą mocą uświadamia sobie istnienie i podmiotowość dziec-
ka – JEGO dziecka. Słowo „dziecko” nabrało nowego znaczenia. Nie 
oznaczało już jedynie abstrakcyjnej katastrofy, oznaczało zawiązek 
ciała, cząstkę jego samego, żyjącą i rosnącą w jej brzuchu. A jednak 
dziecko całkowicie wywraca jego świat. Wraca do dawnej, „porząd-
nej” pracy i nagle zaczyna widzieć wszystko na nowo: oto straszni 
mieszczanie, żyjąc zgodnie z prawem pieniądza, potrafili zachować 
przyzwoitość i żyć naprawdę. Tkwić pośrodku życia. To moment 
Gordonowego przełomu – aspidistra staje się drzewem życia. 
Kocha aspidistrę – chciałoby się nawiązać do Roku 1984, tyle że 
przecież tu przemiana dokonuje się w zgodzie z bohaterem, a his-
toria kończy się ślubem i „normalnością”. Obsesje zostają prze-
zwyciężone. Aspidistra ląduje w oknie, a dziecko w ciele Rosemary 
zaczyna się ruszać. 

Keep the aspidistra flying okazuje się manifestem zupełnie innej 
sprawy, niż można było się spodziewać z początku. Oskarżenie 
„zwykłych ludzi”, „zwykłego życia” i nieszczęsnej aspidistry oka-
zuje się ich najwyższą pochwałą. Roślina przewijająca się przez 
życie, myśli i kolejne mieszkania Comstocka może skojarzyć się 
na swój sposób z teleekranami prześladującymi Winstona Smitha. 
Tak samo wszechobecna, jawi się jako symbol dominacji i kontroli, 
choć przecież nie widzi i nie słyszy. Oznacza jednak teren, przypo-
mina o wszechwładzy pieniądza, boga, któremu Gordon poświęca 
tyle uwagi, ile tylko najzagorzalsi ateiści potrafią poświęcić wierze 
i religii. Gdy po ślubie z Rosemary przynosi do domu aspidistrę, 
być może przeciera już szlak dla Winstonowego pokochania Wiel-
kiego Brata, jednak – inaczej niż przy lekturze Roku 1984 – oddy-
chamy z ulgą, że facet, którego życie prześledziliśmy, wreszcie się 
ogarnął i stoi przed szansą ucieczki od niszczących go obsesji. To 
on, nie roślina i nie bóg pieniądz, jest tu wygranym. Wczorajszy 
wykolejeniec nie będzie już ciężarem i rozczarowaniem dla obu 
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kochających go kobiet i wspierającego go w biedzie przyjaciela. 
Będzie oparciem, mężem, ojcem i bratem.

Orwell zadebiutował w 1933 roku, wydając wspomnienia Na 
dnie w Paryżu i w Londynie. W Paryżu wylądował pod koniec 
lat 20. Trochę pisał, trochę uczył angielskiego, jednak w pew-
nym momencie jego niepewna sytuacja finansowa gwałtownie się 
pogorszyła, co zmusiło go do podjęcia pracy w hotelowej restau-
racji, a następnie dość szemranej knajpie. W tym drugim miejscu 
praca była już ponad jego siły (komu wydaje się to zabawne, powi-
nien sobie tę niewielką książeczkę przeczytać), więc postanowił 
wrócić do Anglii. Wrócił, by dowiedzieć się, że praca, która miała 
na niego czekać, opieka nad osobą niepełnosprawną umysłowo, 
będzie do wzięcia dopiero za miesiąc. Będący bez środków do życia 
reemigrant przez kilka tygodni poznawał świat londyńskich włó-
częgów. Mało przyjemny i oparty na surowych, protestanckich 
zasadach społecznych, traktujących biedę jako grzech. Obok barw-
nych historii Orwell przedstawia kilka refleksji z zakresu socjologii 
i polityki społecznej, dostrzega bowiem, że za niedolę angielskich 
wykluczonych w dużym stopniu dopowiadają archaiczne, dysfunk-
cyjne przepisy i społeczne nawyki. I chyba nie było w tym przesa-
dy, skoro kilka lat później, w trakcie II wojny światowej brytyjski 
rząd zdecydował się na radykalną reformę społeczną, studentom 
polityki społecznej znaną jako plan Beveridge’a. Aż szkoda, że 
kiedy studenci poznają treść raportu sir Williama Beveridge’a, nie 
każe im się czytać Na dnie… jako lektury uzupełniającej. Tymcza-
sem Paryż wydaje się miejscem o wiele bardziej przyjaznym dla 
ludzi bez dachu nad głową i pieniędzy. Cóż, nieprzypadkowo jed-
nym z symboli europejskiej kultury są paryscy kloszardzi. 

Co ciekawe, w losy Gordona Comstocka Orwell wplótł wiele 
swoich francuskich doświadczeń, podłych hoteli, ubrań zastawia-
nych w lombardzie, malowania atramentem skóry, by ukryć dziury 
w ubraniu czy butach. Choć nie minęło jeszcze 100 lat i wszystko, 
zarówno ze wspomnień, jak i powieści, wydaje się nam do wyobra-
żenia, to jednak niektóre szczegóły nie mieszczą się dziś w gło-
wie. Chętnie zobaczyłbym któregoś z dzisiejszych szefów kuchni, 
oceniających restauracje w programach telewizyjnych, wrzuconych 
w sam środek piekła, jakim były piwnice hotelu X. Opisy zwycza-
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jów kucharzy i kelnerów mają bardzo duży potencjał humory-
styczny, ma go zresztą cała książka, choć zarazem jest przeraźliwie 
smutna. 

Coming up for Air, w Polsce – Brak tchu, to pierwsza po Wiwat 
aspidistra! beletrystyczna książka Orwella. Po niej, nie licząc 
pośmiertnych zbiorów rozmaitych tekstów, ukazały się już tyl-
ko Folwark zwierzęcy i Rok 1984. W powieści, która ukazała się 
w 1939 roku, pisarz żegna dawną Anglię, Anglię, która skończy-
ła się wraz z I wojną światową. George Bowling, stateczny ojciec 
rodziny i zadowolony z siebie przedstawiciel klasy średniej, nie 
mógłby być Gordonem Cumstockiem kilka lat później. Syn mało-
miasteczkowego właściciela sklepu nasiennego spędza beztroskie 
dzieciństwo na włóczędze i łowieniu ryb, kiedy świat, który miał 
istnieć zawsze, zaczyna się sypać. Zjada go pomału wielka firma, 
z której oddziałem prosty, nierozumiejący, dlaczego nagle zwykła, 
uczciwa praca przestała wystarczać, stary sklepikarz musi prze-
grać. Umiera nie do końca świadom tego, co naprawdę się stało. 
George tymczasem, po kilku latach edukacji, przerwanej, zgodnie 
z okoliczną tradycją, by pomagać ojcu, trafia do pracy w sklepie, 
poznaje swoją pierwszą dziewczynę i trafia na wojnę. Po latach 
dość przeciętnego życia, gnany nagłym impulsem, wraca w rodzin-
ne strony, by szukać świata młodości… i nie znaleźć go. Po drodze 
dzieli się z nami wieloma refleksjami, z których wyzierają poglą-
dy samego pisarza – tęsknota za dawną Anglią z jej solidnością 
i poczuciem trwałości, miesza się z socjalizmem (przy czym narra-
tor formułuje również bardzo ostre sądy na temat antyfaszyzmu), 
lękiem przed wojną i totalitaryzmem. Świat, którego nadejście 
Bowling przeczuwa, Orwell przedstawi dokładnie w Roku 1984 – 
przemowy O’Briena są odbiciem koszmarów i obaw bohatera Bez 
tchu. Bowling w myślach wyobraża sobie świat po nieuchronnej 
wojnie: świat mundurów, przemocy i wielkich portretów przywód-
ców. Świat, który Winston Smith oglądać będzie na co dzień. Jego 
strach, będący odbiciem najczarniejszych myśli autora, eksploduje 
w kolejnych dwóch książkach, których już opowiadać polskiemu 
czytelnikowi nie trzeba. Ω



Tomasz Krok

SUBSTANCJE PSyCHOCHEMICZNE 

W ARSENAlE ZBROJNyM USA

Naćpane
wojaki
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Bilans użycia Broni cheMiczneJ w jednym z najkrwawszych 
konfliktów w dziejach nowożytnej historii – I wojnie światowej – 
był imponujący. Ogółem posłużono się 125 tys. ton bojowych środ-
ków chemicznych, zabijając przy tym ok. 100 tys. żołnierzy oraz 
okaleczając ok. 1,2 mln z nich. W wyniku niekorzystnego wizerun-
ku, który wśród opinii publicznej wywoływał ten rodzaj uzbrojenia, 
po zakończeniu konfliktu powzięto wiele decyzji o zaprzestaniu 
wykorzystywania broni chemicznej w przyszłych działaniach zbroj-
nych i z wyjątkiem kilku niechlubnych epizodów nie stosowano już 
gazów bojowych na masową skalę. 

Nowe życie broni chemicznej

Nowa fala zainteresowania bronią chemiczną rozpoczęła się 
w dobie zimnowojennego wyścigu zbrojeń. Powojenne prace nad 
rozwojem bojowych środków trujących (Bst) w Stanach nabrały 
rozmachu po 1950 roku z powodu opublikowania przez Komitet do 
spraw Broni Chemicznej; Biologicznej i Radiologicznej (Committee 
on Chemical, Biological and Radiological Warfare) Departamentu 
Obrony usa Raportu Stevensona. Ustalono w nim, iż niemieckie 
technologie, które udało się przechwycić Związkowi Sowieckiemu, 
a w szczególności olbrzymie fabryki chemiczne na terenie Niemiec, 
mogą zagrozić powojennej bipolarnej równowadze sił. W wyni-
ku obsesji postępu w produkcji nowego rodzaju masowej broni 
ogromne sumy z budżetu Stanów Zjednoczonych były inwesto-
wane właśnie w broń chemiczną. Trzeba przyznać, że chociaż lwia 
część badań dotyczyła ulepszania śmiercionośnych związków (m.in. 
sarinu czy sternitu), to Departament Obrony usa otworzył się tak-
że na eksperymenty i produkcję broni psychochemicznej. Wojsko-
wym oraz naukowcom ukazała się możliwość zmiany negatywnego 
sposobu myślenia o bojowych środkach toksycznych (wiele zmie-
niło się za sprawą pojawienia się silnego halucynogenu lsd) – ze 
śmiercionośnych substancji służących do eksterminacji miały prze-
istoczyć się w cudowny oręż bezkrwawo unieszkodliwiający wroga. 

 W wyniku obsesji  
 postępu
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Jeżeli chodzi o kwestię wykorzystania substancji psychoche-
micznych jako nowego rodzaju broni, to do powszechnej świado-
mości weszły głównie badania nad wspomnianym już lsd, czyli 
kwasem lizergowym będącym pochodną ergotaminy – alkaloidu 
sporyszu. Stało się to za sprawą doniosłej roli, jaką ta substancja 
odegrała w ruchu amerykańskiej kontrkultury. Szerokim echem 
odbiły się także testy Mkultra, które stały się pożywką dla wielu 
historii z pogranicza teorii spiskowych, na czele z bulwersującym 
przypadkiem bakteriologa Franka Olsona pracującego dla cia (zgi-
nął w 1953 roku w czasie eksperymentu z lsd, które zostało mu 
nieświadomie podane). Po odbyciu wielu testów i eksperymentów 
na ludziach, których wyniki były początkowo obiecujące, armia 
stopniowo zaprzestawała badań nad bojowym wykorzystaniem 
lsd-25. Substancja okazała się zbyt droga w syntezie oraz nieodpo-
wiednia do celów taktycznych (trudności w zastosowaniu środka 
pod postacią aerozolu). Alternatywą dla dalszego rozwoju substan-
cji psychochemicznych w arsenale amerykańskich wojsk okazał się 
właśnie benzylan 3-chinuklidynylu.

Benzylan 3-chinuklidynylu

Benzylan 3-chinuklidynylu, znany także pod nazwą 3-chinuklidyno-
benzylanu, to organiczna substancja chemiczna opracowana przez 
koncern Hoffmann-La Roche w 1951 roku. Jej docelowe przezna-
czenie miało polegać na zwalczaniu symptomów wrzodów żołądka, 
jednak w fazie testów została ona odkryta na nowo jako potężny 
halucynogen. To ostatnie zastosowanie szczególnie zaciekawiło 
speców od rozwoju broni w usa. Zainteresowanie właściwościami 
psychoaktywnymi tej substancji rozpoczęło się dopiero po ośmiu 
latach od jej odkrycia w związku z badaniami przeprowadzony-
mi w 1959 roku przez University of Chicago College of Medicine. 
Wkrótce po tym związek chemiczny przyciągnął uwagę pracow-
ników wojskowego ośrodka badań i eksperymentów na ludziach 
Edgewood Arsenal w Maryland, gdzie nadano mu kryptonim 
ea 2277. 

Jednym z członków personelu prowadzącego badania nad 
bronią psychochemiczną w Edgewood był psychiatra dr James 
S. Ketchum, który opisał swoje doświadczenia w książce Chemical 

Zginął w 1953 
roku w czasie 
eksperymentu z LSD
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Warfare Secrets Almost Forgotten (cztery rozdziały poświęcił on 
w całości zagadnieniu Bz). Publikacja stanowi subiektywną próbę 
bilansu 20 lat badań Ketchuma nad środkami psychoaktywnymi. 

Lekarz wspomina, iż w ośrodku w Edgewood naukowcy pracu-
jący nad 3-chinuklidynobenzylanem zmagali się z kilkoma główny-
mi problemami badawczymi, które chcieli rozwikłać. Były to m.in. 
kwestie, takie jak: minimalne dawki wywołujące halucynacje; zwią-
zek pomiędzy sposobem zażywania środka (dożylny, domięśniowy, 
doustny, inhalacja) a efektem halucynogennym; długość utrzymy-
wania się symptomów Bz; stopień ubezwłasnowolnienia po poda-
niu środka; wpływ związku chemicznego na podstawowe parame-
try życiowe (ciśnienie, tętno, temperatura ciała) czy w końcu jego 
przydatność na polu walki. 

W książce Ketchum przedstawia doświadczenia z pracą nad Bz 
na podstawie opisów eksperymentów, których dokonywał jako 
członek zespołu badawczego. Podzielił on działanie interesującej 
nas substancji na fazy.

W pierwszej, trwającej od 1 do 4 godzin objawy zażycia 
3-chinuklidynobenzylanu wiążą się z takimi objawami, jak: trudno-
ści w mówieniu; suchość w ustach; osłupienie, napady drgawkowe 
oraz ogólne wyczerpanie organizmu. 

Druga faza wiąże się z symptomami uspokojenia polekowego –  
objawia się stanem półśpiączki, a obiekt reaguje tylko na silne 
bodźce. 

Trzecia faza obfitująca w objawy psychotyczne następuje po 
12 godzinach, przywrócona zostaje mowa objawiająca się gwałtow-
nymi wybuchami, potokiem bezsensownych i absurdalnych fraz. 
Halucynacje zaczynają wypierać świadomość – prawdziwe obiekty 
oraz ludzie są początkowo ignorowani. Częstym objawem jest picie 
niewidzialnych napojów oraz palenie wyimaginowanych papiero-
sów. Po pewnym czasie następują również ataki paniki związane 
z natarczywymi objawami paranoi – obawami o własne życie i wra-
żeniem, że ktoś próbuje zabić ochotnika eksperymentu. Występu-
je utrata poczucia czasu. Częstą przypadłością wśród osób, które 
poddały się testom, było rozpoznawanie wśród kadry lekarzy i pie-
lęgniarek Edgewood swoich starych znajomych, a nawet członków 
rodziny. Nagminne były również przypadki rozmów prowadzo-

 Palenie  
 wyimaginowanych  

 papierosów



TO
M

A
SZ

 K
R

O
K

 /
 N

A
ć

PA
N

E 
W

O
JA

K
I 

2
3

0

nych z przedmiotami oraz omamy wizualne takie jak dostrzeganie 
wyimaginowanych zwierząt: słoni, olbrzymich węży czy owadów 
pełzających po ubraniu. Ponadto ochotnicy, którym zaaplikowano 
3-chinuklidynobenzylan, nie byli w stanie wykonać, a często nawet 
zrozumieć podstawowych poleceń nadzorujących ich lekarzy.

Do efektów zażycia benzylanu 3-chinuklidynylu należą oprócz 
wymienionych symptomów psychotycznych także objawy fizyczne, 
takie jak: kaszel, kichanie (wynikające z drażniącego działania sub-
stancji) oraz wymioty (związek powoduje niedokwasotę żołądka). 
Ustąpienie objawów działania środka zależy od przyjętej dawki. 
Przy minimalnej zażytej dozie powodującej efekty łagodnego deli-
rium przywrócenie pełnej sprawności psychicznej i fizycznej mogło 
nastąpić już po 24 godzinach. Przy zażyciu dawki 5–7 mcg (mikro-
gram) na kilogram masy ciała objawy trwały nawet do 80 godzin.

W kwestii mechanizmu aktywności Bz to substancja ta oddzia-
łuje jako antagonista m.in. na receptory muskarynowe typu m1 
znajdujące się w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, 
a także neuronach obwodowego układu nerwowego i komórkach 
okładzinowych żołądka odpowiedzialnych za wydzielanie kwa-
su żołądkowego (dlatego też firma Hoffmann-La Roche testowa-
ła go docelowo jako środek zapobiegający schorzeniom wrzodów 
żołądka). Bz można bez wątpienia określić jako substancję posia-
dającą właściwości halucynogenne (podobnie jak lsd powoduje 
utratę kontaktu z rzeczywistością). Nie jest specyfikiem dającym 
typowe objawy psychoz znanych chociażby z psychozy schizoafek-
tywnej, w przeciwieństwie do delirium wywołanego Bz rzad-
ko objawiającej się halucynacjami wzrokowymi. Jak zanotował 
ponadto Ketchum, 3-chinuklidynobenzylan nie powoduje wyco-
fania społecznego, zauważalnego w przewlekłej schizofrenii, nie 
wykazuje również typowych objawów znanych z fazy maniakalnej 
choroby afektywnej dwubiegunowej. Z drugiej strony właściwości 
halucynogenne 3-chinuklidynobenzylanu nie są czymś wyjątko-
wym czy niespotykanym. Identyczne objawy (chociaż krótkotrwa-
łe) można zaobserwować przy przedawkowaniu leków, takich jak: 
środki przeciwhistaminowe, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, 
bromek ipratropiowy i barbiturany. Przy przedawkowaniu leków 
przeciwhistaminowych występują dezorientacja, agitacja, upo-

W przeciwieństwie 
do delirium 
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śledzenie pamięci krótkiej, zaburzenia mowy, a także bezcelowe 
ruchy motoryczne oraz halucynacje wzrokowe. Po 1–2 godzinach 
po przyjęciu toksycznej dawki leków przeciwdepresyjnych wystę-
pują m.in. zawroty głowy, suchość błon śluzowych, senność (może 
przejść w śpiączkę), zaburzenia świadomości, majaczenia. Nato-
miast zatrucie bromkiem ipratropiowym wywołuje m.in.: suchość 
w jamie ustnej, suchość i zaczerwienienie skóry, zachowanie agre-
sywne, zaburzenia pamięci i omamy.

Faszerowanie szachisty

Ciekawym przypadkiem badanym w Edgewood i opisanym przez 
dr. Ketchuma w kontekście docelowego użycia Bz (wykluczenie 
żołnierza z pola walki poprzez uczynienie go niezdolnym do logicz-
nego myślenia) jest przykład mistrza szachowego, który zgłosił się 
do eksperymentu z tą substancją. Badanie miało na celu prze-
konanie się, czy benzylan 3-chinuklidynylu będzie w stanie upo-
śledzić zdolności decyzyjne wyspecjalizowanej w danej dziedzi-
nie jednostki. W tym przypadku obiektem był mężczyzna będący 
specjalistą od gry w szachy, którego Ketchum opisał jako wybitnie 
inteligentną jednostkę. Przed zaaplikowaniem substancji rozegrał 
on partie z członkami personelu ośrodka w Edgewood, których 
pokonywał zaledwie w kilku ruchach. Po podaniu dawki Bz przy-
stąpił do trzech godzin rozgrywek z jednym z techników bazy, 
wygrywał z nim kolejne pojedynki, jednak z każdą partią trwało 
to coraz dłużej. Po czterech godzinach od zażycia 3-chinuklidyno-
benzylanu popełnił kilka błędów szachowych, jednak nadal był 
w stanie górować nad swoim rywalem. Prawdziwy kryzys poja-
wił się w piątej godzinie eksperymentu, gdy obiekt był pewien 
swojej porażki po serii pomyłek i sfrustrowany odmówił dalszych 
rozgrywek.

Po kilku godzinach szachistę odwiedził Ketchum, który zaobser-
wował typowe przejawy wspomnianej wcześniej drugiej fazy deli-
rium, po czym zaproponował obiektowi eksperymentu rozegranie 
partii szachów, na co ten ochoczo przystał. Pomimo coraz bardziej 
widocznych objawów dezorientacji mistrz szachowy był w stanie 
skupić się na rozgrywce, podczas której wykonywał logiczne ruchy 
pionkami, kończące się jednak szkolnymi błędami. Poskutkowało to 
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zwycięstwem dr. Ketchuma, który swoje zdolności szachowe opi-
sał jako mierne. Co ciekawe, ochotnik zareagował odmiennie niż 
w przypadku wcześniejszej porażki, był spokojny, przegraną partię 
szachów określił jako „dobry pojedynek” i zaoferował rewanż. Ket-
chum zauważył, że doświadczenie obiektu eksperymentu, który 
rozegrał w swojej karierze tysiące partii szachów, wyrobiło w nim 
odruch pamięciowy pozwalający na wykonywanie niemal automa-
tycznych ruchów po planszy – Bz powodował natomiast zanikanie 
tych zdolności. 

Kolejnym interesującym przypadkiem szczegółowo opisanym 
w Chemical Warfare… była sesja z Bz, której został poddany jako 
ochotnik przeciętny mężczyzna – żołnierz i były listonosz opisany 
pod pseudonimem John Blake. Na dwa dni przed eksperymentem 
przeprowadzono na nim badania diagnostyczne: ekg i eeg, które 
wykazały, że jest on w dobrej formie. Również testy psychologicz-
ne nie ujawniły żadnych anomalii. „Blake’owi” podano doustnie 
7 mcg/kg 3-chinuklidynobenzylanu, a więc dawkę większą niż ta 
wywołująca zazwyczaj pożądane przez naukowców symptomy deli-
rium. Efekty działania interesującej nas substancji w tym ekspery-
mencie badano jednocześnie na drugim obiekcie o pseudonimie 
Eddie Clark. W 14-dniowych testach zastosowano metodę „cross-
over double-blind”, która polegała na zaaplikowaniu Bz „Eddiemu”, 
natomiast podaniu placebo „Johnowi”, po tygodniu powtórzono 
procedurę, podając tym razem Bz temu ostatniemu. Rzeczone 
zapiski przedstawione w książce Ketchuma są o tyle interesujące, iż 
stanowią jedyny dostępny raport szczegółowo (godzina po godzi-
nie) opisujący działanie benzylanu 3-chinuklidynylu w tak rozle-
głym przedziale czasowym (145 godzin). Podczas trwania ekspery-
mentu ochotnik poddawany był rutynowym badaniom lekarskim 
oraz prostym testom mającym na celu ocenę jego stanu psychicz-
nego. Stosowano m.in. test polegający na rysowaniu przez obiekt 
badań postaci ludzkiej (Draw-a-Man test) każdego dnia ekspery-
mentu czy podaniu mu kart do gry celem określenia przez niego 
znaczenia poszczególnych figur karcianych. Zadawano mu również 
serie prostych pytań kontrolnych. Wszystkie te testy sprawiały 
obiektowi olbrzymie trudności i świadczyły o obezwładniającym 
efekcie delirium.

Były listonosz opisany 
pod pseudonimem 
John Blake 
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Przez pierwsze godziny od zażycia Bz przez „Blake’a” zaobser-
wowano wspomniane wcześniej trzy fazy działania substancji, 
z tym że ich pojawienie nastąpiło znacznie szybciej niż w przypad-
ku testów z mniejszymi dawkami (halucynacje pojawiły się już po 
pięciu godzinach od zażycia substancji). W czasie trwania ekspe-
rymentu obiekt przejawiał typowe dla Bz zachowania deliryczne, 
takie jak: wielokrotne palenie niewidzialnych papierosów; interak-
cja z wyimaginowanymi obiektami: zwierzętami, ludźmi, przedmio-
tami; majaczenie; prowadzenie irracjonalnych rozmów z członkami 
personelu jak też ze zmyślonymi osobami. „John” miał duże pro-
blemy z najprostszymi czynnościami (jedzenie, ubranie się) bądź 
też nie był w stanie ich wykonać. Rzadko kiedy jadł regularnie przy-
noszone mu posiłki. Pomimo zmęczenia miał problemy z zaśnię-
ciem (wzmożona aktywność ruchowa), moczył się oraz był stale 
zdezorientowany. Wymienione symptomy zaczęły stopniowo ustę-
pować dopiero w 84. godzinie testów. Całkowity zanik objawów 
delirium nastąpił w 118. godzinie eksperymentu. Personel wykonał 
również wiele badań na trzeźwym pacjencie, które nie wykazały 
żadnych nieprawidłowości.

Przeżycia „Johna”

Po zakończeniu testów „John” opisał wrażenia dotyczących zaży-
cia 3-chinuklidynobenzylanu, z których najlepiej zapamiętał swoje 
dziwaczne sny. Narzekał także na luki w pamięci, nie był w stanie 
opisać, co robił w czasie trwania eksperymentu, i wydawało mu się, 
że dłuższy czas po prostu spał. Co ciekawe, Ketchum napisał, iż więk-
szość ochotników, którzy wzięli udział w testach, nie uważało efek-
tów delirium Bz za szczególnie nieprzyjemną przypadłość. Porównali 
efekty zażycia substancji do dwu-, trzydniowego rauszu alkoholowe-
go, a wielu z nich zdecydowało się na powtórzenie testów.

Eksperymenty wykazały, iż Agent Buzz oprócz swojej skuteczno-
ści w ubezwłasnowolnieniu jednostek był także względnie bez-
piecznym środkiem i mógł stanowić punkt wyjścia dla nowego 
rodzaju Bst zaliczanego do tzw. broni nieśmiercionośnej. 

Broń nieśMiercionośną Departament Obrony usa zdefiniował 
jako rodzaj uzbrojenia, którego zadaniem jest obezwładnienie czło-

 Rzadko kiedy  
 jadł regularnie
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wieka lub unieszkodliwienie sprzętu, przy jednoczesnym zminima-
lizowaniu ofiar śmiertelnych i uszkodzeń ciała. Miała ona stanowić 
alternatywę czy też przeciwwagę dla tradycyjnego oręża, którego 
docelowym zadaniem jest przede wszystkim eliminacja danego 
obiektu. Działanie środków nieśmiercionośnych polega na zredu-
kowaniu do minimum ryzyka zranienia bądź zabicia, przy możliwej 
maksymalizacji efektów obezwładniających. W ślad za N. Święto-
chowskim, autorem artykułu Współczesna broń nieśmiercionośna. 
Podział i charakterystyka, możemy wymienić kilka specyficznych 
cech odróżniających broń nieśmiercionośną od tradycyjnej broni 
śmiercionośnej, są to: obezwładnianie, opóźnianie, przeszkadza
nie, dezorientowanie – zamiast niszczenia, zabijania; odwracalne 
skutki jej użycia w stosunku do ludzi; znaczące zredukowanie ryzy
ka wystąpienia wypadków śmiertelnych, zranień oraz zniszczenia 
i uszkodzenia. W kwestii nieśmiercionośnych Bst Świętochowski 
napisał, iż: […] środki chemiczne, które powodują u człowieka cza
sową utratę zdolności do działania, mogą stanowić ważny śro
dek nieśmiercionośny. Oczywiście substancje chemiczne nie mogą 
wpływać trwale na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka podda
nego ich działaniu.

Bz w większości 1 spełniał zatem powyższe warunki – potrafił 
obezwładnić wroga w przedziale czasowym od 24 do 80 godzin, 
skutki jego użycia były odwracalne i nie wiązały się (w krótkim 
odstępie czasu) z trwałym wpływem na zdrowie fizyczne i psychicz-
ne człowieka. Sprawiło to, że został pierwszą substancją psycho-
chemiczną o znaczeniu militarnym dopuszczoną na tak szeroką 
skalę do arsenału broni armii usa. Jak twierdzi dr Ketchum, o jego 
sukcesie zadecydowały głównie farmakologiczne efekty działania 
substancji. 

Na przełomie lat 1963/1964 amerykańskie zakłady chemiczne 
Millmaster zaczęły więc masową produkcję Bz dla amerykańskiej 

1 Działanie substancji było nieprzewidywalne, przez co mogło doprowadzić do prób 
samookaleczenia, o czym świadczy wywiad z jednym z ochotników eksperymentów 
w Edgewood Franklina D. Rochelle przeprowadzony w ramach filmu dokumentalne-
go Guerres sur ordonnance. Rochelle mówi w nim o udanej próbie rozcięcia skóry 
przedramienia za pomocą zestawu do golenia, którą podjął po zaaplikowaniu mu 
substancji. Guerres sur ordonnance, reż. Stéphane Benhamou, Francja 2013.

Współczesna broń 
nieśmiercionośna 
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armii – wytworzono i przesłano wówczas ponad 45 tys. kg środka 
do bazy w Pine Bluff Arsenal celem napełniania nimi amunicji. Na 
początku rozważano umieszczenie substancji m.in. w: granatach 
ręcznych, rakietowych głowicach balistycznych czy wojskowych 
generatorach dymu. Ostatecznie za najlepszy nośnik Bz uznano 
dwa modele bomb kasetowych: 80 kg M44 przystosowaną dla 
lotnictwa lekkiego, złożoną z trzech ok. 22-kilogramowych gene-
ratorów termicznych, oraz 340-kilogramową M43 przenoszącą 
57 mniejszych bomb M138 i zaadaptowaną do wymogów samo-
lotów naddźwiękowych. Broń ta mogła oddziaływać jedynie na 
powierzchnię od 1100 do 8800 km² i razić maksymalnie od 10 do 
110 żołnierzy piechoty. Miała być stosowana do operacji specjal-
nych o dużej wartości wywiadowczej, w misjach odbijania zakład-
ników lub w przypadkach przemieszania się wojsk nieprzyjaciela 
z własnymi lub sojuszniczymi. 

Uzbrojenie wykorzystujące Bz testowano w ramach projektu 
shad, będącego częścią większej operacji o nazwie „Project 112”, 
o czym wiemy z odtajnionych akt jednostki wojskowej zajmującej 
się testami nad bronią chemiczną – Deseret Test Center.

Z dokumentów pochodzących z lat 60. możemy się dowiedzieć, 
że próby użycia Bz były przeprowadzone w rezerwatach przyrodni-
czych na Hawajach (Waiakea Forest Reserve i Olaa Forest Prese-
rve) w ramach testów o kryptonimie „Pine Ridge” (dtc Test 65-16). 
Miały one na celu przetestowanie wspomnianych wcześniej bomb 
kasetowych w ciężkich warunkach, a dokładniej w dżungli bądź też 
w lasach deszczowych. 

Chociaż nie zostało to sprecyzowane w dokumentach, moż-
na się domyślać, że testy były zaprojektowane pod konkretne 
warunki i wymagania wojny wietnamskiej. Oficjalnie Bz nie został 
nigdy użyty przez wojska amerykańskie, lecz motyw wykorzysta-
nia 3-chinuklidynobenzylanu w konflikcie wietnamskim wszedł do 
popkultury w 1990 roku za sprawą filmu Jacob’s Ladder w reżyserii 
Adriana Lyne’a. Film opowiada o amerykańskim weteranie woj-
ny wietnamskiej Jacobie Singerze, którego po powrocie do kraju 
dręczą koszmary przeżywane na jawie. Bohater podejrzewa, że są 
one skutkiem eksperymentów medycznych wykonanych na nim 
w Wietnamie, których stał się nieświadomą ofiarą. W napisach 

 Jacob’s ladder 
 w reżyserii  

 Adriana Lyne’a
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końcowych autorzy filmu umieścili niepopartą żadnymi danymi 
informację, iż w czasie rzeczonego konfliktu prowadzono testy 
z użyciem Bz.

Jakkolwiek agent Buzz nie stał się głównym środkiem w amery-
kańskim arsenale chemicznym tak jak np. paralityczno-drgawkowe 
bojowe środki trujące, to był on jedną z najbardziej oryginalnych 
broni w historii usa. Ostatecznie środek ten został wycofany, a jego 
zapasy zniszczone na początku lat 90. (zapewne ze względu na 
nieprzewidywalne działanie substancji i zastosowanie niepraktycz-
nych aerozoli, które wykluczały element zaskoczenia przeciwnika). 
Niemniej badania nad Bz i psychotycznymi Bst (meskalina, thc, 
lsd-25), chociaż wątpliwe etycznie, były ważnym krokiem w stronę 
humanitaryzacji broni oraz konfliktów zbrojnych. Pomimo że ben-
zylan 3-chinuklidynylu nie znalazł zastosowania na polu bitwy, to 
przyczynił się do dyskusji nad dalszym rozwojem nowych koncepcji 
broni nieśmiercionośnej. Ω
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„Rewizjoniści” zdominowali katedry historii 
Rosji i ZSRS na amerykańskich uczelniach 
w latach 70. Dziś w polityce i w mediach rządzi 
pokolenie wychowane na ich podręcznikach

Dobrym przykładem, jak daleko zaprowadzić mogą Amerykanina 
uprzedzenia do Ameryki, jest Oliver Stone. Jego Pluton, pokaza-
ny po raz pierwszy na Konfrontacjach u schyłku nocy jaruzelskiej, 
fascynował: owszem, pokazywał niemało z tego, co ambitne pen-
sjonarki lubią określać w wypracowaniach frazą „absurd i okru-
cieństwo wojny”, ale sierżant grany przez Willema Dafoe uosabiał 
figurę Sprawiedliwego, główny bohater był romantycznie chmur-
ny, a za widokiem hełmów, kurtek M-65 i helikopterów bojowych 
US Army w akcji tęskniło się pod rządami Kiszczaka straszliwie. 

Od tego czasu Stone wielokrotnie udowodnił, że potrafi rządzić 
wyobraźnią masową. Jego sugestywna opowieść o amerykańskim 
wieku XX, od Salwadoru, przez Urodzonego 4 lipca, JFK i Nixona, aż 
po ostatnie prace jest spójna: w gronie „zwyczajowych podejrza-
nych” nieodmiennie znajdują się wielki kapitał, Teksańczycy, but-
ni republikanie, dobrzy zaś są – prawem kontrastu – wszyscy ich 
oponenci. Kropkę nad „i” postawił reżyser w tej kwestii w swoich 
dwóch ostatnich serialach dokumentalnych: South of the Border 
(Na południe od granicy) z roku 2009 jest serią apologetycznych 

Wojciech 
Stanisławski

Amerykańscy 
adwokaci Stalina
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portretów siedmiu mężów 
stanu z Ameryki Łacińskiej, 
od Chaveza i Raula Castro 
po Evo Moralesa, przeciwsta-
wiających się amerykańskiej 
dominacji. Nieopowiedziana 
historia Stanów Zjednoczonych, 
nadawana przez sieci telewi-
zyjne od roku 2013, a ostatnio 
wydana na DVD, wskazuje z kolei na 
odpowiedzialność Waszyngtonu za 
zgotowanie światu zimnej wojny 
i nieprzejednanie wrogi stosunek do 
krajów demokracji ludowej. 

Oczywiście podobny zestaw poglą-
dów można próbować rozbroić na grun-
cie psychologicznym, rozważając niechęć do 
własnego kraju jako sublimację osobistych 
kompleksów albo skutek zapalczywego tempe-
ramentu skłaniającego do brnięcia w polemiki za 
wszelką cenę, dla samej satysfakcji „bycia kontro-
wersyjnym”: nietrudno zresztą znaleźć przykłady 
podobnych zachowań wśród reżyserów, publicystów 
i pisarzy nie tylko nad Potomakiem, ale i nad Wisłą. 

Mnie jednak bardziej zastanawia świat lektur i krążących 
w powietrzu idei, które doprowadziły Stone’a i tysiące twórców 
z jego pokolenia do podobnych wyborów ideowych. Co uformo-
wało pogląd na świat dwudziestokilkulatka, mającego za sobą 
kilka lat na yale i dyplom New york University, zanim sam stanął 
za kamerą? Jak wygląda amerykańska świadomość historycz-
na, przynajmniej jeśli idzie o najważniejsze może doświadczenie 
XX wieku, jakim była konfrontacja z komunizmem? 

W Polsce przez wiele lat – jeszcze za PRL, a i w ładnych kilka lat 
po odzyskaniu niepodległości – panował w tym względzie opty-
mizm: podziwiano Reagana, zmagania w Wietnamie, zaś audy-
cje Głosu Ameryki stanowiły mocny dowód na to, jak bardzo USA 
pozostają antykomunistyczne. Jak zresztą mogłoby być inaczej, 
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skoro pierwszymi książkami, wnikliwie i bez złudzeń opisują-
cymi fenomen ZSRS i totalitaryzmu, często były prace history-
ków amerykańskich: Martina Malii, Richarda Pipesa czy Roberta 
C. Tuckera? Najwyraźniej zwykliśmy uważać, że kto jak to, ale 
amerykańscy historycy stoją na straży całej pracy o komunizmie, 
udzielając przy okazji azylu takim szermierzom prawdy jak two-
rzący przez lata w swojej samotni w Vermont Sołżenicyn. 

