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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 90

Trudno wybrać pretekst do pisania ogólniku o Francji. Czy 
właściwy jest trop wydarzeń świeżych, jak żółte kamizelki czy 
pożar katedry Notre Dame? Francuzi przepadają za społeczny-
mi protestami na dużą skalę, a pożar, choć bez cienia wątpliwo-
ści bardzo ważnego obiektu, pozostaje pożarem i przydawanie 
mu symbolicznych znaczeń jest zajęciem prostym i nie w każ-
dym przypadku mądrym. 

Czy lepiej poszukać zatem nieco dalej, w krwawej historii 
oręża francuskiego, Kościoła, ujarzmiania dalekich kontynen-
tów, potędze francuskiej kultury, sile francuskich instytucji, 
których wciąż możemy zazdrościć? Tyle jest przecież rzeczy 
bieżących, ba, odległych niekiedy, a wciąż aktualnych.

 
Z drugiej strony nie brak głosów, że Francji już nie ma, że 

imigranci ją zislamizowali, lewacy skomunizowali, że francu-
ska administracja jest rozrośnięta poza granice przyzwoitości, 
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gospodarka zadyszana, klasa średnia zanika, że francuska kul-
tura, panie, to nie to, co kiedyś, a w ogóle to II wojna światowa, 
zdrajcy i kolaboranci. I oczywiście te czołgi z czterema biegami 
wstecznymi i jednym normalnym, gdyby zaatakowano je od 
tyłu. No i widelcem, rzecz jasna, to myśmy ich uczyli władać, bo 
dzicz tam była niesamowita.

 
Krótko mówiąc, można padać przed Francją na kolana w cie-

lęcym zachwycie lub z pozycji irracjonalnego poczucia wyższo-
ści pokpiwać sobie z niej do woli. I brnąć w którąś z tych stron 
z konsekwencją obcą duchowi polskiemu. Nie brakuje w Polsce 
poważnych ludzi, którzy popadają w takie redukcje z ptasią lek-
kością. Prawdę mówiąc, nie powinniśmy sobie na to pozwalać, 
bo Francja wciąż jest ważniejsza dla Polski niż Polska dla Fran-
cji. Rozumienie jej leży w naszym interesie. To my nieustannie 
skracamy dystans do zmityzowanego Zachodu, w którym swoją 
rolę odgrywa zmityzowana Francja. Naszą ambicją jest obejrzeć 
ją dokładnie, zastępując mity prawdą, a projekcje – faktografią. 

Jerzy Kopański



FRANCUSKI 
PEJZAŻ 
Z KATOLICYZMEM 
W TLE

Tomasz Rowiński
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Trudno powiedzieć, by we francuskim Kościele 
było dobrze. Praktykuje tylko około 5 procent 
społeczeństwa, a każdego dnia dochodzi do aktów 
wandalizmu i profanacji. Pomimo tego Kościół 
katolicki w tym kraju wciąż posiada wiele skarbów 
duchowych. Wielu jest też ludzi, którzy podejmują 
katolickie życie jako konsekrowani oraz świeccy

We Francji wyświęca się coraz mniej księży. W roku 2017 odbyło 
się 155 wyświęceń, czyli o 15 procent mniej niż rok wcześniej, z cze-
go 82 kapłanów to księża diecezjalni, a pozostali zakonni. Dane 
z roku 2018 mówią już tylko o 114 nowych kapłanach i wzrasta-
jącej liczbie święceń kandydatów przywiązanych do katolickiego 
tradycjonalizmu. Część z nich to po prostu członkowie zgroma-
dzeń takich jak Instytut Dobrego Pasterza i Bractwo Kapłańskie 
Świętego Piotra czy tradycyjnych opactw benedyktyńskich i domu 
dominikanów-ferreriuszy, ale też indywidualni kandydaci uczący 
się w seminariach diecezjalnych. W publikowanych statystykach 
zwykle nie ujmuje się również święceń w Bractwie Kapłańskim 
Świętego Piusa X, którego status jest wciąż nie do końca uregulo-
wany. We Francji to poważna katolicka siła. Należałoby też wspo-
mnieć o takim kapłańskim instytucie jak Wspólnota św. Marcina, 
gdzie wprawdzie nie odprawia się Mszy w nadzwyczajnej formie 
rytu rzymskiego (Mszy trydenckiej), ale praktykuje się pieczoło-
wite podejście do liturgii, doktryny i dyscypliny. Trzeba dodać, że 
w roku 2017 aż dwunastu nowych księży zostało wyświęconych 
w dwóch tylko diecezjach – Bordeaux i Paryżu. 

Kilka lat temu mówiło i pisało się także w Polsce o maleńkiej 
diecezji Frejus-Toulon, w której bp Dominique Rey miał blisko stu 
seminarzystów. Uchodziła ona we Francji za konserwatywną, ale 
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12 w kościelnej praktyce oznaczało to, że była otwarta na wszyst-

ko, co jeszcze żywe we francuskim Kościele i wierne Ewangelii. 
A żywi we Francji są właśnie tradycjonaliści, nieco wspólnot życia 
wywodzących się z ruchu charyzmatycznego lat siedemdziesią-
tych, niektóre dzieła apostolskie i charytatywne. W internecie 
można obejrzeć święcenia z tej diecezji z roku 2017 – do stanu 
duchownego przystąpiło wówczas pięciu nowych prezbiterów 
i sześciu diakonów. Choć za pontyfikatu Papieża Franciszka die-
cezja biskupa Reya już nie jest obiektem zainteresowania publi-
cystów, jak na Francję nadal trzyma się mocno. Wygląda zatem 
na to, że trzy diecezje oraz kilka instytutów i klasztorów zagar-
nia większość francuskich powołań. Do tego wśród wszystkich 
662 kandydatów do kapłaństwa w roku 2017 aż 25 procent sta-
nowili obcokrajowcy. Oczywiście można powiedzieć, że Kościół 
we Francji, choć zrobił się malutki, i tak kwitnie w porównaniu 
z niemieckim, gdzie w 2018 roku odbyło się tylko 61 nowych świę-
ceń, a cały kraj wydaje się pustynią pod butem państwa i demo-

ralizatorów z niemieckiego episkopatu, którzy patrzą 
przede wszystkim, czy strumień funduszy z podatku 
kościelnego płynie wartkim strumieniem.

Pamiętam, że gdy w roku 2005 trafiłem do Francji, 
do Wspólnoty Błogosławieństw wywodzącej się z ruchu 
charyzmatycznego, ale przywiązanej też do życia litur-
gicznego, zebrałem wiele doświadczeń. Wciąż istniała 
nadzieja, że „nowe wspólnoty”, jak mówiono za tytu-

łem książki Fredericka Lenoira, odmienią oblicze laicyzującej się 
Francji. Byli też tacy, którzy na propozycje, by trafiły one do Pol-
ski, odpowiadali sceptycznie: „Żeby nie było tak jak u nas – nowe 
wspólnoty powstały, a Kościół upadł”. Wtedy jeszcze dość słabo 
to rozumiałem, jednak dziś jest dla mnie oczywiste, że rozkwit 
„nowych wspólnot” powiązany był z upadkiem życia kościelnego 
i liturgicznego we Francji po Soborze Watykańskim II. Nie przy-
niósł on w tym kraju odnowy, ale odrzucenie dotychczasowego 
życia katolickiego, zarówno konsekrowanego, jak i świeckiego. 

rozkwit „nowych 
wspólnot” powiązany 

był z upadkiem 
życia kościelnego 

i liturgicznego we 
francji po soborze 

watykańskim ii 
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13Ruchy takie jak Wspólnota Błogosławieństw, Chemin Neuf, Ver-

be de Vie i inne były dość spontaniczną odpowiedzią na samo-
zagładę dotychczasowego życia. Przejawiły się w nich duchowe 
poszukiwania młodych ludzi tamtego pokolenia. Dziś wiele z tych 
wspólnot już nie istnienie, jak choćby Chleb Życia, który w prak-
tyce ostał się tylko w Polsce przy s. Małgorzacie Chmielewskiej, 
inne doświadczyły bolesnych przemian. To nie była jednak tylko 
ich wina. Razem z załamaniem się życia katolickiego po Sobo-
rze załamała się także dyscyplina, wręcz była negowana w imię 
nowych czasów. Doprowadziło to do rozmaitych patologii, w tym 
form życia sprzecznych z prawem kanonicznym. Trudno osza-
cować, jak wielkie były straty moralne i cierpienie ludzi, którzy 
angażowali się pod błogosławieństwem biskupów w źle nakiero-
wane dzieła. Nie były one całkiem bezpodstawne, ale potrzebo-
wały katolickiego prowadzenia, którego faktycznie nie otrzymały. 
Przez osiem lat byłem związany ze Wspólnotą Błogosławieństw 
założoną przez protestanta, który wrócił do Kościoła katolickiego. 
Na moich oczach Wspólnota przeszła przez ujawnienie skandali 
obyczajowych, w których zniszczyli swój autorytet jej założyciele, 
a potem bolesną reformę, w której bracia i siostry habi-
towi, konsekrowani bezhabitowi oraz rodziny otrzy-
mały właściwe sobie formy kanoniczne, a także – co 
najważniejsze – formy życia. Wcześniej wszystko to 
było romantycznie pomieszane i choć zewnętrznie pięk-
ne, wewnętrznie w wielu miejscach stawało się okazją 
do niegodziwych nadużyć. Dodam, że rozłączenie się 
mojej rodziny z tym ruchem nie było spowodowane 
wspomnianymi okolicznościami, a raczej naszym zbliżeniem do 
tradycjonalizmu oraz nieudaną próbą sprowadzenia Wspólnoty 
do Polski. Mimo tych perturbacji bardzo wiele jej zawdzięczamy. 

W czasach związków ze Wspólnotą Błogosławieństw zrozu-
miałem, że tak daleka od polskich wyobrażeń o tradycyjności 
wspólnota może być traktowania we Francji jako „konserwa-
tywna”, ponieważ jej członkowie noszą habity, a równocześnie 

razem z załamaniem 
się życia katolickiego 
po soborze załamała 
się także dyscyplina, 
wręcz była negowana 
w imię nowych czasów 
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14 pozostają w kontaktach z instytutami, w których księża noszą 

sutanny. Ponadto, co być może najistotniejsze, twardo bronią 
katolickiej antropologii oraz moralności w formie, w jakiej poda-
wał ją Kościołowi Jan Paweł II. Wtedy – dziesięć czy dwanaście 
lat temu – jedyny raz widziałem we Francji księdza w sutannie. 
Był gościem domu św. Łukasza w Cuq-le-Vielmur, dziś już nie 
pamiętam, czy pochodził ze Wspólnoty św. Marcina, czy które-
goś z tradycjonalistycznych zgromadzeń. W pewnym momencie 
zdałem sobie także sprawę, że obecnie zaangażowani w wiarę 
katolicy we Francji to rzeczywiście nieco poszerzona „rodzina” – 
dość lokalna wspólnota, w której wszyscy się znają, nawet jeśli 
nie osobiście, to przez pryzmat przynależności do takiej czy innej 
grupy. Przekonanie to potwierdziło się, gdy po raz pierwszy trafi-
łem w Wisque do opactwa benedyktynów odprawiających dawną 
liturgię monas tyczną i zachowujących dawne obyczaje zakonne. 
Znalazłem tam częściowo te same ulotki informujące o katolic-
kich dziełach i wydawnictwach, co w domach charyzmatyków 
ze Wspólnoty Błogosławieństw. Zresztą zadziałało to i w drugą 
stronę – obrazek z modlitwą o rychłą beatyfikację Dom Prospe-

ra Guerangera, odnowiciela francuskich benedykty-
nów, zabrałem z nieistniejącego już domu Wspólnoty 
w Cordes.

Szczególnie wartościowe w Kościele francuskim 
wydaje mi się niezmiennie jego bogate życie intelektu-
alne. W każdym z odwiedzonych przeze mnie miejsc 
funkcjonowały rozmaite katolickie instytucje życia 

umysłowego, zgromadzenia czy wspólnoty nieustannie pro-
wadziły działania formacyjne dla świeckich i duchownych. Być 
może to specyfika francuskiego intelektualizmu, ale wydaje się, 
że w sytuacji wyznania mniejszościowego – a takim jest we Francji 
katolicyzm – konieczna jest silna praca intelektualna, formacja 
każdego zainteresowanego wiernego. Dobrze pamiętam rozmowy 
ze zwykłymi francuski katolikami, ale realnie zaangażowanymi 
w wiarę, o praktycznych receptach na sekularyzację, jakie Jan 

w sytuacji wyznania 
mniejszościowego – 

a takim jest we 
francji katolicyzm – 
konieczna jest silna 
praca intelektualna 
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15Paweł II zanotował w książce Pamięć i tożsamość. Wyrażali oni 

oczywiście nieco frustracji i bezradności, ponieważ bolało ich, że 
chrześcijaństwo we Francji coraz bardziej się kurczy, ale wydawa-
li się przy tym heroicznymi husarzami trwającymi przy swoim 
chrześcijaństwie. Równocześnie we Francji wciąż mamy cieka-
wych katolickich intelektualistów, dominikanie w Tuluzie wciąż 
tworzą żywe miejsce studiów teologicznych oraz filozoficznych, 
w wielu miejscach umiejętnie korzysta się z dziedzictwa katolic-
kiego, funkcjonują katolickie szkoły. Stawiają one opór, także na 
poziomie administracyjnym, wobec trudności, jakie mnoży przed 
szkołami niepublicznymi państwo.

Największym jednak skarbem Kościoła katolickiego we Fran-
cji jest wciąż żywe i bogate życie mnisze. Nie chodzi tu o życie 
zakonne, jakie prowadzą w Polsce franciszkanie czy dominika-
nie, ale życie kontemplacyjne, poświęcone Bożemu oficjum i pra-
cy. W pewnym zakresie dopuszcza ono przyjmowanie gości, ale 
zawsze bez naruszania ciszy, która w mniszych klasztorach panuje 
w pełni znaczenia tego słowa. Wspomniany już Dom Gueranger, 
gdy w XIX wieku odnawiał opactwo w Solesmes, nie mógł się spo-
dziewać, jak wielki dar otrzymuje przez jego ręce Francja i cały 
Kościół. Szczególnie chciałbym podkreślić tu znaczenie „rodziny 
fontgombijskiej” (od opactwa NMP w Fontgombault) wewnątrz 
kongregacji Solesmes, czyli tych klasztorów, które po Soborze 
Watykańskim II starały się – pozostając w posłuszeństwie Papie-
żowi – zachować ryt liturgii, który dziś nazywany jest nadzwy-
czajną formą rytu rzymskiego. Życie mnisze to rzecz jasna nie 
tylko liturgia Mszy, ale też monastyczne godziny i chorał, którzy 
chyba nigdzie nie jest praktykowany tak konsekwentnie, jak w tej 
francuskiej kongregacji. I praca. I życie tylko dla Boga. 

A zatem jest samo Fontgombault, jest Randol, jest Triors, jest 
Donezan, jest w amerykańskiej Oklahomie – co zasługuje na 
osobną opowieść – opactwo Cleer Creak, i wreszcie Wisque, któ-
re już się tu pojawiło. Specyfiką życia benedyktyńskiego jest jego 
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16 duża autonomia. Każde opactwo jest jak gdyby osobnym króle-

stwem, choć można mówić jednocześnie o dynastiach opactw – 
jedna wspólnota zakłada następną, a ta może założyć kolejną, 
i tak to dalej. Fontgombault, inaczej niż wiele miejsc we Francji 
(ale podobnie jak nieco osobne opactwo w Le Barroux), wciąż się 
rozwija, dlatego mogło założyć kolejne samodzielne opactwa, 
a także przejąć jedno upadające, czyli właśnie Wisque. Opatem 
tam był w przeszłości Dom Paul Delatte, jeden z najważniejszych 
nowoczesnych komentatorów Reguły św. Benedykta. Co ozna-
cza jednak „przejąć opactwo”? To wprowadzić dawne obyczaje, 
monastyczną liturgię, życie prawdziwie mnisze, które w Wisque 
od ostatniego Soboru kulało. Bardzo brak takich miejsc w Polsce – 
brak męskiego życia mniszego, które nie jest skupione na akty-
wizmie, duszpasterstwie czy prowadzeniu parafii, a jednocześnie 
pozostaje obecne w samym sercu spraw Kościoła. Opaci stają się 
często głosem doradczym kardynałów, a same klasztory stanowią 
miejsce spotkań i dyskusji. Kto byłby ciekaw bliższych informacji 
o „rodzinie fontgombijskiej”, powinien sięgnąć do książki Z całą 
prostotą (Dębogóra, 2018), w której redaktor naczelny „Christia-
nitas” rozmawia z opatem-seniorem Fontgombault Dom Anto-
inem Forgeotem o duchowości benedyktynów, o historii i polityce 
kościelnej, o samym opactwie, a także o opactwach-córkach.

Warto dodać jeszcze, że we Francji działa wiele wydawnictw 
katolickich, którym udaje się utrzymywać na rynku, ukazują się 
liczne czasopisma i nadaje katolicka telewizja. Wiele wskazuje na 
to, że odbiorcami tych publikacji muszą być nie tylko zaangażo-
wani katolicy, ale szersza publiczność. We Francji kultura słowa 
drukowanego jest ważna – książki się tam kupuje, o książkach 
się dyskutuje, i to pomimo tego, że wydaje się ich bardzo dużo. 
Dołączę jednak do tego obrazu pewną sytuację anegdotyczną. To 
prawda, że teologia francuska jest wciąż bardzo ważna i tamtej-
szy Kościół angażuje wielu wartych uwagi intelektualistów, ale 
z drugiej strony pamiętam rozmowę z członkiem pewnej wspól-
noty, którą uważano za powiew odnowy życia katolickiego. Gdy 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
0

 /
 W

IO
SN

A
 2

0
19

 
17zapytałem o sterty książek leżące w kącie domu wspólnotowego, 

odparł, że dziś już nikt nie czyta rozpraw teologicznych. To bar-
dzo wieloznaczna i niepokojąca odpowiedź. Z kolei w rozmowie 
z inną członkinią dotyczącej kwestii wynikającej bezpośrednio 
z Dekalogu zadałem jej pytanie o znajomość Dziesięciu Przyka-
zań. Odpowiedziała, że zna ich treść, ale nie na pamięć. Często 
przywoływany obraz radykalnego francuskiego Kościoła nie jest 
zatem tak jednoznaczny.

Ostatni wątek, jaki tu poruszę, jest zdecydowanie przykry. 
Choć organizacje takie jak Open Doors czy Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie nie wskazują Francji jako kraju, w którym mają miej-
sca prześladowania, trudno inaczej nazwać to, co się tam dzieje. 
Jeśli o antysemityzmie nad Sekwaną mówi się niewiele, choć jest 
to problem realny, o chrystianofobii nie wspomina się już wcale. 
Tymczasem tylko w lutym 2019 roku zanotowano 49 przypadków 
wandalizmu w kościołach i na cmentarzach, a w całym roku 2018 
naliczono ich 1063 według danych Obserwatorium Chrystiano-
fobii. Oznacza to stuprocentowy wzrost takich zdarzeń w ciągu 
ośmiu lat – a są to przypadki zarejestrowane, zgłoszone, odno-
towane. Ile jest takich, których ktoś nie podał do mediów, do 
kościelnych przełożonych, do ludzi zaangażowanych w ochronę 
chrześcijańskiej kultury?

Kościół we Francji nie reaguje, ponieważ się boi. Dobrze widzi, 
że nikt w świecie polityki nie stanie po jego stronie. Centroprawi-
ca czasem coś powie, ale robi to niemrawo, a wszystkie inne siły 
skupiają się na ochronie ekspansywnych społecznie wyznawców 
islamu. To paradoks, że Kościół wciąż traktuje się w przestrzeni 
publicznej niczym siłę dominującą, co usprawiedliwia milczenie 
o tym, że w rzeczywistości sam stał się przedmiotem bezpardo-
nowych ataków. Sprawcy nie czują się w żaden sposób zagroże-
ni. To jak kopanie w zaułku bezdomnego, którym nikt się już nie 
interesuje. Ω



Peregrynacja, czyli opis podróży Jakuba Sobieskiego, 
uznawana jest za początek polskiej literatury faktu. 
Dzieło polskiego magnata przypomina podobne 
pozycje zachodnioeuropejskie, jako że było pisane 
z dystansu, przeredagowane i wydobywające tym 
samym odrębne całości tematyczne. Dużą część 
swojego dzieła Sobieski poświęcił Francji

Michał Kozłowski

FRANCJA 
W OCZACH 
JAKUBA 
SOBIESKIEGO
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Jakub Sobieski (1590–1646)1 był synem Marka, wojewody lubel-
skiego i Jadwigi ze Snopkowskich. Nauki początkowo pobierał 
prawdopodobnie w domu rodzinnym, dalszym jego wykształce-
niem kierował poeta Szymon Szymonowic i zapewne z jego ini-
cjatywy został Sobieski uczniem Akademii Zamojskiej. Następnie 
8 stycznia 1604 roku podjął studia w Akademii Krakowskiej, ale 
już w listopadzie 1605 był ponownie studentem w Zamościu, gdzie 
pozostał do końca 1606 roku. 

Na dalsze stadia wyjechał wiosną 1607 roku do Paryża, gdzie 
pozostał cztery lata. Uczestniczył w życiu towarzyskim, bywał 
na dworze królewskim, przyjmowany przez Henryka IV był 

1 J. Długosz, Sobieski Jakub [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Warszawa 2002, s. 483–490; 
J. Długosz, Jakub Sobieski 1590–1646. Parlamentarzysta, polityk i pamiętnikarz, Warszawa 
1989; Nowy Korbut, t. 3: Piśmiennictwo staropolskie, Warszawa 1965, s. 258–260; Sobieski 
Jakub [w:] Literatura polska. Zarys encyklopedyczny, t. 2, wyd. 3, Warszawa 1985, s. 382; 
W. Tygielski, Sobieski Jakub [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 482; J. Dłu-
gosz, Sobieski Jakub [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Warszawa 2002, s. 483–490; 
J. Długosz, Jakub Sobieski 1590–1646. Parlamentarzysta, polityk i pamiętnikarz, Warszawa 
1989. 



m
Ic

h
A

ł 
kO

zł
O

W
Sk

I /
 F

R
A

N
cj

A
 W

 O
cz

A
ch

 j
A

kU
bA

 S
O

bI
eS

kI
eg

O
 

20 świadkiem jego morderstwa, pogrzebu oraz koronacji nowego 
króla – Ludwika XIII. Z Paryża odbywał wycieczki po okolicach, 
przebywał także w Anglii, Niderlandach i zachodnich Niemczech. 
W lutym 1611 roku wyruszył w dłuższą podróż do Hiszpanii, Por-
tugalii, południowej Francji, Sabaudii, Włoch (w Rzymie spędził 
zimę i wiosnę 1612) i Austrii. W czasie swoich podróży przyjmo-
wany był przez króla Anglii Jakuba I Stuarta, namiestnika Nider-
landów Maurycego Orańskiego, króla hiszpańskiego Filipa III, 
papieża Pawła V i cesarza Macieja I, poznał także wielu uczonych, 
polityków, arystokratów, wodzów. Sobieski prowadził diariusz 
podróży; notował w nim na bieżąco wydarzenia, opisy zwiedza-
nych miejsc i wrażenia.

Sobieski wziął też udział w wyprawie moskiewskiej Władysła-
wa IV Wazy z lat 1617–1618, gdzie należał do ścisłej rady wojennej. 
Jako jeden z komisarzy pertraktował w sprawie pokoju w Dywi-
linie. Odegrał wybitną rolę w wojnie chocimskiej z 1621 roku. Od 
1620 roku był czterokrotnie marszałkiem sejmowym oraz try-

bunalskim. W 1638 roku został mianowany wojewodą 
bełskim, w 1641 roku wojewodą ruskim, a w 1646 kasz-
telanem krakowskim. Żonaty był z Marią Wiśniowiecką 
oraz z Teofilą Daniłowiczówną z którą miał m.in. syna 
Jana, późniejszego króla Polski.

Spuścizna pisarska Jakuba Sobieskiego jest dosyć 
obszerna. Należą do niej mowy, diariusze z wypraw 
wojennych (wyprawa chocimska, moskiewska, roko-
wania ze Szwedami w 1629 roku) oraz instrukcje Sobie-
skiego dla synów, których wysłał na studia do Krakowa 

w 1639 i do Francji w 1645 roku. Te ostatnie stanowią znakomite 
odzwierciedlenie ówczesnego programu wychowania magnackich 
dzieci. Interesujące ze względu na trafne obserwacje i porównania 
jest dzieło Dwie podróże … odbyte po krajach europejskich w latach 
1607–1613 i 16382. 

2 Dwie podróże Jakuba Sobieskiego, ojca króla Jana III, odbyte po krajach europejskich w latach 
1607–1613 i 1638, wyd. E. Raczyński, Poznań 1833; Resztki rękopisu J. Sobieskiego, ojca kró-

czteroletni pobyt 
w paryżu dał mu 

też znajomość 
kultury i zwyczajów 

francuskich, co 
zaowocowało bujnym 

życiem towarzyskim na 
dworze królewskim
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21Wyjazd Sobieskiego wiosną 1607 roku do Paryża miał cele edu-

kacyjne. W wyniku polecenia Szymona Szymonowica pozostawał 
on przez dwa lata prywatnym uczniem humanisty i filologa Izaa-
ka Casaubona. Kolejne dwa lata studiował w College Royal pod 
kierunkiem F. Morela i G. Crithona. Zajmował się tam lekturą 
dzieł autorów starożytnych i nowożytnych, poetów, prawników 
i historyków. Uczył się też języków obcych (francuski, włoski 
i hiszpański). Czteroletni pobyt w Paryżu dał mu też znajomość 
kultury i zwyczajów francuskich, co zaowocowało bujnym życiem 
towarzyskim na dworze królewskim. 

Peregrynacje w wieku XVII miały charakter podróży turystycz-
no-naukowych oraz informacyjno-politycznych. Podejmowali je 
wówczas prawie wszyscy młodzi magnaci. Peregrynacje zagra-
niczne zawierały w sobie wiele pierwiastków twórczych i kultu-
ralnie płodnych. Otwierały szeroko drogę do nowoczesnej kultury 
i wprowadzały przybyszów z Rzeczpospolitej w kontakty intelek-
tualne z przedstawicielami myśli europejskiej. Dawały możliwość 
zapoznania się z osiągnięciami kultury Europy Zachodniej. Dla 
młodzieży magnackiej stwarzały ponadto możliwość osobistego 
poznania wielu dostojników dworu francuskiego, cesarskiego, 
papieskiego, weneckiego, angielskiego itd., co później – w okre-
sie piastowania w kraju urzędów senatorskich – było niezmier-
nie przydatne. 

Sytuację we Francji w chwili przybycia Sobieski określił jako 
trudną i skomplikowaną. Bilans ponad trzyletniego pobytu pol-
skiego magnata we Francji był pokaźny. Zgłębił życie religijne 
i społeczne, a także główne aspekty życia miejskiego (mieszkania, 
komunikacja, budowle, gastronomia). Ogromne znaczenie miało 
tu poznanie dworu francuskiego – króla i jego najbliższego oto-
czenia. Odbywało się to poprzez spotkania, wizyty, rozmowy oraz 

la Jana III, obejmującego podróże odbyte w latach 1613 i 1638, wyd. A. Kraushar, Warszawa 
1903; Jakub Sobieski, Peregrynacja po Europie (1607–1613). Droga do Baden (1638), oprac. 
J. Długosz, Wrocław 1991. Francuski przekład został dokonany przez Leonarda Chodźko 
J. Sobieski, Journal d’un voyage fait en Allemagne et en France au commencement du XVII siecle 
[w:] La Pologne historique, literaire, monumentale et illustree, Paris 1846.
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22 udział w najważniejszych uroczystościach, na których poznawał 
wojskowych, duchownych i arystokrację.

Sobieski pisze, między innymi, o wielkiej nienawiści ludu fran-
cuskiego do barona Rosny, późniejszego księcia. Z poważaniem 
polski magnat wypowiada się o Marii Medycejskiej i o poszcze-
gólnych kardynałach, szczególnie konwertycie z kalwinizmu, 
kardynale de Peronie. Sobieski wymienia też inne ważne osoby 
dworu króla francuskiego oraz posłów obcych państw. Magnat 
szybko poznał króla Henryka IV. Rozczytywał się w jego mowach 
i zamierzał nawet wziąć udział w wojnie przygotowywanej przez 
króla. Henryk IV wykazał dosyć duże zainteresowanie sprawami 
polskimi. Wypomniał innemu Polakowi przebywającemu wów-
czas we Francji – ks. Radziwiłłowi, że jest synem rokoszanina3. 
Polski magnat pisze też szczegółowo o ucieczce do hiszpańskich 
Niderlandów księcia Kondeusza, a następnie o jego powrocie4. 

Wraz z nastaniem roku 1610 Sobieski relacjonuje przygoto-
wania króla Francji Henryka IV do wojny i podaje szczegóły tego 
przedsięwzięcia. Polski podróżnik wziął następnie udział w koro-
nacji Marii Medycejskiej, podaje też dosyć szczegółowy opis tego 
wydarzenia, wymieniając co wyśmienitszych gości5. 

Z kolei 15 maja 1610 roku Sobieski był świadkiem zabójstwa 
króla Henryka IV przez Ravaillaca. Winę przypisywano pośred-
nio wpływowi Juana Mariana, hiszpańskiego pisarza i jezuity. 
Sobieski poznał go rok później w Hiszpanii, w jego pamiętnikach 
znajdujemy dokładny tego opis. Autor obarcza winą częściowo też 
króla, który kazał zatrzymać się karocy, co spowodowało umoż-
liwienie ataku Ravaillaca. Samo zabójstwo króla postawiło mło-
dego magnata w trudnej sytuacji, gdyż właśnie cudzoziemców 
w pierwszych chwilach posądzano o dokonanie zbrodni, co moc-
no nastroiło plebs Paryski i zmusiło Sobieskiego do ukrycia się 

3 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 46–51.
4 Tamże, s. 51–52.
5 Tamże, s. 80–84.
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23na pewien czas. Trzeba od razu dodać, że polski szlachcic mocno 

przeżył śmierć króla Henryka IV6.
W Paryżu Sobieski był świadkiem pogrzebu Henryka IV, który 

dokładnie opisał. Wziął też udział, jako widz, w sądzie nad Rava-
illacem oraz późniejszej koronacji Ludwika XIII7. 

Królowie Francji, jak pisze Sobieski, następują jeden po dru-
gim, zauważa też, że kobiety nie dziedziczą tronu, bo zabrania 
tego prawo salickie. Wymienia też tytuły głównych następców 
tronu: Delfin, Książę Orleański i książę Andegawenii. Ustrój Fran-
cji jest według niego prawie monarchiczny, o władzy nieogra-
niczonej. Wspomina też o parach Francji w liczbie dwunastu. 
Wymienia siedem parlamentów: w Paryżu, Tuluzie, Bordeaux, 
Rouen, Dijon i Grenoble. Za najważniejszy urząd we Francji uważa 
konetabla, czyli naczelnego wodza. Kolejni w hierarchii są mar-
szałkowie w liczbie czterech. To stanowisko sprawują według 
Sobieskiego wybitniejsze postacie i odpowiada ono hetmanom 
polnym w Rzeczpospolitej. Kolejni ważni urzędnicy to 
gubernatorowie, których Sobieski uważa za odpowied-
nik polskich starostów. Z urzędów dworskich Sobieski 
wymienia: zarządcę pałacu, podkomorzego, monsieur le 
Grand, którego tłumaczy jako odpowiednik chorążego 
koronnego, wielkiego giermka Francji, kanclerza, sekre-
tarza stanu, jałmużnika Francji. Jakub wspomina też 
o zwoływaniu stanów generalnych głownie do miasta 
Blois i dodaje, że za panowania Ludwika XIII ta tradycja zaginę-
ła. Król, według polskiego podróżnika, decydował też o poko-
ju i wojnie, pospolite ruszenie natomiast zwoływano niezwykle 
rzadko. Sobieski opisując sytuację wewnętrzną we Francji pisze 
o licznych akademiach, a także o dużej liczbie ludności Paryża, 
który zresztą starannie opisuje8. 

6 Tamże, s. 85–88.
7 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 89–96; Z. Trawicka, Studia Jakuba Sobieskiego, „Odrodze-

nie i reformacja w Polsce”, 14 (1969), s. 176–176; A. Mączak, Odkrywanie Europy. Podróże 
w czasach renesansu i baroku, Gdańsk 1998, s. 100, 110.

8 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 105–114.
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24 Francuzów uważał za ludzi lekkich i gorących, skłonnych do 
zwady, buntów i trudnych do uspokojenia. Tym wadom, według 
niego, starał się przeciwdziałać król Henryk IV. Dobroć króla była 
według polskiego magnata przyczyną jego śmierci. Wszystko 
złe jednak, co działo się we Francji, nie nastąpiło z winy króla. 
Sobieski piętnował nieotaczanie przez Francuzów księży należy-
tym szacunkiem, lekceważenie języka łacińskiego, odprawianie 
nabożeństw zbliżonych do prawosławnych w liturgii. Sobieski 
zauważał, że Henryk IV nie był zbyt pobożny, ale przyjmując 
sakramenty dawał dobry przykład. Według Polaka był on nie tyl-
ko wielkim królem, ale i dworzaninem. W zakresie spraw ustro-
jowych Sobieski zauważył rolę parlamentów. Zwrócił też uwagę 
na problemy wielkomiejskiego Paryża: wyżywienie, mieszkania, 
gastronomię i kwestie transportu. Francuzów uważał za gorszych 
budowniczych niż Holendrów czy Włochów. 

Francja, w której Sobieski przebywał dosyć długo, otrząsała się 
po wstrząsach wojen religijnych. Wielkim szacunkiem autor darzy 
kardynała Jacquesa Davy du Perona, podkreślając jego nawró-
cenie z kalwinizmu na katolicyzm. Wylicza też wszystkich sied-
miu kardynałów francuskich, wymieniając ich funkcje9. Opisując 
sytuację religijną w królestwie Francji, autor podkreśla konwersje 
z kalwinizmu na katolicyzm. Nie darzy natomiast szacunkiem 

kalwinów. Osoby tego wyznania są według niego roz-
pustne, skłonne do gry w karty oraz pełne wad10. Sam 
Kalwin jest dla Sobieskiego gorszy niż Luter, ponieważ 
wymyślił jeszcze gorsze i jadowite dogmaty przeciwko 
kościołowi rzymskiemu.

Widoczna jest sympatia autora do Francji, która, 
jak podkreśla, pierwsza przyjęła wiarę chrześcijańską 
od ucznia świętego Pawła – św. Dionizego. Widoczne 
w tym fragmencie jest dobre zorientowanie Sobieskiego 

9 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 47–48.
10 Tamże, s. 48.
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25w legendach chrześcijańskich11. Pisze o namaszczaniu kolejnych 

następców Chlodwiga świętym olejem. Podkreśla moc uzdrowiciel-
ską królów Francji pisząc, iż co roku leczą oni ludzi w święta. Autor 
zachwyca się wielką ilością opactw, arcybiskupstw, biskupstw, 
klasztorów i kościołów w państwie, a także dużą ilością relikwii. 
Zachwyca się głową św. Jana w kościele w Amiens, kościołami 
w Abeville12, Dunkierce13, opactwem w Arras14, kościołem św. 
Gerwazego w Paryżu15, opactwem św. Wiktora16, kościołem NMP 
w Paryżu17, eremitami z Suresnes18, Plumbiers, Orlean, Ambo-
ise, Tours, Poitiers19 czy Narbonne20. Wielkie wrażenie zrobi-
ło na polskim magnacie opactwo benedyktynów św. Dionizego 
pod Paryżem oraz Saint Denis21. Z ważniejszych relikwii, które 
się znajdują w stolicy wymienia sanktuarium z drzewem Krzyża 
Świętego22. Opactwo w Reims odwiedził podczas koronacji króla 
Ludwika XIII23.

Duchowieństwa, jak pisze, jest dużo, ale nie zawsze czcigodne-
go. Oburza go dawanie beneficjów kościelnych w ręce osób świec-
kich. Zaskakuje go brak obrazów świętych, a także nieprzyjęcie 
przez całe duchowieństwo postanowień soboru trydenckiego. 
Śmieszy go sposób wyrażania się Francuzów o świętych, a tak-
że imiona dawane dziewczynkom na chrzcie. Henryk IV był dla 
Jakuba katolikiem szczerym, choć przytacza jego powiedzenie, 
że Paryż wart jest mszy. Cieszy go, że kalwini za jego rządów nie 

11 Tamże, s. 51.
12 Tamże, s. 53.
13 Tamże, s. 63.
14 Tamże, s. 79.
15 Tamże, s. 87.
16 Tamże, s. 88.
17 Tamże, s. 90, 96.
18 Tamże, s. 99.
19 Tamże, s. 116–118.
20 Tamże, s. 156–158.
21 Tamże, s. 82.
22 Tamże, s. 114.
23 Tamże, s. 98.
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26 mogli odprawiać mszy w Paryżu24. Sorbona w Paryżu jest dla pol-
skiego szlachcica miejscem pracy teologów: Andre Duvala i Phi-
lippe Gamache’a25.

Dość często Sobieski w swojej relacji rozpatrywał stosunek 
państwa do kościoła. Cieszyły go sukcesy kościoła katolickie-
go we Francji po złamaniu swobód politycznych hugenotów, 
niepokoi ograniczenie praktyk kościoła katolickiego na terenie 
Holandii i Anglii. Broni przed zarzutem hipokryzji Henryka IV. 
Razi go dosyć swobodny tryb życia duchowieństwa francuskie-
go i włoskiego. W końcowych fragmentach diariusza poczesne 
miejsce zajmuje relacja z uroczystości wielkopostnych Rzymie. 
Sobieski pod tym względem okazał się nieodrodnym dzieckiem 
kontrreformacji26.

Odwiedzanie dworów panujących było swoistą modą i ele-
mentem obowiązkowym wśród osób podróżujących27, co rów-
nież czynił Jakub Sobieski. W tamtym czasie dostęp do dworu 
królewskiego był stosunkowo prosty i praktycznie każdy podró-
żujący mógł spotkać się z panującymi, o ile nie wzbudził podejrz-
liwości straży28.

Trudno przesądzić, czy popularność odwiedzin wiązała 
się z otwartością dworów na przybyszów, czy też to właśnie 
powszechność swego rodzaju turystyki szlacheckiej stała się przy-
czyną otwarcia dworów. Z całą pewnością jednak jedno bez dru-
giego by nie istniało. Do nielicznych należy zaliczyć przypadki, 
gdy dwór królewski był zamknięty dla odwiedzających.

Jedną z przyczyn tak chętnego odwiedzania dworu królew-
skiego była możliwość osobistego poznania króla, przyjrzenia się 
„z bliska” życiu i otoczeniu dworskiemu29. Często subiektywna 

24 Tamże, s. 101–105.
25 Tamże, s. 113.
26 A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 103. 
27 B.M. Puchalska-Dąbrowska, Obraz dworów zachodnioeuropejskich w polskiej literaturze 

pamiętnikarskiej XVI i XVII wieku, Białystok 2000, s. 35.
28 A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978, 

s. 149.
29 B.M. Puchalska-Dąbrowska, Obraz dworów zachodnioeuropejskich w polskiej literaturze 
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27ocena panującego trafiała do pamiętników i dzienników peregry-

natów, tak jak w przypadku Jakuba Sobieskiego.
Innym motywem składania wizyt na dworze było zawiera-

nie i podtrzymywanie znajomości z osobami znaczącymi. Takie 
podejście do zagadnienia podróży było powszechne i to nie tyl-
ko wśród podróżujących, ale również wśród „zleceniodawców” 
podróży, czyli rodziców tych zazwyczaj młodych ludzi. Często 
w swoich instrukcjach rodzicielskich dotyczących kształcenia 
nakazywali stosowanie takiego celu wizyt, jako jednego z istot-
niejszych elementów kształcenia. „Bywanie” na dworze uczyło 
ogłady i pozwalało na zapoznanie się ze zwyczajami nieznanymi 
z własnego otoczenia.

Najczęściej wymienianym przez Jakuba Sobieskiego królem 
był oczywiście Henryk IV. Z pewnością wiąże się to z wielolet-
nim pobytem w Paryżu, gdzie Sobieski miał możliwość 
przebywania z osobą władcy. Autor pamiętnika starał 
się być obiektywny w opisie tego władcy, podając nie 
tylko jego zalety, lecz także wady. Podając jego zalety 
używał sformułowań takich jak wielce pana wojennego 
i przyrodzonym rozumem i rozsądkiem wysoce od Pana 
Boga obdarzonego, pana wielkiej ludzkości et affabilita-
tis30, i na pozór, i w obyczajach srodze miłego, In regimine politico31 
srodze biegłego32.

Szczególną uwagę zwraca wyróżnienie pozytywnych cech cha-
rakterologicznych władcy, które ma uwypuklić obraz Henryka 
IV jako dobrego władcy. Sobieski w swoim opisie nie zatrzymał 
się tylko na podaniu zalet, przeszedł następnie do w miarę neu-
tralnych cech charakteru, które jako królowi mogą dopomóc 
w rządzeniu, oraz ostatecznie do jego wad. Wspomniał o jego 
domniemanej chciwości, którą to motywował ustanawianiem 
podatków i danin. I rzeczywiście, taki stereotyp króla-sknery 

pamiętnikarskiej XVI i XVII wieku, Białystok 2000, s. 64.
30 i przystępności.
31 w politycznym rządzeniu.
32 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 46.
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28 istniał we francuskim społeczeństwie. Genezą jego powstania 
był zarzut nienależytego wynagrodzenia szlachty wojskowej po 
wojnie. Dodatkowym aspektem tej sytuacji były podatki nało-
żone przez Henryka IV, z których była zwolniona wspomniana 
szlachta wojskowa, ta zaś nie zawsze potrafiła udowodnić swój 
status szlachecki. Wymóg taki wprowadzono, aby odciążyć kasę 
państwową niesłusznie wypłacanymi wynagrodzeniami.33

Niewątpliwie godną potępienia wadą w oczach Sobieskiego 
była skłonność władcy Francji do cudzołóstwa, którą podał nawet 
jako przyczynę złego zdrowia34. Wspomniał o przypadku ucieczki 
z Francji księcia de Condé, który bał się tedy ten Condeus po prostu 
tego, żeby mu był żony nie wziął król35.

Mimo tego, że Jakub Sobieski starał się przekazać w miarę 
obiektywny obraz Henryka IV, nie sposób nie zauważyć sympa-
tii, jaką darzył władcę. Nawet, gdy wytknął mu braki w sferach 
nauki król sam, chociaż był … idiotą, chwilę później złagodził doci-
nek srodze się w uczonych ludziach kochał i wielkim kosztem ich przy 
akademiji Paryskiej chował, na bibliotekę siła łożył.

Wydaje się być możliwe, że pewna sympatia do Henryka IV 
wynikała z jego wyznania, a zwłaszcza z faktu przejścia na wiarę 
katolicką z kalwińskiej. Co prawda Henryk IV, jeszcze wtedy jako 
Henryk Nawarski, przyjmował już wcześniej wyznanie katolic-
kie, lecz uczynił to jedynie pod wpływem bezpośredniego zagro-
żenia życia w noc Świętego Bartłomieja. Po swym powrocie do 
Nawarry powrócił on do wtedy do swojego poprzedniego wyzna-
nia. Ponowne przyjęcie wyznania katolickiego (abjuracja) było 
z pewnością dla niego trudną decyzją, gdyż nie chciał zostawiać 
osamotnionych swoich hugenockich sprzymierzeńców. Z drugiej 
jednak strony Henryk Nawarski już wcześniej wyrażał przekona-
nie o potrzebie zażegnania konfliktów w ramach chrześcijaństwa 
oraz wypracowania kompromisów, w celu ponownego połączenia 

33 J. Baszkiewicz, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995, s. 246.
34 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 47.
35 Tamże, s. 51.
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29

KRÓL SAM, 
CHOCIAŻ BYŁ 
… IDIOTĄ, 
SRODZE SIĘ 
W UCZONYCH 
LUDZIACH 
KOCHAŁ 
I WIELKIM 
KOSZTEM ICH 
PRZY AKADEMIJI 
PARYSKIEJ 
CHOWAŁ 
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30 wyznań36. Mogło to wzbudzić sympatię w podróżniku pochodzą-
cym z kraju o dużej tolerancji religijnej, jaką była ówczesna Polska.

Przedstawiając opis osoby króla lub innego władcy trudno 
byłoby ująć całość zagadnienia nie opisując jego kontekstu, czyli 
w tym przypadku rodziny królewskiej. Z najbliższej rodziny panu-
jącego króla bowiem wywodził się wówczas jego następca. Jakub 
Sobieski, jako dobry obserwator, także i ten element „krajobra-
zu” dworskiego ujmował w swoich zapiskach. Szczególną uwagę 
poświęcał osobom z najbliższej rodziny panujących, czyli żonom 
władców i ich dzieciom.

Innym kontekstem, w którym pojawia się rodzina królewska 
były także uroczystości wagi państwowej. Doskonałym tego przy-
kładem jest Maria Medycejska, żona Henryka IV. Po raz pierwszy 
Sobieski wspomniał o niej przedstawiając osobę samego wład-
cy. Dalsze szczegóły dotyczące rodziny królewskiej znajdujemy 
dopiero w opisie koronacji królowej, kiedy to wymienieni zosta-
ją synowie króla: Ludwik XIII i Gaston Orleański oraz nieślubne 
dzieci: Cezar i Alexandre.

Niewątpliwie zabrakło tutaj wśród wymienionych królew-
skich córek, co zapewne wynikło z tego, że we Francji kobiety 
nie dziedziczyły tronu, a jedynym momentem, w którym mogły 

one sprawować władzę był okres, w którym następca 
tronu nie był jeszcze pełnoletni. Taka właśnie sytuacja 
wytworzyła się na dworze francuskim po zabójstwie 
Henryka IV, kiedy to faktyczną władzę jako regentka 
przejęła Maria Medycejska.

Jednym z najbliższych współpracowników króla 
Francji był książę de Sully. Mówiąc o skąpstwie władcy 
i nakładanych przez niego podatkach, Sobieski określił 
de Sully’ego jako subiectum sposobne i niecnotliwe37. Dalej 

autor pisał o nienawiści, jaką lud obdarzył de Sully’ego z powodu 
tych podatków. Trudno się temu dziwić, to w końcu de Sully nie 

36 J. Baszkiewicz, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995, s. 161.
37 Tamże, s. 47.
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31tylko odpowiadał za realizację polityki finansowej państwa, ale 

też współtworzył ją. Królowi służyły również różnorakie rady, 
wśród nich Rada Finansowa, ale decydujący głos miał tu de Sul-
ly.38 Sobieski wspomniał także, że żaden inny człowiek nie cieszył 
się takim zaufaniem Henryka IV39. Niewątpliwie król zawierzał 
mu w kwestiach finansowych i gospodarczych, jednak mimo tego 
potrafił słuchać innych doradców. Przykładem tego może być 
sprawa gospodarki, gdzie Sully zamierzał oprzeć ją na rolnictwie, 
natomiast w opozycji do niego stał Bartłomiej de Laffemas, pro-
pagujący przemysł manufakturowy.40 Właśnie ta umiejętność 
dobierania sobie doradców była, nawiasem mówiąc, 
wskazana jako zaleta władcy. Mimo że byli znienawi-
dzeni przez sporą część społeczeństwa, to podnosili kraj 
z wieloletniego zaniedbania spowodowanego zawieru-
chą wojenną i wytyczali nowe drogi jego rozwoju.

W końcu nawet ostatnie chwile Henryka IV były 
związane z de Sullym, kiedy to król jadąc właśnie do 
niego zostaje zamordowany, czego świadkiem omal nie 
zostaje nasz peregrynat. Z pewnością francuski władca chciał 
z nim przeprowadzić rozmowę na temat mającej niedługo roz-
począć się wojny. Henryk IV planował osobiście prowadzić tą 
kampanię i mieć u swojego boku de Sully’ego, który już podczas 
wcześniejszych wojen dał się poznać jako doskonały logistyk.41 
Samo przygotowanie do wojny, zbieranie pieniędzy na kampanię 
oraz gromadzenie broni było także dziełem de Sully. Sobieski 
wspomina tu o 40 milionach pieniędzy gotowych, których zebranie 
było niewątpliwą zasługą de Sully.42

Ważnymi wydarzeniami w życiu każdego kraju są uroczystości 
państwowe. Były one często organizowane w niezwykle boga-
tej oprawie, ponieważ znaczenie tych wydarzeń było duże i to 

38 J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999, s. 209.
39 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 47.
40 J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław, 1999, s. 208.
41 Tamże, s. 287.
42 Tamże, s. 343.

król jadąc właśnie 
do niego zostaje 
zamordowany, czego 
mimowolnym świadkiem 
nieomal nie zostaje 
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32 zarówno z punktu widzenia kultury, jak i polityki. Jakub Sobie-
ski, zdając sobie sprawę z ich istoty, starał się jak najwierniej 
przybliżyć czytelnikowi atmosferę opisywanych uroczystości. 
Przebieg i sama ceremonia była po części zapowiedzią tego, co 
w przyszłości czeka kraj i obywateli. Do takich wydarzeń zaliczyć 
można koronację głowy państwa lub jego małżonki.