Jeśli ktoś nadal skłonny jest w to wierzyć, konfrontacja z kata-
logami księgarskimi i programami zajęć na setkach wyższych 
uczelni będzie bolesna. Książki największych, jak Pipesa i Malii, 
można jeszcze czasem dostać, nie są jednak od lat wznawia-
ne, a ich autorzy razem z tuzinami innych badaczy komunizmu 
od lat napiętnowani są jako „zimnowojenne żubry”, wyrzucani 
z antologii, w przypisach zaś przywoływani rzadko i z zakłopota-
niem. Rząd dusz wśród amerykańskich historyków zajmujących 
się historią Rosji i ZSRS sprawuje drugie już pokolenie badaczy, 
których wizja przeszłości stanowi nieco tylko złagodzoną wersję 
wywodów Stone’a: owszem, Stalin bywał brutalny, obie strony 
(USA i ZSRS) mają niejedno na sumieniu, w gruncie rzeczy jednak 
dramatyzm zimnej wojny był wynikiem konfrontacyjnej polity-
ki Trumana i Eisenhowera, sam zaś Związek Sowiecki postrzegać 
trzeba jako przypadek dramatycznej, ale w ostatecznym rachunku 
udanej modernizacji i industrializacji zacofanego społeczeństwa 
i kraju, nie zaś „nieludzką ziemię” łagrów i Łubianki. 

Podobny sposób myślenia o przeszłości jest dziełem nurtu 
określanego w historiografii amerykańskiej mianem rewizjoni-
zmu. Dla polskiego ucha jest to określenie dość mylące: specjali-
ści kojarzą rewizjonizm jako jeden z nurtów w ruchu robotniczym 
przełomu XIX i XX wieku zwalczany przez marksistów; entuzja-
ści dziejów ojczystych pamiętają, że z rewizjonistami domowego 
chowu, których stosowniej byłoby określać mianem reformato-
rów, rychło po Październiku 1956 rozpoczął rozprawę Władysław 
Gomułka. Nawet jeśli ograniczyć się do sporów akademickich 
wśród historyków, rewizjonizmów jest tam bez liku: można prze-
cież w ten sposób określić każdy właściwie projekt badawczy kwe-
stionujący lub podważający wcześniejsze ustalenia specjalistów. 
Są więc rewizjoniści kwestionujący dotychczasowe rozumienie 
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feudalizmu, średniowiecza, demokracji ateńskiej lub emancypa-
cji. Najważniejsze jednak, przynajmniej dla mieszkańców naszej 
części świata, są dokonania tych, którzy postanowili z wysokości 
uczelnianych katedr pochylić się nad „zaszczuwanym Związkiem 
Sowieckim”. 

Rewizjonizmy dotyczą przy tym zjawisk i procesów historycz-
nych, a nie poszczególnych wydarzeń czy biografii; bo też zwroty 
rewizjonistyczne dokonują się nie za sprawą odnalezienia nowych 
źródeł czy zdemaskowania fałszerstwa, lecz założeń ideowych, 
jakie przyjmuje nowe pokolenie badaczy. U większości z nich, czy 
rzecz dotyczy specjalistów od niewolnictwa, czy Europy okresu 
romantyzmu, można dostrzec fascynację teoriami krytycznymi, 
młodym Marksem, Freudem albo po prostu kontrkulturą. U bada-
czy szkoły rewizjonistycznej przeciwnik określony był jednak 
precyzyjnie: była nim cała spuścizna zimnowojenna, a w szcze-
gólności najpełniej sformułowana przez Hannah Arendt, po czym 
doskonalona przez kolejnych badaczy koncepcja totalitaryzmu. 

J. Arch Getty, Moshe lewin, Stephen F. Cohen – pierwsze poko-
lenie rewizjonistów, którzy rozpoczynali swoją karierę akademicką 
w latach 60. – zaatakowali obsesje zimnowojenne z młodzień-
czym żarem. Dekadę wcześniej trudno byłoby im znaleźć chętnych 
słuchaczy: w tamtym czasie wśród historyków i sowietologów 
wolnego świata jedynym bodaj enfant terrible był lewicujący po 
drugiej stronie oceanu brytyjski historyk z Cambridge, Edward 
H. Carr. W latach 60. jednak, w Stanach epoki Kennedy’ego, mar-
szów pokojowych i Woodstocku, niechęć do generalicji i polityków 
pokolenia ojców sprawdzała się świetnie. Zarazem zaś ZSRS epoki 
Chruszczowa i Gagarina, ukazujący światu odwilżową i młodzieżo-
wą twarz, wydawał się – szczególnie może w oczach kalifornijskich 
entuzjastów – czymś zupełnie różnym od „kraju komisarzy w szy-
nelach”, którym straszono ich w podstawówce. 

Młodych rewizjonistów mogła utwierdzać w demaskatorskiej 
pasji niechęć do uproszczonego wizerunku Sowietów w oczach far-
mera z Midwestu. Jako uważnych badaczy fascynowały ich doko-
nania nabierającej w tamtych latach rozpędu „historii społecznej”, 
skupiającej się na przemianach w życiu zwykłych ludzi, ale też 
odwołującej się do innych niż dotąd źródeł: gromadzonych w kon-
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kursach pamiętników robotników czy chłopów, listów do redak-
cji, relacji mówionych. Ale też mocno warunkowani byli przez 
własne życiorysy: ich rodzice często związani byli ze środowiska-
mi dysydenckimi lub lewicowymi, a dziadkowie trafiali do Stanów 
jako emigranci w czasach caratu, wynosząc ze sobą pamięć opre-
sji wobec mniejszości narodowych i sympatię do wszelkiej maści 
rewolucjonistów. 

Ten sam schemat powtórzył się w kolejnym pokoleniu: wywo-
dząca się z Australii Sheila Fitzpatrick, historyk, przez lata jedna 
z najbardziej wpływowych przedstawicielek szkoły rewizjonistycz-
nej (przez dziesięć lat redagowała najpoważniejsze anglojęzyczne 
czasopismo historyczne „The Journal of Modern History”), wyro-
sła w rodzinie lewicujących wiecznych opozycjonistów, a studia 
rusycystyczne wybrała, jak wspominała w głośnym wywiadzie 
sprzed kilku lat, „z przekory”. Trafiwszy na studia doktoranckie do 
Oksfordu, zraziła się do tamtejszych badaczy, „tkwiących mental-
nie w roku 1945”, po czym już na pierwszym stypendium badaw-
czym zachwyciła się „wielobarwną, serdeczną, przyjazną Moskwą”. 

Poszczególne dokonania naukowe rewizjonistów zasługują na 
uwagę: rekonstruowali spory frakcyjne wśród bolszewików po 
śmierci lenina, wykazali, że nawet w apogeum stalinizmu nie 
sposób mówić o partii, nomenklaturze i służbach jako absolut-
nym monolicie. Na podstawie drugorzędnych powieści, reporta-
ży i pracy prowincjonalnej odtwarzali kształt życia codziennego 
mieszkańców kołchozów, specposiołków i syberyjskich miast, 
kompletnie dotąd nieznany Amerykanom. Na poziomie warszta-
towym uderza jednak (w tym również w pierwszej wydanej w Pol-
sce przed dwoma laty pracy Fitzpatrick Życie codzienne pod rządami 
Stalina) absolutny brak krytycyzmu wobec źródeł pisanych: rewi-
zjoniści gotowi byli przyjąć za dobrą monetę każdy dokument 
i artykuł prasowy, zupełnie nieświadomi potiomkinowskiego cha-
rakteru rzeczywistości sowieckiej. To uchybienie brało się z zasad-
niczego, przyjętego a priori założenia: musimy zdemitologizować 
kłamstwa zimnowojennej propagandy, która oczerniała ZSRS, 
przypisując mu pierwotny, a urojony grzech totalitaryzmu. 

Jeśli przyjęło się podobne założenia, nietrudno już było pisać 
o Magnitogorsku w podobnym tonie jak polscy „pryszczaci” 
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o Nowej Hucie, czyli jako o wielkim laboratorium, gdzie powstaje 
„nowe społeczeństwo” (Stephen Kotkin). Gal Alperovitz z ogniem, 
którego nie powstydziliby się nauczyciele przysposobienia obron-
nego za Gomułki, dowodził, że amerykańskie uderzenia atomowe 
na Hiroszimę i Nagasaki wymierzone były „militarnie w Japonię, 
lecz politycznie – w Rosję”, lynne Viola nie mogła się nachwa-
lić ducha oporu przeciw kolektywizacji, będącego jej zdaniem 
dowodem na mocno zakorzeniony w społeczeństwie radzieckim 
faktyczny pluralizm… Związek Sowiecki w pracach rewizjonistów 
okazuje się ubogim, cierpiącym dyktaturę Stalina, brutalnym 
w poszczególnych decyzjach, lecz w ostatecznym kształcie – nor-
malnym państwem. A skoro tak, czy atomowy szantaż, „gwiezdne 
wojny” i wspieranie opozycji antysystemowej w Europie Środkowej 
nie świadczy jak najgorzej o Ameryce? Takie spojrzenie dominu-
je dziś w amerykańskiej historiografii, warunkuje postrzeganie 
ZSRS, jego ewolucji i jego relacji z państwami ościennymi. Co gor-
sza jednak – w wielu przypadkach warunkuje postrzeganie dzisiej-
szej Rosji. 

Wróćmy na chwilę do Olivera Stone’a: reżyser rozpoczął wła-
śnie zdjęcia do filmu Snowden, który trafi w Stanach na ekrany 
w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 2015 i ma stanowić 
apologię dzielnego kreta z National Security Agency. Jeszcze 
przed rozpoczęciem zdjęć Stone zdążył zaś pofatygować się na 
przełomie 2014 i 2015 roku do Moskwy, gdzie miał przeprowadzić 
wywiad z Wiktorem Janukowyczem „obalonym przez uzbrojo-
nych neonazistowskich radykałów” i wyrazić nadzieję, że znajdzie 
czas na stworzenie filmu o Putinie. Swój pomysł na życie odkrył 
również chyba wreszcie jego syn, Sean, który od kilku miesięcy 
jest gwiazdą finansowanej przez Kreml telewizji Russia Today, 
nadającej m.in. do Stanów. Jako gospodarz programu Watching the 
Hawks czujnie przygląda się jankeskim „jastrzębiom”. Ω
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Gdyby urodził się paręset lat 
wcześniej, zapewne zbudowałby 
fantastyczne imperium na drugim 
końcu ziemi. Przyszedł jednak na 
świat dopiero w 1915 roku, wybrał 
więc to, co mu pozostało: drogę 
pilota, wojownika i poszukiwacza 
przygód. Nazywał się Jan Zumbach

Od początku życia Jana Eugeniusza 
Ludwiga Zumbacha wiadomo było, 
że nie przebiegnie ono tak spokojnie 
jak życie innych. Nie tylko dlatego, że 
wcześnie zaczął uganiać się za kobie-
tami (co w sumie było wtedy normą) 
czy że do jego ulubionych rozrywek 
w latach szczenięcych należało ciska-
nie kamykami w siedzenie wiejskiej 
gospodyni. O charakterze Zumbacha 
najlepiej świadczyło to, że gdy jego 
dziecięcą dumę zaczął irytować przela-
tujący regularnie nad domem samo-
lot rejsowy, ignorujący krzyki chłopca, 
tenże postanowił go zestrzelić i zaczął 
budować działo przeciwlotnicze. Które, 
nawiasem mówiąc, eksplodowało przy 
próbie użycia, nieomal zabijając swe-
go konstruktora. I nawet srogie lanie, 

które wtedy otrzymał, nie wybiło mu 
z głowy cechy, która miała mu towa-
rzyszyć całe życie: awanturniczej żądzy 
przygody.

Zarówno epizod ze wspomnianym 
samolotem pasażerskim, jak i zorgani-
zowane w jego wsi przez Ligę Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej pokazy 
lotnicze natchnęły go do tego, by zwią-
zał swoją przyszłość z armią, konkret-
niej zaś z lotnictwem. Wstąpił więc 
do piechoty, a następnie zaczął się 
starać o przyjęcie do szkoły w Dębli-
nie. Od początku musiał walczyć 
o swoje marzenie, zarówno z matką, 
która nawet nie chciała słyszeć o lata-
niu, a do tego była zrozpaczona, że 
syn wybrał piechotę zamiast bardziej 
renomowanej kawalerii, jak i z armią. 
By pokonać Wojsko Polskie, dwa razy 
musiał uciec się do fałszerstwa: raz 
zatajając swoje szwajcarskie obywatel-
stwo, a drugi raz fałszując zgodę matki 
na wstąpienie w jego szeregi. W koń-
cu dopiął swego: 2 stycznia 1936 roku 
przekroczył bramy upragnionego Cen-
trum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, 
słynnej Szkoły Orląt.
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Choć poziom szkoły sam w sobie 
był wysoki, prawdziwym wyzwaniem 
okazała się dla Zumbacha dopiero służ-
ba w 111 Eskadrze Myśliwskiej 1 Pułku 
Lotniczego, gdzie uczył się latać pod 
dowództwem słynnego podpułkow-
nika Leopolda Pamuły. Jak będzie 
wyglądała nauka, Zumbach z kolega-
mi przekonali się już pierwszego dnia, 
kiedy po całonocnej powitalnej libacji, 
podczas której nowi piloci pili ze swo-
im dowódcą, Pamuła z samego rana 
zebrał skacowanych rekrutów i zażądał 
natychmiastowego startu i ćwiczenia 
akrobacji powietrznych. Nawiasem 
można wspomnieć, że sam również 
wystartował, wykonał szaleńczy popis 
pilotażu i na dodatek w locie zdążył się 
rozebrać do rosołu.

Początek wojny okazał się dla 
Zumbacha niezbyt łaskawy: w maju 
1939 roku złamał w wypadku nogę 
i cały wrzesień spędził na bezskutecz-
nym poszukiwaniu swej jednostki 
i wykonywaniu lotów rozpoznawczych 
za sterami turystycznego rwd-13. 
Następnie przez Rumunię i Francję 
dostał się do Anglii, gdzie latał w skła-
dzie słynnego Dywizjonu 303, później 
zaś został dowódcą najpierw tej jed-
nostki, następnie zaś 3 Polskiego Skrzy-
dła Myśliwskiego. Wyczyny wojenne 
Zumbacha zostały dość dobrze opisa-
ne, zaznaczmy więc tylko, że posada 
dowódcza, choć podchodził do niej 
bardzo odpowiedzialnie i był świetnym 

oficerem, przysparzała mu także tego, 
czego z całego serca nienawidził: nudy. 
Jego awanturniczy duch bolał nad tym, 
iż nie może już brać udziału w walkach. 
W efekcie zaczęła go rozpierać energia, 
co nieomal zakończyło się tragicznie. 
Po alkoholowej libacji w Antwerpii 
wraz z kolegą wsiedli do dwóch samo-
lotów łącznikowych, by wrócić do Lon-
dynu. W trakcie płatania psikusa kole-
dze pijany Zumbach pomylił się jednak 
w nawigacji i poleciał nad wrogie tery-
torium, gdzie dostał się w ogień arty-
lerii przeciwlotniczej i musiał lądować. 
Ostatni miesiąc wojny spędził przez to 
w obozie jenieckim.

Na drogę, którą podążał po wojnie, 
wstąpił jednak jeszcze w jej trakcie, gdy 
jako pułkownik dowodził 133 Polskim 
Skrzydłem Myśliwskim. Już znudzo-
ny, cierpiał na poważne braki gotówki, 
lwią część swoich poborów przezna-
czał bowiem na kobiety. By zaspoko-
ić zarówno potrzeby materialne, jak 
i żądzę przygód, przystał na propozy-
cję jednej z poznanych w trakcie wojny 
osób i 13 grudnia 1944 roku przeszmu-
glował do Brukseli paczkę diamentów. 
Swoją pierwszą: do końca 1945 roku, 
do momentu, gdy odżyją zaczopowane 
przez wojnę szlaki handlowe, Zumbach 
zgromadził 3000 funtów w gotówce, 
kwotę na owe czasy olbrzymią.

Pieniądze zdobyte na przemycie 
diamentów zainwestował następnie 
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w lotnicze przedsiębiorstwo taksówko-
we Flyaway Ltd. Utworzone w zamyśle 
jako firma transportowa, szybko okaza-
ło się doskonałą przykrywką dla prze-
mytu. W tym celu rychło utworzono 
także siostrzaną firmę, Airspan Travel 
Limited. Obie firmy stały się przysta-
nią dla pilotów, którzy tak jak Zumbach 
marzyli o jednym: by znów latać. 
Oczywiście, nikt nie chciał rezygnować 
z dochodów, jakie obie firmy gene-
rowały, najważniejsze dla nich było 
jednak móc znów wzbić się w powie-
trze. Przewozili wszystko, legalnie 
i nielegalnie: pasażerów, walutę, broń, 
kosztowności, zegarki szwajcarskie etc. 
Z czasem przemytniczy interes współ-
założony przez Zumbacha rozrósł się 
do tego stopnia, że podjął on wraz ze 
współpracownikami próbę przemy-
tu morskiego. Dobra passa trwała aż 
do początku lat pięćdziesiątych, gdy 
w wyniku kolejnych kontroli celnych 
przemytnicy stracili prawie cały swój 
majątek.

Następnie Zumbach zaczął pracę dla 
Etudes Fiduciaires Intercostales sa. Był 
to pierwszy raz od wojny, gdy zdobył 
etat jako pilot. Bardzo szybko oka-
zało się, że jego nowa firma również 
zajmuje się przemytem, ale mimo 
początkowych sukcesów były pod-
pułkownik Polskich Sił Zbrojnych miał 
dosyć. Odszedł z eFisa i w 1954 roku 
został, dzięki pomocy kolegi z wojska, 
dyrektorem nowo powstałej w Char-

tres fabryki ręczników kąpielowych. 
Dla starego awanturnika był to kosz-
marny okres, jednak nie bardzo miał 
on wówczas alternatywę. Dopiero 
na początku 1955 roku razem z Jame-
sem Mallorym, znajomym z czasów 
pracy w lotniczym przedsiębiorstwie 
taksówkowym, założył dyskotekę Club 
Saint-Florentin. To wciąż nie było to, 
co Zumbach chciałby robić, jednak 
zajęcie to było lepsze od produkcji 
tekstyliów. Niestety, w momencie gdy 
interes okazał się intratny, zaczęli do 
niego ściągać znajomi Mallory’ego, 
chcący współdzielić sukces i jego owo-
ce. Pod koniec 1956 roku Zumbach 
znowu miał dosyć, tym razem paraliżu 
przedsiębiorstwa i wykłócania się ze 
współwłaścicielami. Na początku 1957 
roku otworzył więc własną dyskotekę 
o nazwie Club de l’Etoile przy paryskim 
placu o tej samej nazwie. Kolejne czte-
ry lata nasz bohater obrastał w piórka: 
otworzył restaurację przy ul. Quentin- 
-Bauchart, przytył, stracił kondycję. 
Szansa na odmianę tego stanu rzeczy 
nadeszła w połowie grudnia 1961 roku, 
gdy nawiązał z nim kontakt Renaud 
Desners. 

6 stycznia 1962 roku Desners wyja-
wił Zumbachowi propozycję: utwo-
rzenie towarzystwa lotniczego, które 
miało dostarczać samoloty do Katangi. 
Dwa dni później, podczas spotkania 
z Moisem Czombem, sprawa się wyja-
śniła: w rzeczywistości podpułkownik 
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miał utworzyć katangijskie siły 
powietrzne, a następnie objąć nad 
nimi dowództwo. Po długich nego-
cjacjach, opóźnianych przez stronę 
katangijską, Zumbach się zdecydował. 
W połowie roku do Katangi przeszmu-
glowano, jako maszyny rolnicze i sprzęt 
wiertniczy, sześć samolotów Harvard 
T-6. Czekając na transport, co trwa-
ło parę miesięcy, Zumbach ożenił się 
z Giselle, poznaną dwa lata wcześniej 
Francuzką.

Pierwsze szlify jako najemnik zdo-
bywał właśnie w Katandze, dowodząc 
siłami powietrznymi składającymi się 
z kilku samolotów T-6 i „bombowca” 
De Havilland Dove: w istocie małego 
samolotu pasażerskiego, uzbrojonego 
w karabin maszynowy piechoty Hotch-
kiss zainstalowany w wymontowanych 
drzwiach pilotów oraz bomby zrobione 
z granatów ręcznych.

Tym, co zobaczył w Katandze, Zum-
bach nie był zszokowany tylko dzięki 
swojej wieloletniej karierze przemyt-
nika. Okazało się mianowicie, że cały 
rząd katangijski skrupulatnie się na 
wojnie o niepodległość wzbogaca, naj-
mniej nakierowani na zysk są zaś wal-
czący po jego stronie najemnicy. Jedną 
z bardziej znaczących scen, na jakie 
natrafił w Elizabethville była transak-
cja, w której Czombe osobiście kupił 
z demobilu dziesięć tysięcy angielskich 
hełmów po pięć szylingów sztuka, 

a następnie sprzedał je siłom zbrojnym 
Katangi po funcie szterlingu sztuka. 
W ten sposób zarobił ponad siedem 
tysięcy funtów na sprzęcie niemożli-
wym do użycia w gorącym, afrykań-
skim interiorze.

Cała ta wojna zresztą była nad 
wyraz prowizoryczna, zaś dumne siły 
powietrzne Katangi składały się niemal 
wyłącznie z samolotów pasażerskich 
i turystycznych, jedynym wyjątkiem 
byłe szkolno-bojowe harvardy T-6. 
Gdy więc na początku grudnia 1962 
roku siły onz, wzmocnione eskadrą 
szwedzkich myśliwców saaB, przeszły 
do bardziej zorganizowanych działań, 
w ciągu kilku dni zamieniły samoloty 
Zumbacha w kupkę złomu. Był to dla 
niego koniec wojny, nieliczne ocalałe 
maszyny wykonały jeszcze kilka lotów, 
lecz już niemal bez znaczenia bojowe-
go. Dzikie gęsi odleciały z Konga.

Po tym epizodzie Zumbach wraz 
z żoną wrócili do Europy i przez 
pewien czas wiedli spokojne życie. 
30 stycznia 1965 roku urodził im się 
syn, Hubert, Zumbach zaś zaczął han-
dlować używanymi samolotami cywil-
nymi. Jego dodatkowym zajęciem była 
wtedy bezskuteczna pogoń za Czom-
bem i należnościami, jakich nie zapłacił 
jemu i innym. Otrzymał kilka propozy-
cji kontraktów, między innymi pomocy 
dla powstańców jemeńskich i separa-
tystów sudańskich, żaden jednak nie 
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doszedł do skutku. Zmiana nastąpi-
ła dopiero w maju 1967 roku, kiedy 
skontaktował się z nim klient zainte-
resowany kupnem bombowca. Wybór 
padł na maszynę Martin B-26 Marau-
der, zaś nabywcą okazał się pułkownik 
Chukwu emeka Odumegwu Ojukwu, 
lider walczącej o niepodległość Biafry.

Po dostarczeniu samolotu pułkow-
nik Ojukwu namówił Zumbacha, by ten 
zrobił ponownie to, co pięć lat wcze-
śniej w Katandze: stworzył siły lotni-
cze jego państwa. Polak przystał na to, 
tym razem sytuacja różniła się jednak 
diametralnie: w odróżnieniu od dyspo-
nującej wieloma bogactwami natu-
ralnymi Katangi Biafra była zdecydo-
wanie biedniejsza. Jej siły powietrzne 
składały się z rzeczonego B-26, zabytku 
z czasów ii wojny światowej, i trzech 
śmigłowców Alouette, pozbawionych 
uzbrojenia, później również pojedyn-
czych samolotów De Havilland Dove 
i dc-3 Dakota. Nawiasem mówiąc, 
B-26 również był go pozbawiony. 
Zamiast lotniczych karabinów maszy-
nowych zainstalowano w nim broń 
piechoty, zamiast bomb lotniczych 

z kolei używano biafrańskich samo-
róbek, zrzucanych z luku bombowego 
przez dwóch członków załogi.

W odróżnieniu od rebelii Katangi 
Biafra nie była rządzona przez chci-
wych malwersantów. Jej żołnierze byli 
zdyscyplinowani, stosunkowo dobrze 
wyszkoleni i mieli wysokie morale. 
Było to jednak za mało, by wygrać 
z wielokrotnie silniejszym przeciwni-
kiem. Po upadku tamtejszego powsta-
nia Zumbach wycofał się z życia najem-
nika i przemytnika. Nic dziwnego, jeśli 
pamiętamy, że miał wtedy już 52 lata, 
rodzinę i dziecko.

Jego dalsze losy są niemal nieznane. 
Krążą plotki, że planował szmuglować 
z Polski zapasy Ludowego Wojska Pol-
skiego lub że nakłaniała go do współ-
pracy Służba Bezpieczeństwa, nie wia-
domo jednak, ile jest w nich prawdy. 
Zumbach zmarł 3 stycznia 1986 roku 
w Paryżu, w swoim łóżku. Nieoczeki-
wany koniec dla człowieka, który całe 
życie spędził, goniąc przygodę i wal-
cząc o nią. Ω



Chciałbym zapytać obrazoburczo, 
ile w katyńskiej zagładzie było 
naszej polskiej winy?! Czy 
można w ogóle zadać takie 
pytanie bez narażenia się na 
ostre oskarżenie o „rewizjonizm 
historyczny”, „dekonstruktywizm 
duszy narodowej”, 
a nawet negacjonizm?

Do roku 2010, przez 20 lat, w kolejne 
smutne rocznice zbrodni katyńskiej 
powielano ciągle te same stereotypy 
myślowe, kalki ocen, sztampowe tek-
sty medialne. Różnica polegała tylko 
na natężeniu przekazu – w roczni-
ce okrągłe głos medialny był silniej-

szy, w rocznice zwykłe – zdawkowy. 
W przerwach między rocznicami 
temat ludobójstwa dokonanego przez 
ZSRS na polskich jeńcach wojen-
nych tylko sporadycznie przebijał 
się medialnie. Brak emocjonalnego 
zaangażowania publicystów stawał 
się coraz bardziej odczuwalny. Mord 
katyński dokonany na ponad 23 tys. 
polskich oficerów – bezpowrotnie 
utraconej ELICIE NARODU (koniec 
reprodukcji pokoleniowej!) – był 
przeszkodą w „resecie stosunków 
politycznych i gospodarczych” z puti-
nowską Rosją. Upłynęłoby jeszcze 
kilka lat, a Katyń stałby się faktem 
historycznym, dla większości społe-

Remigiusz Włast-Matuszak

Katyń
 – niewygodne, obrazoburcze pytania



czeństwa tak odległym jak powstanie 
styczniowe.

W kwietniu 2010 roku mijała okrą-
gła 70. rocznica zbrodni katyńskiej, 
i pewnie byśmy już teraz o Katyniu 
i o tej rocznicy myśleli sporadycz-
nie, gdyby nie doszło na smoleńskim 
lotnisku do narodowego dramatu – 
śmierci urzędującego prezydenta 
lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, 
ostatniego Prezydenta RP na obczyź-
nie, wielu generałów WP, ministrów. 
Po prostu elity władzy III RP. To za 
sprawą niemal symbolicznej, następ-
nej tragedii katyńskiej cały świat, jak 
też znaczna część młodego pokolenia 
Polaków, dowiedział się (ponownie) 

o masowym ludobójstwie w 1940 roku, 
o fizycznej likwidacji około 20% pol-
skiej inteligencji.

Druga tragedia katyńska nie 
pozwoliła i nie pozwala zapomnieć 
o pierwszej i gdyby nie dramat 
10 kwietnia 2010 roku, upływający 
czas zrobiłby jednak swoje, a Katyń 
dołączyłby do historycznie odległych 
aktów polskiej martyrologii, takich 
jak rzeź humańska – 1768 rok (20 tys. 
szlachty, kleru i Żydów), rzeź Pra-
gi – 1794 rok, dokonana przez gen. 
Aleksandra Suworowa, zamordowano 
około 20 tys. cywilów, ludobójstwo po 
powstaniu styczniowym w 1864 roku, 
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kiedy to m.in. uprowadzono około 
8–10 tys. dzieci szlacheckich, i pieszo 
etapami pognano je na Sybir. 

Odszedł już prałat Zdzisław Pasz-
kowski, strażnik katyńskiej pamię-
ci. Czas bezlitośnie zaciera ślady. Do 
tej pory nie znamy miejsca kaźni 
i pochówku kilku tysięcy naszych ofi-
cerów, dlatego też tegoroczna 75. rocz-
nica była i jest tak ważna i decydująca 
o ujawnieniu pełnej listy wszystkich 
pomordowanych. 

Niestety, mimo niespodziewanego, 
mocnego nagłośnienia sprawy mordu 
katyńskiego w 2010 roku, jak i bie-
żącym roku 2015, mimo dziesiątków 
publikacji i wielu godzin telewizyj-
nej publicystyki gadających głów, nie 
pokuszono się o jakiekolwiek głęb-
sze przemyślenia dotyczące tragedii, 
jej przyczyn i nie wyciągnięto histo-
rycznych wniosków z niej płynących. 
Mamy zwyczajowe rozpamiętywa-
nie i gadulstwo bez nauki mogącej 
wpłynąć na przyszłość Rzeczypospo-
litej. Spróbujmy na łamach „Frondy 
LUX” zadać pytania, które być może 
zmienią sposób myślenia i mówienia 
o Katyniu.

Pierwsze trudne pytanie dotyczy 
fundamentalnego błędu politycznego 
(i jego konsekwencji), jakim był brak 
umowy bilateralnej między RP i ZSRS 
o wymianie jeńców, ich ochronie, 
o obozach jenieckich i ochronie ludno-
ści cywilnej. Dlaczego takiej umowy 
nie mieliśmy z Sowietami?

Adepci studiów dziennikarskich nie 
wiedzą, że Rosja sowiecka nie przy-
stąpiła do żadnych umów i konwen-
cji haskich, genewskich itd., a nawet 
długo nie uznawała Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża! (Sowieci 
konsekwentnie w trakcie I i II wojny 
światowej nie upominali się o swoich 
jeńców wojennych, a tych, którzy oca-
leli, rozstrzeliwali lub represjonowa-
li). Przez ponad 18 lat utrzymywania 
stosunków dyplomatycznych, między 
1921 a 1939 rokiem, takich rozmów 
Polska nie podjęła. CCCP określany był 
przez wracających ze Wschodu dyplo-
matów jako „inna planeta” i takie też 
prawa tam rządziły. To była ciągle 
Azja! Sowieci zamordowali kilkanaście 
milionów swoich obywateli, dlaczego – 
wiedząc o tym – min. ppłk artylerii 
konnej Józef Beck mniemał, że Polacy 
w razie wojny będą traktowani w cywi-
lizowany sposób? W lutym 1934 roku 
min. Józef Beck wraz z małżonką 
i liczną delegacją bawił w Moskwie 
z oficjalną wizytą. Podpisywał trak-
taty, rozmawiał z Józefem Stalinem, 
z litwinowem, Jenukidzem i Kalini-
nem, wznosił toasty, był fetowany, 
a w efekcie dał się ograć jak gimnazja-
lista z Kołomyi. Potrafiliśmy za II RP 
przeprowadzić rewindykację dzieł 
sztuki zagrabionych przez Katarzy-
nę II, skonfiskowanych po powsta-
niach, potrafiliśmy wytargować kości 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
ale nie pomyśleliśmy o ewentualnych 
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jeńcach i bezbronnej ludności cywilnej 
żyjącej na Kresach! 

Przerażającą, w razie konfliktu 
zbrojnego z ZSRS, zapowiedzią losu 
polskiej ludności na Kresach było 
zupełne milczenie i ignorowanie tra-
gedii Wielkiego Głodu z lat 1932–1933, 
wskutek którego zmarło około 30–50 
tys. Polaków rozrzuconych po Ukra-
inie – głównie schłopiałej szlach-
ty zagrodowej, i jawne ludobójstwo 
111 tys. (udokumentowane) Polaków 
rozstrzelanych w 1937 roku (Wielka 
Czystka) zgodnie z rozkazem nr 00485 
Nikołaja Jeżowa wydanym w ramach 
„Operacji polskiej”. W obu sprawach 
rząd II RP, min. Beck, gazety i radio 
praktycznie przemilczeli tragedię 
rodaków „zza kordonu”.

Dbając o przestrzeganie trakta-
tu ryskiego z 1921 roku podpisanego 
z Sowietami, szykanowaliśmy w II RP 
organizacje białych Rosjan i Ukraiń-
ców, dbaliśmy o wszelkie ozdobni-
ki, ale nie o dalekowzroczne umowy 
chroniące żołnierzy i obywateli. 
A przecież nie było trwałego poko-
ju z ZSRS, był leninowski „ani pokój, 
ani wojna”. Ale nie było też tak, że to 
Sowieci nie chcieli z nami rozmawiać, 
oni w 1930 roku sprzedawali obra-
zy z Ermitażu, by importować mąkę. 
Na czele komisji „zamiany przedmio-
tów zbytku na dobra powszechnego 
użytku” stał późniejszy premier ZSRS 
Anastas Mikojan. Jestem pewien, 
że za drobną pomoc gospodarczą ze 

strony Polski podpisaliby wszystko. 
Inna rzecz, czy w 1939 roku by tego 
przestrzegali?

Sądzę, że gdyby nawet złamali 
umowy, liczba ofiar byłaby jednak 
mniejsza. Międzynarodowy Czerwo-
ny Krzyż musiałby być wpuszczony do 
obozów jenieckich, a odmowa prawa 
do inspekcji wywołałaby międzynaro-
dowe protesty. (Wspierał nas Włoski 
Czerwony Krzyż!). Może jeńców by nie 
zamordowano, a „jedynie” wywieziono 
na Sybir. Część by jednak ocalała.

Drugie przykre dla nas pytanie, to: 
dlaczego Wódz Naczelny, marszałek 
Śmigły-Rydz, oraz prezydent Mościcki 
w dniu agresji 17 września nie wypo-
wiedzieli formalnie wojny Sowietom 
z wszystkimi prawnymi tego faktu 
konsekwencjami, a dali, na arenie 
międzynarodowej, unicestwić Polskę 
jako państwo? Śmigły-Rydz wydał 
katastrofalny, kuriozalny rozkaz, by 
bolszewików nie atakować, a broni 
używać jedynie w obronie własnej. Nie 
wydał też rozkazów ewakuacji wojsk 
do Rumunii, na Węgry czy do krajów 
przybałtyckich. Wódz Naczelny WP 
RP po prostu uciekł i dał się interno-
wać przez „sojuszniczych” Rumunów 
(naciskanych przez Francję (!) i Niem-
cy). Swoimi żołnierzami, którzy poszli 
do niewoli, przestał się zajmować. Nie 
zachowały się żaden dokument czy 
wspomnienie rozmowy, by intereso-
wał się ich losem, wydawał jakieś tajne 
instrukcje.
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Trzecie irytujące pytanie to: dlacze-
go rząd gen. Władysława Sikorskie-
go przez pięć długich miesięcy swojej 
działalności (do kwietnia 1940 roku), 
dysponując ocalonym skarbem naro-
dowym (około 200 ton złota i gotówka 
w dewizach) oraz kredytami zagranicz-
nymi (istniała możliwość trybutu lub 
opłaty za utrzymanie jeńców), zajmo-
wał się od listopada 1939 roku wyła-
pywaniem piłsudczyków i osadzaniem 
ich w obozie koncentracyjnym w Ceri-
zay, a nie ustalaniem, co się dzieje 
z polskimi jeńcami wojennymi, oraz 
ratowaniem ich wszystkimi dostępny-
mi środkami? Ile winy za rozstrzelanie 
polskich jeńców wojennych na Wscho-
dzie ponoszą gen. Władysław Sikorski 
i jego rząd poprzez swoje zaniechania? 
W tym wypadku też nie zachowały się 
jakiekolwiek akty prawne, dokumenty, 
noty dyplomatyczne czy listy mówią-
ce, że gen. Sikorski choć przez chwilę 
myślał o losie polskich jeńców wojen-
nych! Nikt w jego rządzie sprawami 
polskich jeńców wojennych i ochroną 
ludności cywilnej się nie zajmował!!!