Sobieski przebywając w Paryżu był świadkiem królewskiej 
koronacji. Henryk IV, planując wyprawę wojenną, chciał zapew-
nić sukcesję tronu dla swoich potomków i obawiał się, że w razie 
jego śmierci magnateria francuska nie dopuści do władzy jego 
żony, Marii Medycejskiej, a także jego syna, delfina Ludwika 
(Ludwika XIII). Chcąc zapobiec ewentualnemu zarzewiu kon-
fliktu koronował swoją żonę na królową Francji. Trzeba tutaj 
dodać, że słuszne miał ku temu obawy, gdyż Maria Medycejska 
nie cieszyła się popularnością w społeczeństwie.43

Tło tego wydarzenia opisuje Sobieski, podkreślając jednocze-
śnie, że królowa nie ma prawa do rządzenia, ale może pełnić 
funkcję regentki rządzącej w imieniu syna jedynie do momentu 

osiągnięcia przez następcę tronu pełnoletniości. Jego 
opis skupia się w dużej mierze na ukazaniu całej oprawy, 
przedstawieniu osób, począwszy od stroju po pełnione 
funkcje. Malownicze opisy budynków, ich wnętrz oraz 
otoczenia wydają się w tym momencie istotne i niezbęd-
ne. Podobnie ma się sprawa ze strojami uczestników 
uroczystości, gdzie autor podał dużo detali dotyczą-
cych części garderoby, podając materiały użyte do ich 
uszycia (atłasy, aksamity), kolorystykę, jak i rodzaj 

przywdziewanych ubrań („kaziałki”, płaszcze, itd.), a nawet zdo-
bienia (wyszyte lilije gęste złotem, herb francuski). Inną integralną 
częścią opisu jest także wyliczenie ważniejszych osób uczest-
niczących w koronacji. Interesująca wydaje się być znajomość 
przez Sobieskiego tylu znanych osobistości życia politycznego 
a także religijnego Francji. Wskazuje to na żywe zainteresowanie 

43 J. Baszkiewicz, Henryk …, s. 348.
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33wewnętrznymi sprawami tego kraju. W takim kontekście na drugi 

plan schodzi sam przebieg uroczystości. Opis jej jest lakoniczny 
i sygnalizuje tylko co ważniejsze elementy ceremonii. Być może 
sama procedura koronacyjna nie była mocno odbiegająca od tako-
wych odbywających się w Polsce i dlatego też autor stwierdził, że 
poprzestanie na wskazaniu jedynie elementów różniących obie 
ceremonie.

Drugą koronacją, którą relacjonował Sobieski we Francji, była 
koronacja Ludwika XIII w katedrze w Reims. Tutaj autor, nie 
mogąc uczestniczyć osobiście w tym wydarzeniu,44 posłużył się 
zasłyszanymi od innych informacjami. Brakuje więc barwnego 
opisu wystroju wnętrz i osób uczestniczących, a jedynymi wspo-
mnianymi są osoby pełniące w tej ceremonii główną rolę, a mia-
nowicie: król i koronujący go kardynał. Uwaga autora skupił się 
na procedurze koronacji króla. Sama uroczystość była poprzedzo-
na trzydniowym postem przyszłego połączonym z modlitwami.

Koronacji, wedle zwyczaju, dokonywał arcybiskup Reims, lecz 
tym razem jak podaje Sobieski było inaczej, gdyż ówczesny pry-
mas Francji nie tylko nie był w owym czasie jeszcze 
arcybiskupem Reims, ale nawet księdzem.45 Obrzędu 
dokonał więc kardynał Francis de Joueusse poprzez 
namaszczenie króla olejem ze Świętej Ampułki, prze-
chowywanej w opactwie Saint Denis pod opieką opata 
tego klasztoru. Tę właśnie ampułkę opisuje Sobieski 
w swoim pamiętniku pod rokiem 1611. Według legen-
dy, ampułkę przyniósł na ziemię Duch Święty w chwi-
li chrztu pierwszego chrześcijańskiego króla Francji, 
Ludwika I.

Innym kontekstem, w którym przejawia się kwestia korona-
cji, jest opis sukcesji tronu w królestwie Francji. Następcą tro-
nu wedle tradycji jest najstarszy syn panującego, otrzymuje on 
również tytuł delfina, pochodzący od nazwy księstwa Delfinatu. 

44 Sobieski zachorował w sierpniu i, jak pisze, chorował przez kilkanaście tygodni.
45 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 98.
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34 Z kolei drugi syn jest księciem Orleańskim, trzeci Andegaweń-
skim, a czwarty Alencońskim. W przypadku śmierci najstarszego 
syna, drugi otrzymuje tytuł Delfina, a pozostali także przesuwają 
się w kolejności.46 

Istotnym wydarzeniem związanym z rokiem 1610 jest pogrzeb 
Henryka IV. Sobieski i tutaj jest skrzętnym obserwatorem uroczy-
stości. Podobnie jak w przypadku koronacji, zwraca uwagę sposób 
relacjonowania. Obecne są bogate i barwne opisy wystroju orsza-
ku żałobnego oraz osób w nim uczestniczących. Daje się dostrzec 
w relacji peregrynata istotę przepychu, przynależną władcom 
i otoczeniu z nim związanemu.

Zwraca uwagę wyraźne podobieństwo narracji prowadzonej 
przez wojewodzica zarówno w przypadku pogrzebów, jak i koro-
nacji. Wymieniani są przeważnie znaczniejsi ludzie życia politycz-
nego Francji, a także osoby będące wysoko w hierarchii kościelnej. 
Obok bardzo bogatego w szczegóły wizualne obrazu uroczystości 
związanych z pogrzebem, mamy także możliwość zapoznania 

się z samą procedurą pochówku. Obserwując niektóre 
z obrzędów czynionych na dworze, wydawały się one 
autorowi archaiczne, a nierzadko nawet w pewien spo-
sób pogańskie albo na zabobony ruskie, schizmatycki. Tak 
właśnie było z epulum trwającym 40 dni. Był to obrzęd 
nakrywania do stołu w obecności woskowej kukły zmar-

łego króla. Cały ten obrzęd, mimo że wydał się autorowi archa-
iczny, a wręcz nawet pogański, to był dla niego przede wszystkim 
śmieszny. Nastawienie autora do królewskich obrzędów pogrze-
bowych uległo nieco zmianie dopiero gdy dowiedział się, że tra-
dycję tą kultywuje się nieprzerwanie od paruset lat.

Z uwagi na długi przedział czasowy trwania wszystkich uro-
czystości związanych z pogrzebem47, autor podzielił je na dwie 
niezależne części, rozdzielone opisem egzekucji zabójcy Henry-

46 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 105–106.
47 Za początek uroczystości pogrzebowych można uznać już piątek 14 maja, kiedy to ciało 

Henryka IV było wystawione w pałacu królewskim, końcem był 1 lipca, dzień pogrzebu 
właściwego.

obrzęd nakrywania 
do stołu w obecności 

woskowej kukły 
zmarłego króla
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35ka IV48. Celem zabiegu było zachowanie chronologii wydarzeń 

i wyraźne oddzielenie poszczególnych dat.
Pochówek odbył się dopiero 1 lipca w kościele św. Dionizego. 

Opis tych zdarzeń autor rozpoczął od procesji z ciałem króla do 
katedry Notre-Dame w Paryżu. Jak można się domyślić, i w tym 
przypadku  najistotniejszym elementem opisu orszaku było uka-
zanie jego wizualnej oprawy. Z innych elementów ważny wydaje 
się fakt absencji nowego króla, podany przez Sobieskiego49, która 
to tradycja według niego wywodzi się od Rzymian. W samej relacji 
z pogrzebu zwraca uwagę fakt złożenia w grobie zmarłego króla 
jego insygniów, a następnie zabrania ich oraz wizualnego prze-
kształcenia kościoła poprzez zdarcie czarnych tkanin.

Cała sytuacja przy pogrzebie od momentu okrzyku „Niech żyje 
król Ludwik XIII” wydaje się cudzoziemcom zbyt niepoważna jak 
na tę chwilę. Duży pośpiech wydaje się nieuzasadnio-
ny, zaś wesołość ludu nie na miejscu, co autor przypi-
suje lekkomyślności francuskiej. Może to być jednak 
wynikiem dawnej zasady „król nie umiera nigdy”, któ-
ra zakłada że w momencie śmierci króla, jego następca 
natychmiast obejmuje tę funkcję.

Polski podróżnik przechodzi następnie do opisu 
egzekucji mordercy, zaś będąc jednym z widzów dosyć dokład-
nie podaje przebieg tego wydarzenia. Jak pisał naprzód wiedziono 
go na tę uliczkę, kędy króla zabił50, po czym poddano go mękom. 
Następnie przeprowadzono go na plac przed kościołem Notre-
Dame w Paryżu, a potem na rynek a la Greve, gdzie dopełnił się 
jego los. W czasie egzekucji zgromadzeni bardzo żywo reagowali 
na to co się działo na placu. Tłum określany był słowami wielkiego 
gminu ludzi oraz srogiej ciżby51. O gniewie społeczeństwa na fakt 
zabójstwa króla może świadczyć to, co się wydarzyło po egzekucji, 
kiedy to jeden z gospodarzy Polaków tak zażarty przeciwko temu 

48 François de Ravaillac.
49 Podobnie, wedle tradycji, dzieje się w przypadku pogrzebu żony króla.
50 Jakub Sobieski, Peregrynacja…, s. 90.
51 Tamże, s. 91.
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36 Rawaliakowi (…) przyniósł też był kilka sztuczek ciała (…) smażył 
je w jajecznicy i jadł je52. Wywołało to u Polaków obrzydzenie aże-
śmy mu w oczy obydwaj plunąwszy, szliśmy od niego. Wzburzenie 
społeczeństwa było między innymi wynikiem popularności kró-
la, który przyniósł umęczonemu królestwu wewnętrzny pokój.

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem nielicznych historyków, 
którzy badali spuściznę pisarską polskiego magnata, iż Sobie-
ski napisał dzieło w sumie nierówne. Jego zamiar dostarczenia 
czytelnikowi możliwie przejrzystego, fachowego i użytecznego 
przewodnika po Europie zachodniej został zrealizowany tylko czę-
ściowo. Instruktywno – geograficzny schemat jego relacji został 
bowiem rozerwany poprzez długie wstawki narracyjne różnej 
wartości merytorycznej.

Sobieski zwiedził całą Europę Zachodnią. Był ciekawy świata, 
to znakomity obserwator ówczesnego życia, szukał kontaktów 
z ciekawymi ludźmi. Interesował się zabytkami, historią zwiedza-
nych krajów, ich ustrojem, kulturą i obyczajami. Kierowany cieka-
wością i snobizmem wszędzie chciał być i wszystko widzieć. Jako 

turysta zbierał przede wszystkim ogólne dane i cieka-
wostki. Uderzała go egzotyka i odmienność obyczajo-
wa. Pomimo tego czuł się obywatelem Rzeczpospolitej. 
Kraje absolutystyczne ciekawiły go, ale nie imponowały. 
Dobra znajomość języków pozwoliła mu na wykorzy-
stywanie miejscowych relacji. Wiara w legendy i cuda 
świadczy o tym, że polski magnat był dzieckiem epoki 

kontr reformacji. Obraz obyczajów i barwne opisy są dosyć trafne. 
Walka Francji z Habsburgami determinowała też stosunek tego 
kraj do książąt Cesarstwa. Kraj ten zawsze był zainteresowany 
osłabieniem potęgi cesarza, dlatego też monarchowie popierali 
zawsze protestanckich książąt przeciw cesarzowi – katolikowi. 
Sobieski rozumiał dobrze główne aksjomaty polityki francuskiej, 
jakimi były wojny mające na celu urywanie kawałków terytorium 
cesarstwa. Zauważał też wpływ doradcy króla Maksymiliana de 

52 Tamże, s. 91.
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37Sully’ego, który postulował, że należy zagarnąć tyle, ile uda się 

utrzymać. Francja w Europie na początku XVII wieku dążyła do 
osłabienia Habsburgów, zarówno tych z Austrii, jak i z Hiszpa-
nii. Sobieski dostrzegał przyjazne stosunki Anglii z Francją, któ-
ra dopomogła Burbonowi jako wrogowi Hiszpanii osiągać tron 
francuski. Henryk wzbudzał też podziw u polskiego magnata 
jako arbiter Europy – pośredniczący w zawarciu pokoju między 
Hiszpanią a Holandią. Nie zauważał natomiast przyjaznych sto-
sunków Francji z Imperium Osmańskim. Dostrzegał także wojnę, 
która miała wybuchnąć (sam miał wziąć w niej udział). Miała ona 
dotyczyć sprawy księstw Clèves i Julich. Jednakże sztylet Rava-
illaca położył kres tym zamierzeniom. Ω



GENEZA 
WOLNOMULARSTWA 
FRANCUSKIEGO

Tomasz 
Krok

Masoni pozostają jednym z najbardziej znanych 
tajnych stowarzyszeń, choć określenie to samo 
w sobie jest pewnym oksymoronem. Czy jednak ta 
sprzeczność nie ma uzasadnienia historycznego? 
Przyjrzyjmy się dziejom masonerii, by to sprawdzić

Początki wolnomularstwa łączyć należy z czternastowiecznymi 
cechami-korporacjami, a później lożami kamieniarzy angielskich 
oraz szkockich, czyli organizacjami skupiającymi w swoim obrę-
bie, jak sama nazwa wskazuje, ludzi związanych z rzemiosłem 
i sztuką kamieniarską – murarzy, rzeźbiarzy oraz architektów1. 
Zrzeszenia te miały stać na straży tajemnic profesji tej szczególnej 
grupy zawodowej, dzięki której możliwe było wznoszenie impo-
nujących gotyckich budowli (kościołów, zamków). Loże posiadały 
więc charakter utylitarny2 – miały utrzymać monopol zawodowy 
(taki cel przyświecał zresztą większości spośród cechów rzemieśl-
niczych). Należy bowiem przyjąć tu za aksjomat realia dawnych 
czasów, w których umiejętność wznoszenia budowli była znana 
jedynie nielicznym i wiązała się z pewnego rodzaju sacrum w cza-
sach, gdy znakomita większość społeczeństwa była niepiśmienna.

W przeciwieństwie do innych cechów rzemieślniczych była 
nie tylko organizacją zawodową, lecz także moralno-obyczajo-
wą, przekazującą uniwersalne wartości swoim członkom3. Od 

1 T. Cegielski, Sekrety masonów: pierwszy stopień wtajemniczenia, Warszawa 1992, s. 12.
2 L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie 

(1721–1821), Warszawa 1980, s. 33.
3 Idem, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982, 

s. 39.
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39zwyczajnych instytucji skupiających rzemieślników murarstwo 

wyróżniało się także tym, że nie ograniczało się tylko do jednego 
miasta/państwa, lecz było rozgałęzione na tyle, iż można mówić 
o swoistym kosmopolityzmie, ponieważ korporacje muratorskie 
były organami niezależnymi od podmiotów prawnych, takich jak 
państwo czy miasta4.

Loże ze szczególną estymą traktowały sprawę religijności, jed-
nocześnie twórczo rozwijając ten aspekt, poprzez zastosowanie 
w swoich rytuałach osobliwych obrzędów oraz wyszukanej sym-
boliki5. Utwierdzało to tym samym członków w przekonaniu o ich 
ekskluzywności.

Od XVI wieku loże zaczęły zrzeszać również ludzi niezwią-
zanych bezpośrednio z budownictwem, którzy dzięki swojemu 
wysokiemu statutowi społecznemu i majątkowemu mogli wspo-
magać ich egzystencję6. Wiązało się to bezpośrednio z powolnym 
upadkiem lóż muratorskich, rozumianych jako loże operatywne, 
zrzeszające jedynie budowniczych. Było to głównie spowodo-
wane zanikiem stylu gotyckiego i przejściem w styl renesanso-
wy – mniej kunsztowny i wymagający, a co za tym idzie prostszy 
w budowie. Oznaczało to, że owa pilnie strzeżona 
tajemnica profesji – podstawa istnienia lóż, straciła 
na znaczeniu. W rezultacie do organizacji zapisywa-
ło coraz mniej wysokokwalifikowanych pracowników 
budownictwa, będących niegdyś podstawowym fun-
damentem jej istnienia.

Ostatecznie rozpoczął się zatem podział na wolno-
mularzy operatywnych oraz spekulatywnych (teore-
tycznych). Anglia, będąca kolebką wolnomularstwa, 
przechodziła właśnie niespokojny okres związany z konfliktami 
religijnymi. Do lóż zaczęli się zapisywać przeciwnicy nowych 
anglikańskich porządków, krzewiciele ideałów humanistycznych 

4 Ibidem, s. 39–40.
5 A. Millar, Masoneria. Zarys dziejów, Warszawa 2008, s. 18.
6 T. Cegielski, Sekrety masonów : pierwszy stopień wtajemniczenia, Warszawa 1992, s. 12.

pojawił się także 
mit założycielski 
wolnomularstwa 
związany z historią 
dotyczącą mitycznego 
budowniczego 
hirama abiffa 
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40 epoki odrodzenia, powoli wyodrębniająca się wysoka klasa śred-

nia, zwolennicy dynastii Stuartów oraz katolicyzmu, a później 
– w epoce rewolucji cromwellowskiej – legitymiści i konspirato-
rzy7. To właśnie dzięki konspiracji bujnie rozwinęła się w lożach 
symbolika, obyczaje oraz słownictwo wolnomularskie, a coraz 
wyraźniejsze stawały się odniesienia do pierwotnego ruchu 
muratorskiego. Pojawił się także mit założycielski wolnomular-
stwa związany z historią dotyczącą mitycznego budowniczego 
Hirama Abiffa8, twórcy Świątyni Salomona, wysłanego do jej 
budowy przez Hirama I, króla Tyru9. Według legendy Abiff został 
zabity podczas budowy Świątyni przez trzech niecierpliwych 
uczniów, chcących wymusić na nim wyjawienie tajemnic i haseł 
mistrzowskich. Ważnym aspektem opowieści są także okoliczno-
ści, w jakich się pojawiła. Łatwo dostrzec w niej bowiem alegorię 
stracenia króla Karola I Stuarta w 1649 r.10 Narzędziami, którymi 
czeladnicy mieli dokonać zbrodni były: węgielnica, młot i cyrkiel 
budowlany, które stały się z czasem najpowszechniejszymi oraz 
najlepiej rozpoznawalnymi symbolami wolnomularskimi11. Tra-
dycja odwołuje się także do postaci Adama12 – jako pierwszego 
rodzica, krzewiciela geometrii, Noego – budowniczego Arki oraz 
Mojżesza jako mistrza mularza natchnionego przez Boga wyż-
szym poznaniem i tajemnicą wolnomularstwa13. Z pierwotnych 

7 L. Hass, Sekta..., s. 43.
8 Hiram Abiff, w: Encyklopedia Biblii, Warszawa 1997, s. 202.
9 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 422.
10 Przykładowo w rytuale Wolnomularstwa Narodowego, stworzonego w 1819 r. przez 

Waleriana Łukasińskiego dostosowano masońską legendę o Hiramie Abiffie do ówcze-
snej sytuacji politycznej Rzeczypospolitej. Podczas uroczystego wprowadzenia kandydat 
dowiadywał się, iż masońska legenda o odbudowie świątyni w rzeczywistości odnosi się do 
walki o niepodległość Polski. Trzej zdradzieccy czeladnicy, którzy śmiertelnie zranili mistrza 
Hirama utożsamieni zostają z trzema zaborcami, sama zaś loża staje się symboliczną repre-
zentacją ojczyzny. D. Grzonka, Motywy ezoteryczne w programach i działalności XIX-wiecz-
nych towarzystw tajnych na ziemiach polskich, [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, 
red. Z. Pasek, Kraków 2005, s. 18–19; L. Hass, Wolnomularstwo w… 1982, s. 46.

11 T. Kracki, Czym jest, a czym nie jest Wolnomularstwo, Warszawa 2005, s. 5.
12 K. Serini, Masoneria [w:] „Ars Regia” nr 1, Warszawa 1992, s. 107.
13 T. Cegielski, Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii, 

Warszawa 2011, s. 461.
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41operatywnych lóż muratorskich wywodzą się także trzy pierwsze 

stopnie: ucznia, czeladnika i mistrza, spotykane w średniowiecz-
nej hierarchii rzemieślniczej. Określa się je do dzisiaj mianem 
Sztuki Królewskiej14.

W 1688 r. wielu masonów-katolików wraz ze zdetronizowanym 
Jakubem II znalazło się we Francji. W Anglii pozostała jednak 
protestancka mniejszość wolnomularska, będąca zwolennikami 
Wilhelma III Orańskiego, która w tamtym czasie postanowiła 
połączyć resztę istniejących w stolicy lóż wolnomularskich. Ich 
nazwy wzięły się od gospód, w których się spotykały, 
takich jak: „pod Gęsią i Brytfanną”, „pod Jabłonią”, 
„pod Koroną”, „pod Winnym Gronem15”. Tak też naro-
dziła się Premier Grand Lodge utworzona w 1717 r.16 
W grupie jej pierwszych założycieli znalazł się pastor 
James Anderson – autor Konstytucji Wolnomularzy 
napisanej w 1722 r. Zawarły się w niej: skodyfikowana 
wersja legendy o Hiramie Abiffie, która złożyła się na 
mit założycielski wolnomularstwa, czyli tzw. Historię17 
oraz podstawowe zasady, jakimi winni się kierować wolnomula-
rze, zwane: Old Charges18. 

Niezwykle istotne dla ruchu wolnomularskiego były jego 
początki we Francji. Rozpoczęły się one od wspomnianego już 
wcześniej exodusu Jakuba II Stuarta wraz z lojalnymi mu przed-
stawicielami masonerii do Francji w 1689 r. Nowoprzybyli masoni 
zakładali tam loże, przyjmując miejscową elitę dworską w nadziei 
znalezienia nowych sojuszników dla idei restauracji Stuartów 
w Anglii19. Po nieudanym szkockim desancie Jakuba III Stuar-

14 A. Millar, op. cit, s. 9.
15 K. Serini, op. cit., s. 107.
16 T. Cegielski, Ordo ex chao : wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku, 

Warszawa 1994, s. 18.
17 Idem, Mity założycielskie wolnomularstwa spekulatywnego [w:] „Hermaion”, Warszawa 

2012, s. 138.
18 L. Hass, Sekta…, s 34.
19 Idem, Wolnomularstwo w… , s. 55.
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42 ta 20Anglicy zaczęli powoli opuszczać Francję, pozostawiając jed-

nak za sobą założone w tym kraju placówki wolnomularskie.
Jedną z pierwszych oficjalnych lóż kontynentalnych założono 

w 1721 r. w Dunkierce21. Od lat 30. XVIII w. coraz więcej placówek 
było tworzonych we Francji w wyniku mody na anglomanię, która 
trwała tam w najlepsze również w czasach przedrewolucyjnych. 
Dla przykładu w szeregi wolnomularstwa wstąpiło dwóch tzw. 
ojców chrzestnych rewolucji francuskiej, Monteskiusz oraz Wol-
ter, zaintrygowani humanistycznymi ideami oświecenia wyniesio-
nymi z ich pobytu w Anglii22. O fascynacjach obu filozofów pisał 
w swej Rewolucji francuskie historyk, Pierre Gaxotte: 

Zdumiewa nas obraz Anglii, który ci pisarze stamtąd 
wywieźli. Nie widzieli „ponurej i niespokojnej wyspy 
królobójców”, nie dostrzegli narodu nietolerancyjnego, 
chciwego, ambitnego, który wszczął prześladowania religijne 
pod postacią najbardziej bezdusznej i nieubłaganej akcji 
administracyjnej, natomiast dojrzeli antyczne Salentum, 
liberalne, oświecone, zamieszkane, przez uczonych 
i myślicieli, godne tego, by dostarczyć światu wzorów cnót 
obywatelskich.23

Początkowo w masonerii francuskiej najliczniejszą grupą wol-
nomularzy byli tzw. jakobici (ich nazwa pochodziła od imienia 
pretendenta do tronu Jakuba Edwarda Stuarta24), którzy stanowi-
li niejako opozycję dla racjonalistycznych oraz egalitarystycznych 
lóż angielskich, gdzie coraz bardziej widoczne były odwołania 
do protestantyzmu. W 1728 r. założyli oni autonomiczną Wielką 

20 W 1708 r. podjął on nieudaną próbę lądowania w Szkocji na czele wojsk francuskich. 
J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii. Lata 1485–1830, Wrocław 1986, s. 288.

21 L. Hass, Sekta…, s. 52.
22 Ibidem, s. 52; J. Orieux, Wolter, Warszawa 1986, s. 771.
23 P. Gaxotte, Rewolucja francuska, Gdańsk 2001, s. 60–61.
24 Jakub Edward Stuart (1688–1766) znany jako Jakub III bądź Starszy Pretendent, syn 

Jakuba II. J. Z. Kędzierski, op. cit., s. 694.
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43Lożę Francji, do której chcieli inicjować, a później postawić na jej 

czele Ludwika XV25. Jak łatwo się domyślić, byli oni w znakomitej 
większości rojalistami oraz katolikami niemającymi zbyt dobrego 
zdania o wolnomularzach spod znaku Wielkiej Loży Londynu i ich 
republikańskich postawach. Ideologia opracowana dla nich przez 
okultystę – Szkota Andrewa Ramsaya, opierała się na legendar-
nym pochodzeniu wolnomularstwa od powracających z wypraw 
krzyżowych do Szkocji rycerzy, którzy mieli zakładać loże w całej 
Europie. Ramsay wpłynął na wolnomularstwo poprzez umiejsco-
wienie nowego francuskiego rytu masonerii w innym kontekście 
historycznym oraz wyraźne przesunięcie go w stronę religii kato-
lickiej, a raczej jej ezoterycznych rejonów26. Jak pisał Roberto 
Gervaso w monografii poświęconej tematyce wolnomularskiej 
Masoneria – Bracia Przeklęci: 

[…] (Ramsay przyp. autora) czyniąc z masonów 
spadkobierców krzyżowców i przypisując Szkocji odrodzenie 
zakonu, w pewnym sensie powiązał go ze stanem 
szlacheckim i z katolicką sprawą Stuartów, przeciwstawiając 
racjonalistycznemu, egalitarnemu mitowi angielskiego 
wolnomularstwa mistyczną szlachecko-rycerską legendę.27

Po interwencji na dworze francuskim ambasadora brytyjskiego 
a zarazem wolnomularza obediencji londyńskiej, Jamesa Walde-
grave’a, dotyczącej wybitnie negatywnego stosunku francuskich 
wolnomularzy do władz brytyjskich i rzekomo zapowiadanej 
przez nich zbrojnej interwencji w celu przywrócenia na tron Stu-
artów, powołano na mistrza loży w miejsce radykalnego katolika 
lorda Charlesa Radcliffa, Francuza Louisa Pardailhana de Gondri-
na. Unarodowienie Wielkiej Loży Francji stało się zatem faktem 
w roku 1738 28. Jej następni Wielcy Mistrzowie niezbyt rozważnie 

25 L. Hass, Sekta…, s. 53–54.
26 A. Millar, op.cit., s. 159–161.
27 R. Gervaso, Bracia przeklęci: historia masonerii, Warszawa 2005, s. 84.
28 D. Ligou, Wolnomularstwo Francuskie, [w:] „Ars Regia” nr 1, Warszawa 1992, s. 28.
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44 kierowali ruchem, czyniąc go nazbyt elitarnym oraz zamkniętym, 

co stało się później pożywką dla plotek, służąc tym samym czarnej 
legendzie wolnomularstwa29. W późniejszych latach stanowisko 
wielkiego mistrza zaczęło być obsadzane francuskimi arysto-
kratami z najwyższych elit, m.in. księciem de Bourbon-Conde, 
sprawującym zarazem stanowisko marszałka dworu oraz słyn-
nym księciem Filipem Orleańskim, późniejszym Filipem Égalité, 
który doprowadził do upadku Wielkiej Loży Francji i stopniowego 
przekształcenia jej w Wielki Wschód Francji30.

Główną zmianą, odróżniającą wolnomularstwo znad Sekwany 
od jej angielskiego odpowiednika, pozostała więc wspomniana już 
szlachetniejsza geneza, czyniąca je zarazem bardziej elitarnym. 
Chociaż początkowo loże francuskie traktowały z głęboką rezer-
wą braci, w których żyłach nie płynęła błękitna krew, to później-
sze utworzenie egalitarnego oraz demokratycznego Wielkiego 
Wschodu Francji, pod którego auspicjami znalazło się do 90% 
lóż31, zmieniło ten stan. Oznaczało to powstanie otwartej grupy 
przyjmującej ludzi różnych stanów. Warsztaty wolnomularskie we 
Francji powoli przekształcały się więc w forum do dyskusji na linii 
arystokracja – mieszczaństwo. Przedstawiciele tych grup mogli 
swobodnie dyskutować na tematy takie jak równość społeczna, 
jawność życia, pokój międzynarodowy czy kosmopolityzm. Jak 

pisali Georges Lefebvre, Charles H. Pouthas oraz Mauri-
ce Baumont w swej Historii Francji, loże masońskie były 
stowarzyszeniami: „[…] w, których duchowni i szlach-
ta zrzeszali się z burżuazją, aby odrzucić przynajmniej 
fanatyzm i despotyzm”32

Zdaniem Ludwika Hassa ustawowa neutralność 
wolnomularstwa we francuskiej masonerii pełniła nie-
zwykle ważną rolę. Wyłączając loże z konfliktów poli-

29 R. Gervaso, op. cit., s. 87–88.
30 Ibidem, s. 88, 90, 92.
31 P. Mollier, Zaangażowanie społeczne wolnomularstwa francuskiego, [w:] http://www.racjo-

nalista.pl/kk.php/s,6481 [dostęp: 2 marca 2018] .
32 G. Lefebvre, Ch. H. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji, t. 1, Warszawa 1969, s. 22.
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– mieszczaństwo 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
0

 /
 W

IO
SN

A
 2

0
19

 
45tycznych, odsuwała od nich zarazem podejrzenia władz, tworząc 

w nich fora do swobodnych dyskusji na wyżej wymienione tema-
ty33. Kolejną różnicą między francuskim a angielskim wolnomu-
larstwem było pojmowanie sposobu życia loży. Warsztaty w Anglii 
były na wpół klubami, na wpół bractwami. We Francji łączono 
natomiast frywolną zabawę i wesołość z głębią intelektualną34. 
Wolnomularstwa francuskiego, jako autonomicznego bytu, nie 
dotyczyły także zmiany dokonane w konstytucji Andersona przez 
Wielką Lożę Anglii w 1738 r., mające na celu wzmocnienie jej pro-
testanckiego charakteru35.

Jak wiadomo, wolnomularstwo francuskie w późniejszych 
czasach napędzane było przez myśl liberalną francuskich filo-
zofów „wolności”, m.in. wspomnianych już Monteskiusza oraz 
Woltera. Tego ostatniego wielbiono jednak ze szczególną esty-
mą, odczytując jego utwory na spotkaniach lóż36. Walter Mar-
kov i Albert Soboul w swym dziele Wielka Rewolucja 
Francuzów 1789 pisali o wolnomularstwie, że: „Jego 
ideologia odpowiadała częściowo zasadom Lumière: 
Humanizm rozumiany jako osiągnięcie doskonałości 
w czysto świeckiej etyce i kulturze, wolność jako wolne 
od dogmatów myślenie w kategoriach tolerancji religij-
nej, braterstwo jako solidarność «masonerii»”37.

Przywołane tu Lumière, czyli oświecenie, było jednym 
z głównych katalizatorów rewolucji francuskiej, a jego 
symbolem stał się Diogenes z latarnią, uosabiający kult 
wolności38. Zdaniem historyk Margaret Jacob, autorki 
książki Żyjąc w Oświeceniu, masoneria francuska sta-
ła się jednym z kluczowych ognisk rozprzestrzeniania 

33 L. Hass, Sekta…, s. 57.
34 Idem, Wolnomularstwo w…, s. 60.
35 Idem, Sekta…, s. 62.
36 J. Orieux, op. cit., s. 771.
37 W. Markov, A. Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789, Wrocław 1984, s. 57.
38 J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolucji 

francuskiej,Warszawa 1993, s. 45.
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prądów liberalnych 
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46 się ideałów oświecenia, która znalazła kulminację w Deklaracji 

Praw Człowieka i Obywatela39. Wspomniany już Gaxotte, według 
promasońsko nastawionych historyków gorączkowo poszukują-
cy powiązań wolnomularstwa z rewolucją francuską40, pisał iż: 
„Zwolennicy nowych teorii XVIII wieku nie działali pojedynczo. 
Utworzyli stowarzyszenia, aby dzielić się wiadomościami i pre-
cyzować swoje poglądy[…] We wszystkich miastach tworzą się 
stowarzyszenia pięknoduchów i wolnomyślicieli, powstają salony 
literackie, akademie, czytelnie, towarzystwa patriotyczne, licea, 
muzea, loże masońskie[…]”41. Gaxotte nie próbuje więc przekonać, 
że wolnomularstwo pełniło jakąś wyjątkową rolę w tych wydarze-
niach. Wręcz przeciwnie, całkiem słusznie stwierdza, iż było ono 
tylko jednym z wielu elementów szerzenia prądów liberalnych42. 

Wolnomularstwo we Francji wyróżniało się także prostotą 
obrzędowości, którą z czasem zaczęto zmieniać i rozbudowywać. 
Jak pisał Karol Wojciechowski w swojej książce Ryt Francuski: Od 
alchemii do racjonalizmu: 

[…] Wielki Wschód Francji powołał w 1779 r. trzyosobową 
komisję dla prac nad unifikacją rytuału lóż błękitnych. 
W jej skład weszli Bacon de Chevalerie, Stroganoff 
i Toussaint. Druga komisja, utworzona trzy lata później, 
która kontynuowała prace poprzedników, dokonała 
już głębszych analiz tekstów. Jednakże więcej efektów 
przyniosły następne lata, kiedy komisje pod faktycznym 
przewodnictwem Alexandre’a Louis Roettiers de Montaleau 
opracowały standard Rytu Francuskiego, zaakceptowany 
przez Generalne Zgromadzenie tej obediencji43.

39 P. Mollier, op .cit.
40 Ibidem.
41 P. Gaxotte, op.cit., s. 75.
42 Podobne zdanie na ten temat miał również Albert Soboul: Loże masońskie – miejsce spo-

tkań arystokracji i bogatej burżuazji, których połączenie masoneria przygotowała – stanowiły 
tylko jedną z odmian licznych stowarzyszeń rozpowszechniających myśl filozoficzną. A. Soboul, 
Rewolucja francuska, Warszawa 1951, s. 31.

43 K. Wojciechowski, Ryt Francuski: od alchemii do racjonalizmu, Warszawa 2009, s. 21.
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47Ciekawym wątkiem w historii francuskiego wolnomularstwa 

są także kontakty Francuzów z Benjaminem Franklinem, poli-
tykiem amerykańskim oraz wolnomularzem, który przebywał 
we Francji w r. 1778 w charakterze posła. Podczas swojego poby-
tu zdążył on objąć godność Mistrza słynnej loży „Dziewięciu 
Sióstr” (Loge Les Neuf Sœurs) podlegającej Wielkiemu Wscho-
dowi Francji, która zrzeszała tak znane osobistości, jak Danton, 
Mirabeu, Sieyes, Condorcet, Bailly, Dumorieuz44 oraz Wolter45. 
Zdaniem Gaxotta, po przyjeździe do Francji Franklin miał wziąć 
czynny udział w oczyszczaniu i zjednoczeniu wolnomularstwa, 
co zapewniło czynnikom postępowym zwycięstwo w lożach, zaś 
w 1780 r. doprowadziło do osiągnięcia przewagi przez powstały 
w 1773 r. Wielki Wschód Francji46. W 1877 r. to właśnie ta nieregu-
larna obediencja, jako jedna z pierwszych (po Wielkim Wschodzie 
Belgii – 1871 r.) proklamowała decyzję o rezygnacji z obowiązku 
powoływania się na Wielkiego Budowniczego Wszechświata, usu-
wając z tekstów rytu formuły religijne i nadając mu bardziej pozy-
tywistyczny charakter. Oznaczało to zniesienie wymogu wiary 
i otwarcie lóż na ateistów. Jak pisał Wojciechowski w swej Bitwie 
o Sztukę Królewską: „Wydarzenia roku 1877 r. rozpoczęły nowy 
etap w dziejach ruchu wolnomularskiego, który odtąd wyraźnie 
podzielił się na dwa rywalizujące ze sobą kierunki”. Pierwszy 
z nich, tradycjonalistyczny, związany był ze Zjednoczoną Wiel-
ką Lożą Anglii. Drugi liberalny, czy też nieregularny, jest do dziś 
kojarzony właśnie z Wielkim Wschodem Francji, który jeszcze 
w XIX w. przekształcił się w ruch skrajnie antyklerykalny47. Ω 

44 J. Baszkiewicz, Danton, Warszawa 1978, s. 12.
45 J. Orieux,op. cit., s. 771.
46 P. Gaxotte, op. cit., s. 78.
47 K. Wojciechowski, Bitwa o Sztukę Królewską, Gdynia-Kraków 2017, s. 109.



MY, WANDEA…
Szymon Doliwa
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49

Człowiek przyrasta do ziemi, w której stawiał swoje 
pierwsze kroki. Z jakiegoś powodu trawy, drzewa 
i rzeki, które mijał jako dziecko w drodze na niedzielną 
mszę, tak głęboko zapisują się w jego pamięci, że 
zyskują miano jedynych w swoim rodzaju. Stają się 
równoprawną częścią ciała – jak ręka albo noga 

Osoba znajdująca się w swoim własnym kontekście tworzy zdro-
wą tkankę, która integralnie wpisuje się w wielobarwną mozaikę 
składającą się z milionów ludzi w milionach własnych kontekstów. 
Próba przemalowania tego delikatnego pejzażu przez zewnętrz-
ną siłę zawsze kończy się twardą i zdecydowaną reakcją. To, czy 
ta intymna sfera jest naruszana, czy może w spokoju obrastać 
mchem historii, pozwala określić, na jakim etapie znajduje się 
dana zbiorowość. Harmonijny rozwój czy tryby autodestruk-
cji? Wolne i różnorodne społeczeństwo wytwarza organiczne 
enklawy, które uzupełniając się, tworzą niepospolicie złożony 
organizm. 

Les Bleus sont là, le canon gronde, 
Dites les gars avez-vous peur ?

Pisanie o wydarzeniach, w których odegrane role są tak jaskra-
we, jak w wojnach wandejskich, będzie wiało oklepanym fraze-
sem. Najpierw napiszę o tym, że ta francuska prowincja była 
niewinna, a na dodatek wcale nie pogodziła się z rewolucją. Potem 
wspomnę o kolumnach piekielnych generała Turreau. Wyobraź-
nię czytelnika pobudzę barwnymi opisami krwawej łaźni, którą 
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50 zgotowali Francuzi Francuzom… Teraz konserwatywnym czy-

telnikom otwiera się nóż w kieszeni (cholerne żabojady). Podsu-
mowałbym statystyką – 120–600 tys. głów, niewinnych głów. 
Konserwatyzm: 1 – reszta świata: 0. Mimo wszystko odłożę na 
bok suche obliczenia, a zrobię to dlatego, że spojrzenie na Wan-
deę, lub choćby próba jej opisania jako kolejnej bezrefleksyjnej 
kroniki lat odległych, byłaby jej profanacją. Sprowadziłaby się 
do pominięcia najistotniejszego elementu – niewidocznego na 
pierwszy rzut oka pierwiastka goryczy, która narasta w nas, kie-
dy czytamy o tym oraz innych gwałtach na człowieczeństwie. 
Nagła pobudka. Człowiek z natury jest konserwatystą, dlatego 
zawsze napawa go przerażeniem fakt bezpowrotnego odebrania 
mu jego kontekstu. Szczególnie dobrze rozumiemy to my, Polacy, 
wychowani na literaturze tworzonej przez ludzi, którym odebrano 
bardzo wiele. Mickiewiczowskie Soplicowo jest niewyraźną pró-
bą przywołania pięknego snu, który kiedyś się Polakom śnił, ale 
ktoś ich z niego wyrwał (a może Polacy Polakom…?). Mimo tej 
gwałtownej pobudki, mimo wszystko bardziej identyfikujemy się 
z nowogródzką stroną niż paryskim brukiem, który jest przecież 
punktem wyjścia do tego wielkiego wspomnienia w dwunastu 
księgach wierszem. Nasi bohaterowie wojenni zawsze będą dla 
nas młodymi, pełnymi werwy maturzystami i studentami, któ-
rym uśmiech nigdy nie schodził z ust – niezależnie od tego, czy 
zginęli w wieku Baczyńskiego, czy są jeszcze z nami. Jeden kon-
tekst potrafi zdefiniować człowieka na całe życie.

Nous n’avons qu’une peur au monde,
C’est d’offenser Notre Seigneur. 

Podczas rewolucji Francja zdjęła maskę, którą nosiła z powodze-
niem od wielu dziesięcioleci. Ludzie stanowiący zębatki w machinie 
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51rewolucyjnego terroru przed 14 lipca byli królewskimi urzędnikami, 

żołnierzami, a niektórzy nawet Burbonami (vide Filip Égalité). Zbu-
rzenie jednej starej twierdzy nie zmieniło ich raptownie w żądnych 
krwi czekistów. Rewolucja okazała się potwierdzeniem stanu fak-
tycznego istniejącego od wielu dziesięcioleci w dworach biskupów, 
pałacach szlachty i norkach kancelistów. Stojące na ich półkach 
dzieła Woltera, Rousseau i Diderota były testamentem, na którego 
kartach zapisano Francji rewolucję. Gdzie wielka rządzi pycha albo 
wielkie pieniądze, tam łatwo powstaje urojenie, że uważa się swoją 
zachciankę za mądrość1. Oto nieodłączny problem rewolucji – prze-
konanie, że zbiorczym umysłem kilku filozofów można zastąpić 
setki lat doświadczenia ludzkości. Pycha wynikająca z inteligen-
cji, która każe jednym decydować w imieniu i za drugich, poczęła 
się w czasach oświecenia i nie odstępuje nas do dziś. Nieporadne 
ważenie wartości prowadzi do oczywistego nieoszacowania tego, co 
ważne, albo przeszacowania tego, co nieistotne. Dla natchnionego 
doktrynera, który trzyma w garści dźwignię losu (a przynajmniej 
tak mu się wydaje), cena w postaci życia setek ludzi jest zupełnie 
znośna. Stąd już nie dziwi decyzja Konwentu Narodowego, dla 
którego ludobójstwo dokonane na członkach własnego narodu 
przedstawiało się jako wcale uczciwe rozwiązanie. Stojący po dru-
giej stronie Wandejczycy również musieli ułożyć sobie w głowie 
prosty rachunek zysków i strat, które będą mieli w udziale, jeżeli 
zdecydują się bronić swojej tożsamości. Z polskiej historii wiemy, 
jak bywa z podnoszeniem broni przez lud, który i bez konieczności 
walki ma dostatecznie dużo problemów na głowie. Przekonał się 
o tym Kościuszko, przekonał się o tym Traugutt. 

Les bleus chez vous dansant la ronde, 
Boiront le sang de votre coeur.

1 Jeremias Gotthelf, Czarny pająk.
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52 O zwykłości albo niezwykłości Wandei doby XVIII wieku na tle 

innych prowincji Arcychrześcijańskiego Królestwa Francji musiał-
by opowiedzieć rasowy szuan, bo na pewno nie zrobi tego Polak 
urodzony niespełna 200 lat później. Trudno znaleźć jednoznacz-
ną odpowiedź, dlaczego powstała akurat Wandea. Sprowadzenie 
całego powstania do poziomu obrazu chłopa-legitymisty, który 
oka nie zmruży pod panowaniem uzurpatora, to szlachetna uto-
pia. Petycje Wandei do Stanów Generalnych niczym nie różniły 
się od postulatów innych prowincji – nadużywanie przywilejów 
feudalnych, podatki, przekupne sądy – nihil novi sub sole. Jeżeli 
nie wrodzone sympatie polityczne, to religia musiała być tym 
sacrum, w którego obronie gremialnie wystąpili chłopi. Rzymski 
katolicyzm, a szczególnie kult Najświętszego Serca Jezusowego 
i Najświętszej Maryi Panny, był na francuskiej prowincji bardzo 
silny za sprawą dwóch świętych, którzy zmarli około 100 lat przed 
omawianymi wydarzeniami – św. Małgorzaty Marii Alacoque 
i św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. To właśnie Najświęt-
sze Serce Jezusa, którego apostołką była św. Małgorzata, znalazło 
się na kurtkach wandejskich chłopów, a nabożeństwo do niego 
dodawało im otuchy w nierównej walce ze zbrojnym ramieniem 
Republiki. Analiza przypadku wandejskiego wymaga również 
wspomnienia apostolskiej pracy św. Ludwika z Montfort. Swo-
ją posługę wśród ludności Bretanii i Wandei rozpoczął za przy-
zwoleniem papieża Klemensa XI w roku 1706 i podczas swojej 
krótkiej pracy misyjnej (zmarł w roku 1716) najwięcej sił włożył 
w propagowanie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Gło-
sząc Słowo Boże od wsi do wsi, organizował wiele lokalnych grup 
modlitewnych, na czele których stawiał prostych chłopów odpo-
wiedzialnych za pobudzanie życia religijnego swojej małej wspól-
noty. W 1713 roku napisał Regułę Księży Misjonarzy z Towarzystwa 
Maryi, których celem było nauczanie katechizmu po wsiach i orga-
nizacja rozdrobnionego ludu w większe zbiorowości modlitewne. 
Ta praca miała dwojakie znaczenie – z jednej strony przez sto lat 
Wandejczycy uformowali się jako prości, pobożni i duchowo czy-
ści ludzie, którzy z ufnością oddawali się maryjnemu nabożeń-
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53stwu, a z drugiej strony organizacja modlitewnych komandorii 

stała się kamieniem węgielnym „wandejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego” o jasno określonych wartościach, wysokich zdol-
nościach organizacyjnych i jeszcze wyższym morale. Ta prowin-
cjonalna mozaika była pieczołowicie układana przez świętych, 
księży i chłopów przez ponad sto lat. W 1793 roku uderzyła weń 
kolba muszkietu barbarzyńskiego sankiuloty, ale ku jego zdzi-
wieniu nie odpadł z niej żaden kamyczek. 

Nous n’avons qu’un amour au monde, 
C’est le Coeur de Notre Seigneur!

Konwent Narodowy i rewolucjoniści, którzy na kartach Dekla-
racji Praw Człowieka i Obywatela spisali nową Biblię ludzkości, 
stwierdzili, że wolny od feudalnego ucisku człowiek nie może 
sobie pozwolić na wątpliwej jakości przywilej, jakim jest wolne 
sprawowanie kultu wiary. W 1790 roku za przyzwoleniem panu-
jącego (jeszcze) Ludwika XVI przyjęto Konstytucję Cywilną Kle-
ru, czyli totalną herezję. Od tego momentu na terenie Francji 
podlegały kasacie wszystkie zakony męskie i żeńskie (od lute-
go 1790 roku na terenie Francji zniesiono możliwość składania 
ślubów zakonnych), odgórnie zlikwidowano parafie, które zda-
niem wysokich ustawodawców liczyły zbyt mało wiernych, a księ-
ża, proboszczowie i biskupi otrzymali status opłacanych przez 
państwo urzędników obieranych na urząd przez zgromadzenia 
wiernych. Od teraz to Państwo (l’État), nie papież, było zwierzch-
nikiem kościoła we Francji. Na tej podstawie do Wandei zaczęli 
przybywać zaprzysiężeni na wierność rewolucji księża, a ci pra-
wowierni byli przeganiani ze swoich parafii. Ze względu na opór 
mieszkańców do gry powoli wkraczała Gwardia Narodowa, któ-
ra z biegiem czasu zaczęła pozwalać sobie na drobne nadużycia 



Sz
ym

O
N

 D
O

LI
W

A
 /

 m
y,

 W
A

N
D

eA
…

 
54 względem mieszkańców – a to rozstrzelała parafian broniących 

swojego proboszcza, ewentualnie wymordowała pół wioski prze-
ciwstawiającej się eksmisji sióstr z pobliskiego klasztoru. Prostych 
ludzi można poniżać i wyniszczać ekonomicznie, ale największą 
pogardą dla ich człowieczeństwa jest podniesienie ręki na świę-
tość. 23 lutego 1793 roku Konwent Narodowy podjął uchwałę, na 
mocy której rozpoczęto pobór 300 tysięcy rekrutów na potrzeby 
wojny z Pierwszą Koalicją. Na tereny, które zaraz będą objęte 
powstaniem, przypadło 17 726 poborowych. Beznadziejność poło-
żenia szykanowanej Wandei pogłębiała droga, którą odbywał się 
pobór do rewolucyjnych sił zbrojnych. W wypadku niewystarcza-
jącej liczby ochotników każda gmina miała samodzielnie wyzna-
czyć rekrutów. Wiadomo było, że niewątpliwy zaszczyt noszenia 
błękitnej kurtki spadnie przede wszystkim na ultrakatolickich 
komandorów i niepokornych księży. Konwent zażądał autode-
strukcji wandejskiej duszy.

Vos corps seront jetés à l’onde,
Vos noms voués au déshonneur.

W którym roku skończyło się powstanie w Wandei? W chwi-
li egzekucji Charette’a 29 marca 1796 roku? Z chwilą utopienia 
w Loarze ostatniego szuana w okolicach 1800? A może wraz 
z powrotem umiłowanych Burbonów w 1815? Wandea nie ma 
końca, ta historia zaczęła się wraz z początkiem nowocze-
sności i będzie powtarzała się coraz częściej. Może bez szycia 
spodni z ludzkiej skóry, „rewolucyjnych małżeństw” i nantej-
skich chrztów. Ten tekst celowo kończy się w momencie, w któ-
rym wielu rozpoczęłoby opowieść o Wandei. W chwili, w której 
wszechwiedzące i wszechwładne gremium żąda od człowieka 
samozniszczenia w imię swojej filozoficznej fantazji, w imię świa-
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55ta pomyślanego od początku. Powoli wysysa kolory z pejzażu, 

żeby na końcu wymóc na człowieku akt osobistej apostazji. To 
może spotkać każdą wspólnotę, w każdej epoce. Dlatego z nie-
ufnością patrzymy na współczesną Europę, bo każda epoka ma 
swój Konwent Narodowy, swoich sankiulotów i może doczekać 
się swojego Turreau.

Nous n’avons qu’un espoir au monde, 
C’est la victoire du Seigneur. 