I czwarty aspekt dramatu katyń-
skiego, najsmutniejszy, który zapewne 
wywoła niesmak u wielu Czytelni-
ków, to całkowity brak woli ocalenia 
swoich żołnierzy przez grupę wzię-
tych do niewoli wojskowych wysokiej 
rangi. Pragnę tu zaznaczyć i przypo-
mnieć z całym naciskiem, że obowiąz-
kiem dowódców jest niewygubienie 
własnych żołnierzy. W sowieckich 

obozach znalazło się kilkunastu 
generałów (gen. Bronisław Bohatyro-
wicz, gen. dyw. Henryk Minkiewicz – 
b. dowódca KOP!, gen. Mieczysław 
Smorowiński, gen. dyw. Stanisław 
Haller – b. szef Sztabu Generalnego 
WP, gen. Aleksander Kowalski – pod-
jął walkę czynną z Armią Czerwoną, 
gen. Kazimierz Orlik-Łukoski, gen. 
Konstanty Plisowski – podjął walkę 
z Armią Czerwoną, gen. Piotr Skura-
towicz, gen. leonard Skierski, gen. 
Franciszek Sikorski) i kilkudziesięciu 
pułkowników dyplomowanych. Od 
dowódców tej rangi, którzy przeszli 
walki z bolszewikami w 1920 roku, 
można było wymagać trzeźwej oceny 
dramatycznej sytuacji. Znane są opisy 
przesłuchań polskich oficerów, kiedy 
to ranny młody lotnik czy oficer rzucał 
się z kulami na Mongołów z NKWD. 
Morale polskich jeńców było imponu-
jące – Bóg – Honor – Ojczyzna, warto-
ści śmieszne dla komunistów, młodzi 
oficerowie stawiali je ponad własne 
życie. Ale od generała, polityka wyma-
ga się czegoś więcej niż prostolinijnych 
reakcji. Generał powinien myśleć dale-
kowzrocznie, powinien usiłować wyjść 
z każdej katastrofy, minimalizując 
straty, a przynajmniej usiłować z niej 
wybrnąć. Takich działań nie było. 
Generałowie czekali na instrukcje 
rządu Sikorskiego(!), byli „niezłomnie 
niezłomni”, a nawet naiwni – słynne 
słowo honoru dane majorowi NKWD 
Waśce Zarubinowi, iż polscy oficero-
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wie nie będą próbować ucieczki z obo-
zów. Generałowie woleli wysadzić się 
w powietrze, tak jak obrońcy Smoleń-
ska, Kamieńca Podolskiego czy Gdań-
ska w okresie wojen napoleońskich. 

Dowódcy polscy z Katynia mie-
li przecież świadomość, że wybuch 
wojny sowiecko-niemieckiej jest tyl-
ko kwestią czasu, że polscy oficero-
wie będą potrzebni. Niestety nie było 
nikogo, kto by trzeźwo i pragmatycz-
nie zaproponował Sowietom utwo-
rzenie polskich batalionów roboczych 
do pracy w tajdze czy przy budowie 
dróg, nie było woli czepiania się moż-
liwości przeżycia, woli przeczekania. 
Nie chcę tu powoływać się na przy-
kład feldmarszałka Friedricha Pau-
lusa, który wbrew rozkazowi wodza 
III Rzeszy poddał 6 Armię, a w niewo-
li założył Związek Wolnych Oficerów 
Niemieckich. Po prostu ocalił głowy 
tysięcy swoich żołnierzy. (Przykład 
jest oczywiście „nielicujący z godno-
ścią polskiego oficera”). Na przestrzeni 
dziesięcioleci wielokrotnie osobiście 
słyszałem od historyków, polityków, 
dziennikarzy, iż w roku 1942, 1943 
Żydzi szli na śmierć jak barany. Jak 
określić i opisać to, co przydarzyło się 

naszym oficerom wziętym do niewoli 
przez Armię Czerwoną?!

Sądy rozstrzygające o winie 
w doprowadzeniu do katastrofy mor-
skiej orzekają ją zawsze w procentach! 
W tej katastrofie narodowej, śmiem 
twierdzić, część winy leży po stro-
nie naszego rządu i polskich dowód-
ców – gen. Sławoja-Składkowskiego 
i premiera gen. Władysław Sikorskie-
go. Oceniam naszą winę na minimum 
25% – a gdybym się nie bał oskarżeń 
o agenturalność (czyją?), tobym okre-
ślił naszą winę być może na 40–50%!

Czy ta tragedia nauczyła naszych 
polityków czegokolwiek? Nie wiem – 
nie dalej jak w 2009 roku rząd RP nie 
potrafił uratować w Pakistanie pol-
skiego geologa. Mieliśmy taki mały 
jednoosobowy Katyń na żywo. Potem 
mieliśmy „reset” stosunków z Federa-
cją Rosyjską. Premiera Donalda Tuska 
dającego się rozegrać Władimirowi 
Putinowi według schematu pułapek 
politycznych opracowanych przez GPU 
(sprawa Sawinkowa) – NKWD – KGB – 
FSB itd. Czy kiedykolwiek doczeka-
my w III RP, by polityka życzeniowa 
została zastąpiona przez realizm 
geopolityczny? Ω

 



***

Wyhoduję sobie serce
Z diamentu
Będzie czyste i nieskazitelne
Przetnie każde więzy
To nie na darmo najtrwalszy materiał
Z tych które lśnią na jubilerskiej 

wystawie

Wyhoduję sobie serce
Z kamienia
Nawet jeśli ktoś mnie zrani
Ono posłuży mi za broń
W końcu co pozostanie w jednym 

kawałku
Kamień czy czaszka?

Wyhoduję sobie serce
Z plastiku
Bo co jest lepsze dla fałszu
Niż tworzywo sztuczne?
Nikt nie może zarzucić kłamstwa
Temu co z definicji nie jest prawdziwe

Wyhoduję sobie serce
Z drewna
A potem je podpalę
Ogień będzie płonął całą noc
Aż pozostanie tylko kupka
Szarego popiołu

Po co hodować serce
Kiedy zamiast niego
Można mieć nic?

dominika Filipowicz

(slam w Niespodziance LUX)
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Pustka.
Dziwne uczucie
Sączące się od żołądka
Aż do umysłu.
Można mieć pusty brzuch
I marzyć o jakiejkolwiek kolacji
Podczas deszczu w zimową noc.
(Nawet spleśniałe ziemniaki
Nie brzmią aż tak źle.
Biedni pozytywiści,
Z głodem nie wygracie).
A można mieć pusto w głowie,
Gdy szuka się
Nowego życia

Na wyprzedaży
W jarzeniowym świetle
Centrum handlowego.
(Czy mogę wydać
Pięć złotych na nową duszę?
Moja się nieco zużyła,
Chyba nie prałam jej
W wystarczająco ciepłej wodzie).
A można mieć  
Pustą egzystencję
Smutnego człowieka,
Który klepie kolejny wiersz
Na czarnej klawiaturze
Zawirusowanego komputera. 

dominika Filipowicz
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Dzisiejszy wiersz
Zacznę kiczowato
Tak jak zaczyna się pusta telenowela
W cuchnącym samotnością domu
W którym torebki po herbacie wiszą jak 

bombki
Przyczepione niedbale do sczerniałych 

szafek
(Zapachu papierosów nie zabije nawet 

śmierć)
Dzisiejszy wiersz
Będzie brzęczał cicho
Tak jak mózg obija się w za dużej czaszce
Jakoś nie przeszkadza nam
Że mamy za mało mózgu na ten mały 

świat.
Nieważne
Ja o czymś innym.
…
Boję się ciemności
Takiej, która otacza ze wszystkich stron
I dusi, dając zbyt dużo powietrza
Ale ja o czymś innym
…
Boję się wiatru
Gdy huśta się w pogodny dzień

Może zabrać wszystkie iluzje
Nie jest ich zbyt dużo
Ale są moje własne
Dla mnie istotniejsze,
Niż to, że Elvis nadal żyje na księżycu
Na którym nigdy nie wylądowali ludzie
Ale ja chciałam co innego
…
Dostałam ataku
Czego?
Nie pamiętam…
Z trudem łapałam oddech
Chyba uznano mnie za wariatkę
Mówiłam sobie, że to panika
Ale może to była intuicja
Przestrzegała mnie przed odrobiną 

szczęścia
Tego przecież bym nie przeżyła.
Miłość zabrałaby mi to ciepłe uczucie
Puszystej samotności
(W końcu nie bez powodu ma człowiek 

koty
A one mają dziewięć żyć
Świat ma za dużo samotności, by 

zmieściła się w jednym)
Ale ja nie o tym
…
Chciałam tylko powiedzieć
Że nie ma co mówić

dominika Filipowicz



***

Nieodmiennie
Prosi się o sprawiedliwość
Sprawiedliwość dziejową
Sprawiedliwość dla morderców
Gwałcicieli
A raczej
Dla strzępów, które zostały z ich ofiar
Trudno sprać szkarłatne plamy krwi
Chyba że pofarbujesz koszulę na czerwono
Wtedy możesz wierzyć w zbrodnię idealną.

Ja nie proszę o sprawiedliwość
Nowy świat
Będzie różnił się od starego
Tylko jednym słowem.
Świat zawsze pozostanie światem.

(I tak zabili nam już Indian)

Ja liczę tylko na rzeczywistość
Uwierz mi
Potrafi być gorsza od sprawiedliwości

dominika Filipowicz



RZECZyWISTOŚć

Uciekałam przed rzeczywistością
W każdą smutną uliczkę
Gdzie można spotkać tylko Raskolnikowów
Szukających samotności
Po brutalnym morderstwie
Własnego spokoju

Wiedzieliście, że kurz to w 60% nasz naskórek?
Teraz da się zrozumieć tych,
Którzy mówią, że ludzie to śmieci

Ja jeszcze nie umarłam
Tylko upiłam własne serce.
lepiej żeby nie mogło myśleć
W dzisiejszych czasach
Myśli bolą bardziej od rzeczywistości

dominika Filipowicz



„Fronda LUX” ogłasza 
własną szkołę pisania.

Kto chce pisać, mieć staż,
uczyć się we współpracy 
z doświadczonymi autorami,
niech śle mejle na adres 
redakcja@fronda.pl,
a nie pożałuje.



Polsce potrzeba nie tyle obalenia systemu, 
władzy czy prawa, ile przede wszystkim 
gruntownych zmian na poziomie społecznym. 
Bez nich za siedem lat staniemy się smutną 
krainą szarych i sfrustrowanych ludzi

Anna 
Stępniak

Czekając  
na koniec 
unijnej 
kasy
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Dlaczego tak pesymistycznie? Bo obserwując życie społeczne 
wokół mnie, dostrzegam bardzo niewiele przejawów chęci działa-
nia na rzecz dobra wspólnego. Z badań wynika, że bardzo ważna 
jest dla nas rodzina. I co z tego, skoro znacznie mniej interesuje nas 
wspólna przestrzeń, o którą należy dbać?

W opublikowanym niedawno artykule Marka Solon-Lipińskiego na 
temat uczestnictwa Polaków w procesach podejmowania decyzji 
znajduje się informacja, że coraz chętniej deklarujemy, że dobrze 
jest coś robić razem na rzecz dobra wspólnego 1. I najczęściej na 
deklaracjach się kończy. Fakt, że powstają ruchy miejskie, że odby-
wają się referenda w sprawie odwołania przedstawicieli samorzą-
dów, to za mało, gdyż nadal zaledwie garstka dorosłych obywateli 
bierze sobie sprawy publiczne do serca.

Czy można mówić o sukcesie samostanowienia w sytuacji, gdy 
zaledwie połowa Polaków chodzi na wybory? Czy za powód do 
dumy można uznać fakt, że całkiem poważni i na co dzień rozsąd-
ni ludzie nie idą na referendum w sprawie odwołania prezydenta 
miasta, przekonując, że to właśnie jest postawa dojrzała i słusz-
na, przez co głosowanie jest nieważne? Czy naprawdę jest sens 
wieszczyć, że wszystko skończy się happy endem, po tym jak nowy 
prezydent wygrywa zaledwie trzema punktami procentowymi ze 
starym, który tak konsekwentnie działał na szkodę państwa, robiąc 
też z siebie samego pośmiewisko? Często można odnieść wrażenie, 
że Polacy z własnej woli jedną nogą nadal tkwią w zniewolonym 
systemie. Ba, nawet tego potwora dokarmiają.

Przemiany, które dokonały się w społeczeństwie po 2005 roku, 
będą – mam nadzieję – przedmiotem wnikliwych badań politolo-
gów, socjologów i psychologów społecznych. Nastąpi to w krótkiej 
epoce kpin z hasła o Polsce w ruinie. Nie wiem, czy istnieje gdzieś 
w naszej części świata drugie tak bierne społeczeństwo jak nasze. 
Dziś młodzież, słysząc o kolejnych dowodach na masową kradzież 

1 Marek Solon-Lipiński, Zmiany w nastawieniu Polaków do uczestnictwa w procesach 
podejmowania decyzji, czerwiec 2015.
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publicznych pieniędzy przez rządzących polityków, potrafi się tylko 
śmiać. Ale nie zbuntować.

Jak na razie jedynym buntem, który doprowadził do wściekłości 
młodych ludzi w Polsce, było acta, czyli prawo, które miało ingero-
wać w to, co jest im tak bliskie – internet. Wówczas, w 2012 roku, 
pomimo zimy tysiące ludzi przemaszerowało w kilkunastu mia-
stach kraju, pokazując premierowi, że są źli i domagają się sza-
cunku. Czyli że potrafią korzystać ze swoich konstytucyjnych praw 
i kontrolować rządzących. I na tym koniec. Dzisiaj coraz częściej 
jedyną odpowiedzią bezsilnych i sfrustrowanych Polaków jest decy-
zja o emigracji. Bunt po cichutku, tłumiony. 

Niesamowicie było oglądać zamieszki na ulicach Stambu-
łu w 2013 roku. Mieszkałam bardzo blisko słynnego parku Gezi 
i widziałam determinację mieszkańców Turcji, by wyjść z domu 
i wyrazić swoje zdanie. Niby chodziło tylko o drzewa, a mimo to 
setki ludzi postanowiły rozstawić namioty i czekać na atak poli-
cji zaopatrzonej w drażniący gaz i armatki wodne. W ciągu dwóch 
tygodni policjanci zużyli całoroczne zapasy gazu, wzbudzając  
w Turkach jeszcze więcej przekory i determinacji. To niejedyne oka-
zje, gdy pomyślałam, że mamy się czego od nich uczyć. Nieco póź-
niej, gdy media obiegły informacje o gigantycznej korupcji w rzą-
dzie, Turcy masowo wyszli na ulice, pokazując, że nie akceptują 
takich zachowań. Z kolei kiedy prokurdyjska partia hdP dostała się 
do parlamentu w czerwcu tego roku, jej zwolennicy wybiegli na 
ulice świętować i tańczyć. A w Polsce? Dzień po wyborach, które 
wzbudzały tak silne emocje w mediach, na ulicach i w tramwajach 
można zobaczyć zacięte miny i twarze, które krzyczą bez porusza-
nia wargami: ja na niego nie głosowałem! Ja jestem bardzo wyluzo-
wany, mnie polityka nie obchodzi!

Tak przy okazji, w Turcji frekwencja w wyborach parlamen-
tarnych utrzymuje się na poziomie 80–90%, w Czechach – 60%, 
Estonii – 60–65%, na Węgrzech – 60–65%. Polska od początków 
iii rP i pierwszych całkowicie wolnych wyborów nie potrafi się 
wybić poza 53,88%, a tak „rekordowy” wynik pada w czasie wybo-
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rów w 2007 roku, kiedy to trwa zmasowany atak propagandowy 
w rodzaju „zabierz babci dowód” oraz „odsuńmy frustratów i nie-
nawistników z życia publicznego”. Odsuńmy, by wybrać najwięk-
szych nieudaczników i cwaniaków…

Jednak po tym, co stało się jesienią ubiegłego roku, po zadzi-
wiających awariach, jąkaniu się panów z Pkw („wszystko już działa, 
łącznie z funkcją drukowania”; „system informatyczny pracuje, 
chociaż niezbyt wydajnie”), po wszystkich ściemach i niekończącej 
się bylejakości urzędników odpowiedzialnych za wybory samorzą-
dowe widok zaledwie tysiąca (?) ludzi protestujących wraz z garst-
ką narodowców, Grzegorzem Braunem, Ewą Stankiewicz i Kor-
winem był smutnym obrazkiem. Jedynie paru młodych z flagami 
przyszło wyrazić swój sprzeciw wobec byle jakiego państwa. Buntu 
nie ma. Co najwyżej w internecie. Co rusza może najwyżej redakto-
rów z „Gazety Wyborczej” wieszczących faszyzm.

Inwestycje unijne skończą się na dobre gdzieś około 2022 roku. 
I wówczas okaże się, że mamy bardzo niewiele kapitału ludzkiego, 
a jeszcze mniej kapitału społecznego. To wspaniale, że jest dofi-
nansowanie inwestycji gminnych, powiatowych i wojewódzkich ze 
środków Unii Europejskiej, ale to będą w większości zmarnowane 
i przejedzone pieniądze. Bez świadomości, że to my, Polacy, jeste-
śmy suwerenem, który rozlicza rząd, nie będzie żadnego awansu, 
parcia do przodu, rozwoju ani (tu ulubione słowo paru parówko-
wych mediów dotowanych przez instytucje rządowe) innowacji.

Poczucie bylejakości związane z brakiem decydowania o spra-
wach wspólnych dla całego państwa przekłada się na kolejne, 
niższe poziomy. Powszechnie uważa się (słusznie), że Warszawa 
prezentuje zupełnie inny standard życia niż reszta kraju. A jedno-
cześnie nawet jej mieszkańcy, w większości młodzi i ambitni, czują 
przed sobą beton, który ich tłamsi i blokuje. Tak jest bardzo czę-
sto w miejscach pracy, gdzie króluje folwark, tj. relacje społeczne 
wyniesione ze świata pańszczyźnianych chłopów i jaśnie oświeco-
nych panów. W takim układzie chłopami są ci młodzi po studiach, 
a panami – ich nominalni przełożeni z takimi samymi lub gorszymi 
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kwalifikacjami, którzy jednak różnią się od podwładnych tym, że 
mają władzę. Co najbardziej zdumiewające, dzieje się tak często 
w instytucjach publicznych, gdzie „nadzorcom” do głowy nie przyj-
dzie, że pracownik może i chce dbać o interes (finansowy, wizerun-
kowy) takiej placówki. Podobnie jest, niestety, w firmach prywat-
nych. Etyka w biznesie, o której z taką pasją mówił na przykład 
Roman Kluska, to pojęcie całkowicie abstrakcyjne dla wielu pra-
cowników i pracodawców. Finansowanie pochodzące ze środków 
publicznych jest też traktowane jako rzecz całkowicie naturalna, 
którą należy wydać na głupoty, ale absolutnie nie stworzyć nicze-
go, co może przynieść korzyść jakiejś szerszej grupie ludzi i którą – 
jak mówił Chrystus w Ewangelii św. Mateusza – można pomnożyć, 
a potem uczynić dzięki niej jakieś dobro 2. 

Rzecz jasna, naturalną reakcją może być jednak wyśmianie 
frustratów gadających o Polsce w ruinie, ale nie da się dyskuto-
wać z danymi statystycznymi 3. Młodych jest coraz mniej, a dodat-
kowo znacznie rzadziej o sobie samych decydują. Muszą w coraz 
większym stopniu utrzymywać „starych” i rzadziej niż ci drudzy 
chodzą na wybory. I są przegrani, zanim wylogowali się z Facebo-
oka i wyszli na ulice. W związku z tym unijna pomoc nie na wiele 
się zda, bo dług, który zaciągnęło państwo na różnych szczeblach 
administracyjnych, aby dołożyć się do tej „pomocy”, jest dla mło-
dych nie do spłacenia. Według co bardziej odważnych ekonomi-
stów ukryty dług publiczny per capita to ponad 100 tysięcy złotych.

Co w takiej sytuacji robić, jeżeli z wielu powodów nie chce-
my lub nie możemy zapakować walizki i polecieć na Zachód? 
Przede wszystkim znać swoją wartość. Patrząc z perspektywy osób 
w wieku 20–30, widać, że nasi rodzice zainwestowali w nas wie-
le środków i sił. Dlaczego więc mamy spuścić głowę i udawać, że 
nie widzimy naszego położenia? Trudno dostrzec też sens wiary 
w brednie kolportowane dzień i noc w mediach tzw. głównego 
nurtu (idzie faszyzm, stosy zapłoną, oni wierzą w spiskowe teorie 

2 Mt 25, 14–30.
3 Zobacz: Bunt młodych, którego nie było, www.dobrowol.org.
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dziejów), choć nadal znajdują się tacy młodzi, którzy podchodzą do 
tych „informacji” bezkrytycznie.

Po drugie, najlepsze, co pokolenie ’85–’95 może teraz robić, 
to zakładać rodziny i mieć dzieci. Bo obojętnie, czy te dzieci będą 
kiedyś piekarzami, cieślami, ministrami czy profesorami, powinny 
dorastać w poczuciu szacunku dla samych siebie. To jest – dla swo-
ich rodzin, wspólnot sąsiedzkich, społeczności lokalnych i wresz-
cie – obywateli w suwerennym, niepodległym państwie.

Sporym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, że pewien mój 
znajomy, z gatunku tych bardzo wyluzowanych, z ironicznym 
poczuciem humoru, chodzący na co dzień w trampkach i słuchają-
cy muzyki Queen, głosował na Grzegorza Brauna. To była ostat-
nia rzecz, której się po nim spodziewałam. Ale po rozmowie z nim 
w pełni zrozumiałam jego argumentację. To naprawdę nie ma 
praktycznego znaczenia, jak mi powiedział, czy jego kandydat na 
prezydenta chce intronizować Chrystusa na króla Polski, czy nie. 
Mój znajomy chce czuć się w państwie traktowany podmiotowo, 
a nie przedmiotowo. Nie chce być spychany na margines i wyklu-
czany na rozmaite sposoby. Nie musi być frustratem ani radyka-
łem. Nie zgadza się na kradzież i bylejakość. To wszystko.

Miejmy nadzieję, że w tym momencie świat wielkomiejskich 
postępowców lobbujących za bezwarunkowymi skrobankami (oraz 
powszechnym prawem do adopcji dzieci przez osoby, które dekla-
rują, że nie mają płci) nie legł w gruzach… Uff. Freddie i Grzegorz 
Braun?!

Na zakończenie: po cichu nadal wierzę w aktywność i przed-
siębiorczość Polaków, w ich zapał, konsekwencję i troskę o dobro 
wspólne. Ciągle uważam, że nieodkryte, ogromne pokłady kapita-
łu społecznego tlą się gdzieś pod warstwą na pozór nienaruszalnej 
skorupy egoizmu poszczególnych jednostek. I to pomimo notorycz-
nego skreślania krzyżyków przy nazwiskach bajerantów. Chcesz coś 
zmienić? Wyloguj się z fejsa i działaj. Ω



Maciej Parowski
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Wiatr, zrzędziła Zuza, słyszysz, targa gazetami, z tobą tak zawsze, 
wytarłeś zacieki z wapna, aleś bajzel zostawił. Nie można się 
doprosić, żebyś porządnie sprzątnął po sobie. 

Ale to nie był wiatr. 
Raczej złodziej, bronił się Artur, i to piętro wyżej, łażą skurwie-

le po rusztowaniach i rabują, co zostawione na wierzchu. Też nie 
miał racji. Choć zasadniczo był to złodziej, tyle że niezwyczajny, 
bo w stanie wyższej konieczności i w życiowej potrzebie.

Na balkonie mężczyzna w cienkim drelichu z literą P na pier-
si, kulił się i drżącymi dłońmi wpychał papiery do rozpadających 
się trzewików. Kiedy ich dostrzegł, począł zza szyby dawać zna-
ki, robić błagalne miny, kłaść palec na ustach, żeby go nie wyda-
li. Artur uchylił drzwi i z dołu, z podwórka rozległy się gwizdy, 
komendy, poszczekiwania. Usłyszeli ten harmider dopiero teraz. 

– Pedał pierdolony – powiedział do żony, nie odwracając głowy.
Położyła dłoń na jego dłoni, więc razem nacisnęli klamkę, by 

wpuścić nieproszonego gościa. 
– I człowiek – dodała łagodnym tonem.

Kryjąc odrazę, pytał zbiega, co mogą dla niego zrobić. Zuza 
dołożyła do półmiska nową porcję kanapek z żółtym serem i szyn-
ką. Zaparzała drugą herbatę.

– Skąd pan uciekł, z Białołęki?– indagował Artur, choć nie uzy-
skał odpowiedzi na wcześniejsze pytania. 

Gość tylko skinął głową. Był nieogolony, lecz nie wyglądał na 
zabiedzonego; jadł szybko, ale nie histerycznie, gryzł dokładnie, popi-
jał spokojnie, uważnie się rozglądając. Dopiero kiedy dał znak, zrozu-
mieli, że przydałyby się sól, keczup, a i pieprz nie zaszkodzi, już nie 
wspominając o kwaszonym ogórku. Ale nie tylko o to mu szło.

– Za co pana zamknęli, co pan przeskrobał?
Zbieg żachnął się i fuknął. 
– W tej zasranej IV RP człowiek nie może być sobą. Najwyższy 

czas, by spostrzec taką prostą rzecz i przestać się dziwić, zwłasz-
cza jeśli się jest w pewnym wieku.

Dewiant, a do tego buntownik, zrozumiał Artur, sam chciałeś, 
Grzegorzu Dyndało. Trzeba było przez drzwi wcisnąć gościowi 

 Za co pana zamknęli,  
 co pan przeskrobał?
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kawałek chleba i kiełbasy, dorzucić stary sweter z dna szafy, niech-
by dalej dyrdał po rusztowaniach. W nocy go nie wypatrzą.

Zuzanna roześmiała się, gość spojrzał na nią spode łba. 
– Mógł pan zostać w III RP, bardzo długo granice były otwarte. 

Nikt nikogo siłą nie trzymał.
Tę kwestię zmilczał.
– Przecież nawet w naszej IV RP mało kogo wsadzają – zauwa-

żył Adam bezradnie. – Tylko rozrabiaków, prowodyrów, ostenta-
cyjnych peeedaaaeeerrr... Aktywistów... Społeczeństwo ma prawo 
bronić się przed zgorszeniem. 

– Męska heteroseksualna szowinistyczna świnia – rzucił dobit-
nie, ale niewyraźnie, bo z pełnymi ustami, mężczyzna z literą P na 
piersi. – Zresztą niby skąd pewność, że męska.

To szczeniak, myślał Artur, gość nie przekroczył czterdziestki. 
Do tego dewiant, a obraża mnie w moim własnym domu. 

– Smakują panu kanapki? – spytała z wdziękiem Zuza. Artur 
krzykiem i nawet rękoczynami nigdy nie osiągał tego, co ona spo-
kojem. Była dobra w te klocki.

Gość otarł usta rękawem, rozłożył ręce.
– Pardon, ale sama pani słyszy... Rozrabiaka, prowodyr… Też 

coś. Wydawałem książki, bibułę, porządne postępowe, wolnościo-
we lektury, a nie takie religianckie badziewie jak u was.

– Z dwu metrów dostrzegł pan religianctwo?... Artur, wszyst-
kie wydania Biblii, Chestertony, levisy, Jonesy, encykliki, Gilsony, 
Erazmy, Pascale i całą bogobojną resztę masz przecież u siebie… 
Gość przenika wzrokiem ściany, to może odnajdzie naszego zagu-
bionego Tolkiena.

– Zuza, nie zginął, to ty go pożyczyłaś, chyba Marcinowi… 
– Nie muszę przez ściany – przerwał pedał, wskazując pasyjkę 

wiszącą nad drzwiami. – Starczy, że widzę tego tu… pajaca. I jesz-
cze Pascal… etyka normatywna, zero i nieskończoność, tandeciar-
skie zakłady w miejsce naukowej pewności. Dorośli ludzie. Psia 
krew.

– To co tam według pana powinno wisieć zamiast Chrystusa. 
Naga… nagi chłop. 

– lilith pramatka, wieczna bogini – szydziła Zuza.– Z brodą do 
pasa. Albo durszlak z makaronem z teflonu.

Męska 
heteroseksualna 
szowinistyczna 
świnia 
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– latający potwór spaghetti to sztuczka dla durniów. Nie 
jestem bałwochwalcą, nie modlę się do bożków jak wy. W ogóle się 
nie modlę. Nie ześwirowałem. 

– Było zostać w Trzeciej… Rzeszy, ominął pan to pytanie – zło-
śliwie zauważyła Zuza. – Skoro u nas tak źle?

– Rzeszy, sreszy – sapnął. – Wasz czwarty dystrykt nie lepszy… 
Naprawdę muszę wyjaśniać? Wiadomo, że chodzi o podatki. No 
i tutaj mam coś ważnego do zrobienia, a tam… – machnął ręką.

Artur postanowił być spokojny. To nawet ciekawe pogadać z kimś 
takim. Mimo pewnego ryzyka. Cieplej ubranego i zaprowiantowa-
nego pedała odprawią przed świtem, kiedy gliniarze odejdą. ludzie 
powinni sobie pomagać, pomimo wszystko, nad podziałami. Im 
trudniej zdobyć się na taki gest, tym większa zasługa. A zrozumieć, 
przeniknąć kogoś z tamtej strony, to wielka rzecz.

– Kogo konkretnie pan drukował? – zagadnął. – Na czym pole-
gało wasze misjonarstwo?

OBSERWATORZY

Jak im powiedział o swej akcji wydawniczej i o koronnych ideach, 
obojgu opadły szczęki. Gość wyrzucił z siebie samą najzjadliwszą, 
feministyczną, pedalską, genderową kminę. Skrobanki na życze-
nie, eutanazja tak samo, czwarta-piąta-dziesiąta płeć i te rzeczy. 
Harcerze poprzebierani za kobiety, mężczyźni w fartuszkach przy 
zlewozmywakach, dziewczyny w bojówkach i z giwerami, kościo-
ły zamienione na boiska do koszykówki i siatkówki (ze względu 
na wysokie sklepienia), ostatni chadecy powieszeni na kiszkach 
ostatnich katechetek, bo klechy dawno pod podłogą albo na dnie 
z kamuszkami u nóg, a górą niechby płynęły ich wzdęte powie-
trzem baloniaste sutanny. Wielkie wyzwolenie liberalnego ducha 
i niezmierzona pogarda dla osób, które chciałyby się ująć za nie-
chcianą ciążą, za embrionem z mongolizmem, cóż z tego, że też 
przecież mającym prawo do życia. 

Zuza i Artur znali tę śpiewkę. Artur spróbował kiedyś odnaleźć 
jądro czy fundament owej furii, pierwotny retoryczny i meryto-
ryczny punkt oparcia. I z któregokolwiek końca zaczynał, zawsze 
u zarania, u źródeł chorej myśli piekliła się baba zmieniająca 
chłopów jak leci albo pragnąca usunąć bachora, albo chłop, któ-

 Ludzie powinni  
 sobie pomagać
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remu bronią wetknąć fiuta w dowolny otwór dowolnej osoby, 
najchętniej młodej i najlepiej tej samej płci, no i oczywiście innej 
niż wczoraj i przedwczoraj. Oczywiście oboje nienawidzący Boga 
i dowolnych religii, które spróbowałyby im zabronić takich brewe-
rii. Nigdy podczas tych ideowych wierceń i wykopalisk nie natrafił 
na nic więcej. Opowiedział o tym Zuzie, z pewnym nawet zawo-
dem. Wyśmiała go, a czego się spodziewałeś.

Pedał tokował, zapalał się, zerknęli na siebie porozumiewawczo. 
Grubsza sprawa, sapnął Artur. Przeciwnie, cienizna, ciemniacka 
tandeta, nie wytrzymała Zuza. W gościa jakby piorun trzasł.

– Jebani misjonarze!
– Idiota – żachnęła się Zuza. – Co ma do tego religia. Nie kręcą 

pana baby, OK, tacy byli zawsze i jakoś siebie radzili. Ale czynić 
z tego zasadę... Wpychać w to dzieci, wręcz uczyć… To ciężki chleb 
i smutny los, czytałam o nietrwałości waszych związków, o gorącz-
kowej giełdzie wdzięków, o tęsknotach nie do zaspokojenia. 
Chcecie adopcji, a jednocześnie walczycie o aborcję, świętość życia 
macie za nic… 

– Pieprzona katolska propaganda, katabasy drogo nam za nią 
zapłacą. 

Adamowi krew uderzyła do głowy. 
– Nie ma chrześcijaństwa – warknął. – Nie było jednego Jezusa, 

tylko dwu pierdolonych bliźniaków, synów żydowskiego kanciarza, 
stolarza Józefa. – Pierwszego ukrzyżowali, drugi wyszedł z ukry-
cia i dalej brylował, udawał zmartwychwstałego, ale się wydało 
i pięć lat później zarobił garotę. Kościół Piotrowy i Pawłowy diabli 
wzięli…

– Przeginasz, Artur – rzuciła Zuza, a zbieg po raz pierwszy zer-
knął na gospodarza z zainteresowaniem. No to zaraz zobaczy.

– Tylko co z tego – kończy Artur. – Nie ma Kościoła, bo go aku-
rat w sprawie aborcji nie trzeba. Cztery stulecia przed Chrystusem 
pewien Europejczyk, grecki lekarz Hipokrates zakazywał w swojej 
Przysiędze podawać kobietom środki poronne... 

– To znaczy bez wyraźnego powodu – dorzuca pedał.
Adam i Zuza spojrzeli po sobie.
– To ostatnie to komuniści dopisywali w PRL – zawołali chórem.
Odparł ich repliką z godną podziwu swobodą i wdziękiem. 

Pieprzona katolska 
propaganda 
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– Odmóżdżeni religianci, zawirusowani zabobonem, szkoda, że 
sami siebie nie słyszycie – szydził zupełnie nieprzekonany. – Szar-
piecie się na uwięzi dogmatów katolstwa, liżecie własne mentalne 
kajdany. 

– Katolstwa?… Panie, ja mam znajomych, także niewierzą-
cych… I własne oczy! – zawołała Zuza.

– Polska się wyludnia, obie Polski… – jęknął Artur. – A wy żąda-
cie zielonych świateł i wsparcia dla jałowych rui… 

– Zmniejszona dzietność to bonus. Im więcej ludzi, tym ciężej 
obsłużyć cały ten bajzel, tym trudniej poradzić sobie z kryzysem.

– Ale Polska od tego maleje, coraz mniej Polski w obu Polskach 
i Polski w Europie… 

– A na chuj komu Polska – rzucił pedał. – Ta albo tamta, ale 
zwłaszcza ta. Za mało wam dzieci, to niech katabasy ściągną stalo-
we majty i dorobią bachorów, zresztą już dorabiają albo wchodzą 
w drogę takim jak ja. Pedofile…

– I pan się dziwi, że was izolują…
– Że zamykają wam usta…
Gość otrząsnął się, zerwał od stołu. Spojrzał na nich z pogardą.
– Wam się dziwię… Naziści! Gdzie tu łazienka? – Artur odru-

chowo pokazał mu ręką. – Odleję się i wracam na rusztowanie, bez 
łaski, nie potrzebuję pomocy…

Jak go powstrzymać, pytał Artur sam siebie, i czy warto? Każdy 
potrzebuje pomocy, ofiarnie argumentuje Zuza, ale już do ple-
ców przykrytych drelichem. Trzasnęły drzwi, zaraz też doszły 
do nich z korytarza odgłosy, jakby przybysz wrzeszczał, ciężko 
kaszlał, gadał do siebie, parokrotnie spuścił wodę. Ma coś z żołąd-
kiem, naświni tam, jęknął cicho Artur, ale pedał już się wynurzał 
z korytarza.

– Powiedziałem, poradzę sobie – rzucił, ostentacyjnie wycierał 
ręce i usta w rękaw drelichu, nie w ręcznik. 

Artur rozłożył ramiona, tak nie można, spór sporem, ale trze-
ba być człowiekiem, Zuza z niesmakiem kręciła głową. Gość zbył 
te gesty lekceważącym strzepnięciem dłoni. Rwali się zaprzeczyć 
mu, ale to on miał rację, poradzi sobie, raczej oni będą potrzebować 
pomocy. Do mieszkania dobijało się dwu co najmniej osobników, 
nie żałując pieści i twardszego narzędzia. Najpewniej stalowej kolby. 

 Odmóżdżeni  
 religianci,  

 zawirusowani  
 zabobonem
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Nieee, za jakie grzechy, wrzeszczy dusza w Arturze. Ja nie chcę, 
nie kompromitujmy się tak strasznie. Owszem, to wał, wredny 
i zapalczywy, ale tropić takich po piwnicach i strychach, szczuć 
psami, zamykać w kiciu, wyjmować siłą z mieszkań... W czym 
będziemy lepsi od tamtej, spapranej III RP, jeśli w Czwartej upad-
niemy tak nisko. Boże, zmiłuj się nade mną, do dupy z taką wojną 
cywilizacji.

Zbieg łypał nań z mieszaniną mściwości i popłochu. Dwóch 
mundurowych, na szczęście bez czworonożnych bydlaków na 
smyczach, wtargnęło do mieszkania. Zaraz przy wejściu na kory-
tarzu strącili rząd książek, luźno stały, młodszy siepacz pochylił 
się, wziął kilka tomików, zerknął, trzy odrzucił na podłogę, ale 
jeden pieczołowicie położył na półkę. W tym czasie ten pierwszy 
już w pokoju trzasnął w pysk zbiega i pchnął oniemiałą Zuzę na 
tapczan. 

– Nie znają prawa? Zapomnieli o obywatelskich powinno-
ściach? Pomagają plenić się zepsuciu? liczą na ślepotę władzy?… – 
cedził złowrogo.

Zbieg złapał się za policzek, odkaszlnął i pokazał stół.
– Chciałem wracać, przysięgam – zaskrzeczał. – Mam ich dość, 

futrowali mnie tu jak gęś na foie gras, buntowali, chcieli pisać 
zażalenia do Strasburga. A przecież mi u nas dobrze, uciekłem, 
żeby się tylko przewietrzyć. 

Zuzia i Artur oniemieli, gliniarze parsknęli śmiechem, młodszy 
dalej myszkował przy książkach, tym razem w pokoju. Starszy zer-
knął pytająco na Artura i nie odwracając się, na ślepo, znów pacnął 
zbiega w policzek. Tamten opadł na kolana.

– Ja nie puszczę tego płazem – zachlipał. – Poskarżę się… 
– …do Strasburga? – dopowiedział młody z nosem w książce. 

Tak ją trzymał, żeby Artur nie rozpoznał tytułu.
– To niesamowite, ja, my… – zaczął Artur, ale Zuza dyskretnie 

położyła palec na ustach. 
Żona znów miała rację. Nie skarżymy się, nie prostujemy słów 

nieszczęśnika. Każdy w jego sytuacji ma prawo do kłamstwa. 
Starszy gliniarz wziął pedała za kołnierz i poprowadził do 

wyjścia.

Chciałem wracać, 
przysięgam 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
2

7
5

– Udzielam państwu ostatniego ostrzeżenia, lokal i nazwiska 
zawędrowały do kartoteki. Następny raz będzie bardziej bolesny. 
Rozważcie to… humaniści za dychę.

Wyszli. Cała trójka. Zaraz za drzwiami pedał znów musiał obe-
rwać, bo rozległy się jęki i wyrzeczenia. Artur usiadł przy Zuzie, 
objął ją. Drżała, spazmatycznie łapała powietrze, jakby miała 
wybuchnąć płaczem. Ale kiedy wstał i nerwowo spałaszował trzy 
pozostałe kanapki, zaczęła chichotać. 

Nie minęły trzy minuty, jak usłyszeli tupot ciężkich buciorów 
i delikatne stukanie.

W progu stał młody policjant, z odkrytą głową wydawał się 
jeszcze młodszy. Pod pachą trzymał kask, a w wyciągniętej ręce 
książkę. Teraz Artur rozpoznał, to byli Senni zwycięzcy i Arsenał 
Oramusa w jednym woluminie oprawionym w pakowy papier. 

– Bardzo przepraszam – powiedział jak gdyby nigdy nic. – Prze-
cież ja to mam, to znaczy kolega ma. Prawdę mówiąc, wolałbym co 
innego pożyczyć, tam obok stał Jęczmyk… Oddam, jak słowo.

Artur przyjrzał się dzieciakowi, bo to był dzieciak.
– Musieliście gościa bić?
– Przecież to prowok. Łańcuchowy. To on was wystawił. 
– Słyszeliście wszystko?
– Prawie. Są zawsze alternatywne nadajniki, o których nie 

mają pojęcia. Nie można im ufać. Zezłościliście go, postanowił 
się zemścić… – zrobił parę kroków i zajrzał do Zuzy. – Służba nie 
drużba, przepraszamy panią – powiedział z powagą.

Wrócili do przedpokoju. Chłopak sięgnął po Nowe Średniowie-
cze, to był ten jeden pieczołowicie odłożony tomik.

– Dlaczego Jęczmyk, dlaczego właśnie on? – spytał Artur. 
– Wykładowcy na komendzie cytują nam z niego na szkoleniach 

różne fragmenty, ale nie chcą książki wydawać do domu.
– Przecież to wyższa obywatelska szkoła jazdy. Powinno być 

w bibliotece parę egzemplarzy, żeby każdy mógł przeczytać.
– No i są. Trzy. Wszystkie wypożyczyli dowódcy, ale nam nie 

dają. Mówią, że od tej książki mogłoby się kociarni w głowach 
poprzewracać. Ω

 Senni zwycięzcy 
 i Arsenał Oramusa
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Remigiusz Włast-Matuszak

Niezidentyfikowane

szczątki

polityki kulturalnej 

& historycznej III RP
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Polska polityka kulturalna, 
historyczna?! Podobno coś 
takiego miało zaistnieć, 
powstać, a nawet widziano, jak 
przebiegało przez podwórko 
ministerstwa na Krakowskim 
Przedmieściu. Wszyscy chcieli 
dobrze, a wyszło jak zawsze

Samo pojęcie „polityka kultural-
na” i mieszczące się w nim pojęcie 
„polityka historyczna” przed 2004, 
2005 rokiem kojarzyło się z komu-
ną i Prl-em i praktycznie nie istniało, 
a jeśli istniało, to jako „niestosowność” 
na milczącym marginesie, bo przecież 
tzw. salon nadwiślański zaordynował, 
że mamy „koniec historii”, więc nie 
ma potrzeby zajmować się pojęciami 
pochodnymi czegoś, co bezpowrotnie 
przeminęło. 

Dopiero wiceminister Mkidn 
Tomasz Merta (1965–2010) na łamach 
„Teologii Politycznej” odkurzył samo 
pojęcie polityki historycznej wymien-
nie stosowane z pojęciem polityki 
kulturalnej, jak również ich obszaru 
działań: Z polityką historyczną (kultu-
ralną – red.) wiążą się dwa zasadni-
cze niebezpieczeństwa. Pierwsze – to 
uznać, że taka sfera nie istnieje, że 
wszystko się dzieje w sposób natural-
ny, że historycy zajmują się historią, 
a politycy polityką. Drugie – uznać, że 
polityka historyczna jest przeciwień-
stwem prawdy historycznej. Trochę 
naciągam cytat? No to proszę znaleźć 

trafniejszą wypowiedź ministra kultury 
z czasów iii rP i ją przytoczyć.

Kultura narodowa, polityka kultu-
ralna i historyczna to niekwestiono-
wane fundamenty bytu narodowego 
oraz funkcjonowania państwa. A kolo-
kwialnie (!) to po prostu dbanie o nasz 
język, obyczaj i spuściznę po wcześniej-
szych pokoleniach. 

W roku 1918 „Polska nam wybu-
chła!” – geopolitycznie, a przed 
wszystkim kulturowo. O pokolenie 
później, nawet po pięciu latach total-
nej, ludobójczej okupacji niemiecko- 
-sowieckiej, a potem po 45 latach (dwa 
pełne pokolenia) wasalnego, realne-
go socjalizmu, nie zdołano wyrugo-
wać polskiej tradycji i kultury. Dopiero 
i zaledwie kilka lat zmasowanej anty-
narodowej propagandy szerokiego śro-
dowiska „Gazety Wyborczej” i afilio-
wanych mediów takich jak „Tygodnik 
Powszechny” czy tvn plus na deser 
osiem lat rządów Platformy Obywa-
telskiej potrafiły posiać i zebrać swoją 
wersję historii opartej na „pedagogi-
ce wstydu” i swoją „politykę kultural-
ną” – tzw. europejskie, lewackie multi-
kulti: Rzeczpospolita otwarta w sosie 
płynnej postnowoczesności!

W latach 60. należałem do ostatnie-
go pokolenia edukowanego w szko-
le przez „niedorżniętą” przedwojen-
ną inteligencję. Jej „ostańce” – ludzi 
wyrosłych i wykształconych w ii rP, 
pamiętających wolny kraj, normalne 
zachodnioeuropejskie państwo, na 
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średnim światowym poziomie rozwoju 
zachodniej cywilizacji.

Na lekcjach historii, języka pol-
skiego, geografii starzy nauczyciele 
przemycali mimochodem informa-
cje niweczące całe miesiące mozolnej 
propagandy komunistycznych mediów. 
W mojej podstawówce i liceum zało-
żonym przez przedwojennych społecz-
ników z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
(tPd, rok zał. 1949), przez ideowców, 
takich jak prawdziwi, patriotyczni 
socjaliści: Tomasz Arciszewski, Wacław 
Tułodziecki (tPd wyrugowano z pol-
skiej oświaty w latach1959–1966), 
zawsze „przypadkiem” rozwieszona 
była mapa Polski za Jagiellonów i tam 
największe było skupisko szczenia-
ków oglądających Polskę od morza 
do morza. Nauczyciele wykładający 
nawet przedmioty ścisłe też potrafili 
przemycić negację „nowego” i ośmie-
szyć realny socjalizm. Gdy kończy-
łem edukację, tak po 1964 roku, licea 
szturmem obsadzał już nowy narybek 
„profesorów” wykształconych w wyż-
szych szkołach pedagogicznych. To już 
byli „wykształceńcy” Prl-u i takie też 
wartości nieśli w lud. W sporej części 
realizowali podręcznikowy program 
urawniłowki. 

Dobór negatywny był jawny i nama-
calny. Pamiętam, że z moich roczni-
ków, kto się nie dostał do liceum albo 
odpadł po pierwszej klasie (pierwszego 
roku liceum nie można było powta-
rzać), szedł do liceum pedagogiczne-

go! Które oczywiście kończył i szedł do 
wsP albo do szkoły policealnej z kie-
runkiem pedagogicznym. Po latach 
ci „wykształceńcy” obsadzali woje-
wódzkie kuratoria i resorty kultury 
i „oświaty”, jak również „szkolnictwo 
wyższe” – tworzyli programy i wdrażali 
kolejne reformy szkolnictwa. Minister 
Joanna Kluzik-Rostkowska i jej dar-
mowe elementarze to niemal syno-
nim ukoronowania i egzemplifikacja 
tego trendu „postępactwa” roztapia-
jącego kulturę narodową w „płynnej 
postnowoczesności”.

W latach 1968–1969 ponury par-
tyjny funk – stupajka, tzw. generał 
Mieczysław Moczar (Mykoła Dem-
ko) wywrócił do góry nogami życie 
kilku tysięcy studentów (i moje), ale 
mimo wszystko potrafię docenić, że 
w ramach swoistego snobizmu „na 
przedwojenną inteligencję”, na ii rP, 
ten oberesbek usiłował tworzyć swój 
dwór pisarzy i artystów. Czytał, a cza-
sami pisał książki, zapraszał na obiady, 
do Łańska i Obór, a nawet jako pół-
analfabeta w faktycznym, wojskowym 
stopniu plutonowego, miał ambicje, 
w Poznaniu na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza, prowadzić wykłady 
dla nauczycieli akademickich, w tym 
panów profesorów masowo tłoczących 
się w auli i robiących pilnie notatki! 
(Treść wykładów i dyskusje są dostęp-
ne w Bibliotece Narodowej, a także 
w bibliotekach wojewódzkich). Szef 
Msw cz. BP PzPr bezwiednie naśla-
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dował Medyceuszy, cesarza Karola 
Wielkiego – też chciał jak on otaczać 
się uczonymi i artystami. Po nim już 
ani w Prl, ani w iii rP nie było polityka 
czy oligarchy, który byłby choć cieniem 
Wawrzyńca Wspaniałego. 

Dotyczy to zarówno prawicy, jak 
i lewicy. Po 1989 roku mamy pustynię 
mecenatu, nawet Wierzyńskiego nie 
wydano w półskórku, a teraz dopiero 
dzierga się Józefa Mackiewicza!

Tradycja lewicowego snobizmu na 
bycie inteligencją, takim salonem pani 
Récamier, udało się natomiast śro-
dowisku „Krytyki Politycznej” (obszar 
kultury nie znosi próżni) – nie wypeł-
niliśmy placu Zbawiciela repliką jed-
nej z genialnych rzeźb Stacha z War-
ty (Stanisława Szukalskiego – zm. 
w 1987 roku!), czy sakralną rzeźbą 
Igora Mitoraja (zm. 6 październi-
ka 2014 roku), to wcisnęła się tęcza. 
Nie reaktywowaliśmy pisma „Sztuka 
i Naród” Bojarskiego, Trzebińskiego, 
Gajcego ani nawet „Wiadomości Lite-
rackich”, no to rozepchnęły się „Kry-
tyka Polityczna” i jej środowisko. Cud 
i gest Opatrzności, że od ponad dwóch 
lat „Fronda luX” prowadzi akcję nieod-
dawania kultury walkowerem, a nawet 
z wolna przechodzi do fazy odwojowy-
wania kultury. 

Po politycznej transakcji w Mag-
dalence i inauguracji sejmu kontrak-
towego w 1989 roku wyłoniono rząd 
Tadeusza Mazowieckiego. Wieloty-
sięczne środowiska kulturalne, twórcy, 

„tfurcy”, działacze „robiący w kultu-
rze” (setki wydziałów kultury kd, kM, 
kw PzPr) i tzw. ludzie kultury, tysiące 
„upowszechniaczy” na etatach, budzą-
cy się do życia na kolejną rocznicę 
rewolucji październikowej, 1 maja, 
22 lipca, „dni filmu radzieckiego”, 
cała ta menażeria znalazła się nagle 
w okresie przejściowym. Już wiedzie-
li, co jest be, ale nie wiedzieli, co teraz 
będzie obowiązujące. Okres transfor-
macji politycznej i gospodarczej (co 
się stało z akademikami prowadzą-
cymi wydziały ekonomii socjalizmu 
na wyższych uczelniach?) rozpoczął 
proces marginalizacji kultury w Pol-
sce. Pozycja kolejnych 15 (!) ministrów 
kultury rP (i kilka „szarych eminencji”) 
słabła! Padały nawet pomysły likwi-
dacji resortu kultury (hasła liberałów 
z kdl, aktualnie z Po), a coś takiego 
jak spójność i zachowanie ciągłości 
w polityce kulturalnej rP nie istnia-
ło i nie istnieje! Rzekoma nieproduk-
tywność sfery kultury w praktyce była 
czołowa jako myśl starego marksizmu 
po 1989 roku, jak również obowiązy-
wała w nowym spojrzeniu liberałów 
polityczno- gospodarczych wszelkiej 
maści, z Donaldem Tuskiem i Rafałem 
Grupińskim na czele!

Cała sfera nadbudowy kulturalnej 
stała się skansenem doraźnej dys-
trybucji dotacji z budżetu państwa, 
a mnogość rąk pośredników, przez 
które przechodziły (przechodzą) te 
fundusze (od 0,31% do około 0,93% 
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PkB), powoduje marnotrawienie trud-
nych do określenia kwot – 10%? 30%? 
Sfera kultury w Polsce od lat modli 
się o sprawnego mecenasa, Medyce-
usza, człowieka obdarzonego otwar-
tym umysłem, autentyczną erudycją 
i przede wszystkim wolą Polityczne-
go działania!

Cała nieuchronnie nadchodzą-
ca reforma kultury sprowadza się do 
podstawowych haseł: „Kadry decydu-
ją o wszystkim”, a te kadry muszą być 
obdarzone wolą politycznego działa-
nia. Czy ktoś śledzący funkcjonowanie 
resortu kultury może mi wskazać mini-
strów kultury, którzy reprezentowali 
sobą tę wolę? Ja takich nie pamiętam, 
owszem, było trzech, a może czterech 
wiceministrów kultury, którzy w tym 
stylu administrowali, ale nie pozwolo-
no im na samodzielność. Znam też kilku 
kandydatów do objęcia resortu kultury 
mających pożądane cechy, ale nie mogę 
ich spalić, ujawniając nazwiska! Tomasz 
Merta nie żyje – możemy tylko starać 
się kontynuować jego założenia nowo-
czesnej polityki kulturalnej i historycz-
nej. „Patriotyzm jutra!” – tak! Sprawny 
był Ryszard Czarnecki, ale rządził (pod 
nieobecność chorego ministra) trzy 
i pół miesiąca, zanim został w prostac-
ki sposób odwołany przez Kazimierza 
Dejmka z sld. Paru sprawnych wicemi-
nistrów na kilkudziesięciu dryfujących 
w głównym nurcie – to trochę mało.

Na sferę kultury narodowej nało-
żyły się też koszmarne meandry tzw. 

demokratyzacji państwa, reforma 
administracyjna (likwidacja woje-
wództw), decentralizacja wydatków 
państwach, dzika prywatyzacja, harce 
międzynarodowego kapitału speku-
lacyjnego, który potrafił kupić zamek 
czy pałac (fabrykę), zabrać budulec 
i elementy kamieniarskie (maszyny), 
a porzucić ruinę (w połowie XiX wieku 
tak we Francji postąpiono m.in. z zam-
kiem kardynała Richelieu – ale to było 
170 lat temu!) i rewolucja w systemie 
podatkowym oraz rewolucja infor-
matyczna. W końcu komercjalizacja 
wszystkiego – nawet zakusy na muzea 
i biblioteki. (W Szwecji 25 lat temu 
wprowadzono odpis tantiemowy od 
książek wypożyczonych w bibliote-
kach, przeznaczony dla autorów tych 
książek. Tantiemy te są refundowane 
przez resort kultury. Obecna minister 
kultury rP z Po chce, by wypożyczają-
cy książkę w bibliotece bezpośrednio 
płacili za jej wypożyczenie! W ramach 
ponurego sarkazmu zaproponowa-
łem na FB, by wypożyczający pła-
cili pełną cenę książki! Część osób 
poparła mój wpis, argumentując, że 
kupione książki leżą potem w domu, 
a tak będą żyły w bibliotece. Wniosek 
z tego cząstkowego pomysłu refor-
my kultury jest taki, że każda Bzdura 
znajdzie „naukowe” poparcie i takąż 
argumentację).

Nowa klasa polityczna obejmują-
ca rządy w rP próbowała nie dość, 
że ograniczyć wydatki budżetowe na 
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kulturę, to jeszcze kulturę instrumen-
talizować jako sektor swojej propagan-
dy politycznej. Trudno o to oskarżać 
prawicę (rząd Jana Olszewskiego, 
aws, Pis trwały po kilka, kilkanaście 
miesięcy albo też kulturą zawiadywał 
koalicjant z Unii Wolności). Wykreowa-
no również sztuczny podział między 
kulturą masową (popkulturą) a kultu-
rą wysoką – osobiście chyba w roku 
1996/1997 dowiedziałem się, że ist-
nieje coś takiego jak kultura wysoka. 
Zawsze żyłem w przeświadczeniu, że 
istniej jedna kultura, ale dzięki ukła-
dowi towarzyskiemu Andrzeja Wajdy, 
tworzącego taśmowo jakieś elitar-
ne i efemeryczne Obywatelskie Rady 
Kulturalne itd., dowiedziałem się, że 
„mówię prozą”.

Zmiana ustroju tylko nieznacz-
nie wpłynęła na zmianę mentalności 
środowisk twórczych. Nagle z dnia na 
dzień twórcy poczuli się wolni, wolno-
ścią niczym nieograniczoną, lecz pań-
stwo miało dalej łożyć na realizację ich 
indywidualnych pomysłów artystycz-
nych! Niebywała zarozumiałość i prze-
konanie o ich wiekopomnej roli były 
manifestowane w mediach, a z dru-
giej strony domagano się stałych, 
konstytucyjnych przywilejów socjal-
nych, mecenatu państwa. Wystarczy 
poczytać kuriozalne teksty wystąpień 
autorytetów na Kongresie Kultury 
Polskiej w Warszawie z roku 2000, jak 
też jednoznacznie już lewackie postu-
laty Europejskiego Kongresu Kultur 

we Wrocławiu z 2011 roku (m.in. apel 
o wsparcie rewolucji arabskiej!).

Cezurę początku destrukcji nor-
malnego teatru (kultury) w Polsce 
możemy sobie umownie wyznaczyć na 
1998 rok, na dzień premiery głośnej, 
sztandarowej sztuki pt. Niezidentyfi
kowane szczątki ludzkie Brada Frase-
ra, wyreżyserowanej przez Grzego-
rza Jarzynę w Teatrze Dramatycznym 
w PkiN. Przypomnijmy, że jest to 
opowieść o kilku osobach osaczonych 
współczesnością (!) (oczywiście opre-
syjną). Poniżej popatrzmy sobie na 
osoby ministrów kultury (osaczonych 
współczesnością) i szczątki ich „polityki 
kulturalnej i historycznej”, jakże trudne 
dziś do zidentyfikowania. 

W 1989 roku tekę ministra kultury 
otrzymała reżyser Izabela Cywińska 
(wówczas w sile wieku – lat 55, dzisiaj 
lat 80). Jak to z „Izką” było? Okupację 
przeżyła jako dziecko, stąd zapewne 
znajomość wojennych realiów prze-
kazanych widzom w świetnym serialu 
Boża podszewka. Studia w Warszawie 
na uw miała szczęście skończyć już 
w 1956 roku, ominęły ją socrealizm 
i uwikłania. Była wybitną reżyser-
ką teatralną, jak również sprawnym 
menedżerem, miała szczęśliwą rękę do 
odkrywania talentów. W stanie wojen-
nym była internowana. Miała dobrą 
pozycję przetargową u władz i była „do 
przyjęcia” w sferach teatralnych zsrs. 
Wybór padł na nią. W Omsku na Sybe-
rii w trakcie prób do Tartuffe’a dosta-
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ła telefon z propozycją, by została 
ministrem kultury. Zgodziła się i przez 
decydujące półtora roku była realiza-
torką transformacji w polskiej kulturze. 
Mam przed sobą dwie wersje tej trans-
formacji: zawartą w książce pt. Nagłe 
zastępstwo. Z dziennika pani minister 
pióra Izabelli Cywińskiej i drugą Jac-
ka Akermana z 1991 roku pt. Królowa 
Krakowskiego Przedmieścia (do naby-
cia na Allegro za 2 zł.) Prawda, jak to 
bywa, leży pośrodku albo w rowie. Co 
konkretnie zdziałała minister Cywiń-
ska? Rewolucja? Nic podobnego. 
Wymieniła jedynie jednego dyrektora 
departamentu teatru, bo „środowi-
sko” tak postulowało, oraz zwolniła 
dyrektora departamentu wojskowego 
(!!!) (premier Tadeusz Mazowiecki nie 
zarządził likwidacji reliktu stanu wojen-
nego – departamentów wojskowych 
i komisarzy wojskowych w administra-
cji i gospodarce) i pierwszego sekreta-
rza PoP PzPr w randze podsekretarza 
stanu (PoP – podstawowa organizacja 
partyjna rządząca „wszystkim” od 1948 
do 1989 roku) oraz dwoje komunistycz-
nych wiceministrów. 

Nie wiem, czy pani Krystyna 
Marszałek- Młyńczak i Mirosław Sło-
wiński nie byliby lepsi, nie wyrządziliby 
znacznie mniej szkód kulturze polskiej 
niż ściągnięty do MkiS i wykreowa-
ny na wiceministra iii rP tow. Michał 
Jagiełło, długoletni aparatczyk PzPr, 
zastępca kierownika wydziału kc PzPr, 
a przede wszystkim „agresywny” gra-

foman, autor wielu opracowań na 
prawach książki i twórca sztandarowe-
go dzieła dekady Gierka, powieści pt. 
Hotel klasy LUX, sfilmowanej na koszt 
społeczeństwa, a nawet rozpowszech-
nianej, bez liczenia się z urazami psy-
chicznymi, jakich doznawali nieliczni 
(na szczęście) widzowie. Towarzysz 
Jagiełło był następnie wiceministrem 
kultury aż do roku 2002 (!), a później 
dyrektorem naczelnym Biblioteki Naro-
dowej do 2008 roku, by przejść w koń-
cu na lukratywną emeryturę i dalej 
płodzić dotowane dzieła. Drugim 
wynalazkiem minister Izabeli Cywiń-
skiej był towarzysz mecenas Waldemar 
Dąbrowski. Były aparatczyk PzPr, m.in. 
szef wydziału kultury m.st. Warszawy, 
a wcześniej szef jednej z dwóch stu-
denckich dyskotek w Warszawie, wła-
ściciel kombinatu finansowo-rozryw-
kowego Riviera-Remont itd. Dzięki 
minister Cywińskiej komunistyczny 
menedżer został wiceministrem i sze-
fem polskiej kinematografii jako prezes 
Naczelnego Zarządu Kinematografii. 
Pani Cywińska utorowała Waldemu 
Dąbrowskiemu drogę do oszałamia-
jącej kariery ministra kultury za sld 
i dyrektora Teatru Wielkiego i Opery 
do dnia dzisiejszego! 

Ważnym zadaniem pierwszego 
niekomunistycznego ministra kultury 
miało być zjednoczenie podzielonych 
w stanie wojennym związków twór-
czych. Izabela Cywińska okazała się 
w tej roli zupełnie bezradna, a dogod-
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ny moment polityczny i historyczny 
został zmarnowany – podziały stały 
się trwałe i dzisiaj tylko polityk mający 
duszę poety i żandarma jest wstanie 
zjednoczyć okopanych, oszańcowanych 
i oczynszowanych twórców i artystów. 
Minister Cywińska nie wykazała też 
chęci ani zdolności do zorganizowania 
powrotu do Polski emigracyjnych twór-
ców, dziennikarzy czy wydawców. Był 
entuzjazm, były możliwości – wszyst-
ko rozeszło się po kościach. Polonia 
brytyjska po prostu panią minister 
wybuczała, zakrzyczała. Polacy z Lon-
dynu okazali się za polscy, za katoliccy, 
a przecież nie były to „wąsate Janusze 
z Podkarpacia”, ale wykształceni, nie-
zwykle kulturalni polscy inteligenci.

Co wśród „niezidentyfikowanych 
szczątków” po polityce kulturalnej 
jeszcze sterczy na wysypisku przy Kra-
kowskim? Pierwszy, i po wielokroć 
powielany pomysł Fundacji Kultury. 
Myk był prosty – minister, wiedząc, że 
upada, bierze całą ocalałą jeszcze kasę 
(środki budżetowe) i przelewa ją na 
konto celowe albo fundacyjne. Ile tego 
było za Cywińskiej (w przeliczeniu na 
obecną wartość Pln)? 40 mln? 80, 120 
mln? Zarządzający funduszem okazał 
się nieuczciwy – wspomina enigma-
tycznie Izabela Cywińska. Pieniądze się 
rozeszły w dziwny sposób. Sąd oczyścił 
panią minister z zarzutów. Kilka osób 
się obłowiło i ustawiło na całe życie. 
Wydawca opozycjonista dostał za 
symboliczną złotówkę wydawnictwo 

i pałac na Miodowej, a potem sprzedał 
go kolesiowi z Luksemburga, który do 
tej pory transferuje zyski z przebogatej 
Polski do ubogiego księstwa Luksem-
burg! Takich szczątków po minister 
Cywińskiej jest więcej, a ich opis zajął-
by sporo miejsca. Czy Cywińska była 
wyjątkowo złym ministrem kultury? 
Nie – była dokładnie takim ministrem 
(z Unii Demokratycznej), jak oczekiwał 
od niej premier Tadeusz Mazowiecki. 
Nie przeprowadziła reform, urzędowa-
ła, rozmieniała się na drobne w stałym 
konwersowaniu o niczym, w biciu kul-
turalnej piany. Dzięki kontaktom nie-
formalnym, jeszcze z Poznania, udało 
mi się jako prywatnemu wydawcy dwa 
razy spotkać z minister Cywińską. Nie 
była zainteresowana żadnymi sprawa-
mi wydawniczymi, patronackimi, nie 
czytała pism, nie miała ochoty rozma-
wiać, spieszyła się do Ośrodka Kultury 
Amerykańskiej w Pałacu Prymasow-
skim, a drugim razem na przyjęcie 
4 lipca do rezydencji ambasadora usa. 
Dokończymy rozmowę wieczorem na 
Idzikowskiego – było dla pani minister 
oczywiste, że i my jesteśmy zaproszeni. 
Wtedy zdałem sobie sprawę, że Izabe-
la Cywińska już odpłynęła, a jej upadek 
będzie dla niej bardzo bolesny. I tak też 
się stało, jak twierdziła w wywiadach, 
poważnie myślała o samobójstwie.

Premier technokrata Jan Krzysztof 
Bielecki mianował ministrem kultury 
modelowego przedwojennego inte-
ligenta arystokratę, a przynajmniej 
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szlachcica pełną gębą – prof. Marka 
Rostworowskiego, syna Karola Huberta 
Rostworowskiego – konserwatywne-
go, katolickiego dramaturga i poety, 
a rodzonego brata Emanuela Rostwo-
rowskiego, twórcy i wieloletniego 
redaktora naczelnego Polskiego słow
nika biograficznego (PsB) – profesora, 
którego nawet komuna z respektem 
obchodziła z daleka. (Trudno sobie 
wyobrazić dzisiaj polską kulturę bez 
wiedzy zawartej w rocznikach PSB). 
Marek Rostworowski był świetnym 
kustoszem, muzealnikiem, naukow-
cem i profesorem historii sztuki, ale 
czy był to właściwy człowiek do zarzą-
dzania polską kulturą? Po jedenastu 
miesiącach osaczenia przez skrzeczącą 
pospolitość, żądania reprywatyzacyj-
ne i zwykłą bezczelność ludzi „kultury” 
odszedł, a jego prawa ręka wicemini-
ster prof. Andrzej Rottermund natych-
miast podał się do dymisji i ewakuował 
do Zamku Warszawskiego, gdzie do 
dzisiaj bezstresowo rezyduje.

Mamy Wigilię 1991 roku i władza 
w iii rP na całe długie pół roku, aż do 
„Prawego, czerwcowego” przechodzi 
w ręce prawicy. Premierem zosta-
je mecenas Jan Olszewski, ministrem 
kultury mianuje Andrzeja Sicińskie-
go – profesora socjologii, byłego żoł-
nierza ak i doradcę Solidarności. Trud-
no coś sensownego zdziałać, zostawić 
po sobie po pół roku urzędowania. 
Decyzje kadrowe podejmuje się jed-
nak w pierwszych dniach, tygodniach 

i niestety minister Siciński, człowiek 
prawicy, z dobroci serca pozosta-
wia na stanowisku swojego zastępcy 
tow. Michała Jagiełłę i na szczęście 
ściąga do resortu socjologa dr. Piotra 
Łukasiewicza i Grzegorza Kowalczyka. 
Jak wykazały dalsze dzieje Minister-
stwa Kultury, znaczącą pomyłką była 
też nominacja na dyrektora departa-
mentu książki Andrzeja Roznera, który 
okazał się politykiem liberalno-lewi-
cowym. Prof. Andrzej Siciński wydał 
w 2002 roku świetne szkice dotyczą-
ce kultury: Styl życia, kultura, wybór, 
natomiast w archiwum Mkidn zalega 
jego projekt pt. Polityka kulturalna 
państwa. Założenia, do którego nie 
wrócili ani ministrowie w rządzie aws, 
ani też PiS! Jeszcze jeden szczątek poli-
tyki w magazynowych stertach doku-
mentów. W rządzie Hanny Suchockiej, 
aż do recydywy postkomuny sld-Psl, 
utrzymał się wiceminister, a potem 
p.o. minister Łukasiewicz (zmorą 
resortu kultury były długotrwałe cho-
roby szefów resortu paraliżujące mini-
sterstwo na wiele miesięcy). W okre-
sie nieskutecznych i pełnych zamętu 
rządów Hanny Suchockiej padły nawet 
hasła, iż „najlepszą polityką kultu-
ralną jest jej brak!”. No cóż, dr Łuka-
siewicz był zachwycony Andrzejem 
Roznerem, a Michała Jagiełły się po 
prostu bał – a w każdym razie nie usu-
nął go z ministerstwa. Był spolegliwy. 
Po przyjściu do władzy Dejmka i sld, 
Dejmek wyrzucił w chamskich okolicz-
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nościach Ryszarda Czarneckiego, ale 
dr Łukasiewicz pozostał. Co pozostawił 
po sobie Piotr Łukasiewicz utrzymują-
cy się na stanowisku przez rządy pięciu 
premierów? Dobre chęci i fakt, że nikt 
o nim nigdy źle nie mówił.

Recydywa rządów sld-Psl Walde-
mara Pawlaka to październik 1993 roku 
i dwuipółletnie rządy Kazimierza 
Dejmka, a właściwie szarej eminencji 
PzPr/sld, długoletniego wicemini-
stra kultury w stanie wojennym, jak 
również w latach 1993–1997, aparat-
czyka Wacława Janasa (wspomina 
o nim Dorota Kania w Resortowych 
dzieciach – służby w niepełny, frag-
mentaryczny sposób). Stykałem się 
z dyrektorem organizacyjnym nzk 
Mkis Janasem przez całe lata – był 
to bezwzględny funk oddelegowa-
ny później do dyplomacji. O rządach 
Kazimierza Dejmka mogę pisać źle 
albo jeszcze gorzej. Jestem głęboko 
przekonany, iż wystawienie Dziadów 
w Teatrze Narodowym dla uczczenia 
rewolucji październikowej, co zde-
tonowało Marzec ’68, było ustawką 
między gen. Mieczysławem Mocza-
rem a zaprzyjaźnionym z nim partyj-
nym twórcą, reżyserem teatralnym 
Kazimierzem Dejmkiem. Dejmek był 
zaufanym człowiekiem PzPr, wyna-
grodzono go długoletnimi kontrak-
tami na Zachodzie, jak również dużą 
willą na warszawskiej Starówce (obok 
tzw. Ochabówki). Postkomuna dbała 
nawet o jego syna aktora, zatrudniając 

go we władzach tvP. Dejmek, odcho-
dząc, przekazał kilkadziesiąt milio-
nów złotych na założenie i wydawanie 
„Wiadomości Kulturalnych”, lewicowe-
go tygodnika rodem z Prl, zawiady-
wanego przez innego wiernego partii 
aparatczyka od kultury – Krzysztofa 
Teodora Toeplitza (ktt). To była „poli-
tyka kulturalna” w pełnej krasie. Co 
z niej zostało? Archiwalne śmieci. No 
i polityczny fakt pośredniego wylanso-
wania Adama Michnika z konsekwen-
cjami trwającymi do dziś!

Drugim figurantem obok Dejmka, za 
faktycznych rządów Wacława Janasa, 
w latach 1996–1997, był minister z Psl 
Zdzisław Podkański. Ludowiec pełną 
gębą, nawet kazał umówić się na roz-
mowę z nieżyjącym malarzem Józefem 
Czapskim (!). Salon i Czerska umierały 
miesiącami ze śmiechu. Najbardziej 
jednak obśmiewano i niszczono jego 
koncepcję tworzenia i dofinansowa-
nia orkiestr dętych, zespołów ludo-
wych i chórów „branżowych”, a więc 
właśnie tego, co jest podstawą polityki 
kulturalnej w Bawarii, Szwajcarii, we 
Włoszech, w Irlandii czy nawet we 
Francji. Właśnie opiekę i dofinansowa-
nie, niszczonych i likwidowanych od lat 
orkiestr dętych i zespołów ludowych, 
uważam za najlepsze ze wszystkiego, 
co rządy sld-Psl zrobiły, a czego aws 
i Pis z Ujazdowskim na czele nie potra-
fiły docenić i kontynuować!

Powrót centroprawicy do wła-
dzy to Joanna Wnuk-Nazarowa 
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1997–1999 z Unii Wolności i Kazimierz 
Michał Ujazdowski (po raz pierw-
szy). Na łamach „Tygodnika Solidar-
ność” zamieściłem wówczas obszer-
ny i mocno krytyczny tekst o rządach 
pani minister – Kulturalna minister 
kultury. O ile o dyrektorze Roznerze 
czy wiceministrze, szefie kinemato-
grafii Waldemarze Dąbrowskim moż-
na był stale pisać zjadliwie krytyczne 
teksty i nie wywoływało to jakich-
kolwiek reakcji czy reperkusji, to tu 
minister Wnuk- Nazarowa zadzwoniła 
natychmiast i postanowiła udzielić mi 
wywiadu (o co wcześniej doprosić się 
nie mogłem). Przez dwie i pół godzi-
ny roztaczała przede mną (poprosiłem 
rzeczniczkę prasową Mkis, by zosta-
ła) wizje i czary, tłumaczenia i ukryte 
dno. Przedstawiła się jako człowiek 
oświeconej prawicy, atakowanej przez 
lewicę Unii Wolności, wściekłych 
geremkowców oraz środowisko Agory 
i Czerskiej itd., itp. Wywiad powstał 
wspaniały, ale po długiej debacie 
w redakcji sam doszedłem do wnio-
sku, że może faktycznie lepiej nie 
szkodzić minister Wnuk-Nazarowej, 
bo przyjdzie Seweryn Blumsztajn albo 
jakaś zaufana „asystentka” szefa Unii 
Wolności Bronisława Geremka. Coś 
w tym byciu „człowiekiem oświeconej 
prawicy” musiało być, bo jakież było 
moje zaskoczenie (i innych), gdy Joan-
na Wnuk-Nazarowa objawiła się na 
pierwszej edycji Polska Wielki Projekt 
jako przewodnicząca jury Nagrody im. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co nie 
znaczy, że pani minister i Kazimierz 
Michał Ujazdowski (po raz pierwszy) 
cokolwiek konkretnego i trwałego 
zdziałali w sferze polityki kulturalnej 
i historycznej. Ich zasługą natomiast 
było umożliwienie powrotu do Mkis 
Waldemarowi Dąbrowskiemu i oto-
czenie go opieką oraz względami jako 
„wybitnego mecenasa sztuki”. Nigdy 
nie mogłem ogarnąć, na czym polegał 
czar Waldego d.

Ministra Andrzeja Zakrzewskiego, 
byłego sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta Lecha Wałęsy, znałem jako 
świetnego publicystę w rozchwytywa-
nym w latach 1987–1999 „Tygodniku 
Demokratycznym”, działającym piętro 
wyżej, nad moją redakcją dwutygodni-
ka „Świat Książki”. Jego przejście, po 
wyborczym upadku Lecha Wałęsy, do 
resortu kultury nie było dobrym pomy-
słem. Był wówczas już śmiertelnie cho-
ry. Usiłował urzędować, projektował 
nawet wymianę całej kadry kierowni-
czej Mkis odziedziczonej po sld-uw, 
ale zmarł w lutym 2000 roku. Znowu 
wszystkim komuchom się upiekło.