Ω



Grzegorz Cichocki

karabin 
rzucony 
raz 
o ziemię
MITY KAMPANII 
FRANCUSKIEJ 1940 ROKU

Na próżno szukać w najnowszej 
historii wydarzenia 
owianego tak dużą ilością 
negatywnych stereotypów 
co kampania niemiecka 
we Francji w 1940 roku
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Każdy z nas zna przecież uszczypliwe kawały o francuskich czołgach z pię-
cioma biegami wstecznymi i jednym naprzód (na wypadek, gdyby wróg 
atakował od tyłu) czy sprzedaży nieużywanego karabinu francuskiego – 
jedynie raz rzuconego o ziemię. Żarty takie, gdyby nie stały w parze z prze-
świadczeniem (a wręcz to przeświadczenie kreowały) o ich prawdziwości 
zasługiwałyby na pełne politowania machnięcie ręką. Tak jednak nie jest. 
Co bardziej uszczypliwy czytelnik mógłby zakwestionować pierwsze zda-
nie niniejszego artykułu poprzez dostawienie do szeregu mitu polskiej 
kawalerii szarżującej z szablami na niemieckie Panzery. Nie byłoby to 
jednak zestawienie trafne z dwóch powodów. Po pierwsze – zasięg roz-
przestrzenienia się mitu polskiej kawalerii ogranicza się w głównej mie-
rze do Polski (z wyjątkami oczywiście). Po drugie i co ważniejsze – można 
z pewną dumą stwierdzić, że po „przemianach ustrojowych” historycy 
i system edukacji rozprawili się zręcznie z tą bzdurą – jest ona poruszana 
w każdym podręczniku historycznym, z którym autor miał do czynienia. 
Niestety ani jednego, ani drugiego nie można powiedzieć o postrzeganiu 
bitwy o Francję z 1940 roku. Szczególnie boli obecność tego typu bzdur 
w książkach szkolnych. W poniższym artykule postaram się skrótowo 
wejść w polemikę z popularniejszymi „hasełkami” tworzącymi obraz 
wysiłku wojennego Francji w oczach przeciętnego Kowalskiego.

I.  P R Z E ST R A S Z E N I  F R A N C U Z I  C H C I E L I  C A Ł Ą 
WO J N Ę  P R Z E S I E D Z I E Ć  Z A  L I N I Ą  M A G I N OTA 

Mit ten jak na ironię ma w sobie pierwiastek dobra – świadczy o tym, że 
nawet przeciętny Polak ma jakiekolwiek pojęcie o przebiegu II wojny 
światowej. W powszechnym przekonaniu nieświadomi niczego Francuzi 
lwią częścią swojej armii obsadzili umocnienia na granicy z Niemcami, 
a tylko pojedynczymi jednostkami granicę z Belgią. Ma to dowodzić rze-
komej krótkowzroczności generalicji francuskiej, która mentalnie miała 
patrzeć na wojnę przez pryzmat I Wojny Światowej tj. spodziewać się sta-
tycznej wojny na wyniszczenie. Bliższe przyjrzenie się sprawie ujawnia, 
że było dokładnie odwrotnie, ale dalsze wyjaśnienia wymagają skróto-
wego zarysu alianckich planów na wojnę z Niemcami. Sztab angielski 
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58 i francuski doskonale zdawały sobie sprawę z „obejścia”, jakim były kraje 
Beneluksu wobec głównej części umocnień Linii Maginota (przy okazji 
warto wspomnieć, że Linia Maginota ciągnęła się praktycznie nieprze-
rwanie od kanału La Manche aż do Morza Śródziemnego). Dokładnie to 
wydarzyło się przecież ćwierć wieku wcześniej w ramach planu Schlieffe-
na. Świadomi zagrożenia Alianci planowali wejść głęboko w terytorium 
Belgii, na linię rzeki Dijle (w planach francuskich Dyle). Tam umocnio-
ne wojska francuskie przy wsparciu brytyjskich wojsk ekspedycyjnych 
i sojuszniczej Belgii miały wejść w bitwę manewrową z Niemcami i przy 
okazji odciągnąć ciężar walk od silnie uprzemysłowionej północy Fran-
cji. Linię Maginota natomiast obsadzały głównie dywizje forteczne i głę-
bokie rezerwy (w tym dwie odtworzone polskie dywizje grenadierów). 
Nałożenie na siebie planów alianckich i niemieckich pokazuje, w jaką 
pułapkę wpadli Alianci. W Dunkierce otoczona została śmietanka armii 
francuskiej, dokładnie ta, która miała wydać Niemcom bitwę w Belgii. 
Dojść można tutaj do tragikomicznego wniosku – gdyby Francuzi postą-
pili tak, jak zarzuca im tytuł tego akapitu, to prawdopodobnie wyszłoby 
im to na dobre  – szpica pancerna von Kleista nie miałaby czego okrążać 
w Dunkierce. 

I I.  P O U R Q U O I  M O U R I R  P O U R  D A N T Z I G ?

Powyższe hasło (autorstwa Marcela Déata, polityka socjalistycznego, 
a potem faszystowskiego kolaboranta) ma w domyśle dowodzić o defe-
tyzmie i beznadziejnym pacyfizmie toczącym społeczeństwo francuskie. 
Niewątpliwie można by dojść do takiego wniosku, patrząc na politykę 
aliancką wobec III Rzeszy i zakładając zbieżność poglądów społeczeń-
stwa. Podobnie jak przy analizowaniu mitu pierwszego sytuacja była 
dokładnie odwrotna. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że Fran-
cuzi byli żądni krwi. Tuż po konferencji monachijskiej (bardzo negatyw-
nie przyjętej we Francji) Institut Francais d’Opinion Publique sondo-
wał poglądy społeczeństwa na sprawę niemiecką. 70% respondentów 
opowiedziało się za użyciem siły zbrojnej w razie wysuwania dalszych 
roszczeń przez Niemców. Badanie powtórzono w czerwcu 1939 roku, po 
wysunięciu przez Hitlera roszczeń wobec Polski. Okazuje się, że nastroje 
wojenne, zamiast osłabnąć w obliczu zagrożenia tylko się wzmocniły – za 
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60 wstawieniem się w obronie Polski zagłosowało 76% respondentów, prze-
ciw było jedynie 17%. Jak wspomniano wcześniej – hasło to miało dowo-
dzić znikomej woli walki w społeczeństwie francuskim, a w konsekwencji 
niskiego morale i wartości bojowej francuskiego żołnierza. Ponownie na 
myśl rzucają się żarty o białych flagach i siedemnastu synonimach słowa 
„kapitulacja” w języku francuskim. Historia dostarcza tymczasem wie-
lu przykładów romantycznego wręcz heroizmu. Wystarczy wspomnieć 
o obrońcach La Ferté; o krwawej bitwie pod Stonne (ochrzczonej mianem 
Verdun 1940 roku) i bohaterskiej postawie Pierra Bilotte’a; o zażartych 
kontrnatarciach pod Arras mających otworzyć okrążenie; o zaciekłej obro-
nie resztek armii francuskiej po upadku Dunkierki (Niemcy ponieśli więk-
sze straty po ewakuacji w Dunkierce niż przed nią!). W samej Dunkierce 
francuska 12. Dywizja do samego końca osłaniała ewakuację, w której 
sama nie mogła wziąć udziału. Doprawdy należy dojść do wniosku, że 
żołnierz francuski bił się nie gorzej (ani nie lepiej!) od żołnierzy innych 
narodowości, chociażby Wojska Polskiego. 

I I I.  F R A N C U Z I, G DY B Y  T Y L KO  C H C I E L I, 
M O G L I  T Ę  WO J N Ę  W YG R A Ć

Pogląd ten zazwyczaj idzie w parze z przeświadczeniem o zdradzie alian-
tów w 1939 roku, a w cięższych przypadkach z sugerowaniem słuszności 
sojuszu polsko-niemieckiego. O tych dwóch dziś wspominać nie będę, 
wiele atramentu wylano już nad obalaniem tych absurdów. Spore zaże-
nowanie wywołuje widok ludzi powielających w XXI wieku wymysły 
propagandy nazistowskiej, a przede wszystkim słowa gen. Alfreda Jodla 
o dwudziestu trzech dywizjach emerytów obsadzających granicę nie-
miecko-francuską w 1939 roku i nieuchronności porażki Niemiec w razie 
ofensywy Francji. Odnieść można wrażenie, ze Jodl osiągnął tymi słowami 
to, co planował – skłócił między sobą sojuszników, na szczęście (i nieszczę-
ście!) ponad 70 lat po wojnie i tylko w dyskusjach historyków-amatorów. 
Pozostając na chwilę w 1939 roku, należy wspomnieć, że armia francu-
ska podjęła pierwsze kroki mające prowadzić do ofensywy. 7 września 
Francuzi wkraczają do Zagłębia Saary – miał to być pierwszy etap forso-
wania Linii Zygfryda. Ofensywa została natomiast odwołana z powodu 
katastrofalnej sytuacji frontu w Polsce. W pewną konfuzję może wpra-
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61wić porównanie ostatniego zdania z tytułem pierwszego omawianego 

mitu. Czy odwołanie natarcia przez Linię Zygfryda nie dowodzi właśnie 
jego prawdziwości i błędnej argumentacji autora tego artykułu? Odpo-
wiedzi na to pytanie dostarcza porównanie potencjałów wojskowych 
Aliantów i Niemiec. Dla zobrazowania sytuacji przedstawię stan liczebny 
wojsk w przededniu inwazji na Belgię i Holandię. Niemcy do realizacji 
Fall Gelb wystawili 135 dywizji w tym 10 pancernych i 6 zmotoryzowanych. 
Francuzi przeciwstawili temu ok. 90 dywizji, w tym 3 pancerne i 3 zme-
chanizowane (z czego część oddelegowana była do obsadzenia granicy 
włoskiej i szwajcarskiej) Brytyjskie wojska ekspedycyjne liczyły 13 dywi-
zji, z czego część szkieletowych. Pobieżne spojrzenie na liczby mogłoby 
doprowadzić do wniosku, że siły były wyrównane. Celowo jednak autor 
nie wspomniał o lotnictwie które okazało się głównym atutem Rzeszy 
w wojnie z Aliantami. Luftwaffe oddelegowało na front z Francją ok. 2600 
samolotów bojowych, w większości bardzo nowoczesnych konstrukcji. 
Luftwaffe i Armée de l’air dzieliła prawdziwa przepaść – na początku inwazji 
w kontynentalnej Francji znajdowało się ok. 1300 samolotów bojowych, 
z czego w gotowości bojowej nie było więcej niż 900. Co gorsza, zdecy-
dowana większość maszyn francuskich była przestarzała i niezdolna do 
podjęcia wyrównanej walki z wrogiem. 

Niewątpliwie siła przebicia teorii zdrady Aliantów i mitu tchórzliwe-
go Francuza ma swoje podstawy w naszych historycznych kompleksach. 
Łatwiej jest przecież przełknąć katastrofę wrześniową, jeśli wytłumaczy 
się ją biernością sojusznika. Tempo upadku Rzeczypospolitej staje się 
wręcz do zaakceptowania, kiedy zestawione jest z długością walk we Fran-
cji będącej zdecydowanie silniejszym państwem od Polski. Rzetelność 
publicystyczna wymaga wspomnienia, że mit tchórzliwego Francuza ma 
się w Polsce coraz gorzej. Katalizatorem zmian okazała się polska mło-
dzież, głównie skupiona na grupach internetowych. To właśnie tam (lub 
wcześniej na forach historycznych) pojawiły się pierwsze głosy sceptycy-
zmu wobec panującego poglądu na historię Fall Gelb. Być może oznacza 
to nadchodzący zmierzch zakompleksionego podejścia do historii Pol-
ski i świata. Tego chciałbym życzyć sobie i szanownym czytelnikom. Ω



VICHY
CZYLI
ZAKŁAMANIE

Przemysław Mrówka
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Mówiąc o współpracy z III Rzeszą, wspomina się 
Quislinga, formacje narodowe SS, państwa sojusznicze 
Osi i wiele innych. Nadzwyczaj łatwo jednak pomija 
się największe państwo europejskie, które otwarcie 
kolaborowało z nazistowskimi Niemcami: Francję

Francuskie plakaty propagandowe z 1940 roku nie pozostawiały 
wątpliwości. Zestawione obok siebie potęgi kolonialne Francji 
i Zjednoczonego Królestwa oraz zagubiony między nimi kontur 
Niemiec dobitnie pokazywały, po czyjej stronie trwającej „dziw-
nej wojny” jest przewaga. Jedynie wnikliwe oko dostrzegało, że 
pierwszy plan wypełniony był bezkresną połacią Sahary. Nie trze-
ba było długo czekać, by podczas Fall Gelb iluzoryczność przed-
stawianej na plakatach potęgi została obnażona. W okresie od 10 
maja do 22 czerwca jedna z największych potęg militarnych Euro-
py rozsypała się niczym domek z kart. Nieprzygotowane do nowe-
go sposobu prowadzenia wojny alianckie dywizje były kolejno 
niszczone, oddziały niemieckie, wsparte lotnictwem, błyskawicz-
nie przesuwały się w głąb kraju. Drogi zapchane były wycofujący-
mi się wojskami oraz uciekającymi cywilami. W listach do żony 
generał Rommel wspominał, że jednym z pierwszych zwrotów, 
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64 jakich nauczyli się jego żołnierze, było „à droite”: „z drogi”. I choć 

jednostki broniące linii Maginota oraz rubieży Somma-Oise-Aisne 
stawiały zażarty opór, w ogólnym rozrachunku nie mogły zmie-
nić przebiegu wojny. 4 czerwca zakończyła się ewakuacja wojsk 
brytyjskich z Dunkierki, następnego dnia zaś ruszyła generalna 
ofensywa wojsk niemieckich. W tym momencie rozpoczął się 
upadek morale Francuzów. Rosło w siłę stronnictwo dążące do 
kapitulacji z Daladierem, Lavalem czy Weygandem na czele. Rey-
naud, Lebrun i inni stali na stanowisku, że w razie klęski nale-
ży ewakuować armię oraz flotę do Algierii i kontynuować walkę 
z posiadłości kolonialnych, ich stronnictwo błyskawicznie traciło 
jednak na znaczeniu. 16 czerwca Reynaud podał się do dymisji, 
22 czerwca zaś podpisano separatystyczne i niezgodne z brytyj-
sko-francuskimi ustaleniami zawieszenie broni w Compiègne.

Przed katastrofą kampanii francuskiej Republika miała opinię 
militarnej potęgi, przeciwwagi dla Niemiec. Opinię tę okupiła 
daniną krwi, zapłaconej na frontach Wielkiej Wojny. Francuski 
poilu był gwarantem wolności Europy, mającym za sobą silną 
marynarkę wojenną i betonowe kazamaty linii Maginota. Z per-
spektywy kraju, który bitwę nad Sommą prowadził ponad cztery 
miesiące i pochował tam ponad 200 tysięcy żołnierzy, opór Woj-
ska Polskiego podczas kampanii wrześniowej zdawał się rachi-
tyczny. Wbił on Francuzów w pychę i dał początek jawnemu 
lekceważeniu, okazywanemu polskim żołnierzom i dowódcom. 
Nie dawali się przekonać, że będą musieli stawić czoło zupełnie 
innemu przeciwnikowi, niż Reichswera sprzed ponad dwudziestu 
lat, i że będzie prowadził on wojnę na sposób, z którymi Francuzi 
nigdy się nie zetknęli. Ceną za podtrzymywanie dobrego samo-
poczucia i dumy zwycięzców spod Verdun była miażdżąca klęska 
strategiczna. I wizerunkowa, to właśnie w Compiègne narodził 
się mit tchórzliwego Francuza, który sprzedaje karabin „nieuży-
wany, raz upuszczony” i którego flaga jest biała. „Pierwsza bitwa 
o Francję” przekreśliła wiele stuleci triumfów francuskiego oręża 
i wzbudziła traumę, z którą trudno się było mieszkańcom kraju 
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66 nad Sekwaną poradzić. Mówiąc zaś precyzyjnie, nie poradzili 

sobie z nią kompletnie.

Po dymisji Reynauda stronnictwo prowojenne praktycznie 
utraciło swoje znaczenie. Nowym przywódcą został „Lew spod 
Verdun”: marszałek Pétain. Nie był to już jednak stary wiarus, 
który zdołał utrzymać francuską armię w ryzach podczas bun-
tów spowodowanych partacką ofensywą gen. Nivelle’a. 84-letni 
wojskowy był człowiekiem zmęczonym i zatroskanym o los swego 
kraju. Nie widział możliwości wygrania z przeciwnikiem, który 
miał tak miażdżącą przewagę i chciał ratować z Francji tyle, ile 
tylko zdoła. 10 lipca Pétain otrzymał od Zgromadzenia Naro-
dowego specjalne pełnomocnictwa, na mocy których utworzył 
nowe Państwo Francuskie, częściej znane jako Francja Vichy, od 
miejsca siedziby rządu.

Jest to jeden z najskrzętniej pomijanych elementów francu-
skiej historii: mało chlubny tytuł największego kraju alianckiego 
podbitego i kolaborującego z Niemcami. Kolaborującego, co waż-
ne, w sposób niezupełnie wymuszony. Klęska rozpoczęła typowe 
w tej sytuacji poszukiwanie winnych, analogiczne, chociażby do 
przypadku Polski. Znaleziono ich jednak nie wśród elit rządzą-
cych, lecz krok dalej, w samej zasadzie funkcjonowania Republi-
ki. Uznano, że winę ponosi sama koncepcja państwa liberalnego, 
co sprzęgło się z wywodzącą się jeszcze z afery Dreyfussa trady-
cją francuskiego antysemityzmu. Model państwowy III Rzeszy 
potraktowano jako alternatywę co najmniej wartą rozważenia. 
Oczywiście, nie zaimplementowano go w pełni, Francję Vichy 
należy uznać raczej za reżim autorytarny, jednak zmianę optyki 
dobrze pozuje odejście od hasła „wolność, równość, braterstwo” 
na rzecz nowego, „praca, rodzina, ojczyzna”. Francja Vichy miała 
być państwem ceniących swój kraj patriotów, hołdujących tra-
dycyjnym wartościom i dających odpór wpływom komunistów 
i socjalistów. Postulaty te, co do zasady słuszne, wymagały jednak 
zawarcia paktu z diabłem i musiałyby być realizowane nie przez 
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67pryzmat konserwatyzmu, lecz mariażu pragmatyzmu i resen-

tymentu. Ocenia się, że poparcie dla rządu Vichy nie wynikało 
z faktycznej woli powrotu do tradycji, lecz z rozżalenia wzglę-
dem nieudolnego rządu III Republiki oraz swoistego niechętnego 
podziwu dla skuteczności Wehrmachtu, jak również obawy przed 
Niemcami. Francuzi od momentu uzyskania przez III Rzeszę 
przewagi w wojnie obronnej nie tylko nie chcieli ponieść ofiary 
na wzór Wielkiej Wojny, lecz postanowili za wszelką cenę zacho-
wać jak najwięcej ze swego życia i kultury. Ceną tą właśnie była 
kolaboracja. We wspomnieniach Alexandre’a de Marenchesa znaj-
dujemy pełen goryczy fragment, gdy późniejszy dyrektor SDECE 
pertraktuje z niemieckim komendantem zwolnienie pewnego 
aresztanta, oficer Wehrmachtu zaś na koniec spotkania pokazuje 
mu sejf wypchany donosami Francuzów. 

Wydaje się, że należy wyróżnić dwa rodzaje kolaboracji Fran-
cuzów z Vichy. U podstaw jednej leżał radykalny antykomunizm 
i rozczarowanie kosmopolityzmem i socjalizmem III Republiki. 
Była to swego rodzaju kolaboracja oddolna, indywidualna, choć 
na szeroką skalę. To z niej wywodzili się ochotnicy, z których osta-
tecznie sformowano dywizję SS Charlemagne. Druga grupa wspie-
rała marszałka Pétaina, licząc na jego talent polityczny, renomę 
bohatera Wielkiej Wojny oraz autentyczne wsparcie jego wizji 
państwa. Grupa ta zdecydowanie rzadziej kolaborowała indywi-
dualnie, wspierała natomiast rząd we współpracy z Niemcami. 
Obie grupy podchwyciły jednak koncept walki z mniejszościa-
mi, na długo przed przybyciem Klausa Barbiego rozpoczynając 
program czystek antysemickich. Szacuje się, że rząd Vichy zesłał 
lub pomógł w zesłaniu ok. 76 tysięcy Żydów do obozów zagłady, 
do czego należy doliczyć nieustaloną liczbę Cyganów, Romów, 
Lewantyńczyków i innych. Pewną ciekawostką jest to, że repre-
sje względem grup radykalnej lewicy zapoczątkowane zostały nie 
przez Vichy, lecz III Republikę. To rząd Daladiera otworzył obozy 
koncentracyjne dla członków zdelegalizowanej po podpisaniu 
paktu Ribbentrop-Mołotow Francuskiej Partii Komunistycznej. 
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68 Po wybuchu wojny zaczęto w nich zamykać również obywateli 

krajów Osi, w tym zbiegłych z Niemiec Żydów i przeciwników 
NSADP.

Sam Pétain zdawał stosunkowo najmniej przekonanym do 
kolaboracji z III Rzeszą z przyczyn ideologicznych. Starał się lawi-
rować, zachowując jak największą niezależność względem Ber-
lina, kreował się też na mediatora między państwami Osi oraz 
Aliantami. Znane są przypadki aresztowań, a nawet egzekucji 
niemieckich szpiegów, choć miały one raczej charakter poka-
zów dla francuskiej ludności. Ostatecznie dążenie do utrzyma-
nia możliwie dużej niezależności kosztowało go stanowisko. Po 
wylądowaniu Aliantów w Afryce Północnej w 1942 roku Francja 
Vichy znalazła się pod niemiecką okupacją, nową głową państwa 
został wówczas przedstawiciel frakcji najmocniej naciskającej 
na pełną kolaborację, Pierre Laval. Państwo Francuskie utraciło 
wtedy wszelkie pozory autonomiczności, stając się de facto nie-
miecką marionetką. Jedyny atut, jakim dotychczas dysponowała 
Vichy, czyli potężna francuska marynarka wojenna, już nie ist-
niał. Dowodzona przez admirała Darlana flota składała się z wie-
lu znakomitych jednostek, przykładowo pancerników Richelieu 
i Jean Bart, krążowników liniowych Dunkerque i Strasbourg lub 
nowoczesnych niszczycieli typu Le Fantasque. Siły te spędzały sen 
z powiek Aliantom, którzy zdecydowali się postawić Darlanowi 
ultimatum: albo podda on jednostki Brytyjczykom, albo przepro-
wadzić je do baz w Gujanie Francuskiej, albo je zatopi. Ponieważ 
ten odmówił podporządkowania się, 8–9 lipca 1940 roku prze-
prowadzono operację Catapult, podczas której Royal Navy zato-
piła lub uszkodziła większość francuskich jednostek. Skutek był 
dwojaki: po pierwsze, pozbawił Vichy jedynego atutu, który mógł 
jej zapewnić lepszą pozycję w negocjacjach z Berlinem, po drugie 
jednak rozniecił nastroje antybrytyjskie w społeczeństwie. Był to 
dodatkowy czynnik, który wzmógł wolę kolaboracji z Niemcami. 
Topiąc chlubę Francji Wielka Brytania zadbała o wrogość Fran-
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69cuzów, która przełożyła się później na otwarte poparcie jej oku-

panta, wyrażone chociażby w oporze, jaki wojska Vichy stawiły 
Aliantom w Afryce Północnej.

Gdy szala wojny zaczęła się przechylać na stronę Aliantów, 
Vichy, Pétain oraz Laval zaczęli być coraz poważniejszym pro-
blemem. Szybka kapitulacja, kolaboracja Państwa Francuskiego, 
walki toczone przeciw Aliantom w Północnej Afryce, wszyst-
ko to źle rokowało pozycji Francji w powojennym układzie sił. 
Można się było spodziewać, że spotka je los innych sojuszni-
ków III Rzeszy. Stąd też gorączkowe starania podkreślenia roli 
Wolnych Francuzów w ogólnym wysiłku wojennym. Pewnym 
symbolem Francji owego okresu jest generał Jean de Lattre de 
Tassigny. Służył on jako dowódca podczas kampanii francuskiej, 
następnie był dowódcą w siłach zbrojnych Vichy, w 1942 zostać 
aresztowanym i zbiec do sił Wolnej Francji w 1943. Reprezento-
wał Francję podczas podpisywania kapitulacji Niemiec, wstępnie 
jednak miała ona nie być uwzględniona. Pozwolono mu złożyć 
swój podpis, dopiero gdy de Lattre de Tassigny zagroził popeł-
nieniem samobójstwa. W ten sposób Francja znalazła się wśród 
mocarstw przyjmujących kapitulację i tym samym awansowała 
do rangi państwa, które wygrało II wojnę światową. Udało się 
tym samym wymazać Francję Vichy z historii wojny i pominąć 
kilka lat kolaboracji z III Rzeszy. Przez długie dekady było to we 
francuskiej historiografii pomijane, pamięć o Vichy praktycz-
nie wyparto, ograniczając rolę Francji podczas wojny światowej 
do de Gaulle’a, oddziałów Wolnych Francuzów oraz Résistance. 
Przypadek wyrugowania Państwa Francuskiego z ogólnej świa-
domości historycznej jest prawdopodobnie jednym z najbardziej 
imponujących przypadków retuszu historii i stosowania inżynie-
rii pamięci. Żadne inne państwo współpracujące podczas wojny 
z III Rzeszą nie miało tyle szczęścia. Ω
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KLUCZ 
FRANCUSKI

Czym jest Francja? Nie tylko krajem, lecz także 
pewną ideą, spoiwem kultury europejskiej 
i zwierciadłem, w którym przegląda się Stary 
Kontynent. Czy jednak Francja nie jest skazana na 
załamanie się pod ciężarem tej właśnie wielkości?

14 lipca 2029 roku na schodach kościoła Sacre Coeur w Paryżu 
doszło do niezłej rozróby między lullystami a ramisami. Lullyści 
mieli kije bejsbolowe, a ramisi maczety. Setny raz poszło o operę 
i o życie. Lullyści, ci od tradycyjnej opery francuskiej Jeana Bap-
tisty Lully’ego (1632–1687) nie cierpią napuszonej i przesadnie 
barwnej opery Jeana Philipa Rameau (1683–1764), którą cieszą 
się rozkrzyczani ramisi. Lullyści przegrali z kretesem. Daremnie 
szukali schronienia w kościele. Był zamknięty. Ramisi zranili 
osiemnaście osób. Jeden lullysta jest w stanie krytycznym.

I tak umrze Francja. Niech tak umrze Francja. Niech Francji 
pójdzie o kulturę. Właśnie trwają wyścigi na wizje upadku Francji, 
na zmierzchy i przepaści. Póki co prym wiedzie Houellebecqow-
ska Uległość. W jej cieniu, z mizernymi szansami na spełnienie, 
niech sobie pozostaje, Boże nieuległy, moja przepowiednia, gro-
teskowa i niezdarna.

Niech Francji  – powtórzmy  – pójdzie o kulturę. 
O koafiurę próżnego życia. O odmęty. O spokojne gło-
sy oper Lully’ego i hałaśliwe tony Rameau. Jeśli Europa 
ma ulec, to Francja, mekka kultury, wprost stworzona 

i tak umrze francja. 
niech tak umrze 
francja. niech francji 
pójdzie o kulturę
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72 jest do tego, by ulec pod ciężarem kultury, smaków i natchnień. 
W wyborze formy klęski niech Francja będzie „wybrana kultural-
nie”. Idźmy straceńczo dalej. Ok. 2025 roku minęły obawy przed 
zajęciem Francji przez siły islamskie. Siły islamskie bowiem prze-
stały być siłami. Zwyciężyły croissanty, mule, nadmorskie plaże 
i resztki białych kobiet. 

G I LOT Y N A 

Byłem dzieckiem, mieszkałem jeszcze we Włocławku, kiedy tato 
kupił klucz francuski. 

– Patrz, jakie cudo! Kręcisz rączką i klucz się zwęża lub rozsze-
rza, dostosowując się do wielkości śruby – pokazywał. 

Teraz wiem, że nie ma mądrzejszego klucza. Ten elastyczny, 
pozornie wolny przymus (chęć) dostosowania się do rozmiarów 
śruby (do rozmiarów życia) albo – jak chce ten tekst – przymus 
(chęć) dostosowania się narodu do swego formatu jest czystą, 
choć tragiczną koniecznością. Francja jest znakomitym przykła-
dem na to, jak trudno znaleźć właściwy format swojego istnienia. 
To jak z człowiekiem z jednej strony, a ze światem z drugiej. Czy 
człowiek powinien sięgać gwiazd, przekraczać siebie, czy raczej 
słuchać ziemi i cieszyć się życiem jako takim? Czy świat, analo-
gicznie, miałby się wciąż naprężać jak cięciwa łuku i często przez 
to krwawić, czy raczej powinien szukać umiaru? Czy próby posze-
rzeń, powiększeń są istotą ziemskiego bytowania tak człowieka, 
jak i kraju, jak i świata w ogóle? Czy duch, duch klucza francuskiego, 
nie jest czasem zmorą i przekleństwem świata? To próbowanie 
się, przymierzanie, mocowanie; to wieczne uświadamianie sobie 
własnych ograniczeń i niemocy… 

Naturalnie w dzieciństwie nie miałem pojęcia (ach, uroki pierw-
szych wtajemniczeń), czemu od westernów wolę filmy płaszcza 
i szpady, a od Johna Wayne’a – Gerarda Philipa. A w wieku dojrze-
wania – czemu dojrzewałem do Brigitte Bardot, a nie do Marylin 
Monroe. Z takich czasów, ludzi i zapętleń wychodzę, że Francja, 
akurat Francja, dyskretnie mnie uwodziła. I może o tę subtelność 
uwodzenia chodzi, tę snującą się, niepewną losu, iście impresjo-
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73nistyczną barwę toczyła się, i toczy, gra. Jak kocham Polskę (bo 

nie ma ucieczki przed Polską, parafrazując Gombrowicza, jak tyl-
ko w inną Polskę), tak mam też niewytłumaczalny sentyment do 
Francji (bo od Francji nie uciekniesz, chyba że w inną Francję). 
Książki, płyty, kino – to było od dzieciństwa. Francja nigdy nie 
była zwykłym narodem. Była zjawiskiem. Była „osobowością”. 
Była marzeniem. Bohaterowie fikcyjni i prawdziwi rozbudzali 
wyobraźnię: D’Artagnan, Napoleon, Sorel, Monet, Bardot – i Pola-
cy odnajdujący się we Francji: Chopin, Mickiewicz, Gombrowicz. 
Wszystko to ocierało się o tajemnicze zrządzenie losu. Oczywiście 
historycznie wytłumaczalne, ale ja bym nie chciał, żeby w moich 
rozważaniach górę brał jedynie rozsądek. 

Bo akurat Francja kusi mnie nie racjonalizmem, tak usilnie tam 
pielęgnowanym, a sercem. Tak, dopiero złamane serce Francji jest 
atrakcją. Dopiero Francji ból.

I to ból już nie od nocy świętego Bartłomieja, ale od Oświecenia 
i od tego, co się stało po wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
i zburzeniu Bastylii 14 lipca 1789 roku. A chodzi o rok 1793 i Wan-
deę, prowincję na zachodzie Francji. I o krew. 

Rewolucja nie budziła w Wandei początkowo wielkich niepo-
kojów. Jednak antykościelna postawa władz i ścięcie Ludwika 
XVI zrobiły swoje. Oliwy do ognia dolała ustawa Konwentu Naro-
dowego o poborze do wojska 300 tys. rekrutów, z czego 4 tys. 
przypadało na Wandeę. 10 marca 1793 roku wybuchło powstanie. 
Powstańcy odnieśli parę zwycięstw. Siły rewolucyjne odpowiedzia-
ły niewyobrażalnym okrucieństwem. Gilotyna okazała się zbyt 
powolna, więc 1 sierpnia Konwent wydał generałowi 
Turreau słynny rozkaz: „Przeprowadzić ekstermina-
cję wszystkich powstańców, do ostatniego człowieka. 
Spalić ich farmy, wygnieść tych tchórzy jak pchły. Skru-
szyć tych ohydnych Wandejczyków”. Mimo że powstań-
cy zostali pokonani 23 grudnia 1793 roku, terror trwał 
w najlepsze. Sławne kolumny piekielne paliły wioskę po 
wiosce, miasto po mieście. Jeden z jej rzeźników, gen. 
Westermann pisał: „Nie ma już Wandei. Umarła pod 

bo akurat francja kusi 
mnie nie racjonalizmem, 
tak usilnie tam 
pielęgnowanym, 
a sercem. tak, dopiero 
złamane serce 
francji jest atrakcją. 
dopiero francji ból
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74 naszą wolną szablą ze swymi kobietami i dziećmi. Grzebią ją 
właśnie w bagnach i lasach Savenay. Rozgniotłem dzieci kopyta-
mi końskimi i masakrowałem kobiety, które nie będą już więcej 
rodzić bandytów. Żaden jeniec nie obciąża mojego sumienia – 
masakrowałem wszystkich. Drogi są usłane trupami… Jest ich 
tyle, że w wielu miasteczkach tworzą piramidy. Litość nie jest 
rewolucyjną sprawą”. Prześcigano się w formach ludobójstwa. 
Szczególnie złą sławą okryły się topienia w Loarze. Więzionych, 
w tym kobiety i dzieci, rozbierano do naga i przywiązywano do 
siebie. Najchętniej osoby płci przeciwnej, by móc dowcipnie te pary 
nazywać republikańskimi małżeństwami. Po czym je zatapiano. 
Poczuciem humoru nie grzeszył też przywódca akcji Carrier, który 
nazywał tę zbrodnię deportacją pionową. 

Niektórzy przyjmują, że stłumienie powstania w Wandei 
można uznać za pierwsze w nowożytnych dziejach ludobójstwo. 
Ale – i to jest dalszy ciąg ponurej historii – liberalna w większości 
Francja odrzuca taką interpretację. Znamienny jest tu los histo-
ryka Reynalda Sechera, który od ponad 30 lat bada rozmiary 
zbrodni w Wandei. Jego książka z 1996 roku Ludobójstwo fran-
cusko-francuskie: Wandea – departament zemsty wywołała burzę. 
Historyk został zwolniony z pracy w liceum i na Sorbonie. Poszło 
o zasadność użycia terminu „ludobójstwo”. Ale czy tylko o to?

O Wandei nie chce się we Francji mówić. To Wielka Rewolu-
cja Francuska jest święta, nie Wandea. Wandejczycy, katolicy, 
z hasłem „Bóg i król” wystąpili przeciw rewolucji. Na obchody 
200. rocznicy masakry przybył Aleksander Sołżenicyn. Powiedział 
w Wandei, że tamtejsza wojna była wstępem do zbrodni przeciw 
ludzkości w XX wieku. Obchodom tej rocznicy nie nadano ran-
gi państwowej, a po śmierci Sołżenicyna Jean Luc Melenchon, 
kandydat lewicy w ostatnich wyborach prezydenckich napisał na 
blogu, że zmarł nieudolny uzdrowiciel naszego narodu, pyszałkowaty 
pogromca komunizmu, homofob, który usiłował wmówić światu, że 
Francja eksterminowała ludzi.

W 2007 roku deputowany Lionel Luca zaproponował w par-
lamencie ustawę uznającą ludobójstwo wandejskie. Zgromadze-
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75nie Narodowe nigdy tego projektu nie rozpatrzyło. To o tyle dla 

mnie ważne, że pokazuje zastanawiającą obawę o kształt naro-
dowego istnienia. Francja, duża i poważna, lecz mimo to ustępu-
jąca Niemcom, boi się wielogłosowości. Znów żartem mówiąc, 
woli prostszego Lully’ego od wielobarwnych (niebezpiecznych) 
sztuczek Rameau. Francja chce mówić jednym głosem, bo tylko 
jeden wspólny głos zapewnia im byt. Czy tak? Tak, ale to mało. 
Powtórzę z upodobaniem: Francja na tyle jest duża i poważna, 
że chciałaby znaleźć jasną drogę do wiecznego pokoju światowe-
go. Jak największe narody ścigają się w kosmosie, tak te troszkę 
mniejsze – na Ziemi. I na Ziemi Francja, idąc za głosem Oświece-
nia, ogłosiła światu, że światło jest po stronie rozumu. Że światło 
ma tyle mocy, że rozepchnie ciemności, spęta je i strąci w otchła-
nie. Na tyle w tych domniemaniach się zagalopowała, że kiedy 
w 1870 roku odezwał się duch niemiecki, stanęła wobec rzeczy-
wistości zagubiona. 

Tak, rok 1870 rozdarł serce Francji. Oto geografia staje się 
historią. Oto ziemia, zdawało się, jasno przynależna Francji, 
staje się niejasna. Oto spada na nią mrok. Prusy zajęły Alza-
cję i Lotaryngię. Już sam Goethe, bez mała 100 lat wcześniej, 
bo w 1771 roku, na widok katedry w Strasbourgu zachwycał się: 
Ujrzawszy tę budowlę, wzniesioną na starej niemieckiej ziemi, w cza-
sach całkiem niemieckich, dowiedziawszy się, co więcej, że wyryte na 
skromnym grobie nazwisko architekta jest niemieckie w brzmieniu 
i z pochodzenia, w moim zachwycie dla tego dzieła sztuki powzią-
łem zamiar zmienić osławioną nazwę gotyku, nadawaną dotąd tej 
architekturze, i domagać się jej dla mego kraju, nazywając ją archi-
tekturą niemiecką. Zatem wbrew kosmopolityzmowi Oświecenia 
dostrzegł prawdę w sztuce tożsamościowej, świadomej miejsca. 
I w tym podzielał zapatrywania swego przyjaciela Herdera. To 
był głos na rzecz Volksgeistu, ducha narodu. Jednak w początkach 
XIX wieku zerwał z tymi przekonaniami i z Herderem. W czasie 
okupacji napoleońskiej (po klęsce Prus w 1806 roku pod Jeną) 
ośmielił się napisać: Powszechną tolerancję osiągnie się najpewniej, 
jeśli zostawi się w spokoju to, co szczególne dla rozmaitych ludzi i naro-
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76 dów, zachowując przy tym przekonanie, że rzecz naprawdę zasługu-
jąca na uznanie wyróżnia się tym, że należy do całej ludzkości. Był 
rok 1808 i nastroje patriotyczne pośród Niemców sięgały zenitu. 
Tymczasem Goethe, patriarcha Europy, takim doznaniom się 
opierał. Uważał, że człowiek jest po to, by granice własnej ojczy-
zny przekraczać. Że Piękno, Prawda i Dobro są wyżej. Że One, 
ponadnarodowe, przydają człowiekowi szlachetności i szczęścia. 
Goethe myślał więc po francusku. Herder był przeciwnego zdania: 
Przesąd jest dobry, bo uszczęśliwia. Sprowadza ludzi do ich ośrodka, 
przywiązuje solidnie do matecznika, pozwala im rozwijać się zgodnie 
z własnym charakterem, sprawia, że w swych skłonnościach i celach 
są bardziej żarliwi, a zatem i szczęśliwsi.

Czemu wspominam o Niemcach? Choćby dlatego, że Francja 
kształtowała się w żywej dyskusji lub „żywej” wojnie właśnie 
z Niemcami. Oba te narody – po Gombrowiczowsku – chętnie się 
wobec siebie sytuowały i wzajem potwierdzały własne istnienie. 
„Własność istnienia” – jak bym powiedział – zdawała się skądsiś 
domagać odrębności wobec sąsiada. „Własność istnienia” podpo-
wiadała Francji: koniecznie różnij się od Niemców. A Niemcom 
mówiła: koniecznie różnij się od Francji. Wiem, wiem, historycy 
wytłumaczą to procesami historycznymi. Lecz ja, mierny znaw-
ca tajemnic, a logiczniej „amator tajemnic” obstaję przy zagadce 
„skądsiś”. I tak Francja pozostawała raczej oświeceniowa, a Niem-

cy romantyczne. Francja mówiła: najpierw człowiek, 
potem jego narodowość. Niemcy odwrotnie: najpierw 
Niemiec, potem człowiek. 

Ale poszerzając pole walki (by zabawić się tytułem 
książki Houellebecqa Poszerzenie pola walki), trzeba 
rzec, że spór o to, co prymarne, toczy się na całym świe-

cie i wydaje się sporem uniwersalnym. To dwie płyty tektoniczne, 
które ścierają się od czasu, gdy w XVIII wieku podważono Boski 
ład świata. 

Wróćmy jednak na chwilę do Alzacji roku 1870. Spójrzmy na 
tę kwestię szerzej. Po zajęciu Alzacji przez Prusy dzieci w całej 
Francji na cześć małych Alzatczyków wyszły przed Bożym Naro-

francja kształtowała 
się w żywej dyskusji 

lub „żywej” wojnie 
właśnie z niemcami
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77dzeniem na ulice ze śpiewem O Tannenbaum. Powstawały szkol-

ne bataliony; z bagnetami, w beretach z czerwonym pomponem 
skandowały: Wzięliście Alzację i Lotaryngię, lecz naszych serc nigdy 
nie weźmiecie! Czy Alzatczycy są Francuzami, skoro uznają władz-
two Francji (więcej: są za Francją sercem)? Czy nie – są Niemcami, 
bo mówią po niemiecku? To kapitalny spór, który stanął w drugiej 
połowie XIX wieku: przeciw oświeceniowej Francji występowały 
romantyczne Niemcy. W imię jednej i drugiej siły, w imię wojny, 
w obliczu śmierci, a potem – tak, dobrze mówię – w obliczu życia, 
doszło do odwrócenia przymierzy: Francja poszła za duchem, 
a Niemcy za rozumem. I najpoważniejsze autorytety zmieniały 
na gwałt orientacje, by bronić swojej ziemi i swojej mowy. Choć 
wcześniej twierdzili, że ziemia, cóż, ziemia, i mowa, cóż, mowa, 
wcale nie są pierwszorzędne. 

Przypomnę – trawestując kolejny raz Gombrowicza: nie uciek-
nie się od Francji, chyba że w inną Francję. Ale czy jest inna Fran-
cja? Czy są inne, prócz tych znanych, Niemcy? Czy można uciec 
od swej ojczyzny, chyba, że w inną swoją ojczyznę? Przecież nie! 
Nie można mieć nie swojej ojczyzny! Nie można mieć czegoś, co 
nie należy (co czuje się, że nie należy) do mnie. Pewnie, że sfery 
rozumu i ducha będą się tu ścierać i na siebie zachodzić. A cza-
sem staną przeciw sobie, wywołując wojnę. Głębiej: wywołując 
śmierć (niech śmierć rozstrzygnie wieczną sprawę). Niech jedna 
wieczność przeciw drugiej stanie i niech zetrą się w pył. 

Czy pierwsza wojna światowa to nie była ta jedna wieczność 
przeciw drugiej i kolejna rana w dziejach Francji? I to rana nie-
zamknięta? Trzeba pojeździć po francuskiej prowincji, by prze-
konać się, że pierwsza wojna zraniła Francję na zawsze. Nie ma 
miasteczka, często nawet wsi, by w centrum, obok kościoła czy 
urzędu, nie stał obelisk, krzyż i wyryte w wiecznym kamieniu 
imiona i nazwiska z datą śmierci wszystkich chłopców, których 
miasteczko, wieś, okolice wysłały w bój, wysłały na zgubę. Oto 
Francja szczycąca się rozumem tkwi w traumie, tkwi w przeszłości 
i nie zamierza od niej odejść. Oto racjonalna Francja oddaje pole 
temu, co kiedyś wbrew rozumowi się stało. I oddaje pola pod Ver-



kR
zy

Sz
TO

F 
bI

eL
ec

kI
 /

 k
LU

cz
 F

R
A

N
cU

Sk
I 

78 dun wszystkim, którzy  chcą poszerzeń: chcą przyjrzeć się tamtej 
ciszy, wejść do lasu, posłuchać zachowanych tam okopów-grobów, 
nie zapomnieć, nie odróżnić muzeum od rzeczywistości. Zatracić 
się w czasie zatraconym. W miejscu, gdzie setki tysięcy istnień 
pogrążyły się w ciemności jasnych pól Verdun.

Oto „Prolog” współczesnej powieści Frederica Beigbedera pod 
poniekąd prowokacyjnym, jak na tego autora przystało, tytułem 
Francuska powieść:

Jestem starszy od własnego pradziadka. Kapitan Thibaud 
de Chasteigner miał trzydzieści siedem lat, kiedy padł na 
polu drugiej bitwy w Szampanii kwadrans po dziewiątej 
rano dwudziestego piątego września 1915 roku, pomiędzy 
doliną Suippe a skrajem Lasu Argońskiego. Musiałem 
zanudzać matkę pytaniami, żeby dowiedzieć się o nim 
czegoś więcej, nasz rodzinny bohater jest nieznanym 
żołnierzem. Spoczywa w posiadłości mojego wuja w Borie-
Petit w Dordogne, a w zamku Vaugoubert, u innego wuja, 
widziałem jego fotografię. Spogląda z niej młody blondyn 
ostrzyżony na jeża, wysoki i szczupły, w niebieskim 
mundurze. W ostatnim liście do mojej prababki Thibaud 
wspomina o braku nożyc do cięcia drutu, ułatwiających 
otwarcie drogi na nieprzyjacielskie pozycje. Opisuje płaski 
pejzaż kredowy i uporczywe deszcze, które zmieniają teren 
w bagno, oznajmia, że otrzymał rozkaz, by nazajutrz 
rano poprowadzić atak. Wie, że zginie; jego list jest jak 
snuffmovie – horror kręcony na żywo. O świcie spełnił swój 
obowiązek, intonując „Pieśń żyrondystów”: „Umierać za 
ojczyznę to najpiękniejszy, najbardziej upragniony los!”. 
Jego 161 Pułk Piechoty przebijał się przez ścianę ognia; jak 
było do przewidzenia, mój pradziadek i jego ludzie zginęli 
rozsiekani pociskami z niemieckich karabinów maszynowych 
i zatruci chlorem. Można więc powiedzieć, że Thibauda 
zamordowali jego przełożeni. Był młody, był wysoki, był 
piękny, a Francja kazała mu za siebie umierać. Lub raczej – 
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79inna hipoteza, która nadaje jego losowi dziwną aktualność – 

Francja wydała rozkaz, żeby popełnił samobójstwo. Niczym 
japoński kamikaze czy palestyński terrorysta ten ojciec 
czworga dzieci poświęcił się z całą świadomością.

A więc ziemia Szampanii zabrała życie pradziadkowi Beigbe-
dera. Ziemia Szampanii stała się jego gilotyną. Gilotyna była 
świętym obowiązkiem. Francja nie musi tego tłumaczyć Polsce. 
Przyjrzyjmy się temu zdaniu, które przed chwilą mi się napisało: 
„Gilotyna była świętym obowiązkiem”. Poszerzmy pole walki, pole 
domysłów i znaczeń i przypomnijmy, że gilotyna ociekała krwią 
z miłości do „pożytecznej” rewolucji. Była – w innym polu zna-
czeń niż śmierć pradziadka Beigbedera – świętym obowiązkiem 
rewolucji. Podobnie gilotyna – tu rozumiana jako śmierć – będzie 
obowiązywała za 115 lat w Szampanii. O tak, gilotyna sprawnie 
tłumaczy tajemnice szersze od człowieka. Głowy spadają z sza-
fotu i są ważne.

N O Ż YC E

Alain Finkielkraut, francuski filozof, Żyd pochodzenia polskiego 
(ten sam, któremu naubliżano którejś lutowej soboty 2019 roku 
w czasie protestu „żółtych kamizelek”) w „Porażce myślenia” 
poświęca wiele uwagi sprawie Alzacji, rzeczywistości i symbolu. 
I przypomina, że przed rokiem 1870 Ernest Renan i Fustel de 
Coulanges byli jednego zdania z historykami niemieckimi, potę-
piającymi idee Oświecenia. Zmienili poglądy po klęsce Francji. 
Oddali słuszność Alzatczykom, którzy ponad język przedłożyli 
wolę. Przypomina, że deputowani Alzacji i Lotaryngii 
w tamtych dniach potwierdzili w uroczystej deklaracji 
przynależność do Francji: Oświadczamy, że Alzatczycy 
i Lotaryngowie mają prawo pozostać członkami francus-
kiej ojczyzny i przysięgamy tak za siebie, jak za naszych 
mandatariuszy, nasze dzieci i ich potomstwo, że będziemy dochodzić 
tego prawa wiecznie i wszystkimi drogami, pomimo i wbrew wszelkim 
uzurpatorom. A w kolejnej deklaracji wyznali: Wasi bracia z Alzacji 

gilotyna sprawnie 
tłumaczy tajemnice 
szersze od człowieka
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80 i Lotaryngii, odłączeni obecnie od wspólnej rodziny, zachowują dla 
nieobecnej w ich domach Francji synowskie uczucia czekając dnia, kie-
dy znów zajmie tam ona swoje miejsce. Renan wbrew wcześniejszym 
swoim zapatrywaniom podziela teraz sądy Alzatczyków: Naród 
jest wielką solidarnością ugruntowaną poczuciem ofiar, jakie się zło-
żyło i jakie jest się gotowym złożyć. Zakłada ona istnienie wspólnej 
przeszłości, streszcza się jednak w teraźniejszości przez namacalny 
fakt – zgodę, jasno wyrażone pragnienie kontynuowania wspólnego 
życia. Istnienie narodu jest codziennym plebiscytem. 

Kwestia Alzacji i Lotaryngii stała się pułapką intelektualną dla 
francuskiej myśli oświeceniowej. Bo w końcu wieku XIX Francja, 
upominając się o utracone ziemie, myślała… po niemiecku. Pogłę-
biające się antagonizmy znosiły po stronie francuskiej refleksje 
natury ogólnej i teoretycznej, a rozwijały coraz prostszą, wyzutą 

z wszelkich szerszych dociekań, chęć zemsty, podszytą 
„odpychającym” patriotyzmem. 

Kiedy więc w 1894 roku francuskie umysły rozpali-
ła sprawa Dreyfusa, francuskiego oficera pochodzenia 
żydowskiego, oskarżonego o zdradę na rzecz Niemiec, 

dyskusja rozgorzała na nowo. Przeciwnicy Dreyfusa podnosili, 
że nie można czuć się Francuzem; trzeba być nim z krwi i kości; 
że wiele emocji nie jest w ogóle Dreyfusowi siłą rzeczy dostęp-
nych – zapewne jest więc zdrajcą. Obrońcy natomiast twierdzi-
li, że o przynależności narodowej, lojalności może decydować 
odczuwanie wspólnoty, rozumny wybór – i Dreyfus nie musi być 
zdrajcą.

Ostatecznie, jak wiemy, Dreyfus został zrehabilitowany 
i odznaczony Legią Honorową. Finkielkraut podkreśla, że wokół 
sprawy Dreyfusa kolejnych znaczeń nabrał spór o pojmowanie 
narodu: albo jako zakorzenienia, albo jako umowy. I że to nie 
był spór wygasły. O czym przekonywała bliska już, i w rozmia-
rach okrucieństwa zupełnie nieprzewidziana, pierwsza wojna 
światowa. 

pierwsza wojna 
kazała francuzom 

umierać, druga – żyć
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81Pochłonęła tyle francuskich istnień, że druga wojna świato-

wa stała się dla Francji zmorą, którą koniecznie trzeba przeżyć. 
Pierwsza wojna kazała Francuzom umierać, druga – żyć. 

Te dwa skrajne dla Francji przeżycia, ale też postawy, wykre-
owały po drugiej wojnie sposób myślenia, zdawało się, oczywisty. 
By nazizm się nie powtórzył, należy szeroko otworzyć granice. 
Niech wszelkie koncepcje, w tym te demagogiczne, ogłupiające 
ludzi, swobodnie wędrują po świecie. Tak nie zarażą i nie zgu-
bią żadnej nacji. Dlatego potrzebny jest światu, potrzebny jest 
Francji nowy człowiek. Czyżby ten oświeceniowy? Ależ tak! Ileż 
piękna w deklaracji Monteskiusza: Gdybym wiedział coś, co byłoby 
użyteczne dla mnie, lecz szkodliwe dla mojej rodziny, wyrzuciłbym to 
z głowy. Gdybym wiedział coś, co byłoby użyteczne dla mojej rodziny, 
lecz nie dla ojczyzny, starałbym się o tym zapomnieć. Gdybym wie-
dział coś, co użyteczne dla mojej ojczyzny, lecz szkodliwe dla Europy 
i rodzaju ludzkiego, uznałbym to za zbrodnię. Régis Debray, francu-
ski filozof i dziennikarz, urodzony w 1940 roku nazywa te idee 
luksusowymi abstrakcjami. Jednocześnie jednak nie porzuca ide-
ału braterstwa. Francja po drugiej wojnie stanęła wobec dwóch 
myśli o sobie samej: o Francji – ziemi rodzinnej i Francji – ziemi 
azylu. Do głosu bowiem dochodziły idee wielokulturowości jako 
recepty na nacjonalistyczne zakusy. Tyle tylko, że wielu, w tym 
Debray, nie wyobrażało sobie człowieka jako bytu ponadnarodo-
wego, pozbawionego etnicznych odruchów. Owszem, szowinizm 
lub segregacja rasowa są nie do przyjęcia, jednak człowiek jest 
istotą plemienną – i tu konstrukcje Oświecenia na nic się zdadzą. 
Na to nakładały się przekonania, pyszne zresztą, że Oświecenie 
i Europa równa się cywilizacja, a reszta świata to barbarzyństwo. 
Zatem resztę świata należy zmienić, najpierw wykorzenić (jak to 
zrobić kulturalnie?), a potem stworzyć na nowo według spraw-
dzonych wzorców oświeceniowych. 

W 1985 roku College de France złożyło prezydentowi Propozy-
cje dla nauczania w przyszłości. Pierwsza zasada głosiła „jedność 
nauki i wielość kultur”. Czytamy: 
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82 Harmonijne nauczanie ma pogodzić właściwy myśli 
naukowej uniwersalizm z relatywizmem, jakiego uczą nauki 
humanistyczne, czujne na mnogość sposobów życia, typów 
mądrości i wrażliwości kulturowych.

To pozorne poszerzenie. Oto dzieła literackie, choćby dzieła 
literackie, mają się stać przejawem takiej, a nie innej bytności 
człowieka na takim, a nie innym terytorium. Mają mówić swo-
im językiem pośród wielu innych, mówiących innymi językami. 
Mają być same pośród innych samych, osobne, przynależne. Nie, 
nie dopatruję się tu zamykania tychże działań w rezerwatach, ale 
dostrzegam pewien, zakładany a priori, brak porozumienia dzieł 
artystycznych między sobą, ich korespondencji, zachodzenia na 
siebie, zawadzania, przeszkadzania sobie nawzajem, potrącania – 
w imię szukania wyższych treści, wyższych przesłań, nawet, niech 
będzie, ogólnoludzkich. I nie chodzi tu o marzenia Goethego 
o dziełach uniwersalnych, z jednym Dobrem, jednym Pięknem, 
jedną Prawdą – takich, które same by się przywilejowały, wynosiły. 
Chodzi mi o istotę idei, która ma być wrażliwa na różnorodność. 
A przecież na przykład Biblia nie jest świadectwem różnorodno-
ści, dziejącej się w świecie, i to tamtym świecie, przeszłym. Można 
się zżymać na powszechne już rozpatrywanie Biblii jako dzieła 
literackiego, kiedy wielu wciąż chce widzieć w niej także tajem-
nicę. Milan Kundera zauważał, że religię zastąpiła kultura. Pisał: 

W epoce nowożytnej, gdy średniowieczny Bóg przemienił 
się w Deus absconditus, religia ustąpiła miejsca kulturze, 
która urzeczywistniała odtąd najwyższe wartości, w jakich 
ludność europejska rozpoznawała się i określała, z którymi 
się identyfikowała. 

Finkielkraut pisze: 

Czyżbyśmy przeżywali epilog czasów nowożytnych 
i biblijnych zarazem? Jeśli na chełpliwą i mściwą afirmację 
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83tożsamości kulturowej odpowiadamy, że jesteśmy tylko jedną 

z wielu kultur, to nie jest to riposta, tylko kapitulacja.

A współczesny polityk francuski Harlem Desir dodaje: 

Pojęcie tożsamości bardzo się skomplikowało. Nasze korzenie 
to Montaigne, któregośmy uczyli się w szkole, to Mourousi 
i telewizja, to Toure Kunda, reggae, Renaud i Lavilliers. 
Nie zadajemy sobie pytania, czy nie straciliśmy naszych 
kulturowych odniesień, bo przecież mamy ich wiele i naszą 
wspólną szansą jest to, że żyjemy w kraju będącym jednym 
wielkim skrzyżowaniem, gdzie wolność opinii i sumienia 
jest respektowana. Naszym układem odniesienia jest 
pomieszanie kultur.

Nie wiem, czy jest jakiś inny naród poza francuskim, który by 
po tylekroć z jakimś sekretnym wręcz uporem starał się (lepiej 
powiedzieć: zmagał się) przekroczyć własne granice, by nie powie-
dzieć – własne ograniczenia. Co mówi przywoływany już Finkiel-
kraut? W Niewdzięczności czytamy: 

Francuzi opowiadają się raczej za Wolterem niż za de 
Gaulle’em. (…) Gdy w romantycznych Niemczech Niemcem 
jest się najpierw, a człowiekiem dopiero poprzez swą 
własność bycia Niemcem, to we Francji Monteskiusza, 
Woltera i Condorceta w sposób spontaniczny uznaje się, że 
człowiekiem jest się z istoty, a bycie Francuzem stanowi 
jedynie przypadłość. Naród, którego suwerenność Francja 
proklamowała w obliczu świata, to nie jakaś tożsamość, 
która znajduje w ten sposób swój wyraz, lecz obywatele 
odrzucający swój statut przedmiotowy, który przekazała 
im w testamencie Historia i który narzucała im religia za 
sprawą Pawłowej maksymy, w myśl której wszelka władza 
pochodzi od Boga. Naród to nie w pierwszym rzędzie ten 
naród w stosunku do innych, lecz obywatelstwo osiągające 
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84 wiek dojrzały, obywatelstwo, które zrzuciło z siebie raz na 
zawsze jarzmo władzy religijnej. To nie ethnos domagający 
się swych praw, lecz demos buntujący się przeciwko 
nadużyciom władzy królewskiej. To nie sakralizacja 
przeszłości, lecz konsekracja ciała społecznego. Za sprawą 
tego samego rewolucyjnego gestu to, co Uprzednie, zostaje 
odprawione w imię rozumu, a to, co Wyższe, w imię 
równości.

Wystawa światowa w 1867 roku w Paryżu potwierdza świa-
towość Francji. Słowa Victora Hugo koronują wielkość i samej 
wystawy, i francuskich poszerzeń: 

Wszystkie wczorajsze utopie stają się dzisiaj przemysłem. 
Spójrzcie tylko. Fotografia, telegrafia, aparat Morse’a, który 
posługuje się zagadkowymi znakami, aparat Hughes’a, który 
się posługuje zwykłym alfabetem, aparat Caselli, który 
wysyła na odległość dwóch mil w ciągu kilku minut napisane 
przez was słowa, transatlantyckie przewody, artezyjska 
sonda, którą będzie się stosować do ognia, tak jak wcześniej 
stosowało się ją do wody, maszyna do przekopywania tuneli, 
parowóz powozowy, lokomotywa pługowa, lokomotywa 
okrętowa i śruba napędowa na oceanie, w oczekiwaniu na 
śrubę napędową, która wzbije się w powietrze. Skąd to 
wszystko się wzięło? Z marzenia, które zgęstniało w fakt.

Jednak autor „Nędzników” nie poprzestał na ekscy-
tacji wspólnej dla wielu innych oglądających wystawę 
w 1867 roku. Poszedł dalej, i to notabene na trzy lata 
przed wojną z Prusami: 

Wszelkie najważniejsze dokonania naszego czasu 
prowadzą do pokoju. Prasa, maszyna parowa, telegraf 
elektryczny, system metryczny czy wolny handel nie 
są niczym innym jak pałeczką do mieszania Narodów 

francjo, żegnaj! 
jesteś zbyt wielka, 

by być ledwie jedną 
ojczyzną. rozstajemy 

się z matką, która staje 
się boginią. jeszcze 

chwila, a rozpłyniesz 
się w przemianie 
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85w wielkim, rozpuszczającym wszystko kotle noszącym 

miano Ludzkości. (…) W dniu, w którym pierwszy statek 
powietrzny wzniesie się ku górze, ostatnia tyrania zapadnie 
się pod ziemię. 

Ale i to nie wszystko: 

Cóż za nadzwyczajne, uskrzydlające, wspaniałe zjawisko 
to ulotnienie się narodu, który wyparowuje w braterstwie! 
Francjo, żegnaj! Jesteś zbyt wielka, by być ledwie jedną 
ojczyzną. Rozstajemy się z matką, która staje się boginią. 
Jeszcze chwila, a rozpłyniesz się w przemianie. Jesteś tak 
wielka, że oto już taką być przestaniesz. Nie będziesz już 
Francją, lecz Ludzkością, nie będziesz już narodem, lecz 
wszechobecnością. Skazana jesteś na to, by rozproszyć się 
cała w promieniowaniu i nic bardziej imponującego w tej 
godzinie jak obraz widzialnego zniknięcia twych granic. 
Poddaj się swojemu ogromowi. Żegnaj, Narodzie! Witaj, 
Człowieku!

Zatem by uszczęśliwić świat, sama Francja musi zniknąć. Może 
za jej przykładem pójdą inni i zapanuje pokój. Tak, niech za przy-
kładem Francji, narodu wybranego, narodu wybranego do roz-
płynięcia się, inne narody – dla Ludzkości – też się rozpłyną. 
Rozpłyną w geniuszu przemiany. Pójdźmy drogą rozchodzenia 
się i znikania. Doskonalenia w znikaniu. Doskonałe zniknięcie to 
cudowne przekroczenie granicy. To ponadistnienie. To tajemnica. 

Ton Victora Hugo podejmie w 1993 roku na przykład Michel 
Serres, podobnie jak dawny mistrz, zachwycony tempem rozwoju 
cywilizacyjnego: 

Oto wszyscy stajemy się kuzynami lub braćmi! Nie ma 
już jednej wspólnej skali, pozostają jedynie niezliczone, 
przecinające się nawzajem okręgi! Koniec z hierarchią, 
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86 czas na bliskość, koniec z pogardą, czas na prawość! Koniec 
z niesprawiedliwością, rozpoczyna się czas odwiedzin!

Mamy więc do czynienia ze swoistym mesjanizmem techno-
-politycznym. Oto zwycięska Francja! Przestała być ojczyzną; 
nie musi być ojczyzną. Szczęśliwie odrzuca ojczystość i daje się 
porwać czarującej totalności, uwzniośleniom i zjednoczeniom, 
Boże, wszelkim możliwym zjednoczeniom i miłościom! Oto 
ozdrowieńcza Francja, matka świata. 

I można by takim nastrojom z rozkoszą się oddawać, nawet 
z dumą i pewnością, jednak nad francuskim „teraz” niezmien-
nie ciąży przeszłość. Na powyższych zachwytach głębokim cie-
niem kładzie się choćby druga wojna światowa. Znaczący jest 
tu cały kontekst i na przykład monachijskie złożenie do grobu 
Czechosłowacji w 1938 roku. Złożenie w ofierze Czechosłowacji 
nie tylko dla bezpieczeństwa Francji, ale i dla bezpieczeństwa 
idei „opiekującej się światem”, ten nowy i przyszły świat tłuma-
czącej. Tłumaczącej choćby tak, że krajom wiodącym, większym 
należy się więcej i mniejsze dla wyższych celów można poświęcić. 
Można skrzywdzić.

Musiał przyjść 1940 rok i upokorzenie Francji przez Niem-
ców, żeby Francja, pyszna Francja, poczuła, co znaczy słabość, 
chwiejność, kruchość. Musiała Francję dotknąć niepewność losu, 
by poczuła lęk, obawę o istnienie w ogóle. Dla Francji świat bez 

Francji zdawał się tak absurdalny, że aż niemożliwy. 
Może i nieistnienie „w szczególe” byłoby jeszcze dla 
Francji wyobrażalne i do zniesienia, lecz nieistnienie 
„w ogóle” jest kwestią diametralnie inną. Francja pozba-
wiona troski o los świata to Francja pusta. To Francja 
w maksymalnych rozjazdach, rozkrokach, ostatecznie 
Francja żadna. Francja wyczerpana, wyczerpana sobą 
i światem. Inaczej: gdyby nie światem, to i sobą nie 
byłaby wyczerpana, ale jeśli światem i troską, to na 
pewno sobą. Zastanawiam się, co by było, jak świat by 
zareagował, gdyby któregoś dnia (dlaczego nie 14 lipca?) 

ale czy aby francja 
może nie istnieć? polska 
owszem, na nieistnienie 

może sobie pozwolić. 
nasz hymn otwierają 
słowa jeszcze polska 

nie zginęła; my nosimy 
w sobie niepewność 

istnienia, jest w nas 
piękne albo-albo
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87Francja ogłosiła, że ma dość świata, jest zmęczona i odchodzi. 

Odchodzi w niebyt. Teraz będzie się nazywała Niclandia i chce 
mieć święty spokój. 

Ale czy aby Francja może nie istnieć? Polska owszem, na nieist-
nienie może sobie pozwolić. Nasz hymn otwierają słowa Jeszcze 
Polska nie zginęła; my nosimy w sobie niepewność istnienia, jest 
w nas piękne albo-albo. Ale we Francji? Druga wojna była przy-
czynkiem do refleksji często zgoła zaskakujących. Oto Francja 
okazała się śmiertelna i krucha. Oto była poddana Niemcom. 
Z tego wielu Francuzów wyciągnęło i takie konkluzje, że to swo-
isty wyrok Historii, Wspaniałej Historii, która oddaje pole Niem-
com. Która jasno pokazuje Francji i innym nacjom, że potęga 
niemiecka ma porządkować dzieje, że ich historia jest od robie-
nia historii; że Niemcom Historia powierza swą historię. Oni 
mają konstruować świat i należy się Niemcom uznanie i wsparcie. 
Oczywiście o narodach małych i o Żydach zapomniano tu cał-
kowicie; o jakimś cierpieniu, od którego odwracano oczy. Liczył 
się największy, liczyły się Niemcy. Ten pacyfizm, który nosiła po 
pierwszej wojnie Francja; który był wielkiej Francji światłem, 
nawet jak zgasł, to nie zgasł w klęsce i w sromocie, lecz w swoistej 
chwale na rzecz Historii, konieczności dziejów i wreszcie tejże 
konieczności uznania. Niemcy mają rację, że tak chcą porządko-
wać świat! Ofiary? Są, ale to właśnie ofiary – ofiary złożone na 
ołtarzu Idei jednego, już zawsze ułożonego, pokojowo ułożonego 
świata Wyższego. Świat Wyższy „lekką ręką” wyznacza Niemcy 
jako siłę kreującą Los, jako siłę… odpowiedzialną. I Francja ten 
wybór rozumie i przyjmuje. To w czasie drugiej wojny pojawiały 
się głosy, że w wieku lotnictwa i bezprzewodowej telegrafii podział 
Europy na ponad dwadzieścia odrębnych suwerennych państw jest 
równie anachroniczny jak sierp czy ręczny pług. 

Na takie wyroki historii złorzeczy współczesny pisarz Eric 
Zemmour, który w styczniowej rozmowie z Grzegorzem Dobiec-
kim w „Plusie Minusie” przyznaje, że historia mści się dziś na 
Francji. Narzeka na polityczne wybory. Wybieramy kwintesencję 
ideologii dominującej od lat. We Francji od kilku dziesięcioleci lewica 
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88 i prawica, by wygrywać wybory, udawały, że każda jest sobą – po czym 
realizowały program centrum, który nazywam przymierzem burżu-
azyjnym. Tym razem ten alians dokonał się jawnie. Uosabia go Emma-
nuel Macron. Kilkakrotnie Zemmour powróci w wywiadzie do tezy, 
że we Francji od wieków po dzień dzisiejszy toczy się spór między 
elitą a ludem i lud nie ma nic do powiedzenia. Że choć Francja 
jest krajem zdechrystianizowanym jak żaden inny w Europie, to 
[Zemmour cytuje tu Andre Suaresa] lud francuski – czy garnie się do 
kościołów czy nie – Ewangelię ma we krwi.  Zemmour, wyklinany we 
Francji za stanowcze poglądy (choć mający swój program we fran-
cuskiej telewizji), chętnie sięga do początków XIX wieku, uznając 
je za klucz do współczesności. Z podziwem wyraża się o „zabro-
nionym” Napoleonie, który „rozumie, że historia przyspiesza 
bieg. Gigantami stają się Anglia, Prusy, Rosja. Wkrótce – on to 
wie – potężna będzie Ameryka, przebudzą się Chiny… Rozpoznaje 
obraz świata na wiek, dwa wieki naprzód. Usiłuje więc dźwignąć 
Francję do poziomu tych nadchodzących gigantów, by mogła im 
stawić czoła. Stąd jego tempo, stąd jego podboje. (…) Od klęski 
Napoleona [Francja] traci szanse (…), staje się już tylko przedmio-

tem gry, celem i łupem innych. Oto francuski dramat, 
spotęgowany przez fakt, że od tamtej pory Francuzi nie 
przestają się bić między sobą”. Dalej Zemmour skarży 
się na francuskie elity, które nie wyobrażają sobie siebie 
samych bez uległości wobec Niemiec. 

Wróćmy jednak do pytania, czy Francja może nie ist-
nieć? Raczej nie. Francja skazana jest na istnienie, na 
tę konieczność, którą dźwiga, choćby z racji swej pro-

miennej kultury. Piszę „promiennej”, by przypomnieć Promienio-
wania, dzienniki Ernsta Juengera z drugiej wojny światowej i jego 
długą obecność w Paryżu, zachwyt architekturą, kulturą, ludźmi, 
rozmowami. Zatem po stronie Niemiec siła, po stronie Francji 
kultura – niech tak będzie na wieki. My, Niemcy nie będziemy 
Francuzom robić krzywdy, niech sobie żyją. Niech uprawiają swą 
kulturę, niech wydają na świat malarzy, poetów, artystów; niech 
się pokazują, nawet się obnoszą, ze swoimi niepokojami. A nuż 

nie uciekniesz, francjo, 
od niemiec, chyba że 

w inne niemcy. i jeszcze: 
nie uciekniecie, niemcy, 

od francji, chyba 
że w inną francję
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89któryś z niepokojów przypadnie nam, Niemcom, szczególnie do 

gustu? 

W pierwszej wojnie światowej – zapisuje Juenger 
w Paryżu 6 czerwca 1942 roku – kwestia, którą musieliśmy 
rozwiązać, brzmiała: czy człowiek jest silniejszy, czy 
maszyna. Z biegiem czasu sprawy zaszły dalej; dzisiaj chodzi 
o to, czy panowanie nad Ziemią ma przypaść ludziom, czy 
automatom. Takie postawienie kwestii pociąga za sobą 
inne pęknięcia aniżeli te wielkie, wskutek których świat 
wydaje się podzielony na narody i grupy narodów. Tutaj 
każdy uczestniczy w walce na swojej pozycji. Toteż zdarza 
się, że duchowo nie możemy w pełni zgodzić się z żadnym 
z partnerów; jest tylko większe i mniejsze zbliżenie. Przede 
wszystkim musimy zwalczać we własnej piersi to, co chce się 
tam usztywnić, stwardnieć, skamienieć.

A wcześniej, bo 1 maja 1941 roku, po wieczornym powrocie 
z kina Juenger napisze: 

Podczas Kroniki Tygodniowej sala była nadal oświetlona, 
miało to zapobiegać demonstracjom. Pokazywano nasze 
natarcia w Afryce, Serbii i Grecji. Sam widok środków 
zniszczenia wywoływał okrzyki trwogi. Ich automatyzm, 
przesuwanie się stalowych ogniw czołgowych gąsienic, 
sposób, w jaki ogień pochłania taśmy lśniących pocisków. 
Pierścienie, zawiasy, szczeliny obserwacyjne, płyta pancerza, 
arsenał form życia, które sztywnieją jak skorupiaki, żółwie, 
krokodyle i owady – widział je już Hieronymus Bosch.

I jeszcze w innym miejscu Promieniowań, paryskiego dziennika 
Juengera, pod datą 10 listopada 1942 roku przeczytamy:

Jak słychać, we wczorajszym nalocie uczestniczyło 
tylko około piętnastu samolotów. Dużo bardziej od tych 
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90 spraw zaprząta mnie lądowanie Amerykanów w Afryce 
Północnej. Wobec dziejów współczesnych obserwuję w sobie 
zainteresowanie człowieka, który się czuje uwikłany nie tyle 
w wojnę światową, ile raczej w światową wojnę domową. 
Toteż jestem wplątany w zupełnie inne konflikty niż te 
pomiędzy walczącymi państwami narodowymi. Z tymi 
trzeba uporać się mimochodem.

Plan widzenia rzeczy, materii i czegoś więcej, co obok niej lub 
ponad, zdaje się mniej więcej Niemcom i Francji równy. Goethe 
i Hugo, wizjonerzy spoglądają z zaświatów na ziemię, czasem 
pełną rozpaczy, i marzą o pięknie, niezrównanie marzą o pięknie. 
Wierzą w wyjątkowy świat, wierząc wyjątkowemu światu. Pełni 
ufności szukają uniwersalnego rozwiązania biegu rzeczy i spraw. 
Obawy przed techniką, nadmiar materii równy nadmiarowi prze-
czuć jawi się z całą mocą w dwudziestym wieku i ten dwudziesty 
wiek zniewala. Inżynieria tego, co rzeczowe, szuka wyrównań 
z tym, co ludzkie. Z tego może się bierze radykalne przymierze, 
tajemne przymierze, techniki z człowiekiem, Niemiec z Francją. 
Może to jest – zastanawiam się – dopiero ta doskonałość człowie-
ka dobrego i złego, który prze do przodu w poszukiwaniu samego 
dobra, jednego, już bez zła obok czy ponad. I tu zdecydowanie ani 
same Niemcy, ani sama Francja nie dadzą rady złu, zadziwiające-
mu aspektowi dobra. 

Stąd, z siły Niemiec poniekąd, wypływająca konieczność ist-
nienia Francji. To ten braterski uścisk. Wolny, równy, braterski. 
Znów więc, przedrzeźniając Gombrowicza, należałoby tym razem 
powiedzieć: nie uciekniesz, Francjo, od Niemiec, chyba że w inne 
Niemcy. I jeszcze: nie uciekniecie, Niemcy, od Francji, chyba że 
w inną Francję. 

Tylko czy inna Francja czy inne Niemcy są potrzebne? Bo inny 
świat, ten świat pozostały, obok Francji i Niemiec, o, to tak, pożą-
dany jest jak najbardziej, zmieniajmy go czym prędzej! Ale Francja 
i Niemcy? Francja i Niemcy zdają się krajami skrojonymi najpeł-
niej, pełniej od innych. Zainteresowane sobą – są zainteresowane 
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91światem. Tkwią w „doskonałej” nadświadomości bytu i nie umie-

ją – tak trzeba rzec – obniżyć tymczasem lotu, by w przyszłości 
tym wyżej się wzbić. Cieszą się „nadjaźnią”. Jest – obserwuję – 
jakieś europejskie uwikłanie Francji i Niemiec we współodpo-
wiedzialność, która samej siebie nie jest w stanie przekroczyć. 
Francja i Niemcy mają temperaturę. Jasne, „nigdy więcej wojny”, 
nie będziemy krzyczeć niczego innego, ale klincz jest widoczny 
aż nadto. 

Z przyjemnością wróćmy do Francuskiej powieści Beigbedera 
z 2009 roku, bo to książka ładna i miła (pomijając wątek więzio-
nego autora-bohatera). Tak, choćby z tego względu, jakże naiw-
nego – bo cóż to jest książka ładna i miła? – warto spojrzeć na 
perspektywę widzenia spraw tego urodzonego w 1965 roku autora. 
Chodzi mi o perspektywę kruszejącą, kruszejący lód, wątpliwość 
i wątłość; o to węższe światło, ledwie kilka, nie kilkadziesiąt, 
promieni. Czy taka Francja też jest? O tak, Francji jest kilka. Ta 
Beigbedera chwyta się przeszłości, jest tą przeszłością rozsmako-
wana, a bardziej – jest oczarowana możnością podróży w coś. Jak 
podróż Prousta – w coś, nie w cokolwiek. Beigbeder szuka sensu 
tam, gdzie innym nie byłoby dane tego sensu nawet wyglądać. 
Pisarz wraca do dzieciństwa na Wybrzeżu Baskijskim, puszczania 
z dziadkiem kaczek na wodzie, a właściwie pilnych nauk dziad-
ka, jak te kaczki puszczać, by kamień, taki specjalny, okrągły, 
gładki, płaski, śliski nie przepadł w wodzie po pierwszym ślizgu; 
by umiał się utrzymać na powierzchni – jak chce się utrzymać 
na powierzchni Beigbeder; wyrastający i żyjący potem w cieniu 
brata, w rozbitej rodzinie, z chlubnymi postaciami pradziadka 
i dziadka oraz pięknym domem nad Atlantykiem, w okolicach 
słynnego kurortu Biaritz.

Los pradziadka przypomniałem kilka stron temu, nawiązując 
do losu Francji w pierwszej wojnie światowej, dla wielu Fran-
cuzów, dla milionów Francuzów, pierwszej i jedynej. Pierwszej 
i ostatniej, ale też pierwszej i Jedynej (dla tych, którzy przeżyli 
i którym nawet przez myśl nie przeszło porównywać ogromu 
cierpień pierwszej z „sielanką” drugiej).
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92 O dziadku „od kaczek” tak pisze Beigbeder:

Na łożu śmierci dziadek powiedział mi coś w tym stylu: 
„Uprawiaj miłość, nie wojnę”. W ostatnich chwilach życia 
ten dawny kombatant, odznaczony krzyżem za udział 
w wojnie w latach 1939–1945, podpisywał się pod ideologią 
buntu z 1968 roku. Potrzebowałem lat, żeby zrozumieć jego 
przesłanie: Fredericu, nie wiesz, co to wojna, bo nie było 
cię jeszcze na świecie, ale twoi rodzice i dziadkowie wciąż 
o niej pamiętają, nawet podświadomie, i wszystkie twoje 
problemy, i nasze także, pozostają w bezpośrednim związku 
z cierpieniem, strachem, pretensjami i nienawiścią tego 
okresu historii Francji. Twój pradziadek był bohaterem 
pierwszej wojny, twój dziadek walczył w drugiej; czy 
myślisz, że te okrutne czasy nie miały wpływu na 
następne pokolenia? Mój kochany wnuczku, to dzięki 
naszemu poświęceniu żyjesz w kraju, w którym panuje 
pokój. Nie zapominaj o tym, co przeżyliśmy, nie oceniaj 
niesprawiedliwie swojej ojczyzny. Nie zapominaj, skąd 
pochodzisz. Nie zapomnij o mnie.

Ilu dziadków powiedziało to swoim wnuczkom na łożu śmier-
ci? W każdym czasie, na każdej ziemi. Ilu dziadków francuskich 
powiedziało to swoim francuskim wnuczkom? A ilu wnuczków 
podjęło z dziadkami taką oto dyskusję, opisaną przez Beigbedera 
tuż przed sceną „z łożem śmierci”? 

Rozmowy pomiędzy pokoleniami są rzadkie, trzeba unikać 
dygresji, bo jak się straci wątek, można już nigdy nie mieć 
okazji do niego powrócić (i tak było). Ważne jest to, że 
dziadek nie znał swojego ojca, bo tamten zginął na wojnie. 
Ja chyba miałem jeszcze gorzej, bo byłem pozbawiony ojca, 
choć on żył. Moja córka pewnie cierpi z tego samego powodu; 
milczenie żywych trudniej pojąć niż milczenie umarłych. 
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93Powinienem wtedy potrzymać dziadka za rękę, ale w naszej 

rodzinie nie mamy zwyczaju dotykać. 
– Dziadku, zostając z dziećmi, wykazałeś się bohaterstwem, 
pal sześć Francję. 
Mówiąc to, wiedziałem, że mogę oberwać, ale dziadek był 
zbyt słaby i zadowolił się tylko westchnieniem. Zapytał, czy 
się za niego modlę, a ja skłamałem. Powiedziałem, że tak.

I wracam z tym pytaniem „z powyżej”: ile takich rozmów się 
odbyło i ile się jeszcze odbędzie, by ratować cel i sens? By rato-
wać ciągłość. I dla tej ciągłości nawet kłamać? Ile tej międzypo-
koleniowej „rozróby” trzeba (i tej krwi), by podtrzymać istnienie 
człowieka? Podać mu morfinę, by się (siebie) nie czuł, lub kro-
plówkę, by się (siebie) czuł? I ile w tym potrzeba, dla tej morfiny 
i dla tej kroplówki, samej Francji? Jej światła i mroku, jej rewo-
lucji i jej Wandei? 

Sens francuskiego trwania wyjaśni Beigbeder w innym miejscu:

Wyniszczeni pierwszą wojną Francuzi zrozumieli, że lepiej 
być żywym spryciarzem niż martwym bohaterem. I jeśli 
zdarzało się im bohaterstwo, to przy okazji. Nie chełpili 
się nim i może im nawet na nim nie zależało. Można 
było jednocześnie być bohaterem i hipokrytą, bohaterem 
i światowcem, bohaterem i bogaczem, bohaterem i żywym. 
Ludzie uważali się za szczęśliwców, że w ogóle przetrwali 
okupację, kiedy ich kraj właśnie stracił duszę.

Bo to jest francuska miłość, to jest francuska stawka: życie lub 
dusza. Nie coś w czymś, lecz jedno lub drugie, alternatywa, nie 
koniunkcja czy choćby tchórzliwa kontaminacja.  

Ż Y L E T K A

W 2015 roku Beigbeder wydał Rozmowy dziecięcia wieku, cykl 
wywiadów, które prowadził w różnych latach dla kilku magazy-
nów literackich i społecznych oraz dla programu telewizyjnego, 
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94 z pisarzami, filozofami i ludźmi kultury w ogóle. Weźmy rozmowę 
ze znanym już nam Finkielkrautem. Pada w niej kilka znaczących 
opinii. Spotkanie z marca 2008 roku ma miejsce w eleganckiej 
restauracji L’Arpege, chlubiącej się trzema gwiazdkami Miche-
lin. Kilka stolików dalej siedzi Francois Fillon, premier, znający 
się z Finkielkrautem. Finkielkraut będzie w swoim żywiole, kie-
dy Beigbeder przywoła słowa Kundery, że prasa, wywiady robią 
więcej szumu niż trzydzieści książek. Finkielkraut podziwia ludzi, 
umiejących – jak Salinger – się izolować. Zresztą ostatnia książka 
Beigbedera z 2016 roku to opowieść właśnie o Salingerze i jego 
miłości, Oonie. Obaj stwierdzają zgodnie, że izolacja we współ-
czesnym świecie dotyczyć może tylko najtęższych umysłów; że 
reszta poddaje się hałasowi. Żyjemy w świecie – mówi Finkiel-
kraut – w którym komunikacja wyprzedza przekaz. Komunikacja 
horyzontalna. A Beigbeder dodaje: Tworzy się społeczeństwo natych-
miastowe, a pan broni społeczeństwa dziejowego. To radykalna zmia-
na istoty ludzkiej. A nieco dalej przyznaje: Codziennie czujemy tę 
pustkę. Urodziłem się dwadzieścia lat po drugiej wojnie światowej. 
I przyszło mi dorastać w świecie, w którym zlikwidowano sześć milio-
nów ludzi. Sądzę, że wszystko, co mówimy o zniknięciu przeszłości, 
wzięło się stąd. Finkielkraut uzupełnia: Różnorodność ludzka znik-
nęła na zawsze. 

Pustkoznawca Michel Houellebecq, oczywisty rozmówca 
(bo i przyjaciel Beigbedera), przypomni w rozmowie z 3 lipca 
2008 roku piękny akapit ze swej książki Cząstki elementarne: 

Często jeździ rowerem po okolicy. Pedałuje z całej siły, wypełniając 
płuca smakiem wieczności. Wieczność dzieciństwa to krótka wiecz-
ność, ale on jeszcze o tym nie wie; krajobraz się przesuwa.

A w czasie spotkania w kwietniu 2014 roku Beigbeder zauważy, 
że wokół jego [Houellebecqa] twórczości dzieje się wiele dobrego, 
bo na przykład wiersze wchodzą do prestiżowej serii Poesie/Galli-
mard. I że fascynujący jest do tego komentarz samego autora: Zro-
bić coś religijnego, wplatając w to istnienie podziemnych parkingów. 

Przyjmijmy, że te niewinne dwie myśli Houellebecqa dają Fran-
cji, a może i światu, jakieś szanse na przyszłość. Pogódźmy się 
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95dalej, że w wielu sprawach nie znajdziemy sensu. Przyznajmy, 

że nadmiar bezsensu jest zbyt widoczny i bolesny, że mówi się 
o tym za dużo i za głośno i że to może prowadzić do katastrofy 
(zawsze tak jest, jak czegoś jest za dużo i zagłośno). I oddajmy 
święte pole „wieczności dzieciństwa”, tak, święte pole. Niech nie 
widzi się rychłego kresu (to dobrze, że nie widzi się rychłego kre-
su). I niech dostrzega się, obok podziemnych parkingów, inne 
istnienia. Może to przyniesie ocalenie? Zobaczyć coś Wyższego 
nad tym, co konieczne (a parking podziemny jest człowiekowi 
potrzebny) – to jest nadzieja.

Nie piszę tu więcej o Houellebecqu, przestrzegającym w powyż-
szej rozmowie przed wojną domową, zasmuconym, przejętym. 
To by musiał już być, stawać się, inny tekst, i to pisarstwo wyma-
gałoby znacznie więcej miejsca i niewątpliwej osobności (by nie 
rzec przekornie „odosobnienia”). Chodzi mi raczej o to, całkiem 
naiwnie, by Francja, a za nią świat zdjęły pewien gorset. On moc-
no ścisnął: coś się przyjęło i nie chce się odwrócić. Coś, w przyjętej 
formie, wygania co sobota na ulice „żółte kamizelki”, a inne Coś, 
też w przyjętej formie, każe Macronowi pisać i 5 mar-
ca 2019 roku ogłaszać przesłanie na rzecz przyszło-
ści świata i potrzebę Renesansu Europy. I to wszystko 
w cieniu choćby Houellebecqowych ostrzeżeń. Tak się 
przecież złożyło (i to złożenie od razu owiała legenda), 
że wydanie Uległości Houellebecqa zbiegnie się w czasie 
z zamachem na redakcję „Charlie Hebdo”. Wizje pisarza 
się sprawdzają?

Ech, wizje, jak one mnie pociągają! Wyobrażenia 
i rzeczy – jak cicho niewidzialne ścieli się na widzialnym… Mate-
ria świata, niezaprzeczalna, potrzebna jest wszystkiemu, co ma 
się snuć wyżej, obok, dalej, gdzieś. Zacząłem od Wandei i chciał-
bym teraz do niej wrócić, do niej dwudziestopierwszowiecznej, 
do całej Bretanii, do ziemi francuskiej nieco zapomnianej, mało 
znanej, nie tak obnoszącej się swą francuskością, jak inne regiony, 
a obnoszącej się czymś innym. Choćby dystansem do życia, do 
przyjemności życia, o, tak powinno się powiedzieć. Trzeba by zaj-

tak zresztą jest 
w całej francji: 
paryż i reszta świata, 
paryż i prowincja. 
ale bretania oparła 
się paryżowi 
szczególnie twardo
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96 rzeć do takich departamentów jak Cotes-d’Armor, Finistere, Ille-
-et-Vilaine i Morbihan, żeby zobaczyć „niespodziewaną” Francję. 
Surowe, skromne domy z kamienia, owiane wiatrem, tym z dłu-
giej, atlantyckiej linii brzegowej, chłód i ludzie, większość ludzi 
niezmiennie przywiązana do katolickiej religii, wciąż żyjąca w tym 
duchu i „w tym kalendarzu”. Jeszcze przedrewolucyjnym, jeszcze 
innym od reszty Francji. Paryżanie oczywiście pokpiwają sobie 
z Bretończyków, uważając ich za ludzi nieokrzesanych i upar-
tych. Jednocześnie jednak doceniają ich zanurzenie w naturze, 
tradycji. Z kolei Bretończycy widzą w paryżanach ludzi pysznych, 
aroganckich i w gruncie rzeczy niezaradnych życiowo. Tak zresztą 
jest w całej Francji: Paryż i reszta świata, Paryż i prowincja. Ale 
Bretania oparła się Paryżowi szczególnie twardo. 

Hm, gdyby pomyśleć, że skoro w Nantes urodził się Jules Ver-
ne, to może właśnie ten region Francji najdalej wybiega… w przy-
szłość? Ten daje szansę? 

Trudno sądzić, gdy tych Francji i światów jest tyle. Niedaw-
no obejrzałem Climax Gaspara Noe, autora m. in. Wkraczając 
w pustkę. I to też jest Francja. Zobaczcie sami. Nie wspominam 
już o społecznie zaangażowanym klasyku Mathieu Kassovitzu. 
I o tym wszystkim, co dobrego działo się i dzieje we francuskim 
kinie, począwszy od „nowej fali” i ulubionych 400 batów Francoisa 
Truffauta i Do utraty tchu Jeana Luca Godarda. Nie zapominajmy 
o tym – bo chyba tylko to kino w Europie (podobnie jak francu-
ska piosenka) umiało i umie zachować daleko idącą odrębność. 
W tym wypadku, w wypadku kultury, Francja nie chce być global-
na i raczej nie ma szczególnych ambicji wpływania na resztę świa-
ta. Francuska sztuka chce być po pierwsze francuska, autorska, 
indywidualna, własna, potem światowa. Ewentualnie i niechcą-
cy światowa. Zresztą Francja „pilnuje kina” – to ona wynalazła 
fotografię i kinematograf. Gdyby świat miał rzeczywiście upaść, 
to umówmy się, żeby ocalał Francuz – niech nakręci o tym film. 
Nie Amerykanin. 

Pokusy malowania przyszłego świata mają coś masochistycz-
nego: chcemy bólu, cierpienia, klęski, by znaleźć pocieszenie dla 
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97tego wszystkiego, co teraz. Można mówić efektownie, że Francja 

zmierza donikąd, a świat, przynajmniej świat zachodni, razem 
z nią. Że ten świat stracił dla siebie samego cierpliwość. Że ustą-
pi miejsca młodszemu światu, temu z Afryki czy Azji. Francja 
się wyczerpała i chce umrzeć. Tyle tylko, że prócz wizjonerów są 
jeszcze marni pocieszyciele, nieatrakcyjni minimaliści powtarza-
jący od wieków, że to nie jest koniec świata, że jeszcze nie teraz, 
„poprosimy o odrobinę cierpliwości”; że póki co nie jest tak źle, że 
mogłoby być gorzej. Lecz skoro nadchodzą kolejne dni i się żyje, 
to dajmy pokój końcom świata, niech sobie w czyichś głowach 
tkwią i nie wychodzą na światło dzienne. Niech światło dzienne 
ich nie obchodzi. Niech żyją w mroku.

Jest tylko jedno „ale”: prorocy i upadki imperiów nie znoszą 
mroku. Prorocy szukają poklasku, upadki – blasku. Tak, blasku, 
harmidru, cudowności. Pascal Bruckner w wydanej w języku pol-
skim kilka tygodni temu w PIW Tyranii skruchy zauważa, że upa-
dek jest szlachetniejszy od wegetacji, gdyż dowodzi tego, jak daleko 
żeśmy zaszli. Hałas towarzyszący upadkowi musi usłyszeć cała Zie-
mia: od wschodu do zachodu i od północy do południa. Ruiny mają swój 
urok, zwłaszcza gdy katastrofa nadchodzi powoli, łącząc wytworność 
i melancholię. Tylko wielkie rodziny gasną w blasku zachodzącego 
słońca, nie tracąc piękna; śmierć plebejuszy nie ma żadnego wdzię-
ku. Zresztą, czy ktoś miał świadomość, że istnieli? Francja nie może 
zatem odejść jak każdy inny naród, musi zainscenizować swój upadek, 
poinformować cały świat o swej agonii; ten patos ponownie zakrawa 
na pretensjonalność. Francja zaprasza całą ziemię na swój pogrzeb; 
uroczystość będzie majestatyczna, godna naszej przeszłości. Rzecz 
w tym, że wydrukowano już wiele zaproszeń, a nieboszczka dobrze się 
trzyma. Koniec danego państwa rzadko przypomina upadek Rzymu 
czy komunizmu. Zwłaszcza demokracje dysponują, wbrew wszelkim 
oczekiwaniom, zasobami umożliwiającymi im przetrwanie; powód 
ku temu jest prosty – to ich pluralizm, który wymyka się progno-
zom socjologów, demografów i antropologów. Z definicji nasze syste-
my polityczne ujawniają wyłącznie nasze słabości, a skrywają przed 
powierzchownym obserwatorem swoje atuty – łatwiej jest krytykować 
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98 te pierwsze niż zidentyfikować siły, które zapowiadają odrodzenie. 
Dalej Bruckner przypomina wszelkie problemy i bolączki, które 
dotykają Francję i które już dawno powinny doprowadzić ją do 
upadku. Lecz Francja nie upada. Czemu? Bruckner pisze: Naród, 
który żyje, z natury się potyka, a nawet gryzie piach tylko po to, by 
podnieść się wzmocniony tym doświadczeniem. Nie obronimy tożsa-
mości francuskiej dzięki ściślejszej ochronie, ale dzięki konfrontacji 
z szerokim światem; śmiałość jest lepsza od ciągłej autorefleksji. Toż-
samość to nie bariera, ale punkt wyjścia, który pozwala nadać ciąg 
dalszy przeszłości, zmienić jej kierunek. Trzeba ją ciągle na nowo budo-
wać. Twierdzi dalej, że konkurencja nie jest zniewagą, a wyzwa-
niem. Francja to lustro, w którym przegląda się Europa; mogłaby 
się również stać miejscem, gdzie Europa powoli przezwycięża patolo-
gie, z jakimi się boryka, i na nowo się odradza. Bruckner cytuje tu 
Hoelderlina: Gdzie jest niebezpieczeństwo, rośnie również ratunek. 
I kończy swą myśl słowami: Nie mamy wyjścia: musimy się rzucić 
w zamęt bitewny lub zginiemy.

Pamiętamy słynny obraz postimpresjonisty Paula Gauguina 
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Gauguin 
namalował go w latach 1896–1897, po legendarnym wyjeździe 

z Francji na Tahiti. Po wyjeździe, można powiedzieć, 
symbolicznym, odrzucającym absurd kariery paryskiego 
maklera giełdowego, w czym próbował swych sił. Obraz 
miał ten wyjazd (ucieczkę?) tłumaczyć. Oto Gauguin 
(przepadający notabene za zamorskimi wyprawami) 
odchodzi od cywilizacji; szuka wytchnienia w naturze. 
W niej upatruje szczęścia, nie w postępie. Artysta życzył 
sobie, by wspomniane wyżej dzieło „czytać” od prawej 
strony. Zaczynać tam, gdzie jest dziecko, a kończyć tam, 

po lewej stronie, gdzie jest stara kobieta. 
Ale ja bym powiedział naturalnie, że obraz można „czytać” też 

od lewej do prawej – tak łatwiej jest znieść te okropne tytułowe 
pytania. Łatwiej je znieść przez człowieka, przez Francję i przez 
świat. I łatwiej uwierzyć, że ktoś, że coś znów się narodzi. 

wciąż rodzi się nowa 
francja i żadnej 
nie zastanę i nie 

zachowam? nazbyt 
polski jestem w polsce? 

zbyt niefrancuski 
we francji? 
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99Tylko się tykam Francji, tego się chwytam, tamtego, lecz 

dotknąć jej nie mogę. Wciąż rodzi się nowa Francja i żadnej nie 
zastanę i nie zachowam? Nazbyt polski jestem w Polsce? Zbyt 
niefrancuski we Francji? Nawet jeśli tyle razy tam byłem i jeszcze 
będę? Nie poczuję francuskiego szczęścia? Tylko polskie szczę-
ście jest mi dane? Tylko polscy przodkowie, tylko polskie odda-
nia i nauki dziadków? Tylko polskie kaczki na polskiej wodzie? 
Jak pisać o innych, nie będąc innym? Jak pisać o zależnościach 
innych, będąc w co innego uwikłanym? 

Może, trzymając kciuki za lullystów (w nawiązaniu do moje-
go fantazyjnego wstępu), zakończmy fragmentem wiersza Miraż 
wierzchołków Rene Chara, prowansalskiego poety, przyjaciela 
Camusa:

Wątły uczeń, jakże przeobrazisz przyszłość i rozgarniesz ten 
ogień tylekroć badany, tylekroć przerzucany, zapadły w twe 
omylne spojrzenie?  
Czas teraźniejszy jest tylko grą albo rzezią łuczników. 
Ω



chciałoby się zapytać – jak 
i dlaczego można przejść 
drogę od przeświadczenia 
o wszechogarniającym 
człowieka absurdzie 
do idei humanizmu? 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
0

 /
 W

IO
SN

A
 2

0
19

 
10

1

Spojrzenie po latach na dorobek 
literacki Alberta Camusa i zawarte 
w jego dziełach idee filozoficzne, 
a także poszukiwania związane 
z etyką, prowadzi do wniosku, że za 
podsumowanie jego artystycznej 
drogi mogłoby służyć zarówno 
sformułowanie „Człowiek zbuntowany”, 
jak też i „Człowiek zagubiony” 

Albert Camus, noblista, autor Dżumy, Obcego 
i Mitu Syzyfa to jeden z najważniejszych pisa-
rzy, a także myślicieli początku drugiej połowy 
XX wieku. Jego twórczość wywarła znaczący 
wpływ na rozwój kultury europejskiej w kolej-
nych dekadach, tak pod względem literackim, 
jak i filozoficznym. Był jednym z tych twórców, 
którzy przyczynili się do wzrostu i triumfu idei 

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 
ALBERTA CAMUSA A MYŚL 
CHRZEŚCIJAŃSKA

GŁAZ 
I KRZYŻ

Maciej Woźniak
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absurdu w literaturze i filozofii w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych. Jego Kaligula bywa wymieniany jako jeden z najważ-
niejszych przykładów teatru absurdu, W Micie Syzyfa i innych 
esejach Camus kreślił zaś refleksje na temat absurdalności i tra-
gizmu ludzkiej egzystencji. Był jednym z tych, którzy w świecie 
powojennym z goryczą poddawali w wątpliwość ideę świata jako 
miejsca opartego na jakimkolwiek ładzie i porządku. Wywarł tym 
samym wpływ na rozwój prądów myślowych w Europie Zachod-
niej, które doprowadziły do aksjologicznego kryzysu, sekula-
ryzacji, czy rewolucji obyczajowej. Jednak choć przez wielu był 
zaliczany do kręgu egzystencjalistów i łączyły go związki z Jean 
Paulem Sartre’em i Simone de Beauvoir, sam wielokrotnie odże-

gnywał się od takich klasyfikacji. 
O ile jednak w pierwszym okresie twórczości Camus 

w utworach takich jak Obcy, czy wspomniany Kaligula 
występował niemal jako prorok negacji kultury i cywi-
lizacji, o tyle okres późniejszy, w którym powstały mię-
dzy innymi Dżuma, czy Człowiek zbuntowany, odznaczał 
się raczej poszukiwaniem i próbą budowy. Poszukiwa-
niem sensu i usprawiedliwienia dla życia w świecie 
absurdu, zdaniem pisarza najpewniej pozbawionym 

Boga. Próbą budowy zasad i wartości, dzięki którym owo życie 
mogłoby mieć sens. Camusa w żadnym wypadku nie można okre-
ślić mianem autora, którego twórczość jakkolwiek zbliżałaby się 
do duchowości chrześcijańskiej, ale zarazem ogromnym błędem 
byłoby uznanie go wrogiem Kościoła czy piewcą ateizmu. W roz-
woju intelektualnym Camusa myśl chrześcijańska, a zwłaszcza 
Święty Augustyn, miały bowiem pewien udział. I choć jego dro-
ga była drogą odwrotu od chrześcijańskich tradycji, szczególnie 
odrzuceniem koncepcji grzechu czy zbawienia, postać Camusa 
i jego wędrówka nosi znamiona symbolicznej wędrówki człowieka 
w ogóle. Człowieka wątpiącego, poszukującego, pragnącego dobra, 
ale czasem nie mogącego go znaleźć, wychodzącego na manowce. 