2000–2001 – to pierwsze ministro-
wanie Kazimierze Michała Ujazdow-
skiego, skoncentrowane na zjednywa-
niu sobie całego środowiska kultury. 
Ze wszystkimi dobrze! Jego urzędni-
cy nawet „nie zdążyli” przekazać do 
prokuratury dokumentów związanych 
z działalnością Fundacji „Opera” Wal-
demara Dąbrowskiego. Sprawa się 
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przedawniła, Dąbrowski ocalał i mógł 
za chwilę ustawić całą scenę zarówno 
Teatru Wielkiego, jak i polskiej kultury. 
No i tę szansę wykorzystał. Jeśli ktoś 
realizował tzw. politykę kulturalną 
dokładnie pod siebie, to właśnie on!

aws-owski, „prawicowy” mini-
ster kultury Ujazdowski, prowadząc 
swoją dziwnie spolegliwą politykę 
w Mkis, utrzymał cały ten odziedziczo-
ny komunistyczny skansen. Dopie-
ro minister z sld Andrzej Celiński 
(2001–2002) – o dziwo! – te ostań-
ce strukturalne rwPg, w tym Komi-
tet Kinematografii, rozgonił. Układ 
towarzyski Andrzeja Wajdy skutecz-
nie zadziałał. Celiński został usunięty. 
Kulturę i kinematografię przekaza-
no w ręce „cudownego” Waldema-
ra Dąbrowskiego! Który m.in. kon-
tynuując złote lata Riviery-Remont, 
wykreował letnią dyskotekę, z barem 
na plaży, pod nazwą „Festiwal Gwiazd 
w Między zdrojach”, oczywiście za 
pieniądze podatnika. On też wymy-
ślił w 2002 roku Polski Instytut Sztuki 
Filmowej i odkrył w trakcie pobytu 
w Krakowie studentkę Agnieszką Odo-
rowicz, którą mianował wiceministrem 
i która do 2015 roku była nieprzerwa-
nie szafarką 120–160 mln zł rocznie 
jako dyrektorka PisF!!! Pokłosie, Ida 
oraz dwa tuziny „ciach” to dzieło 
Agnieszki Odorowicz i efekt nominacji 
ministerialnych Waldemara Dąbrow-
skiego, który do dzisiaj jest szefem 
Teatru Wielkiego i Opery. Zmienił po 

30 latach żonę, image, był nawet p.o. 
dyrektorem Muzeum Historii Żydów 
Polskich, ale zawsze pozostał tym 
naszym niepowtarzalnym Waldym 
z dyskoteki Riviera-Remont. Żywą 
legendą polityki kulturalnej Prl/iii rP, 
postacią sceniczną w poszukiwaniu 
autora.

W 2005 roku premier Kazimierz 
Marcinkiewicz powołał Kazimierza 
Michała Ujazdowskiego na mini-
stra kultury i sztuki (drugi raz) i do 
2007 roku ministerstwo kultury było 
w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Czy 
Michał Kazimierz Ujazdowski dokonał 
jakiejś rekonstrukcji kadrowej resor-
tu? Oczywiście, że nie. Pozycja wice-
minister Agnieszki Odorowicz nawet 
wzrosła. Kwartalnik „Fronda luX” 
nie jest tabloidem, dlatego nie mogę 
nawet wspomnieć, iż na własne oczy 
widziałem, jak na korytarzu pierwsze-
go piętra Mkidn Agnieszka Odorowicz 
prowadziła za rękę Kazimierza Michała, 
omawiając oczywiście ważkie sprawy 
polityki kulturalnej i historycznej. 

W listopadzie 2007 roku, po prze-
granych przez Prawo i Sprawiedliwość 
wyborach, szefowa PisF płynnie odda-
ła się do dyspozycji ministra Bogdana 
Zdrojewskiego z Platformy Obywatel-
skiej. To on przez następnych kilka dłu-
gich lat realizował politykę kulturalną 
i historyczną Po w iii rP.

Siedem dłuuuuugich lat rzą-
dów ministra Bogdana Zdrojewskie-
go – przez ten czas można zbudować 
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imperium, a przynajmniej Nową Hutę. 
Co prawda Bogdan Zdrojewski (polityk, 
który zawracał bieg rzek i dwa razy 
uratował Wrocław) chciał i miał być 
ministrem obrony narodowej, ale psy-
chiatra kliniczny dr Bogdan Klich jako 
pacyfista rokował lepsze nadzieje na 
bycie pacyfikatorem Wojska Polskiego. 
Zdrojewskiemu „do likwidacji” przeka-
zano kulturę. Jakieś osiągnięcia mini-
stra? Tak. Na koszt podatnika odzyskał 
z niemieckich łap obraz Gierymskie-
go Żydówka z pomarańczami i jesz-
cze ze dwa inne obrazy. Coś jeszcze? 
Tak, zlikwidował większość bibliotek 
gminnych i powiatowych, będących 
jedynymi placówkami kultury w dale-
kim terenie. Skrupulatnie też doto-
wał wszystkie lewicowe i prorządowe 
wydawnictwa itd., itp. Bycie ministrem 
z ramienia Po zobowiązuje! 

W 2014 roku czujnie, wraz z pryn-
cypałem, ewakuował się do Bruk-
seli, a ministrem kultury w gabine-
cie premier Ewy Kopacz został figura 
woskowa. Rok w tę, rok w tamtą. Co 
to znaczy w historii wysypiska polityki 
kulturalnej iii rP.

Czy i kiedy politycy, a zwłaszcza poli-
tycy nadchodzącej zmiany, zrozumieją, 
że kultura jest czynnikiem rozwoju 
gospodarczego, finansowego, naro-
dowego?! Że polska kultura może, 
a nawet powinna stać się postulatyw-
nym czynnikiem kultury europejskiej?! 
Kto powinien być wzorem działania 
dla nowego ministra kultury iv rP? 
Na pewno nie mitoman i były komu-
nista André Malraux, i jak najdalej od 
europejskiego multikulturowego, anty-
chrześcijańskiego, jawnego lewactwa 
Jacka Langa. To musi być współcze-
sny Eugeniusz Kwiatkowski działający 
w kulturze, Otto von Bismarck polskiej 
opcji politycznej i kulturalnej, czło-
wiek traktujący każdy dzień urzędowa-
nia jako walkę na froncie narodowej 
polityki kulturalnej i historycznej. Jeśli 
jesienna szansa zostanie trzeci raz po 
1989 roku zmarnowana, to obawiam 
się, że w ciągu kilku lat stracimy bez-
powrotnie polską tożsamość narodo-
wą. Ω



l AMENT ARCHEOlOGA

Moi koledzy mają przyjemną pracę.
W krainach ciepłych i zimnych.
W piasku i bagnie.

Wyjmują czerwone naczynia
z figurami pięknych młodzieńców
o proporcji złota.

Odkopują delikatne maski,
naszyjniki z lwami i słońcem.
Srebrne pierścienie

Zdarza się, że trafiają na oręż.
Dumne miecze – klucze zwycięstwa.
Kości wodzów.

W przerwach piją wino
i podziwiają krajobrazy.
Dziś spotyka wczoraj.

Z mojej ziemi warstwa po warstwie
wyjmuję kamienie jak serca.
Zmielony popiół.

Strzępy lampasów, rdzę i lament.
Czasami trafia się kawałek materiału
z głową orła.

Choć uprawiamy tę samą profesję,
nie możemy się porozumieć, więc
rozmawiam z historią.

Tomasz Kołodziejczak



FRESK

Dziewczyna z minojskiego pałacu
Jest cała z niedoboru marmuru.
Z braków i wyblakłości, ze wspomnień
narodu, który już nie istnieje.

W zasadzie nie jest człowiekiem, tylko
ryciną w podręczniku historii.
Turyści jej nie lubią, bo trudno 
jest ją sfotografować bez flesza.

Jednak kiedy już się do niej zbliżysz,
dostrzeżesz czarną nitkę uśmiechu.
Nie, to na pewno nie jest pęknięcie.
Nagle widzisz jej twarz. I ją całą.

Dziewczynę trzymającą naszyjnik.
Prezent od ojca, dar od kochanka.
Jest młoda, choć ma pięć tysięcy lat.
Chcesz patrzeć, jak naga idzie brzegiem.

Tomasz Kołodziejczak



WIZyTA

Kiedy żona odwiedza Syzyfa,
Staje u podnóża góry i mówi:

„Jak ty pchasz ten kamień?!
Krzywo! No, mówię ci, krzywo!
Popatrz na Jazona, ten robi karierę!
O, i znowu mu spadł, co za oferma…
Dlaczego to zrobiłam?!
Przecież bywał u mnie Tezeusz.
Uśmiechał się do mnie. Taki przystojny.
Równo pchaj, rytmicznie, szybciej!
Ale tu ciemno w tym Hadesie,
Poszukałbyś sobie lepszej pracy!”.

Syzyf nie odpowiada.
Brakuje mu sił
i ma coraz większe kłopoty z oddechem.
Na szczęście właśnie dzwonią na przerwę.
Żona kończy rozkładanie koca.
Podaje Syzyfowi kanapki, nalewa herbatę.
Potem zrobi mu masaż pleców.

Tomasz Kołodziejczak



POMyŁKA

Kiedy głodowaliśmy za wolnością,
sądziliśmy naiwnie,
że spotkamy Antygony,
że Prometeusz i Chrystus
będą tu wtedy z nami.
A za oknem zobaczymy
Cień Scewoli.

Kiedy wolność nas spasła tłuszczem i winem,
zrozumieliśmy nagle,
że potrzebny jest tylko cyrk.
Nadzy mężczyźni z siecią.
Spartakus na krzyżu.
A jego imienia nikt już
nie pamięta.

Na razie jeszcze syci nie palą ksiąg.
Nie wydrapują imion
z fresków, tablic i bandaży.
lecz już nie poznają liter.
Alfy ani omegi.
Już urządzają potańcówki
w katakumbach.

Tomasz Kołodziejczak



KAMIENIE PO SOFOKlESIE

Mógł zostać rozebrany, bo potrzebowali marmuru.
Na drogi, na groby, na chlewy.

Mogli go roztłuc na okruszki mniejsze niż mysi bobek,
bo miał złe religijne pochodzenie.

Ale przetrwał. Święty fundament wszystkiego,
co człowiek powiedział później. 

U stóp szkieletu, białych kości górnego miasta
wciąż oświetla przestrzeń i milenia.

Tu właśnie po raz najpierwszy z pierwszych
współkochać przyszła, a nie nienawidzić.

Każdego dnia barbarzyńcy z krain psiogłowców
zabierają teatr na podeszwach butów.

Osłabiają tkankę kamienia błyskiem fleszy
i okrzykami w brudnych językach. 

Znika warstwa po warstwie. Atom po atomie.
Demokryt byłby zachwycony.

A jednak sam nie mogę się powstrzymać.
Stąpam po kamieniach, a Oni ze mną.

Tomasz Kołodziejczak



HOMER W WORKUCIE

Na pewno by sobie tego nie wyobraził,
on, ślepy przyjaciel królów,
ulubieniec wojowników.

Zaprawdę, nawet się nie domyślał,
że istnieje taki ląd,
zimny od kilofów i łopat.

Choć znał wojnę i zdradę,
Nie dane mu było mieszkać
W szałasie z ludzkich ciał.

Ale jego słowa, jego Ajaks i Nestor,
Przybyli tu wraz ze mną.
Podarowali mi następny dzień.

Opowiadam o pięknie Heleny,
Istotom o twarzach jak wrzody
złotych zębach, fioletowych piersiach.

Najbardziej lubią bitwy i rzezie.
Gdy nie bierze się jeńców
i gwałci bezbronnych.

Wtedy, na jeden heksametr, i oni
stają się Grekami. Choć nadal
chyba nie są ludźmi.

Ale wytężam pamięć, mój Homerze.
Moje dziesięć lat, twoje trzy tysiące.
Jestem poetą. Jestem pieśniarzem.

Jeśli opowiem jeszcze lepiej niż ty,
Dadzą mi skórkę chleba.
I nie podetną gardła.

Tomasz Kołodziejczak



W obecnych czasach ciężko jest o autorytet. Dziś 
żyjemy w epoce idoli. Moim rówieśnikom z trudem 
przychodzi wymienienie kilku autorytetów. Może 
dlatego, że tak szybko odchodzą. Natomiast idole 
rosną jak na drożdżach. Wystarczy wejść na kilka 
portali plotkarskich i nie tylko. Od razu pojawiają nam 
się setki produktów, prawie jak w hipermarkecie. 
Do wyboru, do koloru, możliwości pełna gama

Ja zamiast portali plotkarskich wybieram muzykę. W poprzed-
nich dekadach było wielu twórców, którzy byli głosami pokolenia. 
Wystarczy, że gwiazda wypowiedziała kilka słów na scenie, a jej 
fani robili i głosili to, co ich bożyszcze. Teraz takich artystów trzeba 
ze świecą szukać, zanim doszczętnie się nie wypali. 

Na szczęście jest rap, który przekazuje za pośrednictwem arty-
stów gotowe sposoby na to, jak żyć, żeby było miło, sympatycznie 
i prawdziwie. Młodzi słuchacze kochają rap. Chodzą na koncerty, 
kupują płyty, a przede wszystkim bardzo mocno identyfikują się ze 

Bartosz 
Boruciak
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swoimi idolami. Czy przedstawicieli tego gatunku można nazwać 
wieszczami XXi wieku? Myślę, że tak. 

Wieszcz zazwyczaj kojarzył mi się z poetą romantycznym. Teraz 
wieszczem próbuje być Dorota Masłowska. Autorka Wojny polsko
ruskiej pod flagą białoczerwoną już w swojej pierwszej powieści, 
zwaną przez krytyków dresiarską, próbowała wyczuć, co w trawie 
piszczy. Widocznie estetyka hiphopowa tak przypadła Masłowskiej 
do gustu, że spróbowała swoich sił w rapie.

Pisarka wciela się w rolę Mistera d. Jest to jej muzyczne 
alter ego. Jestem zaskoczony przedrostkiem „Mister”. Dlacze-
go nie Miss? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Przecież 
raperek jest mało. Zresztą taką pisarka miała koncepcję i niech tak 
pozostanie.

Masłowska, zanim zaczęła nagrywać swoje gorące szesnastki, 
współpracowała z zespołem Cool Kids of Death oraz zakładała róż-
ne projekty muzyczne. Muzyka nigdy nie była jej obca.

Pierwsza płyta Mistera d Społeczeństwo jest niemiłe przynosi 
słuchaczom wiele ciekawych tekstów, które zostają w głowie na 
dłużej. Warstwę muzyczną na krążku można określić jednym sło-
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wem – eksperymentalna. Słychać, że komputer zrobił swoje. Pisar-
ce pomocy przy nagraniu płyty udzielili tacy doświadczeni muzycy, 
jak Marcin Marcuk czy Jakub Wandachowicz z Cool Kids of Death.

Jeżeli mówię: Masłowska, to myślę: absurdalne teksty, bar-
dzo ściśle związane z rzeczywistością. Czas przeanalizować, co 
poeta miał na myśli, pisząc dane teksty. Szykuje się ostra jazda 
bez trzymanki.

RYSZARD

Kim jest tajemniczy Ryszard, nietrudno się domyślić. Mowa oczywi-
ście o Kaliszu, Ryszardzie Kaliszu. Nasz sejmowy Casanova, spraw-
ca wielu ciąż jako maż i nie mąż. Kobiety kochają Rysia, a on kocha 
kobiety. Można się z nim nie zgadzać światopoglądowo, ale i tak 
się go lubi. No bo wiadomo nie od dziś, że Ryśki to fajne chło-
paki. Podmiot liryczny z utworu Masłowskiej ubolewa nad tym, 
jak ludzie wieszają na niej psy, dlatego że spotyka się z Kaliszem. 
Mówią: gdzie ty miałaś oczy, zrobiłaś to dla pieniędzy. Dziewczyna 
z piosenki jednak wie swoje, bo Rysiu dba o nią jak nikt inny i dla-
tego darzy go tak olbrzymim uczuciem jak on sam.

Wybranka Rysia ma wszystkiego pod dostatkiem. Może się 
kąpać w wielkiej wannie, może otrzymywać słodkości od swojego 
Rysia misia. Nie musi się martwić o nic. Jest hotel, są chipsy, jest 
impreza. Dziewczyna tańczy, jak jej Rysiek zagra. Czy tak nie jest 
w życiu, drodzy czytelnicy?

HAJS

Każdy z nas chce mieć hajs. Ja też chcę mieć hajs. Niestety hajs na 
drzewach nie rośnie, a szkoda. Wielu raperów poszukuje hajsu albo 
już go ma. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to i tak wszyscy wiedzą, 
o co chodzi. Masłowska w swoim tekście ma ciekawy sposób na 
chęć zdobycia hajsu. Chce go mieć w kanapkach. Tak, moi drodzy, 
dobrze czytacie: w kanapkach. Ma już dosyć kanapek z chleba. Kla-
syczne kanapki z serem i z pomidorem odchodzą do lamusa. Mister 
d nie chce nawet masła. Masło – Masłowska, takie głupie skojarze-
nie przyszło mi do głowy. Z początku uważałem za głupotę kanap-
ki z hajsem. Po dłuższej chwili stwierdzam, że to wcale niegłupi 
pomysł. Czekam, aż blogerkom modowym spodoba się ten pomysł 
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i będą robić sobie zdjęcia z kanapkami z hajsem. Potem fanki z róż-
nych grup wiekowych będą paradować po naszych ulicach z kanap-
kami z hajsem. Subway może się schować. Koleżanki Mister d chcą 
skosztować tych wyjątkowych kanapek. Raperka nie chce się dzie-
lić, mówiąc, żeby wpierdalały swoje powszednie kanapki. Koleżanki 
w płacz, a po Mister d podjeżdża audi z zaprzężonymi amstafami. 
Taka to ma życie, a co najważniejsze, nie olewa szkoły, bo przypo-
mina swojemu kierowcy, że musi jutro iść do szkoły na ósmą, na 
matmę. Może uczniowie albo studenci po lekturze tego akapi-
tu postanowią zrobić sobie kanapki z hajsem i z dumą zjeść je na 
przerwie między zajęciami ku chwale Mister d.

CHLEB

Jak Polska, to i chleb. Wcześniej były kanapki z hajsem, a teraz nasz 
polski, powszedni chleb. Jeżeli chcemy zrobić kolację, to obowiąz-
kowo musi być chleb. Mister d postanawia iść do Żabki po chleb. 
Dlaczego do Żabki? Bo tam dają naklejki. A jak uzbierasz dużo 
naklejek, to dostaje się ciekawe fanty, np. maskotkę. Gdy idziemy 
do sklepu po chleb, co może nas ciekawego spotkać? W sumie to 
nic, ale Mister d jest wyjątkowa. Chłopak patrzy na nią, kiedy ona 
idzie po chleb, i tak w kółko. Aż pewnego dnia młodzieniec zaga-
duje, co nasza raperka ma w siatce. Mister d zbywa go. Chłopak 
ni z gruszki, ni z pietruszki mówi, że jego matka piecze chleb. Jest 
to sposób na jej wszelkie rozterki. Miała już dosyć życia, myślała 
o śmierci, a teraz piecze chleb. Ciekawe, czy śpiewa piosenkę Mało 
nas, mało nas do pieczenia chleba. Po tej historii chłopak łapie 
za rękę naszą bohaterkę, chyba się w niej zakochał. Nagle zwrot 
akcji, proszę państwa. Matka chłopaka leży na oioM-ie, wyniki 
badań niczego dobrego nie wróżą. Nasz Don Juan próbuje sprze-
dać Mister d maszynkę do pieczenia chleba, bo kiedy matka jest 
w szpitalu, to maszynka się kurzy. Dorzuca do niej jeszcze nakład-
kę i książkę z przepisami. Doskonały handlowiec z tego chłopaka. 
Teraz raperka może zapomnieć o Żabce. Po zakupie niezawodnej 
maszynki tylko piecze i piecze. Z chleba nawet upiekła ściany, krze-
sła, obrazy. Teraz zamiast łez okruszki. Ja myślę, że jej modlitwy 
mogły zostać wysłuchane, a fraza chleba powszedniego daj nam 
dzisiaj nabrała nowego znaczenia.
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Można pomyśleć, że tytuł piosenki jest metafizyczny. Pamiętajmy 
jednak, że Mister d nie bawi się w jakieś metafory i inne środ-
ki stylistyczne. Bohaterce naszego tekstu przeszkadzają zapachy 
w kościele: pleśń, naftalina, chryzantemy. Ja też nie lubię tych 
zapachów, widać nie jestem jedyny. Autorka zastanawia się, czy 
Bóg może pachnieć pięknie. Według niej piękny zapach mają bułki 
w Carrefourze, tylko że ten zapach jest rozpylany przez pracowni-
ków. Są na szczęście inne zapachy. Według Mister d cała Arkadia 
(galeria handlowa w Warszawie) jest pełna ciekawych zapachów. 
Nowe ubrania, kwiaty, kurczak z kFc. Ciekawy miks, który daje 
piękno według Mister d. I wciąż w głowie autorki pojawia się pyta-
nie, dlaczego Bóg tak dziwnie pachnie. To budzi strach w naszej 
bohaterce. A co na to jedyny boski Tomasz Terlikowski? Czekamy 
na odpowiedź.

PREZYDENT

Mister d troszczy się o prezydenta, który zadaje sobie setki pytań. 
To chyba wystarczy.

CHRZCINY

Co by było, gdyby nie było imprez okolicznościowych w Polsce? 
Polacy by się załamali. Jednak jest część, ja też do niej należę, 
która na takie imprezy musi jechać z musu. Bo co rodzina powie, 
że jesteś odludek i takie tam podobne historie będą głosić. Zaci-
skasz zęby i jedziesz. Mister d też ma już dość słynnego: zastaw 
się, a postaw się. Skąd ja to znam, ha, ha, ha. Mimo to chce jechać 
na chrzciny do swojego chłopaka rodziny. Łańcuszek i śpiochy 
w Marcpolu kupione. Polonez caro odpalony, Jean-Michel Jarre leci 
w tle. Czas jechać na chrzciny. A tam wędliny, napój trzy cytryny, 
pozdrawiam chytrą babę z Radomia. A kto wiezie Mister d? Jakub 
Żulczyk. To musiała być ciekawa podróż. 

CÓRKA

Masłowska w tym utworze postanowiła sobie zakpić z pewnych 
komentarzy na swój temat. Kilku dziennikarzy ogłosiło pisarkę 
mianem córki Rydzyka. Mister d opisuje, jak ciężko w życiu jest 
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córce Rydzyka. Wszyscy się z niej śmieją, nikt nie chce się z nią 
bawić. O zgrozo, wszyscy wszystkich tolerują poza córką Rydzyka. 
Szkoda, że nikt nie wie, jaki fajny jest jej tatuś. Poza tym, że jej tata 
jest fajny i czasem pozwala wchodzić jej za firany. Ona wszystko 
robi sama. Co to za życie, ech. Na koniec puenta albo, jak kto woli, 
pointa. Niepotrzebne skreślić. Mister d jest córką Rydzyka. Cieka-
we, czy już studiuje w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medial-
nej w Toruniu. Może już ma same szóstki? Na to pytanie nigdy nie 
będę umiał odpowiedzieć.

SPOŁECZEŃSTWO JEST NIEMIŁE

Prawda stara jak świat. Społeczeństwo jest niemiłe. Każdy każ-
dego mija obojętnie. Tutaj Masłowska trafiła w sedno sprawy. 
W tym tekście opisuje różne patologie, które zdarzają się na wielu 
polskich ulicach. Chciałoby się zażartować, ale się nie da. Prawda 
w oczy kole. Smutny koniec albumu Mister d. 

Czy Masłowska, wydając płytę, taką, a nie inną, jest wiesz-
czem XXi wieku? Uważam, że na swój sposób tak. Teksty ironicz-
ne przeplatają się z prawdziwymi. Polska w gorzkiej pigułce. Niby 
się bawimy, niby wszystko jest dobrze, ale nie jest. Wszystko jest 
takie puste, że nawet maszynka do pieczenia chleba może spra-
wić wiele radości w życiu człowieka. Osobom, które przesłuchają 
tę płytę, może się wydawać, że jest ona kiczowata albo zrobiona 
dla przysłowiowej beki. Jednak pod warstewką tandety jest dużo 
mądrych spostrzeżeń pisarki, które warto wziąć sobie do serca. 
Pozostaje tylko czekać na drugą płytę. Ciekawe, czy objawił się już 
u Masłowskiej syndrom drugiej płyty, czyli chęć nagrania lepszego 
krążka niż debiut, który jest ciekawym zjawiskiem w polskiej muzy-
ce. Masłowska koncertuje, ostatnio wystąpiła gościnnie z Molestą 
Ewenement. Czy ją też, jak Molestę, za kilkanaście lat będziemy 
uważali za klasyka rapu? Na koniec ogłaszam wszem i wobec, że 
Masłowska wielką autorką tekstów jest. Teraz krytycy literaccy 
i muzyczni mogą mnie pocałować w dupę. Pozdrawiam. Ω 
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Porzućcie nadzieję

Jest tylko krew i więcej nic
A reszta to jest wielka ściema
Krew – która się na strzępy drze
i wisi w strzępach gdzie nic nie ma 1

Na początek prawdziwa scenka, ze zmienionymi imionami jej 
bohaterów. Syn Łucji, Piotrek, ma 22 lata, studiuje i uczy się foto-
grafii. Kiedy usłyszał, że Herta będzie zabijała cielika, uznał to za 
dobrą okazję do zrobienia reportażu fotograficznego. Herta jest 
dziarską osiemdziesięciolatką, wdową, i sama prowadzi gospo-
darstwo. Pewnego ciepłego kwietniowego dnia Piotrek zjawił się 
u Herty z lustrzanką. Na miejscu był też oczywiście masorz, a tak-
że syn Herty (taki typowy z bloku, o dwóch lewych rękach, nie-
przywykły do konkretnej roboty, za to przemądrzały). Miał też być 
pomocnik masorza, ale na nieszczęście rozchorował się i jego rolę 
musiał przejąć Piotrek. W związku z tym nie zrobił wiele zdjęć, bo 
ręce miał ciągle umazane krwią i nie chciał umarasić aparatu.

Herta trzymała cielika w małym chlewiku. Cielik nigdy z niego 
nie wychodził, znał tylko Hertę, słuchał tylko kobiecego, kojącego 
głosu Herty. Przemawiała do niego zawsze z czułością i głaskała 
go. Teraz, po siedmiu miesiącach takiego beztroskiego życia, po 
raz pierwszy cielik jest wyprowadzany z chlewika. Ma założony na 
szyję postronek, kludzi go Herta ze swoim przemądrzałym synem 
i kłócą się ze sobą zawzięcie, bo syn nie robi tego, czego chce od 
niego matka, a jak robi, to nie tak, jak należy. Cielik wychodzi 
na świat i jest przestraszony. Nie podoba mu się syn Herty, nie 
podoba mu się masorz, który stoi z siekierą w ręku, nie podo-
ba mu się Piotrek z aparatem fotograficznym. Nie podoba mu 
się teraz nawet i Herta. Cielik wychodzi z chlewika po raz pierw-
szy w życiu na świat i musi się nauczyć, w ciągu bardzo krótkiego 
czasu, bardzo wielu rzeczy naraz. Jak patrzeć w dal (nigdy do tej 
pory nie patrzył w dal), jak uciekać (nigdy dotąd nie uciekał), jak 

1 Ostatnia piosenka nihilisty, Jarosław Marek Rymkiewicz.
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się bać (do tej pory nie musiał się niczego bać). Musi napatrzeć 
się na wszystko to, czego do tej pory nie widział i czego już więcej 
nie zobaczy – świeżą trawę, drzewa, niebieskie niebo, chmury, na 
horyzoncie trzy hałdy, jedna obok drugiej. Ma na to kilkadziesiąt 
sekund. Cielik ucieka, postronek spada na ziemię. Pierwszy raz 
w życiu biegnie. Piotrek śmieje się, kiedy mi to opowiada, cielik 
macha niezdarnie tylnymi nogami, które po raz pierwszy biega-
ją. Wpada do gnojoka i chociaż ogradzający go murek ma ledwie 
kilkanaście centymetrów wysokości, nie potrafi z niego wyjść. 
Masorz złorzeczy synowi Herty, że będą teraz musieli wyciągać go 
z tego gówna, ale cielik w końcu uczy się pokonywać takie prze-
szkody i gramoli się z gnojoka na plac. Łapią go i prowadzą do 
masorza. Piotrek odkłada aparat, obejmuje cielika mocno za szyję, 
masorz pęta sznurem tylne nogi zwierzęcia. 

Masorz przymierza się, po czym z całej siły uderza obuchem 
siekiery w łeb cielika. Głuche tąpnięcie wstrząsa najpierw czasz-
ką cielika, potem rozchodzi się po całym kośćcu cielika, po jego 
mięśniach i wewnętrznych organach i przechodzi też w ciało 
Piotrka. Tak, Piotrek słyszy to uderzenie, nie tylko swoimi usza-
mi, całym swoim ciałem. Wydaje się, że na cieliku nie zrobiło to 
żadnego wrażenia, lekko się chwieje, wierzga nieporadnie. Masorz 
uderza drugi raz, cielik chwieje się mocniej, po trzecim ciosie 
pada. Masorz podciąga łeb i podrzyna mu gardło, czekają, aż się 
wykrwawi. A teraz cielik wisi już na żelaznym wieszaku, powieszo-
ny za dwie tylne nogi, odarty ze skóry i bez głowy. Masorz propo-
nuje synowi Herty mózg cielika, przydo ci sie, na, ale ten nie chce, 
niy, na nic mi sie nie przydo. Masorz i Piotrek śmieją się.

Dlaczego pozwalam sobie na przytoczenie tej historyjki? Z kil-
ku powodów. Wymienię dwa. Oto czytam dracha Szczepana Twar-
docha, która to powieść zaczyna się od świetnie opisanej sceny 
świniobicia, w roku 1906. I w czasie, kiedy dracha czytam, ktoś 
opowiada mi o pokrewnym zdarzeniu, późniejszym od tego powie-
ściowego o 109 lat. Po raz pierwszy w moim życiu ktoś opowiada 
mi o tym, jak osobiście uczestniczył w uboju zwierzęcia. Oczywi-
ście nie może to być przypadek, i chociaż myślałem z niechęcią 
o pisaniu o drachu, bo spodziewam się, że zakończy to się takim 
lub innym niepowodzeniem (każde pisanie o drachu musi zakoń-
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czyć się takim lub innym niepowodzeniem, a to moje, z pewnych 
istotnych powodów, w szczególności), to nie mogę zignorować 
tego przynaglenia.

Po drugie, przytaczam tę scenkę, bo czytelnik dracha jest 
w sytuacji całkiem podobnej jak ta, w jakiej znalazł się cielik. 
Nagle stwierdza, że znalazł się w świecie innym od tego, do które-
go przywykł. I fizyka, i metafizyka tego świata jest odmienna od 
codziennej, niemal wszystkiego trzeba uczyć się od początku. Czas 
nie jest liniowym czasem, popularna historia Śląska, o jakiej mógł 
dotychczas mieć jakieś pojęcie, jest zupełnie inna od tej, która 
wyłania się z powieści, Ślązacy różni od tych, jakich mu się poka-
zuje i do jakich go przyzwyczajono, pokazując filmy, śląskie bie-
siady i śląskie rubaszne kabarety. Musi się też nauczyć tę powieść 
czytać, bo ma przed sobą trzy języki naraz, literacki polski, nie-
miecki i śląski, zderza się nie tylko z obcością leksyki, ale i z kom-
plikacją ortograficzną (samo śląskie o jest tu zdobione aż czterema 
różnymi znakami diakrytycznymi). A przy tym przechodząc ten 
szybki kurs, skazany jest ostatecznie na ten sam los, co występują-
cy w opisanej scence cielik.

Drach? Co to jest?

To są chyba jakieś mechanizmy
Coś pojawia się tu – potem znika
Słodki zapach czarnej zgnilizny
Ale gdzie jest głowa mechanika 2

W słowniku niemiecko-polskim Jana Chodera i Stefana Kubi-
cy czytamy, że słowo der drache oznaczać może smoka, latawca 
albo jędzę. W śląskim oznacza latawca albo łobuziaka. A czym jest 
drach w powieści Twardocha?

Jest kilkoma rzeczami naraz. Po pierwsze jest wehikułem nar-
racyjnym, bardzo zręcznie przez autora prowadzonym. Autor 
kryje się za narratorem, a narrator za drachem. Drach narrator 
sam mówi w pewnej chwili wprost, kim jest, objaśnia swoją toż-

2 Jaśminy, Jarosław Marek Rymkiewicz.
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samość – jest Żmejem – Welesem, prasłowiańskim chtonicznym 
bogiem ciemności, pokonanym przez Peruna. 

Dla boga wszystkie chwile istnieją jednocześnie, czas nie ma 
znaczenia. Dla istoty ludzkiej czas jest ważny, bo jest czymś, co 
powstrzymuje wszystko od zdarzenia się jednocześnie. Dla dracha 
tak właśnie jest – wszystko zdarza się jednocześnie. W jednym 
miejscu drogi wiodącej z Gliwic do Rybnika Josef Magnor, główny 
bohater powieści, jedzie do szpitala psychiatrycznego i jednocze-
śnie w tym samym miejscu (choć słowo „jednocześnie” nie ma tu 
sensu) 24 lata później wraca do domu w Przyszowicach, jadąc na 
ruskim transporterze. Drach widzi i jedną, i drugą chwilę w taki 
sposób, że nakładają się na siebie, są tak samo rzeczywiste i wyraź-
ne. Widzi tak wszystkie chwile. Zna przyszłość i przeszłość, nicze-
go nie zapomina. Tak może być postrzegana (za pośrednictwem 
matematyki) czterowymiarowa czasoprzestrzeń przez fizyka, ale 
istota ludzka normalnie świata tak nie postrzega, nie jest w stanie 
tak świata widzieć, dlatego narrator drach stosuje sprytne sztucz-
ki, by taki ogląd, wszechwiedzący, bezczasowy, jednak zasugero-
wać. Daje to efekt fascynujący, przez takie bezpośrednie splecenie 
przeszłości z przyszłością, przez wywołanie pozoru teraźniejszości, 
w której dzieje się wszystko naraz. Dzięki czemu bohaterowie prze-
szłości przenikają się z tymi współczesnymi (przeszłość jednych 
i współczesność drugich odsłaniają swoją względność). 

Ten szczególny ogląd dracha rzeczywistości przejawia się jed-
nak nie tylko na ten jeden sposób. Oto Josef przystaje przy dro-
dze i obserwuje przejeżdżającego hrabiego von Raczecka: Szosą 
Gliwice- Rybnik jedzie jeden samochód, kabriolet marki Alfa-Romeo 
20-30 ES Sport. Najpierw resory, na których opiera się przednia oś, 
nad nimi reflektory, szerokie błotniki nad wąskimi oponami, dalej 
szara kratka chłodnicy w chromowanej obejmie, dalej ciemnozielona 
maska nadwozia typu torpedo, pod nią czterolitrowy, rzędowy, czte-
rocylindrowy silnik oddający na tylną oś moc sześćdziesięciu siedmiu 
koni mechanicznych, dalej skrzynia biegów, nad nią deska rozdzielcza, 
kierownica i w rękawiczkach z jeleniej skóry dłonie hrabiego Bolka von 
Raczecka, paznokcie krótkie i wypielęgnowane, na małym palcu lewej 
dłoni sygnet z herbem Warnia, niżej stopy hrabiego von Raczecka 
w angielskich bucikach na pedałach przepustnicy i sprzęgła…
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Oczywiście to nie Josef jest w stanie widzieć w ten sposób hra-
biego, on widzi tylko przejeżdżający szybko pojazd, który zaraz 
znika. Drach widzi scenę (i tak nam ją przedstawia) jak serię stro-
boskopowych zdjęć, zamrażających osobno każdą kolejną chwilę. 
Postrzega ją tak, jak bohater Robota Adama Snerga-Wiśniewskiego 
postrzega postacie w relatywistycznym rtęciowym mieście.

Wszystko jest podobne do siebie

Zając jest więc jak człowiek, a człowiek jak zając. Pełna 
tożsamość, bowiem życie jest tożsame ze sobą i nie ma 
nic poza nim – poza tą wspólnotą wszystkiego, co żyje 3.

Fabularna mechanika jest jednak martwa, jeśli nie tworzy emocji 
i nie wzmacnia ich. Zarządzanie emocjami odbywa się za pomocą 
religii i powieść Twardocha jest (jak każda dobra literatura) powie-
ścią religijną. Drach jest bogiem i co prawda na kartach książki 
spotykamy tylko jednego jego wyznawcę, na dodatek wyznawcę 
nie w pełni tego świadomego, ale nieustanna obecność dracha, jego 
monotonny i hipnotyczny komentarz, zamienia powieść w rodzaj 
tekstu objawionego. Co nam objawia Twardochowy drach?

ludzie, zwierzęta i rośliny są tym samym. ludzie są zjada-
ni przez rośliny, rośliny są zjadane przez zwierzęta, te są zjada-
ne przez inne zwierzęta, inne rośliny i innych ludzi. Wszystko to 
toczy się w odwiecznym kole krótkotrwałych i nieistotnych ist-
nień. Poza tym, że jest postrzegane przez dracha i jest drachem, 
nic nie ma żadnego znaczenia. Poza drachem istnieją inni bogo-
wie. Jestem dzieckiem słońca, którego ciałem palicie w piecach, 
powiada drach, opisując pracę górników. Jednak dla nas ci inni 
bogowie nie mają znaczenia, świat ludzki, zwierzęcy, roślinny, 
świat ziemski objęty jest obecnością dracha, wychodzimy z jego 
łona i powracamy do niego, przestając istnieć, ale nie przestając 
znaczyć, bo nie znaczymy zupełnie nic nawet już wcześniej.