Albert Camus otrzymał Nagrodę Nobla w 1957 roku, jako drugi 
najmłodszy w historii laureat w dziedzinie literatury (po Rudyar-

chciałoby się zapytać – 
jak i dlaczego można 

przejść drogę od 
przeświadczenia 

o wszechogarniającym 
człowieka absurdzie 

do idei humanizmu?
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dzie Kiplingu). W uzasadnieniu Królewskiej Akademii w Sztokhol-
mie pisano, że nagrodę przyznano za ogromny wkład w literaturę, 
ukazującą znaczenie ludzkiego sumienia. Chciałoby się zapytać – jak 
i dlaczego można przejść drogę od przeświadczenia o wszechogar-
niającym człowieka absurdzie do idei humanizmu? 

TO C Z Ą C  S WÓ J  G Ł A Z 

Kluczowe dla zrozumienia stosunku Camusa do rzeczywistości 
w pierwszym okresie jego twórczości są dzieła, które w począt-
kach lat czterdziestych pozwoliły rozbłysnąć jego literackiej gwieź-
dzie. Mowa tu o trzech różnych utworach, każdym przynależącym 
do innego rodzaju – był to zbiór esejów Mit Syzyfa, powieść Obcy 
oraz dramat Kaligula. W pierwszym z tych dzieł Camus w sze-
regu tekstów przedstawił koncepcję filozoficzną wskazującą na 
tragiczną sytuację człowieka współczesnego – zmuszonego do 
życia, lecz zarazem żyjącego na świecie, w którym owo życie nie 
ma konkretnego celu, a więc sensu. Kluczowy był tu tytułowy esej, 
w którym pisarz omawiał starożytny mit o Syzyfie, skazanym 
przez bogów za swą pychę na wieczne toczenie pod górę głazu, 
który – gdy Syzyf był już blisko szczytu – nieuchronnie spadał. 
Syzyf zaś zmuszony był do rozpoczynania swojej wędrówki raz 
po raz… W tym symbolicznym obrazie Camus dostrzegał gorzki 
los człowieka zmuszonego do życia na ziemi, dla którego istotą 
tego bytowania jest cierpienie. 

Nietrudno zrozumieć, że Syzyf jest bohaterem absurdalnym 
tak przez swoje pasje jak i udręki. Za pogardę dla 
bogów, nienawiść śmierci i umiłowanie życia zapłacił 
niewypowiedzianą męką: całe istnienie skupione w wysiłku, 
którego nic nie skończy. Oto cena, jaką trzeba zapłacić za 
miłość do tej ziemi. 

Jak zauważał Camus, człowiek znajduje się w tym samym poło-
żeniu co Syzyf, jednak co istotne, tragiczność tego położenia nie 
wynikała, zdaniem pisarza, z samego faktu mozołu stającego się 
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udziałem Syzyfa, ale ze świadomości owego mozołu, ze zdania 
sobie sprawy bohatera z bezcelowości i jałowości jego działania. 
To zaś stawało się odbiciem sytuacji człowieka współczesnego, 
który w przeciwieństwie do jego dziejowych poprzedników zdał 
sobie sprawę z absurdu swej egzystencji, dostrzegł ów ciążący 
mu głaz. I przyglądał mu się nieustannie, był do tego zmuszo-
ny, podobnie jak Syzyf w tych chwilach, gdy schodził z góry, by 
ponownie wziąć w ręce przedmiot swego ucisku. Dla mitologicz-
nego bohatera była to, zdaniem Camusa, chwila katorgi może 
nawet gorszej, bo polegającej na okrutnej refleksji i obserwacji 
swego tragicznego położenia. 

Współczesny robotnik poświęca wszystkie dni swego życia 
jednemu zadaniu i ten los nie jest mniej absurdalny. Ale 
nie jest tragiczny, prócz tych rzadkich chwil, kiedy robotnik 
osiąga świadomość swego losu. Bezsilny i zbuntowany Syzyf, 
proletariusz bogów, zna własny w całej pełni: o nim myśli, 
kiedy schodzi. 

Ten właśnie obraz był dla autora kluczowy w jego rozumie-
niu kondycji i sytuacji człowieka. W zbiorze uzupełnił go innymi 
wnioskami płynącymi z konstatacji tragiczności bytu. W jednym 
z esejów postawił tezę, że w istocie jedynym istotnym pytaniem 
filozoficznym jest pytanie o samobójstwo – o to, czy życie w ogó-
le warte jest tego, by je przeżyć. Bo skoro samo w sobie stano-
wi syzyfowy absurd, jaki może istnieć powód, by w ogóle starać 
się o toczenie egzystencjalnego głazu? W innym miejscu Camus 
zaznaczał, że prawdziwie wolnym człowiekiem może być jedynie 
ten, kto zda sobie sprawę z absurdu i tragiczności losu. Inaczej 
będzie jedynie nieświadomym niewolnikiem. 

Tym lepiej przeżyje się życie, im mniej będzie ono miało 
sensu. Przeżyć jakieś doświadczenie, żyć jakimś losem 
to zaakceptować go w pełni. Otóż nie można żyć losem, 
o którym wiadomo, że jest absurdalny, jeśli nie uczyni się 
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wszystkiego, by mieć przed oczami ten absurd ukazany przez 
świadomość. 

Akceptacja absurdalności i tragiczności ludzkiego losu stała się 
udziałem bohatera Obcego, jakim był francuski urzędnik Meur-
sault, dopuszczający się morderstwa popełnionego na poznanym 
w Algierze arabskim mężczyźnie. Bohater dokonuje mordu na 
plaży, widząc nóż w ręku Araba, wyciąga pistolet i bez namysłu 
strzela do niego. Ostatecznie zostaje skazany na karę śmierci, 
jednak przyjmuje ów fakt ze stoickim spokojem, chłodno obja-
śniając śledczym okoliczności zdarzenia i finalnie przyjmując 
karę. Co wymowne, bohater w obliczu zbliżającego się końca 
odmawia religijnego pocieszenia, nie chce go i nie szuka, zga-
dzając się na kres życia wypełnionego wedle jego percep-
cji złem, stanowiącego absurd. W historii Meursaulta 
zostaje tym samym pominięty Bóg. Oddaje to posta-
wę Camusa wobec absolutu, który rozmyślnie w swych 
wczesnych dziełach pomijał kwestię istnienia Boga, 
nie mogąc zaakceptować faktu istnienia zła. Zdaniem 
Camusa wykluczało ono możliwość istnienia jakiejś 
zasady unifikującej wszelkie prawdy, zaś brak takowej 
stanowił o absurdzie. 

Wreszcie ostatnią część „absurdalnego tryptyku” 
Camusa stanowił dramat Kaligula, którego premiera 
miała miejsce w 1944 roku. Jednak choć nastąpiło to dwa lata 
po wydaniu Mitu Syzyfa i Obcego, Camus prace nad tym drama-
tem zaczął dużo wcześniej. Kaligula, inspirowany historią życia 
rzymskiego władcy, był w istocie opowieścią o szaleństwie i nihi-
lizmie, które wynikały z poczucia absurdu dotykającego tytu-
łowego bohatera. W utworze tym władca po śmierci ukochanej 
siostry Druzylli (z którą w rzeczywistości Kaligulę łączyły o wie-
le bardziej intymne relacje) popada w obłęd i oddaje się manii 
nihilizmu i okrucieństwa, z jednej strony urządzając dzikie uczty 
i orgie, zaś z drugiej mordując swych współziomków dzięki posia-
danej władzy. Jak przyznaje sam tytułowy bohater, jego działanie 

camus zaznaczał, że 
prawdziwie wolnym 
człowiekiem może być 
jedynie ten, kto zda 
sobie sprawę z absurdu 
i tragiczności losu. 
inaczej będzie jedynie 
nieświadomym 
niewolnikiem



m
A

cI
ej

 W
O

źN
IA

k 
/ 

g
łA

z 
I k

R
zy

ż 
10

6

obliczone jest na ukazanie ohydy i bezsensu istnienia, wyrwanie 
ludzi z więżącego ich letargu. Kaligula u Camusa postrzega świat 
jako miejsce zakłamane, w którym ludzie fałszywie dopatrują 
się sensu. Jedyną więc szansą na wyzwolenie staje się nihilizm. 

S A RT R E  I  Ś W I Ę T Y  A U G U ST Y N 

Z powyższych przykładów łatwo wysnuć wniosek, że Camus był 
właśnie nihilistą, a przy okazji i egzystencjalistą. Jednak pisarz 
bronił się zaciekle przeciw takim klasyfikacjom. Jak stwierdzał, 
egzystencjalizm stanowił system spójnych poglądów i określoną 
filozofię widzenia świata, podczas gdy jego twórczość składała 
się dlań z „wątpliwości i pytań”. Camus, rzecz jasna, nie był oso-
bą wierzącą, a jego myśl od samego początku była odwrócona 
od Boga. Nie atakował jednak Kościoła i religii, lecz poddawał 
w wątpliwość możliwość istnienia Stworzyciela. W Micie Syzyfa 
nawiązywał do filozofii Jaspersa czy Kierkegaarda, zauważając, 
że w ich myśli Bóg stawał się tym, co dawało fundament sensu 
człowiekowi, ratując go przed absurdem. Camus dostrzegał pra-
gnienie Boga obecne w człowieku i naturalne, jednak konstato-

wał, że owo pragnienie istnienia absolutu nie stanowi 
o tym, że możemy wysnuć wniosek o jego istnieniu. 
Tym niemniej podejście do wiary i życia Camusa róż-
niło się w znacznej mierze od postawy Jean Paula Sar-
tre’a, czy Simone de Beauvoir, z którymi swego czasu 

utrzymywał kontakty. O ile autor Mdłości i autorka Drugiej płci 
wyznawali rodzaj ateizmu bliższy nihilizmowi, uznający nieomal 
za aksjomat brak możliwości istnienia Boga, o tyle Camus był 
człowiekiem egzystencjalnych wątpliwości, które nie składały się 
jednak w dogmaty, a zawierały wieczny niepokój. To zresztą po 
pewnym czasie doprowadziło do ochłodzenia stosunków między 
intelektualistami, a ostatecznie, po niezwykle krytycznie przyję-
tej przez Sartre’a książce Camusa Człowiek zbuntowany, do ostrej 
polemiki i zerwania kontaktów. 

Camus był więc przede wszystkim człowiekiem poszukującym. 
Gdzie jego poszukiwania miały swą genezę? Warto zauważyć, że 

camus był więc przede 
wszystkim człowiekiem 

poszukującym
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już we wczesnej młodości Camus był zafascynowany filozofią. 
Ukończył gimnazjum o takim właśnie profilu. W kolejnych latach 
w orbicie jego zainteresowań znalazły się między innymi myśl 
neoplatońska oraz dzieła Świętego Augustyna. Dał temu wyraz, 
kończąc studia i pisząc swoją agrégation (odpowiednik naszej 
pracy magisterskiej). Jej temat brzmiał Metafizyka chrześcijańska 
a neoplatonizm; Plotyn i Święty Augustyn. Jak zauważają badacze 
życia i twórczości Camusa, w tamtym okresie myśl Augustyna go 
fascynowała, niezwykle cenił świętego i myśliciela za jego doro-
bek intelektualny, w tym rozważania dotyczące cnoty i miłości. 
Nie był jednak w stanie zaakceptować niektórych myśli obecnych 
w dziełach wielkiego filozofa z Hippony, przede wszystkim tych 
dotyczących zła i koncepcji grzechu. Grzech, a szczególnie grzech 
pierworodny obecny w nauczaniu Kościoła, był niepojęty dla mło-
dego francuskiego myśliciela i przyszłego pisarza. Nieogarnięta 
i nie do zaakceptowania była też dla niego koncepcja Boga-Stwo-
rzyciela sprawującego władzę nad światem, a nade wszystko przy-
noszącego mu swego Syna – Zbawiciela. Bóg-demiurg i zbawienie 
nie współgrały z przeczuwanym już w młodości przez Camusa 
absurdem, przeświadczeniem o chaotyczności i przede wszyst-
kim niesprawiedliwości świata. 

Święty Augustyn pisał w swych Wyznaniach, że niespokojna 
jest dusza człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dusza Camusa, 
jak sam przyznawał, pozostawała wiecznie niespokojna, nie-
pewna, zagubiona w świecie, w którym brakowało fundamentu, 
w którym ów fundament wydawał się niepewny i miałki. A prze-
cież w pewien sposób pod postacią filozofii i teologii Augustyna 
ukazał się Camusowi przed oczami. W pewnym sensie przyszły 
autor Mitu Syzyfa doszedł w swych duchowych i intelektualnych 
poszukiwaniach do podobnego punktu, co wiele wieków wcześniej 
wielki doktor Kościoła, wybrał jednak inną ścieżkę. Albo inaczej – 
w swej nieufności wobec chrześcijańskiej drogi zdecydował się 
na odwrót i podążanie inną. Znamienna pod tym względem jest 
pewna anegdota dotycząca prelekcji, jaką w 1946 roku w Paryżu 
Camus wygłaszał w klasztorze na Boulevard de la Tour-Maubourg 
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dla tamtejszych dominikanów. Gdy jeden ze słuchaczy podczas 
teologicznej dysputy rzekł do pisarza Panie Camus, ja doznałem 
łaski, a Pan nie!, ten z pełną szczerością odparł: Jestem Pańskim 
Świętym Augustynem, ale przed nawróceniem. Walczę z problemem 
zła, ale nie mogę sobie z nim poradzić. 

Chociaż Camus odrzucił Boga, a może raczej nie był w stanie 
mu zaufać, odczuwana przezeń niezgoda na zło oraz poczucie 
absurdu ostatecznie nie skutkowały przyjęciem nihilistycznej 
postawy egzystencjalnej, ale próbami szukania nadziei dla czło-
wieka i sensu dla jego istnienia. Chociaż instynkt kazał mu 
odrzucić ideę łaski proponowaną przez Augustyna, głoszącego 
że prawdziwą wolność i szczęście można znaleźć tylko w Bogu, 
Camus pragnął swojej własnej wolności, a przede wszystkim spra-
wiedliwości dla ludzi. W pewnym sensie pragnął swojej własnej 
religii, ale takiej pozbawionej Boga. Religii stworzonej przez czło-
wieka świadomego absurdu istnienia, dostrzegającego tragizm 
swego losu, jednak starającego się ów tragizm przezwyciężyć, 
nadać mu sens. Podobnie jak Święty Augustyn w pewnym sensie 
pragnął „Państwa Bożego”, ale w innej formie: nie religijnej, lecz 
czysto humanistycznej. 

WO B E C  D Ż U M Y 

Owe poszukiwania i pragnienia były dla niego też czymś więcej, 
niż tylko czystym teoretyzowaniem. W odróżnieniu od zgłębia-
nych za młodu neoplatoników, Camus nie chciał zatrzymywać 
się jedynie na świecie idei, lecz chciał, aby dzięki rozumowi czło-
wiek mógł wytworzyć niezależne od religii wzorce moralne, by 
mógł nadać sens otaczającej go zmysłowej i z natury absurdalnej 
rzeczywistości. Służyć temu miały nade wszystko twórczość oraz 
postawa humanizmu. O sensie twórczości pisał jeszcze w Micie 
Syzyfa, gdzie zauważał, że dzieła sztuki mają za zadanie nadawa-

nie barw pustce egzystencji, winny stanowić odpowiedź 
na absurd, a jednocześnie z nim się łączyć. W rozumie-
niu Camusa w pięknie znajdować się miało przynaj-
mniej częściowe remedium na absurdalność bytu. 

camus odrzucił boga, 
a może raczej nie był 

w stanie mu zaufać
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Równie ważne, a może nawet ważniejsze od przeświadczenia 
o roli sztuki i instynktownego pragnienia piękna było u niego 
pragnienie sprawiedliwości. Sprawiedliwość miała stanowić przy-
najmniej częściowe uwolnienie się człowieka od zła i cierpienia. 
Wyrazem tej postawy w dużej mierze był opublikowany w 1951 
roku zbiór esejów „Człowiek zbuntowany”, w którym to Camus 
stawiał tezę, że to właśnie sprawiedliwość jest tą wartością, o któ-
rą woła człowiek w obliczu zła i śmierci. Zarazem jego zdaniem 
była to wartość sama w sobie, bo przecież skoro za cierpieniem nie 
stała nadzieja zbawienia, jedynym co pozostawało człowiekowi, 
była walka o sprawiedliwszy, lepszy byt. Jednocześnie walka ta 
nie miała u Camusa rysów ideologii. Mówił on raczej, że jedyne co 
człowiek może i co powinien czynić w życiu, to buntować się prze-
ciw śmierci poprzez dążenie do sprawiedliwości. Nie miał jednak 
złudzeń, że w świecie bez Boga można stworzyć jakiś mityczny 
trwały ład i porządek. W swych esejach w istocie przeciwstawiał 
się nihilizmowi i próbom budowy nowego świata przez różnych 
myślicieli i twórców prądów ideowych. Twierdził raczej, że w obli-
czu śmierci pozostaje jedynie bunt, jedynie heroiczne trwanie, 
jedynie pragnienie sprawiedliwości. 

Inni, którzy chcieli stworzyć regułę o własnych siłach, 
wybierali próżny popis, pozór i banalność albo zabójstwo 
i zniszczenie. Jednakże Sade i romantycy, Karamazow czy 
Nietzsche weszli do świata śmierci tylko dlatego, że pragnęli 
prawdziwego życia. Tak dalece, że w rezultacie inwersji 
w ich obłąkanym świecie rozlega się rozpaczliwe wołanie 
o regułę, ład i moralność. Ich konkluzje stały się zgubne albo 
dla wolności zabójcze dopiero od chwili, kiedy odrzuciwszy 
ciężary buntu i wymknąwszy się napięciu, jakie bunt 
zakłada, wybrali wygody tyranii lub niewoli. Bunt ludzki 
w swoich formach wysokich i tragicznych jest może tylko 
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ciągłym protestem przeciw śmierci, szaleńczym oskarżeniem 
losu, który określa powszechna kara śmierci1.

Zarazem jednak pomimo przeświadczenia o nieuchronnym 
kresie bytu, Camus zauważał, że odpowiedzią na świadomość 
absurdu nie powinna być bierność, ale właśnie bunt. Żyć to także 
działać – napisze na kartach innego z esejów z Człowieka zbun-
towanego. Działanie to zaś może mieć sens wtedy, gdy będzie 
stanowić jakąś odpowiedź na zło, jakąś próbę walki ze śmiercią, 
nawet jeśli z góry skazaną na porażkę. Taką też próbę walki ze 
śmiercią, a zarazem wielką refleksję nad istotą zła stanowiła jego 
najsłynniejsza powieść – wydana w 1947 roku Dżuma. W niej to 
doktor Bernard Rieux jak i inni bohaterowie stają wobec nie-
wyobrażalnego kataklizmu, jakim jest tytułowa zaraza, która 
dosięga algierskiego miasta Oran. Dżuma staje się wyzwaniem 
moralnym dla miejscowej społeczności, różni mieszkańcy reagu-
ją na zastaną sytuację w rozmaity sposób, jedni próbują uciec 
od cierpienia na przykład w uciechy cielesne, inni tracą wszelką 
wolę walki i popadają w apatię, a wreszcie inni wbrew wszelkim 
tragicznym okolicznościom dochodzą do wniosku, że jedynym 
sensownym działaniem w obliczu katastrofy jest próba niesie-
nia pomocy chorym i potrzebującym, nawet mimo wiszącej nad 
wszystkimi zagłady. W ten sposób w swej najsłynniejszej powie-
ści Camus wskazał poprzez wielką parabolę ludzkiej egzystencji, 
że choć istotnie jest ona przepojona złem, a człowiek skazany 
jest na cierpienie i ostatecznie na śmierć, tylko w relacji do dru-
giego człowieka i poświęceniu dla innych może znaleźć choćby 
częściowy sens. 

W tym manifeście humanizmu, w którym niewierzący dok-
tor Rieux swoją postawą i czynami zdaje się wprost oddawać 
myśli samego Camusa, niezwykle ciekawa jest postać miejscowego 
duchownego ojca Paneloux. Charyzmatyczny jezuita cieszący się 
wielkim szacunkiem w Oranie na początku opowieści, kilka tygo-

1 A. Camus, Człowiek zbuntowany.
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dni po wybuchu epidemii, jawi się jako srogi prorok wieszczący 
z ambony, że choroba jest karą zesłaną przez Boga za grzechy 
mieszkańców miasta. Jednakże w obliczu zetknięcia z cierpie-
niem dziecka przeżywa wewnętrzną przemianę i porzuca oschły 
moralizm, w zamian za to oddając się bezinteresownej pomocy 
bliźnim. Ostatecznie zaraża się dżumą i umiera w sposób god-
ny, spokojny, a nawet do pewnego stopnia heroiczny, trzymając 
w ręku krzyż i czując, że do końca wypełnił swą kapłańską posłu-
gę. W rysie tej postaci nie chodziło Camusowi o atak na Kościół, 
czy duchownych, lecz o ilustrację problemów trapiących go od 
zawsze, a dotyczących grzechu, zła i odpowiedzi na zło. Historia 
ojca Paneloux stanowi w pewnej mierze ponowne starcie pisarza 
z myślą Świętego Augustyna, co zostaje zresztą zasygnalizowane 
w osobie omawianego bohatera, jezuita specjalizuje się bowiem 
w filozofii tego właśnie świętego. Camus prezentuje tu stanowi-
sko, wedle którego zło nie wynika z grzechu, nie jest jego kon-
sekwencją. Po prostu istnieje, dosięga wszystkich i nic na to nie 
można poradzić. Krytyka grzechu jest więc bezcelowa, jednak 
zarazem Camus nie gloryfikuje postawy bierności wobec zła. 
Stwierdza za to, że jedyną sensowną odpowiedzią na nie jest czy-
nienie dobra, dodając jednocześnie, że do przyjęcia takiej postawy 
zbędne są pobudki religijne. 

Z A G U B I E N I  W Ę D R OWC Y 

Obserwujemy więc w tym szczytowym osiągnięciu Camusa, jak 
i jego całej twórczości literackiej, swoisty paradoks – z jednej 
strony odrzucenie Boga, zaś z drugiej instynktowne pragnienie 
dobra i głoszenie prawd pozornie bliskich wierze chrześcijańskiej. 
Potrzeba sprawiedliwości, czy spełnienie leżące w odda-
niu się drugiemu człowiekowi wydają się wszak ideami 
niezmiernie pozytywnymi. Podobnie jak wypływające 
z niektórych jego dzieł przeświadczenie o piekle samot-
ności, cierpieniu towarzyszącemu człowiekowi oddzie-
lonemu od wspólnoty innych ludzi. Widać to w Dżumie, 
ale także choćby w opowiadaniach z cyklu Wygnanie 

kościół bez boga, 
choćby najpiękniejszy 
w formie, pozostanie 
bowiem jedynie 
budynkiem wyzutym 
z duszy
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i królestwo, w których bohaterowie, w różny sposób dotknięci 
wyobcowaniem i samotnością, cierpią. Ale czy to wszystko ozna-
cza, że Camusa można w ostatecznym rozrachunku określić mia-
nem pisarza mimowolnie chrześcijańskiego? W żadnym wypadku. 
Logika wskazuje bowiem, że nie może być mowy o chrześcijań-
stwie tam, gdzie odrzucony, czy pominięty zostaje Chrystus, 
nawet jeżeli pozornie przed naszymi oczami na kartach danych 
dzieł literackich pojawiają się ideały zbliżone do nauk Zbawiciela. 

Kościół bez Boga, choćby najpiękniejszy w formie, pozostanie 
bowiem jedynie budynkiem wyzutym z duszy. I to niezależnie od 
intencji jego budowniczych. Podobnie jest z twórczością Alber-
ta Camusa, który rozmyślnie nie tworzył strategii atakowania 
Kościoła, czy religii, można rzec, jedynie wchodził z nimi w pole-
mikę, uprawiał krytykę. Jednak w ostatecznym rozrachunku kro-
cząc intelektualną drogą od absurdu i tragizmu bytu po głoszenie 

prawd o humanizmie nie potrzebującym Chrystusa, 
mimowolnie torował drogę innym myślicielom i przed-
stawicielom prądów ideowych, którzy przyczynili się 
do rozwoju sekularyzacji Europy Zachodniej. Dla tego 
procesu bowiem kluczowe były hasła o absurdzie, który 
mógłby prowadzić do nihilizmu, ale kto wie, czy jeszcze 
istotniejsze nie były hasła o absurdzie, który przecież 
i tak może prowadzić do dobra. Bo po cóż wtedy Bóg? 
Po cóż wtedy religijny ład? 

Świat w którym Chrystusa zastępuje bezosobowy 
humanizm wydawać by się mógł idyllą, ale czy jest nią 
w istocie? Czy idea humanizmu pozbawiona religijnego 

fundamentu może dać dobro? W ogromnej mierze odpowiedź na 
tak postawione pytanie możemy zaobserwować w obecnej kondy-
cji Europy Zachodniej. Pozornie można stwierdzić, że owszem – 
przecież realizowanie akcji humanitarnych, pomocy społecznej 
i innych inicjatyw nie musi koniecznie wynikać z pobudek czysto 
religijnych, tak jak doktor Rieux nie potrzebował ich, by poma-
gać chorującym. Jednak to nie w działaniach i wszelakich akcjach 
zawiera się sens tego czy innego prądu, ale w szerokim spojrzeniu 

dążył do rzeczy 
zupełnie odmiennych – 

do stworzenia świata 
wspólnoty, harmonii, 

pozbawionego zła. do 
państwa bożego, jednak 

w przeciwieństwie do 
świętego augustyna 

takiego, w którym 
boga po prostu nie ma
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na człowieka i jego miejsce w świecie. A w świecie pozbawionym 
Boga, czy nawet poddającym w wątpliwość możliwość jego ist-
nienia, człowiek prędzej, czy później zaczyna dążyć do egoizmu, 
przestając szanować prawdy i wartości istotne dla chrześcijań-
stwa, jak świętość życia. Możemy chcieć dobra, możemy chcieć 
solidarności, „humanizmu”, ale egzystując w świecie absurdu (bo 
absurd ten pozostaje) stworzyć możemy jedynie hybrydę dobra. 
Hybrydę, w której jednego dnia zbieramy pieniądze na szczyt-
ny cel, na przykład na chore dzieci, a drugiego dnia tym samym 
dzieciom aplikujemy ideologiczną indoktrynację polegającą na 
promocji postaw LGBT. 

Oczywiście nie jest prawdą, że Albert Camus jest głównym 
winowajcą odpowiedzialnym za to, że dziś w krajach Zachodu 
dominuje właśnie taka lewicowa ideologia. Nieprawdą jest, że 
pisząc Mit Syzyfa, rozmyślnie dążył do stworzenia owego „nowego 
wspaniałego świata”. Dążył do rzeczy zupełnie odmiennych – do 
stworzenia świata wspólnoty, harmonii, pozbawionego zła. Do 
Państwa Bożego, jednak w przeciwieństwie do Świętego Augu-
styna takiego, w którym Boga po prostu nie ma. Odpowiedzi na 
pytanie o to, czy taki projekt jest możliwy, dostarcza zaś współ-
czesność Zachodu i nie tylko Zachodu. Przesadą byłoby twierdzić, 
że Camus był jej głównym architektem, ale zarazem trudno nie 
zauważyć, że jego myśl położyła podwaliny pod rozwój społeczeń-
stwa w kolejnych latach i dekadach. Nawet jeśli Camus sam reli-
gii niszczyć nie chciał, a w swoich poszukiwaniach chciał szukać 
prawdy i sensu, faktem jest, że ścieżka, którą wytyczył, okazała 
się jedną z tych, które zaprowadziły człowieka współczesnego na 
manowce. Do krainy absurdu, w którą sam się wprowadził. By 
nieść syzyfowy kamień, który sam sobie nałożył na grzbiet… Ω



SNY 
O RZECZYWISTOŚCI

Piotr Krajski
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Współczesne kino francuskie? Pierwsza myśl może 
być krzywdząca. Wielu kojarzy się ze zwariowanymi 
komediami, wioską Galów i kinem akcji w stylu Taxi. 
Filmy trójkolorowych potrafią być jednak bardzo 
różnorodne, rozpięte pomiędzy surrealizmem, a kinem 
społecznym. Co można wyczytać z tej palety?

Trudno nie spojrzeć na nie bez odniesienia się do społecznych 
problemów Francji, które nasiliły się ostatnio w postaci prote-
stów żółtych kamizelek. Miara człowieka z 2015 r. już wcześniej 
zasygnalizowała rosnącą społeczną frustrację, związaną z utratą 
przez Francuzów finansowej stabilności.

Film w reżyserii Stéphane’a Brizé można by określić jako 
francuską wersję Ja, Daniel Blake. W filmie Kena Loacha bohater 
zmagał się z brytyjską urzędniczą biurokracją, próbując zdobyć 
pracę pomimo starszego wieku. Tutaj obserwujemy losy nieco 
młodszego Thierry’ego. Bohater ma niepełnosprawnego syna, 
nie jest w stanie utrzymać rodziny z niewielkiego zasiłku, zma-
gając się równocześnie z kolejnymi spłatami kredytu. Po zwol-
nieniu z fabryki Thierry styka się z urzędniczymi absurdami. 
Zostaje skierowany na kolejne kursy, które odsyłają go do kolej-
nych kursów mających poprawić jego sytuację na rynku pracy, 
ale nie przekładają się one na faktyczną zmianę. Bohater musi 
ciągle tłumaczyć się w kwestii wydawanego zasiłku. Thierry nie 
znosi jednak próżni, nie chce stać się zależny od państwa, stara 
się zachować resztki niezależności. Dobrze obrazuje to rozmowa 
z urzędniczką, która sugeruje sprzedanie mieszkania. Jak pod-
kreśla bohater, to jedyna własność jego rodziny. Oznacza ono 
coś więcej niż majątek, stanowi ostatni odcinek niezależności 
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i stabilności, jaki mu pozostał. Bohater decyduje się ostatecznie 
przyjąć pracę ochroniarza w supermarkecie. Tam zderza się z ludź-
mi podobnymi do niego, którym brakuje pieniędzy do pierwsze-
go, którzy nie są „etatowymi” złodziejami, ale w chwili rozpaczy 
decydują się kraść podstawowe produkty. Zdaje się, że reżyser 
w ten sposób zestawia ze sobą dwa obrazy. Stosunek państwa do 
bohatera, jest taki jak ochroniarza wobec klientów supermarketu. 
Patrzy na ręce, nie ufa, egzekwuje prawo, ale nie znajduje roz-
wiązania, nie rozumie, że problem jest systemowy. Thierry czuje 
się źle w roli pracownika ochrony, ma poczucie, że to zamknięty 
krąg, taki sam w jakim on znalazł się po utracie pracy. Zakończe-
nie jakie serwuje nam Brizé początkowo zdaje zawierać w sobie 
światełko nadziei. Bohater rzuca pracę, ratując własną godność, 
ale tak naprawdę nie zmienia swojego losu. W tym ujęciu, gdyby 

rozszerzyć historię bohatera na całokształt francuskie-
go społeczeństwa, otrzymamy pesymistyczny obraz 
zubożenia i bezradności oraz kompletnej porażki syste-
mu socjalnego, usiłującego łatać dziury, które rozrosły 
się na przestrzeni wielu lat. Obecne protesty wydają się 
dopowiedzeniem do wyboru Thierry’ego, odpowiedzią 
w jakim miejscu byłby dziś.

W rytmie serca Jaquesa Audiarda ukazuje histo-
rię bardziej majętnego bohatera, który nie musi się 
martwić o swój byt. Śledzimy jednak jego losy na tle 
tragedii zwykłych mieszkańców. Thomas jest agen-
tem nieruchomości. Funkcjonuje w komitywie z gan-
gsterami, przyczyniając się do wyrzucania z kamienic 
kolejnych mieszkańców. Nie przygląda się jednak tym 
wydarzeniom z pozycji wygodnego biura, biorąc w nich 
bezpośredni udział. Społeczny kontekst reżyser łączy 

jednocześnie z osobistą sytuacją bohatera. Jego przeszłość zwią-
zana była z muzyką i grą na fortepianie. Twórcę interesuje to 
zderzenie dwóch skrajnie przeciwnych światów: wrażliwość 
na muzykę i relacje z matką wobec codziennej pracy uwikłanej 

gdyby rozszerzyć 
historię bohatera 

na całokształt 
francuskiego 

społeczeństwa, 
otrzymamy 

pesymistyczny 
obraz zubożenia 

i bezradności oraz 
kompletnej porażki 

systemu socjalnego, 
usiłującego łatać 

dziury, które rozrosły 
się na przestrzeni 

wielu lat 
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w przestępczy proceder. I choć Audiarda najbardziej interesują 
osobiste wybory bohatera, trudno nie dostrzec tu także ukazania 
społecznego komentarza, obrazującego codzienną rzeczywistość 
na styku nieruchomości i mafii. 

Zdaje się, że w innym, nie jednostkowym już ujęciu, problemy 
ekonomiczne ukazuje film Costy-Gavrasa Żądza Bankiera. Opo-
wiada o szefie banku inwestycyjnego i ukazuje zakulisowe dzia-
łania francuskiego sektora bankowego. Główny bohater potrafi 
zwolnić tysiące pracowników, odwołując się do prowokacji. Koniec 
końców obraz Gavrasa staje się jednak uproszczonym wykładem 
o chciwości, w którym trudno dopatrzyć się głębszej analizy pro-
blemu. Zawiera się w nim, tak jak w tytule raczej publicystyczny 
slogan o chciwości banków, jednak nie pokazuje jak ten ekono-
miczny system działa w szerszym kontekście. 

W ciekawym i szerszym kontekście kwestie ekonomiczne sta-
ra się ukazać także Audiard w swoim kolejnym filmie. Reżyser 
sięga do tradycji westernu (a właściwie anty-westernu). Audiard 
tworzy film po angielsku, ze znanymi aktorami zza Oceanu, prze-
nosząc akcję do Oregonu 1850 r. Tytułowi Bracia Sisters, to duet 
najemników, którzy nie boją się żadnego zlecenia. Tam gdzie się 
pojawiają trup ściele się gęsto, jednak Audiard nie idzie drogą pas-
tiszu w stylu Tarantino. Bracia mają za zadanie złapać dla wysoko 
postawionego Komandora niejakiego Warma. Ma on być w posia-
daniu chemicznej formuły pozwalającej w skuteczniejszy sposób 
wydobywać złoto. Gdy sytuacja się komplikuje bohaterowie wyru-
szają w pogoń. Ciekawe jest to, co Audiard dostrzega podczas tej 
podróży. Na pustynnych równinach, gdzie jeszcze kilka tygodni 
wcześniej nie było niczego, wyrastają kolejne miasteczka. Ludzie 
decydują się na ryzykowny exodus na koniec kontynentu, marząc 
o zdobyciu złota. Z tym obrazem kontrastują ciągle pojawiające 
się plenery, świat statecznej i nieograniczonej przyrody, którą 
próbują okiełznać osadnicy.
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Trudno nie dostrzec, że western służy twórcy do ukazania 
współczesnych praw, nie tylko tych rządzących światem rynku. 
Od pierwszych filmów niemych ukazujących napad na ekspres, 
pościg wydaje się nieodłącznym elementem westernu. Najczęściej 
miał wymiar przygodowy, sensacyjny, ale u francuskiego reży-
sera przyjmuje funkcję wieloznaczną. Pościg to sposób na życie 
bohaterów, stanowiąc ucieczkę od przeszłości, ale także podkre-
śla nieustanne podążanie za nieuchwytnymi pragnieniami. Jest 
jednocześnie istotnym elementem najemnej pracy, którą bra-
cia wykonują wbrew własnej woli. Pościgowi, za złotem, ulegają 
mijani osadnicy, a w końcu cała Ameryka, nie oglądająca się za 
skutkami zbyt szybko postępującej i rozrastającej się cywilizacji. 
Tutaj śmierć jest na porządku dziennym i życie nie ma dużej war-
tości. W uproszczeniu można by powiedzieć, że Audiard ukazuje 
brutalną rzeczywistość bezwzględnego prymatu zysku, gdy nie 
liczą się już żadne ofiary. Zapewne dlatego poszukiwany Warm, 
analizując otaczający go świat określa go jako „obrzydliwy”. Zło-

to, jak twierdzi, ma mu jedynie służyć do zbudowania 
społeczeństwa wolnego od chciwości. Reżyser poddaje 
jednak w wątpliwość, czy wystarczy do tego pozyska-
nie jedynie cennego kruszcu, zwłaszcza, że jego uzy-
skanie okazuje się niezwykle kosztowne. Nie chodzi tu 
o nakład finansowy, a ludzkie życie i spustoszenie śro-
dowiska. Audiard nie zestawia ze sobą w prosty sposób 
świata chciwości i społecznego idealizmu, choć jeden 
z bohaterów cytuje XIX w. filozofa Henry’ego Davi-

da Thoreu. U myśliciela, którego wiąże się z początkami ruchu 
anarchistycznego, reżyser szuka spojrzenia na cywilizację pod 
względem tego, w jaki sposób jej postęp potrafi degenerować 
społeczeństwo i świat przyrody. Jak stwierdza jeden z bohate-
rów, świat przyrody przynosi o wiele więcej szczęścia niż najbar-
dziej wymyślne zdobycze cywilizacji. Spoglądając na film tylko po 
takim opisie można by pomyśleć, że to ogólnikowe spojrzenie, ale 
Audiard daleki jest on wykładniczego tonu Costy-Gavrasa. Widać 
tu chęć ukazania ogólnoświatowego problemu i spojrzenia na nie-
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go zarówno z punktu widzenia pojedynczego człowieka, jak i całej 
cywilizacji. Trudno odmówić mu bolesnej trafności.

Pozostając przy wątkach historycznych, warto zauważyć, że 
twórcy sięgają także do historii francuskiej. Decyduje się na to 
m.in. Guillaume Nicloux w Na krańcach świata. Jeden z zagra-
nicznych recenzentów określił go mianem francuskiego Czasu 
Apokalipsy. I choć to ryzykowne porównanie, zawiera się w nim 
dużo prawdy. Film Nicloux rozgrywa się w 1945 r. w Indochinach. 
Wojska francuskie starają się zapanować nad lokalną partyzantką. 
Ich ofiarą pada jeden z francuskich obozów, gdzie stacjonuje sze-
regowy Tassen. Udaje mu się przeżyć masakrę, lecz tego szczęścia 
nie ma już jego brat oraz szwagierka. Bohater przysięga zemstę 
na generale obcych wojsk.

Nicloux zawiesza akcję ukazując sytuację francuskich żołnierzy. 
To ciągle oczekiwane w koszarach, nieliczne ryzykowne patrole 
i przedzieranie się przez kolejne niekończące się połacie dżun-
gli. Reżyser nie pokazuje sytuacji tylko od strony pojedynczych 
żołnierzy, ale decyduje się na szerzą ocenę i ukazanie dwuznacz-
nego statusu francuskiej armii. Przejawia się to między innymi 
w postaci tajemniczego pisarza Saitonga, który na przestrzeni 
kolejnych miesięcy odwiedza Tassena. Po kolejnych odniesio-
nych ranach radzi on żołnierzowi, by ten nie kusił losu i wracał 
do Francji. Saitong nastawiony jest negatywnie do całej wojny. 
Gdy Tassen opowiada o masakrze jakiej dokonała lokalna party-
zantka i ścinaniu głów, pisarz odpowiada spokojnie: to stara fran-
cuska tradycja. Ironia Saitonga nabiera jeszcze większej mocy ze 
względu na osobę, grającą tę rolę. Gérard Depardieu przyjął w 2013 
r. rosyjskie obywatelstwo, często krytykując Francję i zaskaku-
jąc swoim wyborem wielu Francuzów. Trudno słowom granej 
przez niego postaci nie odmówić jednak historycznej trafności. 
Ta wraca w filmie także wtedy, gdy Tassen przepytywany przez 
swojego przełożonego zauważa, że przed chwilą kolaborowali 
jeszcze z Niemcami. U Nicloux uderza także jeden fakt: przed 
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chwilą zakończyła się najbardziej krwawa wojna w dziejach, ale 
dla francuskich żołnierzy pokój wcale nie nastał. Film nie jest jed-
nak jednoznaczny w swojej ocenie. Zdaje się, że nie ma tu dobrych 
stron. Kilkakrotnie możemy zaobserwować brutalne praktyki 
stosowane przez partyzantkę. Ich metody charakteryzuje nie-
zrozumiałe okrucieństwo, jakby zawierała się w nich sadystyczna 
przyjemność. Każdy ulega szaleństwu wojny. Choć u Nicloux nie 
ma dialogów o napalmie o poranku, muzyki Doorsów i szalonych 
dowódców, którzy chcą posurfować na plaży po nalocie, Na krań-
ce świata zawiera w sobie podobny do filmów Coppoli rys wojny 
jako niszczycielskiej siły. Ukazana w filmie dżungla dobrze oddaje 
sytuację bohatera: pragnienie zemsty wciąga go coraz bardziej. 
Przy okazji Nicloux nie rezygnuje z kilku niewygodnych pytań 
o francuską historię, choć Saitong przez obecność Depardieu 
wybrzmiewa tu mocno dwuznacznie.

W o wiele spokojniejszej tonacji o francuskiej przeszłości opo-
wiada François Ozon. Przez formalne wybory Frantz wydaje się 
filmem wyciągniętym niemal z francuskich archiwów. W odcie-
niach bieli i czerni Ozon cofa nas do początku lat 20. XX w., przy-
glądając się losom ludzi doświadczonych przez I wojnę. Francuzi 
odnieśli jako państwo jedno z największych strat biorąc pod uwa-
gę zabitych i rannych żołnierzy. Reżyser przygląda się jednak 
początkowo losom niemieckiej rodziny. Syn Państwa Hoffme-
ister zginął na wojnie, jego narzeczona Anna prawie codziennie 
odwiedza grób Frantza. Niespodziewanie na cmentarzu pojawia 
się tajemniczy Francuz Adrien, który jak twierdzi przyjaźnił się 
przed wojną z jej narzeczonym. Pozostaje jednak pytanie, czy 
rzeczywiście mówi prawdę? Jak można się domyślić wielu miesz-
kańców spogląda na Francuskiego przybysza wrogo z założenia. 
Film nie staje się jednak opowieścią o rodzącym się nacjonalizmie, 
jak stwierdza jeden z recenzentów. Ozona interesują bardziej 
pytania o granice kłamstwa w obliczu traumy i Frantz staje się 
pod tym względem bardziej filmem filozoficznym niż historycz-
nym. Warto jednak zauważyć, w jaki sposób zostaje zarysowana 
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powojenna Francja, gdy Anna opuszcza rodzinne miasteczko 
poszukując Adriena. W szybach pociągu odbijają się ruiny miast, 
a w przedziale pociągu dziewczyna spotyka okaleczonego mężczy-
znę. Tych zresztą widać na każdym kroku w Paryżu. Gdy kobieta 
odwiedza pobliską kawiarnię, jeden z weteranów intonuje Mar-
syliankę. Wokół wstają wszyscy mężczyźni w bojowym nastroju. 
Trudno nie zwrócić uwagi na słowa hymnu republiki, które nie 
zostały zmienione:

Przeciw nam tyranie ludu 
wzniesiony już krwawy sztandar 
(...) 
maszerujcie 
Niech płynie krew! 
Niech zmyje nasz ból!

Ozon oprócz wspomnianych rozważań na temat kłamstwa 
i traumy ukazuje także szerzej skutki wojny, przez którą po każ-
dej ze stron rodziny żołnierzy stają się ofiarami, ale przez główny 
wątek pokazuje także, że pragnienie oswojenia bólu, może pro-
wadzić czasem do ucieczki od rzeczywistości. Brzmi tajemniczo, 
ale warto nie zdradzać głównego wątku, który trudno jest zana-
lizować bez ujawnienia zakończenia. Niemniej na tle całej opo-
wieści widać, jak w optyce Francuskiej to właśnie Wielka Wojna 
stanowi największą tragedię w XX w., która wpływa na zbiorową 
wyobraźnię Francuzów, być może mocniej niż II wojna światowa.

Pozostając w tematyce społecznej (i częściowo historycznej) 
warto zwrócić uwagę na film z 2016 r. w reżyserii Yvana Atta-
la. Są wszędzie to złożona z kilku osobnych historii opowieść 
o francus kim antysemityzmie. Całość spaja jeden z bohaterów, 
francuski aktor żydowskiego pochodzenia (w tej roli sam reżyser). 
Podczas sesji terapeutycznych wyznaje, że wszędzie dostrzega 
anty semitów. Film Attala wbrew pozorom nie okazuje się jedno-
stronną opowieścią o francuskim nacjonalizmie, choć znajduje 
się tu i wyraźne odniesienie do partii Marie Le Pen. W ujęciu 
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reżysera to właściwie partia faszystowska, która określa Żydów 
mianem „robactwa”. Mąż bohaterki stojącej na czele partii ku 
swojemu przerażeniu odkrywa w rodzinie żydowskie korzenie, 
w czym jednak upatruje ostatecznie szansę na przejęcie władzy 
w partii. Attal nie zatrzymuje się jednak na tym wątku, dzieląc 
historię na różne przypadki. Bohater znajdujący się u terapeuty 
zaprzecza, że ma obsesję na punkcie antysemityzmu, ale myśli 
nad opracowaniem aplikacji rozpoznającej antysemitów. Twórca 
w każdej opowieści idzie o krok dalej w budowaniu absurdalne-
go humoru, przez który zdaje się naśmiewać z obu stron sporu. 
U Atalla ci, którzy tak jak w tytule, wszędzie dostrzegają Żydów 
i ich spiski, wydają się równie śmieszni jak ci, którzy nie potra-
fią rozmawiać o niczym innym jak o nienawiści wobec narodu 
wybranego. W jednej z nowel dowódcy Mossadu rozważają, które 
wydarzenie z przeszłości było najgorsze dla losów Żydów. Hitler? 
Holocaust? Dochodzą do wniosku, że wszystko zaczęło się od 
Jezusa. Ich rozważania to nie luźna dywagacja, ale dyskusja nad 
kolejnym celem. Izrael znalazł się bowiem w posiadaniu wehikułu 
czasu . Nowela o próbie zabójstwa Jezusa szybko przybiera grote-
skowy ton rodem z Żywotu Briana Monty Pythona, gdy niedoszły 
zabójca zostaje uznany za nowego mesjasza. Apogeum absurdu 
Attal osiąga jednak w noweli o rudym mężczyźnie, który mieszka 
nieopodal pomnika holocaustu.

Jak twierdzi, ma on dosyć monopolu Żydów na cierpienie i pod-
kreśla, że jako osoba ruda także doznał dużo krzywdy. Bohater 
postanawia założyć stowarzyszenie rudych. Jego wzorem kolejni 
ludzie o innych odcieniach włosów zakładają własne organizacje, 
które podkreślają swoją wartość i jednocześnie domagają się swo-
ich praw. Na ulicach wychodzą przeciwstawne, wrogo nastawione 
do siebie manifestujące grupy, a premier Francji ulega kolejnym 
postulatom by nie stracić wyborców.

Attal zdaje się podkreślać ideologiczne zafiksowanie francu-
skiego społeczeństwa. Spajająca wszystkie nowele terapia zdaje 
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się sugerować, że taki cel ma także sam film: rozładować narasta-
jące napięcie, ukazać że konflikt w tej kwestii osiągnął punkt kry-
tyczny, który można już nazwać groteskowym. Attal nie oszczędza 
nikogo. A właściwie prawie nikogo, bo co warte jest jednak pod-
kreślenia, nie porusza wątku muzułmanów.

Pozostając przy tej kwestii trudno nie wspomnieć o kolejnym 
w tym zestawieniu filmie Audiarda. Jego Prorok z 2009 r. został 
obsypany nagrodami i odbierany był jako dzieło o realistycznym 
oraz głęboko metaforycznym charakterze. Sam reżyser bronił się 
przed drugą interpretacją, podkreślając, że film nie ma nic wspól-
nego z jego wizją społeczeństwa. Trudno nie dostrzec w nim jednak 
obrazu współczesnej Francji. Młody mężczyzna o imieniu Malik 
ma częściowo arabskie korzenie. Poznajemy go w momencie, gdy 
trafienia do więzienia. Nie dowiadujemy się za co zostaje skazany, 
choć z sugestii wynika, że miało to związek z napaścią 
na policjanta. To jest jednak mniej istotne. Audiarda 
interesuje więzienna rzeczywistość i proces przemiany, 
jaki przechodzi bohater stykając się z innymi więźnia-
mi. Jednym z więziennych bloków rządzi korsykańska 
mafia. Ta spostrzega, że Malik nie jest uznawany przez 
arabskich współwięźniów. Osamotniony w więziennym 
świecie staje się łatwym celem i pionkiem w rozgrywce szefa Kor-
sykan o wymownym imieniu César. Malik nie sprawia wrażenia 
silnej jednostki czy zdeprawowanego przestępcy, przejawia nawet 
cechy odmienne od innych więźniów, przyozdabiając się nieco do 
postaci Thomasa z W rytmie serca. Malik, chcąc nie chcąc, staje 
się najemnikiem Korsykan. Bohater pogardzany jest tak napraw-
dę przez obie strony. Przez Arabów widziany jest jako zdrajca, 
Korsykanie pogardliwe nazywają go „swoim arabem”. Dotkliwie 
odczuwa on sposób, w jaki postrzegają go podwładni Césara.

Audiard w tę realistyczną i brutalną historię wpisuje jednocze-
śnie motyw oniryczny i mocno symboliczny. Zabity na początku 
przez Malika Arab, pojawia się w jego snach, a właściwie ujawnia 
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się w postaci wizji na jawie. Z jednej strony można odczytać go 
jako trawiące bohatera poczucie winy, z drugiej jako wewnętrzny, 
proroczy głos, który w pewnym momencie opowiada bohaterowi 
o Mahomecie. Gdy po jednym z wyjść Malik trafia na 40 dni do 
karceru, trudno nie skojarzyć tego z historią proroka. Na niego 
wskazuje w końcu i sam tytuł. Bohater okazuje się przez Korsykan 
niedoceniany, co wykorzystuje jako swój atut, potrafiąc, niczym 
prorok, przewidzieć, co należy zrobić, aby nie tylko uwolnić się 
spod wpływu Cezara, ale nawet przejąć władzę. Ostatnia scena 
nie pozostawia wątpliwości. Po wyjściu z więzienia za Malikiem 
ciągnie się kawalkada samochodów. On idzie na przedzie jako 
przywódca pochodu tych, którzy z pogardzanych chłopców na 
przesyłki przeistoczyli się w nową siłę. Oprócz ukazania wię-
ziennego i przestępczego świata trudno nie dostrzec tu metafory 
francuskiej społeczności. Jednocześnie reżyser wydaje się trafnie 
pokazywać drogę jaką przechodzi Malik – od oderwanego od arab-
skiej społeczności kulturowo jak i religijnie człowieka, który nie 
ma szans być uznany przez Korsykan za swojego - do przywódcy 
arabskich współwięźniów. Nawet jeśli reżyser zaprzecza, że Pro-
rok nie miał stanowić głębokiej metafory przemian społecznych 
we Francji, 10 lat po premierze ta interpretacja staje się jeszcze 
bardziej uzasadniona.

Choć wymienione obrazy mają w sobie mocny rys społeczny, 
trudno nie dostrzec w nich widocznego w wielu filmach francu-
skich upodobania do metafory czy wręcz sięgania do surrealizmu 
czy groteski. Z wyżej wymienionych, w tony groteskowe uderza 
twór Attala, ale też w nieoczywisty sposób do motywu snu i sym-
boliki sięga Audiard w Proroku czy Braciach Sisters. Jest jednak we 
Francji reżyser, który z takiego stylu uczynił znak rozpoznawczy 
swoich filmów: Michel Gondry. Odwołuje się on często do tradycji 
francuskiej, ale też światowej animacji, łącząc w swoich obrazach 
tradycyjne techniki oraz ręcznie tworzonej scenografii. Jego świat 
wydaje się modyfikowalny niczym plastelina. Ciekawe jest jednak 
to, jak ta forma przekłada się na przekazywane treści. W Jak we 
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śnie, grafik Stéphane ucieka coraz bardziej w świat wyobraźni, 
co zdaje się stanowić ucieczkę od rodzinnych i osobistych pro-
blemów. Z jednej strony świat jego wyobraźni potrafi być urze-
kający i odwołujący się do dziecięcych animacji, ale obserwujemy 
coraz bardziej postępujący w bohaterze odwrót od rzeczywistości 
i zamykanie się w sobie. W kolejnym filmie Dziewczyna z Lilią na 
podstawie książki francuskiego pisarza Borisa Viana, Goundry 
idzie o krok dalej. Tu cała rzeczywistość zostaje zdobyta przez 
szaloną formę i animację, opowiadając jednocześnie o osobistej 
tragedii bohatera. Świat wyobraźni, która zdaje się odsyłać nas 
do świata pełnego kolorów i niezwykłych wizji miesza się z doj-
mującą bezradnością wobec śmierci ukochanej.

W inny sposób o świecie wyobraźni opowiada François Ozon 
w filmie U niej w domu. Podobnie jak we Frantzie reżysera intere-
suje kwestia kłamstwa. Ukazuje je jednak w innym kontekście. 
Nauczyciel francuskiego Germain narzeka na uczniów, którzy 
nie są w stanie napisać sensownego wypracowania na temat spę-
dzonego weekendu. Wśród nich trafia się jednak jedna „perełka”. 
Zainteresowany inspiracjami swojego ucznia, nauczyciel dowiadu-
je się, że chłopak o imieniu Claude, jak on sam twierdzi, opisuje 
życie rodziny swojego przyjaciela. Germain namawia go 
do dalszego pisania. Szybko u Ozona to, co podpatrzo-
ne i prawdziwe zaczyna mieszać się z tym co zmyślone. 
Germain oczekuje kolejnych opowiadań, które stają się 
obserwacjami rodziny kolegi Claude, ale ten wydaje się 
przekraczać kolejne granice w podpatrywaniu ich pry-
watnego życia. Germain zdaje się traktować opowieści 
Cluade’a jako zmyślone, wykładając mu warsztatowe 
podstawy właściwego pisania. Ozon także wprowadza tę 
niepewność i sam widz staje się nieufny wobec ujrzanych zdarzeń. 
U niej w domu nie jest jednak thrillerem psychologicznym, poja-
wia się w nim wiele elementów humorystycznych i parodystycz-
nych. Co wydaje się najciekawsze w filmie Ozona, to wrażenie, 
że pisanie Claude’a jest trochę jak współczesne kino, czy szerzej 

światy, niby ulepione 
z rzeczywistych 
obserwacji, 
są produktem 
utworzonym 
z ideologicznych lub 
dramatycznych klisz 
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sztuka europejska. Germain – zdaje się, że i z nim także reży-
ser - krytykuje pseudo-realizm, w który wkracza w swoim opisie 
chłopak, z jednej strony starający się pokazać prawdziwe życie 
„mieszczańskiej” rodziny, ale szukając udramatyzowania i zwro-
tów akcji, raczej je parodiuje. Zwrot o wyczuwaniu zapachu kobie-
ty z klasy średniej to jeden z tych momentów, który trudno uznać 
za możliwy do sformułowania przez kilkunastoletniego chłop-
ca. Zdaje się, że bardziej zbliża on próby Claude’a do twórczości 
wielu zaangażowanych społecznie twórców, którzy próbują zde-
konstruować „mieszczańskie” czy „burżuazyjne” społeczeństwo. 
Osiedle domków jednorodzinnych i zainteresowanie ojca kolegi 
amerykańską koszykówką stwarza także wrażenie świata wyję-
tego z amerykańskich filmów w stylu American Beauty. Reżyser 
zdaje się wyśmiewać schematy, w jakie czasem popadają zachodni 
twórcy, których światy, niby ulepione z rzeczywistych obserwacji, 
są produktem utworzonym z ideologicznych lub dramatycznych 
klisz. Do tego zdaje się odnosić także początkowa sekwencja filmu, 

gdy kolejne ujęcia uczniów podkreślają ich ujednolicenie 
w postaci noszonych przez nich szkolnych mundurków. 
Z jednej strony może mieć to swój dosłowny wyraz, gdy 
dyrektor szkoły z dumą ogłasza Germainowi, że dzięki 
temu zostaje podkreślona równość wszystkich uczniów, 
co nie trudno uznać za myślenie jedynie życzeniowe, 
zewnętrzne. W wymiarze metaforycznym Claude, siląc 
się na odmienność w swojej literackiej twórczości, wpi-
suje się raczej w pewną twórczą modę: zdekonstruować, 

obśmiać, dostrzec ukryte żądze, zedrzeć osłonę intymności, spo-
glądając na bohaterów przez klasowe podziały, oddalając się moc-
no od prawdziwej obserwacji rzeczywistości. Być może to daleko 
idąca interpretacja, ale Ozon przez granie z widzem fikcją i praw-
dą, daje przyzwolenie na tak szerokie spojrzenie na jego film. 
Choć reżyser nie idzie w surrealizm bliski Goudry’emu, to potrafi 
zaburzać filmową narrację humorem.

sny Francuzów 
uwiecznione na ekranie 

przesuwają się od 
humorystycznej parodii 

do surowego realizmu, 
przybierając czasem 

groteskowy wyraz 
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Nie jest wielkim odkryciem stwierdzenie, że francuskie kino, 
tak jak większość kinematografii wielu krajów, jest bardzo róż-
norodne. Rozpięte pomiędzy społeczną analizą, która podkreśla 
okres trwających niepokojów we francuskim społeczeństwie (cho-
ciażby na poziomie ekonomicznym), po szerokie, wykraczające 
poza Francję metafory Audiarda i groteskę Attala czy teoretycz-
nie kolorowe, a jednak naznaczone dramatycznym napięciem 
plastyczne obrazy Goudry’ego. Zawiera się ono w zderzeniu snu 
z rzeczywistością, groteski i parodii z surową codziennością. 
I właściwie w taki sposób można określić punkt wspólny dla wyżej 
wymienionych filmów. Większość z nich przenika to napięcie. 
Jeśli zgodzić się z opinią francuskiego socjologa filmu Edgara 
Morina, według którego filmy mają w sobie wiele ze snu, a przez 
swój masowy charakter zdają się snem wielu oddając zbiorowe 
lęki i nadzieje, to sny Francuzów uwiecznione na ekranie przesu-
wają się od humorystycznej parodii do surowego realizmu, przy-
bierając czasem groteskowy wyraz. Ten nie zarysowuje się tylko 
w Są wszędzie, U niej w domu, czy Jak we śnie, ale także w Proroku, 
w którym sen staje się decydujący dla decyzji potomka arabskich 
imigrantów. Pytanie, czy swoich filmowych snów nie ignorują 
sami Francuzi? Ω



Marcin Darmas

PRAWDZIWY 
TYTUŁ OSTATNIEJ 
POWIEŚCI 
HOUELLEBECQA
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Rezygnacja. Tak swoją najnowszą powieść powinien 
zatytułować Michel Houellebecq. Oto idą czasy 
triumfu azjatyckiego „odłączenia”, zdaje się pisać, 
od europejskiej drogi ku „przekroczeniu” siebie 
oraz tego smutnego padołu, na którym przyszło nam 
żyć i umierać w krwawych, bezsensownych zamachach 
w imieniu spadków ceny mleka albo Allaha

Historia Serotoniny jest prosta. Urzędnik średniego szczebla mini-
sterstwa rolnictwa postanawia ukryć się przed światem, a następ-
nie całkowicie zniknąć, „zrezygnować”: Czy potrafiłbym być 
generalnie szczęśliwy? – zastanawia się narrator. I sam odpowiada: 
Lepiej w ogóle takich pytań sobie nie zadawać. Florent- Claude, boha-
ter powieści, zrywa wszystkie kontakty ze znajomymi i wychodzi 
z domu bez zapowiedzi, odkrywszy, że jego japońska konkubina 
Yuzu lubuje się w orgietkach z psami… 

Pierwszy etap ucieczki wiedzie przez pokój hotelowy, gdzie 
miesiącami żywi się puszkami z sąsiedniego hipermarketu, dopra-
wiając się winem i antydepresantami. Następnie postanawia 
odwiedzić dawnych przyjaciół ze studiów rolniczych oraz miłoś-
ci swojego życia. Spotyka podstarzałe i otyłe kobie-
ty, które przegrały życie sentymentalnie, seksualnie 
i finansowo, oraz facetów wyssanych do nitki pracą. 
Makabrycznie kończą się odwiedziny u jednego z nich: 
ginie na barykadzie podczas rolniczych protestów. Nie 
oni ten strój wybierali, a już na pewno nie oni go uszy-
li… Po dawnych przyjaźniach przeszedł wszytko wyrów-

u houellebecqa 
wszystko jest podszyte 
nastrojem doskonale 
zakamuflowanych 
nienawiści oraz 
jawnym dowcipem 
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nujący pług czasu, zauważa narrator. Bohaterowie nie potrafili 
dostosować się do pędzącego świata. U Houellebecqa wszystko 
jest podszyte nastrojem doskonale zakamuflowanej nienawiści 
oraz jawnym dowcipem. Dostaje się między innymi ekologicznej 
manii naszych czasów: Nienawidziłem Paryża – mówi Florent-  
-Claude – tego miasta wypełnionego burżujami eko-odpowiedzial-
nymi [...]. Jeździłem jeepem z silnikiem diesla; niewiele udało mi się 
osiągnąć w życiu, przyczyniłem się jednak do zagłady świata. Kon-
centraty brzydactwa, tandety i ponuractwa doczesnej cywilizacji 
zachodniej pisarz konfrontuje z czystością prostytutek: Spotyka-
łem wiele kurew, zarówno gdy byłem sam, jak i wtedy, gdy dzieliłem 
życie z innym kobietami, i muszę przyznać, że Yuzu brakowało pod-
stawowej cechy tego pięknego zawodu: hojności. Kurwa nie wybiera 
swoich klientów, to podstawa, aksjomat, obdarowuje przyjemnością 
każdego, bez rozróżnień, i to stanowi o jej wielkości. 

Dla Houellebecqa, jak wcześniej dla Schopenhauera, świat jest 
zły nie tylko w aktualnym kształcie, lecz z samej swojej istoty. Pod 
tym względem czas jest wobec niego bezsilny: lepszym nigdy nie 
był i nie będzie. A wina świata polega na samym istnieniu. Istnienie 
jest synonimem cierpienia. W takich realiach człowiek obcuje z wła-
sną śmiercią nieustannie, mimo że fizycznie nic jej nie zapowiada. 
Choćby był najszczęśliwszy i najpotężniejszy, lęk przed śmiercią 
nigdy go nie opuszcza: Moje dni mijały z coraz to większym i bole-
snym brakiem namacalnych wydarzeń, które nadawałyby sens ist-
nieniu – mówi w pokoju hotelowym Florent-Claude. W ostatniej 
książce Houellebecqa nie dzieje się właściwie nic, a gdzieś na mar-
ginesie pustych kartek plączą się przemyślenia o antropologicz-
nych przekształceniach świata zachodniego. Choćby o kryzysie 
męskości, gdy bohater rezygnuje z oświadczyn miłości swojego 
życia, Camille. Lakonicznie stwierdza: byłem „moderne”, i zarów-
no dla mnie i mi współczesnych kariera zawodowa kobiet powinna 
być przede wszystkim szanowana, to było absolutnym priorytetem, 
przekroczeniem barbarii, wyjściem ze średniowiecza. 

Wystarczy przeczytać pierwszą powieść Houellebecqa, Posze-
rzenie pola walki; reszta okazuje się wariacją na ten sam temat. 
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Cząstki elementarne grzebały córki i synów francuskiego „maja 
‘68”, Możliwość wyspy zapowiadała nastanie transhumanizmu, 
a Uległość wieszczyła nastanie francuskiego szariatu w wersji, 
by tak rzec, łagodnej. Serotonina grzebie samego Houellebecqa, 
albowiem jest książką nudną, bez polotu, podejrzewam nawet, 
że francuski pisarz spłodził ją jedynie ze względu na wydawni-
cze zobowiązania… Oczywiście autora nadal cechuje wyostrzo-
ne „socjologiczne ucho”, powieść przewiduje bowiem – w jakieś 
mierze, rzecz jasna – kryzys „żółtych kamizelek”. Znajdują się 
tam choćby portrety rolników, którzy nie potrafiąc poradzić sobie 
z konkurencją globalnych graczy, szykują strajk, a nawet popeł-
niają samobójstwo. Ale to protesty pełne rezygnacji, pozbawione 
wiary, że świat można uchować od logiki bezdusznej liberaliza-
cji. Prowincja wrze co prawda, ale bez przekonania; rolnicy piją 
calvados i palą marihuanę w przestronnych zamkach Normandii, 
zadłużają się, parcelują swoje włości i sprzedają je po 
trochu, aby przeżyć kolejny dzień. Ich bunt jest bun-
tem spóźnionym, są przeświadczeni o bezużyteczności 
oporu wobec wielkich korporacji. Żyją na paliatywach…

Zamiast rezygnacji jest jednak serotonina, któ-
rą francuski powieściopisarz kanonizuje, stawiając na 
samym szczycie hormonalnej gospodarki ludzkiego 
organizmu. Odpowiada ona za dobre samopoczucie, 
podtrzymuje Schopenhauerowską „wolę”. W recenzji książki na 
falach „France Culture” Frédéric Beigbeder broni nawet przy-
puszczenia, że należy interpretować pochodną tryptaminy jako 
dowód na istnienie Boga: każdy ją w sobie ma, a jej brak z czasem 
prowadzi do kryzysu wiary… 

Niemniej jednak Houellebecq pozostaje mistrzem w opisie 
degradacji ludzkiej godności. Racjonalna jednostka wyjęta z ram 
społeczeństwa tradycyjnego, opartego na ustalonych wartościach, 
pożąda coraz więcej. Im większe są jej wymagania, tym bardziej 
kurczy się jej godność. Stopniowo nic nie jest w stanie odróżnić 
jej od zwierzęcia, które także jest całkowicie zależne od swoich 
popędów. Struktura społeczna zaczyna pomału przypominać sys-

śmierć bohaterów 
michela houellebecqa 
to nic innego jak 
przywiązanie do 
życia, które utraciło 
swój sens 
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tem naturalny, w którym nieprzerwanie rządzi zasada domina-
cji i strachu. Doszedłszy do tego stopnia niedorzeczności, świat 
jednostki staje się zmechanizowanym konstruktem służącym jej 
unicestwieniu. Czymże jest śmierć? Zniewoleniem życia. Skupia-
jąc się na nim, oddalamy się od jego istoty. Człowiek jest wciąż 
w życiu, ale daleki od życia. Staje się jego niewolnikiem – prze-
staje istnieć. (W Idiocie Dostojewskiego pojawia się podobna myśl 
wyrażona przez Hipolita: na wsi będzie mi „lżej umierać wśród ludzi 
i drzew”, jak on się wyraża. Ale dzisiaj nie powiedział umrzeć, tylko 
powiedział „łatwiej będzie przeżyć”, co przecież na jedno wychodzi). 

Śmierć bohaterów Michela Houellebecqa to nic innego jak 
przywiązanie do życia, które utraciło swój sens; zakotwiczenie 
w kosmosie przypadku. Nieustanny strach przed administra-
cyjną egzystencją, żywotem wykalkulowanym w jedynie słusz-
ny sposób, gdzie wiarę wciąż zastępuje się agnostyczną rozłąką 
z cudem; wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś 
nic – wciąż powtarza Michel, bohater Platformy. Jednostka w obli-
czu postępującej katastrofy przestaje być podmiotem i staje się 
przedmiotem, trybikiem w manufakturze zagłady. Oczywiście 
nie traci poczucia swojej decyzyjnej suwerenności; manufaktura 
bowiem dba o to, by stwarzać jej warunki do osiągania rzekomej 
szczęśliwości. Wciąż stymuluje poczucie „indywidualizmu nie 
sterowanego”, w ramach którego jednostka żywi się odgórnie 
narzuconą formą „normalności”, wierząc jednocześnie w wolność 
swojego wyboru. Tkwiąc w kłamstwie, uczestniczy we własnym 
zniewoleniu. To bodaj jedno z większych odkryć i oskarżeń Houel-
lebecqa; dostrzega on, jak zdecydowanie, z poddańczą powagą 

i zawierzeniem, człowiek posuwa się w uzależnieniu 
od zniewolenia i unicestwieniu siebie w zniewoleniu.

Człowiek z Serotoniny upodabnia się do kury z hodow-
li przemysłowej: w oświetlonych lampami halogenowymi 
halach tysiące kur walczyło o przetrwanie, stały gęsto ściś-
nięte, przy samej ziemi, nie było tam nawet klatek. Wychu-
dzone nie miały już opierzenia, ich skóry były podrażnione 

oto powstaje 
najdoskonalsza 

machina śmierci; 
w powietrzu wisi ciężka 
atmosfera zawierzania 

ciemnościom 



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
0

 /
 W

IO
SN

A
 2

0
19

 
13

3

i pełzały po nich wszy. Funkcjonowały pośród rozkładających się tru-
cheł swoich towarzyszek, a każda sekunda ich życia – maksymalnie 
rok – upływała w takt beznadziejnego gdakania.

Wyobraźmy sobie największy chrystusowy koszmar; ludzie 
w pasiakach bez oporu kładą się do komór gazowych, posłusznie 
słuchają komend gestapowców. Oczy oprawców są bez wyrazu, 
tak jak oczy więźniów – nie przejawiają w swojej głębi chęci pro-
testu. Oto powstaje najdoskonalsza machina śmierci; w powie-
trzu wisi ciężka atmosfera zawierzania ciemnościom. Zaufania, że 
żyjemy w najlepszym ze światów, w którym nie pozostał, nawet 
w najdalszych zakątkach globu, ów huxleyowski John Dzikus, 
który mógłby swoją pamięcią poświadczyć o innej rzeczywistości. 
Houellebecq pisze o istnieniu co najwyżej możliwości rezygnacji. 
Po cóż przejmować się przyszłością świata już skazanego? – odpowia-
dał Oppenheimer pytany o długofalowe konsekwencje postępu 
technicznego.

Widzę pewną analogię między prozatorską rezygnacją 
Houelle becqa a jedną z najgłębszych scen z Idioty Dostojewskie-
go, gdy umierający Hipolit zamierza przeczytać swoje „Niezbędne 
Wyjaśnienia”. Podchodzi wtedy do niego Rogożyn, gorzko uśmie-
cha się i powoli wypowiada dziwne słowa: Nie tak trzeba się brać 
do tej sprawy, nie tak, chłopcze… Ω
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Czytelnicy „Frondy Lux”!

Lato spędzamy z finką i Nożem. 
Z Nożem Krzysztofa Bieleckiego, 
naszego współpracownika. 
To książka – jak Wy – niepoprawna 
(także językowo), chodząca po 
skosie, włażąca w zakamarki, 
wkładająca palec nie w te drzwi, 
głodna niebezpieczeństw, 
odprysków, ran, duchów, 
nieskończoności. W tym 
Nieskończoności pisanej wielką 
literą – i to w sam raz dla nas. 

Do empików marsz!
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Jakby tak Solskiego na pół przekroić, to pół Solskie-
go, to pół uszczypliwe, rzadko się w nim odzywało. 
Na rzecz tamtego – gdyby tak nożem – drugiego pół. 
Które czerpało z miłości pełną piersią i rozdawało 
uczucia jak kartki na cukier. Oto pokraczna dobroć 
Solskiego...

Która realizowała się na przykład w przyjaź-
ni z Dulą Feliksem, starszym referentem, u progu 
głównej księgowości, w Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. Nieszczęśliwym. Jak Bóg 
miły. Bo zakochanym bez konsekwencji. Czyli bez 
pożądanych aktów. Czego Solski ze swoją dezyn-
wolturą pojąć nie mógł. Konsekwencje bowiem 
sypały mu się jak z rękawa. Podczas gdy Duli Felik-
sowi nie. I to nie żeby mu coś los ujął. Na honorze, 
na umyśle czy na ciele. Natura względnie sowicie 
Dulę obdarzyła. Pozbawiając go jednak umiejętno-
ści urzeczywistniania zakochania. Gdzie mógłby 
z obiektem nie tylko, choćby w okienku pocztowym, 
porozmawiać, a nawet pogawędzić. Ale poczekać po 
pracy na obiekt. I udać się z nim przejściem pod-

NÓŻ
Krzysztof Bielecki
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ziemnym; właśnie oddanym do użytku. W kierunku 
parku Zawadzkiego, LIM-u i w głąb. Gdzie zakocha-
ny mógłby udać się także w głąb obiektu. To znaczy, 
nie, Boże broń, nie od razu! Lecz niechby za siód-
mym razem.

– Siódmym razem?! – krzyczał na przyjaciela 
Solski. – Za siódmym razem, za siódmą rzeką. No 
nie, Feliks, tak nie można. Nie doczekasz się tych 
upragnionych konsekwencji zakochania, to znaczy 
fizycznych uniesień!

– Jak to?! – unosił się Dula.
– Nie licz. Kobieta to nie księga rachunkowa! – 

klarował Solski. – Kobieta to księga. Niczego nie 
wyliczysz. Tu musisz z jakąś poezją się ukazać, 
z czymś między słowami. Z taką poezją z siebie 
wydobytą, nie żebyś na przykład z nietrwałym 
Sępem wyskoczył, Sępem-Szarzyńskim.

– Jezu, przyjacielu, jakże to wszystko...
Solski chował twarz w posępnych dłoniach, gdy 

tak siedzieli u Duli Feliksa w mieszkaniu przy uli-
cy Długosza i analizowali dzień przeszły. Tocząc 
pochłonięte sobą rozmowy. W tle leciał Bielszy 
odcień bieli. Krzesła uwierały, bo nie były wyścieła-
ne, tylko takie, jakby je Dula w biurze skroił. Lam-
pa na biurku się kołysała. Niby dokręcona była na 
stałe, lecz niestarannie. Przez co cienie na ścianie 
wędrowały. I oni, tacy przyjaciele od serca, a trochę 
z Bożej łaski, która się nad nimi roztaczała, szli za 
tymi cieniami nie wiadomo dokąd. No bo dokąd, 
skoro Duli nie szło?

Bo wracając do wspomnianego już okienka pocz-
towego na poczcie kolejowej. Urzeczywistniała się 
tam kobieta o imieniu Mariola. Którą Dula jak na 
złość sobie upodobał. Podczas gdy ona, jak on, usta-
wicznie grzeszyła nieśmiałością. Co, gdy raz z wizytą 
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towarzyszył Duli Solski, doprowadziło Solskiego na 
skraj. Gdy doszło do zakupu znaczka, przecież już 
siedemnastego, jak siedemnaście jest mgnień wio-
sny, oczywiście zbytecznego:

– Czy mógłbym znaczek?
– Jaki, panie Feliksie?
Bo już się znali z imienia, to dobrze.
– Krajowy.
– Poprzednio – zauważyła pani Mariola – też był 

krajowy.
– No, a jaki mógłby być jeszcze? – ściszył głos 

Dula.
– Zagraniczny – westchnęła Mariola.
– Zagraniczny to nie wiem – posmutniał Dula – 

czy w moim życiu wystąpi.
Gdy tymczasem Solski już topił się w myślach 

i ubolewał nad potwornym brakiem Duli. Że nie 
dysponował szaleństwem. Że przecież można cho-
ciaż do Świnoujścia się udać i marynarzy pooglądać.

Co tłumaczył potem Duli, że nie wolno mu się 
dzielić z zainteresowaną swoimi ubytkami. Że musi 
nie być. Nie, być, ale nie być tym, kim jest, a kimś 
innym, z rozmachem. Że jak się zamachnie na życie, 
to zainteresowana popamięta. Po takie sięgną hory-
zonty. Takie zasłony ściągną. Że po prostu! Bo inaczej 
nie doczeka się żadnych płciowych konsekwencji. 
A w ogóle z tą Mariolą, to czy musi być Mariola? 
Bo ona też w nieśmiałości jakaś bezpłciowa. „Zagra-
niczny” to powiedziała tak głęboko lirycznie, że Dula 
mógłby się w trakcie ewentualnego zbliżenia pogu-
bić. I już nie chodzi wcale o tego idiotycznego Plato-
na i nietykalność osobistą, ale właśnie upragnienie 
takie, że cholera wie, co w takich wypadkach robić. 
Bo kobieta szuka liryki z dozą wyuzdania, czeka nie 
wiadomo na co, a tu przecież się mężczyźnie spie-
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szy i gorączkuje. I w sumie Solski nie wie, czy Dula 
by podołał chwiejnemu płomieniowi uczuć Marioli. 
Takiemu płomieniowi palącemu grunt pod nogami. 
Pod nogami Feliksa. Bo tu mogłoby się okazać, że 
konsekwencja musiałaby mieć, za przeproszeniem 
i naturalnie w cudzysłowie, formę sonetu. Czyli 
spotkanie ciał musiałoby być tak liryczne; z takim 
jakimś niebem, gwiazdami, ciałami niebieskimi, 
firmamentem w ogóle niepospolitym, że to zasad-
niczo trudno spełnić. Bo człowiek swoje, a reszta 
stworzenia swoje – i to nie musi się zgrać w jedno. 
I ostatecznie Mariola mogłaby ulec rezygnacji, jeśli 
wymagania przyrody miałyby nie sprostać oczeki-
waniom. Bo Mariola to może być taki koszmarny 
przypadek kobiety roszczeniowej. I takie Solski ma 
przeczucia odnośnie westchnienia Marioli pod adre-
sem zagranicznego znaczka pocztowego.

Już nie mówiąc najgorszego, że Mariola, wbrew 
nieśmiałości, oferuje Feliksowi tylko kamuflaż. 
By wyrwać się z polskiej rzeczywistości i oddalić, 
wystarczy, do, auf wiedersehen, NRD. 

Kawalerska samotność Duli zaczęła z biegiem 
czasu zaglądać do kieliszka. Wypisywać na ścianach 
klatki jakieś dyrdymały: „Kiedy przyszłość jak nie 
teraz”, „Odkroję życie nożem i rzucę psom”, a raz 
„Nie przetrwam”. Ale trwał. Wystraszony nietrwa-
niem. Brakiem życia. Doszczętną nieobecnością. 
I to nawet nie tym, że szlus, nie. Starszego referenta 
przerażało już to, co następuje wcześniej: obojętność 
życia. Że jego życie zobojętnieje na niego samego. 
Że los mu odpuści i powie, skądś z zaświatów się 
pokaże z jakąś ogromną pieczątką Głównego Księ-
gowego: no to dość, Dulo, doli twej dziewiczej, zdzi-
waczałej. Zacznie coś Główny Księgowy mamrotać 
pod nosem. Jakieś niezrozumiałe wyrazy, z „nad-
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przyrodzeniem” na czele. Z tym pozagrobowym 
mruczeniem, skłóconym z majestatem. Jeszcze Mu 
tylko do Ust włożyć mistyczny niedopałek papierosa 
i kazać spytać Dulę: masz, Dulo, ogień? Nie ma we 
mnie ognia, Panie, bynajmniej. I Główny Księgowy 
postawi stempel. Strąci popiół na ziemię. Jakąś pętlę 
na szyi zawiąże. I krzesło, buchnięte z biura, odkop-
nie. Bo już będzie dola Duli wypalona. I Głównemu 
Księgowemu obojętna ze wszech i po wsze. I dół 
się Duli ostanie. To się, Dula, policzyliśmy. Powie 
Główny Księgowy. I zniknie za drzwiami niebios. 
Za jakąś Wielką Liczbą. Za jakąś Wielką Niedźwie-
dzicą. Dziewicą.

Z rachunków wynika, że sto sześćdziesiąt sześć 
razy śniło się Duli, że na głowie zamiast włosów 
ma popiół. Raz, że to zmarła mama pocałowała go 
w czoło. Oraz cztery razy, że jedzie Siemiradzkiego 
w stronę Pekaesu pocztowym wózkiem bagażowym 
z Mariolą. I Mariola też nie ma włosów, tylko popiół. 
I trzymają się za ręce z kamienia. Wózek pcha Solski.

I jak tak Dula z Solskim gadał, gadali, na tle cie-
ni na ścianie, na tle Wyżej Wymienionego, o tych 
kobietach i konsekwencjach, to przecież i ten, i ten, 
tak odwrotni, Dula i Solski, Solski i Dula, widział, 
widzieli, że się żyje. Mimo i wciąż. I że życie jest jak 
skóropodobna aktówka referenta Duli; wytarta od 
wiecznego noszenia. W której są akta, a nie akty. 
Czyli nie to, co trzeba. Ω 



Jarosław 
Jakubowski

NÓŻ
SŁUCHOWISKO 
RADIOWE
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Osoby:
JANEK
MATKA
PRZYBYSZ
GŁOSY 

Rzecz dzieje się krótko po I wojnie światowej 
gdzieś w Galicji.

1.

Górzysta okolica. Świeży, soczysty poranek. 
Dzwonki pasących się owiec, śpiew skow-
ronka. 

JANEK: Mateczko! Spójrz jak pięknie!

Człapiące kroki.

MATKA: Pięknie.

Ryczenie krowy.

JANEK: Mateczko! Baśka ryczy!
MATKA: Ryczy. To znaczy, że…?
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JANEK: Jest głodna?
MATKA: Jest głodna, więc?
JANEK: Trzeba wyprowadzić na zieloną 

trawkę.
MATKA: Tylko dobrze wbij palik, żeby 

znowu w szkodę nie polazła.
JANEK: Dobrze, mateczko.

Bicie kościelnego dzwonu.

MATKA: Żonę kowala dziś chowają.
JANEK: Tę, co się zabiła z miłości?
MATKA: Kto ci takich głupot nagadał? 

Objadła się czarnych jagód i gorączka 
ją zmogła. 

JANEK: Bo chłopaki we wsi mówili, że 
z miłości się jagodami objadła. Żyć nie 
chciała. 

MATKA: Nie słuchaj tych łobuzów. Oni 
nie wiedzą, co to miłość. 

JANEK: A co to miłość, mateczko?
MATKA: Sam się przekonasz. Albo i nie. 

(po chwili) Pójdę, zobaczę jaki pogrzeb 
miała kowalowa.

JANEK: Dlaczego mateczka chodzi na 
wszystkie pogrzeby?

MATKA: Lubię sobie popłakać. Na pogrze-
bach nikt nie pyta, dlaczego.

JANEK: Dziwnie mateczka mówi. 
MATKA: Zjedz śniadanie, a potem zajmij 

się Baśką. Wbij dobrze palik.
JANEK: Mateczka się nie martwi. Sprawię 

się jak trzeba.

2.

Janek prowadzi Baśkę na pastwisko. Pod-
zwanianie dzwonka i łańcucha.

JANEK: No, Baśka! Tu będzie dobrze.

Wbijanie palika. Janek kładzie się w trawie, 
wzdycha z rozkoszy. Patrzy sobie na niebo. 
Świergot skowronka.

JANEK: Taki malutki ptaszek. A tak wy-
soko uleci. Do samego Boga. (po chwi-
li) Chmura. Chmuuura. Chmura jak… 
krowa… a tak jak kawał sera… Matecz-
ka pewnie już płacze. Niech sobie pła-
cze… Co to jest miłość?

Janek gra na fujarce. Potem zbliżające się 
kroki w trawie. 

GŁOS OBCEGO: Ładnie grasz. 

Janek zrywa się na równe nogi.

JANEK: A, tak se dmucham. 
PRZYBYSZ: Masz talent, wiem co mówię.
JANEK: Ja tam nie wiem. 
PRZYBYSZ: Jak ci na imię?
JANEK: Mateczka mówi mi Janek.
PRZYBYSZ: A tatulo? 
JANEK: Tatula na wojnie zabili. 
PRZYBYSZ: Na wojnie panów… 
JANEK: Tatulo mówił, że za Polskę idzie 

walczyć, nie za kajzera. Do Legionów 
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trafił, a potem… potem go zabili. Na 
samiuśki koniec wojny.

PRZYBYSZ: Masz jeszcze kogo?
JANEK: Tylko mateczkę. Mieszkamy o, 

tu, na tej górce.
PRZYBYSZ: Ładna okolica. I jakie powie-

trze! Nie to, co w mieście. Tam czło-
wiek oddycha kłamstwem. 

JANEK: Ja tam nie wiem. Ale mateczka 
mówi, że w mieście nic dobrego.

PRZYBYSZ: I ma świętą rację! Zagraj mi 
jeszcze coś.

JANEK: E, nie chcę.
PRZYBYSZ: Jak zagrasz, to ci coś pokażę.
JANEK: A co?
PRZYBYSZ: Zagraj, to zobaczysz. 

Janek gra na fujarce.

PRZYBYSZ: Jesteś szczęśliwcem. Tworze-
nie piękna przychodzi ci bez trudu.

JANEK: Co mi pan pokaże?
PRZYBYSZ: A, rzeczywiście.

Przybysz wyjmuje coś z plecaka. 

PRZYBYSZ: Proszę. Możesz potrzymać.
JANEK: Ostry.
PRZYBYSZ: Stal nierdzewna. Hartowana. 

Najlepszej jakości. Kiruna. W powie-
trzu przetnie spadający włos. 

JANEK: Piękny nóż.
PRZYBYSZ: Owszem. Może takim zabili 

twojego ojca.

JANEK: Mateczka pismo dostała, że tatu-
la trafili pod Kaniowem, jak na Niemca 
szli. Ponoć umarł od razu, nie męczył 
się. 

PRZYBYSZ: Pewnie grobu nawet nie ma.
JANEK: Napisali, że pochowali go z woj-

skowymi honorami. Może kiedyś poje-
dziemy z mateczką położyć mu kwiaty. 
Tatulo lubił polne kwiaty, zawsze ma-
teczce do domu znosił całe bukiety. 

PRZYBYSZ: Taaak… a teraz wącha je od 
spodu. Burżuje zabili twego tatula. 
Nie kto inny. Za burżuazyjną sprawę 
zginął. Jak miliony jemu podobnych. 

JANEK: Ja tam nie wiem. 
PRZYBYSZ: Wiesz, wiesz. Za Polskę, mó-

wisz, szedł się bić? A czymże się róż-
ni ta Polska od tego, co było? Zniknął 
wyzysk człowieka przez człowieka? 
Lepiej wam się z matką żyje? 

JANEK: Niby nie. Ale nam dużo nie trze-
ba. Ino żeby do garnka było co włożyć.

PRZYBYSZ: No i żeby bieda była prawdzi-
wie nasza, polska, narodowa. 

JANEK: Chyba se już pójdę.
PRZYBYSZ: Zaczekaj. Przepraszam, nie 

powinienem się unosić. Ten nóż… wie-
le dla mnie znaczy. Dostałem go od 
mojego ojca, a on z kolei od mojego 
dziadka. W powstaniu styczniowym 
ten kawałek stali uratował mu życie. 
Ale nie uratował przed kibitką i kon-
fiskatą majątku. Ten nóż to moja cała 
ojcowizna, rozumiesz?
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JANEK: Tatulo lubił, żeby wszystkie noże 
w domu były dobrze naostrzone. Cią-
gle je kazał na osełce pieścić, a jak jaki 
był tępy, to od razu się złościł. 

PRZYBYSZ: Słusznie. Nigdy nie wiadomo, 
kiedy będą potrzebne. Twój ojciec mu-
siał być mądrym człowiekiem. 

JANEK: Mateczka mówi, że głupi był, że 
dał się zabić. 

PRZYBYSZ: Mówi tak, ale wcale tak nie 
myśli. Nie on jeden poszedł na prze-
miał. Ale to już skończone. Już nigdy 
prosty człowiek nie będzie nadstawiał 
karku za możnych tego świata. 

JANEK: Pan to mówi trochę jak ksiądz.
PRZYBYSZ: Jestem kimś w rodzaju księ-

dza. Tylko że nie Bogu ślubowałem 
wierność, ale takim jak ty. Wasza pora 
właśnie nadchodzi. 

JANEK: Ja tam nie wiem. Chyba już se 
pójdę.

PRZYBYSZ: Zaczekaj. Podobasz mi się. Je-
steś swój człowiek. Jak chcesz, to ten 
nóż może być twój. 

JANEK: A na co mi taki nóż? Mnie wy-
starczy mój kozik.

PRZYBYSZ: Takim kozikiem możesz so-
bie co najwyżej wystrugać fujarkę. Ja 
myślę o czymś większym.

JANEK: O czym?
PRZYBYSZ: Coś ci pokażę.

Przybysz wyjmuje coś z plecaka.

PRZYBYSZ: Wiesz co to?

JANEK: Książeczka od nabożeństwa? 

Przybysz śmieje się krótko.

PRZYBYSZ: Książeczki od nabożeństwa 
niedługo już wyjdą z użycia. Ale ta 
książeczka pozostanie zawsze aktual-
na. Wiesz co tu jest napisane? 

JANEK: Ja…
PRZYBYSZ: Pewnie nie umiesz czytać…
JANEK: Nie, panie.
PRZYBYSZ: Długa droga przed nami… To 

„Manifest komunistyczny”. 
JANEK: A, to wiem. Ksiądz mówi, że to 

bezbożna książka i żaden chrześcija-
nin nie powinien jej czytać. 

PRZYBYSZ: A wiesz dlaczego tak mówi? 
Bo to niebezpieczna książka. Nie-
bezpieczna dla niego, dla jego stanu 
i dla całej burżuazji. Ale ja uważam, 
że właśnie chrześcijanin powinien ją 
poznać w pierwszej kolejności. Po-
słuchaj, coś ci przeczytam. (wertowa-
nie kartek) „Jak klecha szedł zawsze 
ręka w rękę z feudałem, tak i kleszy 
socjalizm z socjalizmem feudalnym. 
Nic łatwiejszego, jak nadać chrześci-
jańskiemu ascetyzmowi socjalistycz-
ny pokost. Czyż chrześcijaństwo nie 
piorunowało również przeciw własno-
ści prywatnej, przeciw małżeństwu, 
przeciw państwu? Czyż nie zalecało 
na ich miejsce dobroczynności i że-
bractwa, celibatu i umartwienia ciała, 
życia klasztornego i kościoła? Socja-
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lizm chrześcijański jest jedynie wodą 
święconą, którą klecha kropi rozgo-
ryczenie arystokratów”. Rozumiesz? 
Nie? Posłuchaj jeszcze. „Dotychcza-
sowe drobne stany średnie – drobni 
przemysłowcy, kupcy i rentierzy, rze-
mieślnicy i chłopi, wszystkie te klasy 
spychane są do szeregów proletaria-
tu… W ten sposób proletariat rekrutu-
je się ze wszystkich klas społecznych”. 
I jeszcze to: „Proletariat, najniższa 
warstwa społeczeństwa obecnego, 
nie może się podnieść, nie może się 
wyprostować, nie wysadzając w po-
wietrze całej nadbudowy warstw, sta-
nowiących społeczeństwo oficjalne”... 
„Najbliższy cel komunistów jest ten 
sam, co wszystkich pozostałych partii 
proletariackich: ukształtowanie prole-
tariatu w klasę, obalenie panowania 
burżuazji, zdobycie władzy politycznej 
przez proletariat”… Rozumiesz? Nie 
będzie już więcej panów, bo wszyscy 
będą panami, a raczej… towarzysza-
mi. Zapanuje ogólna sprawiedliwość, 
bo nie będzie już kapitału i wyzysku, 
co ten kapitał powoduje. 

JANEK: Tatulo zawsze mówił, że komuni-
ści nie chcą niepodległej Polski. 

PRZYBYSZ: Bo chcemy czegoś większe-
go! „Robotnicy nie mają ojczyzny. 
Nie można im odebrać tego, czego 
nie mają… W tym samym stopniu, 
w jakim zniesiony zostanie wyzysk 
człowieka przez człowieka, zniesiony 

będzie także wyzysk jednego naro-
du przez drugi. Wraz ze zniknięciem 
przeciwieństw klasowych wewnątrz 
narodu znika wzajemna wrogość na-
rodów”. Jak już zlikwidujemy anal-
fabetyzm, przeczytasz tę książkę 
w całości. I wtedy zrozumiesz, jaką 
ma moc. 

JANEK: Mateczka mówi, że ja czytam 
z chmur. 

PRZYBYSZ: Ciężkie chmury zbierają się 
nad starym światem. Widmo krąży po 
Europie – widmo komunizmu! Chętnie 
poznałbym twoją matkę.

JANEK: Poszła na pogrzeb kowalowej.
PRZYBYSZ: Zakochała się biedaczka. 

A wiesz w kim? 
JANEK: W kim?
PRZYBYSZ: We mnie!

Przybysz śmieje się demonicznie.

PRZYBYSZ: Nie wierzysz mi.
JANEK: Ja tam nie wiem.
PRZYBYSZ: Przestań do licha powtarzać 

to swoje „nie wiem”! Chcesz to ci po-
wiem, jak było z Hanką, znaczy z żoną 
kowala i ze mną. 

JANEK: Ona i pan… ale to grzech.
PRZYBYSZ: A jużci grzech! Tylko grzech 

smakuje jak najprzedniejsze wino. Pi-
łeś już kiedy wino? 

JANEK: Nie, panie, matula nie pozwala. 
PRZYBYSZ: Powinieneś spróbować. 

Chcesz pociągnąć?
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(Przybysz odkorkowuje butelkę)

JANEK: Nie, dziękuję. 
PRZYBYSZ: Nie wiesz, co tracisz.

(Przybysz solidnie pociąga z butelki, głośno 
wzdycha, zakorkowuje z powrotem)

PRZYBYSZ: A żona kowala lubiła wino. 
I inne rzeczy też. Nawet bardzo lubi-
ła. Spotykaliśmy się pod lasem, u wrót 
doliny. Siadaliśmy nad strumykiem 
i moczyliśmy nogi, a potem… ech, że-
byś ty wiedział, jak smakowały jej usta. 
Jak… rozgrzane słońcem maliny. Tro-
chę to trwało. Ona chciała czegoś wię-
cej. A ja, jakby ci to powiedzieć, nigdy 
nie traktowałem życia zbyt serio. Wy-
starczy, że życie nas traktuje śmiertel-
nie poważnie. Musiałem to skończyć. 
My, rewolucjoniści, nie możemy sobie 
pozwolić na drobnomieszczańskie od-
ruchy. Wiesz, co jej powiedziałem na 
pożegnanie? Skąd niby masz wiedzieć. 
Powiedziałem, że we mnie nie można 
się kochać, bo jestem duchem. Resztę 
już znasz. 

JANEK: Pójdę. Muszę oprzątnąć obejście. 
PRZYBYSZ: Wiem, dziwnie mówię, ale 

jestem twoim przyjacielem. Wkrótce 
dowiesz się więcej. To naprawdę bez-
cenny nóż!

Oddalające się kroki. Ryczenie krowy. 

3.

Obiad. Brzęk naczyń, mlaskanie Janka.

MATKA: Nie mlaskaj jak prosię.
JANEK: Zawsze mlaskam, mateczko.
MATKA: Właśnie. Musisz w końcu na-

uczyć się jeść jak człowiek, żyć jak 
człowiek. Wiecznie mnie przy tobie 
nie będzie.

JANEK: Nie gniewaj się, mateczko.
MATKA: Martwię się o ciebie. Rozmawia-

łam z młynarzem. Zgodził się wziąć cię 
na przyuczenie.

JANEK: Młynarz bije chłopaków.
MATKA: I prawidłowo. Im szybciej poczu-

jesz męską rękę, tym lepiej dla ciebie.
JANEK: Mateczko, mnie tu dobrze. 

Z tobą.
MATKA: Już ci mówiłam, nie będę żyła 

wiecznie. Musisz pójść między ludzi. 
JANEK: Kiedy ludzie sami do mnie przy-

chodzą.
MATKA: Znowu coś wymyślasz.
JANEK: Był tu taki jeden. Miastowy. Po-

kazał mi nóż. Powiedział, że kiedyś mi 
go da. I czytał mi taką książkę i tam 
było, że kiedyś wszystko się zmieni. 
Wszystko, mateczko. 

MATKA: Mówiłam, żebyś nie rozmawiał 
z obcymi! Ciągle tu się jacyś kręcą. 
Przybłędy, nieroby, agitatorzy. Powo-
jenna szumowina.

JANEK: Agi… co to znaczy mateczko?
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MATKA: Agitator to taki, co wszystko 
przekabaca. Białe na czarne, złe na 
dobre i odwrotnie. Zresztą nie musisz 
wiedzieć takich rzeczy. Ważne, żebyś 
już więcej z nim nie gadał. 

JANEK: Powiedział, że kowalowa się 
w nim kochała. 

MATKA: Tak powiedział? To łobuz. Teraz 
każdy łachmyta będzie sobie nią gębę 
wycierał. 

JANEK: Dużo ludzi na pogrzebie?
MATKA: Cała wioska. Każdy chciał popa-

trzeć. Księdza tylko nie było. Pod mu-
rem ją chowali jak psa. A kowal tylko 
zaciskał pięści. 

JANEK: Mateczko, a po co tatulo szedł 
na wojnę?

MATKA: Wszyscy szli. Tylko nie wszyscy 
byli jak twój ojciec. Jemu tylko ten PPS 
był w głowie, „Robotnika” czytał noca-
mi, a jak Piłsudski w Krakowie to swo-
je wojsko zaczął robić, to ojciec od razu 
się zaciągnął. Błagałam, zaklinałam, 
nie idź, jakoś to przeczekasz, tu gospo-
darkę masz i syna, co cię potrzebuje. 
Ale nie słuchał, jak zaczarowany, jakby 
kto mu tę Polskę do głowy wlał, że na 
nic innego miejsca już nie było. A teraz 
co? Jedna złamana blaszka i sterta po-
żółkłych gazet po nim została… 

JANEK: Ten pan powiedział, że teraz już 
nikt nie będzie musiał iść na wojnę. 
Bo już nie będzie po co walczyć… Czy 
jakoś tak… 

MATKA: Znaczy cudotwórca. Trzymaj się 
od niego z daleka. Jutro we wsi zaba-
wa. Możesz pójść. 

JANEK: Znowu będą się ze mnie śmiali. 
MATKA: Głupi są, to się śmieją. Pójdziesz, 

między ludźmi pobędziesz, a tych trak-
tuj jak powietrze. Jakby ich nie było.

JANEK: Zobacz, mateczko, na szczytach 
różano-krwawa mgiełka. Niżej jakby 
fioletowo. Dobrze by było umieć latać, 
jak skowronek. Ulecieć hen, wysoko, 
daleko… Tak daleko, aż zniknąć. 

MATKA: Znowu marzysz. Z marzeń nikt 
jeszcze nie wyżył. 

Ryczenie krowy.

MATKA: Ryczy.
JANEK: Trza wydoić.
MATKA: Nareszcie gadasz jak człowiek.
JANEK: Jestem swój człowiek, mateczko.
MATKA: On ci tak powiedział?
JANEK: Skąd wiesz?
MATKA: Uważaj na siebie, Janku.

4.

Wiejska zabawa. Głośna, skoczna muzyka, 
tańce, przytupy, brzęk szkła, pokrzykiwa-
nia, pijackie śpiewy.

GŁOS MĘSKI I: Patrzta, głupi Janek!
GŁOS MĘSKI II: Ej, Janek, potańczyć żeś 

przyszedł?
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GŁOS MĘSKI III: Pokaż nam, jak to się robi!
GŁOS MĘSKI I: On to robi ino z matką!

Śmieją się, rechoczą.

GŁOS MĘSKI I: No, tańcz, jak ci każą. 
JANEK: Nie umiem.
GŁOS MĘSKI II: My cię nauczymy.
GŁOS MĘSKI III: Będziesz skakał aż pod 

sufit. Dawaj go!
JANEK: Zostawcie!