Tak przynajmniej przedstawia nam to owa Twardochowa wersja 
Żmeja.

3 Kinderszenen, Jarosław Marek Rymkiewicz.
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Czy wobec tego dotyczą nas jakieś powinności? Jak najbardziej, 
choć ten pogański bóg nie wymienia ich wprost, a tylko je sugeruje. 
Drach z aprobatą patrzy na tych, którzy już za życia (którzy jeszcze 
żyjąc) podobni są do niego. Których działanie wynika nie z refleksji 
i sztucznego wyrozumowania (jakichś moralnych zobowiązań), ale 
z głębi ich istoty, z odruchowego ulegania impulsom. Kiedy Josef 
Magnor spotyka na odpuście swoje przeznaczenie, Caroline Ebers-
bach, drach przywołuje tajemnicze słowa: „Bacz na spełnienie czy-
nów, nigdy na ich owoce; nie działaj dla owoców, które czyny przynoszą, 
ale nie staraj się unikać czynów” – słyszę, jak mówi ktoś inny do kogoś 
podobnego do Josefa Magnora. A na to żołnierz, który nie chce walczyć, 
odpowiada, pytając: „Jakież są, o długowłosy książę, oznaki człowieka 
mocnego w mądrości i mocnego w rozmyślaniu? Jak może on być nieru-
chomym w myślach, kiedy mówi, kiedy odpoczywa, kiedy działa?”.

Odpowiedź nie jest już przez dracha przytoczona, ale łatwo ją zna-
leźć, bo to przecież cytat z Bhagawadgity; oto jej dalszy fragment:

55. Synu Prithy, kiedy człowiek wyrzeka się wszystkich pożądań, 
które przenikają serca; kiedy jest szczęśliwy sam na sam ze sobą, 
wtedy nazywa się mocnym w mądrości. 
56. Kiedy jest niezachwiany w przeciwnościach losu, wolny od 
radości w powodzeniach, kiedy wygnał z siebie miłość, bojaźń, 
gniew, wtedy nazywa się samotnikiem, mocnym w mądrości. 
57. Jeżeli w żadnej mierze nie wzrusza go dobro ani zło, jeżeli się 
nie raduje i nie trapi, mądrość w nim jest umocniona.

Takim właśnie próbuje się przedstawić nam drach, nie wzrusza 
go dobro ani zło. Patrzy miriadami oczu na wszystko z zupełną obo-
jętnością. Taką postawę polecałby, domyślamy się, swoim świado-
mym i nieświadomym wyznawcom.

Dla dracha, dla Żmeja-Welesa, Josef Magnor jest człowiekiem 
w największym stopniu wtedy, gdy na zachodnim froncie I wojny 
światowej tonie razem ze zjadającymi go wszami w błocie zmie-
szanym z ludzkim nawozem. Drach jest wszechwiedzący i wszyst-
ko pamiętający, ale najchętniej dzieli się z nami wiedzą o liczbie 
zabitych ludzi, szczurów i myszy, szczegółami działania broni 
(to ostatnie łatwo zrozumieć, kiedy pamięta się o zamiłowaniu 
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Szczepana Twardocha do broni), opisami mordu, śmierci i rozkła-
du. ludzie są dla dracha dziećmi ciemności, jego dziećmi, i oczeku-
je, że znikną i powrócą w ciemne drachowe łono. Na wielokrotnie 
zadane pytanie o to, czy po człowieku pozostaje coś, co warte jest 
zachowania, pada wielokrotnie i mocno udzielona odpowiedź – 
nie. I nie ma już Caroliny Ebersbach ani jej ojca Reinholda Ebers-
bacha, ani jej matki Dolores Ebersbach. Co się z wami dzieje, kiedy 
was nie ma? Kiedy znikacie, co się z wami dzieje? Ja jestem. Ja jestem, 
a wy stajecie się mną. i nie tylko wasze ciała wracają do mojego ciała. 
Coś jeszcze wraca, kiedy znikacie. […] życie warte jest dokładnie tyle 
samo, ile warte jest życie kogokolwiek innego, również wasze życie – 
czyli nic. Nic nie znaczy i nic nie jest warte.

Co to jest, to „coś jeszcze”, które wraca, kiedy znikamy? Może-
my się domyślać, że to dusza. I skoro wraca w ciemność, skoro sta-
je się drachem, to przestaje istnieć.

Zapatrzenie w ciemność, utonięcie w ciemności jeszcze za życia, 
najlepiej w powieści symbolizuje sam Josef Magnor, który poko-
chał ciemność. Als ich in die Zeche herunterstieg, sah ich, wie dunkel 
es dort ist und habe diese dunkelheit liebgewonnen, pisze na proś-
bę lekarza badającego jego przypadek. Słynne zdanie z Ewangelii 
św. Jana, Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła 
(J 1, 4–5), zacytowane w drachu, ulega znamiennemu zniekształ-
ceniu: Światłość w ciemności świeci i ciemność je ogarnia.

W rytmie tej ciemnej prozy brzmią echa zdań Rymkiewicza, 
jednak gdy w przypadku tego ostatniego za maską ciemności tkwi 
niepokojąca tajemnica, to bóg-drach objawia nam się, by oznajmić, 
że żadnej tajemnicy nie ma i nic nie ma żadnego znaczenia, a to, 
co nas czeka, to połączenie się z ciemnością.

Ślązacy, zapomniane białe plemię

Siwe kruki jastrzębie lecą do ołtarzy
Każdemu jest otwarte kto się wejść odważy
Zgnilizno – to nie koniec jest twojej przemiany
Padlinie martwym krukom chleb będzie rozdany 4

4 Powtórne przyjście, Jarosław Marek Rymkiewicz.
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10 Mamy więc wyrafinowany narracyjny wehikuł i pogańską reli-
gię, jaką Szczepan Twardoch odtworzył w drachu. Jednak głów-
nym budulcem, nośnikiem emocji i opowieści, są historie śląskich 
rodzin, rozgrywające się na obszarze pomiędzy Gliwicami a Ryb-
nikiem. W kalejdoskopowej układance rozpiętej od początku 
XX wieku aż po czasy współczesne przewijają się losy śląskie, cha-
rakterystyczne i mniej znane (jak historia wioski Szywałd). Wyła-
nia się z tego obraz osobnego i osobliwego plemienia, wciśniętego 
pomiędzy większe narody Niemców, Polaków i Czechów. To plemię 
od wieków kształtowane jest przez pracę pod ziemią, ma wrodzo-
ne wyczucie mechaniki, i w przeciwieństwie do plemion rolni-
czych, lubi kąty proste i kształty geometryczne. Przez ten rodzaj 
swojej pracy – w ciemnościach, w trzewiach dracha, przyciąga 
w sposób naturalny jego szczególną uwagę. (I odwrotnie, to drach 
z tego samego powodu jest w szczególny sposób predystynowany 
do tego, by podjąć opowieść o Ślązakach). 

Twardoch (ukryty za narratorem, który jest ukryty za drachem) 
wylicza jedną po drugiej cechy charakterystyczne tego ludu. Josef 
Magnor powracający z wojny witany jest bez wylewności, idzie 
zaraz pomóc ojcu robić przy chałupie; matka pozwala mu przed-
tem pojeść sobie zupy. W innej, ważnej scenie, kiedy na plac przed 
jego domem wpadają uzbrojeni intruzi i przerywają mu posiłek, 
rozwścieczony Josef chwyta bez zastanowienia swoje parabellum 
(null-acht) i przegania napastników, otwierając ogień, zanim ci 
zdążą zgłosić swoje pretensje. Wojciech Czoik, śląski powstaniec, 
starszy przodownik Straży Granicznej, podczas pobytu z rodziną 
nad morzem zwiedza Zopott. Tam młody polski paniczyk zwraca 
mu uwagę, by nie przynosił Polsce przed Niemcami wstydu, posłu-
gując się „śmiesznym narzeczem”. Czoik tłucze go za to laską do 
krwi. Z pewnością, tak samo jak Kazimierz Kutz, Twardoch nie 
lubi śląskiej ustępliwości i skłonności do podporządkowania się 
i kiedy ma okazję, daje temu stereotypowi prztyczka w nos. Przy-
wiązanie Ślązaka do swojej małej ojczyzny upodabnia go do tych 
miejscowych saren, których nieistotne losy śledzimy. Rudle saren 
są terytorialne, powiada drach. Dokładnie tak jak Ślązacy. Nawet 
współczesny nam prawnuk Josefa, Nikodem, już w Katowicach 
czuje się nieswojo, to już za daleko od rodzinnych Pilchowic. To 
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11nie jego terytorium. Śląskie kobiety zaciskają zęby i znoszą ciosy 
losu w milczeniu. Nieszczęsna żona Josefa, Valeska, straciwszy 
męża, nie dopytuje się nazbyt dociekliwie, jaka jest tego przyczy-
na. Dobrze pojmując, że nie przyniosłoby to niczego dobrego, bie-
rze się w garść i skupia na przetrwaniu swojej rodziny.

Gdyby jednak Twardoch protestował, że jego powieść nie jest 
sagą śląską (że nie jest nią w pierwszym ani nawet drugim rzę-
dzie), to miałby rację. drach to przede wszystkim równoległe 
historie Josefa Magnora i jego prawnuka Nikodema Gemande-
ra. Nie wiedząc wiele o tym swoim przodku, Nikodem powtarza 
ten sam rytuał, ten sam samobójczy taniec z dziewczyną, która 
jest daleką krewną Caroline Ebersbach, kochanki Josefa. Josef 
całym sobą poddaje się przeznaczeniu i zostaje za to przez dracha 
odpowiednio nagrodzony; jego prawnuk próbuje wycofać się z gry, 
wymknąć się (tak naprawdę to on się wymyka, stara się wymknąć, 
nie owa dziewczyna), za co spotyka go kara nieróżniąca się niczym 
od nagrody, którą wcześniej otrzymał Josef.

Nikodem odcięty jest od rodowej pamięci, tak jak większość 
z nas. Ci, którzy przeżyli, bali się mówić albo mówić nie chcie-
li, szczególnie przy dzieciach. Pamiętam wujków i ciotki, którzy 
w obecności dzieci przechodzili na niemiecki, niezrozumiały dla 
najmłodszego pokolenia. Ci wujkowie przetrzebieni, niekomplet-
ni, po obozach koncentracyjnych, łagrach i kampaniach Wehr-
machtu na Wschodzie i Zachodzie, ciotki – co druga wdowa. 
Tak język stawał się nieprzejrzystą zasłoną oddzielającą nas od 
przeszłości. Tę amputowaną przez strach i biologię, zamilcza-
ną pamięć, próbuje wskrzeszać Twardoch, posługując się dra-
chem i przemawiając trzema językami naraz. Udaje mu się to 
całkiem nieźle. Szczególny rezonans budzić to musi u Szczepano-
wych ziomków. Czytam w drachu o Wojciechu Czoiku, zmarłym 
z wyczerpania w kamieniołomie w Mauthausen, i natykam się 
na taki fragment: […] marka Mauthausen w tej branży zalicza się 
do najlepszych. Mauthausen-Gusen to bentley wśród obozów koncen-
tracyjnych. To prawda. W dekrecie z 1 stycznia 1941 roku obozy 
koncentracyjne podzielono na trzy kategorie, w zależności od 
zdolności więźniów do naprawy przez reedukację i ich przydat-
ności dla Rzeszy. Skierowanie do najcięższej kategorii oznaczało 



JA
N

U
SZ

 C
yR

A
N

 /
 Z

ŁA
 N

O
W

IN
A

. 
W

ED
ŁU

G
 T

W
A

R
D

O
C

H
A

 
3

12 w praktyce wyrok śmierci. Należał do tej kategorii tylko jeden 
obóz, KL Mauthausen-Gusen. Znalazł się w nim także mój pra-
dziadek, powstaniec śląski. Po latach, przypadkiem, moja mama 
dowiedziała się, w jaki sposób zginął. 

dracha poleciłem także Łucji. Przeczytała go z prawdziwą emo-
cją, ukończyła późną nocą, a kiedy wczesnym rankiem następ-
nego dnia, w niedzielę, poszła na mszę, w pomieszaniu zaczęła 
modlić się za Valeskę. Oprzytomniawszy, przerwała modlitwę, 
bo przecież postaciom literackim nie należy się modlitwa. Ale 
może żadna modlitwa nie jest nadaremna, może każda trafia tam, 
gdzie trzeba. Valeska to popularne niegdyś śląskie imię. Przypo-
mniałem sobie o innym znanym śląskim pisarzu, Horście Bien-
ku, gliwiczaninie, autorze śląskich powieści i wspomnień, niemal 
sąsiedzie Szczepana Twardocha. Jest styczeń 1945 roku, wstrzą-
śnięty Bienek jako 15-letni chłopiec ogląda na Kronprinzenstrasse 
przemarsz więźniów w pasiakach. Potem zbiera porozrzucane po 
ulicach niemieckie książki, widzi biegające głodne małpki i martwe 
papugi z rozbitej gliwickiej palmiarni. Potem przychodzą Rosjanie, 
ale Bienek przeżywa ich przyjście i wkrótce wyjeżdża do Niemiec. 
Gliwice odwiedza ponownie dopiero w 1987 roku, jest rozcza-
rowany i przerażony. Nic się nie zmieniło, jest to dla niego, jak 
pisze, straszniejsze niż gwałtowne przemiany zachodnich miast. 
W 2014 roku Twardoch pisze dracha. Siedemdziesiąt dwa lata 
wcześniej, w roku 1942, w czasie kiedy Horst Bienek przebywa po 
wypadku w szpitalu, umiera jego matka o pięknym imieniu Vale-
ska, którą pisarz wspominał zawsze z czułością. Ale być może nie 
ma to żadnego znaczenia. Herta odwiedziła Łucję i bardzo chwa-
liła Piotrka, taki robotny chłopiec, pomógł przy cieliku. A flaczki 
z cielika były przepyszne, bardzo jej smakowały. Ω
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– Lucia! Zobacz, czy on jeszcze oddycha?
Ma zamknięte oczy i leży tak dziwnie od rana!
– Sama sobie idź, on jest jedną nogą w piekle!

Starsza idzie, poprawia poduszki i słucha szeptu.

– No i co? Masz głupie oczy!
– Chce księdza!
– Święci Pańscy!
– idź na dół i powiedz tajniakom!

Dziewczyna schodzi na parter domu przy Via Bottage 
Oscure.
Oni milcząc, słuchają, patrzą po sobie.
Dwadzieścia lat na służbie.
Starszy zakłada marynarkę i idzie środkiem ulicy,
dwa kroki do Il Gesu, powiedzieć jezuitom, 
że Antonio Gramsci chce księdza!
Idzie środkiem ulicy, nie zostawiając cienia.

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku

Remigiusz Włast-Matuszak

W OSTATNiEJ 
CHWiLi
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(…) jakiemże dobrodziejstwem jest żyd 
wśród Niemców! Nietzsche w Woli Mocy. 
Jesteś antysemitą – nie czytaj tej książki
Jesteś filosemitą – nie czytaj tej książki
Jesteś antysemitą – przeczytaj tę książkę
Jesteś filosemitą – przeczytaj tę książkę

Nie ma co się oszukiwać, że Krzysztof Kłopotowski napisał książ-
kę poprawną politycznie. Wręcz przeciwnie. Geniusz Żydów na 
Polski rozum to jedna z bardziej kontrowersyjnych pozycji, jaka 
ukazała się na polskim rynku w ciągu ostatnich kilku lat. Nie jest 
ani grzeczna, ani poprawna, ani przyjemna. Czytanie jej przed 
snem może skutkować wyjątkowo koszmarami. A czytanie jej tre-
ści i słuchanie polskich serwisów informacyjnych może skończyć 
się depresją, gdy tylko człowiek zacznie układać w głowie poszcze-
gólne fakty. 

Geniusz Żydów będzie dla czytelnika tym, czym jest pożar dla 
lasu. Katastrofą, która niszczy życie, wypala ściółkę i żyjące w niej 
zwierzęta, wypala pnie drzew dawno zasianych wyobrażeń. Ale 
popiół użyźnia glebę, pozwala wykiełkować na niej nowym rośli-
nom i ostatecznie dla lasu będzie dobrodziejstwem, bowiem prze-
trwać z nich może tylko to, co najlepsze. Nasiona tysiącletnich 
sekwoi otwierają się jedynie pod wpływem wysokich temperatur 
i bez pożarów nawiedzających co jakiś czas las, nigdy by nie miały 
szans wyrosnąć. 

Geniusz Żydów będzie takim pożarem dla umysłu czytelnika. 
Ogniem, który strawi wyobrażenia, przyzwyczajenia i stare sche-
maty. Kto wie, może w niektórych umysłach zaowocuje wykiełko-
waniem nowych dróg myślowych, już nie rachitycznych sosen, ale 
sekwoi. 
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16 Autor nie oglądał się w Geniuszu Żydów na prosty podział i spod 

jego pióra wyszła książka, która w jednym czasie jest antysemic-
ka i filosemicka. Atakuje Żydów i wielbi ich geniusz, pragnąc, aby 
cześć jego przeszła i na Polaków, broni Polaków i zarazem jest dla 
nich bezlitosna.

Zamysł był prosty. Prześledzić, w jaki sposób kultura żydowska 
wpływa na ich sukces na arenie międzynarodowej. Kłopotowski 
krok po kroku przedstawia poszczególne aspekty kultury, które 
wpłynęły na to, że z narodu wybranego pochodzi najwięcej fizy-
ków, matematyków, finansistów i artystów. 

W Geniuszu Żydów pojawia się niemało zdań, które przyprawią 
o ból głowy polskich czytelników katolicko-konserwatywnych. 
O Adamie Michniku pisze na przykład: Uważam go za polskiego 
bohatera narodowego, który zdaniem wielu zbłądził po 1989 roku. 
Ale patrząc z jego punktu widzenia, wcale nie popełnił błędu. Uwa-
ża do tego, że powinien koniecznie powstać o nim film. Niejedna 
z wypowiedzi zawartej w książce zaboli Polaków, niejedna uwaga 
wzbudzi gniew. Bowiem autor kocha Polskę, ale nie ma złudzeń 
i uważa nas za naród infantylny.

Żydów Kłopotowski traktuje jak tych, którzy, poznali klucz do 
sukcesu. Wskazuje, jak zasady religii, edukacji i stosunków rodzin-
nych wpływają na ich dalsze losy. Porównuje je do polskiej kultu-
ry. Nie szczędzi słów gorzkich: Siadł Sarmata na ławie, podkręca 
wąsa i liczy. Nie zna się na pieniądzach, a chce pojąć kryzys finansowy 
A.D. 2008. Wie, że trzeba najpierw zasiać, by zebrać i sprzedać. Czere-
pem szlachciury próbuje zrozumieć bankierów nowojorskich, potom-
ków karczmarzy z jego rodzinnej wsi: Joska, Mośka, Benka. Już wtedy 
przerastali go sprytem o głowę. A teraz o dwie. Ale zaczyna rachunek 
cudzego sumienia.

Polak Kłopotowskiego jest niedojrzały, naiwny i zawistny. 
Nawet polscy Żydzi spolszczyli się i stracili ambicje nad Wisłą. 

Dymi głową Polaka-katolika, na jagody wychodzi czerwień zło-
ści, przez wykrzywione usta skryte pod wąsem cisną się przekleń-
stwa i wyzwiska. Znowu nas obrażono.

Ale nie tylko Polaka. Żyda też, zły zgrzyta zębami, szarpie bro-
dę, jego też obrażono. Nazwano go manipulatorem, który mono-
polizuje kulturę, atakuje inne narracje. Przypisano mu wstręt do 
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17gojów, wzgardę dla innych nacji. Odmalowano ich niczym naród 
panów, który traktuje pozostałe narody niczym pariasów, na któ-
rych kulturze eksperymentuje się, z których wyciska się soki i na 
których się zarabia. 

Jego geniusz u Kłopotowskiego ma niemało rysów piekiel-
nych. A przynajmniej takie wrażenie można odnieść, czytając jego 
książkę. 

Geniusz Żydów na pewno będzie okrzyknięty książką antysemic-
ka. I nic w tym dziwnego, niemało jest w niej bowiem fragmentów 
ostrych, bulwersujących i nazbyt skrótowych. Autor wybrał formę 
publicystyczną, co musi zaowocować uproszczeniami. Dzięki nim 
bez trudu autorowi zostanie przyczepiona łatka antysemity. Ale 
oburzenie na książkę połączy i prawicę, i lewicę. Chociaż per saldo 
obrazi chyba się więcej Polaków-katolików niż Żydów-kosmopoli-
tów. Nie znaczy to, że nie ma w niej uwag szalenie ciekawych, bo 
są, więcej, niż mogłoby się wydawać. 

Czy warto czytać Geniusz Żydów? Zawsze warto czytać książ-
ki, które skłaniają do niezależnego myślenie, do zrewidowania 
poglądów. Być może niezliczona ilość egzemplarzy zakończy swój 
żywot ciśnięta przez okno z dziesiątego piętra bloku na obrzeżach 
Łodzi. Ale na pewno wcześniej namąci w głowie. I dobrze. Mącenie 
i burzenie pozwala przebadać swoje poglądy i wyłuskać z nich te, 
które są naprawdę warte uwagi. Ω



Żorż Ponimirski

Utracony 
wiek XIX 

i ten inny 
Witkiewicz

CHEREZIńSKA PRZEDSTAWIA 
ODMIENNE MODElE PATRIOTyZMU 

POlSKIEGO DZIEWIęTNASTEGO 
STUlECIA
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19Dla Polski dziewiętnaste stulecie było wyjątkowo długie. Właści-
wie powinno się je liczyć od czasu rozbioru I Rzeczypospolitej aż 
po koniec I wojny światowej, czyli jakkolwiek by liczyć, 123 lata, 
kiedy Polski nie było na mapach. Okres, w którym wykuwały się 
nowoczesne państwa, dla Polaków oznaczał czas walki z zabor-
cami o zachowanie własnej tożsamości. Dla XX-wiecznej Polski 
okres poprzedzający odzyskanie niepodległości był szalenie 
ważny. Dlatego każda publikacja, która przybliża ten okres, jest 
szczególnie cenna, zwłaszcza jeżeli robi to w formie popularnej. 
Idealnym wręcz przykładem takiego działania jest Turniej cieni 
Cherezińskiej.

Ten inny Witkiewicz

Można wymienić co najmniej kilka, o ile nie kilkanaście zalet 
książki Cherezińskiej. Fenomenalną fabułę, leki styl, barwne opi-
sy. Z racji braku miejsca danego mi przez naczelnego ograniczę się 
do dwóch, moim skromnym zdaniem najważniejszych.

Po pierwszy każdy zna Stanisława Ignacego Witkiewicza zwa-
nego Witkacym. Szewców deklinuje się do znudzenia w szkołach, 
Nienasyceniem podniecają się domorośli dekadenci, a egzaltowane 
polonistki ze wzruszeniem patrzą na grafiki narkomana z Zako-
panego. Witkacego dosyć szybko, nawet jak się go lubi (jak autor 
tego tekstu nie przymierzając), bo jest go nieco za dużo. Nieco bar-
dziej dociekliwi wiedzą, że Witkacy był synem malarza Stanisława 
Witkacego, też dziwaka, ale nieco innego kalibru.

Mało kto natomiast wie o Janie Prosperze Witkiewiczu, stryju 
ojca Witkacego. Postaci zupełnie nietuzinkowej, której życiorys 
niejako może być wyjaśnieniem specyficzności Witkacego (zawsze 
to przecież ta sama krew). Konspirator, patriota, agent wywiadu 
i zesłaniec. Człowiek, który posługiwał się łącznie prawie dwudzie-
stoma językami, a o którym chodziły przeróżne legendy, a którego 
rodacy nazywali „Wallenrodem”.

Jana Witkiewicza polskiemu czytelnikowi przybliża właśnie 
Cherezińska. Poznajemy wysłanego na Wschód gimnazjalistę, 
który wikła się, grę cieni, wielką, cichą rozgrywkę między Anglią 
i Rosją – największymi mocarstwami XIX-wiecznego świata. Dla 
odciążenia szalonego Polaka Witkiewicza przywołuje Cherezińska 
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Rufina Piotrowskiego, autora Pamiętników z pobytu na Syberii, 
człowieka poczciwego i prostodusznego w swoim pojmowaniu 
patriotyzmu. 

Cherezińska tym samym przedstawia odmienne modele patrio-
tyzmu polskiego XIX stulecia. Jednocześnie w książce nie braknie 
wielkiego antagonisty i zdrajcy, ale zarazem ucznia Hegla i cenio-
nego w Ameryce autora licznych publikacji. Chociażby dla tej 
galerii przedziwnych postaci warto przeczytać najnowszą powieść 
Cherezińskiej.

Szalony wiek XIX

Ale nie tylko ze względu na Jana Prospera warto sięgnąć po Tur-
niej cieni. Cherezińska odzyskuje niejako dla Polaków XXI wieku 
wiek XIX. I to nie tylko w tym znanym ze szkół wycinku Paryża 
i wielkiej emigracji, ale w znacznie szerszym. 

Dzisiaj dyskusje o historii ograniczają się praktycznie tylko do 
połowy wieku XX. II RP, okupacja i pierwsze lata PRL to wyda-
rzenia, które wywołują najwięcej emocji. Trochę się zapomina, 
że wiek XX jest dzieckiem wieku XIX we wszystkim, co dobre, 
i wszystkim, co tragiczne.

Jeszcze w latach 60., ba, w 80. wiek XIX był znacznie bardziej 
obecny w świadomości ludzi wykształconych. Nie zrozumie się 
fenomenu przedwojennej Polski bez zrozumienia fenomenu stu-
lecia, z którego wyrosła, i sytuacji, w której na mapach nie było 
Polski.

Dzięki naprawdę szerokiemu teatrowi działań rozciągające-
mu się od Sankt Petersburga po londyn, od Pendżabu po Berlin. 
Czytelnik, śledząc losy Witkiewicza, Piotrowicza i Gurowskiego, 
odwiedzi zarówno Azję, jak i Europę i będzie mógł się przekonać, 
jak losy wielkich mocarstw wiązały się bezpośrednio z losami Pol-
ski i jak pośrednio wpłynęły na przyszłe losy kraju i jego kształt. 
lekcja o tyleż cenna, że napisana w formie lekkiej, jak to zwykle 
u Cherezińskiej bywa. Ω



Nasz Przyjaciel Dżakub D.,  
wytrawny humanista i obrońca życia, został 
Prodakt Menedżerem w firmie handlującej 

azjatyckiemi meblami.

O czym z przykrością informują
pogrążeni w żalu kompani.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.
Biby nie będzie.



Ludzie bardzo potrzebują 
uwznioślenia przez muzykę, 
przecież ona właśnie po to 
istnieje. Można powiedzieć 
ogólniej: do tego właśnie 
służy sztuka. Wydaje mi 
się jednak, że to muzyka 
jest najbliżej Boga. Jest 

wIara, jazz 
I polSka krew 

wszędzie, wydaje się taka 
bliska, ale jej nie widać. 
Jej oddziaływanie na nas 
jest czymś ewidentnym – 
mówi „Frondzie Lux” Witold 
Janiak, pianista jazzowy 
i wykładowca Akademii 
Muzycznej w Łodzi



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 7
7 

/ 
SZ

R
O

N
 2

0
15

 
3

2
3

Kiedyś jazz był spontaniczną, 
improwizowaną muzyką 
graną w małych klubach. 
Współcześnie wykonuje się go 
w filharmoniach, a w większych 
ośrodkach miejskich tworzy się 
wydziały jazzu w akademiach 
muzycznych. Czy uważasz, że 
ta ewolucja sprawia, że jazzu 
trzeba się uczyć tak jak muzyki 
klasycznej? Czy teoria muzyki 
jest niezbędna?

– Mam wrażenie, że czasami zapo-
minamy, do czego służy teoria muzy-
ki. Bardzo często zdarza się, że nie 
wspomaga grania muzyki, lecz staje się 
jakimś samoistnym tworem niemają-
cym wiele wspólnego z istotą i pięk-
nem muzyki. Ludzie boją się tych teo-
retycznych przedmiotów, mają z tego 
piątki, ale i tak często niedokładnie 
wiedzą, o co w tym chodzi. Nie widzą 
korelacji między tym, czego się uczy-
li, a tym, co grają. Wydaje mi się, że 
możemy to zmienić poprzez pokazywa-
nie, że wykonywanie muzyki przynosi 
radość, ale wymaga żmudnych przy-
gotowań. Improwizacja jest ku temu 
najlepszą okazją. Sucha, teoretyczna 
wiedza pozbawiona odniesień do prak-
tyki nie ma sensu.

Podobno muzyka jest jak 
matematyka – bliżej jej do nauk 
ścisłych?

– Zgadza się. Mówi się o tym, ale się 
tego bliżej nie wyjaśnia. To funkcjonuje 
po prostu jako pewne hasło. Oczywi-
ście można tam coś podzielić i pomno-
żyć, liczbę nut, liczbę pauz, wysokości 
dźwięków itd., ale jest też inny rodzaj 
związku muzyki z matematyką: podob-
ny sposób, w jaki nasz mózg radzi 
sobie z obydwiema tymi dziedzinami. 
Czytałem, że w jakiejś szkole w Szwaj-
carii zrobiono test. Klasę o profilu 
matematycznym podzielono na dwie 
grupy: w jednej połowę dotychczaso-
wych zajęć zamieniono na lekcje gry 
na instrumentach. Po zakończeniu eks-
perymentu zrobiono test. Okazało się, 
że lepsze wyniki z matematyki miały 
dzieci, które uczyły się także muzyki. 
Potwierdzają to badania. Czy to nie 
jest niesamowite?

Sam jesteś nauczycielem muzyki, 
od niedawna wykładasz także na 
Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej 
w Łodzi. Czy masz jakieś własne, 
nowatorskie metody nauczania?

– Najważniejsze to pokazać młodym 
ludziom, że granie jest fajne. Potem 
trzeba mniej więcej wytłumaczyć, jak 
się do tego zabrać, a reszta to już idzie 
sama (śmiech)... Może trochę uprasz-
czam, ale to działa. Jeszcze nie spotka-
łem nikogo, kto nie umiałby impro-
wizować. Każdy z nas to potrafi, tylko 
nie każdy ma odwagę. Pokazanie, że 
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to jest w zasięgu możliwości, to moja 
nowatorska metoda.

Co masz na myśli?

– Często robi się warsztaty muzyczne 
dla dzieci, podczas których ktoś poka-
zuje, jak szybko potrafi klaskać, albo 
daje uczestnikom materiały do skon-
struowania własnych instrumentów 
itp. To jest bardzo fajne, ale tylko jako 
jeden z elementów systemu naucza-
nia. Żeby faktycznie zrozumieć, o co 
chodzi, niezbędna jest gra na instru-
mencie, która wiąże się ze żmudnymi 
ćwiczeniami. Angażowanie dwóch rąk, 
a każda wykonuje inną czynność, spra-
wia, że w mózgu rozwijają się zdolności 
do myślenia abstrakcyjnego. ćwicząc, 
zdobywamy zatem nie tylko umiejęt-
ność gry na instrumencie, rozwijamy 
także swój mózg. Sprowadza się to 
m.in. do tego, że widząc samochód 
z jednym zepsutym kołem, zauwa-
żasz, że trzy nadal są dobre (śmiech). 
To jest sposób odwracania rzeczywi-
stości, który uwielbiam u muzyków. 
To jest także umiejętność bawienia się 
rozmową, tworzenia tematu z niczego. 
Oczywiście nie każdy muzyk to ma, ale 
spotykam się z tym sposobem myśle-
nia u wielu moich znajomych z bran-
ży. Ludzie, którzy zajmują się sztuką, 
po prostu mają coś takiego, potrafią 
mówić o czymkolwiek w sposób intere-
sujący. To jednak tak naprawdę wyma-
ga uważnego przyglądania się światu.

W gwarze więziennej określa się to 
umiejętnością „krańcowania bajery”.

– Naprawdę? (śmiech) Faktycznie, oni 
także jakoś muszą sobie radzić z tema-
tami do rozmowy. Podejrzewam, że 
zawsze mają deficyt.

Twoja muzyka jest zbudowana na 
harmonii. Wszystkie kompozycje są 
przemyślane, można znaleźć w nich 
dużo melodii i przestrzeni. Tak 
postrzegam twoje ostatnie albumy: 
Cinema meets jazz i Zagrajcie swoją 
muzykę. Zupełnie inny jest jazz 
awangardowy, którym niektórzy się 
zachwycają – co o nim sądzisz?

– Z jednej strony ludzie chodzą na kon-
certy tzw. awangardy. Ktoś tego słucha, 
ktoś to lubi, więc dlaczego mieliby-
śmy odmawiać słuchaczom prawa do 
obcowania z taką muzyką? Niektórzy 
ciągle szukają czegoś nowego, dlatego 
pociąga ich dziwność jazzu awangar-
dowego. Można powiedzieć, że osta-
tecznie nie ma w tym niczego złego. 
Kiedyś wykonałem razem ze swoimi 
uczniami pewien eksperyment. Weszli-
śmy do sali, gdzie zwykle odbywają się 
zajęcia rytmiki. Było nas ok. sześciu-
-siedmiu osób. Wyłączyliśmy światło 
i każdy wziął do rąk jakiś instrument 
perkusyjny, ale było także kilka innych. 
Powiedziałem, jaką mniej więcej for-
mę powinien mieć grany przez nas 
utwór, oczywiście z pominięciem 
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melodii, której nie bylibyśmy w sta-
nie zagrać. To, co nam wtedy wyszło, 
zapisane w nutach spokojnie mogłoby 
zostać zaprezentowane na festiwalu 
muzyki współczesnej. Nie odbierajmy 
ludziom możliwości grania i słuchania 
muzyki pozbawionej harmonii i melo-
dii. Z drugiej strony stwarza to niebez-
pieczeństwo hochsztaplerki. Często 
ludzie grający tę awangardę wyzyskują 
jedynie ową dziwność, nie mając poję-
cia o koniecznych w sztuce: przekazie, 
treści, głębi, fabule.

Jakie kompozycje „awangardowe” są 
twoim zdaniem warte uwagi?

– Słyszałem kiedyś sonatę na dwóch 
pianistów, nie pamiętam kompozyto-
ra. Uwagę moją przykuł już tytuł tego 
utworu, gdyż zwykle mówi się „sona-
ta na dwa fortepiany”. Okazało się, że 
podczas wykonywania tego utworu 
żaden z muzyków nie grał na instru-
mencie w tradycyjny sposób. Zamiast 
tego przesuwano fotele, zamykano 
klapy od fortepianów itd. To było zna-
komite dzieło, mimo że należy uznać 
tego typu twórczość za zdecydowanie 
awangardową.

Awangardowa, moim zdaniem, jest 
też płyta Miles Davis at Fillmore: Live 
at the Fillmore East, choć funkcjonuje 
raczej jako przykład jazz-rocka. Pusz-
czam ją czasami nawet swoim dzie-
ciom. Frazy grane tam przez Daviesa 
czy Coreę są genialne, ich konstruk-

cja jest dla mnie czymś niepojętym – 
dla mnie to dowód na to, że jazzowa 
awangarda może być bardzo bliska 
nawet tym, którzy nie słuchają takiej 
muzyki na co dzień.

Jak to jest, czy muzyk jazzowy słucha 
czegoś innego poza gatunkiem, który 
gra?

– Ludziom często wydaje się, że jak 
jesteś muzykiem, to słuchasz tylko 
rzeczy, które cię inspirują. To niepraw-
da. Bardzo lubię słuchać Abby, choć 
trudno powiedzieć, żeby akurat ich 
twórczość mnie inspirowała. Poza tym 
jest oczywiście Bach, którego wielbię, 
i uważam, że nadal do niego nie doro-
słem. Uwielbiam Chopina – słucham 
i koślawo gram po swojemu (śmiech). 
W samochodzie ciśniemy z dzieciakami 
m.in. Lady Pank, Stinga, Marillion: zna-
komite kompozycje, niebanalne teksty, 
a w dodatku doskonale zaśpiewane. 
A w tekstach znajdziesz samą praw-
dę. Słuchamy też Whitney Houston. 
Piosenki o miłości, ale zrobione tak, że 
widzisz wprost przed sobą świat pełen 
jej uczuć. Ogólnie muzyka dzieli się po 
prostu na dobrą i złą. Słucham różnych 
gatunków.

Zaskoczyłeś mnie z tym Lady 
Pank (śmiech). Wróćmy 
jednak do jazzu. Którzy artyści 
najbardziej wpłynęli na ciebie 
jako twórcę?
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Najbardziej inspirują mnie „melody-
cy”: Keith Jarrett, Herbie Hancock, 
Chick Corea i Pat Metheny. Ich muzyka 
znakomicie nadaje się do tego, żeby ją 
sobie włączyć na przykład przy sprzą-
taniu, a po skończonej robocie, gdy 
już masz czas na to, żeby wsłuchać się 
w szczegóły, znajdujesz w tych samych 
utworach niesamowite pokłady genial-
ności i przestrzeni.