Szarpanina, chłopaki łamią opór Janka, 
chwytają go i podrzucają wysoko. Pokrzy-
kują: „hej-hop, hej-hop!!!”, w końcu chłopak 
z głośnym łoskotem upada na posadzkę. 
Głośny śmiech.

PRZYBYSZ: Może ze mną potańcujecie? 
No, który pierwszy?

Metaliczny brzęk noża wyciąganego z poch-
wy.

GŁOS MĘSKI I: On ma nóż.
GŁOS MĘSKI II: No i co? Nas jest więcej. 
GŁOS MĘSKI III: Wielki ten knyp. 
PRZYBYSZ: Strach was obleciał?
GŁOS MĘSKI I: My ino tak… dla zabawy.
GŁOS MĘSKI II: Zawołam chłopaków.
PRZYBYSZ: A wtedy ja poderżnę ci gardło.

Głos Męski II syczy z bólu i ze strachu, gdy 
Przybysz przykłada mu ostrze noża do grdy-
ki.

PRZYBYSZ: Wołaj. No…
GLOS MĘSKI II: Ja już nie będę. 
PRZYBYSZ: Patrzcie go, popuścił 

w spodnie. A taki był odważny.
GŁOS MĘSKI II: Krew mi leci.
PRZYBYSZ: To tylko lekkie draśnięcie. Ale 

jak go jeszcze raz ruszycie, to dopiero 
poleje się krew. A teraz wynocha!

GŁOS MĘSKI I: Chodźta chłopaki. Jadźka 
przyszła.

GŁOS MĘSKI III: Idę się napić.
GŁOS MĘSKI II: Krew mi leci…

W tle cichnące odgłosy zabawy.

PRZYBYSZ: Widzisz, co może taki nóż? 
Tylko trzeba wiedzieć, jak się nim po-
służyć. I przeciw komu.

JANEK: Mateczka nie kazała mi z panem 
gadać. 

PRZYBYSZ: Bo cię ślepo kocha. Koniecz-
nie muszę ją poznać. Ale najpierw na-
pijemy się czego. W gardle zaschło.

JANEK: Ale mateczka…
PRZYBYSZ: Mateczki tu nie ma. Chodź. 

Odgłosy zabawy trochę cichsze. Przybysz 
z Jankiem siedzą przy jakimś oddalonym 
stoliku.

PRZYBYSZ: Spójrz na tych ludzi. Wyda-
je im się, że mają wszystko, czego do 
szczęścia potrzeba. Nie zdychają z gło-
du i za to są wdzięczni losowi czy też 
Panu Bogu, jak zwał, tak zwał. Za swo-
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ją ciężką pracę dostają właśnie tyle, 
żeby nie zdechnąć i harować do końca 
swoich dni, ale nic więcej. Powiedz mi, 
Janek, czyś ty nigdy nie myślał o tym, 
żeby być czymś więcej niż jesteś? Tyl-
ko nie mów: „ja tam nie wiem”. (śmie-
je się)

JANEK: Czasem se tak myślę… żeby być 
ptakiem. Choćby i skowronkiem. I la-
tać se, bujać na niebie, i patrzeć z wy-
soka na to tu, i śmiać się z tego. Ale 
mateczka mówi, że to ino moje głupie 
marzenia. 

PRZYBYSZ: Ale to właśnie te marzenia 
różnią cię od bydlęcia! Gdyby nie one, 
świat cały pozostałby w ciemnocie 
i niewolnictwie. My, komuniści, na-
uczyliśmy się marzenia przekuwać 
w czyn. Rozejrzyj się dokoła. Co wi-
dzisz? 

JANEK: Gospoda… muzykanty… ludzie 
tańcują, chłopaki piją, dziewuchy pisz-
czą. 

PRZYBYSZ: A ja widzę ciemną, nieuświa-
domioną masę. Masę, która nawet 
nie wie, jaką ma siłę. My nie zabro-
nimy ludziom się bawić. Przeciwnie, 
każdy będzie miał takie samo prawo 
do wypoczynku, jak i do godnej pra-
cy za godne wynagrodzenie. My nie 
mówimy: najpierw niepodległość, 
a dopiero potem prawa robotników. 
My mówimy: rewolucja proletariac-
ka jest koniecznością, która wynika 
nie z naszych zapatrywań, ale wprost 

z procesów dziejowych. Ja wiem, że to 
trudne… Twój ojciec poszedł za ma-
rzeniem o Polsce. Oddał za nie życie. 
Szanuję jego wybór, ale nie mogę go 
pochwalać. 

JANEK: Tatulo dużo mi czytał. Ja niewiele 
rozumiałem, ale wszystko pamiętam. 
Wszystko. 

O wojnę powszechną za wolność ludów, 
Prosimy Cię, Panie.
O broń i orły narodowe, 
Prosimy Cię, Panie.
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy, 
Prosimy Cię, Panie.
O grób dla kości naszych w ziemi naszej, 
Prosimy Cię, Panie.
O niepodległość, całość i wolność Ojczy-

zny naszej, 
Prosimy Cię. Panie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. – 

Amen.

PRZYBYSZ: To trucizna, przez cały wiek 
sączona do polskich uszu. Trucizna, 
która wprowadza w stan snu na jawie, 
bo jej jedynym celem jest wmówienie 
ludowi, że „ma być tak, jak było”. Ty 
płaczesz?

JANEK: Nie, ino coś mi do oka wpadło.
PRZYBYSZ: Musi ci bardzo brakować ojca. 

Ja też jestem sierota. Ale nie sam na 
świecie. (zaczyna nucić cicho) 

Wyklęty, powstań ludu ziemi,
Powstańcie, których dręczy głód,
Myśl nowa blaski promiennymi



jA
RO

Sł
A

W
 j

A
kU

bO
W

Sk
I /

 N
ó

ż 
15

2

Powiedzie nas na bój, na trud.
Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,
Przed ciosem niechaj tyran drży!
Ruszymy z posad bryłę świata,
Dziś niczym, jutro wszystkim my!
PIJAK Z SĄSIEDNIEGO STOLIKA: Te, ko-

munista. Co tam za bajeczki chłopako-
wi opowiadasz? 

PRZYBYSZ: Nie pańska sprawa.
PIJAK: A właśnie, że „pańska”. Zjecha-

łem kawał świata i poznałem takich 
jak ty… Cudaków… Paplają jęzorami 
na wszystkie strony, ale za uczciwą ro-
botę żaden się nie weźmie.

PRZYBYSZ: Miło było poznać. Ale na nas 
już czas. (do Janka) Idziemy.

PIJAK: Żadne „idziemy”. Słyszałem, co 
żeś tam chłopakowi gadał. Walka 
klas, rewolucja, dyktatura proletaria-
tu. Ja to znam, ale ja na to gwiżdżę. 
Słyszysz? (próbuje nieudolnie gwizdać) 
Gwiżdżę, bo wiem, co twoi „towarzy-
sze” wyczyniają w Bolszewii.

PRZYBYSZ: Nie znam takiego kraju.
PIJAK: Znasz, znasz gagatku, bo to twój 

kraj, twoja ojczyzna. Chcecie, żeby 
było u nas tak samo, jak tam. Ludzie 
mordowani, wyrzucani z domów, zło-
dziejstwo i kurestwo, za przeprosze-
niem, uznawane jako „prawo”. Taka 
ta wasza „rewolucja” i „równość kla-
sowa”. 

PRZYBYSZ: Jesteś w błędzie, człowieku, 
ale nie miejsce i nie pora, żeby to te-
raz objaśniać.

PIJAK: A właśnie, że miejsce i pora. 
(głośno) Ludzie! Pan agitator chciał-
by nam opowiedzieć o najlepszym ze 
światów!

PRZYBYSZ: Uspokójże się, człowieku!
PIJAK: O świecie bez Boga i bez własno-

ści, o świecie ze wspólnymi żonami 
i dziećmi, które wychowują nie ro-
dzice, a państwo! No, kolego, oświeć 
ciemny lud! 

GŁOS MĘSKI: To naprawdę komunista?
GŁOS KOBIECY: Kręci się tu od paru dni.
GŁOS MĘSKI: Może stójkowego zawołać? 

Niech jemu opowie o swojej rewolucji. 
PRZYBYSZ: Nic tu po nas, Janku.

Wstają od stołu, wycofują się. Pijak zastę-
puje im drogę.

PIJAK: Co, strach cię obleciał? Masz ten 
swój lud, dlaczego się go boisz? Wo-
lisz głupiemu Jankowi robić wodę 
z mózgu? (do Janka) Gdyby twój oj-
ciec widział, z kim się zadajesz, dałby 
ci pasem na goły tyłek. 

JANEK: Ja nic… ja ino słucham…
PIJAK: To przestań słuchać tego hultaja 

i wracaj do matki! (do Przybysza) A to-
bie radzę, zabieraj się stąd czym prę-
dzej. Nie chcemy tu takich jak ty. 

PRZYBYSZ: To ja decyduję, gdzie moje 
miejsce. Tylko ja.

PIJAK: A może partia, co?
PRZYBYSZ: Nie używaj słów, których nie 

rozumiesz. Janek, idziemy.
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GŁOS KOBIECY: Zostaw chłopaka w spo-
koju.

PRZYBYSZ: To nie jest już dziecko i sam 
potrafi sobie dobierać znajomych.

JANEK: Ten pan mi pomógł, jak chłopaki 
mnie bili. 

GŁOS KOBIECY: A rób co chcesz, tylko 
żebyś potem nie żałował. 

Janek z Przybyszem wychodzą z zabawy. 

PIJAK: Nie wracaj tu więcej, bolszewiku!

6.

Janek z Przybyszem idą wiejską drogą. 

JANEK: Dlaczego nie wyciągnął pan 
noża?

PRZYBYSZ: Już ci mówiłem, trzeba wie-
dzieć kiedy i przeciw komu. Zwłaszcza 
przeciw komu. 

JANEK: Nie lubię jak mówią na mnie „głu-
pi Janek”.

PRZYBYSZ: I słusznie, bo jesteś kimś wy-
jątkowym! Tacy jak ty zmieniają świat. 
A tamci… tamci to mierzwa, niewarta 
splunięcia. 

JANEK: Czasem pana lubię, a czasem się 
boję.

PRZYBYSZ: Ty nie musisz się bać. Bać się 
powinni ci, co wami pomiatają, i tym 
pijakiem, i tymi chłopakami, i tą nie-
okrzesaną babą…

JANEK: Pan naprawdę z tą kowalową…?

PRZYBYSZ: A co to jest prawda? Istnie-
je tylko to, w co ludzie wierzą. W za-
ufaniu ci powiem, że kowalowa była 
trochę podobna do ciebie. Chciała od 
życia czegoś więcej.

JANEK: Ale ja nie chcę…
PRZYBYSZ: Nie gadaj głupot. Każdy chce. 

Ale nie każdy ma odwagę, może ja jej 
nie miałem… Paskudna historia… No, 
dość już o tym, w brzuchu mi gra cała 
orkiestra. Mam nadzieję, że mateczka 
nakarmi głodnego.

JANEK: A jużci. 
PRZYBYSZ: A jużci. 

7.

Janek z Przybyszem wchodzą do chałupy.

MATKA: Jezus Maria, co żeś taki obszar-
pany?

JANEK: Tańcowałem, mateczko.
MATKA: I piłeś.
PRZYBYSZ: Tańcował, aż się kurzyło! A pił 

tyle, co wróbelek. 
MATKA: A pan to kto?
PRZYBYSZ: Przyjaciel pani syna.
MATKA: Mój syn nie ma przyjaciół, 

oprócz mnie.
PRZYBYSZ: Teraz już ma. Pozwoli pani, 

że się przedstawię. Kunicki. Stefan 
Kunicki.

MATKA: Pewnie z miasta.
PRZYBYSZ: Nie inaczej, szanowna pani. 
MATKA: I co pan robi w tym mieście?
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PRZYBYSZ: A, różne rzeczy. Przeważnie 
jednak studiuję.

MATKA: A co też pan studiuje? Też róż-
ne rzeczy?

PRZYBYSZ: Czyta pani w moich myślach. 
Nie znalazłoby się u dobrodziejki co 
do zjedzenia?

MATKA: U nas niebogato, ale dla gościa 
zawsze coś się znajdzie. Janek, podaj 
no co tam z obiadu zostało.

Krzątanina Janka w kuchni.

MATKA: Co pana sprowadza w te strony?
PRZYBYSZ: Podróżuję to tu, to tam. Lubię 

zwiedzać, wie pani.
MATKA: A co tu do zwiedzania? Bieda aż 

piszczy.
PRZYBYSZ: Myli się pani. Nie w kwestii 

biedy, ale obiektów zwiedzania. 
MATKA: Dziwnie pan mówi.
PRZYBYSZ: Jak ksiądz?
MATKA: Może być jak ksiądz. Albo jaki 

domokrążca. Pan coś sprzedaje?
PRZYBYSZ: Raczej szukam.
MATKA: A czego to pan szuka? Może 

szczęścia? Tu pan go raczej nie znaj-
dzie.

PRZYBYSZ: Otóż szukam ludzi wolnych. 
Wolnych i dzielnych. Innymi słowy – 
szukam tego, czego nie mam u siebie.

MATKA: Po co panu tacy?
PRZYBYSZ: Bo tylko z nimi mogę coś 

zmienić na tym padole łez, łaskawa 
pani.

MATKA: I co, znajduje ich pan?

Wchodzi Janek z posiłkiem. Stukot naczyń 
na stole.

PRZYBYSZ: Nieczęsto, ale tak, czasem się 
udaje.

Spożywają posiłek, Janek mlaska. 

MATKA: Przy gościu chociaż nie mlaskaj!
PRZYBYSZ: Proszę mu pozwolić. Sam 

chętnie pomlaskam!

Przybysz głośno mlaska. 

MATKA: U mnie może i niebogato, ale to 
porządny dom. 

PRZYBYSZ: Proszę wybaczyć. Czasem jed-
nak nie warto walczyć z naturą czło-
wieka. Trzeba go brać takim, jaki jest. 
Człowiek bowiem powołany jest do 
bycia wolnym. 

MATKA: Mlaskać przy stole nie uchodzi.
PRZYBYSZ: A dlaczego nie? Bo tak się 

przyjęło? A od kogo zależy, czy coś 
się przyjęło, czy nie? Od nas samych! 
Nie od jakichś anonimowych mecha-
nizmów. 

MATKA: Pan chce, żeby ludzie nie różnili 
się od świń?

PRZYBYSZ: Wprost przeciwnie! Chcę wy-
dobyć ludzi z chlewa przesądów i bo-
jaźni. 

MATKA: Pan wie lepiej, co dla nich dobre?
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PRZYBYSZ: Jeśli sami nie potrafią tego 
zrozumieć, to trzeba im pomóc. To 
portret pani męża?

MATKA: Tak, dał sobie zrobić na krótko 
przed wojną. 

PRZYBYSZ: Szlachetna, surowa twarz, 
zdecydowana postawa. Wnioskuję, 
że musiał być twardym człowiekiem.

MATKA: Wszystko tu własnymi rękami 
pobudował. Jak wrócę z wojny, mówił, 
postawimy se nową chałupę. Tak jak 
Polska na nowo się narodzi, tak i my 
w nowym domu zamieszkamy. Oj, lu-
bił bajać ten mój Władzio… Czasem 
jak patrzę na Janka, to jakbym jego 
widziała…

PRZYBYSZ: No i jest ta Polska, a pani 
z Jankiem wciąż w tej samej pochy-
łej chacie. Bez męża. Wojny wywołują 
burżuje, a giną na nich nędzarze. Jed-
ni za kajzera, inni za cara, jeszcze inni 
za zmartwychwstanie Polski. Ale tak 
naprawdę powód jest ten sam: chci-
wość burżuja. Gdyby pani mąż i jemu 
podobni znaleźli w sobie odwagę do 
odmowy, wojny by nie było, bo nie by-
łoby komu jej prowadzić. Ja chcę po-
móc ludziom zdobyć się na odwagę. 
Odwagę bycia wolnym. Ale żeby tak 
się stało, musicie zdać sobie sprawę ze 
swojej potęgi. Tak, potęgi. Każdy z was 
z osobna jest nędzarzem, ale wszyscy 
razem tworzycie armię, która zniesie 
dawny porządek. Dlatego trzeba się 
zrzeszać, organizować…

MATKA: Nam tu dobrze. Byleby nikt 
w szkodę nie wchodził. Jak u kowala…

PRZYBYSZ: A tak, słyszałem. Straszna 
tragedia. Bóg jedyny wie, co tak na-
prawdę działo się w głowie tej kobie-
ty…

MATKA: Boga lepiej w to nie mieszać. Tu 
raczej inne moce maczały kopyta. 

PRZYBYSZ: Ładnie to pani powiedziała. 
Już wiem, po kim Janek ma tę wraż-
liwość. 

MATKA: Ojca mu brak, to rozmawia so-
bie z ptakami, chmurami… ale to do-
bry chłopak. I nie pozwolę, żeby mu 
się co stało.

PRZYBYSZ: Tak… Janek ma niezwykły 
talent. Nie myślała pani, żeby go dać 
do szkół? 

MATKA: Nic dobrego z tego nie wyjdzie. 
Tu ma wszystko.

PRZYBYSZ (do Janka): A co Janek o tym 
myśli?

JANEK: To samo, co mateczka, panie.
PRZYBYSZ: Mateczka ma zawsze rację…
MATKA: Późno już. Nie będzie pan po 

nocy chodził. Jeszcze co złego się panu 
przytrafi. Tu ciasno, ale może pan się 
przespać w obórce, na sianie. Chyba że 
miastowy niezwyczajny…

PRZYBYSZ: O, w obórce na sianie to wy-
borny nocleg! Zapewniam, że spało 
się w gorszych spelunkach, to zna-
czy chciałem powiedzieć, warunkach. 
A u łaskawej pani to przytulnie jak nie 
przymierzając w Betlejem!
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JANEK: Janek, pokaż panu co i jak. I za-
raz wracaj. 

PRZYBYSZ: Z serca dziękuję pani za ciepłą 
strawę i za gościnę. Miłosierna z pani 
kobieta. Skoro świt ruszam dalej, za-
tem… żegnam.

MATKA: Z Panem Bogiem.
PRZYBYSZ: Dobranoc.

8. 

Noc. Krzyk puszczyka, szczekanie psa z od-
dali. Poza tym cisza.

PRZYBYSZ: Teraz wiem już wszystko. 
JANEK: Co takiego?
PRZYBYSZ: Jesteś gotowy, żeby tego użyć.

Metaliczny dźwięk noża.

PRZYBYSZ: Spójrz jak wspaniale błyszczy 
w świetle księżyca. 

JANEK: Piękny…
PRZYBYSZ: Jest twój.
JANEK: Ale… ja nie mogę.
PRZYBYSZ: Musisz. Za ojca, którego zabili 

źli ludzie. Za matkę, która codziennie 
płacze. Za siebie. Przede wszystkim 
za siebie. Za wszystkie krzywdy, bicie, 
upokorzenia. Musisz się uwolnić od ca-
łej tej nędzy. Ten nóż to twoja wolność. 

JANEK: Co mam zrobić?
PRZYBYSZ: To, co i tak musiałoby się stać. 

Kogo słuchają wszyscy we wsi? Kto na-
mawiał, żeby mężczyźni szli na wojnę? 

Kto decyduje o tym, czy jesteś godzien 
ludzkiego pochówku, czy idziesz gnić 
pod mur? 

JANEK: Ksiądz dobrodziej?
PRZYBYSZ: Pójdziesz tam i zrobisz, co 

należy.
JANEK: Znaczy co?
PRZYBYSZ: Tym pięknym nożem upu-

ścisz trochę pańskiej krwi. 
JANEK: Ale ja nie mogę…
PRZYBYSZ: Nie bój się. Będę w pobliżu. 
JANEK: Dlaczego pan sam nie…?
PRZYBYSZ: Chcesz skorzystać z szansy 

na nowe życie czy nie? Ja ci ją daję! Po 
wszystkim zabiorę cię stąd, będziesz 
się uczył grać u najlepszych, zrobię 
z ciebie człowieka! Tutaj nie czeka cię 
nic, poza pasaniem krów. 

JANEK: A mateczka?
PRZYBYSZ: Mateczkę też zabierzemy. Tyl-

ko musisz t o zrobić. 
JANEK: Ale to się nie godzi. Ksiądz dobro-

dziej surowy. Kiedyś mnie zbił kijem 
jak rzuciłem śniegową kulką w okno 
plebanii. Ale się nie godzi…

PRZYBYSZ: Jeśli nie ty, to zaraz mogę 
mieć dziesięciu na twoje miejsce. Ale 
wybrałem ciebie, bo jesteś wyjątkowy, 
rozumiesz?

JANEK: Ale zabierzemy ze sobą matecz-
kę?

PRZYBYSZ: Daję ci moje słowo.
JANEK: Ksiądz mówił, że nie na marne 

poszła śmierć tatula i innych. Że Boga 
teraz z bliska oglądają. 
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PRZYBYSZ: Na marne. Oni już niczego 
nie oglądają. Ani słońca, ani księżyca, 
żadnej z tych pięknych rzeczy, które 
są dla żywych. Klecha okłamuje ciebie, 
twoją matkę, was wszystkich. Pasie się 
na waszej krzywdzie. Czas na zapłatę.

JANEK: I mówił też, że z wielkiej wojny 
Polska się zrodziła, z martwych po-
wstała jak Chrystus. I że Polska po 
wieczne czasy będzie tatulowi i innym 
wdzięczność winna.

PRZYBYSZ: Polska… A co to jest ta Pol-
ska? Czym ona się różni od tego, co 
było? Nie ma w niej nędzy, wyzysku, 
drożyzny? Nie ma w niej garstki kapi-
talistów, co trzymają pod butem całą 
resztę? Nie ma w niej takich jak ty, co 
mogliby się uczyć, piąć w górę, a żyją 
jak zwierzęta? Polska jest bękarcim 
dzieckiem traktatów pisanych przez 
burżuazję.

JANEK: Ja tam nie wiem. Ksiądz dobro-
dziej mówił…

PRZYBYSZ: Nie wiesz albo raczej nie 
chcesz wiedzieć! Ten wasz „ksiądz 
dobrodziej” założył wam kajdany 
i wmówił, że tak być musi. Ale wca-
le nie musi! Co więcej – tak dalej być 
nie może! 

JANEK: Jak nie tak, to jak?
PRZYBYSZ: Inaczej! Lepiej! Sprawiedli-

wiej! Tak jak nauczał Chrystus, a co 
dzisiejsi faryzeusze zastąpili bajaniem, 
że nierówności klasowe pochodzą od 
samego Boga! 

JANEK: No ale jeden wysoki, drugi niski, 
jeden mądrzejszy, drugi głupszy, jeden 
bogaty, a inny biedak. Tatulo mówił, 
że jak już nastanie Polska, to Polak Po-
lakowi będzie bratem. 

PRZYBYSZ: Nie chcę już słyszeć o żadnej 
Polsce! Wyobraź sobie, że nie ma oj-
czyzny ani narodu, i że zastąpił ci je 
twój brat, twój towarzysz, nieważne 
jakim językiem mówi. „Proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się!”. Rewo-
lucja musi przekroczyć granice państw 
i rozlać się na całą Europę, a potem na 
cały świat! Ale każda wielka droga za-
czyna się od pierwszego kroku. 

JANEK: I że niby ja mam go zrobić.
PRZYBYSZ: Tak, Janku. Ty. Nie chciałem 

ci o tym mówić, ale słyszałem, jak kle-
cha przekonywał, że trzeba cię zabrać 
mateczce.

JANEK: Ale… jak? Dlaczego?
PRZYBYSZ: Ano dlatego, że twoja mat-

ka coraz bardziej słabuje na zdro-
wiu, a ty potrzebujesz opieki. Może 
do księdza na wypomóżki miałbyś 
pójść albo gdziekolwiek. Tylko już 
bez mateczki.

JANEK: I pan to słyszał?
PRZYBYSZ: Podobno gmina się przy-

chyliła do pomysłu klechy. Pójdziesz 
w świat. A mateczka… no cóż, dokona 
żywota gdzieś w przytułku… z tęsk-
noty za tobą umrze. A waszą ziemię 
rozparcelują. 

JANEK: Dobrze. Pójdę. 
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PRZYBYSZ: Wiedziałem, że jesteś od-
ważnym człowiekiem. Prawdziwie 
nie-podległym! Poczekaj tylko aż 
matka zaśnie. I pamiętaj – nie mo-
żesz się zawahać. To będzie twoja 
klęska. A gdyby w ostatniej chwili 
opadły cię wątpliwości, pomyśl sobie 
wtedy, że jesteś narzędziem, że ro-
bisz to w imieniu swoich współbraci 
w niedoli. 

JANEK: Jestem tylko narzędziem. 
PRZYBYSZ: Idź. I niczego się nie lękaj, a ja 

będę w pobliżu. 

Krzyk puszczyka.

9. 

Wczesny ranek. Janek leży na łące i gra na 
fujarce. Nagle odzywa się głośne bicie ko-
ścielnego dzwonu. Janek przerywa grę. 

JANEK: Chmury są jak ludzie. Zjawiają 
się, znikają… Jak łatwo nóż wchodzi 
w człowieka. Miękko jakby w obłok…

Narastający dźwięk nagonki. Zbliżający się 
tętent wielu par nóg. Ludzkie głosy, coraz 
bliżej.

GŁOS MĘSKI I: Tam jest!
GŁOS MĘSKI II: Jezu! We krwi cały!
GŁOS MĘSKI III: Ma nóż!
GŁOSY: Na niego!... Żywcem mieliśmy 

go brać… A na cholerę nam żywy!... 

To morderca!... Księdza zarżnął, i go-
sposię…

JANEK: Gosposi nie chciałem…
GŁOS MĘSKI I: Słyszycie?
GŁOSY: Przyznał się!... A masz ty ła-

chudro!

Głuchy odgłos uderzenia drągiem. Krzyk 
bólu. Dalsze uderzenia. W końcu – zdyszane 
oddechy stojących nad nieruchomym ciałem.

MATKA (rozdzierająco, z oddali): Nie!!!

10. 

Przeciągły gwizd lokomotywy w dolinie. 
Turkot kół pociągu. Wnętrze przedziału 
kolejowego.
 
NIEZNAJOMA: Upuścił pan książkę. 
PRZYBYSZ: Dziękuję. Musiałem przysnąć.
NIEZNAJOMA: Przysnąć nad „Manife-

stem komunistycznym”. Aż tak nud-
ny?

PRZYBYSZ: Przeciwnie. Jestem po prostu 
bardzo zmęczony. 

NIEZNAJOMA: Nie boi się pan czytać ta-
kich rzeczy w publicznym miejscu?

PRZYBYSZ: Boję się tylko rozmów w po-
ciągach.

NIEZNAJOMA: Nie musimy rozmawiać.
PRZYBYSZ: Proszę się nie obrażać. Dokąd 

pani jedzie?
NIEZNAJOMA: Jak najdalej stąd. 
PRZYBYSZ: A gdzie to najdalej?



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
0

 /
 W

IO
SN

A
 2

0
19

 
15

9

NIEZNAJOMA: A w Warszawie. Dlaczego 
pan tak patrzy?

PRZYBYSZ: Bo widzę w pani oczach…
NIEZNAJOMA: Co takiego pan widzi?
PRZYBYSZ: Nadzieję.
NIEZNAJOMA: Na razie zahaczę się jako 

pomoc domowa, ciotka mi załatwiła 
posadę, a potem skończę kurs pisa-
nia na maszynie i pójdę na sekretarkę. 
W urzędach zatrudniają teraz ludzi.

PRZYBYSZ: Z pewnością. Nasze młode 
państwo potrzebuje takich sprawnych 
rączek, jak pani. 

NIEZNAJOMA: Za nic tu nie wrócę. Sły-
szał pan o tym morderstwie na ple-
banii?

PRZYBYSZ: Nie…
NIEZNAJOMA: Niedaleko stąd. Jakiś wio-

skowy głupek zadźgał nożem księdza 
i gosposię. Ludzie jak się dowiedzieli, 
to zatłukli tego chłopaka. 

PRZYBYSZ: Straszne.
NIEZNAJOMA: Za nic tu nie wrócę. Ale 

pan nie jest komunistą?
PRZYBYSZ: A skąd! Studiuję… to i owo. 

I tak się składa, że też jadę do stoli-
cy. Mógłbym pomóc pani zaczepić się 
w jakim urzędzie. Może nawet w mini-
sterstwie. Jeśli pani oczywiście chce.

NIEZNAJOMA: Naprawdę?
PRZYBYSZ: Ja zawsze mówię prawdę. (po 

chwili) Ech Boże, jak tu pięknie!
NIEZNAJOMA: Co mi po pięknie, jak 

przyszłości żadnej. 
PRZYBYSZ: Przyszłość zaczyna się teraz. 

Właśnie w tym momencie.
NIEZNAJOMA: To co pan ciekawego wy-

czytał z tej książeczki?

Koniec.
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Są nazwiska twórców kultury, które wypada 
znać z racji ich zasług. Jednym z nich jest 
właśnie Lech Jęczmyk, jeden z ludzi, którzy 
wyznaczyli kierunek polskiej fantastyki

Warszawiak urodzony w Bydgoszczy. Wydawca, tłumacz, krytyk, 
eseista. Redaktor Iskier i Czytelnika, selekcjonował po Konradzie 
Fiałkowskim fantastykę drukowaną na legendarnych żółtych 
kartkach w „Problemach”. Twórca kultowej, wielotomowej anto-
logii Kroki w nieznane, redaktor i felietonista „Nowej Fantastyki”, 
prawodawca polskiej fantastycznej świadomości. Judoka, działacz 
niepodległościowy (PPN, ruch polityczny Wyzwolenie, aktywny 
w ochronie księdza Popiełuszki); po 1990 roku redaktor tygodnika 
„Spotkania”, kierownik działu publicystyki TVP 1. Kilka lat przed 
emeryturą licealny nauczyciel angielskiego, filozof oral-
ny, prorok „Nowego Średniowiecza”. 

Rozpisane na krótkie szkice przestrogi i syntezy 
zawarł w czterech tomikach: Trzy końce historii, czyli 
Nowe Średniowiecze (2006), Dlaczego toniemy, czyli jesz-
cze nowsze Średniowiecze ( 2011), Nowe Średniowiecze. 

Maciej Parowski

JĘCZMYK 
LECH (1936)

jest leszek kumplem, 
nauczycielem 
i autorytetem dla 
kilku pokoleń polskich 
autorów i fanów 
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Felietony zebrane (2013) oraz Światło i dźwięk. Moje życie na różnych 
planetach ( 2013). Na zlecenie wydawcy Tadeusza Zyska przedsta-
wiałem to pisarstwo na skrzydełku pierwszego tomiku: 

Jęczmyk patrzy na nasz świat jak na Rzym w przededniu 
rozpadu. Rejestruje i komentuje znaki rozproszone w życiu 
i literaturze. »W czasach mojej młodości – powiada 
w felietonie „Fantastyka wczoraj, dziś i jutro” – modne 
było wyśmiewanie się z secesji. Ludzie po ciemku wynosili 
na śmietnik secesyjne lampy, meble, bibeloty. A jak już 
wszystko wynieśli, to wróciła moda na secesję. Nie opłaca 
się płynąć z falą, trzeba ją wyprzedzać, żeby zgarnąć 
premię za innowację, albo spokojnie poczekać«. Jęczmyk 
stawia tezę o kryzysie cywilizacji zachodniej, odkrywa 
odradzanie się modelu feudalnego i kolonialnego, pisze także 
o ekonomii, o upadku obyczajów, o pauperyzacji populacji, 
o procesach i spiskach kulturowych, postrzegając tę walkę 
o kształt świata w kategoriach metafizycznych. Dobro 
i Zło dochodzące w niej do głosu nie są dlań przestarzałymi 
hipostazami. Czasem się powtarza. Wraca do tych samych 
autorów, zjawisk, diagnoz, procesów. Łatwo na podobnych 
nawrotach przyłapać także Ewangelistów. Wśród nabywców 
książki Jęczmyka powtarza się figura oponenta, który nie 
zgadza się z wymową jego tekstów, ale uwielbia je czytać.

Jest Leszek kumplem, nauczycielem i autorytetem dla kilku 
pokoleń polskich autorów i fanów. Uczestniczył w pierwszym, 
legendarnym konwencie PRL-u w Poznaniu AD 1973, który 
zaszczycił obecnością Brian W. Aldiss. Przedstawił Polakom wybo-
rową fantastyką światową, rosyjską i anglosaską. Kurt Vonnegut, 
Thomas Berger, Kenneth Brower, Toni Morrison, J. G. Ballard, J. 
M. Coetzee, Joseph Heller czy Philip K. Dick to tylko niektóre jego 
translatorskie wybory i odkrycia. Jako redaktor Iskier i Czytelni-
ka de facto stworzył nurt socjologiczny w fantastyce; komentował 
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to, co dopiero się kształtowało i pisało, bo znał dynamikę prze-
mian gatunku i dostrzegał zarysy nowych koncepcji w konspek-
tach polskich autorów, w rozmowach z nimi i sugestiach, jakich 
sam im udzielał. Niestrudzenie podkreślał związek literatury fan-
tastycznej z rzeczywistością, bez niego dłużej grzęźlibyśmy (jak 
Węgrzy, NRD-owcy i Czesi) w paradygmacie fantastyki kosmicz-
nej, ergo potulnej, głuchej na problemy i przemiany świata. 

Jęczmyk odkrył dla czytelników Wnuka-Lipińskiego, Zajdla, 
Zimniaka, Oramusa, Żwikiewicza, wspomógł powtórne wejście 
na scenę Adama Wiśniewskiego-Snerga (z Nagim celem); w ostat-
nim półwieczu pielgrzymowało do niego wielu młodszych auto-
rów, tłumaczy i krytyków gatunku (w tym Orbitowski, Łupina, 
Rydzewska). Widywało się też u Leszka bliższych mu pokoleniowo 
działaczy opozycyjnych, miałem okazję uścisnąć dłonie dwu osób 
z tego grona, Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego. 
Jęczmyk był ponadto dobrym duchem i inspiratorem mojej mło-
dzieńczej powieści Twarzą ku ziemi oraz dorosłej Burzy. Na jednej 
stronie tej pierwszej, którą wydawał, było więcej jego poprawek 
niż w całej drugiej, której kibicował. Aha, ważny w Burzy wątek 
hiszpański i figurę super-szpiega majora Sosnowskiego 
dostałem od Leszka, gdy specjalnie wezwał mnie do sie-
bie i z sentymentem wyliczał cnoty II Rzeczypospolitej. 
Bez tego spotkania książka, jeśliby w ogóle powstała, 
byłaby dużo uboższa. 

Za PRL-u wszedł do zespołu „Fantastyki”, ściągnięty 
tam przez Jacka Rodka po odejściu Andrzeja Wójcika 
i Tadeusza Markowskiego w 1984 roku. Wójcik mówił, że Jęcz-
myk się skończył, drwił z jedynego felietonu, jaki Leszek napi-
sał dla nas w 1982 roku. Tekst był spokojny, smakowity, ale dla 
odważnych i chętnych do czytania między wierszami; wyczuwało 
się w nim przekornego ironistę. Wójcik rywalizował z Leszkiem 
o rząd dusz, o liczbę wydanych tytułów, więc oskarżał go też – 
to już środowiskowy idiom – o „zmarnowanie talentu Maszczy-
szyna”. Adamowi Hollankowi Jęczmyk imponował. Z Jackiem, 
Darkiem Toruniem, bodaj Sławkiem Kędzierskim, z Dorotą Mali-

leszek diagnozował 
tam fantastykę jako 
literaturę wprost 
stworzoną do 
demaskowania spisków 
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nowską która też wtedy dołączyła do zespołu jako tłumaczka 
i recenzent filmowy, stworzyli na Mokotowskiej mocny dział 
zagraniczny. Parzyli kawę, chodzili grupą na siłownię (spytałem 
Doroty, czy są potem połamani. Coś ty, to ładuje człowieka ener-
gią na cały dzień – odpowiedziała mi), dyskutowali o subtelności 
przekładów, sprowadzali dobre teksty, jeździli na zagraniczne 
konwenty. Jęczmyk (bodaj z Dorotą) wyczyścili sprawę honora-
riów dla autorów dewizowych, które u schyłku PRL-u musieliśmy 
już płacić. Przedtem piratowaliśmy, pusząc się zarazem dużymi 
nakładami, gigantycznymi z punktu widzenia Zachodu. 

Dział promieniował na całą redakcję, gadali o filmach, o trans-
latorskich kruczkach, o przemianach gatunku. Leszek lubił zebrać 
paru redaktorów i zwrócić im uwagę na jakieś zjawisko. Tak było 
z terminami „punk” i „cyberpunk”, to on opisał relację człowieka 
i robota jako mitologiczne nawiązanie do związku Boga i człowie-
ka. Miał o tym mówić w 1986 roku na konwencie w Wieżycy, ale 
coś mu wyskoczyło i pojechałem tam w jego zastępstwie, z cze-
go powstał mój najlepszy esej o zbuntowanym robocie. Hollanek 
formalnie rządził „Fantastyką”, Leszek sprawował rząd dusz, nie 
wchodzili sobie w drogę. Podczas redakcyjnych imienin czy innych 
uroczystości Leszek przypominał wkroczenie Rosjan do Lwowa, 
które przeraziło Adama i uczyniło go koniunkturalistą. Lem tak-
że, ale dopiero w III RP, pisał i opowiadał o tym traumatycznym 
doświadczeniu; w połowie lat 80. nie była to wiedza powszechna. 
AD 1990, kiedy przyszedł moment na uwolnienie się z uścisku 
RSW, założenie spółki, przejęcie pisma i wydawanie go wspólnie 
z IMM Kant, Leszek zamknął się z Adamem w jego gabinecie 
i przez godzinę wyjaśniał, że czas także na zmianę naczelnego. 
68-letni Hollanek miał za sobą osiem lat spokojnego władania, 

wyszedł z gabinetu poruszony, ale bez krzyków ani 
trzaskania drzwiami. Zaglądał potem do „Fantastyki” 
z felietonami, których nie przysyłało się jeszcze mailem, 
uczestniczył w redakcyjnych uroczystościach. Nadal się 
lubili. W maju 1990 roku obaj wzięli udział w programo-
wej dyskusji redakcyjnej Na wirażu, już bez kontroli cen-

to on opisał relację 
człowieka i robota 

jako mitologiczne 
nawiązanie do związku 

boga i człowieka 
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zury. Leszek diagnozował tam fantastykę jako literaturę wprost 
stworzoną do demaskowania spisków; zapowiadał czekający nas 
w III RP wysyp afer, dziwnych powiązań i egzotycznych sojuszy 
(za którymi stać będą niejawne decyzje agentów prowadzących), 
czyli nastanie raju dla fantastów z prawdziwego zdarzenia. Książ-
ki o resortowych dzieciach zjawią się 20 lat później. 

Jęczmyk prowadził redakcję, działał w TVP na styku mediów 
i polityki, poświęcił się tropieniu intryg i zaglądaniu za kulisy. 
Jako były wyczynowy sportowiec miał znajomych po różnych 
stronach barykady, także w służbach, toteż przynosił do redak-
cji okruchy wiedzy, niedostępnej maluczkim, o kształtowaniu się 
III RP, o założycielskich lewiznach i przekrętach. Nie nabrał się 
na dobre intencje tak zwanej Komisji Likwidacyjnej RSW, która 
miała wobec nas nieczyste zamiary. „Fantastyka” była łakomym 
kąskiem, po wystawieniu na sprzedaż mógłby nas przelicytować 
postpeerelowski krezus i zostawić na lodzie. Także rodzące się 
wolnościowe odmiany – fantastyki religijnej, bliskiego zasięgu, 
alternatywnej – mogłyby mieć pod górkę. Leszek wspólnie z Mać-
kiem Makowskim, dyrektorem Fantastyka S-ka z o.o., wymyślili 
trick, by nie zmieniając numeracji, ruszyć z „Nową Fantasty-
ką”. Stara przestała być atrakcją, wykupiliśmy się za bezcen, 
były wprawdzie pomysły żeby wrócić do tej nazwy, ale „nowa” 
oznaczała faktyczną przemianę, graficzny i emocjonalny nowy 
zeszyt. Również odmieniony zespół, bo zjawiła się konkurencja, 
a w dodatku z powodu pikującej demografii spadała sprzedaż. 
Wypadło ciąć koszty i przerosty zatrudnienia. Odszedł Andrzej 
Niewiadowski, do zespołu dołączył Oramus, Leszek mianował 
mnie wtedy wicenaczelnym, Jacek Rodek zrezygnował, ale że 
podobnie jak Hollanek poradził sobie na rynku wydawniczym, 
to i on nie był na firmę pogniewany. 

Redakcja była trochę klubem i ruchomym świętem, piszę o tym 
w Kukułce na koniu trojańskim (Różne stany skupienia). Leszek, 
coraz bardziej zajęty pracą w telewizji, oddał mi stanowisko 
naczelnego, ale konflikt z dyrektorem Makowskim (charakterolo-
giczny i polityczny) sprawił, że kiedy odszedł z TVP, to i w „Nowej 
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Fantastyce” nie było już dlań funkcji ani etatu. Gdy ja zostałem 
dyrektorem, próbowaliśmy z Oramusem przywrócić go na kierow-
nika prozy zagranicznej, lecz wówczas to już nie chciało działać. 
Na szczęście Leszek zaczął spisywać swoje opowieści i diagnozy, 
dzięki czemu szybko stał się ulubionym felietonistą pisma. Uwo-
dził, prowokował, kojarzył różne czasy i kultury, patrzył na świat 
zupełnie inaczej niż potężniejące wówczas środowiska politycz-
nej poprawności. Pisał, że Żydzi uczynili Amerykę instrumen-
tem swego narodowego i politycznego interesu. Prowokował, że 
Chińczycy są ekonomiczną przyszłością, a więc godnym uwagi 
partnerem dla świata. Albo że Niemcy z pomocą Wspólnoty Euro-
pejskiej zmierzają do tego samego, co próbował osiągnąć Hitler, 
używając Wehrmachtu, Einsatzgruppen, samolotów i czołgów. 
Mówił o wyzysku Polski i innych krajów środkowej Europy przez 
MFW i Bank Światowy, ostrzegał też – choć literalnie nie przewi-
dział kryzysu walutowego – że postawienie spekulacji giełdowych 
przed pracą musi doprowadzić do katastrofy. Opisywał spira-
lę nierówności w XXI-wiecznym kapitalizmie, co kilka lat póź-
niej odkryli u nas czytelnicy książki Thomasa Piketty’ego, którą 
Leszek, nawiasem mówiąc, zrecenzował dla 43., przedostatniego 
numeru „Czasu Fantastyki”.

Dziś to już oczywistości, w każdym razie nie herezje, ale 
w tamtym czasie w Polsce dominował dyskurs „Gazety Wybor-
czej”. Toteż kiedy i ja straciłem w piśmie władzę, pierwszą 
decyzją nowej dyrekcji, zrealizowaną przez nowego naczel-

nego Arkadiusza Nakoniecznika, było wyrzuce-
nie Leszka z łamów. Nic na to nie mogłem poradzić, 
ale Jęczmyk znalazł metę w innych mediach, choć-
by we „Frondzie”, radio Wnet, akademii radia.  
Skoro nie przychodził już do firmy, my zaczęliśmy czę-

ściej chodzić do niego. „Nowa Fantastyka” wkroczyła wówczas 
w fazę ostrej tabloidyzacji, a buntujący się czytelnicy dostali na 
otarcie łez kwartalnik krytyczny „Czas Fantastyki” pod moim 
kierownictwem. W „CzF” wyroiło się ze dwudziestu nowych przy-
tomnych krytyków, Oramus wydrukował tam tylko jeden tekst, 

uwodził, prowokował, 
kojarzył różne 
czasy i kultury 
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Leszek kilka, no i trafił na okładkę w formie przerobionej plan-
szy z Funky Kovala, gdzie występuje jako Paul Barley, szef prawej 
kosmicznej agencji detektywistycznej Uniwerss, który zamawia 
na swe urodziny 75-procentową śliwowicę. A w 2007 roku wraz 
z zespołem odbierał już w realu odznaczenia w Ministerstwie 
Kultury (on srebrną Glorię Artis) z okazji 25-lecia pisma. 

Przyjmujący w domu pielgrzymki gości z różnych problemo-
wych parafii, podróżujący po Polsce z politycznymi i filozoficz-
nymi prelekcjami, często zapraszany na fantastyczne konwenty, 
narzeka, że to już chyba ostatni raz, ale wciąż jeździ do fantastów, 
bo ludzie go potrzebują, a on potrzebuje ich. Słuchają Leszka 
z zapartym tchem, czasem nie dowierzając jego syntezom, ale 
zawsze pod wrażeniem jego wszechstronnej erudycji. Był (par-
don – nadal jest) atrakcyjnym mężczyzną, dawnym mistrzem 
sportów walki, czym onieśmiela także mężczyzn. No a kobie-
ty – pewnie, że nie wszystkie, ale większość – jedzą mu z ręki; 
pamiętam łakome spojrzenie, jakim obrzuciła Leszka aktorka, 
legenda kilku pokoleń, obok Teatru Współczesnego na Mokotow-
skiej. Wtedy też, kiedyśmy w połowie lat 80. z gromadką kolegów 
balowali od domu do domu, małe córki Darka Torunia okazywa-
ły Leszkowi podobnie żarliwe zainteresowanie, jemu jedynemu 
z uporem wdrapując się na kolana.

Raz wpadliśmy z Leszkiem do Rodka. Istniała obawa, jak 
ojciec Jacka, PRL-owski dyplomata współpracujący ze Stefanem 
Olszowskim, postrzeganym jako partyjny beton, zareaguje na 
Leszka, opozycjonistę, w dodatku pod wypływem księdza Jerze-
go Popiełuszki. Obyło się bez sensacji, panowie błyskawicznie 
przeszli na „ty”, nostalgicznie przerzucali się wspomnieniami, 
o pozostałych mówili per „oni”, a nas właściwie ignorowali. To 
przyczynek do teoretycznie mojej teorii pokoleń, którą zapożyczy-
łem od Kazimierza Wyki. Inna nieortodoksyjna egzemplifikacja 
tej teorii – dziadkowie wędrowali po Łazienkach z moim markot-
nym synem, który ożywił się dopiero na widok nadchodzącej pary 
z małolatem. Duuugie dziecko! – wrzasnął i runął w ich stronę. Ω

Fragmenty 
Chronologicznego 
Alfabetu Moich 
Autorów, 
przygotowywanego
dla krakowskiej 
oficyny SQN. 
Realizowane w 
ramach stypendium 
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego



Maciej Parowski

+HOLLANEK+

PAMIĘCI ADAMA HOLLANKA (1922–1998)
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Nazajutrz po śmierci gazety nazwały 
Adama Hollanka założycielem miesięcznika 
popularnonaukowego „Fantastyka”. U kresu 
drogi dogoniła go młodzieńcza przeszłość. Był 
prasowym reporterem i popularyzatorem. Wydał 
kilka książek o medycynie, nauce, technice 

We mnie jest przecież mrowisko różnych pożądań, różnych pragnień. 
Życiowe role (popularyzatora, autora SF, dziennikarza redagującego 
w latach 60. tygodnik kulturalny w Krakowie, redaktora „Fantastyki”, 
prozaika współczesnego, poety, autora lwowskich wspomnień i scena-
riuszy...) przychodziły po kolei, w każdej chciałem być dobry – powie-
dział mi w wywiadzie Przeżyłem wiele pożarów („F” 12/88). – Może 
stopniowo wyrastałem z każdej z nich? Może z czasem, choć pewnie 
nieoczekiwanie, fantastyka stawała się coraz ważniejsza? Dla mnie 
i dla nas wszystkich.

Pierwszy numer miesięcznika literackiego „Fantastyka”1 uka-
zał się niemal dokładnie w jego sześćdziesiąte urodziny. Wydaje 
się, że to dobry moment na rozpoczęcie dzieła życia. To wła-
śnie Adam skompletował zespół i stworzył ramy pisma, nadając 
mu kształt bliski kanonicznemu. Za jego kadencji (1982–1990) 

1 O podtytuł „literacki” stoczono w redakcji batalię: czy aby nie odstraszy miłośników SF? 
Dlatego do literackości przyznaliśmy się tylko w stopce. O tempora, o mores!
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nakłady były najwyższe i z powodzeniem wydawaliśmy dodatki: 
„Komiks– Fantastykę” oraz „Małą Fantastykę”. W trudnych latach 
80. kierowane przez Adama pismo stało się szansą dla czytelni-
ków i twórców na ucieczkę w krainę wyobraźni.

Wszystkie moje fantastyczne powieści i opowiadania napisałem 
przed objęciem „Fantastyki”. Potem, owszem, ukazywały się wzno-
wienia albo rzeczy wydobyte z szuflady. Ale od 1982 nie napisałem 
ani linijki SF – zwyczajnie łapię się na tym, że brak mi odwagi. Jeśli 
człowiek wysoko podnosi innym poprzeczkę, to po prostu nie ma pra-
wa sam jej sobie obniżać – powiedział jeszcze. Ale kiedy ukazały 
się wznowienia jego Katastrofy na Słońcu Antarktydy czy Zbrod-
ni wielkiego człowieka, można było z łatwością dostrzec, że już 
dwie dekady przed falą socjologicznej SF młody Hollanek nie 
przyjmował bezkrytycznie objawień nowego wspaniałego świata, 
lecz tropił jego sprzeczności i diabolizmy. Nawiązywał do poety-
ki powieści kryminalnej, świeżo przywróconej do łask, opiewał 
technikę przyszłości i trochę się jej bał. Toteż, choć nie rządził na 
naszych listach lektur, szybko poznał się na nowej polskiej fan-
tastyce i dał jej zielone światło. Docenił zwłaszcza jej parantele 
z romantyzmem. 