A jeżeli chodzi o polskich muzyków?

– Zdecydowanie Leszek Możdżer. To 
jest absolutny geniusz. Chłonę wszyst-
kimi porami skóry całą jego twórczość. 
Niezależnie od tego, do czego się bie-
rze, wszystko mu wychodzi. Kiedyś 
przygotował muzykę do spektaklu 
Mandarynki i pomarańcze wystawia-
nego we Wrocławiu. Skomponował 
i zaaranżował muzykę do tekstów 
Tuwima. To był także świetny show – 
Możdżer ma do tego spory talent, 
doskonale rozumie potrzebę nawiązy-
wania kontaktu z publicznością. Jego 
koncert promujący płytę The Time 
był jednym z moich najsilniejszych 
muzycznych przeżyć.

Bardzo lubię też pianistykę Bogdana 
Hołowni i płytę Sfera szeptów Grzego-
rza Piotrowskiego. Ale to oczywiście 
nie wszystko.

Czy muzyka odzwierciedla stan 
twojego ducha? W przypadku 
piosenek łatwo to ocenić: 

dostajemy konkretny tekst. 
Natomiast jeżeli chodzi 
o muzykę instrumentalną, 
dużo trudniej o tym mówić.

– Kiedy obserwuję muzyków, zauwa-
żam, że można tworzyć na dwóch 
poziomach: duchowym i rzemieślni-
czym. Rzemiosło można wynieść na 
bardzo wysoki poziom. Ludzie, którzy 
posiadają umiejętność konstruowania 
fraz, potrafią skomponować intere-
sującą muzykę. Podobnie jak znający 
się na swoim fachu scenarzysta umie 
napisać ciekawą historię. Jeśli nie 
posiadasz jednak potrzeby tworze-
nia lub potrzeby ujmowania w ramy 
sztuki rzeczy, które są istotne dla ludzi, 
to wyjdzie z tego coś, czego osobiście 
doświadczyłem choćby na filmie Ava
tar. Ogląda się go doskonale. Wycho-
dzisz z kina i myślisz sobie „ale było 
fajnie”. Parę minut później czujesz 
pustkę, tak jak balon, z którego nagle 
ktoś spuścił powietrze. Podobał ci się 
ten film, był doskonale zrobiony, ale 
nic poza tym wrażeniem nie pozostało. 
W muzyce Bacha jedno z drugim idzie 
w parze, jedno drugie wyprzedza. Kon-
strukcja jest doskonała, a jak wyłączasz 
odtwarzacz, nadal masz wrażenie, że 
w dalszym ciągu unosisz się nad zie-
mią. To samo czujesz po dobrze zagra-
nym Chopinie, po słuchaniu muzy-
ki Keitha Jarretta. Wtedy przez cały 
dzień nie mogę się pozbierać. Znajduję 
w tej muzyce coś, co mówi o absolu-
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cie, o niesłychanie ważnych i głębokich 
rzeczach.

Wyczuliłem się ostatnio trochę na 
treść i trochę lepiej niż kiedyś słyszę, 
która muzyka jest o czymś, a która 
jest tylko dobrą, rzemieślniczą robo-
tą. Niedawno słuchałem płyty pew-
nego bardzo znanego muzyka. Byłem 
zadziwiony, że okładka prawie nie nosi 
śladów używania. Po jednokrotnym 
przesłuchaniu już wiedziałem dlacze-
go. To była po prostu straszna słabizna, 
wręcz nie do uwierzenia, jak bardzo. 
To jest tak, jakby ktoś grał, zupełnie nie 
zastanawiając się, po co to robi; ogry-
wał skale i to wszystko. Właściwie to 
nawet nie jest samo rzemiosło, o któ-
rym mówiłem. Poza tym ten album nie 
stanowi spójnej całości, jest strasz-
nie eklektyczny. Pierwszy numer był 
oparty na elektronice, drugi to typowy 
mainstream, a trzeci to jakaś przypad-
kowa ballada. Ten pierwiastek, który 
powoduje, że coś jest głębokie w życiu, 
może być tylko jeden. Jeśli go nie ma, 
z muzyki robi się impresjonizm, taki 
chill out. To są fajne piosenki, przy 
których można odpocząć, mają przy-
jemny klimat. Dokładnie tak samo jest 
w muzyce impresjonistycznej. W czasie 
jej słuchania odczucia są mocne, ale 
ich charakter powierzchowny. Bardzo 
lubię chill out, chociaż nie wiem, czy 
nie powinienem powiedzieć, że lubi-
łem (śmiech). Zaczyna mnie irytować 
muzyka, która po prostu sobie leci 
gdzieś w tle.

No właśnie. Współcześnie dominuje 
obraz jazzu jako muzyki dla 
snobów. Czy da się jakoś zmienić 
obecny w społeczeństwie sposób 
postrzegania jazzu? Można to jakoś 
przełamać?

– Warto posłuchać artystów, o których 
już wspomniałem, a z klasyki Bacha; 
słychać, że ci twórcy mają coś do 
powiedzenia. Sięgając dalej do historii 
muzyki współczesnej, warto zwrócić 
uwagę na Messiaena, który był twórcą 
własnego systemu muzycznego opar-
tego na skalach i posługiwał się nim 
z nieprawdopodobną łatwością. Jego 
muzyka jest znakomita – myślę, że to 
nie bierze się z niczego, wiara ma tutaj 
ogromne znaczenie. On miał Boga 
przed oczami.

Jeśli muzyka jest naprawdę dobra, 
będzie ciekawa także dla odbiorców, 
którzy nie są profesjonalistami. 
Wystarczy tylko znaleźć sposób, jak 
dotrzeć z nią do publiczności. Ostat-
nio uczestniczyłem w programie 
w tv Polonia poświęconym reakty-
wacji radia Jazz.fm. Rozmawialiśmy 
m.in. o tym, że w Polsce jest 130 festi-
wali jazzowych, tylko nie mamy gdzie 
i jak o nich mówić. W polskiej tele-
wizji publicznej jest miejsce tylko na 
zdawkowe relacje z konkursu chopi-
nowskiego, a pokazuje się tyle rze-
czy naprawdę niskich lotów. To jest 
prawdziwy problem z jazzem i kulturą 
w ogóle.
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Myślę, że ludzie bardzo potrzebują 
uwznioślenia przez muzykę, przecież 
ona właśnie po to istnieje. Można 
powiedzieć ogólniej: do tego właśnie 
służy sztuka. Wydaje mi się jednak, 
że to muzyka jest najbliżej Boga. Jest 
wszędzie, wydaje się taka bliska, ale 
jej nie widać. Jej oddziaływanie na nas 
jest czymś ewidentnym. Nie potra-
fimy tego zrozumieć. Pamiętam, jak 
ks. Piotr Kleszcz z mojej parafii podczas 
jednego z kazań dla dzieci tłumaczył 
im, jak to jest z Duchem Świętym. 
Włączył suszarkę i skierował strumień 
powietrza w kierunku długich włosów 
jednej z dziewczynek. Zapytał wszyst-
kich: Widzicie podmuch, który spra
wia, że jej włosy się unoszą? A skoro 
go nie widać, czy to znaczy, że go nie 
ma?. Dokładnie tak samo jest z muzy-
ką. Wydaje mi się, że właśnie ona jest 
najprostszą drogą do Boga.

Czy dla ciebie taką była?

– To był tylko jeden z czynników. 
Przede wszystkim spotkałem na swojej 
drodze mnóstwo ludzi, którzy sprawi-
li, że jestem w tym miejscu, w którym 
jestem. To jest przede wszystkim ich 
zasługa. Nie powiedziałbym, że dosze-
dłem do wiary poprzez jakiś przełom. 
To był długi, żmudny proces, na pew-
no bardzo trudny dla ludzi w moim 
otoczeniu. Jak sobie przypomnę, kim 
byłem parę lat temu, to jest mi wstyd. 
Dopiero od jakiegoś czasu mam wra-

żenie, że stanąłem na nogach. Życie 
jest trudne, tak jak było, ale przynaj-
mniej wreszcie potrafię określić, czym 
jest szczęście. To wygląda mniej więcej 
tak: wiesz, że On jest blisko, i chciałbyś 
się tym dzielić ze wszystkimi. Urucha-
mia się chęć mówienia o tym innym. 
Widzisz też, że ludzie są zagubieni, 
że potrzebują pomocy i chciałbyś im 
jej udzielić, chociaż często sam nie 
potrafisz.

Widzę wokół siebie tylu ludzi pozba-
wionych autentycznej radości życia. 
Wszystko, co im się przyjemnego 
w życiu zdarza, to nowy telefon, samo-
chód, głaskanie kotka… Nie dopuszcza-
ją do siebie tej fundamentalnej, dają-
cej poczucie sensu i bezpieczeństwa 
radości z istnienia Stwórcy.

Zło jest czymś tak widocznym?

– Kiedyś odważyłem się przeczy-
tać Biblię Szatana... Miałeś to kiedyś 
w rękach?

Nie, ale może kiedyś sięgnę.

– Trudno zachęcać, ale z drugiej strony 
w tej książce nie ma nic nadzwyczaj-
nego. Same gładkie teksty – bardzo 
mnie to zszokowało. Nie znajdziesz 
tam czegoś, co mogłoby cię przestra-
szyć. Wszystko jest „pod gościa”. Masz 
prawo do tego, żeby być szczęśliwym, 
żeby było ci wygodnie, żeby samemu 
stanowić o sobie. Nie masz prawa? 
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Jasne, że masz! Z tym się nie da dys-
kutować, można się tylko pod tym 
podpisać. Różnica jest tylko taka, że 
sami nic nie zdziałamy, potrzebujemy 
Boga. Nie przeczytałem tego do końca, 
jednak trochę się bałem, a poza tym 
do niczego mi to nie było potrzebne. 
Wniosek jest jeden: zło istnieje, ale 
działa w inteligentnie zawoalowanej 
formie.

Czy było w twoim życiu jakieś 
konkretne wydarzenie, które 
pozwoliło ci odnaleźć Boga?

– Przełomów było bardzo dużo, myślę, 
że jeszcze niejeden przede mną. Nie-
wątpliwie dużą rolę odegrała w tym 
procesie moja żona. To jest niesamo-
wite, że dopiero wchodząc w małżeń-
stwo, stajesz się prawdziwym czło-
wiekiem, tworzysz z kimś jedność. 
Niełatwo mi o tym spokojnie mówić, 
dla mnie to coś niesamowitego. Jed-
no z irlandzkich przysłów mówi, że 
narzeczona to jest „ta, z którą tańczę”, 
a żona to „ta, która jest mną”. Bardzo 
piękne, mądre i prawdziwe. Człowiek 
samotny jest tylko połową tego, do 
czego został przeznaczony; połową 
prawdziwej i doskonałej istoty, która 
jednak składa się z dwóch pozornie 
autonomicznych jednostek. Jesteśmy 
wtedy silni nie tylko swoją siłą, ale też 
siłą tej drugiej osoby. Możemy zawsze 
ją poprosić o pomoc wtedy, kiedy 
sami nie dajemy rady. To daje ogrom-

ną satysfakcję i chęć do zmagania się 
z życiowymi przeciwnościami.

W środowiskach katolickich 
chętnie używa się określeń 
„chrześcijański rock” 
i „chrześcijański rap”. Dla mnie 
to niepotrzebne tworzenie 
szufladek, ale chciałbym znać 
twoje zdanie. Czy istnieje coś 
takiego jak chrześcijański jazz?

– To brzmi bardzo pretensjonalnie. 
Nie chciałbym, żeby ktoś mówił o tym 
w ten sposób. Istnieje dość spora gru-
pa ludzi, którzy jak zobaczą, że coś jest 
chrześcijańskie, to od razu dystansu-
ją się od tego. Zależy nam przecież na 
tym, żeby sączyć, ale niepostrzeżenie 
(śmiech). To jest możliwe.

Sądzisz, że katoliccy dziennikarze 
robią krzywdę wartościowym 
projektom, wrzucając je do jednego 
worka?

– Oni na pewno chcą dobrze, ale mnie 
się wydaje, że jak Chrystus nauczał, 
nikogo nie zmuszał do głoszonej 
przez siebie prawdy. Nie mówił gło-
śno, a ludzie i tak wiedzieli, gdzie go 
znaleźć.

Myślisz, że z racji tego, że jesteś 
wierzący, twoja muzyka może 
wywoływać podobne odczucia 
w umysłach odbiorców?
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– Nie mnie to oceniać, należałoby 
zapytać publiczność. Zdarzyła mi się 
jedna taka sytuacja, że po koncercie 
podszedł do mnie człowiek i zapytał, 
czy jestem wierzący. Kiedy potwierdzi-
łem, stwierdził, że bardzo to po mnie 
widać (śmiech). To było cudowne.

Ja też to odczułem na twoim 
koncercie.

– Cieszę się, taki feedback jest mi 
bardzo potrzebny. W pewnym sen-
sie zaczynam też czuć odpowiedzial-
ność; skoro ludzie tak mówią, należy 
to wziąć pod uwagę i starać się być 
świadkiem słusznej sprawy.

Sporo koncertujesz, także za granicą. 
Jakie są twoje wrażenia z pobytów 
na tzw. Zachodzie? Czy tak jak wielu 
polskich muzyków widzisz tam lepszy 
świat?

– Kiedyś, jakieś piętnaście lat temu 
byłem w Niemczech i w Holandii. 
Przy przekraczaniu granicy w drodze 
powrotnej czułem, jakbym wyszedł 
z domu na dwór. Tam były jakieś 
dwa, trzy stopnie i trochę śniegu, 
a u nas zimno i półtorametrowe zaspy, 
dosłownie zaraz po przekroczeniu 
granicy (śmiech). Na autostradach 
powywracane autobusy. Śnieg cię 
zasypuje, paliwo się kończy... U nas 
jest odczuwalnie inny klimat. Z drugiej 
strony jest coś takiego, że jak wjeż-

dżasz do Polski, to od razu czujesz się 
lepiej. W wielu miejscach na ziemi 
czuje się duchową pustkę, u nas czuć 
zupełnie inną aurę.

Ostatnio przy okazji koncertu na 
Expo [we Włoszech] na lotnisku weszli-
śmy na chwilę do sklepu z pamiątka-
mi w strefie wolnocłowej. Znaleźli-
śmy tam figurkę Madonny z katedry 
w Mediolanie i breloczek z obrazem 
Ostatniej Wieczerzy. Od razu poczu-
łem się dużo lepiej – niby obcy kraj, 
ale bardzo bliski Polsce. Próbowałem 
tam zamówić taksówkę: jej przyjazd 
na konkretną godzinę jest właściwie 
niemożliwy. Zamawiasz i po prostu 
czekasz, sam nie wiesz, ile to potrwa 
(śmiech). Gdybym znał jeszcze język 
włoski, momentalnie mógłbym się tam 
odnaleźć.

Obserwuję także Polonię za granicą 
i widzę, że ludzie są w rozterce, nie 
czują się dobrze, żyjąc w innym kraju. 
Z drugiej strony to ich wybór: wyższe 
zarobki rekompensują im poczucie 
dyskomfortu.

Á propos zarobków, czy pod 
względem finansowym jako muzyk 
mógłbyś na Zachodzie zdziałać więcej 
niż w Polsce?

– Znam wiele przypadków znakomi-
tych muzyków, którzy mieszkają gdzieś 
w Europie, ale koncertują w dużej mie-
rze właśnie w Polsce. Lepsze zarobki 
na Zachodzie to wcale nie jest pewna 
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sprawa. Łódź na tle całego kraju jest 
trochę jak Polska w kontekście Europy. 
Jest wiele osób, które nie wierzą, że 
tutaj można coś zdziałać. Nie mamy 
łatwego położenia, dokładnie tak samo 
jak cały kraj. Obok jest Warszawa, któ-
ra jest niezwykle silnym ośrodkiem. 
Jednak jestem pewien, że tutaj także 
można zdziałać wiele dobrego.

Czy uważasz, że Polska to dobre 
miejsce do grania jazzu?

– Polakom jazz jest bardzo bliski. 
Czasami, kiedy prowadzę warsztaty, 
opowiadam o czarnoskórych, którzy 
na plantacjach bawełny zaczęli two-
rzyć swój własny gatunek muzyczny: 
najpierw blues, a potem jazz. Ci ludzie 
znaleźli się w najgorszej sytuacji z moż-
liwych – przecież to byli niewolnicy, nie 
da się gorzej. W pewnym momencie 
z nędzy i z ucisku zrodziła się muzyka, 
która potem opanowała cały świat. 
Właściwie wszystkie popularne gatunki 
muzyczne są pochodną muzyki Afryka-
nów. Twórczość Chopina także pocho-
dziła z kraju, który był prześladowany 
i podobnie jak Afrykanie także ciągle 
komuś przeszkadzał. I ta muzyka także 
opanowała cały świat. Jeżeli chodzi 
o fortepian, nikogo nie można porów-

nywać do Chopina, to jest coś nie-
prawdopodobnego. Jazz zdecydowanie 
pasuje do Polaków. Zresztą w ramach 
niego wytworzyliśmy własny, wyjąt-
kowy język: polski jazz jest bardzo 
specyficzny.

Na swojej ostatniej płycie pokazujesz, 
że można go świetnie łączyć z naszą 
rodzimą muzyką. Czy w swojej dalszej 
twórczości zamierzasz rozwijać ten 
wątek?

– Siłą rzeczy dalej będę grał polską 
muzykę, przecież jestem stąd, więc 
nie mógłbym inaczej. Podoba mi się 
granie piosenek z mojej ostatniej płyty. 
Do nich doskonale pasuje frazowanie 
wywodzące się z naszej tradycyjnej 
muzyki. W czasie koncertów gramy 
właśnie w ten sposób. To sprawia 
ogromną frajdę i doskonale pasuje. 
Powiem ci, że jak ostatnio graliśmy 
także utwory z poprzedniego albumu 
Cinema meets jazz, to zauważyłem, 
że przy tym materiale frazowanie nie 
wychodzi mi tak naturalnie. We krwi 
mam coś zupełnie innego. Ω

Rozmawiał 
MacieJ kalBarczyk



Dla wielu z nich jest miłosierny i wszechmocny, 
dla innych wciąż bardzo odległy i niezrozumiały. 
Są też tacy, którzy na pierwszy rzut oka 
pomijają Go w swoich tekstach, ale pod osłoną 
metaforycznych porównań dają słuchaczowi do 
zrozumienia, że potrzebują punktu odniesienia 
i jasno wskazują, gdzie go znaleźli. Jedno nie 
ulega wątpliwości: wszyscy Go poszukują

Twórczość polskich muzyków rockowych jest w dużej części pod-
porządkowana Bogu. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj nie jest to 
bóg abstrakcyjny, rozumiany jako wyższa siła górująca nad świa-

tem. To najczęściej Bóg biblijny, w którego wierzą Żydzi i chrześci-
janie. Po prostu nasz Bóg. Czasami Go wychwalają, czasami grożą 
Mu palcem, ale nigdy nie jest im obojętny. Prowadzą z Nim dialog, 
który jest potrzebny do utwierdzenia się w swoich przekonaniach 
lub w perspektywie czasu prowadzi do ich zupełnej zmiany, przez 
niektórych nazywanej nawróceniem. Zazwyczaj „pojedynkują się” 
z Nim w nawiązaniu do instytucjonalnego wymiaru Kościoła – ten 
często krytykują z pozycji antyklerykalnych. Niektórzy jednak 
całkowicie pomijają Kościół w tekstach swoich piosenek – liczą się 
przede wszystkim osobista relacja Bóg-człowiek, piękno stworze-
nia i perspektywa nieba, które jest na wyciągnięcie ręki. Ci są już 
jakby w zupełnie innym wymiarze: to, co ludzkie, przestało być dla 
nich ważne. A buntownicy? Długo pozostają na etapie Bóg – tak, 
Kościół – nie.

Bóg polskich  rockmanów

Maciej 
Kalbarczyk
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Po baśniowych i niszowych Gusłach oraz świetnie przyjętym przez 
publiczność Powstaniu warszawskim Hubert „Spięty” Dobaczewski, 
wspólnie z zespołem lao Che nagrał album Gospel. Był 2008 rok, 
a ze środowisk katolickich posypały się zaproszenia dla zespołu 
na koncerty na festiwalach chrześcijańskich. W czasie tworzenia 
albumu „Spięty” chodził na różnego rodzaju spotkania biblijne, 
podczas których szukał odbicia historii zawartych w Piśmie Świę-
tym w swoim życiu. Przesłanie płyty jest jednoznaczne: wątki ze 
Starego i Nowego Testamentu w połączeniu z osobistymi reflek-
sjami „Spiętego” stworzyły obraz człowieka nieustannie poszuku-
jącego Boga. Tekstom towarzyszyła mocna i niebanalna oprawa 

muzyczna, a forma konceptalbumu umożliwiała, podobnie jak 
w przypadku Powstania warszawskiego, zagranie tej płyty w całości 
w postaci spektaklu, podczas którego widz mógłby poznać m.in. 
współczesną interpretację kuszenia Chrystusa, w utworze do syna 
Józefa Cieślaka:

Chrystian, daj spokój, nie warto się wychylać. 
Politycznie poprawnym, to ideały na wodzy trzymać. 
Nie stawaj okoniem, Spartakusa nie zgrywaj. 
Można jeszcze przeprosić, czas zatrzymać. 

Mogłoby to być swego rodzaju misterium rockowe, ale zupeł-
nie nie o to chodziło liderowi grupy. Koncerty oczywiście były, ale 
księżom proponującym występy lao Che podczas festiwali chrze-

Bóg polskich  rockmanów
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ścijańskich szybko odmówiono. Zespół nie chciał zostać zaszuflad-
kowany, a „Spięty” postanowił „zgubić trop” (tak nazywa ucieczkę 
od przypięcia łatki katola, patrioty itd.). Odmowa występów pod-
czas imprez chrześcijańskich nie zmienia jednak wartości samej 
płyty, która szybko pokryła się platyną. Być może właśnie odgry-
wanie materiału w innych warunkach niż festiwal gromadzący 
przekonaną do Boga publiczność miało większy sens. Te domysły 
pozostają jednak bezprzedmiotowe: celem stworzenia tego albu-
mu z pewnością nie było nawracanie innych. Gospel jest bardzo 
osobistym dziełem, w którym autor dokonuje rozrachunku swoich 
relacji z Bogiem.

Stosunek wokalisty do Najwyższego, pomimo tak mocnych tek-
stów jak na wspomnianej płycie, jest ciągle dość niejednoznaczny. 
Najłatwiej chyba zdefiniować go w następujący sposób: Bóg – tak, 
Kościoł – nigdy – zatem zgodnie z tezą przedstawioną na począt-
ku. W utworze dym, nagranym cztery lata po Gospelu, wokalista 
daje temu wyraz, śpiewając o definitywnym porzuceniu Kościoła:

Rzuciłem palenie i kościół też 
do pierwszego czasem wracam, do drugiego – nie 
Jak Spięty Bogu, tak Bóg Spiętemu 
Bądź miłościw niegrzecznemu

Najciekawszym momentem utworu jest jednak ten, w którym 
„Spięty” poprzez metaforę pokazuje swoje ciągłe pragnienie obec-
ności Boga:

Papierosy jak hostie całuje się ustami 
Jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami 
Kiedy krzyż ciężki i złorzecze mu łzami 
Jak Boga kocham, tęsknię wtedy za papierosami, 
Za papierosami... 

Porównanie Boga do fajek jest dość nietypowym wyrazem tęsk-
noty za nim. „Spięty”, jak wielu innych ludzi, ciągle szuka swojej 
drogi, a Bóg raz wydaje mu się bliski, tak jak podczas nagrywania 
Gospelu, a innym razem daleki – odczuwa Jego obecność w sposób 
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bardzo emocjonalny. W jednym z wywiadów przyznał, że „siedzi 
okrakiem” pomiędzy zwątpieniem a wiarą i ciągle walczy sam ze 
sobą, ale to wszystko nie przeszkadza mu w traktowaniu Chrystu-
sa jako idola, niezłomnego nonkonformisty 1. Jezus jest dla niego 
przede wszystkim postacią historyczną, a Bóg postacią odległą 
i nieodgadnioną, dlatego rzadko mówi o nim wprost. Zespół do 
pewnego momentu zachowywał dzięki temu aurę tajemniczo-
ści, pozostawiając sposób odbioru swojej twórczości samym słu-
chaczom. Poprzez niedopowiedzenia „Spięty” sprawiał, że jego 
piosenki były autentycznie demokratyczne: mogły być interpreto-
wane co najmniej na kilka różnych sposób. Po nagraniu ostatniej 
płyty sytuacja uległa zmianie.

Słuchając dzieciom, można dostrzec zdecydowane przesunię-
cie zespołu na lewo i wyraźnie hołdowanie ideałom poprawno-
ści politycznej. Z aury tajemniczości nie zostało prawie nic, a lao 
Che samo ustawiło siebie po jednej ze stron ideologicznego sporu. 
„Spięty” z ekipą zajął w nim pozycję postępowego Europejczy-
ka, który jest zmęczony rzekomo wystrzeliwanymi ze wszystkich 
stron pociskami nietolerancji. Wszystko chyba po to, żeby przy-
padkiem po patriotycznym Powstaniu... nie przypięto mu żadnej 
łatki. Pewną dozę pogardy i krytyki dla tych, którzy myślą inaczej 
niż on, lider zespołu zawarł w utworze Legenda o Smoku:

Zawyły chamy: 
– Bij gejów, mścij braci! 
A tak wyje cham, gdy rozum traci. 
Po nich ryknęli kolesie w brunacie: 
– Żyć tu nie damy żadnej czarnej szmacie!  
[…]
Kroczy sól ziemi, 
W nogę noga. 
Kroczy sól ziemi, 
Tyle, że sól jest niezdrowa. 

1 Wokalista LAO CHE: Zawsze myślałem o Chrystusie także jako o idolu, niezłomnym 
charakterze, http://wnas.pl/artykuly/943-wokalista-lao-che-zawsze-myslalem-o-
chrystusie-takze-jako-o-idolu-niezlomnym-charakterze [dostęp: 4.01.2015].
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W albumie „Spięty” prezentuje sposób postrzegania świa-
ta oparty na strachu przed tzw. radykalną prawicą, która wbija 
ludziom do głowy nienawiść do drugiego człowieka. Ktoś mógł-
by powiedzieć, że to znowu próba włożenia wokalisty zespołu do 
pewnej szufladki, ale nie ulega wątpliwości, że pisząc tak wyraziste 
teksty, lider lao Che musiał liczyć się z krytyką. Jego wierni słu-
chacze, zafascynowani Powstaniem warszawskim i Gospelem, zaczę-
li go postrzegać jako kogoś, kto zdradził swoje ideały. Przesunięcie 
lao Che w rejony poprawności politycznej przypieczętował coming 
out perkusisty zespołu Michała Jastrzębskiego, który przyznał się 
do swojej homoseksualnej orientacji i wspólnie z kapelą przyłączył 
się do Kampanii Przeciw Homofobii. W ten sposób ostatecznie 
zakończyła się niezależność artystyczna ekipy z Płocka.

Jest w tym jednak pewien paradoks. Chociaż przesłanie płyty 
dzieciom jest jednoznaczne, w pewnych momentach wokalista lao 
Che wymyka się schematowi poznawczemu lewaka-postępowca. 
Staje się wtedy chyba jedynym w Polsce lewicowym rockmanem 
nadal śpiewającym o Bogu – można to usłyszeć chociażby w utwo-
rze A chciałem o sobie:

Świat na łeb się zwalił – trach! 
Pas rzekł Czas, czas iść w piach. 
Wtedy zza kurtyny wychylił się On, 
Palcem palca mego dotknął, troskom warknął won! 
Potem z powały się zwlekł i rzekł: 
– Miałem ciebie zdjąć, 
Ale, ...co mi tam...sobie bądź  
[…]
Znów się pchasz do wersów i znowu o Tobie, 
A nie chciałem Cię tutaj, garść słów chciałem o sobie. 

Ostatnia płyta lao Che powoduje w odbiorcy ogromny dyso-
nans poznawczy. Materiał, który znalazł się w albumie dzieciom, 
dobitnie pokazuje rozdarcie „Spiętego”, który miesza w swoich pio-
senkach polską tradycję i duchowe poszukiwania z hasłami postępu 
i wyzwolenia jednostki. Bóg cały czas gdzieś krąży na jego orbicie, 
ale chyba już nikt nie wie, na czym polega wiara „Spiętego”.
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Stosunek Kazika Staszewskiego do Boga jest nieco bardziej skom-
plikowany niż poszukiwania „Spiętego”. Wiąże się bowiem ze sferą 
intelektualną, a nie emocjonalną. Kazik jest przede wszystkim 
komentatorem wydarzeń politycznych i społecznych – najbardziej 
irytują go partyjne układy, skorumpowane państwo i ogólny brak 
rzeczywistej wolności. Od początku swojej aktywności artystycz-
nej krytykował ten stan rzeczy, widząc wrogów głównie w instytu-
cjach – jak nietrudno się domyślić, jedną z nich był Kościół. Tym 
bardziej że Staszewski był wtedy świadkiem Jehowy, a jak wiado-
mo nie od dziś, członkowie ruchu żywią ogromną nienawiść wła-
śnie do katolików, uznając ich Kościół za ucieleśnienie Babilonu. 
Ze względu na praktykowaną wtedy religię, w pierwszych latach 
działalności Kultu, w wielu napisanych w tamtym czasie tek-
stach, Kazik wyrażał swój negatywny stosunek do tej instytucji, 
siłą rzeczy odnosząc się również do kwestii boskich. W kawałku 
Niejeden wspominał m.in. o Kościele jako o nikomu niepotrzeb-
nym tworze:

Niejeden z nas traci czas 
Na chodzenie po kościołach i kłamstwa o aniołach

Z kolei w utworze Religia Wielkiego Babilonu Staszewski wprost 
przeciwstawiał się miejscom kultu i wszelkiego rodzaju uroczy-
stościom celebrowanym przez Kościół. Dostało się również samej 
Jasnej Górze, którą Kazik wskazał jako miejsce ludowych, bezre-
fleksyjnych pielgrzymek:

idzie ludzi tysiąc tysięcy 
Na Jasną Górę idzie 
Stoją ludzi tłumy wielkie 
i modlą się do rzeźb 
 
Tysiące, tysiące, tysiące ludzi 
Świecą święta stworzone przez ludzi 
Tysiące ludzi płaci 
Aby się od grzechu wypłacić
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Zastanawiając się głębiej nad tym tekstem, można zauważyć, że 
bunt Kazika nie jest bezpodstawny. Nie sprzeciwia się on bowiem 
wierze jako takiej, ale jej ludowemu sposobowi przeżywania, któ-
ry jest przecież krytykowany również w samym łonie wspólnoty. 
Ponadto artysta kontestuje całą historię Kościoła, wypomina-
jąc papieżom krucjaty przeciwko innowiercom i stworzenie przez 
hierarchów monopolu na interpretację Pisma Świętego – podaje 
argumenty, pojawiające się w ustach każdego antyklerykała. War-
to jednak zaznaczyć, że nie neguje samego sensu chrześcijaństwa 
i podkreślanej przez jego wyznawców grzeszności każdego człowie-
ka – zauważa ją i punktuje, wskazując na obecność grzechu rów-
nież w centrum samego Kościoła. Czy można odmówić mu racji? 
Kazik największe pretensje ma właśnie do zepsutych duchownych, 
mamiących swoje owieczki, wiecznie żądających od nich pienię-
dzy. Ta krytyka wydaje się dość banalna, wręcz niedojrzała, jak na 
artystę pokroju Kazika, ale warto zauważyć, że jest charakterystycz-
na dla pokolenia punkowców – zło zawsze tkwi w sercu instytu-
cji. W jednym z felietonów napisanych dla „Gazety Telewizyjnej” 
Kazik mocno skrytykował ks. Tadeusza Rydzyka, uznawanego przez 
medialny mainstream za symbol moralnego zepsucia Kościoła 2.

Zostawiając na boku samą instytucję i szybko zakończoną przygo-
dę ze świadkami Jehowy, warto zapytać co z Bogiem. W tekście Odda-
lenie – This is Religion wokalista Kultu zauważa bezsens egzystencji 
człowieka. Jego zdaniem jedyną receptą na pozbycie się cierpienia jest 
wymyślenie sobie boga jako regulatora kwestii moralnych i społecz-
nych. Kazik, podobnie jak większość „oświeconych” ateistów, wycho-
dzi tutaj z założenia sformułowanego po raz pierwszy przez Woltera: 
Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić. Jednocześnie z pokorą 
przyznaje, że sam nie jest w stanie rozsądzić, czy Bóg istnieje, czy nie:

Ja sam za głupim i ułomnym, by rozumem ogarnąć istotę 
Boga, czyż jest on, czy go nie ma? Ale na pewno nie najgorzej 
jest, gdy staramy się zachowywać tak, jakby był 3.

2 Patrz: Kazik Staszewski, Oddalenie – Nowe Auto Xiędza (w:) tenże, Niepiosenki, 
s. 492.

3 Tenże, Oddalenie – This Is Religion (w:) dz.cyt., s. 308.
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Staszewski ostatecznie uważa siebie za niewierzącego. Pomimo 
ciągłych wątpliwości przez cały czas „niewiary”, aż do ostatniej 
płyty Prosto, był zafascynowany wizją świata zawartą w Piśmie 
Świętym. Podobnie jak „Spięty” zaczytywał się w Biblii i czerpał 
z niej pełnymi garściami, co przekładało się na jego twórczość. 
Takie utwory jak Zabierz mu wszystko, Jeźdźcy czy Maria ma syna 
zawierają jasne analogie do historii przedstawionych w Piśmie 
Świętym. Temat kuszenia Chrystusa, tak wyraźnie obecny 
w naszej kulturze, również nie mógł zostać przez niego pominię-
ty. W utworze Post z płyty Posłuchaj, to do ciebie Kazik wręcz cytuje 
Biblię, nie próbując jej w żaden sposób interpretować:

Z wysokiej góry, na której to czterdzieści dni 
Widać było całe królewstwo tej ziemi 
Najpiękniejszy zły pokazywał je rękoma 
Mówiąc: to moja własność, moja i tylko moja 
 
Wszystko ci dam, tylko padnij i złóż mi pokłon 
Wszystko ci dam, tylko padnij i złóż mi pokłon 
Wszystko ci dam, tylko padnij i złóż mi pokłon 
Wszystko ci dam, tylko padnij

„litza” w jednym z wywiadów wspominał, że Kazik ma własny, 
mocno zniszczony egzemplarz Pisma Świętego. Przy okazji współ-
pracy w ramach projektu Kazik Na Żywo Friedrichowi i liderowi 
grupy zdarzało się wymieniać poglądy dotyczące Kościoła – anty-
klerykalizm Kazika był wtedy dość wyraźny 4. Być może właśnie 
lata poszukiwań związane z nieustannym wertowaniem kart Sta-
rego i Nowego Testamentu, a być może samo doświadczenie życio-
we po wielu latach wątpliwości pozwoliły Kazikowi zadeklarować 
się po „boskiej” stronie. W tekście utworu Twoje słowo jest prawdą 
z płyty Prosto otwarcie mówi o potrzebie Boga i jego odnalezieniu:

Bóg jedyny wie 
Że to wszystko nie było przypadkiem 

4 Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=N7uRcd5UeD4 [dostęp: 4.01.2015].
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Wiara łatwa jest 
Wiary chcę znów mieć pod dostatkiem 
 
Bo Twoje słowo jest prawdą 
Twoje słowo jest prawdą jest 
Twoje słowo jest prawdą 
Twoje słowo jest prawdą jest 
Twoje słowo jest prawdą 
Twoje słowo jest prawdą jest 
Twoje słowo jest prawdą 
Twoje słowo jest prawdą jest 
Taak 

Pomimo tej wyraźnej deklaracji, na koncertach przy okazji zapo-
wiadania tego utworu Kazik nie mówi wprost o swojej przemianie: 
To po prostu piosenka o Bogu, rozumianym w taki czy inny sposób – 
tłumaczy. Zatem czy faktycznie jej doświadczył? Wydaje się, że 
podobnie jak „Spięty”, Staszewski próbuje uciec od łatek – ostatecz-
nie wszyscy artyści ich nie lubią. Jednak w wywiadzie dla „wSieci” 
przyznał, że samo napisanie takiej piosenki jest pewną deklaracją, 
do której przymierzał się już od pewnego czasu 5. Z kolei w auto-
biografii idę tam, gdzie idę powiedział, że wywiad z Mazurkiem jest 
uproszczeniem tego, co w rzeczywistości przekazał dziennikarzowi: 
piosenka piosenką, a on nadal twardo uważa siebie za niewierzące-
go. Trudno dociec, która medialna wersja Kazika jest prawdziwa: ta 
z „wSieci” czy z wydanej niedawno książki?

Jedno jest pewne: Kazik nadal nie identyfikuje się z żadnym 
Kościołem, ale chyba na swój sposób przyjął do wiadomości słowa 
z Ewangelii wg św. Jana:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 
Słowo (…) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła 6.

5 Patrz: KAZIK w SIECI: Wiara jest potrzebna, masz jakieś oparcie, nie jesteś sam, 
http://wnas.pl/artykuly/2152-kazik-w-sieci [dostęp: 4.01.2015].