Był szefem wymagającym, lecz niedokuczliwym, otwartym 
i gotowym do zmiany decyzji. Człowiek z wielu światów (ukocha-
ny Lwów, Kraków, Warszawa), kultur i profesji, świadek bolesnych 
kataklizmów, jakie dotknęły Polskę od 1939 roku, z łatwością 
nawiązywał kontakt z młodym zespołem. Jego żona Ewa czuła 
się w redakcji jak w domu, a w tych momentach, kiedyśmy się 
z Adamem spierali, okazywała się mistrzynią pojednań.

W 1990 roku Adam ustąpił miejsca Lechowi Jęczmykowi, ale 
nie tracił z nami kontaktu. Miał w piśmie stałą rubrykę; kiedy 
zmarł, do druku szło akurat jego opowiadanie Pies musi wystrze-
lić („NF” 7/98), tętniące chęcią życia, a jednocześnie naznaczo-
ne świadomością umierania. Współtworząc jeszcze w 1991 roku 
miesięcznik „Nie z tej ziemi”, Hollanek dowiódł, że moc kreacyj-
na w nim nie wygasła, a „Fantastyka” pozostała do końca jego 
ukochanym dzieckiem. Żywo odbierał numery „NF”, kaprysił, 
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czasem doradzał. Zwrócił uwagę Oramusowi na zalew książek 
po 1990 roku, a Marek w ciągu jednej nocy wymyślił „króciaki”, 
dodatkową kolumnę z pięcioma mini-recenzjami. W 1997 roku, 
podczas obchodów piętnastolecia „Fantastyki” i „Nowej Fanta-
styki”, obchodziliśmy również w MCK na Elektoralnej jubileusz 
pięćdziesięciolecia pracy twórczej Adama. Na gabinet, w którym 
siedzi trzeci już redaktor naczelny, mówimy do dziś „u Hollanka” 
(sierpień 1998).

*

Wystawił się Adam na ciche szyderstwa podczas założycielskiego 
zebrania polskiej sekcji World SF w Dzierżoniowie (1983), gdy pró-
bował wymusić jawne głosowanie na przedstawiciela Polski w tej 
organizacji. Zraził ludzi sobie życzliwych i przegrał tajne w koń-
cu wybory z Andrzejem Wójcikiem i Zdzisławem Lekiewiczem. 
Ale rzucił mi linę przed drugą weryfikacją po stanie wojennym, 
bo po pierwszej miałem z powodu „Politechnika” zakaz pracy 
w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej: Jeśli cię nie przepuszczą, 
znajdę sposób, żeby cię zatrudnić, nie martw się. Ojciec, który bolał 
nad podpisaną przeze mnie 13 grudnia lojalką, prosił, żebym nie 
powtórzył głupstwa, którego będę żałował. Sprzymierzyły się prze-
ciw tobie potężne siły, jedyna nadzieja, że jesteś za mały, by chciało 
im się ciebie miażdżyć – pocieszała księga I Ching i miała rację. 
Kiedy po roku odmówiłem występu w telewizji w Boże Ciało, 
zwłaszcza że dzień wcześniej wróciłem z konwentu w Bydgosz-
czy, zaś redaktorka telewizorka poskarżył się dyrektor Teplinie, 
że Parowski bojkotuje TV(PRL), to Hollanek mnie ocalił. Myślę, 
że zatrudniając w 1984 roku Jęczmyka, musiał przeczuwać, że 
wpuszcza do firmy następcę, ale poszedł na to. 

To zawsze problem – przejmowanie władzy; J. G. Frazer przed-
stawia je w Złotej Gałęzi jako sztafetę królobójstw. Hollanek miał 
za plecami dwóch delfinów, v-ce naczelnych (Tadeusza Markow-
skiego i Andrzeja Wójcika), którzy ograli go w sprawie World SF 
i myśleli, że dalej będą nim kręcić. Nie poradzili jednak, mimo 
tajnych kontaktów Wójcika, które wyszły po latach. Po nich wice-
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naczelnym zrobił Adam Jacka Rodka, ale ani myślał dzielić się 
z nim władzą, bo w miesięczniku nie ma władania za wiele. Ada-
ma w pokojowy sposób zastąpił Leszek Jęczmyk, który mnie 
z kolei zrobił wicenaczelnym. To była pusta funkcja, dopóki się 
nie okazało, że także trampolina na jego miejsce. Oramus uwa-
ża, że zdradziłem Leszka, to bardziej skomplikowane, ale fak-
tem jest, że Leszek kilkukrotnie opowiadał potem dwuznaczną 
historię okupacyjną, zerkając na mnie ironicznie. Otóż gdy w ręce 
Niemców wpadła zasłużona figura podziemia, jej dowódca zapro-
ponował kontrakt szefowi gestapo: pan mi uwolni kolegę, a ja 
zrobię wszystko, czego pan zażąda. A cóż może pan dla mnie zro-
bić? – zapytał lekceważąco Niemiec. Mogę zabić pańskiego zastęp-
cę – odpowiedział Polak i szybko dobili targu. Zastępca to prawie 
zawsze kret, ryjec, spiskowiec. Natomiast następcy potrafią być 
wielkoduszni, choć nie wszyscy. Mnie, kiedy już przestałem być 
dyrektorem Fantastyki S-ka z o.o., zastąpił także na stanowisku 
naczelnego człek miły i kompetentny, kierownik działu zagranicz-
nego, znakomity tłumacz, młodszy o siedemnaście lat, więc dziar-
ski i z wyobraźnią, mogący lepiej stawić czoła wyzwaniom nowych 
czasów. Sam go wybierałem, to znaczy wspólnie z dyrektorem 
Maćkiem Makowskim, z niedługiej listy związanych z pismem 
kandydatów. Niestety Arkadiusz Nakoniecznik zaczął od gróźb, 
odczytał z kartki drewnianym głosem, czego w piśmie tolerować 
nie będzie, za co zamierza także mnie wyrzucić, no i zaprosił 
do współpracy wrogów pisma za mojej kadencji (!). Zażądałem 
powtórnej ceremonii przekazania władzy, ale mleko się rozlało, 
wiadomo było, że lekko nie będzie. I nie było, z tym że to ja Arka 
przez 2,5 roku przetrzymałem, nie on mnie.

Wróćmy do Hollanka. Kiedyśmy w 1987 roku razem z Krzysiem 
Szolginią i Andrzejem Niewiadowskim pojechali na wycieczkę do 
Lwowa z Adamem, jego żoną i dziećmi, oraz z panem Witoldem 
Szolginią, z Jerzym Michotkiem, Andrzejem Hiolskim i Jerzym 
Kazimierzem Janickim, to ci starzy lwowiacy dosłownie i w prze-
nośni kochali się i pieścili ze swym miastem, podnieceni jak 
chłopcy. Drugiego dnia miejscowy Ukrainiec pomagał Andrze-
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jowi i mnie znaleźć dom Stanisława Lema. Długo błądziliśmy, 
zagadywaliśmy doń po rosyjsku, aż poprosił, byśmy mówili po 
swojemu; on wstydził się odzywać, ale nas rozumiał, bo miał pol-
ski w szkole przed wojną. Adam – nagabujemy potem Hollanka – 
facet twierdzi, że się uczył polskiego. Słusznie – mówi Hollanek – a ja 
się uczyłem ukraińskiego, cztery klasy. Może dlatego do momentu 
wkroczenia Sowietów, a potem Niemców, to miasto dawało się 
lubić i do dziś jest godne wielkiej tęsknoty. 

Hollanek pisał rozchlupotaną prozę, rozsadzaną natłokiem 
myśli i bujnymi emocjami. Widać to w jego kawałku Nie można 
go spalić, jaki redagowałem w 1983 roku do „Przeglądu Technicz-
nego”. Nie był naszym literackim idolem, ale jako nastolatek 
w jego Zagładzie na słońcu… nie dostrzegałem usterek. Z lektu-
ry Zbrodni wielkiego człowieka wydanej w serii Złotego Kluczy-
ka został mi pod powiekami fascynujący obraz pary lądującej 
w łóżku w zwolnionym czasie; scena ta podpowiedziała Adamo-
wi Wiśniewskiemu Snergowi wydarzenia w „mieście posągów” 
w Robocie. Ostatnim tekstem wydobytym z pośmiertnej teki, 
Przejściu przez morze („NF” 5/99), będącym fantastyczną rekon-
strukcją epizodu z Księgi Wyjścia, dołączył Adam do młodego 
nurtu fantastyki religijnej. Jest w tym opowiadaniu pamięć wielu 
bolesnych katastrof, ale też werwa, łapczywość doznań, okrucień-
stwo i gorzka, ale nie starcza przewrotność. Każe ona Hollanko-
wi zająć się raczej osobą grzeszną i tragiczną, niezdolną przyjąć 
Bożej łaski, niż tryumfującym prorokiem. 

Ostatni raz spotkaliśmy się wiosną 1998 roku w Królikarni 
na wystawie Wojtka Siudmaka. Witek Siekierzyński i jego ryce-
rze dawali popis walk, obserwowałem ich razem z napotkanym 
po drodze Przemkiem Piotrowskim, publicystą i fanem wkładki 
Cyberkultura. Przemek był wówczas bardzo przystojnym chłop-
cem. Przedstawiłem go Hollankowi, Adam ożywił się, spojrzał 
bystro i odezwał się od rzeczy, jakbyśmy byli kochankami, a on 
pochwalał mój akces do obozu postępu. Zupełnie zgłupiałem. Ω 

Fragmenty 
Chronologicznego 
Alfabetu Moich 
Autorów, 
przygotowywanego
dla krakowskiej 
oficyny SQN. 
Realizowane w 
ramach stypendium 
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego



Przemysław Skrzydelski

 Śmierć noszę 
przy sobie 
jak torebkę
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Najlepszy teatr zawsze rozgrywa się na przecięciu 
życia i śmierci. Styl, konwencję czy język 
można dobrać dowolnie. Kornél Mundruczó 
zdaje się być wyznawcą tej dewizy

Trudno wyobrazić sobie coś bardziej przerażającego niż wstawanie 
o świcie z myślą o śmierci; o tym, że wszystko już się skończyło 
i pozostaje jedynie tortura każdej kolejnej godziny. W nowym 
spektaklu Kornéla Mundruczó szokuje odwrócenie porządku 
świata. Zgon dziecka zaraz po porodzie zdaje się przeczyć wszel-
kim filozoficznym mądrościom, na czele z tą najbardziej pod-
niosłą, znaną od czasów Sokratesa i rozwijaną później przez 
chrześcijaństwo, głoszącą, że życie stanowi przygotowanie do 
umierania. 

Tymczasem tutaj nie ma żadnego pięknego rozpoczęcia, żad-
nego zastrzyku energii. Nawet gdyby udało się przestawić kolej-
ność i uczynić śmierć dziewczynki lekcją życia dla jej rodziców, 
w opowiedzianej w TR Warszawa historii zostaje to z góry wyklu-
czone. Można powiedzieć, że tragedia jest tu podwój-
na, a Mundruczó urządza Mai i Larsowi istną perfidię. 
Dziecko bowiem odchodzi niespodziewanie, mija prze-
cież co najmniej kilka minut, kiedy wszystko wydaje 
się zwyczajne – oddech, bicie serca, pierwsze reakcje 
na matkę. Po chwilach udręki zatem udało się, rodzi-
ce i położna odczuwają ulgę, my jako widzowie także. 
Nawet bardziej, bo całą akcję porodową oglądamy na 
ekranie, dzięki kamerze, która pokazuje, co się dzieje za 
ścianą – tak, filmowo, w zbliżeniu i z naturalistycznym 

w nowym spektaklu 
kornéla mundruczó 
szokuje odwrócenie 
porządku świata. 
zgon dziecka zaraz 
po porodzie zdaje się 
przeczyć wszelkim 
filozoficznym 
mądrościom 
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detalem, lubi Mundruczó rozpoczynać przedstawienia. I nagle 
ten cios; trzeba natychmiast zamknąć oczy, bo wydaje się, jakby 
ktoś wbił szpikulec w sam środek dzieła sztuki. Nie ukrywam, 
że w tym momencie rozejrzałem się po widowni. Niektórzy rze-
czywiście przymknęli oczy, twarze innych wykrzywił grymas. 
A więc to początek, lecz jednocześnie koniec wszystkiego. Trudno 
wyobrazić sobie, by na odejściu małego człowieka, które nastąpiło 
w taki sposób, mogła skorzystać jakakolwiek stoicka metoda na 
wytrwanie w cierpieniu. Zostajemy wraz z bohaterami postawieni 
pod murem. Filozofia niech się schowa. Nawet teologia. Zapewne 
pragniemy ich obu, jednak w takim natężeniu zła nie potrafimy do 
nich sięgnąć. Tym bardziej że spektakl dotyczy również – a może 
przede wszystkim – samotności we własnej rodzinie.

Cząstki kobiety to nie moralitet z ukrytymi odpowiedziami. 
Teatralna opowieść jest tak boleśnie realna i tak świetnie skrojona 
na polskie realia, że wydaje się wręcz esencją naszej przeciętności. 
Gdy już opuścimy pomieszczenie, w którym uwięził nas reżyser 
w pierwszej części przedstawienia, przenosimy się do większej 
sali, w której będziemy obserwować, jak Maja i Lars (Justyna 
Wasilewska i Dobromir Dymecki – oboje wspaniali, zresztą jak 
i reszta obsady; wszyscy tu z pewnością grają nad wyraz ważne 
w swoich karierach role, wyczuwając wagę tematu, także w sen-
sie pokoleniowym) po kilku miesiącach od tragedii radzą sobie 
wśród najbliższych, zgromadzonych w mieszkaniu matki Mai. 
Mundruczó wrzuca nas tym samym w najwrażliwsze obszary nad-
wiślańskiej rzeczywistości. Niedzielny obiad to przecież pułapka, 
i nie chodzi tu o politykę, zarobki czy inne rytualne potyczki. Naj-
bardziej doskwiera to, co ukryte i niewypowiedziane – poczucie 
obcości we własnym domu, w którym nikt nie potrafi zdefiniować 
tego, co się wydarzyło. Ujawniają się pretensje i nieuprawnione 
żądania, powraca skomplikowana przeszłość.

Relacja Mai i jej matki (Magdalena Kuta) ma w sobie coś z gro-
teskowej kurtuazji – jakby były dla siebie koleżankami, które nie 
widziały się od lat, aż wypadło im coś wspólnie zorganizować. 
Z kolei stosunek matki Mai do Larsa przypomina obłudną tole-
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rancję wobec faceta, który w zasadzie nie ukrywa, że wychodzi 
z nałogów, ma luźne nastawienie do wszystkich, i jeszcze jako 
Norweg kaleczy język polski. To sztandarowy przykład zięcia, 
po którego wyjściu teściowa najchętniej użyłaby odświeżacza 
powietrza, choć na co dzień nie ma siły przyznać, że ją męczy. 
Najsilniej poraża jednak to, co dzieje się między Mają i Larsem 
a Moniką (Agnieszka Żulewska), siostrą bohaterki, i jej partnerem 
Wojtkiem (Sebastian Pawlak). W tym przypadku można mówić 
o barierze, która oddziela dwa mentalne kosmosy. Kiedy Woj-
tek próbuje wyrazić trwające współczucie dla Mai i Larsa, z ust 
wyrywa mu się wspomnienie o stracie czworonoga… W ogóle od 
czasu do czasu ktoś rzuci tu mimochodem jakąś kuriozalną fra-
zę, świadczącą jedynie o braku dojrzałości. Monika z Wojtkiem 
deklarują przywiązane do Kościoła jako społeczności otwartej na 
wszystkich, mimo że w ich gestach dostrzegamy chęć wypowie-
dzenia wojny każdemu z powodu każdej drobnostki.

Pośród napiętych relacji międzyludzkich od początku wyczu-
wa się dodatkową nerwowość, bo spotkanie ma jeszcze jeden, 
skrywany przez matkę cel: na nieszczęściu można ubić interes 
i za fatalny los obwinić niedoświadczoną położną (Monika Fraj-
czyk), dla której był to pierwszy samodzielne odebrany poród. 
Jakby rekompensata za cierpienie miała zapewnić wszystkim 
święty spokój. Na horyzoncie pojawiają się pieniądze do podzia-
łu, a w ich zdobyciu miałaby pomóc Zuzanna (Marta 
Ścisłowicz), zaprzyjaźniona z rodziną pani mecenas, 
dziewczyna zagadkowa, która najmniej mówi, za to 
najwięcej rozumie. 

W autorskiej narracji Kornela Mundruczó (za 
tekst odpowiada jego wieloletnia współpracowniczka 
Kata Wéber) – psychologowie nazwaliby ją próbą prze-
pracowania tak zwanej sytuacji granicznej – nie chodzi 
o ukazanie upadku współczesnej rodziny, utraty intym-
nych więzów w ciągu ostatnich lat. Kluczowe jest tu pytanie, czy 
nie przecenialiśmy dotychczas ich znaczenia. Zupełnie jak w tej 
od dawna dyskutowanej dychotomii między kulturą a naturą, 

katastrofa tkwi 
w słowach. o żadnym 
porozumieniu 
oczywiście nie może 
być mowy, nawet jeśli 
po drodze pojawiają 
się przebłyski prawdy 
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w której ta pierwsza jest jedynie fasadą tej drugiej i ma zasła-
niać to, co w nas najgorsze. Nie wiem, czy Mundruczó naprawdę 
uważa, że również rodzina stanowi jedynie pozór i blef, będąc 
przecież wytworem kultury, ale jestem pewien, że jak rzadko 
który ze współczesnych twórców teatru potrafi on przenieść na 
scenę kawałek życia. I zawsze odnajduje właściwe proporcje dla 
formy przekazu.

Cząstki kobiety to spektakl, którego siła wynika z dialogu. Są tu 
pewne naddatki, także frajda z technologicznych zabawek, które 
czynią ten teatr komunikatem niezwykle atrakcyjnym, ale czy coś 
poza tym? Mundruczó zakłada, że duchową nędzę najskuteczniej 
ukazuje sama rzeczywistość. W swoim wstrząsającym Nietoperzu 
wystawionym w TR Warszawa w roku 2012 działał chyba bardziej 
na przekór, godząc realizm i horror. Dodatkowo piekielnie trudny 
temat eutanazji przełamał groteskowym kontrastem, korzystając 
z operetki Johanna Straussa. Było coś przewrotnego w patrze-
niu, jak pacjenci kliniki przed przyjęciem zastrzyku z trucizną 
chcą jeszcze posłuchać ukochanych arii. Reżyser wykreował w ten 
sposób karnawał ludzi, którzy nie do końca mieli świadomość, 
czy ich decyzja pochodzi od nich samych, czy może jest skutkiem 
intelektualnej mody. Z kolei w zaprezentowanej kilka lat później 
gościnnie w TR Imitacji życia z budapesztańskiego Proton Theatre 
bardziej liczyło się pojęcie przestrzeni. W pewnym momencie 
mieszkanie skrzętnie urządzone w pudełku sceny obracało się 
o trzysta sześćdziesiąt stopni, tak jak obracają się ubrania w bęb-
nie pralki. Chwilę później oglądaliśmy już rumowisko. Fabuła 
osnuta wokół przemocy i bezwzględności rynku mieszkaniowe-
go unaoczniała powtarzający się każdego dnia dramat lokato-
rów. Więcej w tym wybitnym przedstawieniu było złowrogiego 
milczenia niż słów, co paradoksalnie czyniło inscenizację bar-
dziej monumentalną. W obu spektaklach za scenografię odpowie-
dzialny był Márton Ágh, rodak reżysera. Tym razem Mundruczó 
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współpracuje z Łotyszką Moniką Pormale, która stworzyła steryl-
ną przestrzeń pierwszej części spektaklu i realistyczne wnętrze 
mieszkania drugiej. 

I choć wydaje się, że to ta porażająca pierwsza część zdetermi-
nuje naszą percepcję, koszmarem egzystencji staje się to, co nastę-
puje później. Katastrofa tkwi w słowach. O żadnym porozumieniu 
oczywiście nie może być mowy, nawet jeśli po drodze pojawiają się 
przebłyski prawdy. Mundruczó zresztą w finale znowu zastawia 
pułapkę, bo gdy wydaje się nam, że bliskość łącząca Maję i Larsa 
jest jedynym, czego możemy być pewni, również ona okazuje się 
ułudą. Dziwne to uczucie, kiedy rozczarowanie sięga głębiej, niż 
sądziliśmy. W tej sytuacji pozostaje tylko zanucić kiczowate Feli-
cità – piosenkę, którą Maja podśpiewuje sobie parę chwil przed 
porodem, a potem razem z Moniką, przywołując chwile z dzie-
ciństwa. To paradoksalna reakcja, wbrew napięciu i rozpaczy. 
Z kolei wczesna śmierć jest już wbrew wszystkiemu. Wszystko, co 
jest wbrew porządkowi świata, jest nie do pojęcia – podsumowuje 
matka Mai. Nikt tu niczego nie pojmie. Natomiast ci, którzy nie 
zdążyli się jeszcze pokłócić, wreszcie będą mogli zjeść na obiad 
zbyt długo przetrzymaną w piekarniku kaczkę.

Kata Wéber
Cząstki kobiety
reż. Kornél Mundruczó
TR Warszawa (Scena ATM Studio)
premiera: 13 grudnia 2018 roku



Wzgórze

Jest wzgórze, 
które pamięta lodowiec.

300 milionów lat temu
on wyniósł to wzgórze 
swoim ciężarem.

Później...
miliony lat później
tędy przemieszczały się dzikie ludy.
Jadźwingowie, 
Wikingowie i inni.
Mieli tam swoje miejsca kultu

Dzisiaj stoi tam dom,
ani brzydki, ani ładny.
Ot, tak
Domek na wzgórzu

Filip Styczyński



Potęga majestatu

Padłem na kolana
u Twoich stóp

piłem Twoją krew
i jadłem Twoje ciało

chciałem Cię chłonąć
przez pory swej skory

na szerokiej pustyni
nagi i śniący

widziałem
jak moja brązowa skóra
staje się drewnem

przez deszcz
twych łez
świętych
i lekkich
nieludzkich
i bliskich
mojemu i Twemu sercu

widziałem i piłem Twą krew

Filip Styczyński



Filip Styczyński

K rólestwo

A królestwu Jego nie będzie końca,
a to jest moje Królestwo.

Pośród jej nóg, 
pośród  nóg moich,
których zaimki zamieniamy miejscami

pośród moich książek i filmów, które uwielbiam

pośród rzeczy, 
których gołą ręką nie dotkniesz
tak drogich, 
że gdyby zniknęły 
nie zostałoby już nic Dobry Boże.

Tylko Ty byś pozostał
niewzruszony i mocny
i wielki ocean, który nigdy nie przestaje płakać 
u swoich źródeł



Gwiazdozbiór

Znajdź swój gwiazdozbiór
tak żebyś mógł wskazać na niebo
I powiedzieć “ten jest mój!”
jedyny na firmamencie

Gdzieś za równikiem
jest inne niebo i inne gwiazdy

Więc ile układów
możesz policzyć?

Gdzie jest 
twoja Alfa Centauri?

Filip Styczyński



Filip Styczyński

Ofiara

Składam ci ofiarę,
składam ci ofiarę z siebie
składam ci siebie

składam ofiarę za coś.

Chłopiec gruby i w okularach,
popychadło szkolne.
Uczy się ani dobrze, ani źle
ma miłych rodziców, albo ojca gbura,
prostaka pijącego piwo przed telewizorem po 

pracy.

I zatroskaną matkę. Biedną, niemogącą nic 
zrobić.

Wiecznie coś jej dolega.
Na co komu jest ta ofiara?
Czy wtedy gdy koledzy mu nawrzucają 
do plecaka mortadeli i wysmarują masłem 
staje się podobny do Boga?
Albo kiedy najbardziej wyszczekany z klasy 
po lekcji da mu w twarz tak po prostu?



Kwia Ty

Kwiaty się rozwijają
i kwia
Ty w wazonie

Kwia Ty i barwy
kwia Ty zapachy  
kwiaty rosną
i piją parę, rosę i deszcz

Kwia Ty mnie pijesz 
Kwia Ty w pościeli

Filip Styczyński



Filip Styczyński

*

Pisałem wiele 
piosenek, wierszy, bzdur, kłamstw, opowiadań 

i siebie 

I wszystko dla siebie 

najpewniej epitafium 
dla zmarłego poety które pisałbym o nim
napisałbym również o nim...
dla siebie. 

I kiedy siedzisz znudzona
z bałaganem na sofie 
a gwiazdy świecą 
na brudnym warszawskim niebie
ten jeden jedyny wiersz
piszę właśnie dla Ciebie



*

Z granicy krawędzi 
po gładkim 
przesuwam

koniuszkiem 
masztu 
żagiel rozwijam 

i wicher się zrywa 
ogromny i ssący 

i słońce przypieka 
słone
kąciki
ust

Filip Styczyński



Filip Styczyński

Moja generacja

Moja generacja to ludzie bez głowy 
bez tułowia, serc i kręgosłupa 

spędzamy całe dnie przed komputerem 
zwyrodnienia stawów u 20latków nikogo nie dziwią 
zwyrodnienia mózgu są czymś powszechnym 

jesteśmy mniej inteligentni od swoich przodków
i przyjmujemy więcej intelektualnych bodźców 

kilkadziesiąt lat po rewolucji seksualnej
rozpasanie seksualne 
dzieli społeczeństwo na kasty 

moja generacja 
nie dorasta innym do pięt

a jednak ogłasza koniec 20 wieku, 
który się właśnie kończy



Kosmos

Życie to kosmos
A Ty?
Jesteś Królem Wszechświata
Królem planet, gwiazd
i czasu, który dla Ciebie nie istnieje 

A nas do Ciebie przybliża 

Ten Kosmos jest taki jak Ty
i się ciągle rozszerza 
w środku czarne dziury zjadają 
to co istnieje,
supernowy wybuchają 
materia się zagęszcza
jak życiodajna maź,
powstają nowe galaktyki 

Zrodziliśmy się z ognia 
i ogień nas strawi 
Prochem byliśmy 
a staniemy się święci

Filip Styczyński



Kiedyś ludzie piastujący władzę dzielili się na cyników i fana-
tyków. Obecnie pozostali nam jedynie fanatyczni cynicy.

Ludzkość od zarania cywilizacji znajduje się w fazie upadku, 
już w złotym wieku wspominano z rozrzewnieniem platynowy. 
Nazywamy to grzechem pierworodnym.

Wiedza jest źródłem ludzkiej pychy, była też powodem wygna-
nia z Raju. Ignorancja jest źródłem dumy ze swojej niewiedzy.

Ludzka natura jest wewnętrznie sprzeczna, więc każdy system 
zakładający ludzką racjonalność lub pokonanie tych sprzeczności 
powinien się zawalić, grzebiąc pod sobą niezliczoną liczbę ofiar. 
„Prawda” niekoniecznie zwycięży, ale na pewno się zemści. Jeśli 
tak się nie stanie, pozostanie nam nieskończona symulacja. 

Tak jak człowiek w XX wieku nauczył się stosować techni-
kę w celu fizycznej anihilacji całych społeczności, tak technika 
w XXI wieku przyniesie możliwość anihilacji myśli. 

Nie ma czegoś takiego jak postprawda, brakuje tylko środków 
do narzucenia pełnego kłamstwa.

Logika może nas doprowadzić z punktu A do punktu B, dialek-
tyka z punktu A i B do dowolnego punktu, zaś wyobraźnia jest 
w stanie doprowadzić nas wszędzie, najczęściej na manowce. 
Wiara nie musi nas nigdzie prowadzić – już tam jesteśmy. 

Przeszłość zawsze jest w jakiś sposób bolesna. Jeśli nie ze 
względu na złe wspomnienia, to na ulotność tych dobrych. Bole-
sna jest też niepewna przyszłość. Schronienie można znaleźć 
jedynie poza czasem. Gdy oprócz tego nauczysz się nie zajmować 
przestrzeni, staniesz się Doskonały. Er

yk
 B
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Mistrzowie Zen twierdzą, że ego jest iluzją. JA twierdzę, że 
mistrzowie Zen są iluzją. 

Jeśli rzeczywiście myślenie warunkuje byt, to byt wielu ludzi 
jest niechybnie zagrożony.

W czasach płynnej ponowoczesności znajdujemy się w sytu-
acji rozbitka kurczowo trzymającego się deski na oceanie świa-
topoglądów. Czepiający się państwa prawa chwycili wyjątkowo 
spróchniały kawałek drewna. 

Człowiek jest zawieszony pomiędzy biologiczną koniecznością 
a metafizyczną potrzebą. Mało kto potrafi absolutnie stłumić 
konieczność w imię potrzeby absolutu.

Naukowiec posługujący się intuicyjną heurystyką przypomi-
na proroka. Rzuca myśli w mur zastanej doktryny. Dopiero jeśli 
w murze pojawi się wyłom, naciera awangarda. 

Wtedy też warto po raz pierwszy użyć maszyn oblężniczych – 
empirii. Szeroko zakrojone badania na reprezentatywnej próbie 
będą gradem strzał dziesiątkujących obrońców.

Często nie można jednak dokonać celnego ostrzału, twierdza 
znajduje się poza zasięgiem naszego poznania. Pozostaje jedynie 
okrążyć miasto siedem razy, a siódmego dnia, gdy zadmą trąby, 
mury runą. 

Kiedy miasto jest już dawno zdobyte, pojawiają się epigoni, by 
szukać resztek wśród ruin. Tworzą stosy makulatury, obracając 
każde słowo na tysiąc sposobów. 

Fashionista jest bardziej totalny od Faszysty. Szafiarka jest 
bardziej pusta od szafy eremity. Ω



P R Z Y  G R O B I E  TAT Y 

tato
tato
jak żyjesz mój umarły tato
jak się czujesz w grobie
pewnie ci trochę za ciasno
w tej drewnianej urnie
prawda…?

synku
myślałem że będzie gorzej
znacznie gorzej
ale… nie jest tak źle
tylko czasami jest mi zimno
po prostu bardzo zimno
ten chłód jest przejmujący
przeszywa moje prochy do czarnej głębi
nawet chciałem cię poprosić synku
byś mnie przykrył jakimś grubym kocem
ale wiem że to dzisiaj niemożliwe
no… niemożliwe

tato
tato
następnym razem przyniosę ci bardzo 

ciepły koc
termofor
i ćwiartkę polskiej wódki z pieprzem

Piotr Cielesz

ta wódka cię rozgrzeje
tak jak bywało na froncie w czołgu
tuż przed atakiem
ta szklanka wódki odsunie też od ciebie
lodowatą śmierć

tato
tato
chcę ci powiedzieć
że ja trwam już ponad godzinę
przy twoim grobie
wybacz ale właśnie spojrzałem na zegarek
szwajcarską omegę który dostałem od 

ciebie 31 lat temu
ale nie spieszno mi
trwam dalej
ja prawdziwy z siebie nieprawdziwego
ja-żywy popiół z papierosa
tato tato
zobaczysz
już niedługo powstaniesz z prochu śmierci
i uniesiesz się w górę
prosto do nieba
gdzie czekać będzie na ciebie
na zielonych słonecznych pastwiskach
dobry Bóg który jest miłością
i Jezus Chrystus który jest najczystszą 

prawdą



i Duch Święty który nie pozwoli ci
tam w niebie wyzionąć ducha
i będziesz żył wiecznie
rozumiesz…
tak wiecznie jak wieczny jest zegarek 

omega

tato
tato
w niebie spotkasz na pewno
swoich prawosławnych rodziców
mamę której zawdzięczasz właściwie 

wszystko
i swojego ojca który w latach 1940–1947
był więźniem sowieckiego łagru 

w Workucie
i który bardzo cię kochał
i którego ty także bardzo kochałeś
i spotkasz także wszystkich swoich 

przyjaciół
którzy – prawie wszyscy – pomarli przed 

tobą
ot i wszystko tato
no nie… nie… nie wszystko

tato
tato
kochaj mnie dalej
dalej mnie kochaj
mocno czule
tak jak tylko ty potrafiłeś i potrafisz
nie przestawaj mnie kochać
i prowadź mnie przez życie
które jest jednocześnie piękne i straszne
ja też nie przestanę cię kochać
będę cię kochał do swojej śmierci i po niej
paś się paś tato na zielonych łąkach
bądź zdrów tato
bądź zdrów

amen 
amin

na cmentarzu Srebrzysko  
w Gdańsku-Wrzeszczu,  

Wigilia 2015 roku



– Jesteś tchórzem? 
– Nie. Za bardzo kocham 
prerię, żeby się bać 



I
Johnny Old Older w pośpiechu gasił ognisko. Kątem oka zoba-
czył, że w ich stronę zbliża się Tom. 

– Psst – Johnny przyłożył palec do ust i ruchem ręki pokazał 
Tomowi, żeby padł na ziemię.

Przywarł do gleby i czuł, jak krople potu spływają mu do oczu. 
Miał wrażenie, że słyszy bicie serce Roberta Francisa, który leżał 
obok i starał się nie oddychać.

– Czterech Komanczów – szepnął Old Older.
– Zabijmy ich.
– Mamy za mało amunicji. Poza tym nie chcę mieć oskalpowa-

nej głowy na święta.
– Jesteś tchórzem?
– Nie. Za bardzo kocham prerię, żeby się bać.
Indianie pojechali dalej. Pierwszy wstał Robert Francis i uniósł 

do góry zabitego wcześniej grzechotnika. 
– Ktoś jest głodny? – wyszczerzył zęby, pożółkłe od żucia 

tytoniu.
– Nie na tyle, żeby jeść to ścierwo – wycedził Tom.

Filip Styczyński

JOHNNY 
OLD OLDER
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Johnny Old Older usłyszał dźwięk naciąganego zamka w rewol-
werze Roberta Francisa i zanim cichy brzęk wybrzmiał do końca, 
już mierzył w jego ramię.

– Dopiero minęli nas Komanczowie, a wy chcecie do siebie 
strzelać? Za dwa tygodnie mam zamiar dotrzeć do St. Louis – 
zerknął na Toma, który też sięgnął po rewolwer. – Przysięgam, że 
jeśli któryś z was mi w tym przeszkodzi, to go zastrzelę. A teraz 
schowajcie broń. 

Wszyscy powoli odłożyli rewolwery. Old Older ostatni.
– Tom, upiecz węża. Ja pójdę sprawdzić, jak daleko jest 

kawaleria.
Johnny oddalił się na dwa kroki i przyłożył ucho do ziemi.

II
Johnny Old Older był synem Irlandzkiego imigranta Williama 
O’Hary, który przybył do Nowego Jorku w 1844 roku, tuż przed 
wybuchem Wielkiego Głodu. William z wykształcenia był szew-
cem, z powołania – prawym człowiekiem. Niedługo po przyjeździe 
udało mu się znaleźć pracę w małym warsztacie kaletniczym. Jego 
szefem był Izaak Pasternak, polski Żyd z Bydgoszczy. 

Izaak był starszym panem, który stracił jedynego syna Dow 
Baera Pasternaka w czasie Powstania Listopadowego. Dow Baer, 
zwany Berkiem, był członkiem Gwardii Miejskiej Starozakonnych 
powołanej przez Sztab Główny w 1831 roku. Po klęsce bitwy pod 
Ostrołęką Berek dostał się do rosyjskiej niewoli i w tym samym 
roku został zamęczony na Syberii.

Kiedy William O’Hara rozpoczął swoją nową pracę, miał sie-
demnaście lat. Nigdy nie znał swojego ojca, który podobno był 
marynarzem. 

Izaak dobrze go traktował i uczciwie płacił. W krótkim czasie 
młody mężczyzna znalazł w jego osobie opiekuna, a szef w swoim 
pracowniku – prawdziwą pociechę po stracie syna. Różnica wiary 
nie odgrywała w ich stosunkach żadnej roli, ponieważ obaj pozo-
stawili swoją przeszłość daleko za oceanem i wyznawali te same 
wartości – uczciwość i ciężką pracę.
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Izaak miał również córkę. Estera była piękną dziewczyną, która 
stawała się kobietą. Pracowała w cukierni, a po pracy przyuczała 
się na krawcową. Czasami odwiedzała warsztat ojca i przynosiła 
świeże pączki. Kiedy pierwszy raz zobaczyła Williama, zarumie-
niła się. On również.

– Od tej pory będziesz musiała przynosić o pączka więcej. Mam 
pomocnika – powiedział Izaak, przerywając jedzenie i wskazując 
chłopaka. 

Ester uśmiechnęła się i wyszła z warsztatu.
– Wybacz chłopcze. To dzikie stworzenie, choć mądre. A w gło-

wie ma ciągłe Jontef – Izaak na chwilę się zamyślił, po czym 
wytarł brodę z lukru. 

Obaj wrócili do pracy.

III
Trzech jeźdźców podążało skrajem lasu. Na tafli jeziora odbijały 
się ich sylwetki oraz jasny księżyc.

– W mordę jeża! Nigdy nie widziałem tylu gwiazd! – westchnął 
Robert Francis, zadzierając głowę do góry. 

– Paskudzę w mleko twoich gwiazd! – odburknął Tom, który 
jechał przed nim. 

Robert Francis nie wytrzymał tej zniewagi. Wyjął rewolwer 
i bez zastanowienia strzelił w plecy Toma. Jeździec spadł na zie-
mię, a koń pomknął w ciemność. Następną rzeczą, którą zoba-
czył Robert Francis, był Stwórca oznajmiający mu, że wrzuca go 
do niższych kręgów czyśćca, w których spędzi niemal wieczność 
w towarzystwie podrzędnych alfonsów, paserów i złodziei, czyli 
dusz, do których zdążył się przyzwyczaić na Ziemi. 

Drogę na drugą stronę zafundowała mu ołowiana kula wystrze-
lona prosto w jego głowę ze strzelby Remington Target kaliber 44. 
Broń należała do Johnny’ego Old Oldera.

Johnny zsiadł z konia i przyjrzał się zwłokom Roberta Fran-
cisa. Pogłaskał swojego konia Spryciarza po pysku.

– Dziki Zachód jest pełen idiotów – stwierdził.
– Wiem – odpowiedział Spryciarz.
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IV
– Nie mam już siły. Zatrzymajmy się jakoś niedługo. Chwilę pożuję 
trawę i idę spać – poprosił Spryciarz. 

– Wytrzymaj jeszcze trochę, zaraz dojedziemy do Miłego Desz-
czu. Może nawet będzie miał dla ciebie trochę owsa – odparł Old 
Older, poklepując swojego wierzchowca. 

– Dlaczego Indianie zawsze muszą się tak dziwnie nazywać? 
Miły Deszcz? Lubię go, ale rodzice go strasznie skrzywdzili. 

– Ciesz się, że ciebie nie nazwałem Pachnąca Łąka. 
Spryciarz zarżał.
– Cicho, przygłupie – Old Older zniżył głos. – Jeszcze nie jesteś-

my bezpieczni. 
– Jeszcze nie jesteśmy bezpieczni –zaczął go przedrzeźniać 

Spryciarz. 
Nagle tuż przed jego kopytami wylądowała strzała wystrzelona 

z indiańskiego łuku. Spryciarz się zatrzymał. Old Older nachylił 
się do jego ucha.

– To zwiadowcy. Spokojnie, udawaj zwykłego konia. Ja to zała-
twię – powiedział cicho, po czym zaczerpnął tchu. – Nazywam się 
Johnny Old Older i przybywam w pokoju! Jestem bratem krwi 
Miłego Deszczu! – zawołał w ciemność.

Zapanowała kompletna cisza. Nawet żaby na brzegu jeziora 
zamilkły, a wszystkie ptaki wstrzymały oddech. Po chwili przed 
Johnnym i Spryciarzem stanęło dwóch wojowników z plemienia 
Dakotów.

– Howgh! Przyjaciel Miłego Deszczu jest naszym przyjacielem. 
Nazywam się Pan Księżyc, a to jest Czerwona Chmura. 

Johnny Old Older wyczuł, że żebra Spryciarza niebezpiecznie 
drgają, i bał się, że koń zaraz wybuchnie śmiechem, więc wbił 
mu mocniej ostrogi.

V
To było niedzielne popołudnie.

Ester spała wtulona w Williama O’Hare. Leżeli na małym łóżku 
w pokoju, który William wynajmował w Hell’s Kitchen. Pomiesz-
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czenie było bardzo małe, jego okno wychodziło na przeciwległą 
ścianę ceglanej czynszówki.

William patrzył w sufit i czuł, że coś ściska go w żołądku. Ester 
się obudziła. Widocznie wyczuła przez sen, że coś jest nie tak.

– Bill, kochasz mnie? – zapytała
– Tak – odpowiedział szczerze. – Tęsknię za domem – dodał 

jednak po chwili.
– Teraz ja jestem twoim domem.
William odwrócił wzrok w stronę Ester i łzy stanęły mu 

w oczach.
– Od trzech miesięcy nie dostawałem listów – wziął głębo-

ki oddech. – Dzisiaj rano przyszła wiadomość od wuja Conora 
i widziałem te straszne zdjęcia w gazetach…

Ester już wiedziała. Zdjęło ją przerażenie i jednocześnie poczu-
ła falę miłości do Williama.

– Mama nie żyje – wydusił mężczyzna, po czym wybuchnął 
płaczem. Niemal cała jego rodzina padła ofiarą Wielkiego Głodu 
w Irlandii.

Nie wiadomo, jak długo płakał, ale Ester miała wrażenie, że 
znaleźli się poza czasem. I tylko ciągle powtarzała: teraz ja jestem 
twoim domem.

Było już ciemno. 
Tej nocy 1846 roku zostali poczęci bracia bliźniacy John 

i Dylan O’Hara, znani później na całym Dzikim Zachodzie jako 
Dylan Young Younger i Johnny Old Older.

VI
Wjeżdżali do obozu Dakotów. Oczom Old Oldera i Spryciarza 
ukazały się liczne ogniska i tipi. Trwała zabawa, Indianie tań-
czyli i ucztowali. 

– Czerwona Chmuro, co to za święto? – zapytał zwiadowcę 
Johnny Old Older.

– Święto Tathanka. Podziękowanie za udane łowy. 
Z naprzeciwka nadchodził Miły Deszcz, młody wódz plemienia 

Wahpekute. Jego długie włosy zaplecione były w gruby warkocz, 
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z którego wystawały orle pióra. Bił od niego blask i niezwykła 
aura, która budziła natychmiastowy szacunek, a jednocześnie 
dawała poczucie bezpieczeństwa. Johnny Old Older był postaw-
nym mężczyzną, który kochał tak mocno, że nie wiedział, co to 
strach. Pomimo tego, kiedy zbliżał się w jego stronę Miły Deszcz, 
zawsze miał wrażenie, że echo jego kroków może powalić na 
ziemię.

– Witaj bracie – wódz uściskał Old Oldera.
– Witaj.
– Chodź, pewnie jesteś zmęczony i głodny – Miły Deszcz ski-

nął na Czerwoną Chmurę i Pana Księżyca, polecając im zająć się 
Spryciarzem.

Johnny Old Older wzbudził zaciekawienie całego obozowiska. 
Niektórzy Indianie znali go osobiście, inni jedynie z opowieści.

Miły Deszcz zaprowadził go do ogniska i podał kawał soczyste-
go pieczonego mięsa oraz czarkę z lekkim piwem kukurydzianym. 

– Gwiazdy powiedziały mi, że cię zobaczę – oznajmił Miły 
Deszcz.

– I co jeszcze mówiły?
– Że twój brat się zgubił.
– Już dawno.
Siedzieli chwilę w milczeniu.
– Możesz go znaleźć tam, gdzie drzewo samotnie wypatruje 

skał.
– A jaśniej, przyjacielu?
– To wszystko, co zobaczyłem.
Johnny Old Older pokiwał głową i wziął łyk piwa.
– Mahiya Chhaya? – zapytał drżącym głosem. Było to imię 

siostry Miłego Deszczu oznaczające cień ziemi.
– Już jej nie zobaczysz – powiedział wódz, wstając. – Ona jest 

między duchami Paha Sapa. Nigdy się tam nie dostaniesz.
– Z twoją pomocą mógłbym... – Johnny nie dokoń-

czył zdania. 
– Nie. Jesteśmy jednej krwi, ale nie dla Paha Sapa – 

Miły Deszcz kończył nabijać fajkę. Usiadł znów przy 

gwiazdy powiedziały 
mi, że cię zobaczę – 

oznajmił miły deszcz
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ognisku i podał ją przyjacielowi. Johnny Old Older zaciągnął 
się głęboko i zmęczony opadł na ziemię. Tej nocy znów widział 
ostrzał Fortu Sumter, duchy gór Paha Sapa i Taniec Słońca 
z Mahiya Chhaya.

VII
Był dobrym człowiekiem – powiedział William O’Hara nad trum-
ną Izaaka Pasternaka, ale pomyślał: Żegnaj, ojcze. 

Udało mu się nie rozkleić. Teraz już nie mógł sobie na to pozwo-
lić. Sam był ojcem Dylana i Johnny’ego. 

Izaak przewidział swoją śmierć kilka tygodni wcześniej. Śnił 
mu się jego syn Berek i Polska – raj utracony. Zawczasu zadbał – 
na tyle, na ile mógł – o byt swoich wnuków. Przepisał swój mały 
warsztat na Williama, a Ester pozostawił srebrną biżuterię, 
pamiątkę po jej matce. 

Na pogrzebie pojawili się jedynie William z rodziną. Oprócz 
nich obecny był jeszcze chazan, który wcześniej wsypał do trumny 
trochę ziemi z Izraela, a po wszystkim odmówił kadisz. 

Wieczorem, gdy dzieci już spały, William i Ester jedli późną 
kolację. 

– Nie możemy tu zostać – powiedział William.
– Wiem. To już nie jest dobre miejsce – przytaknęła Ester.
– Z tobą każde miejsce jest dobre.
Ester uśmiechnęła się i dotknęła dłoni mężczyzny, który ją 

kochał.
– Miałam na myśli chłopców.
– Wiem. 
William przeżuł kawałek kurczaka i popił piwem. Patrząc na 

pieczone ziemniaki, które przygotowała jego żona, zaczął modlić 
się za matkę i wszystkich Irlandczyków, których dosięgnął Wiel-
ki Głód. Jestem szczęściarzem. Wielkim szczęściarzem – pomyślał.

– Na zachodzie rząd daje ludziom ziemię za darmo. Sprzedaj-
my warsztat twojego ojca i jedźmy tam. Mój wuj Conor miał pole 
buraków cukrowych. Wiem, jak uprawiać ziemię. Zbuduję nam 
dom, a chłopców wychowam na ludzi twardszych niż my.

– Dobrze – powiedziała Ester.
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VIII
Johnny czuł ciepły deszcz spływający po jego twarzy. Otworzył 
oczy. To, co wydawało mu się letnią mżawką, okazało się kropla-
mi wody kapiącymi z pyska Spryciarza. 

– Fu! – Johnny zasłonił twarz i przeturlał się w bok. 
– To tylko woda – parsknął Spryciarz. 
– Z koryta.
– Nie. Z rzeki. Dobrze, że się obudziłeś po tych indiańskich 

ziółkach. Śmiesznie, że w rowie. 
Johnny masował głowę i próbował sobie przypomnieć, co się 

działo poprzedniej nocy.
– Biegałeś nago po wiosce i krzyczałeś, że jesteś królem 

strzelców. 
– Spryciarz, z łaski swojej, przymknij się. Jeszcze ktoś usłyszy. 

Gadające konie są dziwne nawet dla Indian.
– Nie ma nikogo w wiosce, wszyscy na polowaniu. Tylko kobie-

ty i dzieci. Kobiety są zbyt zajęte wzdychaniem do ciebie, a dla 
dzieci gadający koń to zupełna normalka.

Nagle Johnny usłyszał szelest w koronie drzewa, 
pod którym spał. W jego dłoni błyskawicznie znalazł 
się rewolwer, który wypluł z siebie sześć nabojów. Na 
ziemię spadły ciała trzech Indian. Każdy miał po jednej 
ranie postrzałowej w oku i w pępku. 

– Siuksowie! – zarżał Spryciarz.
Johnny wskoczył na swojego wierzchowca i na oklep pognał 

do wioski.

IX
Dylan oddychał spokojnie. Siedział na skale i myślał, że nie myśli 
o niczym. Nareszcie. Siedzę i oddycham. Nie jest mi źle, więc jest mi 
dobrze, bo nie myślę. Nareszcie nie myślę. Zaraz wstanę i wskoczę 
do wody, a później znowu usiądę i nie będę myśleć. Albo pójdę coś 
zjeść – przerwał rozmyślania, wyczuwając, że ktoś skrada się za 
jego plecami. 

dylan oddychał 
spokojnie. siedział 

na skale i myślał, że 
nie myśli o niczym
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– Jeśli strzelisz mi w głowę, odejdę bez żalu, ale ty będziesz 
mieć żal do siebie do końca swoich dni – powiedział Dylan Young 
Younger, nie zmieniając pozycji. 

– Senior, przyszedłem tylko powiedzieć, że mama kazała mi 
przyjść i powiedzieć... – chłopiec nie zdążył dokończyć, bo Dylan 
wszedł mu w słowo.

– …że zaprasza na obiad? – był pełen nadziei. 
– Tak, senior – odpowiedział chłopiec.
– A więc chodźmy!
Dylan chwycił dziecko za rękę i wspólnie ruszyli wydeptaną 

dróżką. Mijali kwitnące epifity, a chłopiec nucił amerykański 
hymn. 

– Ingles…
– Nie jestem Ingles.
– Mama mówi, że jesteś. 
– Jestem Amerykaninem.
– Czyli to znaczy, że mówisz po amerykańsku?
– Mówię po angielsku.
– Czyli jesteś Ingles.
– Niech będzie.
– Ingles, a czy ta piosenka, którą ja nucę, co mnie nauczyłeś, 

to jest piosenka wszystkich gringos?
– Ta piosenką jest piosenką wszystkich wolnych ludzi.
– Tutaj w Meksyku też? 
– Też.
Zbliżali się do hacjendy Juanity de la Cruz, matki Bayardo de 

la Cruza i wdowy po poruczniku Oscarze de la Cruz. Naprzeciw 
wyszedł im służący.

– Przyszła wiadomość od pańskiego brata – zwrócił się do męż-
czyzny, wręczając mu list. Dylan pomyślał: Och nie. Ω
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