6 J 1, 1.4-5.
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Porywczy ślad obecności

W przeciwieństwie do „Spiętego” i Kazika twórczość Adama Nowa-
ka jest osadzona na solidnym fundamencie wiary. Jej poetycki 
charakter pozwala słuchaczowi odbierać Boga na zupełnie innym 
poziomie niż poprzez emocje i intelekt. O ile w przypadku „poszu-
kujących buntowników” można mówić o pierwiastku boskim, dają-
cym o sobie znać w poszczególnych fragmentach piosenek, o tyle 
w poezji wokalisty Raz Dwa Trzy odbiorca natychmiast odnajduje 
pierwiastek duchowy przenikający całą twórczość zespołu. Nie ma 
w niej pytań i pretensji, chociaż pojawia się zwątpienie, które jest 
jednak przeżywane z własnej, indywidualnej perspektywy autora 
tekstu, w spojrzeniu na samego siebie. Nowak nie wątpi w Boga – 
wątpi w człowieka, widząc jego słabość i ograniczenia, przejawiające 
się również w nieudolnych próbach poszukiwania Najwyższego. Tak 
można interpretować fragment utworu Jutro możemy być szczęśliwi:

oto jest czas 
on zmienić ma nas 
to czas który ma nas zmienić 
nim zgadniesz jak 
przeoczysz znak 
ten znak co jest źródłem nadziei 

Nowak dostrzega również obecność Boga w przyrodzie, która 
w jego tekstach staje się przestrzenią do zbudowania relacji czło-
wieka ze Stwórcą, jest śladem Jego obecności. Trochę to naiwne 
i dziecinne, ale ze strony Nowaka jak najbardziej szczere. Podob-
nie jak wielu innych artystów wokalista Raz Dwa Trzy nawiązuje 
również do Biblii. W utworze Z uśmiechem dziecka kamień wydobył 
z niej i opisał, zgodnie z własnym wyobrażeniem, fragmenty ilu-
strujące piękno boskiego stworzenia:

Ale o wschodzie słońca 
strumienia szum poranny 
tak po pustyni rozsiał 
zmieniwszy w oceany 
że mógł zastąpić oddech 



M
A

C
IE

J 
K

A
LB

A
R

C
Zy

K
 /

 B
ó

G
 P

O
LS

K
IC

H
 R

O
C

K
M

A
N

ó
W

 
3

4
2

przypływem i odpływem 
i uznał to za dobre 
i przyśnił pierwszą rybę 
 
Jak było na początku 
i jak się zdarzyć mogło 
Przez tego, który w końcu 
Powiedział pierwsze słowo 

A czym jest dla Nowaka sama Biblia? Artysta śpiewa o niej 
w utworze Tak mówi Pismo, który można potraktować jako opis 
złożonego procesu dochodzenia do wiary, ściśle związanego z bun-
tem, zwątpieniem oraz historią ciągle powtarzających się odejść 
i powrotów do Boga:

dostąpisz, 
choćbyś wątpił i błądził. 
Osądzisz, 
choć nie Ty tutaj sądzisz. 
Zwątpisz, 
w przenajświętsze zaklęcia. 
Zabłądzisz, 
ale tylko na klęczkach. 
 
Tak mówi pismo a święte, 
słowa w nim tkwią niepojęte. 
Tak mówi pismo a święte 
i niepojęte słowa w nim tkwią. 
A nie napotkać mocy tych słów, 
może byś umiał, 
a choćbyś chciał, 
nie będziesz mógł. 

Tutaj jednak znowu pojawia się pewien kruczek. Nowak 
w wywiadzie dla radiowej Trójki mówił, że piosenka została ode-
brana jako krótkie omówienie fragmentów Biblii. Wokaliście Raz 
Dwa Trzy tak naprawdę chodziło jednak o coś innego.
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– [...] w tej piosence zawarta jest gra słów. Polega ona na tym, 
że tak mówi pismo, ale jakieś pismo, a wcale nie święte – tłumaczył 
Nowak. Jego wypowiedź jest próbą podtrzymania niezależności 
i zrobienia uniku przed wrzuceniem jego twórczości do kościółko-
wego worka. Mimo tego w innych wypowiedziach artysta nie stro-
ni od deklaracji wiary. W książce Trudno nie wierzyć w nic Cezarego 
Sękalskiego definiuje siebie jako człowieka wierzącego, który tak 
jak każdy ulega słabościom. Jednocześnie artysta widzi wyraźną 
obecność Boga w swoim życiu – od Niego otrzymał wszystko, co 
posiada 7. Dostrzeżenie tego prostego faktu jest dobrym począt-
kiem wejścia na drogę wiary, niezależnie od tego, jaka ona będzie. 
W jednym z wierszy Nowak pisze o niej tak:

błogosławiona jest droga 
ode mnie do Boga 
 
jaka droga 
Bóg 
wie

Poznając stosunek polskich rockmanów do Boga, warto sięgnąć 
do innych tekstów muzyków uprawiających ten gatunek. Trzeba 
szukać tam, gdzie boska obecność nie jest jasna i oczywista. Polska 
muzyka rockowa, niezależnie od prezentowanego przez muzyków 
światopoglądu, jest bowiem przesiąknięta boskim pierwiastkiem 
i pragnieniem odnalezienia Stwórcy. Ten wniosek nie dotyczy tyl-
ko artystów utożsamianych z tzw. muzyką chrześcijańską, która 
notabene jest nikomu niepotrzebnym pojęciem, szufladką, w któ-
rej niestety mieści się także twórczość osób mających niewiele 
wspólnego ze sztuką. Obserwując scenę muzyczną, trudno się 
oprzeć wrażeniu, że Bóg dał największy talent artystom wątpią-
cym i poszukującym, a nie kościółkowym zespołom, grającym 
katolickie disco polo na antenie pewnej popularnej wśród wierzą-
cych stacji telewizyjnej. Ω

7 Trudno nie wierzyć w nic. Między wiarą a niewiarą. Z Adamem Nowakiem rozmawia 
Cezary Sękalski (fragmenty), http://mateusz.pl/mt/cs/123.htm [dostęp: 4.01.2015].



Jedyne, co zostaje Korze, to chyba 
tylko ucieczka do tej Matki

Amanito,
Królowo Porannej Zorzy
Królowo Zielonego Przylądka
Królowo Etiopska
Królowo Asyryjska
Królowo Złotego Świtu
Królowo Keralska
Królowo Kameruńska
Królowo Jemeńska
Królowo Seledynowych Snów

Mateusz K. Dziób

Po 
prostu 
Matka
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Królowo Abisyńska
Królowo Czerwonego Serca
Królowo Korony Stworzenia
Królowo Czerwonych Khmerów
Królowo Rastafariańska
Królowo Niewolników Barbadosu
Królowo Saharyjska
Królowo Rwandyjska
Królowo Mórz Południowych
Królowo Księżycowego Snu
Królowo Bałtyku
Królowo Hinduska
Królowo Addis Abeby
Królowo Wzrastającego Kwiatu
Królowo Transylwańska
Królowo Japońskiego Kwiatu
Królowo Nigru
Królowo Państwa Środka
Królowo Ekwadoru
Królowo Sahary
Królowo Wolnej Polski
Królowo Zambezi
Królowo indygo
Królowo Stanu Wojennego
Królowo Porannej Zorzy
Królowo Morza Sargassowego
Królowo Polskiego Nieboskłonu
Królowo Szkarłatnego Serca
Królowo Ukraińska

W czasie prezentacji jesiennej ramówki Polsatu w sierpniu 
2014 roku w studiu telewizyjnym nie było Kory Jackowskiej. Jej 
miejsce zajęła figurka Matki Boskiej, którą obok siebie postawi-
ła Elżbieta Zapendowska. Tę niecodzienną delegację tłumaczono 
nawrotem choroby nowotworowej artystki. Kilka miesięcy wcze-
śniej Jackowska zorganizowała wernisaż ze swoimi Madonnami. 
Łysa, z chustką na głowie i okryta kapturem pokazywała swoje 
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dzieła Ryszardowi Kaliszowi, Kazimierze Szczuce, Henryce Boch-
niarz i innym gościom. W czasie zaostrzenia wojny na Ukrainie 
namalowała z kolei żółto-niebieską Matkę Boską, którą sprzedała 
na akcji charytatywnej. Inna figurka została zlicytowana na rzecz 
Fundacji Dar Serca zajmującej się wsparciem starych, schorowa-
nych i bezdomnych zwierząt. 

Malowanie figurek Madonny było sposobem Kory na wal-
kę z chorobą i rekonwalescencję. Tak przynajmniej pisano o tym 
w mediach. Prawda jest nieco inna. Kora swoje Madonny, z różną 
częstotliwością, maluje od co najmniej 20 lat. Inspiracją dla Jac-
kowskiej była podwodna figura Matki Boskiej z Guadalupe, którą 
zobaczyła na wyspie Consumel na Morzu Karaibskim. Zachwyci-
ło ją to, że tamtejsze figury świętych są wesołe i kolorowe, że nie 
mają tego europejskiego smutku i powagi. Białe figurki kupu-
je w sklepie Caritasu. Potem je maluje. I ozdabia nimi swój dom. 
Przyjaciółka Kory, Hanna Bakuła, opowiada w jednym z wywia-
dów: Wpadłam do Kory, a wokół same Madonny. Tłum. Nigdy nie wia-
domo, co ona wymyśli. 

Figurek malowanych przez Korę z pewnością nie zaakcepto-
wałby w swojej świątyni żaden proboszcz. Są kiczowate, odważne, 
jaskrawe, by nie powiedzieć oczojebne. Mają bluźniercze nie-
mal nazwy. Jest Królowa Seledynowych Snów, Królowa Czerwo-
nych Khmerów i Królowa Szkarłatnego Serca. Figurek nie ocenia 
jednak w kategoriach sztuki. Ten kicz ma niesłychanie dużo uczuć, 
sentymentalnych wzruszeń, które po prostu są mi potrzebne do życia – 
twierdzi Jackowska.

Otwarcie przyznaje również, że… uwielbia dewocjonalia, 
zwłaszcza w ludowym, polskim wydaniu. Tak samo rozkochu-
je się w kapliczkach, malusieńkich kościołach i domowych ołta-
rzach z kwiatami położonymi na serwetkach. Kiedy podróżuję, 
takie kapliczki z ukrytymi w nich figurkami uwieczniam na zdjęciach. 
Kapliczki są piękne, smucą mnie, a jednocześnie uspokajają. Są dla 
mnie obrazami z dzieciństwa, poruszają mnie i uspokajają, są dla mnie 
punktem odniesienia, fetyszem, który mnie chroni magicznie przed 
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światem i złem, odpowiadają mojemu wewnętrznemu klimatowi i emo-
cjom – mówiła w pewnym wywiadzie udzielonym kilkanaście lat 
temu. 

Na specjalnej stronie internetowej poświęconej swoim Madon-
nom artystka tłumaczy, że Matka Boska to także prastara żeńska 
bogini, Pramatka, Opiekunka, Przyjaciółka. Potężna moc kobie-
ty w zdominowanym dzisiaj przez system patriarchalny świecie. To 
nadzieja i radość. Na jej prywatnej stronie WWW również roi się 
od wizerunków Matki Boskiej. Widzimy, jak Kora w artystycznej 
pozie maluje Madonny, gdzie indziej składa swoim fanom życzenia 
świąteczne na kartce z figurkami, a jeszcze w innym miejscu oglą-
damy okładkę jubileuszowego wydawnictwa Maanamu, na której 
widnieje nie kto inny jak Maryja.

Kora i jej mąż Kamil Sipowicz kochają Madonny. W wywiadzie 
udzielonym „Gali” w 2011 roku artystka mówi: Mamy olbrzymią 
dokumentację zdjęciową Madonn. Bo to jest piękne, to mnie wzrusza, 
stoję przed taką Madonną jak przed… matką. Tak, bo to jest symbol 
matki. On nakłada się na moją własną matkę, na chroniczną tęsk-
notę do niej, na tę miłość niespełnioną, bo przecież gdy ona wyje-
chała do sanatorium, a ja trafiłam do sierocińca, byłam pięcioletnią 
dziewczynką. Jak inne stamtąd – bardzo niespokojną, przerzucającą 
swoje uczucia na symbole. Taka cecha pozostaje zresztą na całe życie. 
Człowiekowi już zawsze wydaje się, że jest niedostrzegany, nikt go 
nie kocha i nie chce. To takie tatuaże i ryty, których już nie sposób się 
wyzbyć. Gdzieś więc pewnie w tym symbolu Madonny znajduję pewne 
ukojenie. Ona urasta do rangi nadzwyczajnie opiekuńczej i sprawczej.

I to właśnie do swojej zmarłej przed 40 laty matki, a nie do 
Boga, zwraca się, gdy jest jej źle. Moja tęsknota za matką jest dziś 
zupełnie inna, bo matka przemieniła się w boginię – mówi w wywia-
dzie dla „Teletygodnia” – ja się obecnie modlę wyłącznie do niej. Jest 
moim wszechświatem, drogowskazem, jest wszystkim. […] pozostał 
wyłącznie jej duch – energia, która jest nieśmiertelna. Teraz odzywa 
się w szczególnych chwilach, gdy przypominają mi się jej wskazówki, jej 
uwagi, jaka była mądra.



M
AT

EU
SZ

 K
. 

D
ZI

ó
B

 /
 P

O
 P

R
O

ST
U

 M
AT

K
A

 
3

4
8

Jackowska, kiedy byłą młodą dziewczyną, trafiła do sierociń-
ca (choć jej matka jeszcze żyła, lecz musiała wyjechać na lecze-
nie) u sióstr zakonnych. Te przeżycia wspomina traumatycznie. 
W ogrodzie domu stała figurka Matki Boskiej. Jednak nie przyno-
siła jej wtedy ukojenia. Spokój ducha dawały jej przyroda i drze-
wa. Boga jej zdaniem nie było. To jednak nie koniec listy krzywd, 
które ludzie Kościoła jej wyrządzili. Tuż po opuszczeniu sierociń-
ca w wieku 11 lat była molestowana przez księdza, co wyjawiła 
w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wprost” opublikowanym 
tuż po wybuchu afery z abp. Paetzem. Ksiądz zaprosił mnie na swoje 
winogrona. Całkiem możliwe, że nie mnie jedyną. Pamiętam dosko-
nale, jak strasznie się bałam, gdy wyszłam od księdza. Przez lata nie 
byłam w stanie nikomu o tym powiedzieć, nikomu się poskarżyć, bo 
byłam wychowana w poczuciu, że kobieta jest grzesznym narzędziem, 
że to ta Ewa, to jabłko, że wina jest we mnie. Choć to przecież ja byłam 
ofiarą starego obrzydliwego księdza. Był starym, śmierdzącym człowie-
kiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach – mówi we 
wspomnianej rozmowie. Swoje przeżycia opisała również w pio-
sence Zabawa w chowanego, która jest swego rodzaju protestson-
giem i jednocześnie wyrzutem skierowanym ku Bogu: 

Można milczeć długo, można długo, 
Na dno pamięci upychać obrazy. 
Zastanawiać, kto był temu winny 
i pytać, ojcze, po trzykroć przedziwny [...]
Bywało, że nas wołał gestem albo słowem 
Wybrał jedną, jak owcę ze stada. 
Gdzie byłeś Ty, który wszystko widzisz 
i który patrzysz, patrzysz na nas z dala [...].

Dlaczego właśnie taka sztuka religijna w wydaniu vintage 
pociąga kogoś, kto raczej kojarzy się z buntem, życiem na najwyż-
szych obrotach i pewnym brakiem stabilizacji? Trudno znaleźć 
odpowiedź na to pytanie. Kora sama wydaje się zagadką, kobietą 
z jednej strony niemal pancerną, a z drugiej niesamowicie uczucio-
wą i wrażliwą. Otwarcie mówi o swoim życiu prywatnym. Przyzna-
je się do prób samobójczych i obnaża niemal przed czytelnikami. 
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Jest jednak w tej postawie jakiś nimb tajemniczości i niedopowie-
dzenia. Kora zdaje się mówić: wszystkiego i tak nie poznacie, nie 
dowiecie się, kim jestem. 

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Kora poszukuje. Nie 
odrzuca religijności. Ma – słuszny zresztą – wyrzut do Boga. Bo 
czyż po krzywdach, których doznało się od odzianych w habity 
i sutanny „ludziach Boga”, od ludzi, którzy wszem i wobec gło-
szą miłosierdzie, miłość i nadzieję, od ludzi, których rytm dnia 
wyznacza odmawianie brewiarza i krzewienie dobra, można jesz-
cze w taki Kościół wierzyć? Nie widzę już w Kościele dobroci. Widzę 
przemoc, wyłudzenie, majątek, pychę. To jest Kościół, który całkowicie 
zaparł się i zaprzepaścił naukę Jezusa – wyznaje.

W takich chwilach jedyne, co zostaje Korze, to chyba tylko 
ucieczka do tej Matki (przez duże M), która wszystko rozumie, do 
Matki, która sercem ogarnia każdego z nas, do Matki, która zobaczyć 
dobro w nas umie, i wreszcie – do Matki, która jest z nami w każdy 
czas. Kora zadedykowała właśnie swojej matce utwór Serce matki 
Mieczysława Fogga. 

Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie 
Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie 
dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie 
A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. 

Trudno nie dopatrzeć się podobieństwa między tym utworem 
a cytowaną przeze mnie pieśnią liturgiczną. Tworzenie sztuki reli-
gijnej – nawet kiczowatej – to przecież też forma modlitwy. Kto 
wie, czy nie bardziej szczerej niż odklepanie pacierza. Ω



TWE PiERSi 
PRZEdNiEJSZE 
Od WiNA 

Komentarz Alana z Lille wpisuje się w tradycję 
mistyki laktacyjnej, tej z tradycji św. Bernarda 
z Clairvaux. Dane mu było pić mleko z piersi Maryi. 
Jedno z najpiękniejszych i najbardziej zapomnianych 
mistycznych doświadczeń chrześcijaństwa. Komentarz 
w tłumaczeniu Mateusza Matyszkowicza

Osculetur me osculo oris sui
To samo powiedziano w innym miejscu: Ecce ancilla domini, fiat 
mihi secundum verbum tuum (luc. I) (Oto ja, Służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według Twego słowa). Wysłuchawszy więc 
swego niebieskiego drużby, posłańca, Gabriela Archanioła, który 
w sposób szczególny i nadzwyczajny czcząc Dziewicę pozdrowie-
niem, rzekł: Ave, Maria, gratia plena; dominus tecum (ibid.) – Zdro-
waś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, która słysząc to, poczęła Syna 
Bożego. I nie chełpiła się wieścią, nie wynosiła się z powodu tego 
słowa ani nie pyszniła się Synem, lecz uniżając się przed Bogiem 
we wszystkim i przez wszystko, a nie trwożąc się cudem, rzekła: 
Ecce ancilla domini (Oto ja, Służebnica Pańska). Zaś fiat mihi secun-
dum verbum tuum (niech się stanie wola Twoja), to niech, dosłow-
nie, pocznę Boże Słowo. I właśnie to mówi się tutaj: Osculetur me 
osculo oris sui.

Alan 
z lille

[niech mnie 
pocałuje 

pocałunkiem ust 
swoich]

(KOMENTARZ DO PiEŚNi NAd 
PiEŚNiAMi .  FRAGMENTy )
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Usta Ojca wypowiadają Syna z wielu powodów. Jak bowiem 
ktoś – we właściwym sensie – wypowiedziany jest przez czyjeś 
usta, tak Ojciec przez Syna wypowiedziany jest światu. Jak usta 
mają tę samą naturę, co reszta ciała, tak Syn ma tę samą naturę, 
co Ojciec. I jak usta zapraszają do pocałunku, tak Bóg Ojciec przez 
Syna zaprasza wierną duszę na ucztę łaski. 

Prosi więc Dziewica o potrójny pocałunek. Pierwszym poca-
łunkiem jest Wcielenie. Jak bowiem w jednym pocałunku jed-
noczą się dwie wargi, tak we Wcieleniu Boża natura jednoczy się 
z ludzką. Drugim pocałunkiem jest Duch św., którym Ojciec całuje 
Syna, którym Ojciec umiłował Syna, który Ojca i Syna jednoczy – 
który jest miłością Obojga, więzią i pocałunkiem. Trzeci pocału-
nek to uobecnienie nauki Chrystusa, aby przez usta nie rozumieć 
Chrystusa, lecz usta oznaczają naukę Chrystusa, a pocałunek 
ust – uobecnienie się nauki. Prosi więc, aby w niej uświęciło się 
[dokonało] Wcielenie, i by na nią zstąpił Duch św., i by osłoniła ją 
moc Najwyższego 1, a nauka Chrystusa się objawiła. 

I to są te pocałunki, którymi Ojciec całuje Syna albo oblubie-
niec oblubienicę, czy też pan służebnicę, matka syna, wychowanek 
mamkę. Chrystus zaś, chcąc odpowiedzieć pochwałą na pochwałę 2, 
odpowiada na życzenie Dziewicy:

Quia meliora sunt ubera tua vino 
Co oznacza: Ty pragniesz moich pocałunków, ja zaś twych pier-
si, quia meliora sunt ubera tua vino [bo nad wino przedniejsze twe 
piersi]. Dosłownie [w sensie dosłownym] może odnosić się do 
naturalnych [przyrodzonych] piersi Dziewicy, o których czytamy 
w Ewangelii: Beatus venter qui te portavit et ubera quae suxisti [bło-
gosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś] 3. Któreż to 
słodsze, które lepsze mogłyby być piersi nad te, z których mleko 
spijał Chrystus, i to nie ze wstrętnej lubieżności, lecz dziewiczej 

1 Por. Łk 1, 35.
2 Przekł. wolny.
3 Łk 11, 27.

[bo piersi twe 
przedniejsze od 
wina]
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obfitości. Takich to piersi życzył sobie Chrystus i z takich piersi 
uświadczył mleka – nie po to, by smakować bezwstydnej cielesno-
ści, ale dziewiczego lekarstwa.

Te właśnie piersi były Chrystusowi słodsze nad wino, czyli naj-
smaczniejszy z napojów. Wino jest bowiem pierwszym z napojów, 
dzięki któremu zrozumieć można wszelką rozkosz picia.

Fragrantia unguentis optimis
Czyli w porównaniu z najlepszymi woniami olejków, bo to, co jest 
sprawcą zapachu olejków, jest też przyczyną niewinności dziewi-
czych piersi. Ponieważ, jak one uwodzą swoją wonią, tak i przy-
ciąga zapach Chrystusa. […] Ponieważ jak Dziewica była matką 
Chrystusa w wyniku poczęcia, tak wierni są pouczeni nauką 
i przykładem. 

Albo też tak można rozumieć słowa: Meliora sunt ubera tua 
vino. Piersi małżonki/kochanki to upadek ciała, przedmiot żądzy, 
źródło marnego mleka, którym karmi się dzieci lub leczy cho-
rych. Piersi wdowy są zaś pełne cierpkości, biegłe w ujarzmianiu 
lubieżnych zachcianek. Te piersi nie karmią słodkim nektarem, ale 
cierpkim winem. [55] Natomiast piersi dziewicy są dziewiczością 
duszy i nieskalaniem ciała. Te karmią winem wiecznego zadowole-
nia (wiecznej szczęśliwości) i nektarem szczęśliwego ukojenia. Te 
piersi są ponad wszelkim winem, to jest ponad poziomem mał-
żonki i wdowy (ponad tym, co może dać małżonka czy wdowa). 
Fragrantia unguentis optimis; gdyż niewysłowiona pokora Dziewi-
cy i jej czysta dziewiczość świadczą o bliskości innego duchowego 
daru. Stąd następuje: 

Oleum effusum nomen tuum
A dzięki uprzywilejowaniu darami Ducha św., które zaowoco-
wały w przesławnej Dziewicy, sława i chwała jej imienia rozpo-
wszechniła się po całym świecie. Jakież to inne imię rozgłoszono 
po świecie, jeśli nie tej Dziewicy. Czyjaż to chwała jest czczona 

[rozlany olejek 
twoim imieniem]
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w modlitwie wierzącego ludu, jeśli nie Dziewicy matki? Czyjąż to 
pokorę daje się nam za przykład, jeśli nie dziewicy Marii? Czyjąż 
Dziewiczość daje się nam w speculum (w prawie), jeśli nie niepo-
kalanie Rodzicielki? A sława i chwała jej imienia trafnie przyrów-
nana jest do rozlanego olejku. Olej głodnego nasyci, cierpiącego 
uleczy, zmęczone członki ukoi, wonią przyozdobi, żarem nakarmi. 
Tak i krzepimy się, chwaląc Dziewicę, w jej przykładzie znajdujemy 
środek na zdobycie cnoty, zmęczeni przeciwnościami odradzamy 
się jej uległością, sławimy postać jej życia. Rozgłoszona chwała jej 
imienia, a nie do samego olejku, lecz do rozlanego olejku przy-
równuje się jej imię. Bo jak olejek rozlany pachnie mocniej, tak im 
bardziej imię Dziewicy się szerzy, tym jaśniej błyszczy jej chwała. 
Stąd następuje:

ideo adolescentulae dilexerunt te
Bo im mocniej sławi się jej postać, tym więcej dziewic daje się 
zwabić do jej naśladowania i miłowania. I trafnie się tu powiada, 
że inne dziewice darzą czcią Dziewicę matkę, skoro ona jest mat-
ką – one córami, ona królową – one służkami, ona małżonką – one 
dziewczętami, ona mistrzynią – one uczennicami. 

Trahe me post te
Oto słowa oblubienicy niebios, wyczekującej zbliżenia, słowa mat-
ki tęskniącej do pojawienia się syna. Jakby mówiła: Poprosiłam 
o Twoją obecność i obecnością napełniłam [upoiłam, jestem upo-
jona], prosiłam o Twą naukę i oto się nauką rozradowałam 4, lecz 
rozpaliłeś mnie namiętnością do niebiańskich cudowności. I dla-
tego, bolejąc nad Twą nieobecnością, pełna ziemskich marności, 
wołam do Ciebie: Trahe me post te. Jak pięknie mówi: pociągnij. Nie 
leży bowiem w ludzkiej naturze, by sama z siebie wstąpiła do nie-
bios, jeśliby łaska Boska cudownie jej nie wsparła. […]

4 Tłum. niegramatyczne.

[dlatego miłują 
Cię dziewczęta]

[pociągnij mnie 
za sobą]



Curremus in odorem 
unguentorum tuorum
To znaczy i ja, i dziewczęta przyciągnięte zapachem Twoich olej-
ków, czyli wtajemniczone w woń darów duchowych, którymi nas 
duchowo pomazałaś [naznaczyłaś], bo to właśnie za Twoją sprawą 
zostały dane. Pobiegnijmy, a nie pozostańmy zauroczeni życiem 
światowym, w ciemnościach doczesności lub upojeni ziemskimi 
marzeniami, lecz pobiegnijmy, aby sprawić się dobrze, od jednej 
cnoty postępując ku drugiej. Przebiegnijmy stadion, aby otrzymać 
nagrodę 5. 

introduxit me  
in cellaria sua
Po czym Król królów i Pan panów wszedł w komnaty dziewicze-
go łona, by po zmartwychwstaniu wprowadzić Dziewicę w rajskie 
komnaty. Trafnie zaś słowo „komnaty” oznacza właściwie niebo 6, 
bo (jak wskazuje wymowa słowa) jak w winnej komnacie składuje 
się wino, którym ludzie sycą się aż do pijaństwa, oddalając się od 
trosk doczesnych, tak błogosławionych [zbawionych] syci szczęśli-
wość niebieska, czyniąc ich samotnymi i odciętymi od ziemskich 
miłości. Stąd czytamy w Psalmie: inebriabuntur ab ubertate domus 
tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos (Psalm XXXV). I jak ktoś 
będąc w klasztornej komnacie, niczym eremita, odcięty jest od 
doczesnej wrzawy, tak ktoś bytując w niebie – od zgiełku świata. 

Ale przez komnaty rozumieć też można skarbiec mądrości i wie-
dzy Bożej. Jak bowiem w skarbcu skryte jest to, co warte przecho-
wania, tak w chwalebnej Dziewicy (niczym w duchowym skarbcu) 
skryto mądrość i wiedzę Bożą.

5 Por. 1 Kor 9, 24.
6 Gra słów: eleganter autem nomine cellae vel cellarii significatur proprietas coeli.

[wprowadził 
mnie do winnych 

komnat swoich]

[pobiegniemy za 
zapachem Twoich 

olejków]
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Cieszyć będziemy się pobożnością duszy, weselić ochotnością 
ciała. W Tobie, czyli w twojej chwale i w naśladowaniu [Ciebie]; 
myśli o piersiach Twoich, a więc odwołujące się do pamięci o Twoich 
piersiach, czyli pokory i dziewiczości, od wina, czyli od wszelkiego 
ziemskiego umiłowania. A to jest tym, co następuje dalej:

Recti diligunt te 
Tych nazywa się prawymi, którzy prawo postępują królewską dro-
gą [57], a skuszeni powodzeniem nie odstępują w jedna stronę ani 
złamani niepowodzeniem – w drugą; którzy nie skłaniają się ku 
ziemskiej miłości spraw doczesnych, lecz kierują się ku niebiań-
skiej miłości spraw niebieskich; którzy Boga nie miłują ze względu 
na świat, lecz Niego samego.

Ale prawymi nazywa się też tych, którzy nie utykają na jedną 
stopę. Tego zaś nazywa się utykającym na jedną stopę, kto nie 
służy Dziewicy na oba sposoby, a zatem ciałem i duszą. Ten nie 
towarzyszy Barankowi, dokądkolwiek on idzie, ani też matce 
jego 7. Ci zaś, którzy obiema stopami postępują prosto, prawdzi-
wie zapamiętali piersi Dziewicy i prawo o nich myślą. Nadto, ci 
są w sposób szczególny prawi, którzy z obu piersi Dziewicy ssą 
umiłowanie i wzór, a więc pokorę i dziewiczość, i tak też obie 
piersi zapamiętali. I tak Chrystus wprowadzony jest do komnaty 
matczynego łona przez poczęcie, lecz w oczach ludzi ten obraz 
pozostał oczerniony i oszpecony za sprawą pożądliwości. Jak to 
jest w słowach: 

Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem, quasi tabernacula Cedar, 
sicut pelles Salomonis [Czarna jestem, lecz o pięknych kształtach, 
córki Jeruzalem, jakby namioty Kedaru, niczym zasłony {skóry} 
Salomona]

7 Por.: I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem/ i przed czterema Zwierzętami, 
i przed Starcami/ a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć/ prócz stu czterdziestu czte
rech tysięcy/ – wykupionych z ziemi./ To ci, którzy kobietami się nie splamili:/ bo 
są dziewicami; ci którzy barankowi towarzyszą dokądkolwiek idzie... Ap 14, 3–4. 
patrz: św. Bernard z Clairvaux, De laudibus Virginis Matris, Pl 183, 60; Tegoż, Ser
mones in Cantica Canticorum. Sermo XXIV, Pl 183, 894–899.

[miłują cię 
prawi]
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Jestem czarna, a więc brzemienna, i tak wydaje się, że dziewic-
two nie jest zupełne, a jednak pozostaję piękna, bo nienaruszo-
ne pozostały i dusza, i ciało dziewicy. Dlatego, kierując mowę do 
pozostałych dziewic Judei, rzecze: Córki Jeruzalem, w ludzkich 
oczach wydaję się czarna, a jednak jestem piękna, jak przystoi Dzie-
wicy. Czarna, powiadam, niczym namioty Kedaru. 

Przez namioty Kedaru rozumieć należy ogrom cierpienia, na 
którego doświadczenie narażona była chwalebna Dziewica, nie 
tylko w odniesieniu do siebie, ale i w utrapieniu syna. Utrapienia 
Syna nazywała bowiem swoimi, a jego przeciwności nie czyni-
ła sobie obcymi. Dlatego powiedziano o tym: i twoją duszę miecz 
przeniknie 8. Trafnie to zobrazowano namiotami Kedaru. Czyta-
my bowiem o Kedarze, że zawsze zamieszkiwał namioty, dlatego 
te jego mieszkania wystawione były na różnorakie udręki, burze 
wietrzne i deszcz. Pokazanie Dziewicy za pomocą namiotów Keda-
ru jest [przeto] właściwe, bo doczytać się można [w tym obrazie] 
tego, że i ona, i jej Syn wystawieni byli na udręki. 

Lecz piękna niczym zasłony Salomona. Zasłony Salomona były ze 
skór martwych zwierząt, pomalowane w różne barwy. Właściwie 
więc porównujemy Dziewicę z zasłonami Salomona z uwagi na 
różnorodność cnoty, której wcieleniem jest ten, który prawdziwie 
czyni pokój, czyli Jezus Chrystus 9.

A ponieważ Józef, małżonek Dziewicy, widząc ją brzemienną, 
zaniemówił i w pewnym sensie nie dostrzegł jej ciąży, może być tu 
wprowadzony jako mówiący do oblubienicy tym sposobem: 

Nolite me considerare, quod fusca sim, quia decoloravit me sol [Nie 
patrzcie na mnie, żem czarna, bo spaliło mnie słońce]

Nie patrzcie na mnie, żem czarna – czarna wydaje się poprzez 
swoją brzemienność – albowiem nie mężczyzna [58], lecz słońce 
sprawiedliwości mnie spaliło – co znaczy: przebarwiło […].

Filii matris meae pugnaverunt contra me; posuerunt me custodem 
in vineis [Synowie mej matki wystąpili przeciwko mnie, postawili 
mnie na straży winnic]

8 Por. Łk 2, 35.
9 Jezus Chrystus jako verus pacificus – prawdziwy dawca pokoju. W tradycji tytuł 

pacificus należał do Salomona. W odniesieniu do Chrystusa mówiono verus paci
ficus. Por. św. Augustyn, Ennarationes in Ps, Pl 37, 1668.



Synowie mej matki, czyli synowie żydowskiej synagogi, wystą-
pili przeciwko mnie – przeciw Synowi mojemu, tak jakby przeciw 
mnie samej – gdy prześladowali Syna mojego aż do śmierci. I tak 
postawili mnie na straży winnic.

Vineam meam non custodivi
Ponieważ Dziewica, która uprzednio była figurą Synagogi ku 
dobrej wierze i dobremu życiu, odtąd jest jej niewierna. Dziewica 
przestaje być jej strażniczką, przechodząc do pogan, prowadząc ich 
przykładem i dając obronę.

[…] Ponieważ wiadomo, że cokolwiek w tej Pieśni mówi się 
Maryi, odnosić to trzeba do jej czynów cielesnych lub duchowych, 
stąd następuje:

indica mihi quem diligit  
anima mea
Co odnosi się do czasu męki, a wypowiedziała te słowa Dziewica do 
Chrystusa, bo gdy w godzinie męki uczniom zabrakło wiary […].

I dlatego wprowadzono skargę w postaci: Powiedz mi, kogo 
miłuje dusza moja, widzę Twych rodaków rozszalałych na Two-
im punkcie, widzę uciekających apostołów i stąd nie wiem, w kim 
[w których] zamieszkujesz przez wiarę.

I dlatego powiedz mi, kogo miłuje dusza moja, a więc pokaż mi, 
abym wiedziała, w kim [w których] zamieszkujesz przez wiarę.

[…]
Ubi pascas, ubi cubes in meridie [Gdzie pasiesz, gdzie odpoczy-

wasz w południe]
Powiedz mi przeto, gdzie – czyli czyjże umysł pasiesz wiarą; 

gdzie odpoczywasz, więc: w czyjej duszy łaskawie spoczywasz […].
[…]
Et pasce haedos tuos juxta tabernacula pastorum [I paś koźlęta 

twoje przy namiotach pasterzy]

[winnicy 
mojej nie 
ustrzegłam]

[powiedz mi, 
kogo miłuje 
dusza moja]
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Koźlętami nazywa się Kościół Boży, któremu królują kościelni 
pasterze. Apostołowie zaś, którzy w wierze zawiedli, nie byli wte-
dy w Kościele lub z Kościoła, ale przebywali swoją niewiarą jakby 
przy Kościele; na co byli z góry przeznaczeni. Jeśli, powiadam, 
siebie nie znałabyś, stałoby się to właśnie, ale znasz siebie, a nawet 
jestem w Tobie [zasiadam w Tobie] za sprawą wiary, spoczywam 
przez łaskę. I dlatego:

Equitatui meo in curribus 
Pharaonis assimilavi te, amica 
mea
Czymże jest jazda Boga, jeśli nie Kościołem, któremu nakłada 
wędzidło nauki i przynosi jarzmo swojej słodkości 10 i któremu 
pozwolił się poznać Duch św., a w którym jest jego [?] zbawienie. 
Jak czytamy: jazda Twoja zbawieniem 11. I to jest: Przyrównałem cię 
do jazdy mojej w rydwanie faraona. […] Ω

10 Por. Mt 11, 29-30.
11 Ha 3 [?].

[przyrównałem 
cię do jazdy mojej 

w rydwanie faraona, 
przyjaciółko moja]
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***

Szedłem tam, a ty obok
W złotych legginsach
W panterce z paskiem
Jak wszystkie kochane Dionizosa
Nowe kochanki Pana

Niedotykalne

Złote płatki muskały
moje policzki

tłuM. stanisław owczarek

William Shitsworth
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